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STRESZCZENIE 

Celem pracy było zbadanie modyfikacji efektów grupowej arteterapii Gestalt: obrazu siebie, 

potrzeby afiliacji, potrzeby agresji oraz zaufania do grupy terapeutycznej przez następujące 

moderatory: czas arteterapii, wykształcenie artystyczne, odzwierciedlenie ruchowe. Zależności 

te zostały opisane w kontekście komunikacji niewerbalnej i poznania ucieleśnionego. 

Weryfikację hipotez zrealizowano poprzez badanie ilościowe w planie eksperymentalnym. 

Badaniem objęto 156 osób: studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Instytutu 

Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Udowodniono że:  

- odzwierciedlenie ruchowe moderuje efekty arteterapii w zakresie zaufania do grupy 

współuczestników i poziomu potrzeby agresji,  

- wykształcenie artystyczne moderuje efekty arteterapii w zakresie zaufania do grupy 

współuczestników i poziomu potrzeby afiliacji, 

- grupowa arteterapia Gestalt wpływa na wszystkie badane efekty arteterapii Gestalt z 

wyjątkiem jednego z wymiarów obrazu siebie tj. Ja społecznego.   
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate moderation of outcomes of Gestalt group art therapy: 

self- image, need of affiliation, need of aggression and trust to group members .  Following 

moderators were investigated in the study: movement mirroring, length of art therapy and  

features of participants (artistic education).  The relations mentioned above are described in the 

context of non-verbal communication and embodied cognition.  Hypotheses were tested by 

quantitative study in experimental plan. 

156 participants were involved in the study, students from College of Fine Arts in Cracow and 

the Institute  of Psychology, Jagiellonian University, Cracow. 

The study proved that: 

- movement mirroring moderates such art therapy outcomes as trust to group members and level 

of the need for aggression, 

- artistic education moderates the level of the need of affiliation and trust to group members as 

art therapy outcome, 

- Gestalt group art therapy influences all studied  therapeutic outcomes, excluding “social self”, 

which is one of self- image dimensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


