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المقدمة :

تنطلق فلسفة اإلرشاد الجماعي من أن كل فرد يشترك سلوكياً مع غيره
في كثير من خصائص السلوك وأنماطه فرغم أنه فريد في بعض أنماط
سلوكه إال أنه مثل غيره في بعض أنماط السلوك األخرىً.
تعريف اإلرشاد الجماعي :
هو إرشاد عدد من العمالء الذين يحسن أن تتشابه مشكالتهم
واضطراباتهم معاً في جماعة واحدة.
ـ ويعتبر عملية تربوية إذ أنه يقوم أساساً على موقف تربويً.

الجماعة اإلرشــادية:
 oأشكالها:
1ـ أما جماعة طبيعية :قائمة فعالً مثل ( طالب فصل دراسي  ،أعضاء نادي،
مدمنونً).
2ـ جماعة مصطنعة :يتم تكوينها عند الحاجة.
 oعدد األعضاء:
يتراوح عدد أعضاء الجماعة اإلرشادية عادةً مابين  3ـ  15عميالً.
ى أن العدد األمثل هو من 7ـ  10أفراد ،إال أن العدد قد يصل إلى
وهناك من ير ً
 50فرداً في بعض الحاالت الخاصة.
 oالمدة:
قد تستغرقً الجلسة من  60دقيقة إلى  90دقيقة.
 oالمكان:
يشترط عقد الجلسات في مكان يستوعب عدد األعضاء والقائمين على إدارة
الجلسات ،جيد التهوية  ,وجود إضاءة كافية ومناسبة ,وبعيد عن الضوضاء.

 oعدد الجلسات:
تتراوحًمابينً 16 - 8جلسة.

 oشروط ومعايير تكوين الجماعة اإلرشادية:
1ـًتشابهًمشكالتًواضطراباتًاألفـرادًالـذينًيمكـنًأنًيكونـواًجماعـةًإرشـادية.
مماًيكونًعامالًمشتركاً.
2ـًتجانسًاألفرادًمنًحيثًالجنسًوالمستوىًالتعليميًواالجتماعي.
3ـًيجبًأنًالًتضمًالجماعـةًاإلرشـاديةًاألفـرادًالـذينًلـديهمًمشـكالتًمتطرفـة,
أوًالمرضىًالنفســيينًأوًالجانحين.
 oأساليب اإلرشاد الجماعي:
1ـًالتمثيلًالنفسيًالمسرحيً(السيكودراما) Psychodrama
 2ـ ــًالمحاض ـ ـراتًوالمناقشـ ــاتًالجماعيـ ــة( .يمكـ ــنًاالسـ ــتعانةًبـ ــبعضًالوسـ ــائطً
التعليميةًكالفيديوًمثالً).
3ـًجماعةًالمواجهةًEncounter Group
4ـًالناديًاإلرشادي.

مميزات اإلرشاد الجماعي:

1ـ يحقق األمن النفسي:

إذ أن انتمــاء العميــى إلــة إماعــة إرشــادية يــود إلــة الاــعور مالتقشــى والــت ل

وا قتناع مأنه ليس وحده الااذ؛ وأن الماكالت النفسية تواإه النـا

مــن الاــعور مــا

إميعـا ,كـلل أن سـماع العميـى

غيــره و ــح يتحــد ون عــن ماــكالتهح يزيــد مــن امم نانــه ويقلــى مــن مقاومتــه للتحــد واإل
ماكالتهح ,و اصة عندما يجد أنها ماكالت ماتركة هو يـر مـن ـو أسـوأ منـه حـا

ومــن ــح أحســن منــه حــا

يــزداد أملــه ــي التحســن ,كــلل

تالف
ـاح عــن

يهـدأ روعـه,

ــلن العميــى يجــد ــي ر اقــه مــن أعضــاء

الجماعة سندا انفعاليا ومجا مناسشا للتنفيس والتفريغ والتطهير ا نفعالي ,و لا كله ياعره ماألمن.
2ـ يقلى من حدة تمركز العميى حول ذاته ,ويو ر الفرصة لتحقيق اللات وإحراز المكانة والتقدير.
3ـ يتيح رصة ا ستفادة من أ طاء اآل رين وا تعاض بها حين يسمع ق

هح وتواريخ حياتهح منهح.

4ـ ياعر العميى مأنه يعطي و يأ ل قط.
5ـ يعتشر أنسب مرق إلرشاد العمالء اللين

يتجاوبون و يتعاونون ي اإلرشاد الفرد .

6ـ يعتشر أنسب الطرق اإلرشادية لتناول الماكالت التي تحى مفعالية أكثر ي المواقف ا إتماعية مثى
ماكالت سوء التوا ق ا إتماعي.

عيوب اإلرشاد الجماعي:
1ـ صعوبة عملية اإلرشاد الجماعي من الناحية الفنية إذا قورنت ماإلرشاد الفـرد  ,هـو يحتـا إلـة

شرة وتدريب من نوع اص قد

يتو ر لد كثير من المرشدين.

2ـ عدم التمكن من أحدا تغيرات إو رية ي الشناء األساسي لا

ية العميى.

3ـ شعور معض العمالء مالحر وال جى حين يكافون عن أنفسـهح ويتحـد ون عـن ماـكال تهح أمـام
اآل رين غير المرشد ,وقد يعتقدون أن ـي اإلرشـاد الجمـاعي مـا قـد يهـدد مكـانتهح ا إتماعيـة,
و لا يجعلهح يحجمون عن الكاف الكامى عن ذويهح.
4ــ عــدم اســتفادة الــشعض مالدرإــة المطلوبــة ــي ضــح ا تمــام مالجماعــة ,وقــد تتضــاءل ماــكالت
األ راد ال اصة مالمقارنة ما تمـام مالماـكالت العامـة ,و ـي نفـس الوقـت قـد تضـيع ماـكلة ـرد
واحد وقت الجماعة.

5ـ احتمال تعلح أنماط سلوكية سي ة لح يكونوا يعر ونها من قشى.

الم ادر:
 .1د .ممدوحــةًمحمــدًســالمةً،اإلرشــادًالنفســيً( منظــورًإنمــائيً)ً،مطــابعًجامعــةً
الزقازيقً،مصرً،ط 1985ً،1م.

 .2د .بشــيرًصــالرًالرشــيديً،د .ارشــدًعلــيًالســهلً،مقدمــةًفــيًاإلرشــادًالنفســيً،
مكتبةًالفالحًللنشرًوالتوزيعً،الكويتً،ط2002ً،1م.

