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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان در دانشجویان
اجرا گردید .این پژوهش در روش تحقیق بالینی و بر پایه طرح چند خط پایهای به مطالعه فرایند درمان پنج
مورد پرداخت .لذا از جامعه آماری کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی
پنج مورد دانشجوی مراجعه کننده دارای معیارهای اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان (بر اساس-1
 ،)DSMمورد مطالعه قرار گرفتند و طی مراحل سه گانه پیشآزمون(خط پایه) ،پسآزمون و پیگیری،
ارزیابی گردیدند .سه هفته اول به عنوان خط پایه در نظر گرفته شد ،پس از  61هفته گشتالت درمانی (هر
هفته یک جلسه  6/1ساعته) ،پس آزمون اجرا گردید و سه هفته بعد سنجش پیگیری به اجرا درآمد .دادهها
در منحنی چند خط پایه تحلیل گردید و یافته ها ،کاهش نمرات اضطراب امتحان و اضطراب فراگیر در
چهار نفر از پنج دانشجوی تحت درمان را نشان داد .بر این اساس نتایج بیانگر اثربخشی گشتالت درمانی بر
کاهش اضطراب فراگیر و بهبود اضطراب امتحان در دانشجویان است.
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مقدمه
اضطراب 6حالت روان شناختی است که تقریبا همه انسان ها در طول زندگیشان به درجات
مختلف ،تجربه میکنند ،اما زمانی که افزایش مییابد و به سطحی میرسد که موجب
پریشانی و تعارض میشود ،به عنوان یک اختالل شناخته میشود (راس و مکلین،1
 .)1441اختالل اضطراب فراگیر )GAD(9یکی از اختالالت رایج ،است که با نگرانی
ماندگار ،0مفرط 1و غیرواقعی درباره مسائل روزمره مشخص میشود (کسلر و همکاران،
1441؛ به نقل از لک و همکاران .)1469 ،بسیاری از مردم نگران مسایلی چون سالمت،
درآمد و مسائل خانوادگی هستند اما افرادی که از اختالل اضطراب فراگیر رنج میبرند به
شدت نگران این قبیل مسائل هستند .حتی وقتی که هیچ دلیلی برای نگرانی به صورت
منطقی دیده نمیشود (ویتچن .)1441 ،1در واقع ،افراد مبتال به این اختالل با وجود اینکه
می دانند نگرانی آنان منطقی نیست و بیش از حد نگران هستند ،فکر میکنند که مسایل
همیشه به بدترین شکل پیش میرود و این نگرانی دایمی مانع انجام وظایف روزمره به
شکل مناسب خواهد شد (موگ و برادلی .)1441 ،9برخی مشکالت عمده که این افراد با
آن سر و کار دارند شامل مشکالت خواب ،تمرکز ،مشکالت جسمی مانند فرسودگی،
سردرد ،تنش و درد عضالنی است که منجر به مشکالت عدیده در آینده فرد خواهد شد
(ترک ،همبرگ ،لوترک ،منین و فرسکو.)1441 ،8
اضطراب درباره دانشجویان نیز جالب توجه است .چراکه برای بسیاری از دانشجویان،
علی رغم آنکه ورود به دانشگاه برایشان یک تجربه جدید و لذتبخش است ،با این حال
این رویداد اغلب با چالشهای بسیاری همراه بوده و این محیط جدید میتواند مشکالت
1. Anxiety
2. Ross & McLean
3. Generalized anxiety disorder
4. Persistent
5. excessive
6. Wittchen
7. Mogg & Bradley
8. Turk, Heimberg, Luterek, Mennin & Fresco
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روانشناختی جدیدی را برای دانشجویان موجب گردد (برونت و ری1448،6؛ هوآنگ 1و
همکاران .)1448 ،فشار روانی که یک دانشجو در طول تحصیل متحمل میشود و در صدر
آن اضطراب امتحان ، 9میتواند موجب ظهور و ادامه اختالالت اضطرابی باشد (برونت و
ری1448 ،؛ بالنکو و همکاران1448 ،؛ بشارت1449 ،؛ گیپس و سیمپسون.)1440 ،0
اینکه دانشجویان احساس اضطراب داشته باشند ،به صورت عادی و به دلیل فشارهای
ناشی از تکالیف کالسی ،امتحانات ،مشکالت خوابگاهی و کمبود زمان استراحت ،عادی
است (کنستانتین ،اوکازاکی و یوتسی1440 ،1؛ ماتوس-گراسمن و گودن .)1441 ،1اما
شرایط برای دانشجویان به گونهای است که مطابق با پژوهشهایی چون بالنکو 9و
همکاران( )1448تعداد اختالالت اضطرابی در بین دانشجویان در حال افزایش است و این
موجب افزایش تعداد مراجعان به مراکز مشاوره دانشگاهها میشود .در این باره
دریسکول) 1449 (،8و پلگ-پوپکو )1440( ،3معتقدند احساس نگرانی و اضطراب در
هنگام امتحان در میان دانشجویان معمول است ،اکثر دانشجویان سطوحی از اضطراب
امتحان را تجربه میکنند و مقدار معینی از اضطراب میتواند فرد را برای تالش بیشتر قبل
و حین امتحان برانگیزد .اما درصورتی که اضطراب شدید باشد ،میتواند تمرکز و عملکرد
فرد در امتحان را تحت تاثیر قرار دهد و نشانگانی همچون سردرد ،نگرانی ،دلدرد،
افسردگی ،گریه کردن ،ترس و اضطراب در فرد بروز دهد.
در واقع فشار و اضطراب طول تحصیل برای یک دانشجوی بهنجار میتواند قابل تحمل
باشد ،اما برای فردی که از اختالل اضطراب فراگیر رنج میبرد میتواند به مثابهی یک

1. Brunt & Rhee
2. Huang
3. test anxiety
4. Gibbs & Simpson
5. Constantine, Okazaki & Utsey
6. Matus-Grossman & Gooden
7. Blanco
8. Driscoll
9. Peleg-Popko
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فاجعه 6بنماید .اضطراب امتحان یکی از انواع اضطراب های موقعیتی است که رابطه
تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان دارد .اضطراب امتحان
یک وضعیت روانشناختی است که به دلیل ترس و نگرانی 1موجب ناراحتی 9فرد قبل ،حین
و بعد از امتحان میشود (چاپل 0و همکاران1441 ،؛ولز و کارتر .)1441 ،1اسپیلبرگر و
وج )6331(1اضطراب امتحان را قسمتی از اضطراب عمومی میدانند که دربرگیرنده
فرآیندهای توجه شناختی است و بر عملکردهای دانشگاهی یا موقعیت های ارزیابی تاثیر
می گذارد (هروی ،میالنی ،رژه و والیی1440 ،؛ مک دونالد 1446 ،9به نقل از حاجی
حسنی و همکاران .) 1461 ،این نوع اضطراب ،رابطه نزدیکی با اضطراب عمومی دارد و اثر
منفی آن بر پیشرفت تحصیلی تایید شده است (ساراسون6384 ،8؛ اسپیل برگر 6331 ،به نقل
از حاجی حسنی و همکاران.)1461 ،
این درحالی است که علت اصلی اختالل اضطراب فراگیر به صورت کامل شناخته شده
نیست ،و عوامل گوناگونی چون ژنتیک ،مشکالت مربوط به اختالل شیمیایی مغز و استرس
محیطی ،تروما 3و حوادث پرتنش 64مانند فقدان ،تغییر شغل و محل سکونت به آن نسبت
داده میشود (روواک و آنتونی .)1448 ،66درباره علت اضطراب امتحان نیز تجارب منفی
قبلی ،عدم اعتماد به نفس و عزت نفس پایین ،تفکر منفی ،فقدان کنترل و کمبود زمان
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ذکر میگردد (سادکر و زیتلمن.)1440 ،69
1. Like a life or death situation
2. fear & worry
3. uneasiness
4. Chapell
5. Wells & Carter
6. Spielberger and wedge
7. Mc Donald
8. Sarason
9. trauma
10. stressful events
11. Rowa & Antony
12. time pressure
13. Sadker & Zittleman
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در مقابله با اضطراب فراگیر و به طور خاص اضطراب امتحان ،روانشناسان ،مشاوران
و مراکز مشاوره در دانشگاهها روشهای گوناگونی چون آرام سازی ،درمان شناختی،
درمان شناختی -رفتاری و آموزش مهارت های خود کنترلی را به کار میگیرند .اما با
توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی اضطراب ،ترس فرد از آینده است و رویکرد گشتالت
درمانی 6بر بودن در زمان حال تاکید دارد ،به نظر میرسد این رویکرد بتواند یکی از
رویکردهای مفید در مقابله با اختالالت اضطرابی دانشجویان باشد.
گشتالت درمانی به عنوان یک رویکرد پدیدارشناختی-وجودی ،1یک نظام پیچیده
روانشناختی است که به رشد آگاهی و مسئولیت مراجع کمک میکند (اوکلندر1446 ،9؛
آمنت-لیون .)1446 ،0مطابق با این رویکرد ،آنچه مستقیما در زمان حال تجربه میشود
بسیار مهم تر از تفسیر گفتههای مراجع است و جلسه درمانی حول دنیای پدیدارشناختی
مراجع و تجارب درونی شامل احساسات ،افکار و خاطرات وی میچرخد تا به بینش و
پذیرش خود دست یابد (اوکلندر .)1446 ،گشتالت درمانی یک روش تجربی است که بر
ارتباط و تجربه درونی مراجع در اینجا و اکنون توجه دارد تا مراجع به بینش الزم درباره
خود در ارتباط با دیگران برسد و مسئولیت رفتار خود رابپذیرد و تغییر کند (پارلت و
دنهام1449 ،1؛ واگنر-موری.)1440 ،1
گشتالت درمانی فرض را بر این میگذارد که انسانها از زندگی خود ناخشنودند چون
اجزای آنها مجزا از یکدیگر به حیات خود ادامه میدهد و لذا هدف گشتالت درمانی این
است که انسانها را از خود آگاه ساخته و اجزای مجزا را در یک شخص واحد و کامال
فعال یکپارچه سازد( پروت و براون.)1441 ،

1. gestalt therapy
2. phenomenological-existential
3. Oaklander
4. Amendt-Lyon
5. Parlett, M, Denham
6. Wagner-Moore

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هفتم ،شمارة  ،26زمستان 1315

19

گشتالت درمانی بر فرایند (چگونگی) ،بیش از محتوا (آنچه گفته میشود) تاکید دارد و
آنچه در حال روی دادن است مهمتر از چیزی است که در گذشته روی داده است یا باید
روی دهد و اکنون فرد درباره آن سخن میگوید .هدف گشتالت درمانی افزایش آگاهی
مراجع نسبت به چگونگی عمل کنونی در محیط است (گینگر .)1449 ،6این نوع آگاهی
که مورد نظر گشتالتدرمانی است مشتمل بر هشیاری از مهمترین رخدادهای زندگی
مراجع با تمام احساس ،1شناخت 9و عواطف 0می باشد (سعادتی ،یونسی ،فروقان و الشینی،
.)1469
مطابق با نظریه آسیب شناسی گشتالتدرمانی ،عدم حضور در زمان حال ،ترس از
آینده ،نشخوار فکری و تصویری از وقایعی که در آینده روی خواهد داد از عوامل اساسی
افزایش اضطراب است و افزایش توان فرد برای تجربه خویش و تجارب درونی خود در
زمان حال و زندگی در اینجا و اکنون از عوامل درمانبخش مقابل اضطراب می باشد
(سعادتی و الشینی1469،؛ یونتف .)1449 ،1بر این اساس ریجن و ویلد ،)1469(1معتقدند
گشتالت درمانی ،چه در روان درمانی کاربردی و چه در مشاوره گروهی و فردی ،می تواند
به طور موثر در درمان اضطراب و افسردگی استفاده شود .آنچه در یافتههای پژوهشی نیز
تائید گردیده است .برای نمونه ،نظری ،محمدی و نظیری( ،)1469در پژوهش خود نشان
دادند که گشتالت درمانی به شیوه گروهی در کاهش عالئم اختالل استرس پس از سانحه
موثر است .بهرامی ،سودانی و مهرابی زاده هنرمند ( ،)1464تاثیر گشتالت درمانی را بر
عزت نفس ،افسردگی و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده نشان دادند .حاجی حسنی و
همکاران( )1461در پژوهش خود نشان دادند که گشتال درمانی به همراه موسیقی درمانی
فعال در کاهش اضطراب امتحان موثر است .آنها همچنین از یاکوبس و ریلی)1448( 9
1. Ginger
2. Sensor Motor
3. Cognitive
4. Emotional
5. Yontef
6. Rijn & Wild
7. Yakobson & Reli
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پژوهشی را نقل می کنند ،که در یک مطالعه موردی اثر معنادار گشتالت درمانی را بر
اضطراب و پرخاشگری نشان دادند .خیاط ،پاشا و سودانی ( ،)1443نیز بر اثربخشی مشاوره
گروهی به شیوه گشتالت برکاهش اضطراب و مولفه های آن (نشانگان عاطفی و جسمی)
در مردان مراجعه کننده به مرکز مشاوره نفت تأکید دارند.
بر پایه تجارب پژوهشی موجود ،به ویژه ضرورت توجه به مسائل جوانان دانشجو ،
پژوهش حاضر هر دو اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان در دانشجویان را برگزیده و
جهت ارتقاء وضعیت سالمت آنها شیوه گشتالت درمانی را مورد مطالعه قرار داده است.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعه موردی است .تحقیق یا مطالعه موردی ،تحقیقی است که یک
مورد یا نمونه در عمل مطالعه می شود .در این روش افراد واقعی در شرایط و موقعیت های
واقعی مور د مطالعه قرار می گیرند .یکی از امتیازهای عمده این روش آن است که علل را
در زمینه های واقعی مورد مطالعه قرار می دهد (حسن زاده .)1469 ،این پژوهش در روش
تحقیق بالینی و بر پایه طرح چند خط پایهای به مطالعه فرایند درمان پنج مورد پرداخت.
برای تحلیل داده ها از نمودار تحلیل چشمی استفاده شد.
جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه
محقق اردبیلی در سه ماه دوم سال  6930بود که پنج نفر از آنها به دلیل مشکالت مربوط به
اضطراب انتخاب شدند و پس از مصاحبه تشخیصی توسط روانشناسان و مشاوران مرکز
مشاوره دانشگاه دارای معیارهای اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان تشخیص داده شدند.
هیچ کدام از مشارکت کنندگان تا سه ماه قبل از مراجعه به مرکز مشاوره و در طول درمان
از داروهای روانپزشکی استفاده نکرده بوند .پس از کسب رضایت نامه کتبی از آزمودنی
ها برای مشارکت در پژوهش طی جلسه ارزیابی و تشخیص ،تشخیص اختالل اضطراب
فراگیر و اضطراب امتحان توسط یک مصاحبهگر باتجربه انجام شد و شدت آن توسط
مقیاس اضطراب فراگیر و پرسشنامه اضطراب امتحان سنجیده شد .سه هفته اول به عنوان
خط پایه در نظر گرفته شد و پس از آن  61جلسه درمانی به صورت هفتگی( 6.1ساعت) به
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آزمودنی ها ارائه شد .یک هفته پس از آخرین جلسه درمان از شرکت کنندگان خواسته
شد برای ارزیابی(پس آزمون) به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمایند و مقیاس اضطراب
فراگیر و پرسشنامه اضطراب امتحان در اختیار آنان قرار گرفت .دو ماه پس از پایان مداخله
نیز از آزمودنی ها خواسته شد برای ارزیابی مجدد و جمع آوری دادههای مربوط به نوبت
پیگیری به مرکز مشاوره مراجعه نمایند و مجددا دو پرسشنامه اضطراب امتحان و اضطراب
فراگیر در اختیار آنان قرار گرفت .الزم به ذکراست که محتوای جلسات گشتالت درمانی
گروهی با استفاده از ترکیب اصول نظری و فنون درمانی موجود در گشتالت درمانی مطرح
شده توسط کوری ،یونتف ،شفیع آبادی و ناصری و سودانی طراحی شده است.
جدول  .1مشخصات آزمودنی ها در پژوهش
شرکت کننده

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

جنسیت

مرد

مرد

زن

زن

زن

وضعیت تاهل

مجرد

مجرد

متاهل

مجرد

مجرد

سن

11

11

19

16

11

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :مقیاس  9آیتمی اضطراب فراگیر6
یک پرسشنامه خودگزارشی است برای ارزیابی نشانگان اضطراب فراگیر .از فرد پرسیده
میشود در دو هفته گذشته آیا نشانگان اضطراب را تجربه کرده است؟ این پرسشنامه دارای
روایی و پایایی 1مناسب است و با پرسشنامههای تشخیص اضطراب فراگیر،
افسردگی( ،)4.98عزت نفس( ،)-4.13رضایت از زندگی( )-4.91و تاب آوری()-4.86
همبستگی باال نشان میدهد( .)94 ،13در ایران نائینیان و همکاران( )6934پایایی درونی
پرسشنامه را  )4.86و پایایی آن به روش بازآزمایی را  )4.93گزارش کرده و همچنین در
بررسی روایی همگرا و واگرا روایی مناسب این پرسشنامه را تائید نمودهاند.

1. GAD-7
2. Reliability & Validity
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پرسشنامه  64آیتمی اضطراب امتحان توسط کارو و شیر )6336(6ساخته شد و پاسخ-
های آن به صورت لیکرت( 1گزینهای) است و در پایان ا دانشآموز یا دانشجو خواسته
می شود که سطح اضطراب امتحان خود را تعیین کند .این پرسشنامه در ایران طی پژوهش
پایان نامه کارشناسی ارشد عالیوند روایی و پایایی آن ارزیابی شده است و نتایج گویای
روایی و پایایی مناسب پرسشنامه اضطراب امتحان در جمعیت ایرانی است.
روش اجرا ( جلسات و گامهای گشتالت درمانی)
شرح جلسات
قبول مسئولیت انتخابهای خود :مشاور از مراجع میخواهد که عبارت "من مسئولیت آن را میپذیرم" را بعد

جلسه اول

از هر جملهای که می گوید ،تکرار نماید .هدف این روش این است که به مراجع کمک نماییم تا او خود به
تنهایی مسئو ل افکار ،احساسات و اعمالش باشد .بنابراین مراجع ممکن است بگوید "من مضطرب هستم و
مسئولیت آن را میپذیرم"
فکر و احساس :همه آن چیزهایی راکه درشخص جریان دارددقیقاًموردتوجه قرارمی دهد،یعنی هرآنچه راکه

جلسه دوم

مراجع فکرمی کند،احساس می کند،انجام می دهد،بخاطرمی آورد ویابا اعضای حسی خوددریافت می
کندوتمام اینهارابه منزلةداده های رفتاری درنظر می گیردتامشاور و مراجع بتوانند رویدادهای تجربی را
برحسب واژهای کاربردی درآورند واصولی رابرای تغییرآنهاپیشنهادکنند

چهارم

جلسه سوم و

تمرکز کردن :توجه به احساسات خاصی که مراجع با آنها درگیر است مانند تپش قلب و .....هدف از این
تمرین این است که مراجع خود را جای نشانه ها بگذارد و کشف کند که هریک از نشانه ها همچون تپش
قلب می خواهد چه پیغامی را به او برساند و به او چه بگویند

جلسه پنجم

رفتن و برگشتن زمان اینجا و آنجا :مشاور به مراجع کمک می کند که رفتارهای اجتنابی را به سطح آگاهی
بیاورد تا بدین وسیله حالت تعادل در فرد ایجاد شود ،زیرا هنگامی که فرد از امیال ،تحریکات و عواطف
ناخواسته خود مطلع شود می تواند با محیط تعادل مناسبتری داشته باشد

هفتم

جلسه ششم و

سفرهای خیالی :از مراجع سوال می کنیم که آیا دوست دارد تجربه ای را امتحان کند تا ببیند چه چیزی
ممکن است از آن یادبگیریدو به مراجع می گوییم هر وقت دوست داشت می توانیم متوقف کنیم .و هدف
این است تا مشخص شود چه جنبه ای از آن با آگاهی مراجع می خواند یا نمی خواند

1. Carver and Scheier
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جلسه هشتم و نهم

اغراق :در این تکنیک  ،از مراجع خواسته میشود تا رفتار یااحساسی را چندین مرتبه تکرار کند و حتی در
برخی موارد رفتار را به رقص تبدیل کند و یا صدا را بلندتر یا موکدتر کند مثال مراجع میگوید پاهایم می
لرزد در جلسه مشاوره از او میخواهیم بلند شود و بایستد و این لرزیدن را اغراق کند و سپس از مراجع می
خواهیم احساس دست و پای لرزان خود را به زبان آورد تا بدین وسیله به خودآگاهی برسد ،و همچنین نیاز
به اجتناب ،اشباع شود
رویا :براساس نظر پرلز ،رویا نوعی فرافکنی شخص است و بخشهای مختلف رویا نیز نشاندهنده جنبههای

جلسه دهم

گوناگون وجود شخص هستند .مشاور در هنگام کار با رویاها ،از مراجع میخواهد تا رویای خود یا بخشی
از آن را با استفاده از افعال زمان حال و آنچنانکه گویی هماکنون اتفاق افتاده است ،بازگو کند .هدف از
این تکنیک شناختن و کشف بخشهای گمشده ی خود مراجع است

جلسه یازدهم

نمایش نمادین :بعد از آنکه رویا یا بخشی از آن به وسیله مراجع بازگو شد،مشاور از وی میخواهد تا
بخش هایی از آن را به نمایش درآورد و این عمل را با گفتگو بین این بخشها انجام دهد.تا به این طریق
مسئله ای که مراجع دارد ،صراحت بیشتری یافته و قابل فهم تر شود

جلسه دوازدهم

گوش دادن به استعاره ها :مشاور با گوش دادن به استعاره ها سرنخ های مهمی را به کشمکش های درونی
مراجع به دست می آورد و در پس این استعاره ها می توان گفت و شنود درونی سرکوب شده ای قرارا
داشته باشد .نمونه ای از استعاره ها ":احساس می کنم روحم تکه تکه شده است" ".گاهی احساس می کنم
نقطه ی اتکایی ندارم که به آن متکی باشم".

یافتههای پژوهش
آزمودنی اول :اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان آزمودنی اول در خط پایه باال
بود( )GAD M=10و ( .)TA M= 96.99پس از مداخله نمره وی در اضطراب فراگیر
( )66و اضطراب امتحان( )63کاهش یافت .در نوبت پیگیری مشاهده میشود که نمره
اضطراب فراگیر( )61همچنان با ثبات باقی مانده بود اما نمره اضطراب امتحان( )11افزایش
یافته بود.
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Chart Title
Axis Title
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Test Anxiety

نمودار .1اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان آزمودنی اول در سه نوبت اندازهگیری

آزمودنی دوم :نمره اضطراب فراگیر( )11و اضطراب امتحان( )90.99آزمودنی دوم در
نوبت خط پایه باال بود .در نوبت پس آزمون و پس از پایان مداخله درمانی نمره اضطراب
فراگیر( )69و اضطراب امتحان( )9بود و نشان دهنده کاهش نمرات اضطراب است .نمره
اضطراب فراگیر( )64و اضطراب امتحان( )3در نوبت پیگیری نیز ثابت باقی ماند.
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نمودار .2اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان آزمودنی دوم در سه نوبت اندازهگیری
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آزمودنی سوم :نمرات اضطراب فراگیر( )10.99و اضطراب امتحان( )99آزمودنی سوم باال
بود .در مرحله پس آزمون مشاهده میشود که نمرات اضطراب فراگیر( )8و اضطراب
امتحان( )9آزمودنی سوم کاهش یافت و این نتایج در مرحله پیگیری نیز ثابت باقی مانده
است(اضطراب فراگیر= 3و اضطراب امتحان=.)3
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Test Anxiety

نمودار  .3اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان آزمودنی سوم در سه نوبت اندازهگیری

آزمودنی چهارم :نمرات اضطراب فراگیر( )10و اضطراب امتحان( )91.11آزمودنی چهارم
باال بود .در مرحله پس آزمون مشاهده میشود که نمرات اضطراب فراگیر( )60و اضطراب
امتحان( )18آزمودنی چهارم کاهش چشمگیری نیافت و این نتایج در مرحله پیگیری نیز
ثابت باقی نمانده است.
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Test Anxiety

نمودار .4اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان آزمودنی چهارم در سه نوبت اندازهگیری

آزمودنی پنجم :نمرات اضطراب فراگیر( )19.99و اضطراب امتحان( )91.99آزمودنی
پنجم باال بود .در مرحله پس آزمون مشاهده میشود که نمرات اضطراب فراگیر( )8و
اضطراب امتحان( )9آزمودنی پنجم کاهش یافت و این نتایج در مرحله پیگیری نیز ثابت
باقی مانده است (اضطراب فراگیر= 3و اضطراب امتحان=.)8
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نمودار  .5اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان آزمودنی پنجم در سه نوبت اندازهگیری
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی گشتالت درمانی بر اضطراب فراگیر و اضطراب
امتحان دانشجویان بود .لذا پنج دانشجوی مراجعه کننده دارای معیارهای اضطراب فراگیر و
اضطراب امتحان سه هفته به عنوان خط پایه در نظر گرفته شدند و پس از آن  61جلسه
درمانی به صورت هفتگی( 6.1ساعت) مشاوره گشتالت درمانی و سنجش پایانی ،بهبود
شاخصهای اضطراب فراگیر و اضطراب امتحان برای چهار نفر از پنج آزمودنی مشخص
گردید و نتایج حاکی از تاثیر مثبت گشتالت درمانی بر کاهش میزان اضطراب فراگیر و
اضطراب امتحان شرکت کنندگان بوده است و بررسی پایایی زمانی نتایج در پیگیری دو
ماهه نیز نشان داد که اثربخشی این روش درمانی نسبتا ثابت است.
این نتیجه ضمن اینکه با یافته های حاجی حسنی و همکاران( ،)1461خیاط ،پاشا و
سودانی(،)1443سلیمانی ،بابانژادی و غنمی ( ،)6939گرازیا )1461(6و سروک)6381(1
همخوان است ،تاکیدی است بر نظر مدافعان گشتالت درمانی مانند ریجن و ویلد(،)1469
مبنی بر اینکه گشتالت درمانی ،چه در روان درمانی کاربردی و چه در مشاوره گروهی و
فردی ،می تواند به طور موثر در درمان اضطراب و افسردگی استفاده شود .چراکه براساس
نظریه آسیب شناختی گشتالت درمانی ،اضطراب ناشی از ترس و نگرانی انسان از آینده
است و به این دلیل که انسان بخاطر مشغله ذهنی نسبت به آینده قادر نیست در زمان حال
زندگی کند لذت بودن در اینجا و اکنون را از دست میدهد و با ترس از آینده زندگی
میکند که یک اضطراب فراگیر از آینده است.
در واقع زمانیکه فرد از نتیجه امتحان خود میترسد و آن را عامل بدبختی خود در آینده
میداند ،دچار اضطراب میشود .اما با گشتالت درمانی میتواند فعاالنه در ساخت بینشی
مبتنی بر حال اقدام نماید که او را از احساسات منفی ناشی از پیش بینی احتمالی شکست
رهانیده و بر فعالیت کنونی متمرکز سازد .به دیگر سخن در گشتالت درمانی از آنجائیکه
فرد به تجربه بودن در اینجا و اکنون هدایت میشود ،از ترسهای گذشته رها گردیده و این
1. Grazia
2. Serok
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موجب کاهش اضطراب در او میگردد .چراکه گشتالت درمانی یک روش تجربی است
که بر ارتباط و تجربه درونی مراجع در اینجا و اکنون توجه دارد تا مراجع درباره خود در
ارتباط با دیگران به بینش میرسد و مسئولیت رفتار خود را میپذیرد تا تغییر کند (پارلت و
دنهام1449 ،6؛ واگنر-موری.)1440 ،1
افزون بر آن گشتالت درمانی عالوه بر آنکه یک تجربه بودن در زمان حال است ،به
مراجع میآموزد که فردیت او کلیتی جامع فراتر از مجموع تجارب ،احساسات و افکار
خرد است .بلکه برای غلبه بر احساسات منفی خود ،الزم است بر کلیت وجود خود اگاهی
یافته و با یکپارچه ساختن اجزای خود ،به بازسازی ادراکی جامع از احساسات و افکار
کنونی خود داشته باشد .این بازسازی آگاهانه او را در فرایند خودآگاهی درگیر نموده و از
پیش بینی هیجانی ترس آور دور میسازد و لذا به او کمک میکند تا توجه خود را بر
واقعیت کنونی بازسازی شده متمرکز سازند و بپذیرند که احساساتش از آن خودش بوده و
تحت کنترل خود اوست(پروت و بروان.)1441 ،
از جمله محدودیت های پژوهش حاضر مربوط به جامعه آماری آن است این پژوهش
در مورد دانشجویان دانشگاه محقق اردبیل انجام گرفت و تعمیم نتایج آن به دانشجویان
استانهای دیگر کشور با احتیاط انجام گیرد. .محدویت دیگر این پژوهش مربوط به پایین
بودن دوره پیگیری اشاره کرد که به علت کمبود وقت فرصت و پایان یافتن ترم تحصیلی
فرصت پیگیری های بعدی فراهم نشد.
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