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:المقدمة
غيرهمعاً سلوكييشتركفردكلأنمنالجماعياإلرشادفلسفةتنطلق

أنماطعضبفيفريدأنهفرغموأنماطهالسلوكخصائصمنكثيرفي
.األخرًىالسلوكأنماطبعضفيغيرهمثلأنهإالسلوكه

:الجماعياإلرشادتعريف
مشكالتهمتتشابهأنيحسنالذينالعمالءمنعددإرشادهو

.واحدةجماعةفيمعاً واضطراباتهم
.وًيتربموقفعلىأساساً يقومأنهإذتربويةعمليةويعتبرـ



:الجماعة اإلرشــادية
oأشكالها  :
ي،نادأعضاء،دراسيفصلطالب)مثلفعالً قائمة:طبيعيةجماعةأماـ1

.(مدمنوًن
.الحاجةعندتكوينهايتم:مصطنعةجماعةـ2
oاألعضاءعدد:

.عميالً 15ـ3مابينعادةً اإلرشاديةالجماعةأعضاءعدديتراوح
إلىيصلقدالعددأنإالأفراد،10ـ7منهواألمثلالعددأنيرًىمنوهناك

.الخاصةالحاالتبعضفيفرداً 50
oالمدة:
.دقيقة90إلىدقيقة60منالجلسةتستغرًققد
oالمكان:

دارةإعلىوالقائميناألعضاءعدديستوعبمكانفيالجلساتعقديشترط
.اءالضوضعنوبعيد,ومناسبةكافيةإضاءةوجود,التهويةجيدالجلسات،



oعدد الجلسات  :
.جلسة16-8تتراوحًمابينً

oشروط ومعايير تكوين الجماعة اإلرشادية:
. رشـاديةـًتشابهًمشكالتًواضطراباتًاألفـرادًالـذينًيمكـنًأنًيكونـواًجماعـةًإ1

.مماًيكونًعامال ًمشتركاً 
.ـًتجانسًاألفرادًمنًحيثًالجنسًوالمستوىًالتعليميًواالجتماعي2
, طرفـةـًيجبًأنًالًتضمًالجماعـةًاإلرشـاديةًاألفـرادًالـذينًلـديهمًمشـكالتًمت3

.أوًالمرضىًالنفســيينًأوًالجانحين

oأساليب اإلرشاد الجماعي  :
Psychodrama( السيكودراما)ـًالتمثيلًالنفسيًالمسرحي1ً
ئطًيمكـــــنًاالســــتعانةًبـــــبعضًالوســـــا. )ـــــًالمحاضـــــراتًوالمناقشــــاتًالجماعيـــــة2

(.التعليميةًكالفيديوًمثالً 
Encounter Groupـًجماعةًالمواجهة3ً
.ـًالناديًاإلرشادي4



:مميزات اإلرشاد الجماعي
:  يحقق األمن النفسيـ 1

تالف إذ أن انتمــاء العميــى إلــة إماعــة إرشــادية يــود  إلــة الاــعور مالتقشــى والــت ل  مــن الاــعور مــا  
ماع العميـى كـلل  أن سـ, وا قتناع مأنه ليس وحده الااذ؛ وأن الماكالت النفسية تواإه النـا  إميعـا  

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

ضــاء كــلل   ــلن العميــى يجــد  ــي ر اقــه مــن أع, ومــن  ــح أحســن منــه حــا    يــزداد أملــه  ــي التحســن
.  لا كله ياعره ماألمنو , الجماعة سندا  انفعاليا  ومجا   مناسشا  للتنفيس والتفريغ والتطهير ا نفعالي

.يرويو ر الفرصة لتحقيق اللات وإحراز المكانة والتقد, ـ يقلى من حدة تمركز العميى حول ذاته2
.ياتهح منهحـ يتيح  رصة ا ستفادة من أ طاء اآل رين وا تعاض بها حين يسمع ق  هح وتواريخ ح3
.ـ ياعر العميى مأنه يعطي و  يأ ل  قط4
.ـ يعتشر أنسب مرق إلرشاد العمالء اللين   يتجاوبون و  يتعاونون  ي اإلرشاد الفرد 5
تماعية مثى ـ يعتشر أنسب الطرق اإلرشادية لتناول الماكالت التي تحى مفعالية أكثر  ي المواقف ا إ6

.ماكالت سوء التوا ق ا إتماعي



:عيوب اإلرشاد الجماعي

حتـا  إلـة  هـو ي, صعوبة عملية اإلرشاد الجماعي من الناحية الفنية إذا قورنت ماإلرشاد الفـرد ـ 1
. شرة وتدريب من نوع  اص قد   يتو ر لد  كثير من المرشدين

.ـ عدم التمكن من أحدا  تغيرات إو رية  ي الشناء األساسي لا  ية العميى2
تهح أمـام ـ شعور معض العمالء مالحر  وال جى حين يكافون عن أنفسـهح ويتحـد ون عـن ماـكال 3

, ماعيـةوقد يعتقدون أن  ـي اإلرشـاد الجمـاعي مـا قـد يهـدد مكـانتهح ا إت, اآل رين غير المرشد
.و لا يجعلهح يحجمون عن الكاف الكامى عن ذويهح

الت وقــد تتضــاءل ماــك, ـــ عــدم اســتفادة الــشعض مالدرإــة المطلوبــة  ــي  ضــح ا  تمــام مالجماعــة4
اـكلة  ـرد و ـي نفـس الوقـت قـد تضـيع م, األ راد ال اصة مالمقارنة ما  تمـام مالماـكالت العامـة

.واحد وقت الجماعة
.احتمال تعلح أنماط سلوكية سي ة لح يكونوا يعر ونها من قشىـ 5



:الم ادر
،ًمطــابعًجامعــةً(منظــورًإنمــائيً) ممدوحــةًمحمــدًســالمة،ًاإلرشــادًالنفســيً. د1.

.م1ً،1985الزقازيق،ًمصر،ًط
نفســي،ًراشــدًعلــيًالســهل،ًمقدمــةًفــيًاإلرشــادًال. بشــيرًصــالرًالرشــيدي،ًد. د2.

.م1ً،2002مكتبةًالفالحًللنشرًوالتوزيع،ًالكويت،ًط


