
تكنيك هاى مشاوره اى

صندلیهایانساننما

فن صندلی خالی
صندلی خالی شاید مشــهورترین فن گشــتالتی و راهکاری برای 
آشــکارکردن چیزهای موجــود در آگاهی، بررســی »قطبیت های 
مخالف هم« و »درون فکنی ها« اســت. این فن تجربــه مراجع را به 
بیــان در می آورد و راهی برای شناســایی و تملک دوبارة ویژگی های 
نادیده گرفته شده اســت. صندلی خالی همچنین روشی عالی برای 
جست وجوی پویایی های بین فردی و تالش برای آزمون رفتار جدید 
اســت. یک شکل مشهور استفاده از فن صندلی خالی این است که از 
مراجع خواســته شود تا تجسم کند شخصی که در زندگی گذشته یا 
اخیرش با او مراوده داشــته، اکنون روی صندلی روبه رویش نشسته 

است. آنگاه بدون سانسور کلمه ها با او صحبت کند.
این روش برای آشکارســاختن همة ابعاد یک موقعیت و فراخواندن 
آن ها به هوشــیاری و آگاهی مفید است. در این شیوه، فرد به گونه ای 
صحبــت می کند که گویی طرف صحبتش روی صندلی و در کنارش 
نشسته است و به راحتی عواطف و احساسات خود را نسبت به دیگری 
بروز می دهد. البته ممکن اســت شخص مورد نظر فوت کرده باشد و 
یا به دالیل گوناگون نظیر شــرایط خاص و مسائل عاطفی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... فرد مورد نظر در دســترس نباشد و امکان صحبت با او 
وجود نداشــته باشــد. به هرحال هدف در صندلی خالی، خالی کردن 
وجود مراجع از هر احساس منفی و آزاردهنده در شرایط کنترل شده 
است. این فن گاهی در دو مرحله انجام می شود: در مرحلة اول مراجع 

باید فکر کند شــخص موردنظرش روی صندلی روبه رویش نشســته 
اســت و به هر آنچه او می گوید گوش می کند. مشــاور در این مرحله 
از مراجــع می خواهد روی صندلی بنشــیند و روی احســاس منفی 
درونی اش متمرکز شــود. سپس از او می خواهد هر آنچه را که دوست 

دارد به زبان بیاورد و با شخص خیالی صحبت کند.
شاید ابتدا بازکردن سر صحبت کمی عجیب یا سخت به نظر برسد، 
اما به محض شروع به تدریج حرف ها به دنبال هم خواهند آمد. مشاور نیز 
با طرح پرسش از مراجع و همدلی و توجه می کوشد تا رشتة کالم را به 
دســت مراجع بسپارد و مسیر گفت وگوی او را هموارتر کند. در مرحلة 
بعدی از مراجع خواسته می شود روی صندلی فرد خیالی بنشیند و نقش 
فرد خیالی را که با او گفت وگو می کرده است، بازی کند و با زبان او و بر 

اشـــاره
»مشاوره« هنر برقراری ارتباط با دیگران است و مشاور وسیله ای جز برقراری 

ارتبـــاط در اختیار ندارد. در اکثر دفترهای مشاورة مدرسه چند صندلی برای نشستن مراجعان به 
شکل فردی و گروهی دیده می شــود. صندلی در دفتر مشاوره فقط وسیله ای برای نشستن نیست، بلکه گاهی 

نقش های نمادیت و اســتعاره ای خاصی به خود می گیرد. در این نوشتار چند فنون جذاب که برخی از آن ها خالقانه، ابداعی 
و تجربی هســتند، معرفی می شــوند که از این فنون می توان برای برقراری ارتباط، خودشناسی و کمک به مراجعان بهره گرفت. 
ویژگی همة این فنون استفاده از چند صندلی و نقش های استعاره ای و نمادینی است که صندلی ها در آن ها بازی می کنند. لذا فنون 
صندلی های انسان نما عنوانی است که برای این مجموعه فنون انتخاب کرده ایم. امید است مشاوران عزیز با به کارگیری فنون مذکور 

جلسه های مشاوره ای خویش را پربارتر کنند.

کلید واژه ها: مشاوره، فنون صندلی، نقش های نمادین، صندلی داغ، صندلی نجات، صندلی امید، گشتالت
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اساس طرز تفکرش به صحبت های مطرح شدة خود در بخش اول پاسخ 
مناسبی دهد و از دریچة فکر او به موضوع فکر کند و واکنش نشان دهد.
در فن صندلی خالی گاهی مراجعان احساســات متناقضی را نسبت 
به طرف مقابل نشــان می دهند و چنین فنی می تواند موجب آگاهی 
بیشتر آن ها شود. در طول صحبت با صندلی خالی مشاور می تواند به 
مراجع در شناسایی احساساتی همچون عصبانیت، خشم، ترس، غم، 
ناامیدی و اســترس کمک کند. این احساسات در حرکات، احساسات 
و کلمــات مراجع ظاهر می شــوند و حتی ممکن اســت خود مراجع 
متوجه این احساسات نشود و مشاور می تواند به مراجع در این زمینه 
کمک کند. وقتی احساسات مراجعان به درستی شناسایی شود، بهتر 
می توانند با احساسات خویش کنار بیایند، آن ها را بپذیرند و در اختیار 

خویش بگیرند.

شاید مهم ترین احساسی که از طریق صندلی خالی می تواند به آگاهی، 
پذیرش و کنارآمدن با آن کمک کند، احساس خشم است. زیرا این فن 
به مراجع امــکان می دهد آزادانه تر خودش را ابراز کند. وقتی مراجع با 
اشخاص حقیقی صحبت می کند، ممکن است نتواند همة چیزهایی را 
که می خواهد بگوید و آزادانه بیان کند. ممکن اســت اشخاص حقیقی 
ســخن مراجع را قطع کنند، به قضاوتی دربارة او دســت بزنند یا اصاًل 
در دسترس نباشند. وقتی مراجع به شدت احساس عصبانیت می کند، 
صحبت با دیگــران احتمااًل نتیجه منفی در پــی دارد. اما صحبت در 
فضایی کنترل شــده و با صندلی که به مراجع بازخورد و عکس العمل 
نشان نمی دهد، احتمااًل گزینة بهتری برای کنترل احساس خواهد بود.

احساسات منفی، به خصوص خشــم، صرفًا با سرکوب و ابرازنکردن 
از بیــن نخواهند رفت. مراجعان نیاز دارند کــه آن ها را بیرون بریزند 
تا وجودشان از بار ســنگین این احساسات تخلیه شود. به کمک فن 
صندلی خالی فرد می تواند در امنیت کامل، احساس خود را نسبت به 
مجرمی که به او حمله کرده، بیان کند. به کمک این فن فرد آنچه را 
در درون خود مدت ها نگه داشته است، در محیطی امن بازگو می کند.
فن صندلی خالی برای مشاوره با زوجین و یا اعضای خانواده، وقتی 
که یکی از اعضا حاضر به حضور در جلســة مشــاوره نباشد و یا برای 
مشاورة ســوگ و کنارآمدن با غم از دست دادن کمک کننده است. از 

آنجا که درگذشــتگان دیگر حضور فیزیکی ندارند تا مراجعان با آن ها 
تعامل کنند، این فن به آن ها کمک می کند بتوانند حرف هایشــان را 
به آن ها بزنند و آســان تر از مرحلة ســوگ بگذرند. همچنین این فن 
برای مراجعانی که رابطة عاطفی آنان به جدایی و طالق منجرشــده، 
بسیار مفید است. در این شرایط نیز ممکن است فرد حرف های نزده 
و احساسات سرکوب شده ای داشته باشد که به هر دلیل قابل انتقال به 
طرف مقابل نباشــند. این فن فرصتی را فراهم می کند تا فرد به جای 
گفت وگوی مســتقیم با شریک عاطفی اش، احساسات فروخفته اش را 
بروز دهد و به  شــیوة ســالم تری از این مرحله عبــور کند. گاهی نیز 
بخش هــای وجودی مراجع با هــم دچار تعارض و تضاد شــده اند و 
مشــاوران می توانند برای آگاهی بخشیدن به مراجع و یکپارچه سازی 

شخصیت وی از این فن استفاده کنند.

صندلی داغ
صندلی داغ روشی است که در آن شخصی در گروه داوطلب می شود 
با مشــاور کار کند و به شناخت احساســات و عواطف خود در زمینة 
موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده است، نایل آید و آن را تجربه کند. 
در این شیوه، مراجع روی یک صندلی که در مرکز گروه قرار داده شده 
است می نشــیند و اعضای گروه با طرح سؤال هایی، از او می خواهند 

احساسات و عواطفش را بروز دهد.
فن صندلی داغ فنی است که توسط »گشتالت درمانگران« همانند 
صندلــی خالی به کار گرفته می شــود. این فن روشــی جذاب برای 
آگاهی بخشی است و امروزه فراتر از مشاوره، در فعالیت های فرهنگی، 
هنری و اجتماعی بسیار موردتوجه قرار گرفته است. یک شکل اجرای 
مشاوره ای این فن آن است که مراجع بین گروه قرار می گیرد و اعضای 
گروه او را مــورد نقد و تحلیل قرار می دهنــد و ویژگی های مثبت و 
منفی او را بیــان می کنند. در ابتــدای کار، مراجع حق حرف زدن و 
واکنش نــدارد تا اعضای گروه به راحتی و بدون دلهره او را بررســی 
و تحلیــل کنند. در اینجا اعضای گروه حتی آزادند که احساســات و 
عواطف خویش را نســبت به مراجع ابــراز کنند و مراجع چاره ای جز 

تحمل و پذیرش نظرات دیگران ندارد.
در مرحلــة دوم، پــس از پایان نظرات اعضا، مراجــع اجازه می یابد 
صحت و ســقم نظرات اعضا را بیان و دالیل خــود را برای رد نظرات 

در فن صندلي محبت هدف ابراز احساسات 
صمیمانه و لطیف مراجع نسبت به دیگران 

است. برخي از مراجعان به دلیل نگرش هاي 
بدبینانه اي كه نسبت به خویشتن و دیگران 

دارند، توانایي ارتباطات مثبت با دیگران را از 
دست داده اند. دعوت از مراجع جهت توجه به 
نقاط مثبت دیگران كم كم موجب توجه به نقاط 
مثبت خویشتن مي شود و نیز دیگران متقاباًل 

به نقاط و ویژگي هاي مثبت مراجع توجه 
خاصي مي كنند

31 |  | دورة هفدهم | شمارة 62 | تابستان 1401 | |  | دورة هفدهم | شمارة 62 | تابستان 1401 3۰



دیگران تشــریح کند. در این مرحله مراجــع حتی می تواند نظرات و 
احساســات خود را نسبت به دیگران ابراز دارد. گاهی در مرحلة سوم 
می توان درســتی ســخنان مراجع را دوباره مورد بررسی قرار داد و از 
اعضای گروه خواســت موافقت و یا مخالفت خود را در مورد دالیل و 

نظرات مراجع بیان کنند.
فن صندلی داغ آگاهی عمیقی در فرد نسبت به خودش ایجاد می کند 
و با در معرض نقد دیگران قرارگرفتن موجب می شود فرد خود واقعی اش 
را بشناســد و از نظرگاه های دیگران در مورد رفتارهایش به خوبی آگاه 
شــود. بدیهی است وقتی اعضای گروه مراجع را نقد می کنند و او اجازة 
دفــاع اولیه از خود را ندارد، تــاب آوری، صبر و پذیرش مراجع افزایش 
می یابد و روحیة انتقادپذیری در مراجع رشد می کند. این فن با استفاده 
از فشار هم ساالن و اعضای گروه بستر بسیار خوبی برای تغییر در مراجع 

می شود و تأثیرات زیادی در تغییر رفتار مراجع دارد.
البته این فن به دلیل آنکه اضطراب زیادی برای مراجع دارد،  می باید 
برای مراجعانی انجام شود که اضطراب ندارند و به شکل کاماًل داوطلبانه 
روی صندلی داغ قرار گیرند. همچنین شایسته است مشاور از اعضای 
گروه بخواهد، در ابتدای حضور مراجع روی صندلی، ویژگی های مثبت 
مراجع را بیان دارند و از تحقیر و توهین نســبت به مراجع خودداری 
کنند. صرفًا آن دســته از ویژگی های منفــی را مطرح کنند که خود 
مراجــع نقش مهمی در ایجاد آن هــا دارد و یا اینکه توان تغییر آن ها 
را داشــته باشد. فن صندلی داغ یکی از ابزارهای ارزنده در کالس های 
خودشناســی و یا کالس های درس تفکر و سبک زندگی است، اما به 
دلیل چالش های عاطفی و احساســی که در مراجع و اعضای گروه به 
وجود می آید، نیازمند توانمندی خاص مشــاور است. ضرورت دارد در 
شــرایطی که مراجع تحت فشار شدید اعضای گروه است، مشاور او را 

مورد حمایت ویژة خود قرار دهد.

صندلی نجات یا صندلی امید
وقتی مراجع در شــرایط ناامیدی شــدید قرار دارد، مشاور مراجع را 
روی صندلی ویژه ای قرار می دهد و در صندلی خالی مقابلش به صورت 
تجسم بخشی فرد دیگری را قرار می دهد که وضعیتش وخیم تر و بدتر از 
اوست. گاهی مشاور در صندلی مقابل مراجع می نشیند و نقش مراجع 
آسیب دیدة خیالی را بازی می کند. مشاور نقش مراجعی را بازی می کند 
که آســیب زیادتری دیده است و مشکالت به مراتب شدیدتری دارد و 
از مراجع فعلی درخواست کمک می کند. گفت وگوی چالشی با مراجع 
و از زبان فرد آسیب دیده نقش مهمی در اجرای این فن دارد. مشاور در 
نقش مراجع آسیب دیده سعی می کند مراجعی را که در جایگاه مشاور و 
یا کمک کننده قرار داد، به همدلی و ارائة راهکارهای مناسب وادار کند. 
رد و نپذیرفتن برخی از راهکارها توســط مشاور که نقش یک مراجع را 
بازی می کند، باعث می شــود مراجعی که روی صندلی نجات نشسته 
است، ناچار  شود به تفکر و تأمل بیشتر در خصوص ارتباط با فرد مقابلش 
بپردازد. در این شرایط او مجبور است از شرایط وخیم خویشتن خارج 

شود و به فرد مقابل خود یاری رساند و امیدآفرینی کند.
فن صندلی نجات هم می تواند به شکل گروهی و هم به شکل فردی 
اجرا شود. البته شکل گروهی این فن به جای تمرکز بر مشکل مراجع 

خیالی می تواند روی مشــکل یکی دیگر از اعضا متمرکز شود. شکل 
گروهی آن را حتی می توان در کالس های »درس تفکر یا مهارت های 
زندگی« برای دانش آموزان اجرا کرد و از دانش آموزان به نوبت خواست 
در جایــگاه مراجع قرار گیرند و نقش آفرینی کنند. این فن فایده های 

زیادی برای مراجعان دارد؛ از جمله مراجع:

1. از نقــش فردی آســیب دیده و نیازمند کمک خــارج و به فردی 
کمک کننده و همدل مبدل می شود.

2. وقتی ذهنش از مشــکالت خویش خارج می شــود و به مسائل 
و مشــکالت دیگران توجه می کند، فرصت اســتراحت و آرامش پیدا 
می کنــد. به ویژه این فــن برای مراجعانی که گرفتار نشــخوار ذهنی 
شــده اند و به طور مداوم در مورد مشــکالت خویش درگیری ذهنی 

دارند، مفیدتر است.
3. این تصور غلط را دارد که فقط خودش دچار مشکل است و این 
موضوع بیش از خود مشکل او را آزار می دهد. اجرای چنین فنی تصور 

منحصر به فردبودن در داشتن مشکل را باطل می کند.
4. گاهی غرق مشــکل می شود و نگرش حل مسئله و جست وجوی 
راهکار را فراموش می کند. اجرای چنین فنی می تواند به چرخش فکری 
از مشــکل و مسئله به راه حل و راهکار منجر شود. هنگامی که مراجع 
به آفرینش و کشــف راه حل های جدید و خالقانه برای دیگران اقدام 
می کند، همین روش را ممکن است برای مشکالت خود به کار بندد.

5. بــا اجرای چنین فنی روحیة همدلی، کمک به دیگران و کاهش 
خودمحوری و خودشیفتگی را در خود باال می برد.

شیوه آلیس كه شیوه اي آموزشي است با 
استفاده از فن صندلي بینش به شكل فردي 

 ABC و گروهي قابل اجراست. در مدل
آلبرت آلیس كه روشي براي مراقبت هاي 

شناختي است بر روي افكار و عقاید  ـ  رفتاري 
ناكارامد كار مي شود. ایده اصلي در این مدل 
آن است كه حوادث و اتفاقات، عامل اصلي و 

اصیل نیستند بلكه عامل فعال كننده 
و آغازگر هستند
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صندلی محبت
فــن صندلی محبت فنی خالقانه و کاربردی اســت که برای اولین 
بار به جای فن صندلی داغ مطرح شــده است. در فن صندلی محبت 
هدف ابراز احساســات صمیمانه و لطیف مراجع نســبت به دیگران 
اســت. برخی از مراجعان به دلیل نگرش های بدبینانه ای که نســبت 
به خویشــتن و دیگران دارند، توانایی ارتباطات مثبت با دیگران را از 
دســت داده اند. دعوت از مراجع برای توجه بــه نقاط مثبت دیگران 
کم کم موجب توجه به نقاط مثبت خویشــتن می شود و نیز دیگران 
متقاباًل به نقاط و ویژگی های مثبت مراجع توجه خاصی می کنند. در 
این فن از مراجع خواسته می شود در جمع اعضای گروه روی صندلی 
محبت بنشــیند و فقط ویژگی های مثبت هر کدام از اعضای گروه را 
در مقابل دیگران گوشــزد کند و یا احساسات و عواطف مثبت خود را 
به آن ها، آشــکارا بیان کند. در مرحلة اول اعضای گروه حق اظهارنظر 
ندارند، مگر اینکه مراجع بخواهد در مورد کسانی که نمی شناسد و یا 
ناتوان از بیان ویژگی مثبتشــان است، از دیگر اعضای گروه که صالح 

می داند کمک بگیرد.

در ادامه اعضای گروه با تجزیه وتحلیل ویژگی های مطرح شده میزان 
موافقــت خود را با نظرات مراجع تأیید یا رد می کنند و البته اعضا در 
صورتی که با ویژگی مثبت کســی مخالفــت کنند، مجبورند ویژگی 

مثبت دیگری را جایگزین کنند. بدیهی اســت که در این فن مراجع 
مجبور می شود خالقانه روی صندلی محبت، هم عواطف مثبت خود 
را ظاهر کند و هم صمیمیت و توجــه خود را به دیگران ارزانی دارد. 
در اینجا هیچ گونه فشار، تهدید و یا قضاوتی وجود ندارد. البته ممکن 
است برخی از اعضای گروه بیشتر موردتوجه و ابراز احساسات مطلوب 
قرار گیرند و مشــاور در اینجا الزم اســت به اعضایــی که کمتر مور 
توجه قرار گرفته اند و یا ویژگی های مثبت آن ها نقد شده است، توجه 
ویژه ای نشان دهد. در دیدگاه راجرز این اعتقاد وجود دارد که توجه 
مثبت بدون قید و شــرط موجب تغییرات مطلوب می شود. همچنین 
اگر فردی این توجه را دریافت نکرده، برای جبران الزم اســت چنین 
توجهــی را به دیگران ابراز کند. تفاوت های این فن با فن صندلی داغ 

در این است که:
1. این فن با رویکرد مثبت اندیشــانه به جای تمرکز بر نقاط منفی 
و مشــکالت مراجع بر احساسات مثبت و نشاط انگیز در اعضای گروه 

تأکید دارد.
2. این فن به جای تمرکز بر یک نفر بر همة اعضای گروه تمرکز دارد 

و روحیة نشاط و همدلی را در گروه افزایش می دهد.
3. در اینجــا روحیــة همدلــی، توجه مثبت بدون قید و شــرط و 
صمیمیت در اعضای گروه، به ویژه مراجع نشسته روی صندلی محبت 

افزایش می یابد.

صندلی های من
فن زیبای دیگری که با اســتفاده از صندلی ها می توان اجرا کرد فن 
صندلی های من با اســتفاده از دیدگاه اریک برن اســت این فن با 
اســتفاده از سه صندلی به شــکل فردی یا گروهی قابل اجراست. در 
دیدگاه اریک برن، شــخصیت فرد به ســه حالت جداگانة والد، بالغ و 
کودک در نظر گرفته می شود. با استفاده از سه صندلی مشاور می تواند 
مراجــع یا مراجعــان را روی هرکدام از این حــاالت در صندلی های 
مشخص قرار دهد و از آنان بخواهد رفتار کالمی یا غیرکالمی من ها را 

برای مشاور و یا در گروه به نمایش بگذارد.
 وقتــی فــرد روی صندلی کودک قــرار می گیــرد، مانند زمان 
کودکی اش فکر، درک و احســاس می کنــد. کودک به دنبال تفریح 
و لــذت و دوری از درد اســت، لذا فرد روی ایــن صندلی به جای 
اینکه منطقی و عقالنی واکنش نشان دهد، تکانشی برخورد می کند. 
قشقرق به راه می اندازد، خیال پردازی می کند، به وظایف خود عمل 
نمی کند و مانند یک کودک زیر بار مسئولیت نمی رود. البته کودک 
فقط ویژگی های منفــی ندارد، بلکه دارای خالقیت، شــوخ طبعی، 
شــادی، انگیزه و تحرک نیز هست. این بخش تنها بخش شخصیت 
اســت که واقعًا از زندگی لذت می بــرد. مراجع روی صندلی کودک 

می تواند به سه صورت رفتار کند:
é کودک طبیعی که هیجانی ترین، نیرومندترین و خودانگیخته ترین 

جلوة کودک است.
é کودک سازگار که کودک اطاعت پذیری است و از درخواست های 

والد نشئت می گیرد و خواسته های والد را سازگارانه عملی می کند.
é دانشمند کوچک که کودک کنجکاو، جست وجوگر و شهودی 

فن صندلي خالي براي مشاوره با زوجین و 
یا اعضاي خانواده وقتي كه یكي از اعضا 
حاضر به حضور در جلسه مشاوره نباشند 
و یا براي مشاوره سوگ و كنار آمدن با غم 
از دست دادن كمك كننده است. از آنجا كه 
در گذشتگان دیگر حضور فیزیكي ندارند تا 

مراجعان با آن ها تعامل كنند این فن به 
آن ها كمك مي كند تا بتوانند حرف هایشان را 

به آن ها بزنند و آسان تر از مرحله سوگ 
عبور كند
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درمی آید. در الگوی «ABC» آلبرت الیس که روشــي براي مراقبت های 
رفتاريـ  شناختي است، روي افكار و عقاید ناكارآمد كار مي شود. ایدة اصلی 
الگوی الیس آن اســت که حوادث و اتفاقات عامل اصیل و اصلی نیســتند، 
بلکه عامل فعال کننده و آغازگر هســتند. لــذا در صندلی اول (A)، صندلی 
حوادث، رویدادها و اتفاقات آغازگر فرد قرار داده می شــوند. در صندلی دوم 
(C) به موازات و به دنبال صندلی اول، صندلی پیامدها قرار دارد. در صندلی 
پیامدها، احساسات و رفتارهای مراجع مشاهده می شود. اگرچه این صندلی 
 (B) به ظاهر جایگاه دوم اســت، اما در حقیقت بین این دو، صندلی دیگری
قرار می گیرد کــه در جایگاه باالتر یا پایین تری از این دو صندلی اســت و 
صندلی باورها نام دارد. در حقیقت این صندلی دوم است. جایگاه این صندلی 
نشان می دهد که احساسات و رفتارهای فرد تحت سیطرة باورهای اوست و 
بیشــتر آسیب ها و مشکالت مراجعان به واسطة این باورها، به ویژه باورهاي 
غیرمنطقي، پدید می آیند. در اینجا انــواع تفکرات غیرمنطقی به مراجعان 
آموزش داده می شــوند و مراجعان درک می کنند که اگر احساس نامطلوبی 

دارند، به افکار غیرمنطقی خود مراجعه کنند.
 صندلــی بعدی (D) صندلی چالش و تغییر افکار غیرمنطقی اســت. در 
اینجــا مراجعان یاد می گیرند با چالش کردن و تغییردادن افکار درونی و زیر 
ســؤال بردن آن ها، کم کم اعمال خودتخریبگر و ناامیدکننده را کنار بگذارند 
و از آن ها رها شــوند و بر روی صندلی جدید (E) بنشینند. در این صندلی 
مراجعان یاد می گیرند به طرز فکر و باور جدید و مناســبی دست پیدا کنند 
و تفکرات منطقی را جایگزین تفکرات غیرمنطقی خویش سازند تا به دنبال 
آن روی صندلی آخر (F) که صندلی جدیدی است بنشینند و به احساس و 
عواطف جدیدی نیز دست پیدا کنند. این فن به شکل فردی و گروهی برای 
دانش آموزان قابل اجراست و مشاوران می توانند در جلسات مشاورة فردی و 

گروهی و یا کالس های گوناگون برای دانش آموزان به اجرا درآورند.
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 (effect - an effective philosophy
is developed)

(new feeling)

 اســت که خالقانه مثل یک بزرگ ســال منحصربه فرد و خاص
عمل میکند.

صندلی بعدی صندلی والد است. بر اساس نظریة اریک برن، 
قســمت غالب حالت والد کودک با مشاهده و تقلید ناخودآگاه 
رفتارهای والدین که از بدو تولد در حافظة کودک ثبت شــده 
اســت، به وجود می آید. »خود« فرد کــه از دوران کودکی او 
دست نخورده باقی مانده، ممکن است تا سال ها همین گونه باقی 
بماند. البته هنگامی که فرد بزرگ تر می شود و در معرض منابع 
قدرت جدید قرار می گیرد، کم کم قســمت والد خود را تغییر 
می دهد. یا اینکه بعدها خودش پدر یا مادر می شــود و حالت 
والد خود فرد، تحت تأثیر این تغییر )والدشدن( قرار می گیرد. 
روی صندلی والد جلوه های والدینی، نظیر دســتوردادن، باید 
و نبایدهای مرســوم، دســت به کمرزدن و امــر و نهی کردن، 
گره کردن ابرو، مشــت کردن دســتان و یا با انگشــت اشــاره 

خطاب کردن نمایش داده می شود. 
در صندلی والد مراجــع، به طور مداوم خط قرمزها، قوانین و 
محدودیت ها تدوین می شــوند. همچنین محبت و صمیمیت، 
آرام بخشــی و پایداری بر ســنت ها، آداب و رسوم و هدف ها و 
ارزش ها در اینجا نمایش داده می شــوند. لــذا دو نوع والد در 

شخصیت فرد وجود دارد:
é والدمهرورز کــه صادقانه محبت می کند و به حفاظت از 
دیگران تمایل دارد. توجهش به دیگران اســت و دوســت دارد 
کاری برای بقیه انجام دهد؛ در عین حال مقتدرانه رفتار می کند.

é والد مستبد که در دیگران ترس، نگرانی و نفرت به وجود 
می آورد. به دیگران القا می کند که خوب نیســتند و باید مدام 
برای بهترشدن بکوشند. در موقعیت های مختلف مستبدانه امر 
و نهی می کند. به شدت نیازمند کنترل دیگران است و به دلیل 
این نیاز شدید، محترمانه دستور نمی دهد. در نتیجه دیگران او 
را جادوگر یا غول می نامند. بســیاری از مراجعان ممکن است 
ادعا کنند که رفتار والدینشان این گونه است، اما آگاهی ندارند 

که این من والدینی در وجود آن ها نیز قرار دارد.
صندلی بالغ صندلی است که وقتی فرد بر روی آن قرار می گیرد 
مثــل یک رایانه عمل کرده و اطالعــات را برای تصمیم گیری و 
استدالل، پردازش می کند. این بخش از شخصیت به مرور رشد 
می کند و براســاس عقل و منطق جلو مــی رود و معیاری برای 
ســنجش واقعیت محسوب می شــود. در اینجا به احساسات و 
عواطف توجه نمی شود و نه تنها محیط، بلکه خواسته های کودک 

و والد نیز تعدیل و واقع بینانه ارزیابی می شــود.

الیس دیدگاه  اساس  بر  بینش  فن صندلی های 
با بهره گیری از صندلی هایی کــه در کنار هم قرار گرفته اند، 
مشــاوران می تواننــد خالقانه مراحل متفــاوت دیدگاه الیس 
را روی صندلی هــا به خوبی اجرا کننــد و بینش خوبی را در 
مراجع به وجود آورند. شیوة الیس که شیوه ای آموزشی است، 
با استفاده از فن صندلی بینش به شکل فردی و گروهی به اجرا 
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