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  فرایند درمان
  هدف هاي درمان

هدف اساسی تأمین کردن جوي است . این رویکرد بر فرد، نه بر مشکالتی که فرد مطرح می کند تمرکز دارد
منبع ) 3( اعتماد به خود،) 2(، )تجربه پذیري(گشودگی به تجربه ) 1. (که به درمانجو کمک کند فرد کاملی شود

 .ترغیب کردن این ویژگی ها ، هدف اصلی درمان فردمدار است. میل به  ادامه دادن رشد) 4(درونی ارزیابی و 

  وظیفه و نقش درمانگر
نقش درمانگران فردمدار در نحوة بودن و نگرش هاي آنها ریشه دارد نه در فنونی که براي واداشتن درمانجو به  

نظریۀ فردمدار بر این باوراست که وظیفه درمانگر این است که حضور . ته باشندترتیب یاف» انجام دادن کاري«
در این صورت . ملموس داشته ودر دسترس درمانجویان باشد و روي تجربیات کنونی آنها تمرکز کند

درمانجویان از آزادي الزم براي کاوش کردن زمینه هایی از زندگی خود که در آگاهی انکار یا تحریف شده 
  .برخوردارمی شوند اند

  تجربۀ درمانجو در درمان
درمانجویان باحالتی از ناهمخوانی نزد مشاورمی روند؛ یعنی، بین خودپنداره و تجربۀ واقعی آنها اختالف وجود 

یکی از دالیلی که درمانجویان در صدد درمان بر می آیند احساس درماندگی،عجز و ناتوانی در تصمیم . دارد
هنمایی امکان دارد که آنها امیدوار باشند از طریق را. ثمربخش زندگی شان است گیري یا هدایت کردن

  .را پیدا کنند»راهی « درمانگر 
معتقدند که رابطۀ درمانی ساختار حمایت کننده اي ) 1991(درمانجو عامل اصلی تغییر است و تالمن و بوهارت 

« از آن پس درمانجویان « . آن فعال می شود را فراهم می آورد که قابلیت هاي خودشفابخشی درمانجویان در
درمانگران زمینه را آماده می سازند و نقش دستیارانی را دارند . با قدرت شفابخشی ویژه می شوند» جادوگرانی 

  .»که شرایطی را فراهم می کنند تا این جادو بتواند اجرا شود
  رابطۀ بین درمانگر و درمانجو

 .نامیم، در حالت ناهمخوانی قرار دارد، یعنی آسیب پذیر و مضطرب استنفر اول که او را درمانجو می  - 1

 .نفر دوم که او را درمانگر می نامیم، در این رابطه همخوان یا منسجم است - 2

 .درمانگر توجه مثبت نامشروط را براي درمانجو تأمین می کند - 3

انجو تجربه می کند و درمانگر درك همدالنه اي را در مورد چارچوب داوري درونی و تالش هاي درم - 4
 .این تجربه را به وي انتقال می دهد 
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 .درمانگر توجه مثبت نامشروط همدالنه رابه درمانجو انتقال می دهد - 5

  همخوانی یا صداقت
همخوان بودن ممکن است ابراز کردن خشم، ناکامی، دوست داشتن، جذابیت، نگرانی، خستگی، رنجش و 

همخوانی به جاي اینکه بر اساس همه یا هیچ باشد در یک پیوستار . داحساس هاي دیگر در رابطه را ایجاب کن
  .قرار دارد و این در مورد هر سه ویژگی صدق می کند

  توجه مثبت و پذیرش نامشروط
. دومین نگرشی که درمانگران باید انتقال دهند اهمیت دادن عمیق و اصیل به درمانجو به عنوان یک انسان است

ط است؛ یعنی ارزیابی یا قضاوت احساس ها، افکار و رفتار درمانجو به صورت خوب یا این اهمیت دادن نامشرو
  .بد آن را آلوده نکرده است

  درك همدالنۀ دقیق
همدلی درمانگر به . بخشی از درك همدالنه، توانایی درمانگر در منعکس کردن تجربۀ درمانجویان است

همدلی دقیق شالودة رویکرد . ي آنها منجر می شودخودشناسی درمانجویان و روشن شدن عقاید و دیدگاهها
. همدلی کامل مستلزم درك معنی و احساس تجربۀ درمانجوست) 2002(به عقیدة واتسون . فردمدار است

. همدلی عنصر فعال تغییر است که به فرایندهاي شناختی و خودگردانی هیجانی درمانجویان کمک می کند
ژوهش همواره ثابت کرده که همدلی قوي ترین عامل تعیین کننده پیشرفت سال پ 60واتسون اظهار می دارد که 

  .درمانجو در درمان است
  فنون و روش هاي درمان: کاربرد

  تأکید اولیه بر انعکاس احساسات
اما بعد از اینکه دیدگاه او . راجرز ابتدا بر درك کردن دنیاي راجرز و منعکس کردن این درك تأکید کرد

نی گسترش یافت، دیگر روي موضع بی رهنمود تأکید نکرد و به جاي آن بر رابطۀ درمانگر با دربارة روان درما
  .درمانجو تأکید ورزید

  نقش ارزیابی
بنابراین مسئله این نیست که آیا ارزیابی باید در کاربست . غالباً ارزیابی را شرط الزم براي فرایند درمان می دانند

بلکه نحوه اي که درمانجویان تا حد امکان بتوانند در ارزیابی و فرایند درمان خود درمانی وجود داشته باشد یا نه 
  .دخالت داشته باشند اهمیت دارد
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  زمینه هاي کاربرد
اختالل هاي اضطرابی، الکلیسم، مشکالت روان تنی، آگورافوبی، مشکالت میان فردي، افسردگی، سرطان و 

که من رویکرد فردمدار را در آن خیلی قابل اجرا می دانم، زمینه اي . اختالل هاي شخصیت نشان می دهند
  .مداخله در بحران مانند حاملگی ناخواسته، بیماري یا از دست دادن فردي عزیز است

  خدمات به مشاوره چندفرهنگی
  درچندین کشور اروپایی مفاهیم فردمدار بر کاربست مشاوره وآموزش و پرورش، ارتباط بین

 1980در دهۀ ) 1987(راجرز . نژادي و سیاسی تأثیرمهمی داشته اند فرهنگی، کاهش تنش هاي
روي  1948نظریه اي را براي کاستن از تنش بین گروه هاي معارض تدوین کرد که از سال 

 .آن کار کرده بود

  کارگاه هایی را براي تقویت کردن ارتباط بین فرهنگی  1970راجرز و همکارانش در دهۀ
گروه هاي . در چند کشور کارگاه هاي بزرگی را هدایت کرد 1980او در دهۀ . اجرا کردند

 .رویارویی بین المللی تجربیات چندفرهنگی را براي شرکت کنندگان تأمین کرده اند

  ژاپن، استرالیا، آمریکاي جنوبی و مکزیک پذیراي مفاهیم فردمدار بوده و این کاربست ها را
 .با فرهنگ هاي خود وفق داده اند

 کوتاهی قبل از مرگش، کارگاه هایی را با متخصصان در شوروي سابق اجرا  راجرز مدت
 .کرد

  خدمات رویکرد فردمدار
همچنین با دایر کردن مؤسسات، اعطاي گواهینامه . درمانجو مخالف بود» مکتب«راجرز همواره با نهادینه کردن 

 .ها و تعیین کردن معیارهایی براي عضویت مخالف بود

  ن فردمدارابداعات دردرما
  با درمان کودکان در بازي درمانی و خدمات ارزنده اي به درمان ) 1964،1969( ویرجینیا آکسالین

 .فردمدار کرد

  فنون تجربی، مانند تمرکز کردن را به عنوان روشی براي بهبود بخشیدن به تجربۀ ) 1996(اوژن جندلین
 .درمانجو به وجود آورد

  به درمانگران آموزش داد تا در بازآفرینی تجربیات مهمی که ) 1984رایس و گرینبرگ، ( لورا رایس
 .درمانجو را آزار می دهند خاطره برانگیزتر باشند
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  روان شناسی ادراکی را به وجود آورد) 1988،1989،1999(آرت کامز. 

  شماري از درمانگران، رویکرد فردمدار را در مورد زوج ها و خانواده ها به کار برده اند  
 ).1999؛ اُلري، 1994؛ جانسو و گریبنرگ، 1996، جانسون، 1989) ینگیل(

  1993؛ گرینبرگ،رایس، الیوت،2002گرینبرگ، کُرمن، و پایویو، (لسلی گرینبرگ و همکارانش (
روي اهمیت تسهیل کردن تغییر هیجانی دردرمان تأکید کردند و نظریه و روش هاي فردمدار را ارتقا 

 .دادند

  به درك عمیق تر همدلی در کاربست درمان کمک ) 1997ارت و گرینبرگ، بوه( آرت بوهارت
 .کرده است

 نشان داده است که وقتی همدلی در سطح شناختی، عاطفی و میان فردي جریان ) 2002(جین واتسون
 .داشته باشد، یکی از قوي ترین ابزارهاي درمانگر است

 ردمدار سیستم همگانی روان درمانی استنشان داده است که چگونه درمان ف) 1995(پترسون .اچ.سی. 

  نشان داده اند که رابطۀ درمانجومدار براي تمام رویکردهاي درمانی ) 1999(هابل، دانکن و میلر
 .ضروري است

  محدودیت هاي رویکرد فردمدار و انتقادهاي وارد شده به آن
نگران تحت آموزش که گرایش محدودیت هاي احتمالی این رویکرد این است که برخی از دانشجویان و درما

مشاورانی که از این . فردمدار دارند از درمانجویان خیلی حمایت می کنند بدون اینکه آنها را به چالش بطلبند
رویکرد استفاده می کنند با چالش دیگري مواجه هستند و آن این است که باید از درمانجویان در یافتن راه 

اگر . بیش از هر ویژگی دیگري نیروي رابطه درمانی را تعیین می کنداصالت درمانگر . خودشان حمایت کنند
درمانگران هویت و شیوة منحصر به فرد خود را در روش منفعل و بی رهنمود بپوشانند، امکان دارد به خیلی از 

  .درمانجویان صدمه نزنند ولی این امکان نیز وجود دارد که تأثیر قدرتمندي بر درمانجویان نداشته باشند
در دیدگاه رواندرمانی وجودي، کدام یک از رواندرمانگران بر موضوعات اساسی  :سوال

  )92ارشد روانشناسی بالینی (مرگ، آزادي، انزواي وجودي و بی معنایی تاکید دارد؟
  بوگتنال) فرانکل      د) می     ج) یالوم    ب) الف

  /پاسخ گزینه الف
 ارشد روانشناسی بالینی(یامدي دارد؟پان وجودي دست کشیدن از آزادي چه در درم :سوال

92(  
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  باال بردن جرات انتخاب) افزایش اضطراب     ب) الف
  بی اصالتی) هاي مهم و فوري      د گم کردن هدف) ج

 /پاسخ گزینه د

  
  درمان گشتالتی: 8فصل 

ین در مؤسسه اهمراه گلوشت -آلمان متولد شد –بانی گشتالت درمانی  – Fredrick (fritz) perls زپرل دفری
بعد به آمریکا رفت  -وین رفت و آموزش روانکاوي را توسط راش آموزش دید -ي گلداشتالین کار می کردند

با لورا پوسنر پرلز ازدواج کرد و هر دو تا به گسترش .و مؤسسه درمانی گشتالی نیویورك را پایه ریزي کرد
  .درمان گشتالی می پرداختند

  :مقدمه
درمان گشتالی نوعی رویکرد وجودي و پدیدار شناختی است و مبنی بر این اصل است که افراد با باید در بستر 
رابطه ي جاري آن ها با محیط شناخت هدف مقدماتی این است که درمانجو از آنچه تجربه می کنند و نحوه اي 

و از طریق تماس میانفردي حاصل می ) بینش(هی و تغییر از طریق آگا. که آن را انجام می دهند آگاه شوند
  .شود

درمان گشتالتی فعال است به جاي حالت انتزاعی  صحبت کردن و تجربه کردن مستقیم را تشویق می کند و 
  کامل داشتن و تماس بین درمانگر و درمانجو رارزش قائل شدن به حضو

  :جنبه هاي مخالفت پرلز با فروید
فروید به تعارض هاي درون روانی . ماشین است ولی پرلز رویکرد کل نگر داردبرداشت فروید از انسان 

أکید تند بیشتر از محتوا یپرلز روي فرا.سرکوب شده ي دوران کودکی ارزش می داد ولی پرلز به وضعیت فعلی
  .داشت

دین گونه رفتار می به عقیده ي پرلز، نحوه اي که افراد در زمان حال رفتار می کنند خیلی بیشتر از اینکه چرا ب
  .کنند براي خودشناسی اهمیت دارد

هدایت کردن تمرکز پدیدار شناحتی یعنی کمک به روشن کردن آگاهی ابداع : نقش هاي اساسی درمانگر
  .تجربیات تازه تا خود آگاهی درمانجویان باال برود

یی برقرار کردن تماس با باخبرشدن از محیط، مسئولیت انتخاب ها و توانا -ودپذیريخبینش، : آگاهی شامل
از درمانجویان انتظار می رود .آگاهی بر تجربه کردن در زمان حال استوار است که همیشه تغییر می کند. دیگران

  .احساس کنند درك کنند و تعبیر نماید به جاي اینکه متصل بمانند -خودشان ببینند
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  برداشت از انسان 
درمان جویان باید بزرگ شوندروي دوپاي خود بایستند و . می برندفریز درمان گشتالتی را پدر منشانه به کار 
دور کردن درمانجو از حمایت محیطی به  - 1: سبک اجراي درمان. خودشان مشکل زندگی خود را حل کند

  .منسجم کردن دوباره ي قسمت هاي رها شده ي شخصیت. 2سمت حمایت از خویشتن 
و .درمانگر هیچ برنامه اي ندارد میل ندارد به جایی برسد. دارد درمان گشتالتی امروزي به گفت و شنود تأکید

  .می داند که ماهیت انسانی در رابطه با محیط وابستگی متقابل و نه استطال است
ریشه  field theoryبرداشت  گشتالتی از ماهیت انسان در فلسفه ي وجودي پدیدار شناسی و نظریه ي میدانی 

 آگاهی و تماس با محیط  هدف در درمان . دارد

  
  )افراد دیگر( دنیاي بیرونی       

  میدان یا محیط    
  )اجزایی از خویش که رها شده( دنیاي درونی       

اجزایی از خویش که رها شده اند و فرایند یکپارچه کردن، گام به گام پیش می  کهفرایند صاحب شدن دوباره 
  .شدن باعث تصمیم آگاهانه و وجود معنی دار است قدر کافی قوي شوند گاه روند تا درمانجویان به

در » خودگردانی«افرد از آنچه محیطشان می گذرند کامالً آگاه باشند قابلیت  فرض بنیادي درمان گشتالتی 
  .محیط خویش را دارند
  هر چه بیشتر تالش کنیم کسی باشیم، نیستیم بیشتر به همان صورت می مانیم . نظریه ي بینید گشتالت

Beisser  اگر سعی کنیم متفاوت باشیم نمی توانیم هیچ چیزي را در خودمان تغییر دهیم.  
طبق نظریه ي تاقضی تغییر بیشر تغییر زمانی صورت می گیرد که به جاي اینکه سعی کنیم چیزي شویم که 

امالً در جایگاه خیلی مهم است که درمانجویان تا جایی که امکان دارد ک. نیستیم، از آنچه که هستیم آگاه شویم
  .»باید باشنند«فعلی خود باشند نه اینکه سعی کنند کسی شوند که 

Beisser  معتقد است به جاي اینکنه درمانگر عامل تغییر باشد کمک کند تا آگاهی درمانجو باال رود تا امکان
  .احساس دوباره ي یگانگی با جزئی از بدن که با آن بیگانه شده است فراهم شود

  : ظریه ي درمان گشتالتیچند اصل ن
توانیم شناخته  فقط در صورتی می. است کل نگري از اصول بنیادي گشتالت درمانی latner کل نگري 

و به . شویم که تمام ابعاد عملکرد انسان را درر نظر بگیریم  درمانگران به جنبه ي خاصی از انسان عالقمند نیستند
و روي یکپارچگی و نحوه اي که اجزا کنار . وریاهاي درمانجو توجه دارند -بدن - رفتارها -احساسات –افکار 

  .هم قرار می گیرند  و نحوه ي تماس خود را با محیط تأکید دارند
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Field theory :ن جزئی از میدان همواره در حال اارگانیسم را باید در محیط و موقعیتی که قرار دارد به عنو
درمان گشتالتی بر این اصل استوار است که هر چیزي را ارتباطی، در تغییر دایمی به هم . ر نظر گرفتتغییر د

  .و گشتالتی ها به مرز بین انسان و محیط توجه دارند. پیوسته و در جریان است
Figure –formation process و . در درمان گشتالتی، میدان نامتمایز، زمینه نام دارد: فرایند تشکیل شکل

فرایند تشکیل شکل این موضوع را ردیابی می کند . تمرکز توجهی که از حاصل می شود شکل خوانده می شود
  .که چگونه جنبه اي ازمیدان محیطی از زمینه آشکار شده و کانون توجه و عالقه قرار می گیرد

  .نیازهاي غالب فرد در هر لحظه بر این فرایند تأثیر می گذارند
Organismic –self regulation  در هم تنیده است » خود گردانی ارگانیزمی«فرایند تشکیل شکل با اصل

ارگانیزم به کمک . فرایندي که به موجب آن پیدایی یک نیاز، احساس، عالقه آرامش را مختل می کند
تالتی در درمانگران گش. خود را می کند تا خود را تنظیم کند تواناییهاي  خویش و امکانات محطی منتهاي تالش

جلسات درمان، آگاهی درمانجو را به سمت شکل هایی هدایت می کنند که زمینه آشکار می شوند و از فرایند  
  .شکیل شکل به عنوان راهنمایی براي تمرکز کار درمانی استفاده می کنند

حال تاکید  انممهم ترین زمان و در رویکرد گشتالتی بر یادگیري درك کردن و تجربه کردن کامل ز زمان حال
  .ارد

E.polster and polster  هنگامی که افراد انرژي خود را به سمت چه بود . قدرت در زمان حال است
  .هدایت کند نیروي زمان حال را کاهش می دهند) آینده(و چه می توانست باشد ) گذشته(

  ، استفاده می کنند »چرا«رایج ترین سؤال اما به ندرت از  سؤال هاي چه و چگونه 
کمک به درمانجو که به صور شفاف و بی واسطه با تجربه ي خود در زمان حال ارتباط  هدف درمانگر 

  .برقرار کند
  .عذاب، سردرگمی درزمان حال تجربه می شود -یعی غم

ان حال بکشند یعنی خیالپردازي را به زمان حال گشتالتی می خواهند که تجربیات گذشته را به زم انگرندرما
  .بکشانند

  unfinished businessتکلیف ناتمام 
وقتی که شکل ها از زمینه آشکار می شوند ولی کامل و حل نشده نیستند افراد در حالت تکلیف ناتمام هستند 

گناه و بی  - اندوه -اضطراب -درد - نفرت -خشم - رنجش - که به صورت احساس هاي ابراز نشده اي چون
این تکلیف ناتمام به دنبال کامل شدن هستند و زمانی که به قدر کافی نیرومند می  پولستر و پولستر .قیدي

انرژي تحمل ناپذیر و رفتار خودشکن در می  - رفتار وسواسی نگرانی –شوند افراد به محاصره ي اشتغال ذهنی 
  ).ی درون بدن آشکار می شودتأثیر تکلیف ناتمام به صورت انسدادهای(آیندو 
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احساس آرامش از اینکه چیز بالتکلیفی، مانند همراه حل یک مسئله یا تصمیم گیري : closureبستن 
  .مهمی،سرانجام با رضایت یا طبق انتظار فرد رفع و رجوع شده است

ول بودن زمانی است که حمایت بیرونی وجود ندارد یا روش معم: Stuck pointبن بست یا لحظه ي دیگر 
  . تکلیف درمانگر همراهی درمانجو در تجربه ي بن بست است. کارساز نیست

اگر افراد تمام جنبه هاي خود را بپذیرند بدون اینکه درباره ي آن ها قضاوت می توانند به : درمان گشتالتی
  .فکر و عمل کنند -احساس –صورت متفاوتی 

  تماس و مقاومت ها در برابر تماس 
لمس کردن و حرکت کردن حاصل می شود   -بوییدن -شنیدن - تماس با دیدن. تغییر استتماس الزمه ي 

  . توانایی ابراز کردن خویش است -انرژي کامل –نیروي آگاهی شفاف : شرط الزم براي تماس خوب
Miriam polster :قدرت تخیل و خالقیت را به همراه  –تماس عالقه . تماس نیرو حیات بخش رشد است

تماس و عقب . متصل کردن و مجزا کردن: کنند که دو طبقه دارد درمانگران گشتالتی از مرز صحبت می. دارد
  .نشینی براي عملکرد سالم ضروري و مهم هستند

پرورش تجربه کردن زمان حال به صورت کامل و واقعی  دفاع هایی هستند که براي جلوگیري از: مقاومت ها
  .می دهیم

  :نوع مقاومت را شرح داده اند 5پولستر و پولستر 
- Introjection :و چراي عقاید و معیارهاي دیگران بدون جذب آن ها  نپذیرفتن بی چو هگرایش ب

 .درون فکنی ها براي ما بیگانه هستند.ه که هستیم چبراي هماهنگ کردن با آن

- Projection :ادن به محیط رها می کنیم وقتی فرافکنی می کنیم در جنبه هایی از خود را با نسبت د
 از ویژگی هاي شخصیتی که با خود انگاره ي ما. متمایز کردن دنیاي درونی از بیرونی مشکل داریم

 Retroflection هماهنگ نیست جدا شده و به دیگري نسبت می دهیم  : معطوف کردن به خود. 

ن انجام دهیم به خودمان یا انجام دادن چیزي که دوست داریم برگرداندن چیزي که دوست داریم در حق دیگرا
و این عملکرد خارج از . این فرایند تعامل با محیط را محدود می کند. دیگران در حق ما انجام دهنده براي ما

  .آگاهی ماست و درمانگر کمک می کند تا دوباره تماس با محیط برقرار شود
- Deflection  )انحراف( 

کسانی که منجر می شود می .ن تماس با محیط را نگه داشتارتی به طوري که به سختی ما توفرایند حواسپ
. دن به جاي اظهار نظر تماس را مبهم کنندرسؤال ک –تعمیم هاي انتزاعی  - کوشند از طریق استفاده از شوخی

نی کنند آن ها به صورت بی ثبات با محیط خود تعامل می کنند که باعث می شود احساس نقصان هیجا
  .ي هیجانی را شامل می شود انحراف، کاهش تجربه
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مبهم کردن تمایز بین خود و محیط هم آمیزي در روابط فقدان تعارض ها : confluenceهم آمیزي  -
. احساس ها و افکار یکسانی نمی دارند.یا اعتقاد به اینکه تمام افرادي که با فرد طرف هستند. را شامل می شود

 .کسانی است که خیلی نیاز دارند پذیرفته شوند و دیگران آن ها را دوست بدارنداین سبک مشخصه ي 

  .مقاومت در برابر تماس  اختالل در مرز نیز نامیده می شود
  :انرژي و انسداد انرژي

  :انرژي مسدود شده نوعی از مقاومت است و در حالت هاي زیر آشکار می شود
روي برگرداندن از  -نفس عمیق نکشیدن -و نگه داشتن بدنمحکم  - حالت بدن –تنش و قسمت هاي از بدن 

بی حس کردن  -افراد هنگام صحبت کردن به عنوان راهی براي خودداري از تماس خفه کردن احساسات
  .صحبت کردن با صداي محدود–احساسات 

  :فرایند درمان
پذیرفتن -خویشتنشناختن  –شناختن محیط : آگاهی شامل. کسب آگاهی همراه با انتخاب بیشتر: هدف

رویکرد گشتالت به درمانجویان کمک می کند به فرایند آگاهی . توانایی در برقرا کردن تماس - خویشتن
خویش توجه کنند طوري که بتوانند به صورت گزینشی و با فراست تصمیماتی بگیرند و مسئولیت آن ها را نیز 

  .کنند لقبو
  .درمان  گشتالتی اصوالً رویارویی وجودي است

  انتظار دارد که درمانجویان از طریق دگیر شدن خالق در فرایند گشتالتی کارهاي زیر را انجام دهند  زینکر
  .به سمت افزایش آگاهی از خود پیش بروند
  .به تدریج مالکیت تجربه ي خود را بپذیرند

ي خود را بدون مهارت هایی را پرورش دهند و ارزشهایی را کسب کنند که به آن ها امکان می دهند نیازها
  .نقص حقوق دیگران را ارضا کنند
  .از تمام حس هاي خود آگاه شوند

  .رند و پیامد اعمالشان را قبول کنندییاد بگیریند مسئولیت کاري که انجام می دهند بپذ
  .از حمایت بیرونی به سمت افزایش حمایت درونی پیش بروند

 .آن ها کمک کنند بتوانند از دیگران درخواست کمک کرده و در مقابل به

  وظیفه و نقش درمانگر 
وظیفه درمانگر این است که درمانجویان را به مشارکت فعالی دعوت کنند : هنر الین و گودمن. به عقیده ي پریز

که در آن می توانند با پذیرفتن نگرش تجربی نسبت به زندگی و امتحان کردن رفتارهاي تازه و توجه کردن به 
  .فتد از خویش آگاه شونداین که چه اتفاق می ا
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. اگر چه درمانگر راهنما و کاتالیزور است اما کار اصلی بر عهده ي درمانجو است Yontefبه عقیده ي یونتف 
 تو/ گفت و شنود من.کند نو وظیفه درمانگر فراهم کردن جوي است که درمانجو بتواند رفتارهاي تازه را امتحا

  و کار در زمان حال 
درمانگران باید نسبت به خالء هاي موجود در توجه و آگاهی و ناهمخوانی بین بیان . مهم استتوجه به زبان بدن 

  .کالمی و بدنی هوشیار باشد
  .عادت هاي سخن گفتن تأکید دارند - بین بر زبان و شخصیت و حالت هاي گفتاري تأکید

  :ندنمونه هایی از جنبه هایی زبان که درمانگران گشتالتی بر آن ها تمرکز می کن
) فردیت زدا(می گویند آن از زبان غیرشخصی کردن » من«زمانی که درمانجویان به جاي : »آن«طرز حرف زدن 

من در «. استفاده می کنند که درمانگران می خواهد از ضمیر شخصی استفاده کند تا احساس مسئولیت بیشتر شود
  .استبه جاي برقرار کردن رابطه سخت . »برقرار کردن رابطه مشکل دارم

را » شما«درمانگر معموالً مصارف . زبان کلی و غیرشخصی به فرد را پنهان نگه می دارد: »شما«طرز حرف زدن 
  .است از این ضمیر استفاده کنند» من«و از درمانجو می خواهند وقتی منظور  که فرد استفاده میکند،

  :سؤاالت
  . را بیشتر می کند زیرا اظهارات مسئولیت.تعبیر سؤاالت و استفاده از اظهارات

  .سبک گفتاري که قدرت را انکار می کند
یا تکذیب به اظهارت خود قدرت شخصی را انکار می کنند  qualifiersبرخی درمانجویان با افزودن وابسته ها 

  حدس می زنم  –یک جوري  -احتماالً -شاید: وابسته ها شامل
 .استفاده از نمی خواهم به جاي نمی توانم - تصور می کنم –امکان دارد 

  :گوش کرد به استفاده هاي درمانجویان
مهم یا واکنش هایی  در پس استعاره ها می تواند گفت و شنود درونی سرکوب شده اي باشد که تکلیف ناتمام

به محتواي آشکار برگردانده  هنر دزمان این است که معنی این استعاره.  را به تعامل زمان حال نشان می دهند
  .شوند تا بتوان در درمان به آن ها پرداخت

  :گوش کردن به سبک گفتاري که داستانی را برمال می کند
  می نامد نیز خاطر نشان می سازد»شرح دادن خبر کوتاه«پولستر ارزش آنچه را که او 

است ولی سرنخهاي مهمی را به داستانی در او می گوید درمانجویان معموالً ازبیانی استفاده می کنند که مبهم 
توجه به جز کوچک سخن درمانجو و . اختیار می گذارد که کشمکش هاي زندگی آن ها را نشان می دهد

پولستر معتقد است که داستان سرایی همیشه نوعی مقاومت نیست بلکه می . گسترش دادن آن ضرورت دارد
کمک : وظیفه درمانگر. د است انسان ها موجودات داستان سر هستنداو معتق. تواند محور فرایند و در زمان باشد
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او می گوید که خیلی از افراد براي تغییر عنوان و انسان . به درمانجو که داستان خود را به صورت زنده نقل کند
  .هاي خود مراجعه می کنند، نه داستان زندگی خود را

  .شنود را وارد درمان کرد نگرش گفت و: نوراپرند: تجربه ي درمانجو در درمان
 -1. یف می کندصمرحله اي را شرح می دهد که رشد درمامجو را در درمان تو 3ولستر توالی ادغام پ میریام

درمانجویان به درك تازه اي از خود می رسید تا نگرش تازه اي را نسبت به موقعیتی : discoveryکشف 
این گونه . دگی خود را به صورت تازه اي برداشت کنندقدیمی کسب کنند، یا امکان دارد افراد مهم در زن

  .آن ها را شگفت زده می کند Tکشفیات معموالً  
  .خاب داردتدرمانجو که حق ان:  accommodationبرون سازي . 2

درمانجویان رفتارهاي تازه را در محیط حمایت حمایت شده امتحان می کنند و بعداً آگاهی خود را چه دنیاي 
تکلیف خانگی و پرسیدن این سؤال که در ضمه ي بعد چه کاري می تواند  - خارج از درمان گسترش می دهند

  . انجام دهد
چگونه بر محیط خود تأثیر بگذارند در این درمانجویان یاد می گیرند  که : assimilationدرون سازي . 3

 .سبت به توانایی خود اطمینان پیدا می کنندنموضع گیري می کند و  –مرحله درمانجو بر محیط تأثیر می گذارد 

  :رابط ي بین درمانگر و درمانجو
دن با کیفیت حضورشان ، شناختن خود و درمانجو و رو است مان درمانگران در قبال. رابطه ي فرد به فرد

فرایند درمان و  back groundگر پس زمینه نتجربیات آگاهی و ادراك هاي درما.درمانجو مسئولیت دارند
درمانگران گشتالتی عالوه بر اینکه به درمانجویان . foregroundآگاهی و واکنش هاي درمانجو پیش زمینه 

داستان هاي خود را به  به ي شخصی وتجر. اجازه می دهند بدانند آن ها کیستند هویت خود را ابراز نمایند
درمانگرا باز خورد می دهنمد - صورت مناسب در میان گذاشته و درمانجویان را آلت دست قرار نمی دهند

تو و کیفیت حضور درمانگر در مقابل مهار ت هاي / شماري بر رابطه یس من. واکنش هاي صادقه و بی واسطه 
  .فنی اهمیت زیادي می دهند

  .ون استفاده نمی کندنلی از فدرمانگر کشتا
تجربیات . ي درفرایند درمان استفاده کندرضرو رپولستر می گوید که درمانگران از تجربیات خود به عنوان عناص

  .باید به سمت آگاهی نه به سمت آگاهی نه به سمت راه حل پیش رود
  فنون و روش هاي درمان در درمان گشتالتی : کاربرد

  :در درمان گشتالتی  تجربه ي
زینکر در کتاب فرایند خالق در . اگر قرار باشد درمانجویان اصیل شوند باید با درمانگر اصیلی رابطه داشته باشند

، و انسانی ابداع کننده غمخوار و مهربان نبر نقش درمانگر به عنوان عامل خالق درما) 1978(درمان گشتالتی 
  .را باید از تجربیات جدا کرد) فنون(شها تأکید می کندو در درمان گشتالتی رو
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دادن چیزي در جلسه ي درمان یا رسیدن به یاد فنون حاضر و آماده اي هستند که براي : exerciseروش  ها  
ورهایی براي کار فردي یا تقویت کننده تعامل زیک هدف مورد استفاده قررا می گیرد و آن ها می توانند کاتالی

  .باشند بین اعضاي گروه درمانی
از تعامل بین درمانجو و درمانگر حاصل می شود و آن ها را می توان اساس : experimentsتجربیات 

تجربیات، خود انگیخته منحصر به فرد و . تجربه براي درمان گشتالتی اهمیت زیادي دارد. یادگیري تجربه دانست
ند رابطه ي لحظه به لحظه ي یبستر فرا تجربه در. با لحظه ي خاص و فرایند تشکیل شکل خاصی ارتباط دارند

عاتی شکل می وتجربیات را درمانگر تدارك می بیند و از موض: پولستر. بین درمانگر و درمانجو روي می دهند
خیالبافی ها و  - رویاها - ایجاد شده اند مانند اظهاراتی که درمانجو درباره ي نیازها نند درمایگیرد که در فرا

  .زبان می آورد بر آگاهی از بدن خود
تجربه راهی براي بیرون کشیدن تعارض درونی به وسیله ي تبدیل کردن این کشمکش ها به : میریام پولستر

  .و هدف از آن کمک به درمانجو است تا با نقاط گیر کرده در زندگی خود روبرو شوند. فرایندي واقعی است
 –تجسم کردن رویایی تهدید آمیز در آینده : ولستر تجربیات گشتالتی می توانند شکل هاي متعددي بگیرندپ

  نمایش دادن  -ترتیب دادن گفت و شنود بین درمانجو و افراد مهم زندگی
  از خاطر گذراندن تجربه ي قدیمی بسیار عمیق در زمان حال : خاطره ي واقعه اي دردناك

تمرکز کردن روي ژست ها حالت هاي . role- playingیا پدر ازطریق نقش گذاري پذیرفتن هویت مادر 
درون فرد و سایر  بدن و سایر عالیم غیرکالمی ابزار درونی که اجام دادن گفت و شنود بین دو جنبه متعارض

ناسب به تجربیات مت. انجام دادن گفت و شنود بین دو جنبه متعارض درون فرد: عالیم غیرکالمی ابزار درونی
  .درمانجوست

  :آماده کردن درمانجویان براي تجربیات گشتالتی
. مشاوران باید شخصاً  قدرت تجربیات گشتالتی را احساس کنند و بعد با خیال راحت به درمانجویان توصیه کنند

  .حق انتخاب در تجربه گشتالتی از آن درمانجوست
نحوه اي که درمانجویان در برابر انجام . رمانجوستانی عامل پشتیبان فرهنگی دجبی میلی در درگیر شدن هی

دادن تجربه، مقاومت نشان می دهند اطالعات زیادي را درباره ي شخصیت آن ها  شیوه ي بودن آن ها در دنیا 
رویکرد . کان پذیر باشدممی آورد تا ابزار مستقیم ا یرویکرد گشتالتی مقاومت را به آگاه. گذارد در اختیار می
  .ت تأکید داردمر بر مقاوامروزي کمت

  .پولستر تغییر از طریق تماس و آگاهی روي می دهد
  نقش مواجهه

اشاره دارد که  boom-boom- boom therapy»  بوم - بوم  –بوم  –درمان « سبک پرلز به عنوان  –یونتف 
  .تخلیه ي هیجانی شدید شخصی می شود -صیقل دهنده –با مواجهه نمایشی 
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نمایش و مواجهه اي که مشخصه درمان گشتالتی در محیط هر چه پیش  - فردنگر - عقالنیاز هواي ضد : یونتف
نامیده می شود براي منظور » درمان گشتالتی ارتباطی«استفاده کرده به عقیده ي یونتف مدل جدیدتر که در . آید

توام با همدلی را با  وارسی«این رویکرد . است ،کردن حمایت بیشتر و مهربانی و شفقت بیشتر در درمان به وجود
  .»تمرکز قاطع و روشن بر آگاهی ترکیب می کند

Frew ردن ک موضع تکلیفکه از  درمانگري -1: سبک درمانی سخن می گوید 3 وازفرimposing stance 
استفاده می کند به آگاهی یافتن از تجربه ي درمانجو و محترم شمردن آن کمتر از برنامه ي کار خویش براي 

تشخیص می دهد مواجه و تعبیر می کند و بر  –درمانگر کسی است که ارزیابی می کند .می دهند وي اهمیت 
  .درمانجو از درمانگر می خواهد توجه ندارد نچهآاین موضع قدر و کنترل است و به . رابطه حاکم است

استفاده می کند ویژگی هایی فرد گرایی  competing stanceدرمانگران که از موضع رقابت کردن  - 2
 مصالحه و فرایند بده بستان وجود دارد –مذاکره : در محیط رقابت کننده. خالی از ظرافت را ترغیب می کند

  .این دو سبک مواجهه اي هستند
به تأیید کردن جود کامل درمانجو عالقمند است در  confirming stanceدرمانگر در موقع تأیید کردن  - 3

  .لحظه ي مواجهه ، نیاز و تجربه ي درمانجو کانون رابطه می شود
اري و اعتماد و شفقت و اطمینان به دفرد اظهار می دارد که موضع تأیید کردن، کنجکاوي و شکیبایی ، خویشتن 

ند و با گوش دادن زمینه را براي عملکرد و تغییر درمانگر به تجربه ي درمانجو توجه می ک.خود را می طلبد
 .آزاداتر فراهم می کند

در نهایت این درمانجویان هستند که . احترام قایل شدن براي درمانجوست: عنصر مهم در مواججه ي ثمربخشی
اخالت باید تصمیم بگیرند آیا می خواهند این وحدت به کسب آگاهی بیشتر از خودشان را بپذیرند یا نه این مد

  .براي فراخواندن هیجان، به وجود آوردن عمل یا رسیدن به هدفی خاص مورد استفاده قرار دهد
  درونی دتمرین گفت و شنو

یکی از هدفهاي درمان گشتالی به وجود آوردن عملکرد یکپارچه و پذیرش جنبه هایی از شخصیت فرد است 
ف ها در عملکرد شخصیت توجه دقیقی می کنند درمانگران گشتالتی به شکا.که کنار گذاشته یا انکار شده

است و درمان اغلب روي مبارزه ي  underdogو سلطه پذیر) Top dog( » سلطه گر«تقسیم بندي اصلی بین 
  .بین دو تمرکز دارد

این دو والد عیب جو . کنترل کننده است -امر و نهی بکن - پرتوقع –متعصب  -مستبد -سلطه گر حق به جانب
  . ، فرد را زیر فشار قرار داده و با تهدید به مصیبت او را آلت دست قرار می دهد»ایدهاب«است که با 

متأسف بودن درمانده  - با دفاعی بودن:سلطه پذیر با بازي کردن نقش قربانی خود را آلت دست قرار می دهد
سئولیت همواره بدنبال به ي بدون منج. این جنبه ي  منفعل است. وضعیت بوده و با وانمود کرده عجز و ناتوانی

  .سلطه پذیر نقش بچه ي نافرمان را ایفا می کنند. بهانه تراشی است
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رت است از جذب افکنی قرار دارد که عب نریشه ي تعارض بین او قطب مخالف شخصیت در مکانیزم درو
  ).ego(در سیستم خود ) معموالً والدین(کردن جنبه هاي از دیگران 

راهی براي بیرون کردن درون فکنی است که پرلز خیلی  empty chair techniqueفن صندلی خالی 
  .که در آن تمام نقش ها را درمانجو ایفا کند. این فن نقش گزاري است. استفاده می کرد

  .و به این طریق درن فکنی ها به سطح آمده و درمانجو تعارض را کامل تر تجربه می کند
باالیی از انسجان بی قطبیت ها و تعارضهایی است که در هر کسی هدف از این تمرین کمک کردن به سطح 

هدف این نیست که فرد از صفات خود رهایی یابد بلکه یاد بگیرد قطبیت ها را بپذیرد و با آن ها به . وجود دارد
  .سر برد

  making the rounds:  تمرین به سراغ رفتن 
وه خواسته می شود به سراغ سایر اعضاي گروه و با هر تمرین گشتالتی است که به موجب آن ازفرد در گر نوعی

مواجه کردن، به مخاطره انداختن و برمال ساختن خود است، به  هدف. فرد صحبت کند یا کاري انجام دهد
هر وقت احساس می کنید فردي نیاز دارد درباره . طوري که فرد رفتار تازه اي را تجربه کند و رشد و تغییر نماید

  .افراد دیگر در گروه روبرو شود از دو به سراغ رفتن استفاده کندموضوعی با  ي
   reversal techniqueتمرین وارونه 

نظریه ي زیر بناي فن وارونه این است که درمانجویان همان کاري را انجام دهند که آکنده از اضطراب است و 
این فن می تواند . نده  و انکار شده اندبه وسیله ي آن با قسمت هایی از خودشان تماس برقرار کنند که فروپاشا
  .بپذیرند. به درمانجویان کمک کند ویژگی هاي خاصی را که کرده اند انکار کنند

 rehearsal exerciseتمرین مرور  

خیلی وقت ها خود را در وضعیتی می یابیم که بی سرو صدا با خودمان مرور می کنیم تا پذیرش کسب کنیم اما 
د فرا می رسد دچار ترس از صحنه یا اضطراب می شویم زیرا که می ترسیم بتوانیم نقش وقتی ك موقع عملکر

گیختگی و نانرژي مصرف می کند و غالباً جلوي خودا يمرور درونی مقدار زیاد.خود را خوب بازي کنیم 
  تمایل ما را به تجربه کردن رفتار تازه می گیرد 

   exaggeration exerciseتمرین اغراق 
اخم  -شانه هاي خمیده  مشت گره کرده –حالت قوز کرده  - )پاها - تکان خوردن دست ها(سرزنش : قفن اغرا

اگر درمانجو بگوید که پاهایش می لرزد : براي مثال - دست روي دست گذاشتن –شکلک در آوردن  -کردن
  .را بر زبان بیاورد درمانگر از او می خواهد که این لرزیدن را اغراق کند و بعد احساس دست و پاي لرزان خود

  :ماندن با احساس



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ١٥ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

روبرو شدن با احساس ها و تجربه کردن آن ها نه تنها جرأت می .ترغیب به ماندن با احساس هاي ناخوشایند
خواهد بلکه عالمت تمایل به تحمل کردن عذاب الزم براي رفع انسداد و باز کردن راه براي سطوح تازه تر رشد 

  .است
  کردن روي رویاها رویکرد گشتالتی به کار

. هدف این است که رویاها به زندگی برگردانده شوند و انگار که اکنون اتفاق می افتند در ذهن مرور شوند
  .توصیه می شود که فهرستی از تمام جزئیات رویا تهیه می شود

  .در رویا بیانگر جنبه فرافکنی شده خواب بیننده است ئیسبه عقیده پرند هر شخص یا شی
یم نما با این فرض غیرممکن شروع می کنیم که هر آنچه معتقدیم در دیگري یا در دنیا می بی«گوید  که پرند می 

  .»چیزي نیست جز فرافکنی
  .»شاهراهی به سمت یکپارچکی«فروید رویا را شاهراهی به سمت ناهشیار می نامید ولرپرلز رویاها 

رویا راهی عالی براي پی بردن به شخصیت فرد . استبه عقیده ي پرند رویا خوانگیخته ترین جلوه وجوه انسان 
  .است

  درمان گشتالتی از دیدگاه چند فرهنگی 
  خدمات به مشاوره ي چند فرهنگی 

ن است که می توان آن ها را با شیوه منحصر به فردي که درمانجو فرهنگ ییکی از امتیازات تجربیات گشتالتی ا
مان گشتالتی براي کمک کردن به افراد که قطبیت هاي درون در. خود را درك و تعبیر می کند هماهنگ کرد

خیلی مؤثر است و خیلی از افراد دو فرهنگی براي برقراري کردن سازش بین حنبه . خویش را یکپارچه کنند
درفرهنگ هایی . شوند یهاي گوناگون دوفرهنگی که در آن زندگی می کنند دستخوش کشمکش زیادي م

ر است و به محتواي به زبان آورده نشده ي ارتباط کالمی تأکید داشته باشد خوب که گفتار غیر مستقیم هنجا
  .است

از درمان گشتالتی می توان با شیوه ي منحصر به فرد که درمانجو فرهنگ خود را تعبیر و درك می کند به کار 
  .بست

  . درمان گشتالتی با ذهن باز و بدون پیش داشت با درمانجویان برخورد می کنند
  :ه ضعف هاي مشاوره ي چند فرهنگینقط

  . استفاده ي خیلی سریع از تجربیات گشتالتی با درمانجویان اقلیت قومی، مخاطرات جدي دارد
  .روش هاي گشتالتی سطح باالیی از احساسات شدید و روي عاطفه تمرکز دارد

، از »برایم دشوار است که سفره دلم را این جا پهن کنم«گوید وقتی درمان جو می :سوال
  )91ارشد روانشناسی بالینی (دیدگاه گشتالتی وظیفه درمانگر چیست؟

  افزودن ضمیر من به اول جمله ) ب    برگرداندن این اظهار به سوال           ) الف
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 ١٦ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

  برداشتن ابهام از عبارت و تصحیح آن) د  برگرداندن استعاره به محتواي آشکار       ) ج
  /پاسخ گزینه ج

خواهد در درون گروه بگردد و به افراد  وقتی درمانگر گشتالتی از مراجع می :سوال
از چه تکنیکی استفاده » ترسم من دوست دارم ارتباط برقرار کنم اما از طرد شدن می«بگوید

  )89ارشد روانشناسی بالینی (کرده است؟ 
  تمرین اغراق) تمرین به سراغ رفتن       د) تمرین وارونه       ج) ن مرور      بتمری) الف

  /پاسخ گزینه ج
  )87ارشد روانشناسی بالینی (هدف گشتالت درمانی کدامیک از موارد زیر است؟ :سوال

  انسجام فرد) پذیرفتن آزادي        د)پذیرفتن مسئولیت      ج) کسب آگاهی     ب) الف
  /الف پاسخ گزینه

  
 
 

داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز : نکته مهم
براي اطالع از . به خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگري نخواهید داشت

  .نحوه دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید
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