
H.O. ~itimFakOltesi Dergisi. Yıl :1993 . Sayı: 9 Sayfa: 169 - 172

GRUPLA PSIKOLOJtK DANIŞMADA
ALıŞTIRMALARA NE DERECE GEREK VARDIR(*)

Doç. Dr. Nilöter VOLTAN-ACAR(**)

GruplapsikOlojik danışmayla ilgilinen birçok kuramcıve uygulayıcı
. alıştırınalardanSÖZetmektedir(Schutz, 1967; Gunther,1968; Berson Solomonve
Riesel, 1972; Corey, 1986; Özbekve Leutz, 1987 vb. gibi).lşte buyazıda-dagrupla
psikolojik danışmada alıştırmalannyeri ve dozu. ne olmalıdır, konusunun
tarUşılması amaçlanmıştır. Bu amaca\ulaşmakiçın herşeyden önce ild ayrı kaVramı
irdelemekte yarar vardır. Bunlardan birincisi, grupla psikolojik danışma diAeri
de grup laboratuarı ya da grup elitimi labOr,atuarıdır.

Grupla psikolojik. danışma: Kişiler arasıetkileşirnin geliştirilmesini,
içgörü kazanmayı, kendine güvenin geliştirilmesini hedefleyen, üyelerin duygu.
deAerve tutum1arımnüzerinde duru1duAu,ayrıca ber bir üyenin.belirgin davranışsal
amacının gerçekleştirilmesinin saAlanmaya çabalandıAı, bu alanda yetişen bir
psikolojik danışmantarafındanyürütülenterapötikbir süreçtir.

Grup Laboratuarı ya da Grup EAitimi Laboratuan: Grupla
psikolojik danışma a1aılında eAitilen üyelerin. çeşitli atıştırmalararacılıAı ile
kendilerini ve diAerüyeleri tanıdıklarıbir süreçtir:DoAaldırki grup üyeleri bu süreç
içindebirçok~tırmayı daöAren.irler. .

. GruplılpsikolojikdamşmayapabilecekolanlarıneAitimiiçin,bu heriki al8nda
da eAitim ve yaşantı geçirilmesi şarttır (OhIsen, 1'988). Bir başka deyişle grupla
psikolojik danışma ilke ve tekniklerinikuriunsal olarak görmek ya da bu konuda
makaleler okumak gereklidiı:, ancak yeterli deAildir. Kısacası grupla psikolojik
danışma oturumlarını'yönebnek için çeşitli grup laboratuarlarıve grupla psikolojik
danışma yaşantısı geçirmek şarttır.

.

Aynca, grup laboratuar1annmyapayltAındansöz edilmelidir; özellikle daha
önceden plan1anmışsaalıştırınalarınyapayltAı artmaktadır.Rogers (1970)'10 kendisi
de alıştırmaların yapayltAını konu etmektedir. Amaçlan ne olur~ olsun; bu
alıştırmalar insanabitaz yapmacık gibigelebilir; çünkU bunlar olaAan olmayan
davranış örüntülendir (Bayrnur, tarihsiz). Ancak. bu yapayolan davranış örüntüleri

(*) Bu metin 25.9.1990' i~ Elititn Bilimlerinde sunulan bildirjnin g~ii,tirilıni, halidir.

(**) Hacettepe üniversitesi Elitim FakÜltesi Ölretim üyesi.
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aracılı~yla grup üyelerikendilerini tanırlar, bazı kör noktaları açıklıAa kavuşur;
üyelerbazıözeHiklerininayttdpıdaolurlar.

.

Grup labaratuarında alıştırmalani ilişkin yaşantı g~iren1er, kendileri grup
yönetirleenyeri,geldiltindea1ıştırmalarayer verebilirier.

Grupla psikolojik danışma oturumlannda kullanılan alıştırınalar şöyle
.

'
sınıflandınlabi1ir<*). '.

i) Kendini ve başkalanm' tanıma ölçüt alındıAında yapılan sınıflamayla ilgili
a1ıştırınalarda ~;

,

AşaAı bastırma (Voltan, 1980),. el aynası (Yoltan, 1980), pilot oyunu (Voltan,
1986), güven yürüyüşü ya da kör yürüyüşü (Stoller, 1971), yılan alıştırması
(Baymur: tarihsiz), yer deAiştirme alıştırınalan (Baymur, tarihsiz), bwvar
yürüyüşü (Vo1tan, 1986), gözle iletişim (Voltan, 1986).

ll) Çeşitli grupaşama1:arı ölçüi alındıAında yapılan sınıflamayla ilgili
a1ıştumalardan bazıJarı;

A) Başlangıç aşaması(tanİşmaiçinyapılan a1ıştmnalardanbazıları)

PikniAe gitme alıştıiınası, isimler ve hayvanlar, isimler ve anlamlar,
isimler ve şevilen bir şey, güven yürüyüşü, pilot oyu., yuvarlan ve
sallan (Schutz ve Seashore, 1972).

B) ça1lciuıtı döneminde yapılan alıştırmalardaD bazıları,.

Bu dönemde direnci kırmak için a1ıştırmalar yapılabilir. Fantazi,.daire
içine girme (Berzon, Solomon ve Reisel, 1972), grubun fotoArafını t'
çekme, grubun heykelini yapma, daire dışına çıkma (Berzon, Solomon ve
Reisel, 1972). .

'

c) Eylem döneminde yapılan a1ıştırmaIardan bazıları:

Bi!JDemiş işler (Corey, 1986; Özbek ve Leutz,.1987; Moreno, 1969), boş
sandalye (Corey, 1986), roloynama (OhIsen ve m-k, 1988, Moreno,
1969), büyücü dükkanı (Moreno, Z; 1983), aşaAı bastırına, ölümü
düşünme, en İnutsuz olayı imgelemde yaşatma, en mutlu olayı imgelemde
yaşatma,kişfW'heykeliniçJkartma. .

.
D) Bitiş dönemindeyapılan ~tırmalardan bazıları; .

Sevgibombardımanı (Voltan..Acar, 1986), gruptan'alınana göre bir düz
,
çizgide kendini deAerlendirnıe,gruba verilene göre bir düz çizgide kendini

,

.deAerlendirme.
.

(*) Bu abltıımalan. uygulayabilmek için,. alıltırmalara iliıkin gruplarda yıapntı geçirmek gerekli-
dir, okuyuıak bU alııtıımıılan uygu1amuna1ıdır. .
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ID}. Süreç ölçüt alındı~1I)dayapılansınıtlamayla~gili alıştmnaJardanbazıları;

A) Direnci kırmak için yapılan alıŞbrmalar: (imgelemde yaşatma, boş
sandalye, takvim yapraklanın geriye' dogtu çevirme, rl1ya,ambivalan
~o~).

.

B) Transferansı' çözmek için yapılanalıştırmalar: (boşsandalye, bitmemiş
işler, rol degiştirme (Corey, 1986; Özbek ve Leutz, 1987).

c) çatışmaları yaşamak için yapılan alış~ .

1) Kişiler arası çatışmaıan yaşamak için yapılan alıştırmalar (diyalog
,i oyunu (Corey, 1986), aşa~ı bastırma,ei aynası, yükse~e çıkıp,

aş~da kalan1akonuşma(Voltan. 1980}.

2) ıÇ çatışmaları yaşarmik için yapılan alıştırrna1ar, (koro (Özbek ve
Leutz, 1987), boş sandalye, iki sandalye (Corey, 1986), ayna
(Moreno,1969; Moreno,Z, 1982). .

iv) Grup üyelerinin iletişim biçimi ölçüt alındı~mda yapılan smıflamaya ilişkin
alıştırmalar.

A) Sözelolan alıştırmalar; sım paylaşma alıştırınası (Voltan-Acai, 1990),
boş saqdalye (Corey, 1986),00 sandalye (Corey, 1986~, ayna (Moreno,

.

1969), vb. gibi.
. '.

B) Sözel olmayanalıştırmalar; Heykel yapma, k~ yürüyüş, sal1anyuvarlan,
daire içine girme, gözle ileti~ kunna,bulvar yürüyüşü vb. gibi.

Y~daalıştırmalarla ilgili yapılan smıflamada aymalıştırınaya ölçüt farklı
. oldu~u için birçok yerde rastlamak olasıdU'. Söz gelimi, bitmemiş, işlerden, hem

süreçle ilgili (4irenç, transferans çözümü), hem aşamalarI3 ilgili, hem de iletişim
ölçüt alındı~ın& yapılan sunfiamalardasözedilebilir.

Sonuç' ve Öneriler .

Grupla psikolojik danışma oturum1ari,grup lıWomtuvarlarındanfarklı olduAu
için, her oturumda yukarda sayıJan alıştırmalan grupla psikolojik
damşmada uygulamak uygun deAildir.Ayrıca alıştmnalar, özellikle bu alanda yeni
olan kişilere çekici gelebilir; hele grupları bu alanda yetişmek isteyen öArenciler
oluşturuyorsa onlar da de~şik alıştırmalaröArenmek isteyebilirler. Ancak, çok
deAişik,çeşitli alıştırmalanöArOOmenfuyeri'~la psikolojikdluuşmaoturumlan~

deAil, ,grup laboratuvarıandır. ..
.

Alıştırınalar, sadecesessiz1iAi bozmak için, ya ~ psikolojikdarUşma'nmgrupla
psikolojik darUşmanın.ne'kadar sofistike oldtiAunuiletniesi için kullanı1mamalıdır.
Yeri geldiAinde, direnci kırmak için, psikolojik danışman bazı alıştırmalan ya da

. transferası çözmek için,yadabireyinken~ yada~m ıan~ası için bazı
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alıştırınatarı kullanabilir. Ancak, grupla psikolojik danışma oturumları,
alıştırınaların .bir bileşkesi olmamalıdır. Aynca,'alış~a yıqmıak için alıştırına
deAil, bir aı,ıaca ULaŞmakiçin alıştırtna yapıJ.malıdır.

Gerek lisans, gerekse yüksek lisans ve doktcn düzeyindekiPrOgramJarda grupla
psikolojik danışma derslerinin yanı sıra kredili ve zorunlu "grup laboratuvarlan"
olmalıdır.

. , .

./
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