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 بسمه تعالي

گروهي مشاورهياهشور انواع بررسيو نقد  

مژده محمد مهدي نوري: كاري از  

نايگنهاشنيسحريماديسو

1391بهار  

 

 مشاوره گروهي، روان درماني، رويكردهاي مشاوره گروهي: كليد واژه

:چكيده

و روان درماني فردي با توجه و مشكالت گوناگون محيطي در عصر حاضر ضرورت هرچه بيشتر مشاوره عامل مضر اجتماعي

از. در اين خصوص نظريه هاي مختلفي براي مشاوره وجود دارد.و گروهي احساس ميگردد ، آدلر: اين نظريه ها عبارتند روان تحليلي

گ-عاطفي-، عقالني ، ، مراجعه محوري و روان نمايشي رفتاري ، واقعيت درماني ، رفتاري  ). سايكودراما( شتالت درماني

و محدوديتهاي موجود در هر يك از آنها و نكات مثبت و ارزيابي قرار گرفته در اين مقاله هر رويكرد مورد شناسائي

.بصورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است
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:مقدمه

حامروزه انسانها براثر عوامل مخل و اجتماعي با مشكالت گوناگون در هايضروري ي متعدد مواجه اند كه براي رهائي طه

و گروهي نيازمندند و روان درماني فردي نظريه به منزله. در اين خصوص نظريه هاي مختلفي براي مشاوره وجود دارد. ازآنها به مشاوره

م .يدهدچراغي است كه درمانگر را در انتخاب روش درماني مناسب ياري

و كاربردهاي مشخص دارد اين نظريه ها عبارتند. البته بايد توجه داشت كه هر نظريه ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح ميسازد

، عقالني: از ، آدلر در-عاطفي-روان تحليلي ، گشتالت ، مراجعه محوري و روان نمايشي رفتاري ، واقعيت درماني ، رفتاري ماني

.سايكودراما( (

و محدوديتهاي آن بررسي شده استدر و نكات مثبت .اين مقاله هر رويكرد مورد ارزيابي قرار گرفته

:مشاوره گروهي

و يك يا چند مراجع است كه مجموعه اين و مبتني بر همكاري بين يك يا دو مشاور ، تعاملي ياورانه مشاوره فرايندي اخالقي

و و خصوصيات باعث شكل گيري يك رابطه بي نظير و مشاور يا مشاوران به مراجعين كمك ميكنند تا خود بي همتا بين طرفين شده

و تكامل برسند  و به رشد .مشكالتشان را بهتر شناخته

، تسهيل و حفظ فضاي مطلوب براي تجارب سازنده ، ايجاد وظيفه مشاوران گروه عبارت است از انسجام بخشيدن به گروه

، ارائه اطالعا و انديشه هاي تعامالت اعضا و تشويق آنها براي عملي نمودن طرح ها ت براي جايگزين نمودن رفتار مناسب توسط اعضا

.خود

و فصل اين و حل و گروه فضاي مناسبي براي بررسي اعضا در مشاوره گروهي اغلب داراي مشكالت بين فردي بوده

با در حقيقت گروه جامعه كوچكي است كه اعضا. مشكالت فراهم مينمايند و تعارضات زندگي روزمره خود را در آن تجربه نموده

و اعضا رفتارهاي جديدي. دريافت بازخورد از ساير اعضا به خودشناسي بهتري ميرسند همچنين انتقال اطالعات در گروه تسهيل گشته
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و. را در گروه تمرين مينمايند با اطالع از مشكالت ديگران به منحصر آنها با مشاهده رفتارهاي ديگران نحوه عملكرد مناسب را آموخته

.به فرد نبودن مشكالت خود پي ميبرند

و رهبر گروه :ويژگيهاي مشاور

و ايجاد. مشاور يا رهبر گروه بعنوان الگوئي براي اعضا ميباشد و به بازنگري اگر مشاور از سالمت روان برخوردار بوده

و جهت تغيير رفتارهاي نامطلوب به آنها تغييرات مطلوب در زندگي خود پرداخته باشد، ميت واند بعنوان الگوئي براي اعضا قرار گرفته

.كمك كند

:حال انواع نظريه ها مشاوره گروهي ذيال تشريح ميگردد

:روان تحليلي نظريه)1

و يونگ به تعبير خواب يكديگر پرداختند آغاز گرديد 1909نظريه روان تحليلي براي نخستين بار در سال . هنگاميكه فرويد

و ناخودآگاه او ، نيمه خودآگاه و آنرا شامل بخشهاي خودآگاه در اوائل كارش شخصيت را از نظر سطوح آگاهي مورد توجه قرار داده

. ميدانست 

و اين تقسيم بندي بر اساس مناطق حساس جنسي در هر مرحله از زمان فرويد تكامل انسا ن را به چندين مرحله تقسيم كرده

و فنون خود را از مكتب روان تحليلي به امانت گرفته. صورت گرفته است ميتوان گفت كه بيشتر نظريه هاي مشاوره گروهي، مفاهيم

.اند

و بررسي هدف رويكرد روان تحليلي، بازسازي نظام شخصي تي مراجع است كه بوسيله خودآگاه ساختن موارد ناخودآگاه

از. آنها حاصل ميشودنمودن  و به بررسي مجدد گذشته هريك گروههاي روان تحليلي، خانواده مبدا را بطور سمبليك بازسازي نموده

.اعضا تاكيد دارند
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و تفسير تجربيات و تحليل، بحث و مقاومتها، فرايند درمان بر بازسازي، تجزيه و با كار كردن روي دفاعها گذشته تمركز دارد

.بر ناخودآگاه افراد تاثير ميگذارد

و طوالني مدت است و. روان تحليلي گروهي معموال فرايندي هدفمند ، عقيده دارند كه فرايند تجزيه تمام روان تحليل گران

، هسته اصلي درمان است و تفسير احساسات ،. تحليل و تغيير شخصيت ميباشدزيرا هدف .كسب بينش

و مكانيزم هاي دفاعي ، اضطراب ، ناخودآگاه . جزو مفاهيم كليدي ميباشد"خود"در اين رويكرد مفاهيم تاثير گذشته

 تعدادي از اين. براي اولين بار در رويكرد روان تحليلي بعنوان روشي براي توضيح رفتار مطرح گرديدند"خود"مكانيزم هاي دفاعي

سركوبي، انكار، بازگشت، فرافكني، جابجائي،: مكانيزمهاي دفاعي كه در گروه درماني آشكارا مورد استفاده قرار ميگيرند عبارتند از

.واكنش سازي، توجيه، مقاومت، انتقال، انتقال متقابل

و همكاران (دوهدف گروههاي روان تحليلي را بشرح ذيل مينويسند) 1972(ولف اع)1: ضا براي يافتن راههاي كمك به

و در خدمت خود باشند)2(ارتباط موثر با ديگران  .تشويق آنها به رشد تا جائيكه مستقل بينديشند

بعضي از درمانگران معتقدند كه ناشناخته ماندن. درباره شيوه هاي رهبري بين روانگران تحليلي اختالفات زيادي وجود دارد

و خودافشائي حداقل او در  .مقابل اعضا، موجب تسريع فرايند انتقال ميشود اما برخي ديگر برخالف آنها مي انديشنددرمانگر

.وظيفه اصلي رهبر گروه، كارنمودن روي انتقالي است كه بسوي رهبر يا ساير اعضا صورت ميپذيرد

و كاربرد آن در گروه :مراحل رشد

و. ميگردددراين قسمت مدل رشدي كه كاربرد ويژه اي در گروه دارد ذكر اين مدل بر پايه مراحل رشد هشتگانه اريكسون

.جنسي فرويد طرح ريزي گرديده است-مراحل رشد رواني 

):تولد تا دوازده ماهگي( اعتماد در برابر بي اعتمادي-طفوليت) مرحله يك
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و جستجوي ماديات را كودكي كه در اين مرحله عشق وتغذيه كافي دريافت نمينمايد به حرص، طمع پرداخته، تا آنها

و اعتماد. جايگزين آنچه ميخواسته بنمايد مشكالت شخصيتي بعدي مثل ديدگاه بدبينانه نسبت به دنيا، تمايل به طرد عشق، ترس از عشق

.و ناتواني در برقراري روابط دوستانه، ريشه در اين مرحله دهاني دارد

و رفته رفته اعضاي گروه احساسات. توجه ونياز شديد به آن ميباشد مسائل مطرح شده در گروه معموال احساس فقدان عشق

و بسياري از آنان براي پيدا كردن نمادي از والد كه آنها را  و يا ترس بيان نموده . بپذيرد، تثبيت ميشوندخود را درباره ترك شدن، ترد

و ترس از عشق و ديگران .ورزيدن در روابط نزديك ميباشددر واقع مشكل اصلي آنها ناتواني در اعتماد به خود

و ترديد-سالهاي اوليه كودكي) مرحله دو تا12(خودمختاري در برابر شرم ):سالگي3ماهگي

و چگونگي بيان احساسات شخصي از قبيل وظيفه اصلي كودك در اين مرحله يادگيري استقالل، پذيرش توان شخصي

و تخريب ميباشد سالگي زمان رشد احساس خودمختاري در كودك3تا1اه اريكسون، سنين از ديدگ. حسادت، خشم، پرخاشگري

.ميباشد

و بغض خود را نسبت به كساني كه دوستشان بسياري از كساني كه در گروه تقاضاي كمك دارند،ياد نگرفته اند كه خشم

و اين احساسات. دارند، بپذيرند و دوست داشتن(متعارض آنها نياز دارند كه با بخشهاي انكار شده وجود خود .تماس پيدا كنند) خشم

و ميتوانند روي احساس گناهي كه در يك فضاي قابل اعتماد راههائي را براي ابراز اين احساسات مدفون شده فرا گرفته

.همراه با اين هيجانات مدفون شده است كار نمايند

):سالگي6تا3(ابتكار در برابر احساس گناه-دوران قبل از مدرسه) مرحله سه

و هويت جنسي ميباشد و كانون توجه بسوي اندامهاي جنسي . در مرحله آلتي فرويد، فعاليت جنسي شدت بيشتري پيدا نموده

و در صورت بنابر اين ديدگاه فرويد، آرزوي ناخودآگاه برقراري رابطه جنسي با والد غير همجنس تعارض اصلي در مرحله آلتي ميباشد

ب .عنوان يك عامل مهم در تعيين مراحل بعدي رشد شخصيت به حساب ميĤيدسركوبي بازهم
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و ابتكار در كودك اريكسون در مقابل تاكيد مينمايد كه وظيفه اصلي در سالهاي پيش از دبستان، ايجاد حس شايستگي

.ميباشد

و ارائه ديدگاه گروه فرصتي براي بيان آزادانه اين نگرانيها، اصالح آموخته ها، كار نمودن روي احساسات سركوب شده

و مرد ميباشد .متفاوت درباره نقشهاي جنسيتي زن

و كوشش در برابر احساس حقارت-سن مدرسه) مرحله چهار ):سالگي12تا6(سعي

و به سمت مدرسه،. پيروان فرويد ميانه كودكي را مرحله كمون مينامند  در اين مرحله تمايالت جنسي كاهش پيدا نموده

و .فعاليتهاي جديد تغيير جهت ميدهدهمبازيها، ورزش

و كوشش به معني موفقيت در دستيابي به اهداف ارزشمند شخصي است اگر كودكان درانجام اين وظيفه شكست. سعي

و اين شكست تاثيرات منفي در مراحل بعدي رشد فرد خواهد  و شايستگي نخواهند نمود بخورند در بزرگسالي احساس كفايت

.گذاشت

يكي از مشكالتي كه ريشه در اين مرحله دارد، مواجه شدن رهبران گروه با مسائلي مانند خودانگاره منفي، احساس عدم

شايسگي بخاطر يادگيريهاي نادرست، احساس حقارت در برقراري اجتماعي، تعارض در برابر ارزشها، سردرگمي در هويت جنسي، 

و فقدان قوه ابتكار ميباشد عدم تمايل به روبرو شدن با چالشهاي و وابستگي .جديد

):سالگي18تا12( هويت در برابر بحران هويت-نوجواني) مرحله پنج

و ايجاد يك و زمانيست براي آزمودن محدوديتها، رهائي از وابستگي و بزرگسالي است نوجواني، مرحله انتقال بين كودكي

ت. هويت جديد و پذيرفتن بيشترين تعارض در اين دوره، عارض ميان آرزوي رهائي از كنترل والدين، ترس از تصميم گيري مستقل

.دوران نوجواني بر احياي مجدد احساسات اديپي داللت دارد. مسئوليت آن است
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و شايد نياز به در گروه هاي درماني، بعضي اوقات نوجوانان نياز به كشف دوران گمشده اي از مراحل رشد خود را دارند

و مادر(مجدد با افراد مشخص تماس او. در زندگي خود را داشته باشند) پدر درمانگر ممكن است اجازه دهد تا فرايند انتقال روي

و بدين طريق روي موضوعات ناتمام گذشته كار نمايند و اعضا احساسات خودشان را به او فرافكني نمايند .صورت گرفته

):سالگي35تا18(انزوا صميميت در برابر-جواني) مرحله شش

و ازخود مايه گذاشتن ميباشد و توانائي سهيم نمودن ديگران شكست در صميميت باعث احساس. صميميت به معناي تعهد

و بيگانگي خواهد شد . انزوا

و الويتهاي اعضا اختصاص داده ميشود ضاي شركتاع. در كار گروهي مربوط به بزرگساالن، زمان قابل توجهي به بيان عاليق

. آنها درباره آرزوهاي برآورده نشده خود صحبت مينمايند. كننده معموال با مسائلي مانند صميميت هاي بين فردي در تعارض ميباشند

و به ارزيابي دوباره الگوهاي زندگيشان ميپردازند شايد بزرگترين ارزش گروه. سواالتي درباره آينده يا معنادار بودن اعمالشان ميپرسند

و نقشه هاي زندگي خود بياندازندبر .اي اين افراد، ايجاد فرصتي است تا نگاهي دوباره به روياها

):سالگي60تا35(زايندگي در برابر ركود-ميانسالي) مرحله هفت

و هدايت نسل بعد مشخص ميشود  اين دوران را ميتوان. هفتمين مرحله بوسيله فرارفتن ازنيازهاي خود، كمك به ديگران،

و آنچه به يكي از پر ثمرترين دوران زندگي دانست ولي ممكن است با مقايسه تفاوت آنچه براي رسيدن به آن برنامه ريزي كرده بوديم

.آن رسيده ايم، نتايج درناكي را تجربه نمائيم

و رسيدن به سطح جديدي ازمعناي زندگي شركت كنندگان درگروه اغلب براي ارزيابي، ايجاد فرصتهاي جديد،

و تكاپو ميباشند .دركشمكش

و ديدگاه مخرب و خودسازي كمك كنند و مهارت خود به اعضا در كشف معناي جديد براي زندگي رهبر گروه با توانائي

.را پشت سر بگذارند"زندگي براي همين"
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):سال60باالتراز(تماميت دربرابر نااميدي-آخرين مرحله زندگي) مرحله هشت

م ، فرد با وظايف سختي همچون سازش با مرگ همسر يا دوستان، بازنشستگي، دراين و حواس رحله تحليل قواي جسماني

و نتيجه گيري است. روبروست .اما وظيفه اصلي اين مرحله، بازبيني گذشته

در. امروزه كارهاي گروهي براي افراد سالمند بطور چشمگيري رواج يافته است رهبر بايد از محدوديتهاي ايجاد تغيير

و از نگرشهاي معتقد به سرنوشت كه باعث تقويت احساس نااميدي در آنها ميگردد جلوگيري كنند همچنين رهبر. سالمندان، آگاه بوده

ا .ي داشته باشدگروه بايد انتظارات واقع بينانه

و ميانساالن نيز كاربرد دارد .مباحث عمده در اين مرحله نه تنها براي سالمندان بلكه براي بزرگساالن جوانتر

:نكات مثبت در اين رويكرد

بينش تحليلي در اين رويكرد يك چارچوب مفهومي. نكات مثبت بسياري را درباره رويكرد روان تحليلي ميتوان برشمرد

و اعضا در اين رويكرد تفكر تحليلي را خواهند آموخت براي درك بسياري از مفاهيم تحليلي، براي. تاريخچه شخصي ايجاد نموده

و گروه، بكار گرفته ميشوند و پويائي اشخاص در اين رويكرد، توجه به گذشته براي درك رفتارهاي كنوني مهم. درك عملكرد فعال

بي توجهي به تاثيرات. ضات مشاهده شده در گروه ريشه در تجارب دوران كودكي افراد دارندبسياري از تعار.و حياتي محسوب ميشود

و درك تاثيرات گذشته، باعث كنترل بيشتر فرد بر رفتارهاي كنوني او خواهد شد .گذشته، باعث سطحي شدن فعاليتهاي گروه شده

مقاومتهاي زيادي به ويژه در مراحل اوليه كار گروه. يكي از مفاهيم مهم ديگر در روان تحليلي، مفهوم مقاومت ميباشد

با اينكه مقاومتها بصورت ناخودآگاه ميباشند، ولي به نظر ميرسد كه بعضي از اعضا، از مقاومت خود در برابر تغيير آگاه. مشاهده ميشود

و متقاعد نمودن خود درباره اضطراري نبودن مشكال و آنرا بصورت همراهي نكردن با گروه .تشان نشان ميدهندبوده

و مكانيزم دفاع از خود كه در روان تحليلي مطرح ميشوند از مفاهيم مهم در فعاليتهاي گروهي ميباشد در. مفهوم اضطراب

و راههاي پاسخ دادن را گروه، و فرايند برقراري ارتباط بدون استفاده از دفاع ها اعضا فرصت خواهند يافت تا دفاعها را به چالش كشيده

و انتقال متقابل از مفاهيم بسيار مهم در كار گروهي ميباشند. اموزندبي مفهوم تحليلي فرافكني براي بيان احساسات درون. مفهوم انتقال
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و ساير اعضا، نشانه ارزشمندي از تضادهاي حل نشده است كه بايد در جلسات گروهي. گروهي بسيار مفيد ميباشد فرافكني به رهبر

.روي آن كار شود

:محدوديت هاي اين رويكرد

به ويژه عقيده پيروان فرويد درباره. از ديدگاه فمنيستي محدوديتهاي زيادي در مفاهيم ارائه شده توسط فرويد وجود دارد

و فرضيات درباره عقده حقارت در زنان قابل انتقاد ميباشد و الكترا و اختالل. عقده اديپ در در اين رويكرد، مادران مسئول ناكارامدي

بعالوه در نظر نگرفتن عوامل فرهنگي، اجتماعي. رشد فرزندانشان شناخته شده اند، در حاليكه نقش پدران آشكارا ناديده شده است

.وسياسي است كه باعث مشكالت فردي ميگردد

و تاكيد بر درمان روان تحليلي، به مشكالت سطحي كه به درمانهاي كوتاه مدت نياز دارند اهميت زيادي نداده آن بيشتر

.مشكالت عميقي است كه به بازسازي شخصيت نياز دارند

و دوره هاي طوالني خودشناسي، همچنين كسانيكه داراي توانائي مالي خوبي ندارند، براي درمان گران قيمت روان تحليلي

.تمايل زيادي نشان نميدهند

اما درمانگران با گرايش روان تحليلي،. استقبال مينمايند امروزه درمانگران روان تحليلي گروهي، از درمانهاي كوتاه مدت

و بهمين دليل براي كوتاه مدت نمودن درمان  و راه حلهاي ساده براي مشكالت پيچيده بدبين بوده همواره نسبت به تكنيك هاي سريع

.خود تحت فشار زيادي قرار ميگيرند

:نظريه مشاوره گروهي آدلر)2

و آنسباكر. مشاهدات باليني متكي ميباشدروش مشاوره آدلر بر و ميل به قدرتجوئي،)1967(به نظر آنسباكر ، احساس كهتري

و چون اكثر مشكالت اصوال بر روابط اجتماعي نامناسب بوجود ميĤيند، فرد بايد از طريق شركت در بروز مشكالتي را موجب ميگردد

و تعامل صحيح اجتماعي را ياد بگي .ردگروه، نحوه رفتار
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و در صدد تغيير آن برآيد و دريافت بازخوردهاي الزم، ميتواند رفتارهايش را بهتر شناخته .هر فرد با مشاهده ساير اعضا

و با توجه به و براساس مصاحبه انفرادي و انگيزه هاي خود انتخاب شده در گروههاي آدلري، اعضاي گروه، بر اساس اهداف

و موثرتر خواهد بود. قرار ميگيرند نوع مشكالت، در گروه هاي متجانس بدين معني. هرچه گروه متجانس تر باشد، كار گروه مفيدتر

، امكان يادگيريافراد ازيكديگر بيشتر ميشود مشاوره گروهي آدلر با تعداد هشت تا ده نفر عضو تشكيل. كه در گروههاي متجانستر

و رازداري از اهم. ميشود اي. عاده اي برخوردار استيت فوقالمحتواي بحث كامال محرمانه است و آرام هفته گروه در جائي راحت

و هرباربمدت يك تا دو ساعت جلسات خود را تشكيل ميدهد .دوبار

و اجتماعي است و امور او ديدي كل نگر، پديده شناسي، غايت انگار او انسان را موجودي خالق،. ديد آدلر به انسان

م و درحال شدن و تكامل او در واقعيت بخشيدن به انتخابگر، مسئول و ماهيتش در جامعه شكل ميگيرد و نه بد يداند كه نه خوب است

.خويش است

:اهداف روان درماني در گروه آدلري

و شهامت خطر نمودن را بدهيم، كمك كنيم تا فردي و به او توان هدف از روان درماني اينست كه ياس را در فرد ازبين برده

و سازنده اي با ديگران داشته باشد و ارتباط خوب و عالقه اجتماعي خود را به بهترين وجه متجلي نمايد و جذاب شده در جريان. بشاش

و پس از آن، فرد با و يا گروههاي اجتماعي ديگر پيدا كنددرمان و موقعيت خود را در خانواده را. يد بتواند جا احساسات حقارت خود

و تحقق نفس بپردازد و در نتيجه به تقويت خويشتن پنداري هدف درمان بهيچوجه تغيير رفتار نيست، بلكه تغيير انگيزش. كاهش دهد

و. رفتار ميباشد و ضرورت غايت يا هدف، ميتواند قابل همه رفتارهاي بشر داراي قصد و تاكيد روان شناسي فردي بر لزوم هدف است

. درك باشد

:مراحل گروه آدلري

و حفظ روابط تنگاتنگ بااعضا) مرحله اول و مبتني بر همكاري در درجه: ايجاد و دوطرفه در اين مرحله روابط درماني خوب

و رفتار  و بازخوردهائي كه از ديگر شركت كنندگان نخست اهميت قرار دارد، لذا اعمال قرار اخذ مينمايند،افراد،توسط پاسخها

.ميگيرند
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و انگيزش بين فردي) مرحله دوم و ايجاد اطالعات روان شناختي مهم درباره درك : تشخيص(بنياد نهادن هدف اين)

و تمايالت فرد، در جريان زندگي ميبا و بررسي عملكرد .شدمرحله،فهم سبك زندگي

و ادراكات بين فردي شخص) مرحله سوم قبال بيان شد كه بدون رسيدن به بينش نميتوان ): بينش(توجه به گفتگوها

و پايدار شخصيت را تغيير داد، اما در نظريه آدلر بينش فقط نه وضعيتهاي ثابت ، مرحله ايست كه فرد را به سمت تغيير سوق ميدهد

و ضروري براي ..درمان باشد اينكه پيش شرط اصلي

و درك روشهاي جديد در انتخاب) مرحله چهارم و مشاهده هدف نهائي فرايند گروه، ): جهت يابي مجدد يا بازيابي(فهميدن

و بازآموزي است و ديگران. بازيابي و با باورهاي غلطي كه درباره خود، زندگي در مرحله بازآموزي، رهبران گروه با اعضا تعامل داشته

و نگرشهاي غلطي است كه تكرار ميگردد. مبارزه ميپردازنددارند، به  .تاكيد اصلي اين نظريه بر باورها، رفتارها

:نكات مثبت دراين رويكرد

و هم آموزشي است . يكي از نكات مثبت در موجود در رويكرد آدلري اينستكه محتواي خواستهاي گروه هم درماني

ميتواند براي كار در گروههاي بين فردي مثل كار با گروه هاي آموزش والدين، گروه هاي پرواضح است كه تاكيد بر عوامل اجتماعي،

و ازاين قبيل مفيد باشد و تمركز بر عوامل دروني مانند ارزشها، باورها،. معلمان، آدلر بيشتر در زمينه هاي روانشناختي رويكرد ذهني

ت بعالوه نظريات آدلري، مانند. الش براي ادراك خود، فعاليت نموده استنگرشها، اهداف، عاليق، باورهاي شخصي، ادراك واقعيت،

و معنا درماني با جريانات روانشناختي درمدارس همگام است از پايه.گشتالت درماني، تبادالت نظريه يادگيري، رويكرد شخص محور

شدهاي اساسي رويكرد آدلر اينستكه اگركسي بتواند فكر خود را تغيير دهد، به دنبال  و رفتار او ايجاد خواهد . آن تغيير در احساس
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انواع گروه هاي. يكي ديگر از نكات قوي در رويكرد مشاوره گروهي آدلر كاربرد آن درفرهنگ هاي گوناگون ميباشد

و همچنين براي معلمان، گروه آدلري عبارتند از گروه هاي بچه هاي خردسال و جوانان هاي آموزش، كودكان، نوجوانان، دانشجويان

و گروه هاي آمادگي ازدواج بكار ميرود و والدين، خانواده درماني گروهي .خانواده

و مقاصد است"آگاهي"در گروه هاي آدلري به و تاكيد بر زمان حال، اهداف به. توجه زيادي شده رهبران گروه نسبت

و بيروني فرد را نشان دهدبرتري طلبي توجه خاصي دارند، زيرا برتري طلبي عاملي است كه ميتوان .د عوامل دروني

:محدوديت هاي اين رويكرد

. رويكرد آدلر در كار با گروه در بخشهاي متفاوتي كه وابسته به روان تحليلي است، دچار محدوديتهاي اساسي ميباشد

بتوانند اشتباهات اساسي اعضا يكي ديگر ازمحدوديتها مربوط به رهبران گروه است، رهبران بايد حتما آموزش ديده باشند تا

و آموزشهاي الزم را بدهند .را شناسائي نموده

.بيان مينمايد كه در روش آدلر نيروهاي بالقوه نسبت به توانائيهاي بالفعل، از اهميت فوق العاده اي برخوردارند) 1996(اسپري

:رويكرد عقالني، عاطفي، رفتاري آلبرت آليس)3

و درمانگر اهميت دهد، بلكه عالوه بر1"عاطفي-رفتاري- منطقي"درمان رويكردي نيست كه فقط به روابط بين مراجع

و مشاور فرايند درمان نيز حائز اهميت است و اوليه اي كه درمانگر در جلسه درمان دارد، ايجاد توانائي براي بحث،. مراجع تاكيد اصلي

و رفتار خود است و مقابله با افكار به REBTدرمان گروهي.مواجهه و مراجعان بيشتر معطوف به استفاده از روشهاي كوتاه مدت است

و افكار غيرمنطقي مراجعان. دفعات در جلسات گروهي شركت ميكنند در"تغيير"گروه در نظر دارد تا در باورها و تغيير ايجاد كند

 
� Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT) 
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 REBT، مدعي شد كه شركت كنندگان در گروه هاي)1996(آليس. اعضا با ديدن رفتارهاي متفاوت از يكديگر تسهيل ميشود

.ميتوانند در حداكثر ده تا بيست جلسه تغيير كنند

آل REBT در گروه هاي و به طور ايده و رفتارهاي ناكارامد خود مقابله كنند به مراجعان آموزش داده ميشود تا با عواطف

سعي ميشود مواردي مانند عالقه بخود، عالقه اجتماعي، خود رهبري، تحمل خطا، انعطاف پذيري، تفكر علمي، تعهد، ريسك پذيري، 

.في را در افراد پرورش دهندخود پذيري، مسئوليت پذيري در قبال ناراحتي هاي عاط

و مقاصدي كه در اين روش درماني مد نظر است عبارتند از :اهداف

.توجه به باورهاي غلطي كه افراد در محيط هاي متفاوت از خود نشان ميدهند.1

.كمك به مراجعان تا علل زيربنائي رفتار خود را بيابند.2

م.3 و علل عاطفي رفتار .راجعتوجه به داده هاي دروني شده

و غير منطقي مراجعان.4 .بررسي رفتارهاي منطقي

و تكليف دهي نيز استفاده REBTرهبران گروه و در درمان از تكنيك هاي آموزشي به كارآموزي توجه خاصي دارند

.مينمايند

:شامل موارد زير ميباشد REBTروشهاي رفتاري در گروه هاي

گر: تمرينات خانگي.1 وه خود كمك ميكنند تا اين تمرينات را ابتدا در ذهن خود تمرين كه سرگروه ها به اعضاي

و سپس آنها را تشويق مينمايند تا اين تمرينات را در دنياي واقعي نيز بكار گيرند .نموده

و تنبيه.2 موفقيت نهائي مراجعان وقتي حاصل ميگردد كه آنها بتوانند در خارج از جلسات گروه نيز، كنترل: تقويت

.را بدست بگيرند زندگي خود

دليل انجام اينكار اينست كه مراجع با يادگيري مهارت هائي كه در انجام آنها ضعف دارد اعتماد: آموزش مهارت.3

و رفتار او ايجاد ميگردد و تغييرات عمده اي در طرز فكر، احساس .به نفس بيشتري پيدا نموده
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:در كار گروهي REBTمزاياي استفاده از

س ، اين اعتقاد را در آليس ايجاد نمود كه حضور در گروه ميتواند بطور REBTال تجربه در هدايت گروه هاي بيش از چهل

و رفتارهايخود را تغيير دهد آليس تعدادي از مزاياي استفاده از تكنيك. موثري به فرد كمك كند تا شخصيت خود را اصالح نموده

:در گروه را به اين شرح بيان مينمايد REBTهاي 

گروه ميتواند بستري مناسب براي تعداد زيادي از فرايندهاي درماني نظير ايفاي نقش، تمرينات قاطعيت، رفتارهاي نمايشي،•

و تمرينات خطر پذيري فراهم نمايد .مدل سازي

.گروه مانند يك آزمايشگاه عمل نموده كه در آن رفتارهاي مختلف را ميتوان بصورت مستقيم مورد مشاهده قرار داد•

را• و رفتار نادرست خود و ياد ميگيرند كه چگونه افكار اغلب از مشاوران خواسته ميشود تا گزارش تمرينات خود را بنويسند

.اصالح نمايند

و دائمي نياز دارند• .اعضا در گروه پي ميبرند كه براي رسيدن به يك درمان موفق به تالش زياد

در• .نظر او شرم آور ميباشند، بخودي خود اثر درماني دارد افشاي مشكالت پنهاني فرد كه برخي از آنها

: محدوديت هاي اين رويكرد

همچنين ممكن است اعضا تحت فشار گروه. دراين روش احتمال دارد كه ارزشهاي مورد قبول سرگروه به اعضا تحميل شود

و مجبور به تغيير عقيده گردند .قرار گرفته

چگونگي استفاده از اين بازخوردها به درمانگر افراد ميتواند كمك خوبي براي درمانگر باشداگرچه بازخوردهاي دريافتي از

و.بستگي دارد گاهي سرگروه ها تصور ميكنند كه اين وظيفه آنهاست تا تصميم بگيرند كه آيا عقايد يك فرد غيرمنطقي هست يا خير

ن .مايند كه غيرمنطقي بودن آنرا تاييد نمايدآنگاه تمام تالش خود را بكار ميبرند تا آن فرد را وادار
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:رويكرد مراجع محوري)4

و روشنگرايانه 1940رويكرد غير مستقيم كارل رانسوم راجرز كه آغاز آن به اوايل دهه باز ميگردد بر احساسات متفكرانه

تا بينش وسيعي نسبت به ماهيت مشكالت بدست وي معتقد بود كه با داشتن رابطه اي توافقي با مراجع، قادر است. مراجعان متمركز بود

و آنگاه از راه حلهاي سازنده اي بر پايه خودشناسي آنها استفاده نمايد .آورده

و بيشتر يك نظريه اساسي است تا يك روش يا اساس رويكرد شخص محور، ايجاد فضائي براي رشد يافتن افراد است

.تكنيك 

و صداقت درمانگر فضاي درماني در گروه، توسط نگرشهاي خاصي همچون درك همدالنه، پذيرش غيرمشروط، مهرباني

و بسمت اهداف شخصي. حاصل ميشود و مهرباني حاكم شود، اعضا دفاع هاي خويش را كنار گذاشته هنگاميكه جوي مملو از پذيرش

و مناسب  و اين فراينديست كه سرانجام به تغييرات رفتاري مفيد .مي انجامدگام بر ميدارند

و اعتماد راجرز به توانائي مراجع در حركت به سوي هدف، موضوعي بود كه در بيشتر نوشته هاي اوليه او به چشم ميخورد

راجرز معتقد بود كه در طبيعت نوعي حركت تكويني يا منبع مركزي انرژي وجود دارد. بعدها نيز كليه كارهايش را تحت تاثير قرار داد

و واقعيت بخشيدن به آن استكه همواره با حف .ظ ارگانيزم به دنبال تكامل

بر اساس نظريه راجرز افراد منبع برزگي از خودآگاهي در درون خويش دارند كه از آن براي تغيير خودپنداره، رفتارهاي

و يكسرس گرايشهاي بنيادي، استفاده ميكنند .تحت كنترل

:انع موجود درمسير درمانوم

و همدل• و يا به سخنان اعضا خوب:ي كمبود توجه اگر رهبر گروه به فكر حل نمودن مسائل شخصي خويش باشد

و همدلي مواجه خواهند شد .گوش ندهد، اعضا با كمبود توجه

اگر درمانگر حتي با وجود داشتن تجربه مشتركي كه ممكن است به گروه: عدم استفاده مشاور از فن خودافشائي•

 اجتناب نمايد، چگونه انتظار ميرود كه در رفتار اعضا تغييرات مثبتي ايجاد نمايد؟كمك كند از خودافشائي 
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و پذيرش مثبت• و محبت، اگر ايجاد تغيير در مراجعان را غير: فقدان توجه، محبت وجود جوي عاري از توجه

.، حتما آنرا بسيارمشكل خواهد نمودممكن نكند

م• . شاورعدم اعتماد به فرايند درمان توسط

:نكات مثبت در اين رويكرد

و بر پايه جهان بيني شخصي درمانجو استوار است، از آن از آنجائيكه رويكرد شخص محور بيشتر جنبه پديدار شناختي داشته

.بعنوان مرحله آغازين گروه ياد مينمايند

د و تصميم گيري در مورد اين رويكرد ابتدا اعضا را به در نظر گرفتن مسئوليتهاي خود، مشخص نمودن جايگاه خود ر گروه

و درك عميق دنياي درمانجو ازطريق چارچوب دروني مراجع. نگراني هايشان، تشويق مينمايد تاكيد اين روش بر گوش دادن دقيق

شد. است و درك نشوند، هر نوع تكنيك يا برنامه اي به شكست منجر خواهد . بدون شك اگر شركت كنندگان احساس امنيت نكرده

.ن رويكرد كسب شرايط الزم براي درمانگر بودن، بسيار مهمتر از دستيابي به تكنيكهاي درماني استدراي

و تشويق افراد، آنها را در ايجاد روابط دوستانه با يكديگر ياري نمايد اگر رهبر بتواند. رهبر گروه بايد با افزايش توانائي ها

و پذيرا در گروه ايجاد نمايد، اعضا را.در برقراري ارتباط موثر با ديگران گام برخواهند داشت جوي دوستانه در نهايت اعضاي گروه

و حمايت ساير اعضا آنها در اين تغيير تنها نيستند و تغييراتي در خود احساس مينمايند كه البته با حضور تسهيل گر .خود انتخاب نموده

و رهبر گروه استمحور در كار-از نظر كين، مهمترين موفقيت رويكرد شخص در عصري. گروهي اعتقاد درمانگر به اعضا

و روشهاي درماني سريع هستند، رويكرد شخص محور به ما يادآوري مينمايد كه اين افراد هستند كه يكديگر  كه همه بدنبال تكنيك ها

و نه تكنيكها .بعنوان يك عضو درگروه شركت نمايند در اين رويكرد درمانگران عالوه بر اجراي تكنيكها بايد.را معالجه مينمايند

:محدوديت هاي اين رويكرد

و همكارانش در دهه ، زمانيكه حركت گروه ها به اوج رسيده بود، مطالعاتي راجع به شكوفائي افراد در 1960اگرچه راجرز

.استگروهها صورت دادند ليكن در سالهاي اخير تحقيقات اندكي روي گروه هاي شخص محور صورت گرفته
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و تحول به نظر ميرسد گروه شخص محور. در اين تئوري استعلت اصلي شكست مشاوره شخص محور، عدم وجود تغيير

و تحقيقات مستدل مبني بر موثر بودن آن است .به شدت نيازمند تغيير؛ تجديد حيات

و اين يكي تئوري شخص محور گروهي بر پايه شخص محور فردي راجرز استوار است كه به گروه تعميم داده شده است

.است كه مشكالت فراواني را در پي داردديگر از محدوديت هاي اين رويكرد در كارگروهي 

، با توجه به دانش چهل ساله اش در زمينه درمان چند وجهي، اظهار ميدارد كه موقعيت درمانگر ايجاب)1996(الزاروس

از نظر. رهاي از تكنيكها، نقش فعالي داشته باشد تا به نتايج مطلوب درماني دست يابدمينمايد تا وي در تركيب روشهاي ارتباطي با زنجي

او يك درمان گر ماهر، ميتواند تشخيص دهد كه چه زماني براي مقابله مناسب است، چه زماني بايد مستقيما دخالت كند، چه زماني به 

چ و كي آرام يا سرسخت باشدمراجع اجازه مبارزه دهد، چه زماني رسمي يا غير رسمي باشد، .ه زماني خودافشائي نمايد

.تاكيد مينمايد"تكنيكهاي انتخابي"به اندازه"ارتباط انتخابي"الزاروس در مورد رويكرد شخص محور، بر اهميت

شدبا ارائه برخي دستورالعمل ها به درمانجو، در عين اينكه آزادي او سلب نميشود، عملكرد گروه پربارتر از .هميشه خواهد

:رويكرد گشتالت درماني)5

و همسرش لورا از سال هدف گشتالت درماني در گروه فراهم آوردن زمينه. گسترش يافت 1940درمان گشتالت بوسيله پرز

و عملكردشان ميباشد .اي براي افزايش آگاهي اعضا از تجارب

و اكنون و پذيرش مسئوليت، ميتوان رويكردي وجودي بحساب رويكرد گشتالت را بخاطر تمركز زياد بر اينجا ، انتخاب فرد

و دنياي پيرامونشان ميتوان. آورد و سازمان بخشيدن به خود همچنين بخاطر تاكيد بر چگونگي ادراك افراد، نقش افراد در خلق تجارب

حا. آنرا رويكردي پديدار شناختي دانست و موانع موجود بر سر راه آگاهي فرد تمركز گشتالت درماني بر تجارب مراجع در زمان ل

و كنار آمدن با مشكالت را پيدا. ميباشد و حمايت محيطي دست پيدا نمايد، ظرفيت خودنظم بخشي اگر فرد به سطح مناسبي از آگاهي

و خود اعضا هستند كه به كشف معا. خواهد نمود و تفسير تجارب اجتناب نموده ني تجارب شان درمانگر در گشتالت درماني از تعبير
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آن. ميپردازند و عدم پذيرش مسئوليت و از نحوه اجتناب از احساسات خويش در درمان، اعضا به تجربه رفتارهاي جديد پرداخته

و. احساسات، آگاهي خواهند يافت امروزه درمانگران گشتالت از تكنيكهائي مانند صندلي داغ براي هدايت گروه كمتر بهره ميگيرند

ب .ر اصول رايج در گشتالت درماني دارندتمركز زيادي

و پرهيز از سرزنش نمودن: اين اصول عبارتند از احترام به مقاومت مراجع، حمايت از مراجع براي آگاهي بيشتر از تجارب،

.مراجع

ب)1997(پولستر اعث ايجاد، اظهار ميدارد كه بايد به اعضاي گروه اجازه داده شود تا درباره وجوه مختلف زندگي خود كه

و داستانهاي خود را بازگو نمايند آنچه كه مهم. مشكالت در روابط آنها با ديگر اعضاي گروه شده است، صحبت نموده

و تحت تاثير قرار گرفتن ساير اعضا است و نحوه گوش دادن .است،چگونگي بيان آن توسط فرد

:تكنيك هاي درمان گروهي

و شخصيت، رابطه وجود دارددر درمان گشتالتي،: تمرينات كالمي.1 الگوهاي. فرض برآنست كه بين الگوهاي كالمي

و با تكيه بر شناخت الگوهاي كالمي ميتوان خودآگاهي فرد را افزايش  و رفتار ماست كالمي، اغلب بيانگر احساسات، افكار

دي.داد دگاه پديدار شناسي ميتوان به روشهاي اين تمرينات ميتواند در برخي موقعيت ها كاربرد نداشته باشد، اما با توجه به

.زير تقسيم نمود

من( استفاده ننمودن از آن يا جمالت مجهول• )بجاي

تو• من(استفاده ننمودن از )بجاي

 استفاده ننمودن از جمالت سئوالي•

از• )اما(استفاده ننمودن

 استفاده ننمودن از من نميخواهم بجاي من نميتوانم•

 استفاده ننمودن از بايد•

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


�� 
 

و: ينات غير كالمي تمر.2 و حركات غيركالمي اعضا نيز ميپردازد رهبر گروه نه تنها به تمرينات كالمي بلكه به ارتباطات

زيركانه معاني نهفته در پشت كالم را مورد شناسائي قرار ميدهد، معاني كه با دقت در تن صدا، سرعت گفتن كالم، يا شدت 

.كالم خود را نشان خواهد داد

و حداقل هشت نفر محدود ميباشدگروههاي رو و گروههاي زوج گروه. ان درماني، معموال به حداكثر ده هاي آموزشي

و حدود دوازده نفر تشكيل ميشود گه. درماني، با تعداد بيشتر و هاي گاه گروه گروهها، هفته اي يكبار بمدت دو ساعت جلسه داشته

.از دو ساعت نيز ادامه ميدهند را بيش بزرگتري مانند گروههاي آموزشي يا زوج درماني جلسه

:نكات مثبت دراين رويكرد

و حركات غير. تمرين هاي گشتالت بر بيان لحظه به لحظه احساسات قديمي تاكيد دارند از طرفي در اين درمان به نقش بدن

و تجربيات بدني مراجعان، در تمرينات گشتالتي سهم)1993(كپنر. كالمي توجه ويژه اي شده است ، اظهار ميدارد كه حركات، ژستها

و رهبر بايدبا توج. عمده اي دارند و شرايطي فراهم نمايد تا با جنبه هاي اجتناب شده ه به اين تجربيات بدني، مراجعين را تشويق نموده

و بدين طريق. مضطرب كننده خويش تماس برقرار كنند و تجربيات بدني، اجتناب نموده فرستي رهبر از بيان معاني حركات، ژستها

.ردبراي پيدا نمودن معاني، توسط خود اعضا فراهم ميĤو

و ميتوان و برقراري ارتباط با اعضا تاكيد ويژه اي دارد درمان گشتالتي كه ريشه در وجود گرائي دارد، بر خلوص درمانگر

و مراجعه محوري در نظر گرفت يكي از نقاط قوت درمان گشتالتي، تكنيهائي هستند كه اگر. آنرا تركيبي از دو رويكرد وجودگرائي

و متعهد  در. به بهبود اعضا، استفاده شود، ميتواند مثمر ثمر قرار گيردتوسط رهبري خالص و توانائي درمانگر خلوص، شخصيت

.برقراري ارتباط با اعضا، از نكات مهم اين رويكرد بشمار ميĤيد

:محدوديت هاي اين رويكرد

و مداخالت گشتالت كه بر برون ريزي هيجانات تاكيد دارد، ممكن است باعث توجه بيش از حد ره بر گروه به احساسات

و الزمه. عدم توجه به عوامل شناختي شود و كشف معاني نهفته در تجربيات هيجاني، يكي ازنكات مهم كمك به اعضا براي شناخت
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و سابقا درمانگران گشتالتي. تغيير در گروه ميباشد بر فرايند شناختي، تمركز ناچيزي داشتند، اما اخيرا اين درمانگران، شناخت

و تجربيات به حساب ميĤورنديكپا .رچگي را از نكات مهم در تمرينات

درمانگران گشتالت اغلب. يكي از مواردي كه در گشتالت درماني بايد مورد توجه قرار گيرد، سوء استفاده ازقدرت است

و اگر از شخصيتي كه زينكر در  و به ارائه دستورات ميپردازند و آمرانه عمل نموده ذكر نموده برخوردار نباشند، 1978بهشيوه اي فعال

و و ايجاد تمرينات و باعث ميشود كه اعضا بجاي خلق تجربيات جديد، به درمانگر تجربيات از تمرينات بنحو غيرموثري استفاده نموده

. توسط او، وابسته شوند

را"يا"هميشه در حال باشيد"بسياري ازدرمانگران گشتالتي، هنگام ارائه دستورالعملهائي چون، مسئوليت رفتار خود

و اكنون برگردند،.، دچاراشتباه ميشوند"بپذيريد و تقاضا از آنها كه به اينجا نتايج معكوس درخيلي ازمواقع، قطع نمودن فعاليت اعضا

با. بدنبال خواهد داشت و به اعضا كمك نمايد تا موارد بسياري وجود دارد كه رهبر بايد ازروشهاي انعطاف پذير استفاده نموده

و در زمان حال روبرو شوند و ديكته نمودن مداخالت، به شيوهاي هميشگي. تجربيات خود بطور كامل ولي ايجاد محدوديت هاي زياد

شدو روتين براي  .هدايت اعضا به زمان حال، موثر واقع نخواهد

:گروه درماني با رويكرد رفتاري)6

مكتب.دوئي، جامعترين مكتب روانشناسي به حساب نيايد، بطور قطع علميترين آنها محسوب ميشااگر مكتب رفتارگر

ش و از لحاظ روش پژوهش، با ساير علوم طبيعي نظريات آنها قابل تكرار. باهت بسيار نزديكي داردرفتارگرائي در آزمايشگاه ريشه دارد

. يعني همان ويژگيهائي كه ازخصوصيات علوم طبيعي هستند.و پيش بيني ميباشند

و اساس رفتاردرماني هستند ديدگاه. در تاريخچه رفتار درماني دو ديدگاه عمده شرطي نمودن فعال وكالسيك، پايه

و كاربرد آن در روان درماني اصطالحا رفتاردرماني ناميده ميشود اما تاكيد ديدگاه. كالسيك بيشتر بر يادگيريهاي عاطفي تاكيد دارد
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و تغي اينكاربرد را درمان، اصطالحا. يرات قابل مشاهده اي است كه از طريق تقويت تصادفي صورت ميپذيردفعال بر رفتار قابل مشاهده

و تغيير رفتار مينامند . تعديل

:مراحل رفتار درماني گروهي

و فصل نشده خويش آشنا ميشوند و رفتارهاي حل انسجام. درخالل جلسات اوليه گروه، اعضا به كمك رهبر با ساختار گروه

و اعتماد در گروه ايفا مينمايدر ساختار گروهد و رهبر نقش مهمي را در ايجادانسجام .پايه اساسي براي اثربخشي جلسات درمان بوده

و موثر را نقشه درمان نامند ي روشهاي ويژه در تمام مراحل درمان بر اهميت. انتخاب مناسب ترين روش از ميان همه

و رهبر مو .ظف است كه بطور مداوم ميزان تاثير جلسات درمان را در دسيابي به اهداف تعيين شده، ارزيابي نمايدارزشيابي تاكيد ميشود

:در طول مراحل عمل به نقشه درمان تكنيكهايزير مورد استفاده قرار ميگيرند

 شرطي نمودن.1

 تقويت.2

 آموزش شيوه توقف فكر.3

 تمرين رفتاري.4

 الگوسازي.5

 ايفاي نقش.6

 انعكاس.7

 حل مسئله.8

1قراردادهاي تبادلي.9

 منظومه دوستي.10

 آموزش اظهار وجود.11

� Contingency Contracts 
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و يا حذف رفتار.12  خاموش نمودن

 انزجار درماني.13

 رفع حساسيت منظم.14

 غرقه سازي تجسمي.15

SIT1)(ايمن سازي در برابر استرس.16

 درمان هاي واقعي.17

 سيري محرك.18

 اقتصاد ژتوني.19

 حساسيت زدائي با حركت چشم.20

افرادي كه داراي ويژگيهايي چون فقدان مهارتهاي اجتماعي، افسردگي، فوبيا، بهنظرميرسد گروههاي رفتار درماني براي

و اعتياد هستند، مناسب ميباشد .اضطراب، استرس، اختالالت جنسي، خشم، اختالالت خوردن

و جلسات هفتگي گروه، بمدت يك تا دو ساعت ادامه. مشاوره گروهي، معموال با هفت يا هشت نفر عضو تشكيل ميگردد

و تكنيكهاي متعددي استفاده مينمايد و مشاور از فنون .مييابد

:نكات مثبت اين رويكرد

و اهداف همان گروه تكنيك خاصي و براي هر گروه بسته به شرايط و عملياتي هستند در اين رويكرد تكنيكها كامال واضح

و عملياتي تعريف ميشود، آموزشهاي بيشتري در گروه هاي رفتاري چون هر رفتار بصورت كام. مورد استفاده قرار ميگيرد ال عيني

و ارزشيابي ميزان تاثير درمان در تغيير رفتارها نيز به سهولت امكان پذير است عالوه بر اين اعضا خود مسئوليت اعمال.صورت گرفته

 
� Strees Inoculation Training 
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و تاثير رفتار خويش را بر سايرين مشاهده مينمايندخويش را پذيرفته ازو. ترسهايشان كاهش يافته نهايتا اين رويكرد بدليل برخورداري

و محكم از ساير رويكردها متمايز ميگردد . زيربناي تجربي بسيار وسيع

:محدوديت هاي اين رويكرد

و ماهر است كه بتواند گروه را بسوي تغييرات يكي از اين محدوديت ها نياز مبرم به حضور رهبري آموزش ديده، توانمند

و آموزش ديده براي هدايت گروه كار چندان ساده اي نيستتعيين شده هدايت  محدوديت ديگرش. نمايد، اما يافتن چنين افراد خبره

را. ناديده گرفتن تاثير علل تاريخي بر رفتارهاي فعلي است اين رويكرد با نظريه روان تحليلي سنتي كه تاثير تكان دهنده دوران كودكي

.استريشه اختالالت فعلي ميداند مخالف 

):سايكودراما(روان نمايشي)7

و سايكودراما يكي از شيوه هاي درمان گروهي محسوب ميشود كه در آن مراجعان ياد ميگيرند موقعيتهاي زندگي گذشته

و بهبود  و همچنين مهارت هاي رفتاري خود را توسعه .بخشندفعلي خود را به نمايش گذارند تا بدين وسيله تخليه هيجاني دست يابند

سايكودراما بعنوان ابزاري جهت كمك به مردم در برقراري ارتباط متقابل طراحي شده وبه معناي حالت نمايش يا فن نمايش

و خود را بعنوان نمايشنامه نويس در نظر گرفت .نيست، بلكه بيان ميكند كه با زندگي ميتوان بصورت نمايشهاي دراماتيك رفتار نمود

و رشد خالقيت در فرد، گره سايكودراما باعث تق در اين رويكرد اين باور حاكم است كه افراد.و نهايتا فرهنگ ميشودويت

.خود مسئول خالقيت خويشو ارتقاي اين حس در ديگران هستند

اين حس در اين رويكرد يك واكنش معقول نسبت به موقعيت. حس خودانگيختگي دومين بخش مهم در اين نظريه ميباشد

و  و چيزي فراتر از عمل تكانشي است. يا يك موقعيت قديمي استجديد حس خودانگيختگي فرايندي است كه وارد خالقيت ميشود

و اراده قوي دارد .كه براي دستيابي به تاثير سازنده نياز به هدف

:سايكودراما مشتمل بر بخشهاي اصلي زير ميباشد
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 صحنه يا فضاي موجود در اتاق•

در•  نقش كارگردانرهبر يا تسهيلگر

1موضوع يا پراتاگونيست•

 افراد فرعي يا كمكي•

.شنوندگان يا حضار كه مابقي افراد گروه را تشكيل ميدهند•

و مرحله بهره برداري ميباشد كه به ترتيب ضوابط ارجاعي. سايكودراما شامل سه مرحله راه اندازي يا گرم كردن، مرحله عمل

حس)1(آنها بارتند از  و ايجاد حس)2(خودبخودي ساخت و ادغام نقش با فرايند گروهي)3(به كار گرفتن اين .تلفيق

بسيار متنوع است لكن برخياز مشهورترين اين تكنيكها بصورت تيتروار بشرحذيل) سايكدراما(تكنيك هاي روان نمايشي

:ميباشد

 ارائه خودتكنيك•

 نقش واژگونتكنيك•

 دوگانه يا جفتيتكنيك•

 يا تنها پنداري تك گوئيتكنيك•

 تكنيك آينه•

 تكنيك فروشگاه جادوئي•

 تكنيك پيش بيني آينده•

 تكنيك نمايش مجدد•

 تكنيك آموزش نقش•

� Protagonist 
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:نكات مثبت در اين رويكرد

و روان پريشي فرايندي تجربي را پيش روي ما ميگذارد از طرف ديگر. سايكودراما با تلفيق شيوه هاي رفتاري، انساني

و در نتيجه شرايط هدفمندي را براي درمان به وجود مواردي چون عمل، تصوير و روياروئي درون شخصي را نيز به درمان ميافزايد

.مياورد

و شفاي مراجع ميگردد با اين وجود آزادسازي. همچنين در اين رويكرد تخليه هيجاني صورت ميپذيرد كه موجب بهبود

و خود ادراكي به تنهائي عاملي براي ايجاد تغيي ي تفكر، احساس احساس .و رفتار محسوب نميگرددرات پايا در شيوه

و مفهوم اين رويكرد يكي از بهترين روشها براي كمك به اعضا براي خودافشائي، وادار نمودن آنها به فكر پيرامون معني

.حاالت برجسته احساسي ميباشد

را در نظر گرفته، در برقراري ارتباط با اعضا موفق اين روش هنگامي بيشترين تاثير را خواهد داشت كه رهبر، روحيه اشخاص

و احترام زيادي براي مراجعان قائل گردد و همينطور ارزش .باشد

:محدوديت هاي اين رويكرد

و فقط زماني ميتواند به بهترين وجه تاثير خود را بگذارد كه با نظارت افراد با اين رويكرد داروئي براي همه دردها نيست

و تجربه كافي بايد در زمينه ساختاربندي موقعيت. گيرد تجربه صورت همچنين در اين رويكرد رهبر گروه عالوه بر دارا بودن تخصص

.ها از قدرت خوب تصميم گيري برخوردار باشند

و نتيجه گيري :جمع بندي

و اجتماعي با مشكالت گوناگون در حيطه ها متعدد مواجه اند كه براي رهائيي امروزه انسانها براثر عوامل مخل ضروري

و گروهي نيازمندند و روان درماني فردي نظريه به منزله. در اين خصوص نظريه هاي مختلفي براي مشاوره وجود دارد. ازآنها به مشاوره

.چراغي است كه درمانگر را در انتخاب روش درماني مناسب ياري ميدهد
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تاي اين مقاله ضمن جمع آوري اغلب رويكردها در و ضعف هر يك سعي گرديده است و بررسي نقاط مثبت موجود در دنيا

و  و كاراترين رويكردها در كنار هم جمع آوري گردد تا مشاوران محترم بتوانند با كنار هم گذاردن رويكردهاي موجود مهمترين

و ضعف هريك نسبت به تصميم گيري در خصوص انتخاب هر رويكرد بهتر تص .ميم گيري نمايندبررسي نقاط مثبت

و آنچه درانتهاي اين مقاله بعنوان نتيجه گيري ميتوان ارائه نمود آنستكه در مشاوره گروهي وجود يك رهبر يا تسهيلگر خبره

و نيازي جدي براي موفقيت هر رويكرد ميباشد اگرچه اين. با تجربه بعنوان يك نكته حائز اهميت در اغلب رويكردها مطرح بوده

ب و ضعف برخوردار ميباشدموضوع در .رخي از رويكردها از شدت

و يك يا چند مراجع است كه و مبتني بر همكاري بين يك يا دو مشاور ، تعاملي ياورانه ازآنجائيكه مشاوره فرايندي اخالقي

م و مشاور يا مشاوران به و بي همتا بين طرفين شده راجعين كمك مجموعه اين خصوصيات باعث شكل گيري يك رابطه بي نظير

و انتخاب بجاي هر  و تكامل برسند، شناخت انواع رويكردهاي مشاوره گروهي و به رشد و مشكالتشان را بهتر شناخته ميكنند تا خود

.رويكرد ميتواند در اثربخشي بهتر آنها بسيار حائز اهميت باشد

ب همچنين بايد خاطر نشان شد كه و حفظ فضاي مطلوب وظيفه مشاوران گروه عبارت است از انسجام ، ايجاد خشيدن به گروه

و تشويق آنها براي عملي  ، ارائه اطالعات براي جايگزين نمودن رفتار مناسب توسط اعضا ، تسهيل تعامالت اعضا براي تجارب سازنده

و انديشه هاي خود .نمودن طرح ها

و ازآنجائيكه و فصل اعضا در مشاوره گروهي اغلب داراي مشكالت بين فردي بوده و حل گروه فضاي مناسبي براي بررسي

و. اين مشكالت فراهم مينمايند در حقيقت گروه جامعه كوچكي است كه اعضا تعارضات زندگي روزمره خود را در آن تجربه نموده

و اعضا. با دريافت بازخورد از ساير اعضا به خودشناسي بهتري ميرسند رفتارهاي همچنين انتقال اطالعات در گروه تسهيل گشته

و با اطالع از مشكالت ديگران. جديدي را در گروه تمرين مينمايند آنها با مشاهده رفتارهاي ديگران نحوه عملكرد مناسب را آموخته

.به منحصر به فرد نبودن مشكالت خود پي ميبرند
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و منابع :مراجع

.آسيم: تهران-ترجمه اسماعيل فصيح-بازيها-1384-برن، اريك•

.چاپ اول-وزارت فرهنگو ارشاد اسالمي: شيراز-ترجمه حسن حق شناس-تئاتر درماني- 1370-بالنر، هوارد•

و مشاوره گروهي- 1383-ثنائي، باقر•  چاپ چهارم-چهر: تهران-روان درماني

سي• نو: تهران-ترجمه پروين عظيمي! من خوب نيستم، تو خوبي- 1385-جولي، .دنياي

و روانشناسي- 1385-نيان، سيمين حسي•  كمال تربيت: تهران-اخالق در مشاوره

و روان درماني- 1377-رحيميان، حوريه بانو• و روشهاي مشاوره .مهرداد: تهران-نظريه ها

و روان درماني- 1379-ساعتچي، محمود• .ويرايش: تهران-نظريه هاي مشاوره

.چاپ نهم-انتشارات دانشگاه تهران: تهران-هاي شخصيت يا مكاتب روانشناسي نظريه- 1381-سياسي، علي اكبر•

اس• و روان درماني- 1381-شارف، ريچارد .موسسه رسا: تهران-ترجمه مهرداد فيروزبخت-نظريه هاي مشاوره

و مشاوره گروهي- 1385-... شفيع آبادي، عبدا• .چاپ هشتم-رشد: تهران-پويائي گروه

.اطالعات: تهران-ترجمه خديجه آرين-نظريه هاي مشاوره-1379-شيلينگ، لوئيس•

و روان درماني-1385-كوري، جرالد• و بيتا حسيني ... ترجمه عبدا-مورد پژوهي در مشاوره .جنگل: تهران-شفيع آبادي

و نظريه هاي مشاوره گروهي- 1386-كوري، جرالد• .شبنم دانش: تهران-ترجمه گروه مترجمان-روش ها

و روان درماني گروهي- 1383-نوابي نژاد، شكوه• .سمت: تهران-نظريه هاي مشاوره

و روان درماني- 1385-كوري، جرالد• و حسن مهديان ... ترجمه عبدا-مباني مشاوره  فانوس خيال: تهران-احمدي قلعه
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