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اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خود پنداره
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خودپنداره بود .اين
پژوهش از نوع تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعهه آمهاری کلیهه
دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم بودند که در سال تحصیلی  3199در ايهن دانشهگاه
مشغول به تحصیل بودند و به دلیل مشکالت روانشناختی بهه مراکهز مشهاوره شهرسهتان بهم مراجعهه
نمودند .نمونه پژوهش را  12نفر از دانشجويان تشکیل میدادند که بهصورت تصادفی انتخاب و در دو
گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند .ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامهههای ابهراز وجهود
گمبريل و ريجی و خود پندارة راجرز بود .ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجهرا گرديهد .سهسس
گروه آزمايش در 32جلسه يک ساعته آموزش ديدند ولی گروه کنترل هیچ مداخلهای دريافت نکردنهد.
پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد .برای تجزيه و تحلیل دادههها از
آزمون تحلیل کواريانس استفاده گرديد .نتايج نشان داد که گشتالت درمانی بر ابراز وجود و خودپنهداره
دانشجويان پسر تأثیر معنادار دارد.

کلید واژگان :گشتالت درمانی ،ابراز وجود ،خودپنداره.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کزمان ،ايران (نويسنده مسئول)
Alireza.jorjandi.92@gmail.com
 .0کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات سیرجان ،سیرجان ،ايران
 .1کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات سیرجان ،سیرجان ،ايران
 .9دانشیار روانشناسی شناختی ،بخش روانشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ايران

مجله دستاوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز (دورهی اول ،سال  ،زمستان  ، 1شماره )

مقدمه
جرأتورزی يا ابراز وجود را میتوان قلب رفتار میان فردی يا مهارت برقراری ارتباط میان
فردی برشمرد .در واقع مهارت ابراز وجود 3يکی از مهارتهايی است که در برقهراری ارتبهاط
سالم با ديگران کمککننده میباشد (لین ،شیا ،چانگ ،جوالی ،وانگ و همکاران .)0222 ،0ابراز
وجود عملکردی است که دارای جنبههای شناختی ،هیجانی و رفتاری است و بیانگر توانمنهدی
فرد در برخورد موثر با خواستههای محیطی میباشد .ابراز وجود بهعنوان توانايی کهه يهک فهرد
جهت دفاع از خود و نیز توانايی «نه گفتن »1به تقاضاهايی که فرد نمیخواهد انجهام بدههد در
نظر گرفته میشود .در دهههای اخیر مفهوم ابراز وجود گسهتردهتهر شهده اسهت .بههطهوریکهه
شايستگی بین فردی در تعارضات و توانايی حفظ روابط را نیز در بر مهیگیهرد (بکهر ،کهرون،
ونبلکام ،و ورمی 0222 ،9به نقل از آدامريتا  .)0232 ،لین و همکاران ( )0229ابهراز وجهود را
مهارت در برقراری ارتباط میان فردی تعريف میکنند .فردی که با جرأت است میتواند ارتباط
نزديک با ديگران برقرار نمايد ،خودش را از سوء استفاده ديگران دور نگهدارد و دامنه وسهیعی
از نیازها و افکار مثبت و منفی را ابراز نمايد ،بیآنکه احساس گنهاه و اضهطراب کنهد و يها بهه
حقوق ديگران لطمه بزند .ابراز وجود ،باعث بهبود عزت نفس ،افزايش تعهامالت میهان فهردی،
مهارت در ارتباط ،کاهش اضطراب اجتماعی قدرت تصمیمگیری ،ابتکار و سالمت فکر و روان
میشود .اين در حالی است که پژوهشها ،نشان داده است که  22درصد دانشهجويان ،در ابهراز
وجود ناتوان و دچار کمرويی هستند و اين عدم توانايی ،در  92درصد مهوارد ،بهر يهادگیری و
کارايی عملی آنها تأثیر مهیگهذارد .عهدم صهراحت در بیهان ،باعهث ايجهاد رفتارههايی چهون
دروغگويی ،چاپلوسی ،غیبت کردن و تعارضات غیرواقعی میشود و جرأت تفکهر ،خالقیهت و
عزت نفس افراد را مورد تهديد قرار میدهد (عمیدنیا ،نیسی و سودانی.)3129 ،
نقص در مهارتهای اجتماعی و فقدان جرأتورزی سهالمت روان افهراد را دچهار آسهیب
1. assertiveness
2. Lin, Shiah, Chang, Lai, Wang, & et al
3. saying no
4. Bekker, Croon, Vanbelkom, & Varmee
5. Adam rita
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میکند و اضطراب درماندگی و کاهش عزت نفس ،افسردگی و بیماریههای روانتنهی و عهدم
سازگاری را دامن میزند .در مقابل ،رفتار جرأتمندانه میتواند سازگاری فرد را بها خهود و بها
محیط اطراف افزايش دهد .جرأتورزی ،بهه انسهان احسهاس خودکارآمهدی و کنتهرل درونهی
میبخشد و اين احساسات نیز روابط متقابل با ديگران ،اعتماد به نفهس و عهزت نفهس فهرد را
تقويت میکند و باعث سازگاری فرد میشود (تاونسند.)0222 ،3
به بیان دقیقتر می توان گفهت ابهراز وجهود ارتبهاط تنگهاتنگی بها مفههوم خودپنهداره دارد.
خودپنداره نظام پويايی است که با اعتقادات ،ارزشها ،رغبتها ،استعدادها و توانايیههای فهرد
ارتباط دارد و اين عوامل از تعیینکنندههای مسیر زندگی فرد هستند .خودپنداره ارزيهابی کلهی
فرد از خودش است .اين ارزيابی ناشی از ارزيابیهای ذهنی فرد از ويژگیهای خود اسهت کهه
ممکن است مثبت يا منفی باشد .خودپندارة مثبت نشاندهندهی اين است که فرد خودش را در
مقام شخصی با نقاط قوت و ضعف میپذيرد و اين امر موجب باال رفتن اعتماد به نفهس او در
روابط اجتماعی میشود .خودپندارة منفی منعکسکننده احساس بیارزشهی و بهیلیهاقتی و نیهز
ناتوانی خود است (پیترسون ،گرين ،باسون و راس .)0229 ،0خودپنداره 1هر فرد اقدامی اسهت
بهمنظور ساخت يک طرحواره برای سازماندهی ادراکات ،احساسات و نگرشهايی که آن فهرد
در مورد خود دارد .به بیان دقیقتر ،خودپنداره يک ساختار دانش سازمان يافته است کهه شهامل
صفات ،ارزشیابیها ،حافظه معنايی و دورهای در مورد خهود مهیباشهد و پهردازش اطالعهات
مرتبط با خود را کنترل میکند .بسیاری از محققان بر اين عقیدهاند که به میزانی که افراد به يک
هويت يا خودپندارة منسجم و مشخص دست میيابند ،با احساسات مثبت يا منفهی گونهاگونی
درگیر میشوند .به اعتقاد آنان ،باورهای ناهماهنگ و از هم گسیخته در مورد خود به مشکالت
عاطفی و هیجانی متعددی منجر میگردد .افرادی که دارای خودپندارة واضه ،،خهوب تعريهف
شده ،هماهنگ و تقريباً باثبات هستند از سالمت روانشناختی بیشتری برخوردارند .اين افراد به
يک ديد روشن در مورد خود رسیدهاند و کمتر تحت تأثیر وقايع روزانهه و ارزيهابیههای ايهن
وقايع قرار میگیرند .افرادی که از خودپنداره ضعیفی برخوردار بودهاند به سبب ناکارآمهدی در
1. Townsend
2. Paterson, Green, Basson, & Ross
3. self concept
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تعاملهای بین فردی و محدوديت برقراری ارتباط ،از منابع حمايت اجتماعی مناسب بههرهمنهد
نیستند (عمیدنیا و همکاران .)3129 ،بنابراين جرأتورزی و خودپنهداره عملکهردی اسهت کهه
دارای جنبههای شناختی ،هیجانی و رفتاری است و نمايانگر توانمندی فرد در برخورد مؤثر بها
خواستههای محیطی میباشد .نه تنها در مواجهه با مشکالت و عوامل تنشزا رويارويی بهتهری
دارد ،بلکه به جهت رفتار موفقیتآمیز در برخورد با اين عوامل ،ارزيابی شناختی مثبهتتهری از
خود داشته و به تبع آن هیجانها و عواطف مثبتتری را نیز تجربه مینمايد.
با توجه به اهمیت اين دو مؤلفه در سازگاری و مشارکت اجتماعی افراد و با در نظر گرفتن
نقش آنان در سالمت عاطفی و روانی تاکنون روشهای متفهاوتی بهرای تقويهت و بهبهود آنهان
مورد استفاده قرار گرفتهاند .روشهای شناختی ،رفتاری ،شناختی رفتاری ،رويکردهای فردی و
گروهی و بسیاری روشهای ديگر در تحقیقات گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفتهانهد و
هر کدام سهمی در بهبود خودپنداره و ابراز وجود ايفا نمودهانهد .بهرای مثهال شهمس علیهزاده،
کاکابرايی ،احمديان ،ضابط و شمس علیزاده ( )3199از روش آموزش جراتمنهدی بهر خهودپنهداره
دانشجويان پزشکی استفاده کردند و نتیجه يافتههای آنها نشان مهیدههد کهه ايهن روش مهؤثر
است .در اين میان يکی از روشهای درمانی گروهی که در درمان بسیاری از مشکالت عهاطفی
و روانی نقش مهمی ايفا نموده است روش گشتالت درمانی است .گشتالت درمهانی يهک روان
درمانی وجودی و تجربی 3است که بر روی تجارب فرد در زمان حال ،روابط درمانی ،محیط و
بافت اجتماعی که افراد اقامت دارند تأکید میکند (آدامريتا .)0232 ،در نظريه گشتالت ،بر نقش
مهم آگاهی فرد از خود و محیط اطرافش از طريق حواس ،احساسهات بهدنی و هیجهان تأکیهد
میشود .در اين نظريه ،تماس با خود و ديگران و آگاهی از خود وديگران در زمان حال مهمتهر
از گذشته يا آينده است (بومن و لیکی .)0229 ،0تفکر گشتالتی بر بصیرت ،ويژگیهای شکل و
زمینه ،سیالن فرآيندهای ادراکی و بر ادارککننده به مثابه يک شرکتکننده فعال و واحد در امر
ادراک تأکید دارد .تمام اينها به نحو خاصی در گشتالت درمانی مورد استفاده قهرار مهیگیرنهد
(شفیعآبادی و ناصری .)3122 ،گشتالت درمانی به فرد جهت آموختن در مورد تجربه واقعهیش
1. experiential
2. Bowman & Leakey
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و تشخیص زمانی که قسمت مهمی از آگاهیش گسیخته میشود کمک مهیکنهد .بنهابراين ،فهرد
میتواند ياد بگیرد که حالت گسیختگی را متوقف نمايد (يونتف .)0222 ،3مطالعات اثرات مقید
گشتالت درمانی گروهی را بر افزايش ابراز وجود دانشهجويان پرسهتاری (مقیمیهان و امینهی)3191 ،؛
افزايش ابراز وجود دانشآموزان راهنمايی (حاجحسهنی ،اريهن و اعتمهادی)3193 ،؛ افهزايش میهزان
عزت نفس دانشآموزان (اعتمادی ،حاجحسنی ،نادیپور و نظری)3191 ،؛ زنان باز نشسهته آمهوزش
و پرورش (سودانی ،نیکرو و حسینپهور )3190 ،و زنهان مطلقهه افسهرده (بهرامهی ،سهودانی و
مهرابیزاده )3129 ،نشان میدهد .لین و همکاران ( )0229تحقیقی را جهت بررسی میزان مؤثر
بودن گشتالت درمانی بر کودکان مبتال به لکنت انجام دادند .در اين برنامهه درمهانی عمهدتاً بهه
آنها اجاز داده میشد که با هیجاناتشان روبهرو شوند و بر روی آنها کار کنند .همچنین آنهها
تشويق میشدند که بهطور آزاد در درون محیط درمانی ،ارتبهاط بیشهتری داشهته باشهند .نتهايج
نشان داد که برنامههای گشتالتی به خوبی بر اين کودکان مهؤثر بهوده اسهت و آنهها نسهبت بهه
رفتارهای خود آگاهی بیشتری پیدا کردند .با وجود نقش مؤثر و مفید گشتالت درمانی به شهیوه
گروهی در کاهش مشکالت روانی و عاطفی افراد تاکنون تأثیرات ان بر افزايش ابهراز وجهود و
بهبود خودپنداره در کمتر پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراين مطالعه حاضر بهر آن بهوده
است به بررسی اثر بخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر ابراز وجود و خودپنداره بهطهور
همزمان بسردازد و در جستجوی پاسخ به اين سهؤال اسهت کهه آيها اسهتفاده از فنهون گشهتالت
درمانی گروهی باعث افزايش میزان ابراز وجود و بهبود خود پنداره افراد میشود؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع آزمايشی ،بهصورت پیش آزمون -پس آزمون بها گهروه کنتهرل
است .جامعهی آماری آن را کلیه دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم بودند کهه
در سال تحصیلی  3199در ايهن دانشهگاه مشهغول بهه تحصهیل بودنهد و بهه دلیهل مشهکالت
1. Yontef
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روانشناختی به مراکز مشاوره شهرستان بم مراجعه نموده بودند .پس از انجهام پهیش آزمهون و
شناسايی گروه هدف  12دانشآموز بهصهورت نمونههگیهری تصهادفی انتخهاب شهدند .نمونهه
انتخاب شده به صورت تصادفی در دو گروه  3نفره کنترل و آزمايش جايگزين شهدند .گهروه
آزمايش در  32جلسه گشتالت درمانی گروهی شرکت نموده و گروه کنتهرل در ايهن مهدت در
انتظار قرار گرفتند .پس از پايان جلسات هر دو گروه در پس آزمون شرکت داده شدند.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی  .پرسشنامه ابراز وجهود گمبريهل و ريجهی دارای
 92ماده اصلی میباشد که در نسخه ايرانهی شهامل  00سهؤال مهیباشهد .ههر مهاده آزمهون از
آزمودنی خواسته میشود که برای پاسخ دادن به سؤاالت بر حسب يک مقیهاس درجههبنهدی
گزينهای عمل نمايد .و به همین طريق نیز از يک تا پنج نمرهگذاری شهده و درنهايهت مجمهوع
نمرات بهدست آمده ابراز وجود فرد را نشان میدهد .ضريب پايايی توسهط گمبريهل و ريجهی
 2/23گزارش شده است .در نسخه ايرانی ضريب پايايی در انسهتیتو روانپزشهکی تههران روز،
 2/20تعیین شد (محمودی ،عظیمی و ضرغامی .)3121 ،در تحقیق حاضر پايايی بهه پرسشهنامه
با روش آلفای کرونباخ  2/29برآورد گرديده است.
پرسشنامه خود پندارة راجرز  .اين آزمون را که راجهرز ( )39 3تهیهه کهرد ،بهرای تعیهین
خودپنداره مثبت و منفی به کار مهیرود .در ايهن پرسشهنامه از افهراد درخواسهت مهیشهود تها
خصوصیات فعلی خود و خصوصیات ايدهآل خود (مانند :قوی ضعیف؛ خوشحال غمگهین) را
در يک مقیاس هفت گزينهای عالمتگذاری کنند .به بیانی اين پرسشنامه دارای دو فرم الهف و
ب است که فرم الف نگرش فرد را نسبت به خود واقعهی و فهرم ب نگهرش نسهبت بهه خهود
آرمانی را مورد سنجش قرار میدهد .پاشا ،نادری و اکبری ( )3122در پهژوهش خهود ،پايهايی
آزمون خودپنداره را با استفاده از روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ ،برای فرم الف برابر بها
 2/29و برای فرم ب برابر با

 2/بهدست آوردند.
1. Self-Expression Gambrill and Ridgecrest Questionnaire
2. Self- Concept Rogers Questionnaire
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روش اجرا
جلسات گشتالت درمانی گروهی برای گروه آزمايش به شرح زير اجرا گرديد:
جلسه اول :اجرای پیش آزمون و معرفی فلسهفه گشهتالت درمهانی ،رسهیدن بهه آگهاهی و
معرفی اجمالی اهداف و تکنیکهای جلسات آتی.
جلسه دوم :آگاهی و قبول مسؤلیت افکار و احساسهات ههر ع هو بهه وسهیله خهودش و
وحدت بین افکار و احساسات و شناخت فرافکنیها.
جلسه سوم :تجربه کردن زمان حال بر اساس اينجا و اکنون ،آگاهی فهرد از توصهیفههايی
که از خودش دارد و تعريف اع اء از ماهیت انسان.
جلسه چهارم :آگاهی موانع تماس ،کار بهر روی موانهع صهمیمیت و خودآگهاهی افهراد از
نقشهايشان.
جلسه پنجم :مرور کلیه مواردی که در طی چهار جلسه گذشته در گروه کار شده است.
جلسه ششم :تکمیل جمالت ناتمام ،کار بر روی قطبهای مت اد و گفتگو بین قطبها.
جلسه هفتم :کار بر روی امور و وضعیتههای ناتمهام بها اسهتفاده از تکنیهک ايفهای نقهش
صندلی خالی و تکنیک خیالبافی.
جلسه هشتم :آگاهی افراد از اجزای مورد انکار شخ یت خود ،آگاهی از همه ابعاد درونی،
استفاده از تکنیک صندلی خالی و نقش وارونه.
جلسه نهم :بیان احساسات و عواطف مثبت و منفی بر اساس استفاده از تکنیک صندلی داغ
و تکنیک دور چرخیدن.
جلسه دهم :جمعبندی فنون و تکنیکهای استفاده شده در طول جلسات گذشته و اجهرای
پس آزمون.

یافتهها
در جدول  3به بررسی يافتههای توصیفی متغیر های مورد بررسی در پیش آزمهون و پهس
آزمون پرداخته شده و در جدول  0شاخصهای توصیفی متغیرههای مهورد بررسهی در مرحلهه
پس آزمون به تفکیک گروه ارائه گرديده است.
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جدول  .شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد بررسی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک

گکروه

()N=30
متغیر

گروه
آزمايش
پیش آزمون
کنترل

پس آزمون

آزمايش
کنترل

میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین

ابراز وجود
خودپنداره
ابراز وجود
خودپنداره

92/02
/91
92/21
2/31

1/91
3/92
9/20
3/29

3/23
2/ 33
3/21
2/922

ابراز وجود
خودپنداره
ابراز وجود
خودپنداره

22/31
33/39
92/3
9/92

1/20
3/29
9/ 3
0/01

2/229
2/922
3/32
2/ 22

در جدول  3به بررسی شاخصهای توصیفی در پیش آزمون و پس آزمهون پرداختهه شهده
است .میانگین ابرازوجهود در گهروه آزمهايش  92/02و در گهروه کنتهرل  92/21اسهت .بهرای
خودپنداره میانگین دو گروه آزمايش و کنترل بههترتیهب  /91و  2/31اسهت .در پهس آزمهون
میانگین ابرازوجود در گروه آزمايش  22/31و در گروه کنتهرل  92/3اسهت .بهرای خودپنهداره
میانگین دو گروه آزمايش و کنترل بهترتیب  33/39و  9/22است .نتايج نشاندهنده بهبود نسبی
خودپنداره و ابراز وجود در گروه آزمايش است .برای بررسی معناداری تفهاوتههای مشهاهده
شده و بهمنظور کنترل اثر پیش آزمون از آزمون تحلیل کواريانس استفاده گرديده است.
بر اين اساس فرضیههای پژوهش عبارتند از:
آموزش گشتالت درمانی گروهی بر میزان ابراز وجود دانشجويان اثربخش است.
آموزش گشتالت درمانی گروهی بر میزان خودپنداره دانشجويان اثربخش است.
جدول  .نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تفاوت میانگین پس آزمون ابراز وجود دو گروه بکا
کنترل اثر پیش آزمون
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
329/32
3
329/32
1 9/02
1222/02
3
1222/02
2/22
02
019/12
F

پیش آزمون
گروه
خطا

سطح معناداری
2/223

1
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يافتههای جدول  0حاکی از آن است که مجموع مجذورات پیش آزمون نمونه مورد بررسی
برابر با ( )329/32و میهانگین مجهذورات آن برابهر بها ( )329/32بها درجهه آزادی  3و مقهدار
 F= 192/91و سط ،معناداری  sig=2/223میباشد .علیرغم کنترل اثر پهیش آزمهون ،در پهس
آزمون بین دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنادار وجهود دارد .بنهابراين بها در نظهر گهرفتن
اطالعات توصیفی ارائه شده در جدولهای قبل میتوان گفت دوره برگزار شده بر ابراز وجهود
تأثیر معناداری داشته است .بنابراين فرض تحقیق تأيیهد مهیشهود .در جهدول  1نتهايج تحلیهل
کواريانس برای بررسی تفاوت میانگین خودپنداره و ابراز وجود دو گروه بها کنتهرل اثهر پهیش
آزمون ارائه گرديده است.
جدول  .نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تفاوت میانگین پس خودپنداره وجود دو گروه بکا
کنترل اثر پیش آزمون
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
پیش آزمون
گروه
خطا

321/21
322/39
31/21

3
3
02

321/21
322/39
2/ 29

F

سطح معناداری

192/91

2/223

يافتههای جدول  1حاکی از آن است که مجموع مجذورات پیش آزمون نمونه مورد بررسی
برابر با ( )321/21و میهانگین مجهذورات آن برابهر بها ( )321/21بها درجهه آزادی  3و مقهدار
 F= 192/91و سط ،معناداری  sig=2/223میباشد .علیرغم کنترل اثر پهیش آزمهون ،در پهس
آزمون بین دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنادار وجهود دارد .بنهابراين بها در نظهر گهرفتن
اطالعات توصیفی ارائه شده در جداول قبل میتوان گفت دوره برگزار شهده بهر خهود پنهداره
تأثیر معناداری داشته است .بنابراين فرض تحقیق تايید میشهود .لهذا مهیتهوان بیهان کهرد کهه
آموزش گشتالت درمانی گروهی بر افزايش خود پنداره دانشجويان اثربخش است.

بحث و نتیجهگیری
در پههژوهش حاضههر اثربخشههی گشههتالت درمههانی گروهههی بههر ابههراز وجههود و خودپنههداره
دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم مورد بررسی قرار گرفت .يافتهها نشهان داد
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اين دوره درمانی موجب شده است ابراز وجود و خودپنداره در گروه آزمايش بهبود يافته و لذا
میتوان نتیجه گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود و خودپنداره دانشجويان مؤثر است .ايهن
يافته با يافتههای روزنر ،بوتلر و دالهدرا  ،)0222( 3يونتهف ( ،)0222بهومن و لیکهی (.)0229
آدامريتا ( ،)0232مقیمیان و امینی ()3191؛ حاجحسهنی و همکهاران ( ،)3193اعتمهادی و همکهاران
( ،)3191سودانی و همکاران ( )3190و بهرامی و همکاران ( )3129همسو است.
در تبیین اين يافتهها می توان گفهت افهرادی کهه از اعتمهاد بهه نفهس پهايین برخوردارنهد و
خودپنداره ضعیفی دارند اغلب در دفاعهای شخصی و روانی خهود گرفتهار بهوده و اليههههای
درونی شخصیت آنها مانع از خودآگاهی و هشیاری نسبت به خود ،محیط و روابط با اطرافیان
میگردد .گشتالت درمانی به افراد کمک میکند تا از سط ،بهازیههای خودفريهب ،دفهاعهها ،و
اليههای شناخته شده فراتر روند و بدين منظور آنها را به نشان دادن احساساتی که کهه هرگهز
به گونهای مستقیم تجربه نشدهاند ،تشويق میکند .بر پايه رويکرد گشتالت ،شهخص بها تجربههههای
زندگی و ديدگاههای افراد ديگر ،ارزشهايی را درونی میکند که میخواهد با استفاده از آنهها
زندگی کند و گمان بر اين است که وقتی منابع درونهی شهخص بهه جنهبش درآمهد کهارايی و
توانايی او از حد کنار آمدن با مشهکالت زنهدگی فراتهر خواههد رفهت (کروکهر و فیلیسسهون،0
 .)022گشتالت درمانی بر آن است تا به افراد در ارائه و بیان سالم انهدازهای خشهونت کمهک
میکند زيرا کششهای تهاجم اگر به درستی بیان نشوند ،به گونههای نادرسهت بهه کهار گرفتهه
خواهند شد (شفیعآبادی و ناصری.)3122 ،
گشتالت درمانی بهعنوان يک رويکرد شناختی ،بهرای افهرادی کهه تحهت فشهارند بهه کهار
میرود؛ افرادی غیرمؤثر ،افسرده و روانرنجور ،که کارکردههای آنهها محهدود و يها ناهمسهان
است و نسبت به زندگی با ناامیدی مینگرند (مارتینز .)0220 ،1فمیستر )0223( 9اشاره میکنهد
که گشتالت درمانی بر مسؤلیتپذيری و خودآگاهی تأکید میکند و اين موارد میتوانهد اعتمهاد
به خود و درک امنیت از اينکه چگونه يک تجربه ممکن است بر فهرد تهأثیر بگهذارد را ايجهاد
کند .از طريق گشتالت درمانی میتوان خودگردانی افرادی که ابراز وجود پايین دارند را تسهیل
1. Rosner, Beutler, & Daldrup
2. Crocker & Philippson
3. Martinez
4. Phemister
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کرد .فردی که بتواند زنهدگی و کارههای خهود را اداره کنهد جهرأت بیشهتری پیهدا مهیکنهد و
اعتمادش به توانايی خودش بیشتر میشود .روش گشتالت درمانی میتواند مراجع را به تکامهل
و تالش در جهت تکمیل کارهای ناتمام سوق دهد و با اين جهتگیری کاهش چشهمگیری در
احساسات منفی افراد کم جرأت شاهد هستیم .افراد کم جرأت معموالً م طرب هم مهیباشهند
طبق ديدگاه گشتالت درمانی اضطراب شکاف بین زمان حال و آينده است اکثر افراد کم جرات
از روابط اجتماعی و ساير کارهايی که نیازمند جرأتمندی مهیباشهند و در آينهده مهیبايسهتی
انجام دهند م طرب میباشند و همین اضطراب میتواند به بیجرأتی اين افراد کمک کنهد .در
روش گشتالتی با افزايش پیوستار آگاهی ،برداشتن سدها در برابهر آگهاهی ،و کشهاندن فهرد بهه
زمان حال اضطراب کاهش پیدا میکند و به واسطه اين کاهش اضطراب ايهن افهراد مهیتواننهد
رفتارهی جرأتمند بیشتری از خود نشان دهند .در ضمن میتوان گفت که که رويکرد گشتالت
درمانی دامنه گستردهای از فنون مانند «فرض مسؤلیت»« ،صندلی خهالی»« ،صهندلی داغ»« ،کهار
ناتمام» « ،واگونسازی» را در بافت گروهی به کار میبهرد و در ايهن فنهون همهواره تأکیهد بهر
مسولیتپذيری ،زمان حال و خود مختاری میباشد (بهرامهی و همکهاران )3129 ،و از آنجهائی
که افراد با ابراز وجود پهايین از اسهتقالل شخصهی کمهی برخوردارنهد و نیهز در اغلهب مهوارد
نمیتوانند در زمان حال زندگی کنند و يا مسئولیت رفتهار خهود را برعههده بگیرنهد (آرينهدل،
سندرمن ،هاگمن ،و پیکرزگیل 3993 ،3به نقل از کروکر و فیلیسسون.)022 ،
به نظر میرسد با توجه به مبانی گشتالت درمانی و مؤلفههههای ابهراز وجهود ايهن رويکهرد
بتواند تأثیر معناداری بر افزايش ابراز وجود داشته باشد .هدف گشتالت درمانی کسب آگهاهی و
همراه با آن انتخاب بیشتر است .آگهاهی شهامل شهناخت محهیط ،شهناختن خهويش ،پهذيرفتن
خويش و توانايی در برقرار کردن تماس است .افراد با کسب آگاهی توانايی آن را دارند کهه بها
قسمتهای انکارشده ذهنیت خود روبرو شده و آنها را پذيرفته و بهطور کامل تجربه کنند .در
اين روش درمانی به فرد کمک میشود تا نحوه برقراری ارتباط میان خود و محیط اطراف مورد
وارسی مجدد قرار گرفته و فرد آگاهی خود را در اين زمینه بهبود بخشهد .بها کسهب آگهاهی و
بینش فرد دوگانگیها و تعارضهای درونی خود را حل و فصل نموده و به سمت يکسهارچگی
پیش میرود .در عین حال درمانجو تمامی تعارضها و کشمکشهای درونی خود را در زمهان
1. Arrindell, Sanderman, Hageman, & Pickersgill
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حال تجربه کرده تا جنبههای نوينی را در درون خود شناسايی نماينهد و دربهاره زنهدگی خهود
تصمیمهای جديدی انخاذ نمايند.

منابع
فارسی
اعتمادی ،احمد؛ حاجحسنی ،مهرداد؛ نادیپهور ،حسهن؛ و نظهری ،ابهراهیم ( .)3191اثربخشهی

گشتالت درمانی گروهی بر میزان اظطراب و عزت نفهس دانهشآمهوزان طهالق .فصکلنامه
روانشناسی.912-9 0 ،9 ،
بهرامی ،فرحناز ،سودانی ،منصهور؛ و مهرابهیزاده ،مهنهاز ( .)3129بررسهی اثربخشهی گشهتالت

درمانی بر عزت نفهس ،افسهردگی و احسهاس تنههايی زنهان مطلقههی افسهرده .مطالعکات
اجتماعی ،روانشناختی زنان.309-39 ،2 ،3 ،
پاشا ،غالمرضا؛ نادری ،فرح؛ و اکبری ،شهیوا ( .)3122مقايسهه تصهوير بهدنی ،شهاخص حجهم
بدنی ،سالمت عمومی و خود پنداره بین افرادی که جراحی زيبايی انجام دادند ،افرادی کهه
متقاضی جراحی زيبايی و افراد عادی شهرستان بهبههان .فصلنامه روانشناسی اجتماعی0 ،
(.22 -23 ،)2
حاجحسنی ،مهرداد؛ ارين ،خديجه؛ و اعتمادی ،احمهد ( .)3192اثربخشهی گشهتالت درمهانی و

درمانشناختی رفتاری بر میزان ابراز وجود دانشآموزان دوره راهنمهايی .مجله پژوهشهای
علوم شناختی رفتاری.32-3 ،1 ،
سودانی ،منصور؛ نیکرو ،طیبه؛ و حسینپور ،محمد ( .)3190اثربخشی گشتالت درمانی گروههی

بر افزايش امید به زنهدگی و عهزت نفهس زنهان بهاز نشسهته آمهوزش پهرورش .فصکلنامه
پژوهشهای مشاوره. 0-1 ،9 ،
شفیعآبادی ،عبداهلل و ناصری ،غالمرضا ( .)3122نظریههای مشکاوره و رواندرمکانی .تههران:
نشر دانشگاهی.
شمس علیزاده ،نسیم؛ کاکابرايی ،کیوان؛ احمديان ،حمزه؛ ضابط ،مريم؛ و شمس علیزاده ،نرگس

( .)3199آموزش جرأتمندی بر خود پنداره دانشهجويان پزشهکی .مجلکه دسکتاوردهکای

... اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر ابراز وجود

.23-22 ،)3(3 روانشناسی بالینی
 ابهراز وجهود و میهزان سهازگاری.)3129(  منصور، عبدالکاظم؛ و سودانی، الهام؛ نیسی،عمیدنیا
.12-92 ،32 ، اندیشه و رفتار.فردی و اجتماعی در دانشجويان دختر
 تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان.)3121(  مهران، حمیده؛ و ضرغامی، قهرمان؛ عظیمی،محمودی
.22-20 ،)2(39 ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.اضطراب و جرأتورزی
 مقايسه تأثیر گشتالت درمانی و درمانشهناختی رفتهاری.)3191(  راضیه، مريم و امینی،مقیمیان
.3-33 ،29 ، نشریه پرستاری ایران.الیس بر ابراز وجود دانشجويان پرستاری
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