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 چکیده:
درمانی آدلری بر کاهش احساس کهتری و بهبودد اثربخشی روان یژوهش به مطالعهاین پ مقدمه:

 دیده پرداخته است.بهزیستی اجتماعی در بین زنان خیانت

آزمودن و پیییوری بوا هوروه پس -آزمودنبوا پیش همراهآزمایشی این پژوهش از ندع نیمه روش:

هیری در دسوترس از میوان نمدنوه صودر دیوده بهزن خیانت 16ک هروه کنترل بودد. یآزمایش و 
محدر و شهرداری تهران و داوطلب شرکت در پوژوهش کنندهان مراکز سالمت روان اجتماعمراجعه

 10صدر  تصادفی در دو هروه آزمایش و کنترل قرار هرفتند. قبل و پس از حاضر انتخاب شده و به
کهتوری بهراموی و خودادادی  احسواس ینامهپرسشماه بعد،  2درمانی آدلری و سپس جلسه روان

هوا ( برای هر دو هروه اجرا شد. تحلیول داده1998ز )یبهزیستی اجتماعی ک ینامهپرسش( و 1391)
 با استفاده از تحلیل کدواریانس انجام شد.

درمانی آدلری، میزان احسواس کهتوری را کواهش داده و نتایج بررسی نشان داد که روان ها:افتهی

آزمدن تفاو  آزمدن و پسمیانیین نمرا  پیش یارتقا بخشیده است و مقایسهبهزیستی اجتماعی را 
 معناداری را نشان داد.

تداند مدجب کاهش درمانی آدلری میآمده در این پژوهش، رواندستبر اساس نتایج به گیری:نتیجه

ه ایون نودع شودد کودیده هردد و پیشنهاد میبهزیستی اجتماعی زنان خیانت یاحساس کهتری و ارتقا
 کار هرفته شدد.شناختی آنان بهمنظدر تدانمندسازی رواندیده، بهدرمانی برای سایر زنان خیانتروان

 درمانی آدلری، احساس کهتری، بهزیستی اجتماعی، خیانت زناشدیی، زنانروان کلیدی: هایهواژ
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The Effectiveness of Adlerian Psychotherapy According 

of Life Style, Social Interest on the Feeling of Inferiority 

and Social Well-Being of Betrayed Women 

Saffarinia, M.; Aghayousefi, A.R.; Hoseinian, S.; Mehmannavazan, A. 

Abstract: 
Introduction: This research has studied the effectiveness of Adlerian 

psychotherapy on decreasing of feeling of inferiority and increasing of 

social well-being among betrayed women. 

Methods: This research is of semi- experimental study with pre-test - 

post-test and follow-up and a control group. A total of 16 betrayed 

women were selected in available sampling among the reffered of Mental 

health of Community-Based Health center and counseling Municipality 

Center in Tehran., and randomly assigned to two experimental and 

control group. Experiment group was expose to Adlerian psychotherapy 

for 10 session. Before and after 10 Adlerian psychotherapy session, and 2 

month later, the Feeling inferiority questionnaire by Bahrami and 

Khodaday (1391) and social well-being questionnaire by Kizz (1998) 

were run of both of group... Data were analyzed by ANCOVA. 

Results: The results of the study shows that Adlerian psychotherapy, has 

decreased the feeling of inferiority and increased of social well-being 

among betrayed women. And comparison of arrage of pre-test and post-

test score had meaningful differ. 

Conclusion: According coaching results in this research, Adlerian 

psychotherapy could be decreasing inferiority feeling and increasing of 

social well-being of betrayed women, and it is suggested to be used this 

type of psychotherapy for most of betrayed women, in order to their 

psychological empowerment. 

Keywords: Adlerian psychotherapy r, feelings of inferiority, social well-

being, marital infidelity, betrayed women 

 مقدمه

رسد، اما با تدجوه بوه عداقوب فردی به نظر می ایپدیده، در نیاه اول 1و خیانت همسر وفاییبی
و پیامدهای سدء آن که نهاد خانداده و تربیت فرزندان و نیز سالمت و امنیوت جامعوه را دروار  ناهدار

اجتماعی پنهان و بسیار جودی بوه شومار  هایآسیبکند باید این معضل را از اختالل و آشفتیی می
 (.1394، شناسحق، محمدی، ییزکی آوریم )کرمی،

                                                           
1 marital infidelity 
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خانداده و هازوجی برا دهندهتکان یامسئله ویی زناشدی زندهخیانت زناشدیی خروج از تعهدا  
 (.2001 ،1باکدم جاکدبسن، نز،یاتک) است خانداده و ازدواج درمانیرانی برای پرفراوان یدهیپد و ها

در روابو  جنسوی و پرهیوز از  همسوریتکدهد که افراد انتظار نتایج مطالعا  متعدد نشان می
(. ولوی بواز 2000 ،2؛ ترز، جیسن1997دارند )باس، شیکلفدرد، رواب  خارج از زناشدیی از همسر خدد 

 (.1994، 3آورند. )لدمن، هاهتدن، میخائیلدر می رواب  سر هدنهازاینهم افراد بسیاری، 
استرس پوس  عالئماند که واکنش فرد نسبت به خیانت همسر، شبیه مطالعا  زیادی نشان داده

و کواهش  نفسعوز م، افسردهی، آسویب دیودن شدک، سردرهمی، خش عالئمهمچدن  4از سانحه
زناشدیی یک  این خیانت(. بنابر2008، 5)استفاند، اوال استشخصی و جنسی  مسائلدر  نفساعتمادبه
شوان، ، باورهوای اساسوی در مودرد رابطوهدهیدبیآسوکه در این رویداد، افراد است  6زاآسیبرویداد 

لواا ایون  ؛ و(2008، 7دون، باکدم، سنیدر و دیکسدنهدر)برند می سؤالهمسرشان و خددشان را زیر 
شناختی، هیجانی و رفتواری منفوی در فورد قربوانی هوردد و  عالئمتداند منجر به می زاآسیبرویداد 
شوناختی  هایآشوفتییشدید هیجانی و عاطفی پس از افشای خیانت زناشدیی اغلب با  هایناآرامی

اشاره نمدد و  دیدهخیانتاین رویداد در فرد  یدربارهید تدان به نشخدار فکری شدهمراه است که می
کند )بوراون، است که در عملکرد روزانه و تمرکز فرد اختالل ایجاد می کنترلغیرقابلشدید و  قدرآن

 (.2006و همکاران،  8، به نقل از؛ باکدم1997؛ هلس 2001

مدرد تدجه قرار هرفتند  روازاین، 9بازماندهان از خیانت عندانبه دیدهخیانتدر این پژوهش، زنان 
است که با تدجه به پیامدهای ناهدار خیانت زناشدیی، سالمت روان آنان در معرض خدشه قرار هرفته 

و  اسوتجامعوه  متعاقبواًسالمت روان آنان، اثرهاار بر سالمت خانداده و  کهمهم این است  یو نکته
ه سوالمتی بودده و در مقایسوه بوا موردان در خطور نسبت ب پایرآسیب هایهروهزنان یکی از  نکهیا

 .(1383، یواوری و سواعی، احمدونود باالتری برای اکثر اختالال  روانوی قورار دارنود )سوپهرمنش،
کیفیوت  یزنان به ارتقوا شناختیروانکه تدانمندسازی  کندمیبه این نکته اشاره  (2010) 10دیدیس

کاهد. لاا زنان در مداجهه با خانداده می شناختیروان یهاپریشانیآنان انجامیده و از  ینقش مادرانه
سالمت روان  یهردد، نیازمند حفظ و ارتقایک رویداد دردناک تلقی می عندانبهخیانت شدهران که 

 (.2003، 11کدینیباشند )میو سازهاری مجدد با شرای  مدجدد 
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و ممکون اسوت مدجوب کنود را مخدوش می دیدهخیانتکی از مداردی که سالمت روان زنان ی
 یاز سدی آنان هردد، احساس کهتری اسوت کوه آلفورد آدلور، آن را انییوزه زاآسیببروز رفتارهای 

 طدرکلیبهو مکانیزمی که کددک یا ندجدان و یا  قلمداد کرد غیرعادیرفتارهای  یکلیهتقریباً واقعی 
اره بر یک اصل متکی است و آن تا علیه کهتری خدد مبارزه کند همد اندازدمییک فرد آدمی به کار 

از بوین بوردن نارسوایی نیسوت بلکوه  یمنزلوهبهاصل جبران یا تالفی است. جبران یا تالفی کردن 
فردی در  هرقدر ؛ وشدد تا فرد خدد را بازیابدمخالف هااشته می یپارسنگ یا وزنه ایست که در کفه

حس کند، بیشتر احساس موی تردهسرافکنخدیش خدد را  هایشکستدییران و  هایواکنشمقابل 
کند که باید سطح ارزشی را که خدد برای خدیش قائل شده است بواالتر بورد. ولوی از سودی دییور 

تر حس اساسی ناالیق سطح این ارزش پایین است خدد را برای اصالح رفتار یا تغییر جهت ازآنجاکه
رفتن، احتیاج به مطمئن ساختن  ز پسباس و أجنبش در آوردن نارسای انرژی و این یبهکند. این می

به شکل خالی شدن پرخاشویرانه )دشونام و  تدانندمیکه  های فدری راخدیش و جستجدی کامیابی
وجودد مویبخش درآینود، بوهیتسلناسزا، خشم، رفتار نابجا، ضرب و شتم( و یا هرایش به یک لا  

بین  تألیفیهردد و بدین ترتیب  تدأماحتی افتیی ممکن است با احساس انتقام یا ایجاد ناریآورند. کام
 (.1392جدیی به عمل آید )منصدر، لا  منظدربهرفتن  باز پسپرخاشیری و  صدر بهخالی شدن 
، داشوتن رنوین رودمویدییوران بوه کوار  با خدد یمقایسه در همیشه کهتری احساس ازآنجاکه

(. روکوا  و 2013اه اسوت )هاسوپر، نداشتن نیوز همور 1احساسی، با احساس انزوای اجتماعی و تعلق
، پس از کشف خیانوت همسور )از آمدهدستبه یهاافتهیکه بر اساس  کنندمی( بیان 2015) 2لیینیرز

 شوده اسوت، به همراه شریک زنودهی ایفوا مویقبالً اجتماعی آنان که  هاینقشسدی زنان(، برخی 
شدد که این خدد باعث پریشوانی د میمحدو دیدهخیانتشدند و ارتباطا  اجتماعی فرد می 3پس زده
بینود. لواا آنوان لطموه موی نفسعوز نهایت  و درزند شدد و به احساس تنهایی دامن میبیشتر می

یک سد محافظتی در برابر احساس تنهوایی  عندانبهتداند ارتباطا  اجتماعی و حمایت اجتماعی می
رواب  اجتمواعی و مشوارکت و  هایهدامنعمل کند، زیرا کیفیت زندهی یک شخص اغلب با کیفیت 

احسواس تعلوق را  یوابیممیوقتی یکپارریی اجتماعی  درواقع ؛شددهری میتعامل با اجتماع میانجی
منابع مهمی در  عندانبهکه  شددمیکه با بهزیستی و احساس مثبت از خدد مشخص کنیم میتجربه 

 با شرای  جدید شناخته شده است. 4جهت انطباق
غلبوه بور احسواس کهتوری و  منظدربوه دیدهخیانتسالمت زنان  یو ارتقا درمانیوانربنابراین 

کوی از ی، درموانیروان هاینظریوهاست و در بین  ناپایراجتناببهزیستی اجتماعی، ضرورتی  یارتقا
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ن و درمان احساس کهتری و تعامال  بین فردی و نقش این تعوامال  یبه تبی وضدحبهنظریاتی که 
 آدلری است. درمانیروان یوانی افراد پرداخته است، نظریهدر سالمت ر

کند کوه هدنه بیان مینی( ا1392در تشریح دیدهاه آدلر در مدرد احساس کهتری، منصدر )
تدانود زنودهی کنود. هور فوردی آنکه احساسی نسبت به ارزش خدد داشته باشد نمییانسان ب
دهود. بوه نظور آن را در سطحی قرار می پردازد واندک به تعیین ارزش شخصی خدد میاندک

طلبی است و متناسب با تمایل به اجتناب و احتراز از آدلر، رنین عملی دارای یک هدف برتری
کند و هموداره رنوان رفتوار کهتری است. به بیان دییر، انسان با تصدر ارزش خدد زندهی می

امکوان بوا نشوان دادن ارزش کند که بتداند آن را از هر هزندی مصدن بدارد و در صودر  می
های کهتری آن را برتر سازد. این تمایل غالباً بوه خدیش به طرق هدناهدن و احتراز از مدقعیت

شدد و اهر شکستی کوه غالبواً امکوان آن بخش تمام میزیان همیاری و انجام اَعمال واقعاً ثمر
های جبرانی منفوی واکنش ماند. سپس این ندیسنده، انداعی ازهست، رخ نماید، فرد از کار می

ها شامل اعتراض ناهشویار، هریوز از برد که برخی از آندر پاسخ به احساس کهتری را نام می
های فدری )مانند انتقوام، دشونام و معاشر  و برخدرد، جبران بر اساس روی آوردن به کامیابی

بوروز هیجانوا  در ناسزا، خشم، رفتار نابجا، ضرب و شتم(، تجدید احساس رنج )عدم تدانوایی 
کننده و جبران خیالی هدیی جبرانتدقعی، بدها(، افزایش تدقع یا پرها و بداقبالیبرابر نامهربانی

هوای سوالمی ماننود اصوالح رفتوار است و البته در صدر  افزایش آهواهی و هشویاری، جبران
 هیرد.نایافته صدر  میسازش

ک یو، استآنان  ازجملهکه خیانت زناشدیی نیز  1زاآسیبرویدادهای  یدر دیدهاه آدلری، تجربه
 هدنهاینو  هیردفرد مدرد تهدید قرار می شناختیرواناست که سالمت فیزیکی و  قدرتیبی یتجربه

تداند سیستم عادی و سالم اتصال به جستجدی کنتورل و معنوا در زنودهی را پایموال و یرویدادها م
ایون هوره   .2013 ،2احساس کهتری تجربه شودد )میلورنهایت  عندانبهمختل نماید و ممکن است 

تدسو  دییوران  هوایشتداناییو  هوانیرش کنودمیکه فرد احساس  آیدمی به وجددکهتری زمانی 
ایون افوراد  .(2014؛ بوه نقول از بواتچر، 1964آنس باخر، آنس باخر، )و یا مطرود شده است  دارلکه

؛ بوه نقول از راجشوداری و 1927نود )هایودبردر، واکنشوی داربویش و 3جبرانیهرایش به سمت بیش
آمدزش ندیده باشود  یخدببهبه مشکال  زندهی  هدییپاسخرنانچه فردی در  ؛ و(2012کنچاپاناوار، 

شخصوی پرهزینوه جدییبرتریهای مفید، به جدیی به شیدهممکن است به جای تالش برای برتری
لت نتدانند بهتر از دییری باشند جهت حفظ مدقعیت اهر افراد در این حا. (2013 ،4ای بپردازد )کدری
 -یا خدد، توالش خداهنود کورد و در اینجاسوت کوه رفتارهوای خودد ییریاز دخدد، برای هسستن 
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در ارتبوا  بوا خیانوت  .(2013، 2کنود )کودرینقش می یرفتارهای ناسازهارانه ایفا عندانبه 1سازتباه
طیوف رفتارهوای  کوهکنود ، بیوان مویشودهانجام ( به نقول از مطالعوا 2012) 3زناشدیی مدریست

 فرزنود ،(2005 ،4لدسوترمن) خاندادهی نابددمنجر به  هایواکنشتا  تفاوتیبیاز  تداندمیناسازهارانه 
 و درمنیفر وست، ؛2005 ،5پنائد و بدجد ن،یپاود جدست، الر،یم -روژ) همسر از انتقام منظدربهی کش
 توا( 2009 ،8اسودنیالی )خددکشو -قتول ،(2007 ،7هوافمن و شورمن) نفس قتل ،(2009 ،6کیرسن

 در( 2000) 10یبهایآل د،یدو بدون، ن،یهمچن. شدد شامل را( 2000 ،9یریاول و کاندی )روان اختالال 
شیب جبران به شیهرا آنان که کنندیم انیبیی زناشد انتیخ انیقربان نیب در جبران به شیهرا مدرد
 خشدنت و تنش یررخه یرعمدیغ صدر به و دارند را دادیرونیازای ناش جراحا  و صدما  11ازحد
 همسور خدد، به بیآس رونیازا و دارد وجدد تعارضی جیتدر شیافزا لیپتانس لاا. دهندیم شیافزا را
 مقدلوه نیرنود بوه را آنانی انتقام یهاپاسخ( 2007) 12مدرایدشی .باشد ریرشمی تداندیم هارابطه و

 و آبورو یتخطئوه ،یکویزیفی پرخاشویر فعوال،ی ریوهفاصوله شامل که ندکیم یبندمیتقسی کنش
 شیافزا و امدال به خسار  منابع، حاف ،ی(منفی )کالم یمبادله د،یجد یرابطه یک شروع شهر ،

 .استی نانیاطمیب
افکوار مربود  بوه  یخدد بوه مطوالعه ی(، در مقاله2012، مدریست )هاپژوهشدر بررسی نتایج 

زوجوی بوه آن پرداختوه  درموانروانجبران خیالی خسار  ناشی از خیانت از طریق  ندانعبه 13انتقام
همسور در  موؤثر( دریافتند کوه یکوی از عدامول 1390راستا، قاضی نژاد و عباسیان ) نیدر هم .است
و  زاآسویبدریافوت کوه بوین رویودادهای  (2014بواتچر ). است، انتقام ناشی از خیانت همسر کُشی

وجدد دارد و بر اساس دیدهاه آدلری، جبران خسار  احسواس  معنادار ی، رابطهسازتباهرفتارهای خدد
 کنودمیاجتماعی دور  یرا از رفتارهای واجد عالقه دهیدبیآس، افراد زابیداد آسیروکهتری ناشی از 
دد مانند مصرف مداد مخدر و سایر رفتارهای خو زاآسیبسدء  یرا در یک ررخه هاآنو هرره بیشتر 

در پژوهش خودد نشوان دادنود کوه  (2012. همچنین، راجشداری و کنچاپاناوار )دهدمی، قرار سازتباه
آدلری بر  درمانیروانکاربرد  یدرزمینه .کندمی بینیپیشکهتری را  یعقده یمعنادار طدربهناکامی 

                                                           
1 self-defeating 
2 Corey 
3 Morrisstte 
4 Lusterman 
5 Rouge-Maillar, Jousset, Gaudin, Bouju, & Penneau, 
6 West, Friedman, & Resnick 
7 Sherman & Hoffmann 
8 Eliason 
9 Cano & O’Leary 
10 Boon, Deveau, Alibhai 
11 overcompensate 
12 Yoshimura 
13 revenge 
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دریافتند کوه  (2001) 2( و باهلمن و دینتر2012) 1کاهش احساس کهتری کانگ، پارک، هان، پارک
 نفسعوز سازی، بر کاهش احسواس کهتوری و افوزایش دلیرم آمدزش رویکرد آدلری با تمرکز بر

خودد، بوه اثربخشوی آمودزش هروهوی رویکورد  یناموهپایان( در نتوایج 1392. خداجدی )است مؤثر
 آدلری بر افزایش صمیمیت و الیدهای ارتبواطی زوجوین دسوت یافتوه اسوت. علیوزاده، درمانیروان

 دسوتدختوران  نفسعوز افزایش  ( نیز به اثربخشی آمدزش دلیرمی بر1389) یکرم نصیری فرد،
سازی بر افوزایش رضوایت ( نشان داده است که آمدزش دلیرم1387. همچنین صداقت پدر )اندافتهی

 .داشته استدهنده زناشدیی اثر بهبدد
؛ بوه 1984) 3بدرن، اوکانل و ریچمنو بهزیستی اجتماعی، بلک  زاآسیبدر ارتبا  با رویدادهای 

است که  6، برای زنان، عامل فشاری5زاآسیبوقایع  یکه تجربه کنندمی(، بیان 2014، 4نقل از باتچر
و درماندهی به جهت از  یدیناامآن،  اتفاقبهقریب یناههانی و بسیار پرقدر  رخ داده است و نتیجه

از باور به مطرود بددن در ارتبوا  بوا  ایمجمدعه، زابآسیوقایع  واقع در. باشدمیدست دادن قدر  
شودد بوه دییوران کند و اینکه جهان جای خطرناکی اسوت و نمویدییران و عدم تعلق را ایجاد می

با تدجوه بوه مطالوب  ؛ کههرددافراد و هسستن از عالقه اجتماعی می یاعتماد کرد و این باعث انزوا
، این تغییرا  به شوکل محودود دیدهخیانتت زناشدیی بر زنان پیامدهای خیان یزمینه درمرور شده 
 درکند کوه ارتباطا  اجتماعی آنان و تبعا  شناختی، هیجانی و اجتماعی نمدد پیدا می یشدن دامنه

 هردد.بهزیستی اجتماعی آنان درار خدشه می واقع
بوا  هواآنارتباطوا  هزارش شخصی افراد از کیفیت  عندانبه( بهزیستی اجتماعی را 1998ز )یک

بوا  هواآنادراک افوراد از یکپوارریی  عندانبهاز ابتدا نیز بهزیستی اجتماعی  .کنددییران تعریف می
 شودمیجامعه، پایرش دییران، پیدستیی با اجتماع و احساس فورد از مشوارکت بوا جامعوه تعریوف 

عی را یکی از رند متغیر ، سازمان بهداشت جهانی، بهزیستی اجتما1948در سال  .(1996، 7)الرسدن
 (.1394به نقل از صفاری نیا، )کلی سالمت فرد تعریف کرد 

و تحقق بخشویدن بوه  8آدلر معتقد بدد که بهزیستی انسان، ریشه در یک احساس اشتراک
(؛ و عالقوه 1393، 10دارد )سانستیارد، رابور  بیتور، پلودنیس 9اجتماعی و خددهردانی یعالقه

نه نسبت بوه زنودهی اسوت کوه از طریوق درک همدالنوه صودر  اجتماعی یک نیرش ارزیابا
 یکند که با تدجه بوه شورای  اجتمواعی بورای تدسوعه و حفوظ عالقوههیرد. آدلر بیان میمی

                                                           
1 Kang, Park, Han, Park 
2 Bahlmann&Dinter 
3 Blackburn, O'Connell, Richman 
4 Butcher 
5 Traumatic 
6 stressor 
7 Larson 
8 community feeling 
9 self- determination 
10 Sonstegard, Robert Bitter, Pelonis 
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 1هایی از احساس اجتماعی و هماهنیی و تدازناجتماعی، همدلی و فهمیدن )یکدییر(، واقعیت
افتد که فرد در ارتبا  بوا دییوران فاق میبا جهان است. تدانایی رشد کردن تنها در صدرتی ات

کند و باشد و احساس کند که قسمتی از یک کل است و شخص با این تعلق احساس راحتی می
شودد و سوالمت اجتماعی در امدر جاری زندهی مانند دوستی، عشق و کار متجلی می یعالقه

اصلی و جاری زندهی است و های روانی فرد، نیازمند کنار آمدن و سازهاری مدفق با این رالش
زناشدیی بیش از هر ریز مبتنی بر همدلی و دییرمحدری است )آنوس بواخر، آنوس  یدر حدزه
تداند فرایند بخشش در خیانت زناشدیی را (؛ که این مهم می2014؛ به نقل از باتچر، 1956باخر،

 نیز تسهیل کند.
پرورانودن  -1کند: را دنبال می های ذیلطدر خالصه درمان و فرایند ترتیبی آدلر، هدفبه
کاهش احساس کهتری، غلبه بر ناامیدی، تشخیص و اسوتفاده از منوابع  -2اجتماعی  یعالقه
هوا )علیوزاده، دلیرم سازی به افراد برای درک برابور انسوان -4تغییر سبک زندهی  -3درونی 
1383.) 

و  بر سعاد  تأثیرهاارعدامل  که در بین دهدمی( نشان 2001) 2در بررسی نتایج تحقیقا ، ریان
روابو  بوین فوردی دریافوت  یبا مطالعه 3است. کاراستنسن ترمهمبهزیستی، احساس تعلق از همه 

از کیفیت بسیار باالیی برخدردار اسوت، بهزیسوتی  هاآنافرادی که دوستان صمیمی دارند و یا رواب  
هرره کیفیت روابو  بوین فوردی و  و (1386دهند )به نقل از میرزا حسین،می باالتری از خدد نشان

افوت )صوفاری نیوا، تبریوزی، یاجتماعی نیز افزایش خداهد  -اجتماعی باالتر باشد، بهزیستی روانی 
 (.1393، زادهحسنمحتشمی، 

اسوت کوه از طریوق  تیوبااهم ی( دریافتند که معنا در زندهی مسویر2015) 4کیم، پارک، هدهه
مدجب کاهش افسردهی در هروه نمدنه هردیده است. از سودی اجتماعی  یفعالیت اجتماعی و عالقه

( دریافتنود کوه نتوایج 2010) 5آدلری، کاسپانر و همکواران درمانیروان اثربخشی یدییر، در مطالعه
باهلمن  .استسازی احساس خدشایندی، رضایت از عملکرد در رواب  و تدانایی حل مشکال  دلیرم

دار بور احسواس امثبوت معنو توأثیرا سوازی، دارای مدزش دلیورم( نیز دریافتند که آ2001و دینتر )
 یسازی مبتنی بر نظریهدلیرم تأثیرهااری(، در بررسی 1980) 6. شدناکراستخددارزشی و بهزیستی 
در روابو   هواآنشودند و رفتوار تر با مشوکال  روبورو مویها با دید مثبتآدلر، دریافت که آزمددنی

(. علوی اکبوری دهکوردی، علیپودر و 2001به نقول از بواهلمن و دینتور، است )تر اجتماعی دوستانه
کوه رویکورد  نیز دریافتند( 1393برجعلی، بییان کدله مرز، بختی و عباسی ) و( 1395) ندازانمهمان

                                                           
1 Harmony 
2 Ryan 
3 Carstensen 
4 Kim, Park,. Hogge 
5 Caspaner 
6 Shoenaker 
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. سازی، بهزیستی اجتماعی زنان هروه نمدنه را بهبدد بخشیده اسوتآدلری با تمرکز بر آمدزش دلیرم
سبک زندهی بوه روش  هایمؤلفه( در پژوهش خدد نشان دادند که آمدزش 1393فدالدی، خجسته )

(، 1393) یآبادعیشوفدارد. کرمانشواهی،  معنادارآدلری، بر میزان صمیمیت عاطفی زوجین اثربخشی 
نیز در پژوهش خدد دریافتند که درمان آدلوری بور بهبودد الیدهوای ارتبواطی زنوان هوروه آزموایش 

 دار دارد.ااثربخشی معن
این پژوهش این  سؤالو اهمیت و ضرور  این پژوهش،  شدهانجامنابراین با تدجه به مطالعا  ب

 آدلری بر غلبه بر احساس کهتری و بهبدد بهزیستی اجتمواعی زنوان مودرد درمانیروان است که آیا
 اند اثربخش است؟دیدهخیانت پژوهش حاضر که از سدی همسر خدد  یمطالعه

 روش

. بودد کنتورل هوروه با آزمدنپس و آزمدنشیپ قالب در وی شیآزمامهین ندع از قیتحق نیا
 مرکوز به( 1394-95ی هاسال) کنندهمراجعه یدهیدانتیخ زنان یهیکل شاملی آمار یجامعه
ی شوناختروان و مشاوره مرکز وی آبادشاه دیشه واحدی پزشک علدم محدراجتماع روان سالمت
ی ریهنمدنه. بدد نفر 50 تعداد به تهران شهر در 10 منطقه یمحلهی سرا در مستقری شهردار

« پژوهشن نیای هروه برنامه»ی معرف و اعالم از پس که بدده دسترس دری ریهنمدنه روش به
 آنی مداخالت برنامه و پژوهش نیا در شرکت داوطلب نفر 30 ده،یدانتیخ زنان یهیکل نیب در

 سال، 55-20ی سن  یشرا مانند الزم  یشرای بررس وی غربالیر تحت تعداد نیا سپس. شدند
روانی آماده وی پزشکروانی داروها افتیدر عدم باال، بهیی راهنما سدم ال یتحص بددن دارا

روان طدل در یریدی درمان جلسا  ریسا در شرکت عدم ،یدرمانروان در شرکت جهتی شناخت
 20 تعداد، نیا از سپس. هرفتند قرار پژوهش نیا در جلسه دو از شیب بتیغ عدم حاضر،ی درمان
 از نفور 10ی تصوادف صدر به و شدند شناختهی درمانروان جلسا  در شرکت  یشرا واجد نفر
 شیآزما هروه دو هر از سپس. شدند عیتدز کنترل هروه در نفر 10 و شیآزما هروه در تعداد نیا
ی آدلوری درموانروان بوا جلسوه 10 مود  بوه شیآزما هروه. آمد عمل به آزمدنشیپ کنترل و

 هوروه مود ، نیوا در و هرفتنود قرار درمان تحت( 1393ی )آبادعیشف ،یکرمانشاه از برهرفته
 از شیبو بتیغ لیدل به شیآزما هروه از نفر دو درمان ندیفرا در. ننمدد افتیدری درمان کنترل،

 در لواا. دنودیدهر حواف آزمودن،پس در حضدر عدم لیدل به کنترل هروه از نفر دو و جلسه دو
 با سال 75/34 شیآزما هروهی سن نیانییم که هرفتند؛ قرار لیتحل مدرد نفر 16 ها،داده لیتحل

 972/8 اسوتاندارد انحراف با سال 75/43 کنترل هروهی سن نیانییم و 69/6 استاندارد انحراف
 آزمودنپوس معرض در هروه دو هر درمان،ی اثربخش سنجش جهت ،یدرمانروان انیپا در. بدد
 تحوت هروه دو هر مجدداً بعد، ماه دو مداخله، اثرا ی داریپا یمطالعه منظدربه و هرفتند قرار

 .هرفتند قراری ریییپ آزمدن
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 آدلری درمانیروانجلسات  یخالصه -1 جدول

زندگی و عوامل  یشنایی با اهداف گروه، ایجاد ارتباط و همدلی، شناخت شیوههدف آ

 مؤثر بر آن

شود تا در جلسهزندان با توجه به جایگاه تولد به اعضا گفته میهای فرویژگیتکلیف 

ترتیبی خود در دوران کودکی و بیان احساسات خود در آن  آینده راجع به جایگاه ی

 زندگی کنونی خود یزمان بپردازند و همچنین فکر کردن به شیوه

 جلسه اول

شناخت و چالش با ، یهای فرد، آشنایی و چالش با تکالیف زندگکاوش پویشهدف 

 های شخصیتیاولویت

هایتان فکر کنید، آیا نیازی به تغییر هست؟ باید چه کارهایی را به به اولویتتکلیف 

تان بر اساس نقشی که به عهده دارید تان اضافه یا کم کنید؟ به تکالیف زندگیزندگی

 های شخصی هست؟فکر کنید آیا نیازی به تغییر اولویت

جلسه 

 دوم و

 سوم

های فرد، شناخت خاطرات اولیه، شناخت و چالش با کاوش کردن پویشهدف 

 اشتباهات اساسی زندگی

شود به چند نمونه از خاطرات اولیه خود فکر کنند و به از افراد خواسته میتکلیف 

 های زندگیخود بپردازند و تفکر به اشتباه ارتباط آن با سبک زندگی

جلسه 

چهارم و 

 پنجم

 ین خودشناسی و بینش، چالش با منطق خصوصی، ارزیابی دوبارهترغیب کردهدف 

 های زندگیهدف

ها فهرستی از کارهایی که به کمک آن یهای زندگی خود و تهیهمرور هدف تکلیف

 تان جرئت ببخشید را بنویسید.توانید به خود و اعضای خانوادهمی

جلسه 

ششم و 

 هفتم

اهداف و موانع موجود در تحقق آن،  ترغیب کردن به خودشناسی و شناساییهدف 

خانوادگی، اشتباهات اساسی، تکالیف زندگی،  یهای )منظومهبندی و مقولهجمع

گیری های شخصیتی و ...( آشنا ساختن اعضا با خود خالق و نقش آن در شکلاولویت

 و تغییر سبک زندگی

طلبی، انتقامتطلبی، قدرتوجه یمقوله 4تکلیف زندگی با توجه به  5مرور تکلیف 

سازی( برای ایجاد اجتماعی )دلگرم یگیری و اساس توجه به عالقهگیری، کناره

 سالمت روان

جلسه 

هشتم و 

 نهم

 هاعمل درآوردن بینشگیری مجدد و بهتقویت خودِ خالق و کمک کردن به جهت
جلسه 

 دهم
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 ابزار

بور (، 1391هراموی )تدس  خودادادی و ب نامهپرسشاین : احساس حقارت ینامهپرسش

 یهدیه و پاسوخنامه 24از منابع مختلف تنظیم شده است. فرم اولیه با  آمدهدستبهاطالعا   اساس
مدافقم( تهیه شد. پاسوخیدیان بایود  کامالًمخالفم، مخالفم، نظری ندارم، مدافقم،  )کامالً ایهزینه 5

دارد، انتخواب کننود. روایوی  هاآن که بیشترین سنخیت را با حاال  ایهزینهدقیق،  یضمن مطالعه
انجوام شوده، پوس از تنظویم فورم اولیوه  اارزیوابی صودری و محتود یبوا دو شویده نامهپرسشاین 

از آن، به هروهی از دانشوجدیان  هایینسخه، برای بررسی روایی صدری و رفع ابهاما ، نامهپرسش
را عالموت بزننود. پوس از آن بورای  و نامشوخص خداسته شد مدارد مبهم، نارسا هاآنشد و از  ارائه

( از رنود نفور از اسواتید بوا تخصوص اروایی محتدنامه )پرسشهای بررسی کارشناسانه و دقیق هدیه
هوا شود. در موتن و محتودای هدیوه جزئیمرتب  نظرخداهی شد. مجمدع اقداما  منجر به تغییرا  

و بوه روش دو  76/0 لفوای کرونبواخ،برای اجرا آماده شد. پایایی آن بوا روش آ افتهیرییتغسپس فرم 
 نامهپرسوشپایوایی  ،محاسبه شد. در دومین مرحله 0001/0 ، با معناداری در سطح75/0نیمه کردن 

محاسبه  0001/0با معناداری در سطح  80/0و به روش دو نیمه کردن  85/0با روش آلفای کرونباخ 
 سونجیروانس حقوار  از کیفیوت احسوا ینامهپرسوش. بررسی نتایج حاکی از آن است که هردید

خودادادی، بهراموی، اسوت ) شوناختیروانمناسبی برخدردار بدده و قابل کاربرد در مقاصد پژوهشوی 
 .است 891/0با استفاده از آلفای کرونباخ،  نامهپرسشحاضر ضریب پایایی این  . در پژوهش(1391

( بور 1998) 1زیو  کتدسو ایهدیه 33 نامهپرسش: این بهزیستی اجتماعی ینامهپرسش

اسوت. او طوی دو مطالعوه بور روی دو  بهزیستی اجتماعی تهیه شده یاساس مدل نظری او از سازه
در  کاررفتوهبهبعودی  5نفری در آمریکا با اسوتفاده از تحلیول عدامول، مودل  2887و  373 ینمدنه
هدیه مربد  به عامل  6 قرار داده است. در این مقیاس، تأییدتجربی مدرد  ازنظرخدد را  ینامهپرسش

هدیوه مربود  بوه عامول پوایرش  7هدیه مربد  به عامل انسجام اجتمواعی،  7مشارکت اجتماعی، 
هدیه مربد  به عامل شکدفایی اجتماعی  7هدیه مربد  به عامل همبستیی اجتماعی و  6اجتماعی، 

ست. او جهت بررسی استفاده کرده ا ایدرجه 5تا  1هدیی از یک مقیاس لیکر  است. او جهت پاسخ
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که میزان ضرایب آلفای کرونباخ در مطالعوه نامهپرسشپایایی 

در  هنجواریبیبوا مقیواس  نامهپرسوشایون  زمانهماول و دوم قابل قبدل است. بررسی روایی  ی
منفوی  یرابطوه هنجواریبویابعاد بهزیستی اجتماعی با مقیاس  یاول نشان داد که کلیه یمطالعه
 قراریبیبهزیستی اجتماعی با مقیاس  ینامهپرسش زمانهمدوم روایی  یدارند و در مطالعه معنادار
بودد )حیودری و غنوایی،  قراریبیو متدس  ابعاد آن با مقیاس  معنادارمثبت  یرابطه یدهندهنشان
ن ابتودا تدسو  صوفاری نیوا و تبریوزی در ایرا نامهپرسشاین  (.1394؛ به نقل از صفاری نیا، 1387

                                                           
1 Keyes 
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فارسی به انیلیسوی برهردانوده شود.  یشدهترجمه ی( به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه1391)
شناسوی مودرد بررسوی قورار هرفوت و و رسا بوددن موتن، تدسو  اسواتید روان فهمقابلپس از آن، 

تموالی مشوخص هوردد و به تعودادی از دانشوجدیان داده شود توا اشوکاال  مدجودد اح نامهپرسش
زن و  400ای تهیه و بر روی هدیه 33بهزیستی اجتماعی  ینامهی فارسی پرسشنسخه بیترتنیابه

نامه بوا ( پایوایی پرسوش1391مرد شهر تهران اجرا شده است. در پژوهش صوفاری نیوا و تبریوزی )
که رضایت بخش است. در  دست آمدبه 85/0نامه برابر با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل پرسش

 33کاغای و خددهزارش دهی است و مشتمل بر  -نامه از ندع مدادهااری، این پرسشارتبا  با نمره
مقیاس همبستیی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکدفایی اجتماعی خرده 5هدیه و 

، 5ای از کوامالً مدافوق  جوهدر 5ها روی مقیاس لیکر  هااری هدیهو پایرش اجتماعی است. نمره
بنوابراین، حوداقل و ؛ شوددانجوام موی 1مخوالف  کامالً و  2، مخالف  3نظری ندارم  ، 4مدافق  

الزم بوه ذکور اسوت کوه  .خداهد بدد 165و  33آید به ترتیب برابر با دست میای که بهحداکثر نمره
و  27و  26و  25و  24و  23و  21 و 19و  15 و 14 و 12 و 10 و 9 و 7 و 6 و 5 و 2 و 1 هایهدیه
در پژوهش حاضر نموره (.1394د )صفاری نیا، نشدمیهااری صدر  معکدس نمرهبه 33و  32و  29
 850/0و ضریب پایایی با اسوتفاده از آلفوای کرونبواخ،  قرار هرفتکلی این مقیاس مدرد استفاده  ی

 .محاسبه هردید

 هاافتهی

 از اسوتفاده. اسوت شده استفاده انسیکدوار لیتحل آزمدن از قیتحقی هاهیفرضی بررس جهت
 نمورا  بوددن نرموال -1: ماننودی اساسوی هامفروضه ازی برخ کردن تیرعا مستلزم آزمدن نیا

مفروضه نیا پژوهش، نیا در که است دنیرهرس خطد ی همین -3 انسیواری همین -2 رهایمتغ
-رویشواپ آزمودن از استفاده با رهایمتغ را نم بددن نرمال یمفروضه هرفت قراری بررس مدرد ها
 وی کهتور احساسی ریییپ و آزمدنپس و آزمدنشیپ نمرا  داد نشان جینتا و شدی بررس لکیو

 شوده هوزارش 2 شماره جدول در جینتا. ندارندی ادیز یفاصله نرمال عیتدز ازی اجتماعی ستیبهز
 .است

 به مربد   مقدار داد نشان جینتا و شدی بررس نیلد آزمدن با هاانسیواری همین یمفروضه
ی سوتیبهز ریومتغ در 097/0 وی کهتور احسواس ریومتغ در 323/0) سوتین معنوادار نیلود آزمدن
 کنترلی هاهروه نیب خطا انسیوار که است نیا نشانیر نیلد آزمدن یمعنادار عدم نیا ی(اجتماع

 دن،یرهرسو خطود ی همینو یمفروضهی بررس جهت. ندارند یریهمد بای خاص تفاو  شیآزما و
 نداشوته وجددی متقابل کنش هروه، و آزمدنشیپ ریمتغ نیب که است نیا معتبری هاروش ازی کی

 نیبو زانیوم و اسوت 555/0ی کهتر احساس آزمدنپس و هروه نیب زانیم داد نشان جینتا. باشد
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 خطود  بوددنی موداز یدهنودهنشوان کوه اسوت 544/0ی اجتمواعی ستیبهز آزمدنپس و هروه
 است دنیرهرس

 آزمون یمرحله سه در رهایمتغ نمرات بودن نرمالی بررس جهت لکیو-رویشاپ آزمون -2 جدول

 آزمون یمتغیرهای وابسته در سه مرحله آماره آزادی یجهدر سطح معناداری

057/0 

060/0 

882/0 

854/0 

469/0 

156/0 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

870/0 

841/0 

973/0 

971/0 

949/0 

918/0 

 یستی اجتماعیآزمون بهزپیش

 یستی اجتماعیآزمون بهزپس

 یستی اجتماعیپیگیری بهز

 آزمون احساس حقارتپیش

 آزمون احساس حقارتپس

 پیگیری احساس حقارت

 هایآزمودن تیجنس و التیتحص سطحی شناختتیجمعی هایژگیوی بررس -3 جدول

 های دموگرافیکویژگی فراوانی درصد تعداد کل

16 

 سیکل 3 8/18

 تحصیالتسطح 

 دیپلم 8 50

 دیپلمفوق 1 2/6

 لیسانس 3 8/18

 لیسانسفوق 1 2/6

 کل 16 100

 هاجنسیت آزمودنی زنان 16 100 16

 آزمدنپیشتدصیفی میانیین و انحراف استاندارد نمرا   هایشاخصهم به بررسی  4در جدول 
 و شیآزموا هوروه دو هور دری اجتماع یستیبهز وی کهتر احساسی رهایمتغی ریییپ و آزمدنپسو 

 پرداخته شده است. کنترل
روان از پس شیآزما هروه یکهتر احساس نیانییم شددیم مشاهده 4 جدول در که هدنههمان

 و اسوت؛ یافتوه رییتغ 26 بهی ریییپ یمرحله در و 50/30 به آزمدنپس در 12/48 ازی آدلری درمان
. اسوت یافته رییتغ 25/48 بهی ریییپ یمرحله در و 37/42 به آزمدنپس در 5/40 از کنترل هروه در
 128 به آزمدنپس در 12/98 ازی آدلری درمانروان از پس شیآزما هروهی اجتماعی ستیبهز نیانییم
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 بوه آزمودنپس در 62/104 از کنترل هروه در و است یافته رییتغ 75/126 به یریییپ یمرحله در و
 .است یافته رییتغ 103 بهی ریییپ مرحله در و 12/103

 

 هاگروه یریگیپ و آزمونپس و آزمونشیپ نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم -4 جدول

 گروه آزمایش گروه کنترل

انحراف 

 استاندارد
 تعداد میانگین

انحراف 

 استاندارد
 متغیرها مرحله تعداد میانگین

 آزمونپیش 16 12/48 955/17 16 50/40 866/6

 آزمونپس 16 50/30 094/12 16 3742/ 130/7 احساس کهتری

 پیگیری 16 26 242/9 16 25/48 527/4

 آزمونپیش 16 12/98 599/16 16 62/104 070/10
بهزیستی 

 اجتماعی
 آزمونپس 16 128 967/21 16 12/103 934/9

 پیگیری 16 75/126 846/10 16 103 058/11

 شماره جدول در آن جینتا و است شده استفاده سانیکدوار لیتحل از هاداده لیوتحلهیتجز جهت
 .است شده داده نشان 5

 احساس زانیم بری آدلر یدرمانروان ریتأثی بررس منظوربه انسیکووار لیتحل آزمون -5 جدول

 دهیدانتیخ زنانی اجتماعی ستیبهز وی کهتر

مجذور 

 ایتای جزئی

سطح 

 معناداری
F 

مجذورات 

 میانگین

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 ع واریانسمنب

له
رح

م
 

290/0 038/0 321/5 528/560 1 528/560 

گروه آزمایش و گروه 

 کنترل

 متغیر احساس کهتری

ش
پی

س
و پ

ن 
مو

آز
ن

مو
آز

 

374/0 015/0 760/7 783/2419 1 783/2419 

گروه آزمایش و گروه 

 کنترل

 متغیر بهزیستی اجتماعی

724/0 001/0 089/34 834/1908 1 537/1908 

و گروه گروه آزمایش 

 کنترل

 متغیر احساس کهتری

ش
پی

 و 
ن

مو
آز

ی
یر

یگ
پ
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558/0 001/0 394/16 917/2117 1 917/2117 

گروه آزمایش و گروه 

 کنترل

 متغیر بهزیستی اجتماعی

، مجمودع آزمودنپس-آزمودنپیشمرحلوه  در نشان داده شده اسوت، 5جدول که در  طدرهمان
در متغیر احساس کهتری و بهزیسوتی اجتمواعی بوه  هاهروهمجاورا  و میانیین مربعا  مربد  به 

معنادار اسوت.  05/0Pکه در سطح  است F =321/5، 760/7و  783/2419و  528/560 برابر ترتیب
وجوودد دارد و  یمعنوواداراخووتالف  آزموودنپیشبعوود از تعوودیل نموورا   هوواهروهبووین  یریدعبار بووه
معنواداری  توأثیر دیدهخیانتاجتماعی زنان  آدلری بر میزان احساس کهتری و بهزیستی درمانیروان

شدد مجمودع مجواورا  و میوانیین که مشاهده می طدرهمانپیییری هم  یداشته است. در مرحله
 537/1908برابر  در متغیر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی به ترتیب هاهروهمربعا  مربد  به 

 یجزئمعنادار است. مربع ایتای  05/0Pح که در سط باشدمی F =089/34، 394/16و  917/2117و 
آدلری بر میزان  درمانیروانکه  دهدمیمتغیر مستقل در متغیر وابسته نشان  تأثیراثر( برای  یاندازه)

در  توأثیرمعناداری داشوته اسوت و ایون  تأثیر دیدهخیانتاحساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان 
 طدل زمان پایدار بدده است.

 گیرینتیجهبحث و 

آدلری بر کاهش احساس کهتوری  درمانیرواناثربخشی  یبا تدجه به هدف پژوهش که مطالعه
های این پژوهش در مدرد متغیر احسواس بدد، نتایج داده دیدهخیانتو بهبدد بهزیستی اجتماعی زنان 

ته دار داشواآدلری بر کاهش احساس کهتری اثربخشی معنو درمانیروانکهتری نشان داده است که 
است. لواا نتوایج  شدهشیآزماکه این مداخله، سبب کاهش احساس کهتری هروه  صدر بدیناست 

؛ باهملن 2012 ؛ کانگ، پارک و هان،2012)باتچر، مخققان دییر این پژوهش در این متغیر، با نتایج 
 ( همسود1387پودر، ؛ صوداقت1389؛ علیزاده، نصیری فرد و کرمی، 1392؛ خداجدی، 2001ودینتر، 
 .است

دیده در این پژوهش، درمانی آدلری بر کاهش احساس کهتری زنان خیانتدر تبیین اثربخشی روان
ها معتقدند که تمام مشکال  انسان ماهیتاً اجتماعی و تعاملی بودده تدجه است که آدلریاین نکته قابل 

رون هروه اتفاق مویالعملی که دنقطه اتکا است، به این صدر  که در عمل و عکس «درمانیهروه»و 
دهنود )سانسوتیارد و افتد، افراد اهداف، احساس تعلق، مقاصد و پیدندهای اجتمواعی خودد را بوروز موی

ای که از احساس کهتری دیدهدرمانی آدلری فرصتی را برای زنان خیانت(. درواقع روان1393همکاران، 
ت، همکواری و ابرازهوری سوالم داشوته است که بتدانند فضایی برای مشارک برند فراهم ساختهرنج می

 متعلوق کلموه قیودقی معنوا بوه وی نواتدان احساسطدر که آدلر احساس کهتری را بیانیر باشند. همان
 (.1388 ن،یاکست) کندیم فیتدص کل کی عندانبه جامعه و هروه خانداده، به نبددن
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 نیبوی همودل جوادیا و رتبوا ای برقورار هام نیاول ،یآدلر یدرمانروان ندیفرا در یر،یدیی سد از
بوا کننود )آغواز موی هر فرددرمانیران آدلری، هروه خدد را با استقبال از  درواقع .است هروه در اعضا
( و رابطه شامل احترام متقابول و درهیور شودن فعوال اسوت استاز دییری متفاو   یهر فرد نکهیا

 موراودهی هادهیشاعضاء مبتنی بر فرایندهای مشارکت هر یک از  ؛ و(1393)سانستیارد و همکاران، 
 و موانیا القواء بوددن، صبدر یرانید با بددن، یقضاوت ریغ کردن، درک و دادن هدش مانندی دلیرم
 هاییتدانا بر تمرکز و شرفتیپ یا تالش بر تمرکز عمل، قیتصد ش،یهاییتدانا و شخص به نانیاطم
 داده هودش شوخص به هروه، یجلسه در ،یآدلر یدرمانروان در. است( 2000 ،1رستدن) هاداشته و
 دهودینمو دسوت از را یواهشیجا فورد، نیوا کننود،یم مخالفت ابراز یرانیدی وقتی حت و شددیم
 افورادی وقتو رایز است بدده تیمدقع نیا فاقد یدرمانروان از قبل فرد، نیهم که( 1393 سانستیارد،)

 و سانسوتیارد) دهنودیمو دسوت از را اجتمواع در یواهیجا داشوتن احساس کنند،یم حقار  احساس
ی فضوا نیوا در اسوت،ی کهتور احسواسی دارا کوهی ادهیودانتیخ زن نیا بنابر ؛(1393 همکاران،

 از رشیپا احساس بر عالوه تداندیم آن در که کندیم تجربه را یاکنندهدلیرم دیجد  یمح ،یدرمان
 رییوتغ یرانید و خدد از ادراکش و شده طدفمع زین خددی هاییتدانا و هایتدانمند به یران،یدی سد
 رامودنشیپ و خدد از او ادراک به فردی کهتر احساس زانیم که کندیم انیب آدلر که طدرهمان ؛یابد
 (.1388 ن،یاکست) داردی بستی

آدلوری توالش آهاهانوه و عمودی بورای  درموانیرواندر  تیوبااهمعالوه بر این مودارد، نکتوه 
های اشتباه و مفاهیم اشوتباه اسوت و هور ای معیدب زندهی و تغییر انییزهمجدد به الیده دهیجهت

ادهیری بوه ی ندع تغییر واقعی باید با آهاهی شروع شدد که آمدزنده و ارتقادهنده است و عالوه بر آن،
 وجدد دارد. این آهاهی، بینش و عمل یدر سایه و (1393)سانستیارد،  افتدمیدنبال عمل اتفاق 

، افوراد، کنودمی( بیان 1393 ؛ به نقل از سانستیارد و همکاران،1931/1958ه آدلر )ک طدرهمان
وجودد  هواآنبنابراین این امکان بورای ؛ انتخاب کنند که ریدنه باشند و ریدنه عمل کنند تدانندمی

نقوا  پایوانی  .زندهی را کنار هااشته و یا بخش سددمند خدد را رشد دهند یفایدهبیدارد که بخش 
مجدد و بازآمدزی است که به استقرار مجدد ایموان در اعضوا )هوروه  هیریجهتآدلری  درمانیوانر

، هواتدانایی، ایمان به خددشان و ایمان به یکدییر، شناسوایی نقوا  قود  و انجامدمی( درمانیروان
 هاییینوههز نکهیا، شددمیکه با به وجدد آمدن امید ایجاد  و تغییر ن و ارزشمندیأاحساس داشتن ش

 نکوهیاو شودد میواقوع  موؤثرمتفاو  راجع بوه دییوران  هایدیدهاه نکهیابرای انتخاب وجدد دارد، 
 درموانی کوهروانلواا ایون فراینود . (1393خدب پیش برود )سانستیارد و همکاران،  تداندمیزندهی 

سوازی ش و دلیورمبینش جدید و تمرین و توال یجادکنندهیا، دهندهیآهاهمبتنی بر احترام متقابل، 
دسوتاوردی اسوت کوه مدجوب احسواس ارزشومندی و اسوت  در این مسویر هاتدانمندیها و تالش

، با کاهش درنتیجهاحساس کهتری در زنان خیانت در این پژوهش شده است.  یجابهجاییزینی آن 

                                                           
1 Cheston 
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زنودهی قودی اسوت و در  هوایرالشکافی در  یاندازهبهکند که فرد احساس می احساس کهتری،
سالم،  یجبران هایشیدهو به سمت حل مشکال  زندهی خدد با  کندمیبددن مسیر آن احساس مفید

 (.2014باتچر ؛ به نقل از 1956آنس باخر و آنس باخر،)دارد هام برمی
 

درموانی آدلوری بور بهزیسوتی اجتمواعی زنوان اثربخشی روان یمتغیر دوم پژوهش حاضر، مطالعه
درمانی آدلری بر افزایش و بهبدد بهزیستی اجتماعی شان داده است که رواندیده است که نتایج نخیانت

زنان هروه آزمایش، اثربخشی داشته است. نتایج این پژوهش در این متغیر، با نتایج محققان دییر )کیم، 
؛ بواهلمن و 2001؛ ریوان، 2010؛ کاسوپانر و همکواران،2015؛ روکوا  و لینینیورز، 2015پارک، هدهه، 

ندازان، ؛ علی اکبری دهکردی، علیپدر و مهمان1386؛ کاراستنسن )به نقل از میرزا حسین(، 2001دینتر،
؛ برجعلووی، بییووان کدلووه موورز، بختووی و 1393زاده،، حسوونی؛ صووفاری نیووا، تبریووزی، محتشووم1395
درمانی آدلوری بور بهزیسوتی اجتمواعی بور زنوان ( همسد است. در تبیین اثربخشی روان1393عباسی،
 یسوازی و ارتقواهدنه بیان نمدد که در فرایند آهاهتدان اینتحت درمان این پژوهش، می ییدهدخیانت

اجتماعی و  یدرمانی آدلری، یکی از مدضدعا  و مباحث اساسی، مدضدع عالقهبینش در جلسا  روان
ریق ایجواد تمرین و تکلیف آن در درون هروه و همچنین خارج از هروه، با سایر افراد بدده است که از ط

سوازی اجتماعی با راهبردهای دلیرم یهای افزایش عالقهبینش و رالش با اشتباها  اساسی، مکانیزم
طدر کول سوازی اهوداف و رفتارهوای ناسوالم و بوههوای ناسوددمندخدد و دییری، با استفاده از تکنیک

ی اجتمواعی ایون قبیول اجتماعی بهبدد یافته و بهزیست ییابی مجدد در زندهی، هرایش به عالقهجهت
 یدیوده نیوز اسوت. در نظریوهکننده سالمت روان زنوان خیانتمراجعین ارتقا پیدا کرده است که تأمین

درمانی آدلری، مدضدع اساسی که بر سالمت روانی افراد بسیار اثرهواار اسوت، تعوامال  افوراد بوا روان
 یکننودهانیهوا، برایش اجتمواعی آنها ذاتواً اجتمواعی هسوتند هوکه انسوانیییکدییر است؛ و ازآنجا

( آنوان اسوت و ایون 1،1995)اسوکدرودر و همکواران، پنور، داویودو و پیلیواوین یدوستانهشخصیت ندع
 یدارا بددن سالمت روان است. درواقع افزایش هرایش بوه عالقوه اجتمواعی، بوه ارتقوا یدهندهنشان

ها با جامعه، پایرش دییوران، پیدسوتیی بوا کپارریی آنینیرش و ادراک مثبت زنان هروه آزمایش از 
اجتماع و احساس مشارکت با جامعه و مجمدعاً بهزیستی اجتمواعی شوده اسوت؛ کوه درنتیجوه، بهبودد 

( و 1995عندان یک سد محافظتی )اسکدرودر و همکواران، پنور، ارتباطا ، اعتماد و حمایت اجتماعی به
کند. لاا اصالح اشتباها  اساسی در باورهای آنوان می بازتدانی در برابر احساس تنهایی برای آنان عمل

عندان یوک رویوداد نسبت به مردم، اجتماع و جهان اتفاق افتاده است، رراکه تجربه خیانت زناشدیی بوه
کند و اینکه جهان جای تداند، باور به مطرود بددن در ارتبا  با دییران و عدم تعلق را ایجاد زا میآسیب

شدد به دییران اعتماد کرد و این باعث انزوا و هسستن از عالقوه اجتمواعی موییخطرناکی است و نم
درمانی آدلوری ایون دسوتاورد (. نتیجه روان2014؛ به نقل از باتچر، 1984هردد )بلک بدرن و همکاران، 

ای دارنود روند و دوسوتان و خواندادهمهم است که وقتی افراد احساس تعلق دارند، کمتر در خدد فرو می

                                                           
1 Schroeder, Penner, Dovido&Piliavin 
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کنند و از این طریق این افراد احساس ارزش و اهمیت کورده ها کمک میها همکاری و به آنکه با آن
بینی و شوجاعت تر هستند، لاا این افراد نسبت به زندهی دیودهاهی آمیختوه بوا خودشت سالمیو درنها

 (.1393؛ به نقل از سانستیارد و همکاران، 1992دارند )آنس باخر، 
آدلری تدانسوته اسوت بور کواهش احسواس کهتوری و  درمانیروانژوهش، ، در این پدرمجمدع

 اثربخشی داشته باشد و باورهای جدیودی در آنوان، هوم دیدهخیانتبهزیستی اجتماعی زنان  یارتقا
 تیوبااهماین دسوتاوردهای بسویار  ؛ کهنسبت به ارزشمندی خدد و هم تعامل با دییران ایجاد نماید

 یاری رساند. مؤثرسالم و  هایشیدهررالش زندهی به ن مسیر پُآنان را در پیمدد تداندمی
بور کواهش احسواس کهتوری و  تداندمیآدلری  درمانیروانهرره پژوهش حاضر نشان داد که 

الزم است تحوت  دهیدبیآسو این قبیل زنان  باشد مؤثر، دیدهخیانتبهزیستی اجتماعی زنان  یارتقا
 دیدهخیانتاین پژوهش این بدد که زنان  هایمحدودیتما یکی از قرار هیرند، ا درمانیرواناین ندع 

در برابور دییوران تمایول بوه  شود بههروهوی نبددنود و  درموانیروانحاضر به شرکت در جلسا  
بورای آنوان،  اعتمادسوازیبنابراین علیرغم اطمینان دهوی و ؛ داشتند مسئلهدر مدرد این  کاریپنهان
از سدیی دییر، برخی از مسوئدلین  ؛ وی حجم بیشتر نمدنه فراهم نشدهروهی برا درمانیروانامکان 

 مخالفت نمددنود و شد به « ییزناشدخیانت »مراکز )حتی آمدزشی، مانند سراهای محله( با عندان 
 از برهزاری جلساتی با این عندان ممانعت نمددند.

 شدد:میلاا پیشنهاد 
ر کواهش احسواس کهتوری و افوزایش بهزیسوتی آدلری ب درمانیروانعالوه بر لزوم تکرار  -1

، پژوهشیران درمانیر به این مهم تدجه داشته باشند کوه الزم اسوت دیدهخیانتاجتماعی سایر زنان 
داشته باشند و حتی ممکن است نارار شدند رنودین  هیرینمدنه و در فراخدانی یتدجهقابلصبدری 

 بار این فرایند را از ند تکرار کنند.
هیجانی  هایواکنشالزم در برخدرد با  یهه با این قبیل زنان صبدر باشند و حدصلهدر مداج -2

 در آنان احساس امنیت را با رازداری خدد تقدیت نمایند. -3منفی آنان را به خرج دهند. 
خیانوت  یدر ارتبا  با مخالفت برخی از مسئدلین مراکز، نیز الزم است پژوهشویران حودزه -4

تعدیل در عندان را انجام دهند تا بتدانند مسیر خدد  یدر زمینهشده و همکاری الزم ن دیناامزناشدیی، 
 داشته باشند. «دلسرد»نیز به این قبیل زنان  یتدجهقابل هایکمکرا طی نمایند و 

 منابع

(. ارزیابی و درمان سبک زندهی. حمید علیوزاده، محسون سویفی، فوروزان 1388اکستین، دنیل )
 اهداز: نشر رسش.کرمی )مترجمان(. 
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 ی(. اثربخشو1393برجعلی، محمدد؛ بییان کدله مرز، محمدجداد؛ بختی، مجتبی؛ عباسی، مسلم )
آمدزش دلیرمی مبتنی بر رویکرد آدلری بور بهبودد بهزیسوتی هیجوانی و اجتمواعی دانوش آمودزان 

 .99-81صص  .21. فصلنامه خانداده و پژوهش، شماره روزیشبانهمدارس 
(. سوالمت روان 1383اوری، پوروین؛ سواعی، رضودان )یواحمدونود، افشوین؛  سپهرمنش، زهرا؛

 .49-43صص،  2. مجله اپیدمیدلدزی، دوره، شماره 1383 در سال شهر کاشاندبیرستانی  ندجدانان
 هامبههام(. مشاوره و درمان هروهی 1393سانستیارد، منفدرد؛ رابر  بیتر، جیمز؛ پلدنیس، پیی )

 اخدین ثمرین، محمد پدرسینا )مترجمان(. تهران: نشر دانژه. ار، زهراکآدلری. کیاندش زهرا
سسوه ؤ(. پرسشونامه احسواس حقوار . تهوران: م1391خدادادی، مجتبی؛ بهراموی، معصودمه )

 تحقیقا  علدم رفتاری، شناختی سینا.

(. اثربخشوی آمودزش هروهوی روش تغییور شویده زنودهی بوا رویکورد 1392خداجدی، مدسی )
کارشناسی ارشد. دانشویاه  نامهپایانردی آدلر بر صمیمیت و الیدهای ارتباطی زوجین. ف شناسیروان

 و علدم تربیتی. شناسیروانتهران. دانشکده 
اجتمواعی و شخصویت. رواو دوم. تهوران:  شناسیروان هایآزمدن(. 1394صفاری نیا، مجید. )

 انتشارا  ارجمند.
 توأثیر(. 1393، پرستد )زادهحسنتشمی، طیبه؛ صفاری نیا، مجید؛ تدریس تبریزی، معصدمه؛ مح

شیفتیی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهران. مجلوه پسند و خددشخصیت جامعه هایمؤلفه
 .44-35(، صص 57، )پیاپی 3کاربردی، سال پانزدهم، شماره  شناسیرواندانش و پژوهش در 

شدانکر بر سالمت روانی و رضوایت (. اثربخشی آمدزش دلیرم سازی 1387صداقت پدر، سمیه )
و علودم  شناسویروانکارشناسی ارشود. دانشوکده  نامهپایانزناشدیی همسران جانبازان شهر تهران. 

 .یتربیتی. دانشیاه عالمه طباطبای
آمدزش دلیرموی مبتنوی بور  تأثیر(. 1389علیزاده، حمید؛ نصیری فرد، نفیسه؛ کرمی، ابدالفضل )

 شناختیرواندختران ندجدان. مجله مطالعا  اجتماعی  نفسعز کارآمدی، رویکرد آدلر بر روی خدد
 .168-143: 8زنان. سال 

 نیر. راو اول. تهران: نشر دانژه.(. آدلر، پیشیام روانکاوی جامعه1383علیزاده، حمید )
(. اثربخشی آمدزش خدد1395، اشرف )ندازانمهمانعلی اکبری دهکردی، مهناز؛ علیپدر، احمد؛ 

 شوناختیروان یهواپژوهشزنان معتاد. فصولنامه  شناختیروانسازی بر بهزیستی اجتماعی و رمدلی
 .23ی ، شماره6 یدورهاجتماعی، 

سوبک زنودهی بور  هوایمهار (. اثربخشوی آمودزش 1393؛ خجسته، شهال )اهللعز فدالدی، 
ناموه تربیتوی. هششهر تهران. فصولنامه پوژو متأهلافزایش میزان صمیمیت عاطفی در دانشجدیان 

 .119-132. صص 41سال دهم. شماره 
. فصلنامه همسر کُشی(. مطالعه کیفی عدامل اجتماعی 1390قاضی نژاد، مریم؛ عباسیان، ماریا؛ )

 .116-81، صص 2، شماره 9زن در تدسعه و سیاست )پژوهش زنان(. دوره 
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زوزنوی بور  بود سوهلت (. بررسی عقده حقار  در شخصی1385قدام، ابدالقاسم؛ قبدل، احسان )
 .67-49اساس روایت بیهقی. فصلنامه ادب پژوهشی. شماره اول. صص 

(. بررسوی اثربخشوی درموان آدلوری بور بهبودد 1393، عبداهلل )آبادیشفیعکرمانشاهی، فاطمه؛ 
 .40نامه تربیتی. سال نهم، شماره الیدهای ارتباطی زنان نابارور. فصلنامه پژوهش

(. نقش عدامل روانی و 1394، شریفه )شناسحقعلی؛ محمدی، امید؛  ،ییکرمی، جهانییر؛ زکی
یک مدل  ارائهو  متأهلنیرش به رواب  خارج از رهارردب زناشدیی در زنان  بینیپیشاجتماعی در 
 .152-129. ص 44زنان، شماره  شناختیروان -عدامل مرتب . فصلنامه مطالعا  اجتماعی بر اساس

 و خیانت. راو اول. تهران: نشر سخن. وفاییبین و (. همسرا1387کاوه، سعید )
)تاریخچه، نظریه، کاربرد(. ترجموه فرشواد بهواری و  یدرمانخانداده(. 1386هالدینگ، سامدئل )

 همکاران، تهران: نشر تزکیه.
در بوین مبتالیوان بوه  شوناختیروانذهنی و  بینیپیش(. تبیین مدل 1386میرزاحسین، حسین )

 دکتری. دانشیاه آزاد. واحد علدم و تحقیقا . نامهپایانفدبیای اجتماعی. 
بالینی آدلر، نظرهوای بنیوادی،  هایبررسی(. احساس کهتری، به انضمام 1392منصدر، محمدد )

 های بالینی. راو رهارم. تهران: انتشارا  دانشیاه تهران.تک بررسی
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