راهنماييومشاوره يگروهي
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اشاره

در شمارهي قبل مراحل مشاورهي آدلري
بهعنوان يك رويكرد مؤثر در كار گروهي مورد
بحث قرار گرفت .از آنجا كه اين رويكرد
ابتدا نظريهاي دربارهي شخصيت ،سپس يك
نظام رواندرماني و سرانجام فلسفهاي راجع
به زندگي است الزم است مفاهيم اساسي آن
معرفي شود:

مفاهيمرويكرد
آدلري
در گروه()2
كليدواژهها :معناجويي ،احساس اجتماعي ،سبك زندگي،
ادراك ذهني ،خالقيت و انتخاب ،تكاليف زندگي ،اشتباهات اساسي.

دكترحسينسليميبجستاني

مدرس و مشاور مراكز تربيت معلم تهران

قسمت دوم

• خالقيت و انتخاب:
از ديدگاه آدلريها افراد داراي سالمت روان،
كساني هستند كه در تالش براي كمالاند نه
اينكه كمالگرا باشند .آنها تالش دارند در
ساختن سرنوشت خود مهارت پيدا كنند .آدلريها
بنا را بر اين فرض گذاشتهاند كه افراد خالق ،فعال
و خود تعيين كننده هستند .آنها مراجعان را در
نقش قرباني منفعل نميبينند .تجارب گروهي
نشان ميدهد كه ما انسانها حق انتخاب داريم
و براي پيگيري آنها و بازسازي تجاربمان اقدام
ميكنيم .و گروه مكاني براي يادگيري خالقيت
بيشتر و خلق روشهاي بودن در دنياي واقعي
است.

از ديدگاه آدلريها افراد داراي سالمت
روان ،كساني هستند كه در تالش براي
كمالاند نه اينكه كمالگرا باشند .آنها
تالش دارند در ساختن سرنوشت خود
مهارت پيدا كنند
مشاوران ميتوانند از تغييرات در خاطرات
قديمي به عنوان مالكي براي ارزيابي نتايج
درمان استفاده كنند
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• تالش براي معنا جويي و برتري
از بدو تولد ما متوجه ميشويم كه ناتوانيم،
لذا احساس حقارت ما برانگيخته ميشود .اين
حقارت يك امر منفي نيست .فرصتي است براي

• تكاليف زندگي
گروه زمينهي مساعدي فراهم ميآورد تا
اعضا بتوانند تكاليف اساسي زندگي را كه با آنها
مواجه و درگير هستند آشكار سازند .اين تكاليف
كه آدلر مطرح كرد عبارتند از ارتباط با ديگران
(تكليف اجتماعي) ،مشاركت در جامعه (تكليف
شغلي) ،برقرار كردن صميميت (تكليف خانوادگي
و عشق) .درايكوس و موزاك ( )1967دو تكليف

}

• رفتار هدفمند
افراد با مقاصد و اهدافشان زندگي ميكنند،
آنها به سمت انتظارات آينده حركت مينمايند و
معني زندگي خود را خلق ميكنند .گروه ،موقعيت
ايدهالي براي اعضا فراهم ميسازد تا باورهاي
مركزي 1و اهدافشان را شناسايي و پيگيري نمايند.
اگرچه گذشته ،حال و آينده به طور پويايي به هم
مرتبطاند اما آدلرينها بيشتر تمايل به آينده دارند
تا گذشته .تصميمات ما مبتني بر آن چيزي كه
در گذشته تجربه كردهايم ،بر موقعيت فعلي ،و
بر اهدافي كه به سمت آن در حركت هستيم،
ميباشد.

• سبك زندگي
ساختار شخصيت منسجم افراد از سبك
زندگی آنان به وجود ميآيد ،هر يك از ما
شخصيت منحصر به فردي داريم .سبك زندگي
معمول عبارتست از نگاه ما دربارهي خودمان،
ديگران ،جهان اطراف و رفتارهاي متمايز ما كه
براي رسيدن به اهداف و مقاصدمان از آنها
استفاده ميكنيم .اگر چه سبك زندگي ما تا شش
سال اول زندگي آموخته ميشود ،ساير اتفاقات كه
رخ ميدهد نيز تأثير زيادي بر رشد ما دارد .تجارب
دورهي كودكي به خودي خود تأثيري بر ما ندارند
آنچه مهم است و اهميت دارد تعبير و تفسير ما
از وقايع است .آدلر از اين مفهوم به عنوان خود،
خويشتن ،شخصيت ،فرديت ،وحدت شخصيت
و روش مواجه شدن با مشكالت يا نگرش كلي
به سمت زندگي ياد ميكند (آنسباخر و آنسباخر،
 1954به نقل استين و ادواردز.)2008 ،
آدلر اعتقاد داشت يادآوري خاطرات اوليهي
دوران كودكي تصادفي نيست بلكه افراد
رويدادهايي را از كودكي خود به ياد ميآورند كه
با سبك زندگي فعلي آنها مطابقت دارد .زماني
كه سبك زندگي تغيير ميكند خاطرات قديمي
هم بايد تغيير كنند از اينرو ،مشاوران ميتوانند از
تغييرات در خاطرات قديمي به عنوان مالكي براي
ارزيابي نتايج درمان استفاده كنند .شواهدي وجود
دارد مبني بر اينكه خاطرات قديمي در جريان
درمان تغيير ميكنند.
3
2
براي مثال ساويل و اكستين ( ،)1978نشان
دادند كه وقتي درمان موفقيتآميز باشد ،افراد
خاطرات قديمي خود را تغيير ميدهند .همينطور
استاتون 4و ويلبورن )1991( 5خاطرات قديمي

}

• ادراك ذهني از واقعيت
رويكرد آدلري ماهيت پديدار شناختي دارد.
بسياري از تئوريهاي معاصر با اين نگاه همسو
هستند كه ادراك ذهني مراجع از واقعيت ،يا
چشمانداز شخصي وي ،عامل اساسي براي ارائهي
رفتار او است .افراد ياد ميگيرند كه واقعيت عيني
اهميت كمتري دارد چرا كه واقعيات را ما درك
كرده و معني ميدهيم .برداشت ذهني افراد از
حقارتها ،خاطرات اوليه و  ...رفتار و شخصيت
آنها را شكل ميدهد (فيست و فيست ،2002
ترجمه سيد محمدي).

اينكه تالش كنيم تا بر محيطمان فائق آئيم .ما
در مقابله با اين احساس حقارت روشهايي براي
كنترل نيروها (توانمنديها) در زندگي داريم ،بيش
از آنكه به وسيله آنها كنترل شويم .احساس
حقارت ميتواند سرچشمهي خالقيت ،كمالطلبي،
افكار دست نيافتني و اهداف غايي در زندگي
باشد .در نتيجه در بيشتر موارد احساس حقارت،
در هنگام ضرورت ،مفيد است .براي استفاده در
كار گروه بيش از آنكه افراد تالش كنند احساس
كامل و بهتري داشته باشند ،الزم است تا مباني
احساس حقارتشان را روشن نمايند.

كودكان را بعد از  10جلسه مشاوره با گروه گواه
مقايسهكردند؛نتايجنشانداد،گروهمشاورهتغييرات
بيشتري را در موضوع ،شخصيت ،موقعيت ،مقدار
جزييات و سطح عاطفهي خاطرات قديميشان
نسبت به گروه گواه نشان دادند (فيست و فيست
 ،2002ترجمه سيدمحمدي) .مير و جيمز ()1991
معتقدند براي كشف الگوي رفتاري فرد حداقل به
سه نمونه از خاطرات گذشته كودكي نياز است .در
عين حال از تفسير بيش از حد يا بيتوجهي به
خاطرات گذشته بايد پرهيز كرد .آنها معتقدند در
تحليل خاطرات بايستي به بافت ،محتوا ،اشخاص،
حركت و احساسات كودك توجه كرد (تامسون و
رودلف 1996 ،ترجمه طهوريان .)1384 ،بنابراين،
شيوهي زندگي راهي است كه افراد در آن قدم
برميدارند يا اينكه از انجام تكاليف اصلي زندگي
امتناع ميورزند و سعي ميكنند هدفهاي خيالي
خود را پيگيري نمايند .افراد سالم كه تكليف زندگي
ارتباطي آنان نسبت ًا انعطافپذير است راههاي
بسياري را براي حل مشكالت مييابند و هنگامي
كه يكي از راهها بسته باشد راه ديگر را انتخاب
مينمايند .اين واقعيت براي افرادي كه بر يك راه
پافشاري ميكنند يا دلسرد ميشوند و هيچ راهي
را پيگيري نميكنند صادق نيست.
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از نظر آدلر اختالالت رواني به طور عمده

در حضور دو شرط به وقوع ميپيوندد} :
 -1احساس حقارت بيش از حد  -2رشد
ناكافي احساس عالقهي اجتماعي

ديگر را به ليست اضافه كردند :پذيرفتن خود ،رشد
دادن بعد معنوي (ارزشها ،معني ،اهداف زندگي و
رابطه با جهان) .اين تكاليف به قدري براي زندگي
انسان مهم هستند كه اختالل در هر يك از آنها
اغلب نشانهاي از عدم سالمت رواني است (انجمن
روانشناسي آمريكا .)2000 ،هريك از اين حوزهها
ميتواند مباحث پرباري را در گروه شكل دهد.

اشتباهاتاساسي
اغلب اعضاي گروه داراي باورهاي اساسي
هستند كه برخي از آنها كاركرد مناسبي ندارد.
اين باورها ميتواند به شكل انتقادي در گروه به
آزمون گذاشته شود تا باورهاي معيوب را اصالح و
با باورهاي سازنده جايگزين نمود .موزاك ()2000
معتقد است سبك زندگي را ميتوان به صورت
افسانهي شخصي در نظر گرفت كه تحت تأثير
اشتباهات اساسي شكل ميگيرند ،افراد طوري
رفتار ميكنند انگار كه اين افسانهها درست
است ،زيرا آنها اين افسانهها را درست ميدانند.
موزاك پنج اشتباه اساسي را نام ميبرد :تعميم
افراطي ،اهداف غلط يا غيرممكن ،سوءبرداشت
در مورد زندگي و ضروريات زندگي ،ناارزندهسازي
ارزشهاي خود و ارزشهاي غلط (كوري2005 ،
ترجمه سيدمحمدي.)1385 ،
 مفهوم محوري احساس اجتماعيآدلر روانشناسي خود را بر اساس مفهوم
محوري ( )Gemeinschaftsgefuhlبنا
گذاشت .به سختي ميتوان براي اين مفهوم
ترجمهي مناسبي يافت ولي با عباراتي مانند
«رغبت اجتماعي»« ،احساس اجتماعي»،
ن
«احساس برقراري ارتباط و حس اجتماعي» آ 
را معادلسازي كرد (آنسباخر و آنسباخر)1956 ،
اين يك سازه چند سطحي است ،اشخاص احتما ًال
بعضي از سطوح را ميفهمند و به عمل در ميآورند
و از توسعهي ساير سطوح غافل ميشوند .اگر مردم
در سطح موثري عالقهي اجتماعي را رشد دهند،
احتما ًال آنها احساس تعلق عميقي به نژاد انسان
6

خواهند داشت .فرايندي كه هم تكميل كنندهي
رشد فردي است و هم منتج به اين ميشود كه
مردم چيزهاي ارزندهاي را كه دارند به يكديگر
هديه بدهند.
دربارهي رابطهي بين شخص و اجتماع
آدلر برخالف ديگران هيچ تفاوتي بين شخص و
اجتماع ،فرديت و وابستگي ،نفع شخصي و رغبت
اجتماعي نميبيند ،به نظر او دوگانگيهاي درستي
نيستند .هر چند اگر كسي از نظر شخصيتي توسعه
يابد ،به صورت مثبتتري ميتواند با ديگران
ارتباط برقرار كند هر اندازه توانايي شخص در
ارتباط برقرار كردن بيشتر باشد ،ميتواند بيشتر از
ديگران ياد بگيرد و خود را رشد دهد (گويزنگر 7و
بالت.)1994 ،8
آدلر پيوستگي ميان موجودات زنده را در
بسياري از محيطهاي گوناگون و بسياري از
سطوح گوناگون تصور ميكند .هر شخصي
ميتواند اين احساس را داشته باشد كه به
ديگران ،خانواده ،دوستان ،اجتماع و مانند اينها
در هر دايرهي وسيعي وابسته است .اين وابستگي
ميتواند حيوانات ،گياهان و حتي اشياي بيجان را
نيز در بربگيرد تا در بزرگترين حد چنين حالتي،
احساس كند به تمام گيتي وابسته است (مولر،
 .)1992اگر مردم به درستي اين مفهوم را بفهمند
و اين وابستگي را احساس كنند آن موقع بسياري
از مشكالت خود ساختهي انسان در زندگي مانند
جنگ ،دشمني ،تبعيض و شكنجه كه ادامه حيات
را دشوار ميسازد ،متوقف خواهد شد (استين 9و
ادواردز.)2008 ،10
از ديدگاه روانشناسي انفرادي اگر چه بسياري
از افراد تا حد معقول حس همكاري را در خود
پروراندهاند با اين حال در زندگي خود بدون تعهد
كامل و شور عميق رفتار مينمايند و ممكن است
به طور كامل از نيروي بالقوهي خود استفاده
نكنند .آنها ممكن است تا حدي مأيوس شوند
و تنشهاي مزمن و فشارهاي عصبي را بدون
عاليم جسماني و رواني بارز تحمل نمايند ،و
هنگامي كه با مسائل سخت روبرو شوند ،ممكن
است شجاعت و همكاري را تا حدي كه با مسائل
بتوانند روبرو شوند در خود رشد نداده باشند .يكي از
چالشهاي پيش روي متخصصان سالمت رواني
عبارتست از كمك به اينگونه افراد نرمال در جهت
به حداكثر رساندن رشد و رسيدن به سالمت رواني

ايدهال ،كه باعث انگيزش دروني و تعيين مراحل
رسيدن به اين هدف گردد.
از نظر آدلر اختالالت رواني به طور عمده در
حضور دو شرط به وقوع ميپيوندد -1 :احساس
حقارت بيش از حد  -2رشد ناكافي احساس
عالقهي اجتماعي .تحت تأثير اين دو شرط
فرد ممكن است قبل از اينكه كاري غيرممكن
و سخت را انجام دهد ،در خود احساس يأس و
دلسردي كرده و تصور كند كه در اين كار ناموفق
خواهد بود (استين ،9ادواردز .)2008 ،10عالقهي
اجتماعي مترادف با خيرات كردن و خودخواه
نبودن نيست بلكه اقدامات خيرخواهانه و نيكوكارانه
ميتوانند به وسيلهي عالقهي اجتماعي برانگيخته
شوند يا نشوند (فيست و فيست  ،2002ترجمه سيد
محمدي).
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