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.می شودشادکامیوزندگیازرضایتمیزانافزایشنهایتدروحق خودگرفتنحالعیندرودیگرانحقوقمالحظهواجتماعیطارتباهاي
.بر ابراز وجود دانشجویان پرستاري انجام شد) Gestalt therapy(تأثیر گشتالت درمانی تعیینهدفباحاضر،پژوهش:دفه

دانشجوي پرستاري مشغول به 80میاناز.استی دو گروهی قبل و بعد از مداخلهحابا طریک مطالعه کارآزمایی بالینیپژوهشاین:کارروش
که در بدو ورود به دوره کارآموزي در عرصه 1392-93ري و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد در سال تحصیلی تحصیل در دانشکده پرستا

-ASA (Adolescence Self(با استفاده از پرسشنامه ابراز وجودنفر36به تعداد نمی توانستند ابراز وجود کنند،که ، کلیه افراديبودند

Assertiveness و آزموندر گروهتصادفی و مساويصورتبهکه واجد معیارهاي ورود به مطالعه بودند نفر24ین افراد تعداد از اجدا شده و
در.گرفتقرارگشتالت درمانیجلسه، بصورت یک جلسه دو ساعته در هفته، تحت آموزش گروهی8گروه آزمون طی.شدندجایگزینشاهد

با مقایسه انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها پرسشنامههمانبابالفاصله بعد از آموزشآزمونپس.نکرددریافتايمداخلهشاهدگروهحالیکه
.انجام گرفتو تی مستقلمیانگین و انحراف معیار نمرات  و آزمون تی زوجی

ابراز نمراتمیانگین. )= 001/0P(افتیافزایشمعناداريطورقبل بهبهنسبتمداخلهازبعدابراز وجودنمراتمیانگینآزمونگروهدر:نتایج
مقایسه اختالف میانگین نمرات ابراز وجود قبل و بعد از مداخله در . )=4/0P(نداشتمعنادارافزایشآزمونازبعدوقبلگروه شاهددروجود

.)>005/0P(گروه آزمون با گروه شاهد معنادار بود
پیشنهاد تواننتایج میاین رو با توجه به از این.داندمیمؤثروجودابرازبر افزایش میزانرامانیدرگشتالت،پژوهشاینهاي یافته:نتیجه گیري

.دشواستفادهدر ابراز وجود ناکارآمدهايمؤلفههتدر جدرمانی روانشیوهیکعنوانصورت انتخابی به بهفوقدرمانازنمود که

ان پرستاريگشتالت درمانی، جسارت ، دانشجوی: کلیدواژه

مقدمه
لحاظبههمیشهواستاجتماعیموجوديانسان

باشد،میاجتماعیارتباطبرقراريمادي نیازمندوعاطفی
ونیستممکنراحتیبههمهارتباط براياینبرقرارياما

ارزیابیترس از نحوه نفس، اعتماد بهکمبودمانندعواملی
سببو غیره دانتقاترس از شدن،طردازترسدیگران،

، در پذیرش و رد اجتماعیهايموقعیتدرافرادشودمی
تقاضاهاي دیگران و بیان احساسات و نیازهاي خود، 

به وجود،قدرت ابراز).1(دکننو ناتوانیاضطراباحساس
صورت بهنیازهاواحساسات، عقایدبیانبرايافرادتوانایی

حقوقبهضتعربدونصریح، قاطع و،مستقیمصادقانه،

توانایی و به عنوانداردمندي اشارهدیگران همراه با جرأت
به "نه گفتن"نیز توانایی وخودازدفاعبرايفردیک

می گرفتهنظردردهد،خواهد انجامنمیکهتقاضاهایی
نتایج علتتوان ابراز وجود براي پرستاران به.)2(شود

از اهمال اجتناباختیار،وقبیل افزایش قدرتازمثبت آن
شغلی، استرسبیمار، کاهشازمراقبتدرمسامحهو

بینش وآگاهیوشرایطتغییردر زمانکارآییافزایش
گویی به مراجعان پاسخهايسبکدرکهعواملینسبت به

ارزش محسوب بارفتاراست و یکضروريمهم هستند،
بیست و قرندربهداشتیخدماتارائهشود و مراکزمی
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به نیازنیازهاي مددجویانکردنفراهمجهتیکم
داشتن با.با مهارت ابراز وجود دارندقاطع توأمپرستاران

روابط بهکردنواردلطمهبدونتوانتوان ابراز وجود می
حقوق بیمار حمایت ازمناسب،ارتباطاي، با برقراريحرفه
توان بسیاري از تعارضات رشته و به کمک آن می)3(کرد

مهارتهایی ).4(پرستاري را با موفقیت پشت سر گذاشت
همچون حمایت، توان ابراز وجود و استقالل، فاکتورهاي 

اي هستند که به پرستاران در جهت رسیدن به بهم پیوسته
وKajander).5(کنندبرآیندهاي مورد انتظار کمک مـی

که توان ابراز وجود براي کنندمیبیانهمکاران
پرستاري نیز یک عمل مهم در دستیابی به دانشجویان

محسوب هاي مورد نیاز در آموزش پرستاريصالحیت
باالي توان برخورداري از سطوحبادانشجویانو)6(شودمی

با توجه.)7(از سالمت روانی باالتري برخوردارندابراز وجود،
شجویان با کسب مهارتهاي دانهاي اخیر، به نتایج پژوهش

-در عملکرد خود اضطراب کمتري نشان میابراز وجود،
هاي تحصیل سال،دانشجویان پرستارياز طرفی . )8(دهند

ورود به عرصه بالین را بسیار زمان خصوص ه در دانشکده ب
یکی از دالیل تنش زا بودن ورود به .کنندتنش زا بیان می
دانشجویان ز وجودابراتواند نقص دراین مرحله می

هاي بالینی و پرستاري باشد و این نقص در کسب مهارت
).9(نیز در ارائه خدمات پرستاري تأثیر گذار است

-شناسی که میروانگوناگونرویکردهايمیاناز
هاي ارتباطی تأثیرگذار باشد، تواند در آموزش  مهارت

است که با بهره ) Gestalt Therapy(درمانی گشتالت
استفاده بهتشویقاحساسات،سازيآسانفنونازريگی

ترغیب در وبیرونیجاياز منبع کنترل درونی به
).10(گرفته استقرارتوجهمورددستیابی به خود آگاهی،

رویکردبرمبتنیوشناختیپدیدارگشتالت درمانی روشی
انسان، تجاربمانندعواملیرويبرکهوجودي است

زمان حالتجاربتعیینبرايآنهاتواناییافراد،مسؤولیت
کلیهدف.کندمیتأکیددرمانگرومراجعتجاربنیزو

درکهاستو محیطدیگرانازفردآگاهیرویکرد،این
از آنجا که ).11(اندسهیم بودهاوشخصیتگیريشکل

پژوهشگر معتقد است ناتوانی در ابراز وجود و احقاق حق، 

ن ناپذیري به حرفه پرستاري وارد تا کنون صدمات جبرا
نموده و این در حالی است که در زمینه رفع این مشکل تا 

رسد به نظر میکنون پژوهش چندانی صورت نگرفته است، 
هاي سنتی پرستاران و با توجه به تغییر در نقش

دانشجویان پرستاري در شرایط امروز، تحقیق در زمینه 
عرفی درمان اثرگذار عوامل مؤثر در بروز مشکل و نیز م

براي افراد داراي نقص در ابراز وجود، به جا و به موقع 
در این پژوهش سعی شد عالوه بر طرح مشکل به . باشد

عنوان یک مسئله مهم، اثربخشی یک درمان روان شناختی 
رفتاري، که در مطالعات گذشته در بهبود مسائل روانی 

وجود این گروه دیگر تقریباً تأثیرگذار بوده است بر ابراز
با هدف تعیین تأثیر گشتالت این مطالعه لذا . سنجیده شود

.درمانی بر ابراز وجود دانشجویان پرستاري انجام گردید
:روش کار

بدلیل سنجش اثر یک نوع درمان حاضر مطالعه
است که با مطالعه کارآزمایی بالینیروان شناختی یک 

از وجود هدف تعیین تأثیر گشتالت درمانی بر ابر
بالینی دانشجویان پرستاري انجام و در پایگاه ثبت کارآزمایی 

جامعه .)IRCT2013112113204N2(به ثبت رسیده است
21-24دانشجویان پرستاري دختر نفر از 80پژوهش را 

در سال کارشناسی ساله مشغول به تحصیل در مقطع
در بدو ورود به کارآموزي در عرصه 1392- 93تحصیلی 
ها، از پرسشنامه به منظور گردآوري داده. دادندمیتشکیل 

: بوداین پرسشنامه داراي دو بخش . استفاده گردید
مصرف داروي ضد سابقه مشخصات فردي شامل سن، ) الف

در (نام و شماره تماسمعدل، اضطراب، وضعیت تأهل، 
واجد معیارهاي ورود وصورت تمایل به شرکت در پژوهش 

Adolescence(ابراز وجودنامه پرسش) ، ب)به مطالعه

Self-Assertiveness (ASA . توسط1985این مقیاس در سال
Yulee, Hallberg, Slemon & Haase تدوین

33باشد که اي میماده33این پرسشنامه .)12(شده است
کند و آن چه را که موقعیت میان فردي را توصیف می

دهد با سه میمعموالً پاسخ دهنده، در هر موقعیت انجام
-گزینهازیکیبهآزمودنیطی آنسازد و گزینه معین می

ووجودابزارغیروجود،ابزاربرمبتنیرفتاریعنیها،
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ها در هر کدام از موقعیت.گویدمیپاسخپرخاشگري،
ها، به عنوان پاسخ مبتنی بر ابراز وجود،صرفاً یکی از گزینه

ه و یک نمره کلی رات با هم جمع شدنم. معین شده است
تا 0اي بین تواند دامنهسازد که میابراز وجود فراهم می

بنابراین نمرات باالتر، منعکس (د را در بر داشته باش33
اینگذارينمرهروش).کننده ابراز وجود بیشتر است

بهپاسخسهازیکیکهاستترتیباینبهپرسشنامه
وگرفته شدهنظردر) وجوديابراز(مناسب پاسخعنوان

صفرنمرههاپاسخبقیهبهوشودمیداده1نمرهآنبه
سشنامه، مورد روایی صوري و محتوا این پر.گیردمیتعلق

تغییر داده "استاد"به "آموزگار"قرار گرفت و تنها کلمه 
.بدست آمد84/0پایایی آن با روش آلفا کرونباخ  شد و 

ود به عرصه که جهت انجام پژوهش، در جلسه توجیهی ور
نفر 80در دانشکده پرستاري و مامایی برگزار گردید، براي 

واجد شرایط ورود به عرصه، در مورد پژوهش حاضر 
ها درخواست گردید در صورت توضیحاتی داده شد و از آن

تمایل به شرکت در غربالگري، پرسشنامه را دریافت و به 
به بر این اساس کلیه افراد. سؤاالت آن پاسخ دهند

دانشجویی که از36ها پاسخ داده و سپس پرسشنامه
در ،بودندهرا کسب نمود16، نمره کمتر از پرسشنامه

وقرار گرفتند نقص در ابراز وجودمشکوك به ي دسته
هاي افتراقی رد تشخیصدر مورد یتوسط روانشناس بالین

معیارهاي ورود به مطالعه شامل. قرار گرفتندمورد بررسی 
هاي کاراموزي و قرار داشتن در مرحله بدو دن دورهگذران

گویی کامل به پاسخورود به کارآموزي در عرصه،
، تمایل به شرکت در طرح، دارا بودن ابراز وجودپرسشنامه 

از 16کسب نمره کمتر از (ابراز وجود نقص درمالکهاي
، )پرسشنامه و رد تشخیص هاي افتراقی توسط روانشناس

هاي آموزشی، محدوده سنی بین السشرکت منظم در ک
سال و معیارهاي خروج از مطالعه شامل عدم 24-21

بر وجود معیارهاي ورودي و مصرف داروي ضد اضطراب
بر این اساس، . بوداساس اظهارات واحدهاي مورد پژوهش 

نفر که معیارهاي الزم را دارا بوده و تمایل به شرکت 24
در پژوهش را امضا در پژوهش داشتند، فرم رضایت شرکت

این تعداد نمونه . نموده و به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند

ورد مناسبی بوده استآبا توجه به مطالعات مشابه بر
).14و13(

حوزه پس از تصویب طرح پژوهشی و اخذ مجوز از 
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، پژوهشگر 

. دانشکده اقدام نمودجهت اجراي طرح پژوهشی در محیط 
نمونه که بر اساس معیارهاي ورود، واجد شرایط ورود 24

دوبر اساس جدول اعداد تصادفی در به مطالعه بودند، 
ازیکهر. قرار داده شدند) گروه آزمون و شاهد(گروه

آزمونپیشصورت انفرادي موردبهمجدداً هاآزمودنی
ن و انحراف معیار پس از انجام مداخله، میانگی.گرفتقرار

هاي تی مستقل و آزمونابراز وجود با استفاده از نمرات 
مورد بررسی و مورد 20نسخه spssزوجی در نرم افزار 
سطح معناداري براي آزمونهاي فوق . مقایسه قرار گرفت

پس از برگزاري جلسه . در نظر گرفته شد05/0کمتر از 
ش گروهی،آشنایی و بیان اهداف و قوانین جلسات آموز

. در معرض متغیر مستقل قرار داده شدآزمونگروه
جلسه یکطی گشتالت درمانی در گروه آزمون،

. شدآموزش دادهجلسه هشت ساعته در هر هفته براي دو
اما براي گروه شاهد هیچ گونه مداخله درمانی صورت 

براي جلوگیري از ارتباط دانشجویان دو گروه .نگرفت
کننده در دا اسامی دانشجویان شرکتآزمون و شاهد ابت

ش تشکیل گروه، آموزدرمانی اعالم شد و با گروه گشتالت
به .گروه شاهد اعالم شدسپس اسامی . مربوطه ارائه گردید

مطالعه در دو گروه، عبارتی واجدین شرایط ورود به 
زش در طول آموشاهدهمزمان اعالم نشدند و افراد گروه 

ن الگوي از ای. باخبر نبودندمطالعه گروه آزمون از ورود به 
مطالعات مشابه نیزاستفاده شده زمانی و مفاد آموزشی در 

پژوهشگر با مدرك تحصیلی اداره کالس را).15(است
، بریروان و روانشناس بالینري بهداشتآموزش پرستا
افزایشبرايدرمانیگشتالتدرجلسات. عهده داشتند

باگفتگونقش،بازيونفنازافراد،ابراز وجودمیزان
وسازيواژگونآرمیدگی،هايتمرینصندلی خالی،

شدند ترغیبکنندگانشرکتو شداستفادهصندلی داغ
دهـعهبرراان خودـپنهوارـآشکمسئولیت رفتارهايکه

: درمانی به شرح زیر اجرا گردیدجلسات گشتالت . بگیرند



و همکارانریم مقیمیانمتأثیر گشتالت درمانی بر ابراز وجود دانشجویان پرستاري

95بهار ، 79، شماره 25پرستاري و مامایی جامع نگر، سال 75

یکدیگر،باگروهرهبرواعضاآشناییبهاولجلسهدر
گشتالترویکردکارگروهی،و مقرراتاصولکردنروشن

مفهومتوضیح دادنآن،بهمربوطراهکارهايودرمانی
باوجودابرازرفتاربینتفاوتبیانوآنفوایدوجود،ابراز

به شد وپرداختهگروهرهبروسیلهبهرفتارهاي دیگر
ته شدخواسگروهاز اعضايیکهرازتکلیف،عنوان

دفاع خودحقوقازنداهنتوانستآندرکهراهاییموقعیت
مشخصدهند،نشانوجودابرازخودازاینکهیاوکنند
.کنند

تکالیفبهرسیدگیارپسسومودومجلساتدر
فنون بازي فرافکنی، صندلی خالی و کار ناتمام، براياعضا،

ایهسرماندازه انرژياعضا،شخصیاحساساتشناسایی
هیجانیبرونداداندازهوگذشتهروابطدرآنهاشدهگذاري
انجامجهتدرتکالیفیجلسه،پایاندر. آمددربه اجرا

.داده شداعضابهآمیزجراترفتارهايدادن
بهرسیدگیازپسپنجموچهارمجلساتدر

فنون صندلی داغ و فرض پیشین،نشستتکالیف
دربتواننداعضاتااجرا شدگروهاعضايمیانمسئولیت در
رادیگراننامعقولهايارزشخود،هايارزشکنار شناخت

هرخواسته شداعضاازعنوان تکلیفبهپایان،در.نپذیرند
به خودمثبتهايگفتهآینه،تمرینازاستفادهباوروز

دراهدافشانازهایینمایهنمودنفراهمازپسوبگویند
برايگامبهگامطرحیارتباطی،مختلف هايگستره
.ترسیم نمایندآنهاازیکهربهرسیدن

بهرسیدگیازپسجلسات ششم و هفتمدر
آنها درکردنفعالمنظوربهگروه،اعضايتکالیف

ازارزشی،کماحساسبامبارزهواجتماعیهايموقعیت
.شدراهکار واژگون سازي، تمرین و آزمایش استفاده

وآیندهدربارهمثبتامیدبخشجمالتگفتن،اعضاتکلیف
.اجتماعی بودموقعیتیکدردلخواهنقشیفاي

اعضا،تکالیفبهرسیدگیازپسجلسه هشتمدر
انجامکارهايوهابندي گفتهجمعبهگروهاعضايورهبر
انجامازاطمینانمنظوربه.گروه پرداختنددرشده

تمرینانجامثبتلیست، چکافرادبه منزل،درهاتمرین
باردوروزيحداقلکهشدخواستهآنهاازوداده شد

مربوطه عالمتلیستچکدرودادهانجامتمرین را
سخنرانیایفاي نقش،عملی،نمایشازهاآموزشدر. بزنند

دوره آموزش، در پایان.شداستفادهنیز آموزشیديسیو
رد پس آزمون قرار ، موو شاهد، گروه آزموندر جلسه آخر

ابزار مورد استفاده در پس آزمون همان پرسشنامه . گرفتند
در طول انجام پژوهش ریزش نمونه وجود . بودابراز وجود

در پایان پژوهش، پژوهشگران از نظر اخالقی . نداشت
تصمیم گرفتند مطالب را به صورت لوح فشرده به گروه 

.شاهد ارائه نمایند
نتایج

گـروه آزمـون و  کـه دادنشـان پـژوهش هايیافته
وتأهـل وضـعیت ،سـن :فـردي لحاظ مشخصاتازشاهد

نظـر ازوبـوده  همسـان )1شمارهجدول(معدلهمچنین
p<0/05).(نداشتوجودها گروهبینمعناداريآماري تفاوت

سابقه مصرف داروي ضد اضـطراب  ها نیزهیچ یک از نمونه 
توزیـع نرمـال   آزمـون کلمـوگروف اسـمیرنوف   .را نداشتند

میانگین و انحراف معیار نمرات پیش . نمونه ها را تایید کرد
ارائه شـده  2آزمون و پس آزمون گروه ها در جدول شماره 

با توجه به نتایج، میانگین و انحراف معیار نمرات ابراز .است
وجود دو گروه قبـل از مداخلـه بـا اسـتفاده از ازمـون تـی       

بعد از .)<05/0P(داشتمستقل تفاوت معنی داري وجود ن
مداخلــه میــانگین نمــرات ابــراز وجــود در گــروه گشــتالت 

)>18/3t= ،001 /0P(. درمـانی افــزایش معنــادار یافــت 
اما میانگین نمرات ابراز وجود در گروه شاهد قبل و بعـد از  

اختالف ). =51/1t= ،4/0P(آزمون افزایش معنادار نداشت
بل و بعـد از مداخلـه در گـروه    میانگین نمرات ابراز وجود ق

). =15/4t= ،005/0P(آزمون با گروه شاهد معنادار بود
وهـی  ضیه تحقیق این بود که گشتالت درمانی گرفر

از آنجا . دهدمیزان ابراز وجود را بطور معناداري افزایش می
درآزمـون و شـاهد  گـروه که تفاوت نمرات ابراز وجود بین

راین فرضـیه تحقیـق تأییـد    معنـادار بـود، بنـاب   پس آزمون
.شودمی

بحث و نتیجه گیري
آمده نشان داد که قبل از مداخله،هاي بدست یافته

داراگروه اختالف معندو بین ابراز وجودمیانگین نمرات 
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در گروهابراز وجودنداشت و بعد از مداخله میانگین نمرات 
ه داري داشتاآزمون نسبت به قبل از  مداخله تفاوت معن

تفاوت در مقایسه گروه آزمون با گروه شاهد . است
مشاهد شد که معناداري در نمرات پس آزمون دو گروه

بری گشتالت درمانی گروهیها حاکی از اثر بخشاین یافته
و همکارانDenise.دانشجویان پرستاري استابراز وجود

راگروهیدرمطالعه خود اثربخشی تکنیک هاي شناختی
بیانودانستندري ارتباط دانشجویان مؤثربر نحوه برقرا

ازپسدانشجویانکهاستآناثربخشیاینعلتکردند
انجام قادر بهخودصورت غیر رسمیبهها،آموزشدریافت
اثربررسیدرReillyو Jacobus). 16(باشندآن می

نشانپرخاشگريوکاهش اضطراببردرمانیگشتالت
مندي، در کاهشزایش توان جرأتبا افروشاینکهدادند
و Vail).17(استداشتهمعنادارياثرهاي اضطرابنشانه

Xenakiشناختاثربخشیبررسیمنظورنیز پژوهشی به
دادند وانجامزنانوجودابرازبردرمانیو گشتالتدرمانی

درمانی رویکرددواز اینکه استفادهرسیدندنتیجهاینبه
حاج حسنی و همکاران ).18(ا مؤثر استدر ابراز وجود آنه

بررفتاري راشناختیدرمانودرمانیگشتالتاثربخشی
دوره راهنمایی،پسردانش آموزانوجودابرازمیزان

ودرمانیگشتالتبینمقایسه و بیان کردند که تفاوت
معنادارآموزانرفتاري بر ابراز وجود دانش شناختیدرمان
گروه را با در هاي خاص به اینوزشآمارائه و لزوم نیست

زمینه و نیزمؤثر نظر گرفتن شیوه و کیفیت آموزش 
ناشی از منفیروز این اختالل و پیامد هايمستعد براي ب

بر .)15(ساختندمتقابل را خاطر نشانآن از جمله تأثیر
داد که احتمالتوانمی،اساس یافته هاي این پژوهش

کمکافرادبهخود، س هدف بر اسا،گشتالتیهاي آموزش
راآنهاوکنندایجادخودافکارباجدیديرابطهتا کندمی

تفکرات منفیناسازگارانهکنترل شیوهتانمایدمیقادر 
افزایش آنچه را که باعثیاوبخشندفزونیراشوندهتکرار

اینکه ضمن.دهندتغییر، گرددمیمنفیعمومیباورهاي
با بکارگیري آنها کهدوشمی دادهیادهاییتکنیکافرادبه
اجتماعیهاي خاصموقعیترد با در برخووآیندهدر

نامعقول دیگران و اضطراب ناشی از خواسته هاي بتوانند با 

ابراز وجود در اي که به بررسی مطالعه.کنندمقابلهرد آنها 
داده پردازي هاي در پایگاه،بپردازددانشجویان پرستاري 

شی گشتالت به بررسی اثربخبنابراین .افت نگردیدفارسی ی
حاضر مطالعهنتایج. ه شدپرداختدرمانی در سایر گروهها 

ابراز درمان را برایناثربخشیهایی کهپژوهشنتایجبا
همخوانی، دنکنیید میأتوجود در گروههاي مختلف

).19و 20(دارد
به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش و

بهمبتالافراددرهاي بارزمؤلفهوآنباهمسوهايپژوهش
درمانازپیشنهاد نمود کهتوان، مینقص در ابراز وجود

جهتدردرمانی انتخابی،روانشیوهعنوانبهگشتالتی
آن تعداد از در ناکارآمدهايو مؤلفهباورهاکاهش

دانشجویان پرستاري که نقص در توان ابراز وجود دارند
آموزش هاي مهارتدر این مطالعه از آنجا که .ودشهاستفاد

ایننشان داد، آموزشمعناداري را، اثر بخشی داده شده
بعد از به خصوصپرستاريمهارتها براي دانشجویان

کاراموزي در عرصه هاي بالینی و در زمانگذراندن آموزش
در دستیابیبدلیل ارائه مراقبت به صورت نیمه مستقل،

به نتایج مطلوب و اثر بخش درمان و حل مشکل پایدار به
لفه در مطالعات دیگري که بر مؤیراخواهد بود، زمؤثر نظر 

وجود را عامل افزایش ابراز ابراز وجود انجام گردیده،
یادگیري، تسهیل مطالعه ووافزایش تمرکز و حافظه

دانشجویان پرستارياحساس خوب جسمی و روانی در 
می توان به مطالعه حاضرمحدودیت هاياز ).3(دانسته اند

نث همگی مؤهانمونهمواردي اشاره نمود از جمله اینکه
در هاهاي بعدي بررسیشود در پژوهشپیشنهاد می. بودند

دیگر آنکه . ه و با هم مقایسه شوددو جنس انجام شد
وند شدانتخابدسترسدرگیرينمونهاز طریقها نمونه

جامعهمحدودهازخارجافرادبهنتایجتعمیمدرالزم است
این درهمچنین و دد گررعایتاحتیاطجانبپژوهش
استفادهدرمانیگشتالت گروهیآموزشروشاز،مطالعه

لذا پیشنهاد،باشدبوده شاید در نتیجه تأثیرگذار کهشد
با توجه به فرهنگ آموزشی درمانیهشیواینکهشودمی

مورد بررسینیزفرديصورتبههاي تحت مطالعهگروه
.شوندمقایسهیکدیگربانتایجوقرار گیرد
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تشکر و قدردانی
از راخودقدردانیوتشکرمراتبپژوهشگران

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 
دانشکده بدلیل تصویب این طرح پژوهشی و ریاست

پژوهشاینانجامدرکهدانشجویانیوماماییوپرستاري
. دارندمیاعالماند،همکاري نموده

مقایسه توزیع مشخصات فردي در دو گروه آزمون و شاهد): 1(جدول شماره 

گروه ها
مشخصات فردي

سطحشاهدآزمون
معنی داري تعداد) درصد (تعداد) درصد (

وضعیت تأهل
6%)50(7%)33/58(مجرد

*6/0
6%)50(5%)66/41(متأهل

معدل

20-17)33/33(%4)66/41(%5

**82/0
17-14)66/41(%5)50(%6

1%) 33/8(3%)25(14زیر 

74/0***1/23±2/2356/1±49/2انحراف معیارومیانگینسن

*χ2 **Fischer         ***Independent T Test

مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره ابراز وجود قبل و بعد از مداخله به تفکیک دو گروه آزمون و شاهد):2(جدول شماره 

میانگین و انحراف معیار
سطح معنی داريبعد از مداخلهقبل از مداخلههاگروه

001/0*18/25±13/1213/5±20/6آزمون

4/0*90/10±11/1065/5±47/4شاهد

004/0**08/0**سطح معنی داري

*Paired TTest                     ** Independent T Test
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Abstract
Introduction: Assertiveness, is one of the life skills that effects on increasing self-esteem, logical
expression of thoughts and feelings, reducing anxiety, improving social communication skills and
supporting human rights and finally increasing life satisfaction and happiness.
Objective: This study aimed to determine effects of Gestalt therapy on assertiveness of nursing
students.
Methods: The pilot of study is situated on clinical trial research experiment, from side to side pre
and post control group. Among 80 nursing students enrolled in Nursing and Midwifery school of
Islamic Azad University Najaf Abad in 2013-2014 who trained in the field, all those who could not
expressed themselves were 36 subjects which measured with ASA scale and 24 subjects who want
to enter to the research were separated randomly into experimental and control group. Experimental
group consisting of Gestalt therapy, two-hours per session for 8 sessions, were trained. The control
group did not receive the interventions. Therefore data analysis performed compairing the mean
scores, paired t- test and Independent T Test.
Results: In experimental group, the mean scores of assertiveness after intervention increased
significantly (P<0/001). The mean scores of assertiveness of the control group showed no increase
significantly (p=0/4). Comparison between mean score of assertiveness after and before of
intervention in experimental group with control group was significant (p<0/005).
Conclusion: Gestalt therapy is effective on increasing of assertiveness. Thus, according to the
results of this research, the methods of psychotherapy could be useful and might select, to reduce
beliefs and ineffective components.
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