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حمید 
بهرامی زاده



احساس حقارت
وتاسآگاهخود،والدینبیشترنیرویوقدرتازکودککهبودمعتقدآدلر•

.کندمبارزهآنباومقاومتقدرت،اینبرابردرنمی تواندکهمی داند

 هایاحساسخود،پیرامونقویتروبزرگترافرادبارابطهدرکودکنتیجه،در
.می دهدپرورشراحقارت

زنده،برانگینیرویعنوانبههمیشهحقارتاحساس هایکهبودمعتقدآدلر•
.دارندوجودرفتاردر

.کردناحساسحقیرراخودیعنیبودنانسان•

یاواقعیحقارت هایبرشدنچیرهبرایماتالش هایازجبران،ازفردرشد•
.می شودناشیماخیالی

حمید 
بهرامی زاده



عقده حقارت
تشدیدراآنهاحقارت،احساس هایبرشدنچیرهدرناتوانی•

عقدهکهافرادی.می شودمنجرحقارتعقدهپرورشبهومی کند
دمی کنناحساسوندارندمناسبینظرخودمورددردارند،حقارت

.بیایندکنارزندگیضروریاتبانمی توانند

:بگیردسرچشمهمنبعسهازکودکیدرمی تواندحقارتعقده•

عضویحقارت.۱•

کردنلوس.۲•

تلغف.۳•

حمید 
بهرامی زاده



برتریعقده 
ایموفقیت هوتوانایی هادربارهاغراق آمیزنظرازاستعبارتبرتریعقده•

ندکبرتریورضایتاحساسدروندرفردیچنینداردامکان.خویشتن
شاننموفقیت هاودستاوردهاباراخودبرتریکهباشدنداشتهنیازیو

.دهد

دارد،تکبرمی زند،الفدارد،برتریعقدهکهکسیمورد،دوهردر•
.می کندتحقیررادیگرانواست،خودخواه

حمید 
بهرامی زاده



خیالیغایت نگری 
هکداریمنیازیوبودنبراینهاییحالتیاساسی،هدفیبهما•

نهاآبرایکههدف هاییحال،اینبا.برویمپیشآنسمتبهباید
.واقعیتنههستند،بالقوهامکاناتمی کنیم،تالش

وجودمادرذهنیصورتبهکهمی کنیمتالشآرمان هاییبرایما•
.دارند

راماررفتاخیالی،عقایدمی کنیم،تالشبودنکاملجهتدروقتی•
.می کنندهدایت

حمید 
بهرامی زاده



زندگیسبک های 
اآنهطریقازمی کنیمسعیکهخصوصیاتیوعادت ها،رفتارها،•

نامیدهزندگیسبککنیمجبرانراخودحقارتاحساس های
:ازاندعبارتکهمی شود

سلطه جوتیپ.۱•

گیرندهتیپ.۲•

دوری جوتیپ.۳•

جامعهحالبهمفیدتیپ.۴•

حمید 
بهرامی زاده



نیروی خالق خود
.نمی دهندشکلمنفعلصورتبهراماکودکی،تجربیات•

رشدبرایراکاملیتوجیهمحیطووراثتکهبودمعتقدآدلر•
.نمی کنندفراهمشخصیت

خالقساختارمبنایمی کنیم،تعبیرراتاثیراتاینماکهنحوه ای•
.می دهدتشکیلرازندگیبهنسبتمانگرش

حمید 
بهرامی زاده



اجتماعیعالقه 

دیگرانبافردکردنهمکاریفطریاستعداد•

ایدباجتماعیوشخصیهدف هایبهبخشیدنتحققبرایانسان•
اظهارآدلر.باشدداشتهمشارکتآندروکندهمکاریجامعهبا

یازنکنند،عملخوبوباشندسالماینکهبرایافرادکهداشت
.دارندداشتنتعلقبهاساسی

حمید 
بهرامی زاده



ترتیب تولد

اثیرت،تولدترتیبکهاستعقیدهاینآدلر،خدماتماندگارترینازیکی•
هبآنازراخودزندگیسبککهتاثیریاست،کودکیدرمهماجتماعی

هخانیکدرودارندیکسانیوالدینبرادرها-خواهرکهاینبا.آوریموجود
.ندارندهمانندیاجتماعیمحیط هایولیمی کنند،زندگی

حمید 
بهرامی زاده

http://ravanhami.com/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af/


آسیب شناسی روانی
بیمارگونزندگیسبکهایبرمبتنیآدلرنظریهروانیآسیب شناسی•

دندارنامیدکههستندکسانیبیمارگونشخصیت های.است
.نندکپیدادستبرتریبهسازنده ایاجتماعیشیوهبهبتوانند

بهییابدستبرایشدهبازداریآناناجتماعیعالئقکهکودکانی•
:می کنندانتخابراخودخواهانههدفچهارازیکیبرتری

وکاستیبهاعترافوانتقام جویی،قدرت طلبی،توجه طلبی،
.شکست

حمید 
بهرامی زاده



نازپرودهسبک زندگی 
استفرزندانشانبهوالدینشیفتگیازناشینازپرودهزندگیسبک•

راهاآنانجامتواناییآنانخودکهمی دهندانجامبچه هایبرایکارهاییوالدیناین•
دارند

:نتیجه•

بی کفایتکودکان•

حقارتعقده•

زندگیاساسیتکالیفبارویاروییازاجتناب•

طلبیتوجه•

کنندمراقبتآنهاازبایدهمه•

شدنمراقبتووابستگی•

حمید 
بهرامی زاده



قدرت طلبیسبک زندگی 

اساسبرنیزمی یابندپرورشوالدینسلطهزیرکهکودکانی•
رتحقاعقدهگرفتارخودزندگیهدایتدرناتوانیشدیداحساس
.می شوند

:نتیجه•

هبدست یابیبوده اندسلطهزیرهموارهکهکسانیاصلیهدف•
شدیدحقارتنباشندمجبورگاههیچکهطوریبهاستقدرت
.کنندتجربهدوبارهرابودنسلطهزیرازناشی

حمید 
بهرامی زاده



(انتقام جویی)پرخاشگرانه  سبک زندگی 

رده اندخوکتکوگرفتهقراربهره کشیموردکهکودکانی•
نندککمکجامعهبهاینکهجایبهدارداحتمالبیشتر

.بگیرندانتقامجامعهازبخواهند
حمید 

بهرامی زاده



اعتراف به کاستی و شکست

راراقبهمستعدشده اندبزرگبی اعتناییوبی توجهیباکهکسانی•
.شکست اند

اننشجامعهبرراخودشخصیبرتریانزواوکناره گیریبامایل اندآنان•
بهبهاحتیاجیکهبرترندآنقدرکهاستاینآنانکناره گیریپیام.دهند

ودخمتزلزلبرتریاحساستقویتبرایمنزویافراداین.ندارنددیگران
اقعاوکنندکهمتقاعدراخودشانوتحقیررادیگرانفعاالنهاستممکن

وناامیدندنافعال ترمنزویاشخاص.نداده انددستازراباارزشیچیز
راهیهیچشدیدشخصینارسایی هایایندلیلبهکهمی کننداذعان
دمتخدیگرانبهیاگیرندقراردیگرانتوجهموردبتوانندکهنداردوجود
.کنند

حمید 
بهرامی زاده



افزایش آگاهی: فرآیندهای درمانی

کشف سبک زندگی خویشتن: وظیفه بیمار•

افشای رویاها، خاطره ها، مجموعه خانواده، کتاب درمانی•

:  وظیفه درمانگر•

برقراراطارتبحالوگذشتهبینتامی گذارداختیارشدربیمارکهاطالعاتیتفسیر•
.کندوصلآیندهبهراآنهانهایتدروکند

آگاه کردن از غایت نگری خیالی •

تحلیل سبک زندگی•

تفسیر خاطرات اولیه•

تفسیر اشتباهات بنیادی •

فیدبک دادن در مورد توانمندی ها •

تحلیل رویاها•

حمید 
بهرامی زاده



وابستگیکنترل 

بهارانبیمترغیبراهازتغییر،بهشناختیرویکردعنوانبهآدلریدرمان•
ایوابستگی هآثارتضعیفدرصدد،خودآیندههدف هایدوباره یارزیابی
قامانتقدرت،بهمربوطهدف هایدوباره یارزیابیبابیماران.استکنونی

ترلکنیابودنتوجهکانونمثلپیامدهاییتقویت کنندهآثارتوجه،و
.می دهندکاهشرادیگرانکردن

:درمانگروظیفه•

ذهنیتصاویرایجاد•

رادیگرانکهکارییکروزههرانجام:اجتماعیعالقهابرازبهترغیب•
.می کندخوشحال

خودازمچ گیری•

حمید 
بهرامی زاده



انتخاب

.دهدتغییرراخودزندگیسبککندانتخاببایدبیمار•

درمانگروظیفه•

زندگیسبکتغییرسویبهبیمارگامبهگامپیشبرد•

کهانگارفن•

شستیفن•

پردازیخیالآموزش•

حمید 
بهرامی زاده



فردیتعارض های درون 
دفاع هاواضطراب•

ار آنیاایجادشکبیمارزندگیسبکاعتباردردرمانگروقتی•
متمقاوآمادهبیمارومی شودبرانگیختهاضطرابمی کند،تهدید

.می شوددرمانمقابلدر

وربیمااقدامازجلوگیریاصلیهدفخدمتدراضطراببنابراین•
.استآیندهسویبهاوپیشروی

.استجبراندفاعیکاروسازمهم ترینورایج ترین•

حمید 
بهرامی زاده



فردیدرون تعارض های 
نفسعزت•

رادخوشوندترغیبانسانهاوقتیکهاستایندرنفسعزتمعمایحل•
نفسعزتدیگرکنند،آغازرادیگرانخاطربهکردنزندگیوفراموش
.بودنخواهدآفرینمشکل

 توانمیاستارزشبامردمنظرازکهزندگیسبکازنوعیبرقراریبافقط•
آنردکهزندگی ایطبیعیپیامد.کردایجاداستوارینفسعزتاحساس

نیخویشتیاخودشکل گیریمی شود،پذیرفتههمنوعانسان هایارزش
.استاحترامباالترینشایسته یکهاست

حمید 
بهرامی زاده



تعارض های درون فردی
مسئولیت•

بایدمی پذیرندراخودزندگیشکل دهیمسئولیتانسان هاوقتی•
برای.رندبگیعهدهبهراجامعهبرزندگی شانسبکتأثیرمسئولیت

امل ترکشخصیتیایجادبهکردنکمکبامی تواندانسانآیامثال
مانهمزحالیکهدرکند،تالشکامل ترزندگیبهدست یابیبرای

؟می کندآلوده تررازیستمحیط

هبکهداردرا(تمامیت)یکپارچگیبهدست یابیامکانشخصی•
.بدهدپاسخبشرامیدهای

حمید 
بهرامی زاده



میان فردی تعارض های 
جنسیمیلوصمیمیت•

.می شودصمیمیتازمانعخودخواهانهعالیق•

همکاریاینازاست،جدایی ناپذیرروانیآسیبازکهخودخواهی•
.می کندجلوگیریصمیمانه

ولقبزندگیاصلیانگیزهحکمدرراجنسیتمایالتآدلراگرچه•
.می دانستزندگیمهموظایفازرایکیآننداشت،

.مخالفجنسنهکنیمتالشدیگرجنسبارابطهبرقراریبرایباید•

حمید 
بهرامی زاده



میان فردی تعارض های 

ارتباط•

کارآمدارتباط.هستندهمکاریدرمشکالتاصوالا ارتباطیمشکالت•
.استمشترکاقدامنوعیآنماهیتبنابراین

خصومت•

 دانیممیبرتریبرایتالششیوه هایبدترینازاحتماالا راخصومت•

هباجتماعیهمکاریطریقازندارندامیدکهکسانیبهخشونت•
.می دهدبرتریاحتمالبرسندکمال

دیگرانسانارزشکردنانکارقطعطوربهخصومتبهتوسل•
.است

حمید 
بهرامی زاده



کنترل

مورددرذهنیاشتغالدچارمواقعاغلببیمارگونشخصیت های•
.دیگران اندبرتسلط

والدینلطهسزیرگذشتهدرکهاستکسیکنترل کنندهگستاخ ترین•
ندکقدرتاعمالچناندیگرانبرکهاستکردهعهدهخودباوبوده

دنبوسلطهزیرازناشیشدیدحقارتاحساسدوبارههیچ گاهکه
.نکند

حمید 
بهرامی زاده



تعارض های فردی اجتماعی 

تعالیمقابلدرسازگاری•

کهندمی کایجاباینهادویهراست،برتریبرایتالشمتردافاستعالبرایتالش•
ستدزندگیازکامل تریوباالترسطحبهورودفراترفعلیسازگاریسطحازفرد
.کندرضایتاحساسویابد

تکانهکنترل•

اجتماعیعالقهتقویت•

اجتماعیهدفهایسویبهکاملزندگیسبکازبخشیحکمدربایدتکانه ها•
شوندهدایت

ئقعالکردنکاملسویبهمی توانراپرخاشگریوجنسیمیلمثلتکانه هایی•
ازدفاعبهکمکیاهمسرانبینخوشایندرابطهبرقراریمثالعالی تر،اجتماعی

.کردهدایتمهاجمانمقابلدرجامعه

حمید 
بهرامی زاده



گذر از تعارض به خرسندی

زندگیمعنی•

اتیذمعنیباما.می آفرینیممعنیماست،خودساختهکهزندگی مانازما•
لدمتوخالقیخودبابلکهنمی آییمدنیابهباشدخودماندروندرکه

.بسازدذاتیمعنیماهستیازمی تواندکهمی شویم

کاملیاآرمانیفرد•

اینگرانی هیاخواسته هاازفراترهدف هایازگرفتنالهامبابرترشخص•
.می کندزندگیانتظاروشوقوشوربافوری،

عیاجتمااحساسازکاملانسان.اوستخانهمثلدنیاسالمانسانبرای•
مشارکتبشرعمومیرفاهدرمی دهدامکانمابهکهاجتماعیعالقهو

.می کنداستقبالکنیم،

حمید 
بهرامی زاده



رابطه درمانی

براییآدلر دیدگاهازبیمارانبهکمکفرآینداصلیجزدرمانیرابطه•
سالماجتماعیعالقهسویبهتااستدارریشهبازداری هایبرغلبه

.دهندجهتتغییر

.استاجتماعیعالقهاعالینمونهلحاظچندازدرمانیرابطه•
رایبهمانسانبهتروضعیتبهامیدایمان،عشق،اصیلارزشهای

.استضروریومؤثردرمانیرابطهبرایهمواجتماعیعالقه

حمید 
بهرامی زاده


