
 : الجمعً النفسً لئلرشاد واالجتماعٌة النفسٌة األسس

 إطار فً إتباعها من البد اجتماعٌة نفسٌة حاجات لدٌه اجتماعً كابن اإلنسان: أوال

 والشعور والمكانة والتقدٌر واالعتراف والنجاح األمن إلى الحاجة: مثل اجتماعً

 .والتوجٌه والضبط والسلطة اللوم وتجنب والمساٌرة بالمسؤولٌة وإلحساس باالنتماء

 الفرد سلوك فً االجتماعٌة األدوار تحدد التً االجتماعٌة المعاٌٌر تتحكم: ثانٌا  

 .االجتماعٌة للضغوط وتخضعه

 .النفسً اإلرشاد أهداف من هدفا وتحقٌقه االجتماعً التوافق ٌعتبر: ثالثا

 النفسٌة واالضطرابات المشكبلت أسباب من سبب االجتماعٌة العزلة تعتبر:  رابعا

 :الجمعً النفسً اإلرشاد ممٌزات 

 :أبرزها

 الشعور إلى ٌؤدي إرشادٌة جماعة إلى العمٌل انتماء أن إذ: النفسً األمن ٌحقق ـ1

 وأن الشاذ؛ وحده لٌس بأنه واالقتناع باالختبلف الشعور من والتخلص بالتقبل

 ٌتحدثون وهم غٌره العمٌل سماع أن كذلك, جمٌعا   الناس تواجه النفسٌة المشكبلت

 عن واإلفصاح للتحدث مقاومته من وٌقلل اطمبنانه من ٌزٌد مشكبلتهم عن

 منه أسوأ هو من ٌرى فهو مشتركة مشكبلت أنها ٌجد عندما وخاصة, مشكبلتهم

 فإن كذلك, التحسن فً أمله فٌزداد حاال   منه أحسن هم ومن, روعه فٌهدأ حاال  

 للتنفٌس مناسبا   ومجاال   انفعالٌا   سندا   الجماعة أعضاء من رفاقه فً ٌجد العمٌل

 . باألمن ٌشعره كله وهذا, االنفعالً والتطهٌر والتفرٌغ

 : الجمعً النفسً االرشاد وسابل

 الى العلمٌة الدراسات اشارت فقد اهدافه الجمعً النفسً لئلرشاد ٌتحقق وحتى    

 :_ وهً علٌها ٌعتمد التً الوسابل من عددا هناك ان

  الجماعٌة والمناقشة المحاضرة:  االولى الوسٌله 11

 , التعلٌمً شبه الجو فٌهاا ٌغلب اذ الجماعً االرشاد وسابل اهم من وهً      

 ٌتخللها المحاضرات القاء على تعتمد النها اساس دور التعلٌم واعادة للتعلٌم وٌكون

 توصلت فقد الصدد هذا وفً/ المسترشدٌن لدى االتجاهات تغٌٌر بهدف , مناقشات

 فً اٌجابٌة لنتابج وتحقٌقها الوسٌلة هذه فاعلٌة الى ,(1991) العبٌدي دراسة

 .المتوسطة مرحلة طلبة اتجاهات



 

 االعـــــبلم:  الثانٌة الوسٌلة 10

 وان  والصحف/  والسٌنما والتلفاز,( كالمذٌاع)  االعبلم لوسابل التعرض ان    

 وحقابق افكار من تقدمه ما خبلل من المفاهٌم بعض تصحٌح الى ٌؤدي كان

 المرشد من تقدٌمها طرٌقة على ٌتوقف بالمعلومات الفرد تأثر ان اال ومعلومات

 فً التخوٌف الى االلتجاء وعدم الترغٌب ان وجد وقد , المتلقً شخصٌة وعلى

 . والتأثٌر و االقناع فرصة ٌزٌد الفرد اعبلم

  االرشادي النادي:  الثالثة الوسٌلة 10

 تكوٌن الى تحتاح التً الجماعات مع ناجحة وتكون الوسٌلة هذه تستخدم     

 الرفض ٌعانون الذٌن مع جماعٌة خبرات والى , اقرانهم مع بناءة شخصٌة عبلقات

 فً االرشادٌة الجلسات تتم ثم والمدرسة, واالسرة االسرة فً واالحباط والحرمان

 توافق تحسٌن على للعمل المختلفة النشاطات استخدام مثل/  ونفسً اجتماعً جو

 .وبالمجتمع بأنفسهم ثقتهم وزٌادة االجتماعً الطلبة

 (السٌكودراما) المسرحً االجتماعً التمثٌل:  الرابعة الوسٌلة 10

 عملٌة من االنتهاء وبعد معٌنة شخصٌة بتمثٌل والمسترشد المرشد بقٌام وتتمثل    

 بإشراف , انفسهم الطلبة وبٌن , والطلبة المرشد بٌن المناقشة تتم للموقف التمثٌل

 وهً مهمة بصفة تمتاز المسرحً التمثٌل هً والتً دراما السٌكو ان , المرشد

 والتنفٌس , الحر التداعً ٌتٌح مما وتلقابٌتهم المسترشدٌن لدى السلوك حرٌة

 صراعاتهم عن فعلً  تمثٌلً موقف فً تامة بحرٌة ٌعبرون حتى , االنفعالً

 االجتماعً والتفاعل التوافق تحقٌق الى النهاٌة فً ٌؤدي وبالتالً , واحباطاتهم

 . االجتماعٌة الخبرة وتعلم السلٌم

 

  القصص الى االستماع:  الخامسة الوسٌلة 10

 من واالخبلقٌة االجتماعٌة االتجاهات وتنمٌة تعدٌل فً الوسٌلة هذه وتستعمل     

 . المسترشدٌن ألعمار المبلبمة والحكاٌات القصص بعض تقدٌم خبلل

 : الجمعً النفسً اإلرشاد خطوات فً العلماء نظر وجهات



 حسب االرشادٌة المجموعة تكوٌن اسس على النظر وجهات من الكثٌر اتفقت   

  -:  االتٌة الخطوات

 Intake Interview التمهٌدٌة المقابلة 11

 ٌتوقع ماذا إدراكهم بعد المجموعة فً كأعضاء الدخول ٌطلبون الذٌن األفراد 10

 . اآلخرٌن فً ٌتوقعونه وما منهم

 . للعضوٌة لبلنضمام أكثر دافعٌة عندهم وتبدو متطوعٌن ٌأتون الذٌن األفراد 10

 هو المجموعة فً للفرد األساسٌة الممٌزة"  قاببل(  Allport) البورت وعلق     

 مع Ego Involvement الفرد اندماج سهولة , األنا اندماج على الفرد قدرة

  اآلخرٌن

 واالصدقاء االقارب فهم العبلجٌة المجموعة فً بالدخول المفضلٌن غٌر اما 

  بهم خاصة مجموعات تكوٌن ٌمكن اذ والخجولون  , العدوانٌٌون والطبلب

 .اإلرشادٌة المجموعة تكوٌن أسس

 .معٌن زمنً عمري مستوى من المجموعة أفراد المرشد ٌأخذ:   Age العمر 11

 مستوٌات تقاربت كلما العقلٌة القدرة:  Intellectual ability العقلٌة القدرة 10

 من الذكاء متوسطً مع األذكٌاء جمع ممكن انه إال, أفضل ٌكون األفراد بٌن الذكاء

 . والتعلم التفاعل اجل

 فترة فً وخاصة الواحد جنس من المجموعة تكون أن ٌفضل: sex الجنس -0

 المراهقة

 بٌن مشتركة مشكبلت وجود أن:  Common Problems المشتركة المشكبلت -0

 واإلحساس باالنتماء الشعور حاجة إشباع على الفرد ٌساعد الواحدة المجموعة أفراد

 فً وٌشاركونه,  عنه ٌختلفون ال اآلخرٌن بان الفرد وٌطمبن ٌفهمونه اآلخرٌن بان

 .الدفاع لوسابل استعماله من ٌقلل وبذلك المشاكل نفس

 8-7 من واألفضل المجموعة حجم حول أراء عدة هناك:  Size المجموعة حجم -0

 وهناك جٌدا   التفاعل ٌكون وكذلك المجموعة مراقبة من المرشد ٌتمكن لكً وذلك

 سٌكون السلوك نماذج مدى فان" 0" عن العدد كل إذا أما مقبول( 11-0)  من رأي

 سٌضعف التفاعل فان العدد زاد وإذا.  ضٌقا  



  أعمارهم الذٌن األطفال عند( 0-0) من العدد ٌكون أن ٌفضل االبتدابٌة المدارس فً

 (10-8) من هو المجموعة حجم أن روجرز وٌشٌر أعوام(  7)

 لجلسة األعداد فً هامة نقاط

 :االجتماع مكان -1

 .اآلخرٌن إزعاج عن بعٌدة لؤلفراد النفسٌة الراحة فٌها ٌتوفر غرفة - أ

 بحرٌة اآلخرٌن فرد كل ٌرى لكً دابرٌة الجلسة تكون أن - ب

 النفسٌة الراحة من بدرجة تسمح الجلسة -ج

 فً دور له الجماعة نوع أن إال, جٌدا   معدال   باألسبوع مرة: المقاببلت تكرار -0

 المقاببلت عدد

  طالت إذا ٌقل اإلنتاجٌة مدى الن, ونصف ساعة– ساعة من: الجلسة طول -0

 .ذلك على اثر لهما والسن النمو إن أال الجلسة                    

  لقاءات 11-8 من ولكن الجلسات عدد تقرر المجموعة طبٌعة:  الجلسات عدد -0

 بخمس ٌمر الجمعً النفسً اإلرشاد أن(  Zastrow, 1991)  زاسترو رأى 

 :  هً أساسٌة خطوات أو مراحل

 .الجلسة بداٌة -1

 .المهنٌة العبلقة بناء -0

 .المشكلة دراسة فً التعمق -0

 .والبدابل الحلول عن البحث -0

 .الجلسة إنهاء -0

 .الجلسة بداٌة:  األولى المرحلة

 عدم بمعنى مباشرة غٌر بطرٌقة الجلسة المرشد ٌبدأ األولى المرحلة فً        

 الجو ٌهٌا أن وعلٌه مباشرة المشكلة أو الموضوع مناقشة فً الدخول فـً التسرع

)  وٌقترح. والتفاعل والتعبٌر الحدٌث على الجماعة أعضاء ٌسـاعد الـذي المناسب

Kadushin, 1972  )عن كالحدٌث عامة بأحادٌث الجلسة ٌبدأ أن المرشـد على 



 الموضوعات من وغٌرها الرٌاضٌة واأللعـاب السـٌارات مواقـف ومشكبلت الطقس

 إلى االنتقال فً الجماعة أعضـاء وتسـاعد عنهـا الحدٌث ٌسهل التً االجتماعٌة

 على بل للوقت مضٌعة المحادثات هذه Kadushin ٌعتبر وال الحقٌقٌة, المرحلة

 علـى التعـرف فـً الجماعة أعضاء تساعد كعوامل إلٌها ٌنظر فهو ذلك من العكس

 النقـاش وأسلوب الجماعً العمل وطرٌقة أسلوب على والتعرف البعض, بعضهم

 .المرشد على والتعرف والحـوار,

 تعـرٌفهم إلـى المرشد ٌعمد باالرتٌاح بالشعور الجماعة أعضاء ٌبدأ وعندما        

 من ٌطلب ثم فٌه, وٌساعدهم لهم ٌقدمه أن ٌمكن وما الجماعة فً وبدوره بنفسـه

 الجماعً العمل أهداف بتوضٌح المرشد ٌقوم ذلك وبعد بأنفسهم, التعرٌـف األعضاء

 الجماعة ألعضاء المرشد ٌشرح كما ومفهومٌن, مناسبٌن وأسـلوب وبلغـة دقـة بكل

 لعملهم المنظمة القواعد لهم وٌوضح النشاط, ممارسـة وأسـلوب العمـل طرٌقة

 األسبلة لتوجٌه فرصا الجزء هذا نهاٌة فـً لهـم ٌتٌح كما الجماعة, داخل وسلوكٌاتهم

 .سابقةال الجوانب بكل الخاصة واالستفسارات

 أعمالهـا الجماعـة تبـدأ الجماعـة أعضاء إعداد عملٌة من اإلنتهاء بعد       

 مجال فتح فرصة الجماعة ألعضاء المرشد ٌترك وقد الربٌس موضوعها ومناقشـة

 للمرشد ٌمكن لذلك الجماعة أعضاء ٌستجب لم وإذا فٌه, والبدء والحـدٌث الحـوار

 النشـاط فً بالبدء ٌساعدهم أن

 أن وٌنبغً والتعبٌرات, والتعلٌقات واألفكار التساؤالت بعض طرح خبلل من وذلك

 ومرتبطـة اإلمكـان قدر ومختصرة موجزة والمداخبلت التساؤالت هذه تكون

  بالموضـوع

 التً العبارات أن(  Zastrow, 199)  زاسترو ورأى. مناقشته المستهدف

  ٌستخدمها

 لذلك وٌضرب ومشجعة مختصرة عبارات تكون ان وٌنبغً العمل لبدء المرشد

 وأن!"  بالحدٌث ٌبدأ أن ٌرٌد منكم من العمـل, لبدء جاهزون نحن: " التالً بالمثال

 قد التً والعبارات المشجعة وغٌر المرغوبة غٌر العبارات عن االبتعاد المرشد على

 المرشـد أفضلٌة تؤكد التً تلك أو األعضاء جانب من فهمها ٌساء

 سـعٌد أنـا: " مـثبل المرشـد كقـول لدٌهم سٌبا انطباعا تترك التً أو الجماعة أعضاء 



 أنتم أو فٌه؟, أساعدكم أو لكم أقدمه أن ٌمكن الذي ما الجماعة, هذه فً بوجودكم

 وتعطً خاطا بشكل تفهم قد العبارات من النوع فهذا ؟ مشكبلت مـن تعانون

 .عنهم واختبلفه المرشد بأفضلٌة الجماعـة ألعضاء انطباعا

 ٌقوم الحدٌث بدء فً صعوبة الجماعة أعضاء ٌجد التً الجماعات وفً       

 مباشرة أسبلة توجٌه خبلل من وذلك العملٌة هذه فً فاعل دور بأخـذ المرشد

 ٌلخص ومن..  كلمة تعنً ماذا ٌعرف من ؟ هنا نجتمع جعلنـا الـذي مـا"  لؤلعضاء

 ؟ االجتماع هـذا مـن إلٌـه نطمـح الذي ما لنا

 : الجلسة لبدء(  زاسترو)  رؤٌة 

 من أن(  Zastrow, 1991)  رأى introduction التقدٌم عملٌة بعد          

 أو األولٌة المعلومات بعض وعرض بتقدٌم الجلسة بدء األحٌان بعـض فـً المفٌـد

 واالهتمـام الجماعـة, تناقشها التً المشكلة أو بالموضوع المرتبطة األساسٌة

 والصور واألفبلم كالملخصات واإلٌضـاح الشـرح أدوات كـل باسـتخدام

 ٌتعلق الجماعة موضـوع كـان إذا المثال سبٌل فعلى والرسوم, واإلحصاءات

 المخدرات عـن مـوجزة معلومـات بإعطـاء المرشد ٌبدأ أن ٌمكن المخدرات بأضرار

 وأفـبلم الشـرابح باستخدام وذلك الظاهرة هذه وحجم وأنواعها مفهومها حٌث من

 فقط الجماعة ألعضاء والتعلٌمً التوعوي الجانب تخدم ال المعلومات فهذه الفٌدٌو,

 أٌضا المفٌد من ولعل. والحدٌث المناقشة باب لفتح مساعدا عامبل تكون أن ٌمكـن بل

 وفهم استٌعاب من للتأكد exercises التمارٌن استخدام العملٌة هذه مـن اإلنتهـاء بعد

 المنزلـً الواجـب أسلوب استخدام أو عرضها تم التً للمعلومـات الجماعة أعضاء

 المعلومات هـذه ترسـٌخ لزٌـادة

 

 .العبلقة بناء:   الثانٌة المرحلة

 عملٌـة أي نجـاح فـً الـربٌس العامل هً والمسترشد المرشد بٌن المهنٌة العبلقة 

 والتقـدٌر واالحتـرام التقبل من أساس على تبنى أن ٌنبغً العبلقة وهذه إرشادٌة,

 الفروق ومراعاة والمشاعر واألفكار اآلراء عن للتعبٌر الفرصة وإتاحة والسـرٌة

 بالتقبل ٌتسم الجماعة فً مناسب جو إٌجاد على العمل المرشد وعلى. الفردٌة

 وصراحة حرٌة بكل مشكبلتهم عن التحدث علـى األعضـاء ٌساعد بحٌث واألمان

 .التردد أو بالتهدٌد شعور أو خوف دون مشـاعرهم عـن والتعبٌر أفكارهم ومناقشة



 األولى المقاببلت خبلل المرشد على أن إلى(  Zastrow, 1991)  واشار       

 المساعدة على والقدرة المعرفة ٌمتلك كشخص الجماعة أعضاء إلى نفسه تقدٌم

 ٌنبغً صوته نبرة وأن اآلخرٌن, مساعدة سبٌل فً ممكن جهـد كـل لبـذل واالستعداد

 وأن ومشكبلتهم, لمشاعرهم بتفهمه تشعرهم لؤلعضـاء واضحة رسالة توصل أن

 الجو تلطٌف فً ٌساعد بحٌث والعصـبٌة التوتر عن والبعد بالهدوء سلوكه ٌتسم

 كما الجماعات تواجهها مـا غالبـا التـً البداٌة صعوبات نتٌجة ٌنشأ قد الذي المتوتر

  nonjudgmental األحكـام إصـدار فـً التسرع عدم أهمٌة على جانبنا من نؤكد

 أعضـاء لقٌم متقببل مرنا المرشد ٌكون أن ٌنبغً بل moralistic األخبلقً والتشدد

 المرشد ٌعتبره فما العمل, بداٌة فً خاصة الشخصٌة لخصابصهم متفهما الجماعـة

 المهم من أن كما مختلفة, مواقف فً لآلخرٌن بالنسبة كذلك ٌكـون ال قـد قٌمـة

 كان, سبب ألي اآلخر على أحدهم تفضٌل وعدم بالمساواة الجماعة أعضاء معاملة

 دون لكن الجماعة أعضاء بٌن الفردٌة الفـروق مراعـاة علٌه أن إلى باإلضافة هذا

 فً أساسٌة عوامل تعتبر تقـدم مـا كل إن. فٌها تفرٌط أو المساواة بعامل إخبلل

 المختصٌن مـن الـبعض ٌعتبرهـا بل ونموها, وتقوٌتها المهنٌة العبلقة تكوٌن

 .والمسترشد المرشد بٌن المهنٌة العبلقة تكوٌن أسالٌب أو مهارات

 التـً واللغـة المرشـد ٌستخدمه الذي االتصال أسلوب أن أٌضا القول ٌمكن وأخٌرا

 مـع ٌتفق مناسبا أسلوبا المرشد استخدم فكلما المهنٌة, العبلقة فً تؤثر قد بها ٌتحدث

 على ذلك ساعد كلما ومفهومة مبسطة بلغة وتحدث األعضاء وإمكانٌات قـدرات

 .معهم والتفاهم مساعدتهم على وبقدرته به األعضاء ثقة زٌادة

 .المشكلة دراسة فً التعمق:   الثالثة المرحلة

 وقٌم سلوكٌات على متسرعة أحكام إصدار عدم المرشد من مطلوب هو كما        

 أٌضا المهم من فإن إلٌهم, اللوم توجٌه فً التسرع وعدم الجماعة أعضاء واتجاهات

 من كثٌر وٌخطا. التدخلٌة أو العبلجٌة األسالٌب استخدام فـً التسـرع عدم

 بعد واالقتراحات والتعلٌمات النصابح تقدٌم إلى ٌعمـدون عندما المبتدبٌن المرشدٌن

.                  صحٌحا فهما وفهمها دراستها فً التوسـع أو التعمق دون مباشرة المشكلة تحدٌد

 دراستها خبلل من وذلك المشكلة فهم إلى بحاجة الجماعة وأعضاء المرشد إن

 دراسـة

 ومـدة وآثارهـا, أبعادهـا على والتعرف ومناطقها, جوانبها جمٌع واختبار متأنٌة

 وكٌف بها, المتأثرٌن واألشخاص بها, المرتبطة والعوامل وأسبابها, تواجـدها,

 والنفسٌة البدنٌة األعضاء قدرات على والتعرف ذلك, كـل حٌال األعضاء ٌشعر



 سبٌل فً بها االستعانة ٌمكن والتً شخصٌاتهم فـً القـوة وجوانـب واالجتماعٌـة,

 األسرة فً المتاحة والموارد تاإلمكانٌا وتحدٌـد المشـكلة, مـع والتعامـل التكٌـف

 .االعضاء صـالح فـً منها االستفادة وكٌفٌة المحلً والمجتمع

 المشكبلت من عدد عن عبارة هً المشكلة أن(  Zastrow, 1991)  زاسترو رأى 

 حول ٌتركز المرشد دور وأن وعمق, بتأنً منها كل دراسة إلى تحتـاج التً

 علمٌة بطرٌقة ودراستها المشكبلت هذه على للتعرف الجماعـة أعضـاء مسـاعدة

 منظمة

 التعاطف لمشاعر المرشد توفٌر أهمٌة على أٌضا الصدد هذا فً وٌؤكد. 

empathy العطف ولٌس sympathy  مشاعر فهم على القدرة هو – فالتعاطف 

 مع للتعامل الجماعة أعضـاء ٌسـاعد  وهذا فٌهـا ومشـاركتهم الجماعة أعضاء

 وتحسٌن مشـكبلتهم تجـاه ونشٌط فاعل موقف أخذ على وٌشجعهم وحلها المشكلة

 المشكبلت دراسة على وقدرته نفسه فً ٌثق أن إلى بحاجة المرشد إن. أوضاعهم

 قد شكه أو فتردده تشخٌصها أو وتقدٌرها وتحلٌلها الجماعة أعضاء تواجـه التـً

 إٌجاد فً تساعد التً العوامل أهم من ولعل. الجماعة وفشـل فشـله إلـى ٌؤدي

 ومعلوماتٌا, ونفسٌا فكرٌا العمل فً للدخول المرشـد اسـتعداد هو الثقة هذه وتعزٌز

 واألدوات الوسابل وتحدٌد جلسة كـل مـن أهدافه تحدٌد منه ٌتطلب االستعداد وهذا

 التشجٌعً االتصال أسلوب إن. األهداف هذه إلنجاز بها سٌستعٌن التً األسالٌب أو

 والمشاركة التفاعل عملٌات زٌـادة فـً األهمٌـة بـالغ دور له المرشد جانب من

 أو الموضوع فً مهمـا جانبا لمس األعضاء أحد بأن المرشد ٌشعر فعندما والتعبٌر,

 مساعدة بهـدف وذلـك والحفز التشجٌع أسلوب ٌستخدم أن فعلٌه المشكلة أو القضٌة

 لتشـجٌع مختلفـة أسالٌب المرشد وٌستخدم. نشاطه أو حدٌثه إكمال على العضو ذلك

 Toseland & Rivas, 1998)  علٌـه أطلق ما أهمها من وحفزهم الجماعة أعضاء

 اللفظٌة التعبٌرات بها ٌعنً والذي attending skills الحضور مهـارات( 

verbal اللفظٌة وغٌر nonverbal ًوتأكٌد إظهار بهدف المرشد ٌستخدمها الت 

 جمٌع اللفظٌة بالتعبٌرات وٌقصد. الجماعـة داخل ٌحدث ما لكل ومتابعته حضوره

 وتشجٌعه اهتمامه عن للتعبٌر المرشد ٌستخدمها التً المنطوقة والجمل الكلمات

 الجماعـة ألعضـاء وتقبلـه وتقـدٌره واحترامـه وثقته وتعاطفه ومتابعته

      

 الموضـوع عن تحدثت لقد مشاركتك, لك أقدر أحسنت,"  مثبل كقوله ككل والجماعة

 الحركٌة التعبٌرات على فتعتمد اللفظٌة غٌر التعبٌرات أما".  الخ...  مفٌدة بطرٌقـة



 علـى تـدل التً واالبتسامة الٌدٌن وحركات واللمس واإلٌماء كـالنظر الجسـمٌة

. الحدٌث أو العمل لمواصلة لهم وتشجٌعه ومشكبلتهم بالجماعـة المرشـد اهتمـام

 تفاعل ومهارة الواعً, واالستماع اإلنصات مهـارة أٌضـا الحضـور مهارات ومن

 عملٌة أساس هً الحضور مهارات أن علـى المؤلفـان وٌؤكد. الجماعة مع المرشد

 بحاجة المرشد وأن كما والمسترشـد, المرشد بٌن المهنٌة العبلقة وتكوٌن المساعدة

 .البلحقة الجماعة وأنشطة عملٌات جمٌع فً المهارات هذه إلى

 .والحلول البدابل عن البحث:  الرابعة المرحلة

 أن ٌنبغـً التالٌـة الخطوة فإن وآثارها أسبابها وتحدٌد وتحدٌدها المشكلة دراسة بعد 

 أن(  Zastrow, 1991)   وراى. والحلول البدابل عن البحث عملٌة على تركز

: " التالً السؤال الجماعة أعضاء بسؤال المرشد بقٌام تبدأ أن ٌمكن المرحلـة هـذه

 الحلول مناقشة عملٌة تبدأ ذلك بعد ,"المشكلة؟ هذه حـل طرابق فً فكرتم هل

 ٌمكن التً الصعوبات وتحدٌد حل, كل وسلبٌات إٌجابٌات على والتعرف المطروحة

 والعمل األخذ وإمكانٌة الحلول هـذه واقعٌـة مـدى وتحدٌد التنفٌذ, عملٌة تواجه أن

 فً عضو لكل تتاح أن وٌنبغً. حل كل تنفٌذ من المتوقعة النتابج ومناقشة بها,

 عمبل المرشـد جانـب من معٌنة حلول فرض وعدم برأٌه المشاركة فرصة الجماعة

 الحلول اختٌار فً الحق فللجماعة self-determination المصٌر تقرٌر حق بمبدأ

 والبدابل

 المرشد دور وأن وظروفهم, وخصابصهم وإمكانٌاتهم قدراتهم مع تتناسب التً

 وفهم الحلول توضٌح فً الجماعة أعضاء من عضو كل مساعدة عنـد ٌتوقـف

 .عنهم بدال االختٌار لٌس ولكن منها حل كل على المترتبة النتابج

  المسترشد قبل من الحلول فرض سلبٌة 

 :منها مرغوبة غٌر نتابج إلى ٌؤدي قد المرشد جانب من معٌنة حلول فرض إن     

 المسترشدون ٌضع فشله حالة وفً فٌه مرغوب غٌر المفروض الحل ٌكون أن 11

 .الفشل مسؤولٌة وٌحملونه المرشد على اللوم

 أعضاء اتكال إلى ٌؤدي أن ٌمكن نجاحه حالة وفً فٌه مرغوبا الحل ٌكون أن 10

 .منهم أعرف أنه وهو بسٌط لسبب علٌه كلٌا واعتمادهم المرشد على الجماعة

 وتحّمل الجماعة أعضاء مشاركة خبلل من الجمعً النفسً اإلرشاد عملٌة وتتم      

 لتحسـٌن الضرورٌة واألنشطة والواجبات المهام بأداء والقٌام لمسؤولٌاته مـنهم كـل



 فـً عضو كل قدرات المرشد ٌراعً أن وٌنبغً , المشكلة وعـبلج الموقـف

 واعتماده الشخصً نموه فً ٌسهم به المكلف للعمل األدوار توزٌـع عنـد الجماعـة

 األعمال كانت إذا ذلك من العكس وعلى مسـتقبلٌة, بأعمال للقٌام وٌعده نفسه على

 بالفشل اإلحساس إلى به ٌؤدي أن فـٌمكن طاقته تتجاوز بالعضو المناطة واألنشطة

 قدراته مع تتفق التً باألعمال عضو كل ٌكلف بحٌث المسؤولٌات. واالتكالٌة

 ٌقوم منهم المطلوبة والمهام األعمال بتنفٌذ الجماعة أعضاء قٌام وأثناء , وإمكانٌاته

 طرٌقهم تعترض قد التً الصعوبات لتجاوز مساعدتهم على ٌعمل بتـوفٌر المرشد

 .أهدافهم تحقٌق من وتمنعهم

 المرحلة هذه فً المرشد التزام أهمٌة(  Riessman, 1965)  رٌسزمان وراى     

 واألسالٌب والحلول األعمال واختٌار مصٌرهم تقرٌر فـً الجماعـة أعضاء بحق

 ضرر أو األعضاء حٌاة على تهدٌد أي وجـود عـدم شرٌطة ٌرغبون التً

 أن له البد معٌن حل باختٌار العضو ٌقوم وعندما. اآلخرٌن ومصالح بمصالحهم

 منه مطلوب هـو مـا وٌعـرف تنفٌذه, وطرٌقة الحل هذا أهداف وٌدرك وٌفهم ٌعً

 .وجد إن العمل هذا فً سٌشاركه ومن به, العمل تجاه

 social االجتمـاعً العقـد اسـتخدام أهمٌة على(  Zastrow, 1991)  زاسترو واكد

contract وٌنبغً الحاجة, وقت رسمً كمرجع واستخدامه العمل لتنظٌم كوسٌلة 

 ومدتها وأنشطتها وأسالٌبها التدخل عملٌة ألهداف دقٌقا تحدٌدا العقد ٌتضمن أن

 بمحتوى االلتزام فً الجماعة أعضاء أحد فشل حالـة فـً أنه على نؤكد كم. الزمنٌة

 العضو ٌسأل أن المرشد على ٌنبغً بل , أعذاره وقبول انتقده المبلبم من فلٌس العقد

" علٌه؟ اتفقنا الذي العمل إنجاز فً ترغب زلت ال هل: " التالً السؤال بساطة بكل

 علٌها ٌوافق جدٌدة زمنٌة مدة تحدٌد المرشد فعلى بالموافقة العضو إجابة كانت فإذا

 أعضـاء بتشجٌع العقد بنود تنفٌذ فترة خبلل المرشد وٌقوم. العمل إلنجاز العضو

 التجزبة مهارات استخدام خبلل من سواء للعمل والدافع الدعم وتوفٌر الجماعة

 سبق التً الحضور مهارات استخدام خبلل من أو العمل, إنجاز فـً والتـدرج

 من األعضاء سٌجنٌها التً والفوابد المكتسبات توضٌح خـبلل مـن أو إلٌها, اإلشارة

 بالتعلٌمات وتزوٌدهم نفوسهم فً الثقة زرع خـبلل مـن أو األعمال, إنجاز

 .مهمتهم علٌهم تسهل التً والمعلومات

 .العمل إنهاء:  الخامسة المرحلة

 التً اإلرشادٌة العملٌة مراحل من األخٌرة المرحلة هً الجماعً العمل إنهاء     

 إنجاز بعد عادة المرحلة هذه وتبدأ والمسترشدٌن, المرشد من كل ٌتقبلها أن ٌنبغـً



 أن(  Zastrow, 1991)  ورأى. سلفا علٌها المتفق الموضوعات ومناقشـة األهداف

 : االتٌة بالمهام القٌام المرشد من تتطلب الجماعـة أعمـال إنهاء عملٌة

 

 الجلسة أو العمل بداٌة من التلمٌح خبلل من وذلك المرحلة لهذه الجماعة إعداد 11

 .تحققـت التً باإلنجازات واإلشادة العمل تلخٌص 10

 . وجد إن المنزلٌة الواجبات تعٌـٌن. 0

   رٌفاس و توسٌبلند رؤٌة 

 المشاعر مع المرشد تعامـل أهمٌـة إلـى(   Toseland & Rivas, 1998)  أشارا. 

 والفخر بالرضـا كالشعور)  إٌجابٌة مشاعر كانت سواء العمل انتهاء عن الناجمة

 والمقاومـة واإلنكـار والغضـب كـالحزن)  سـلبٌة أو(  والثقة والسعادة واالعتزاز

 معها والتعامل المشاعر هذه عن للتعبٌر الفرصة إتاحة خبلل من وذلك(  والتمارض

 . مناسبة بطرٌقـة

 القـوة جوانب ومعرفة اإلنجازات لتحدٌد العمل بتقوٌم المرشد ٌقوم وأخٌرا

 والضـعف

. المستقبلٌة الجماعات مع المهنً األداء تحسٌن فً ذلك كل من لبلستفادة العمل فً

 عن الجماعة أعضاء سؤال هو العمل لتقوٌم استخدامها ٌمكن طرٌقة أبسط ولعل

 ما أو فٌهم, عضو لكل تحققت التً الفوابد هً وما العمل, هـذا مـن استفادتهم مدى

 .الجمعً التدخل نتٌجة حٌاتهم فـً حـدثت التـً التغٌٌرات هً

 

 

 

 

 

 .المجموعة داخل العبلجٌة القوى 

 : Expectations التوقعات -1



 اآلخرٌن اتجاه نسلك نحن"  ما لمؤثر لبلستجابة واالستعداد العقلً االتجاه انه     

 الفرد ٌتوقع عندما الجمعً لئلرشاد وبالنسبة"  منً ٌتوقعون وما منهم نتوقع لما

 الحسنة الصورة ٌعطً إن المرشد على ولذلك ٌنجح فانه لبلستفادة واضحة توقعات

 جٌدة بتوقعات ٌشعروا لكً لطبلبه

 تحقٌقها على وٌعمل المسترشد ٌتوقعها إن ٌجب التً التوقعات أهم  فرانك" بٌن وقد

: 

 .مشاعره عن للتعبٌر فرصة - أ

 التعاون بروح والخاصة العامة المشاكل لمناقشة فرصة - ب

 :  Commitment االلتزام 10

 بعد سلوكهم ٌغٌروا وان , مشاكلهم عن بالتحدث المجموعة أفراد ٌلتزم أن هو     

 أن ٌجب محّكات ثبلث عن"  bech بٌك"  تحدث وقد , الجماعة عضوٌة فً قبولهم

 . الفرد بها ٌلتزم

 . اآلخرٌن من المساعدة ٌتقبل بان ٌلتزم أن -أ

 . الشخصٌة الدفاعات عن ٌتخلى بان ٌلتزم أن-ب

 . كمرشد المجموعة مشكبلت تعرف أن -ج

 : the responsibility المسؤولٌة10

 بالمسؤولٌة الشعور لزٌادة أكثر فرصا   عضو لكل نهٌا أن اإلرشاد مهام من       

 : االتٌة بالمهام القٌام من بد ال وهنا.  ككل المجتمع إلى وبالتالً المجموعة داخل

 فً ٌفكر أن المسترشد من اطلب كان , القرارات اتخاذ فً المشاركة الفرد تعلٌم - أ

 على ٌشجعه ذلك فً الشخص اشتراك أن , ما عمل فً ٌنجح لكً عمله ٌمكن ماذا

 المسؤولٌة تقبل

 والعدوانٌة السلبٌة عن واالبتعاد النقاش فً المشاركة - ب

 كلها لٌس اآلراء وهذه راٌة, ٌبدي بان الفرد لدى اإلحساس تنمٌة وهً: الحرٌة -ج

 نظر وجهات تبقى بل خطأ أو صح

 اإلرشاد أهداف من وهذا , القرار اتخاذ على الفرد تعلٌم -د



 :Security  األمن -0

 ٌبدع األمن الطلب أن , والنفسٌة البٌولوجٌة الناحٌة من ضرورٌة األمن حاجة       

"  ٌصفها كما اإلرشاد بٌبة أن الخابف بعكس سلٌما   إدراكا وٌدرك وٌناقش وٌسال

"  Bech بٌك"  حدد وقد , واستحسان وتفهم ومشاركة امن بٌبة هً"  سٌمون

 . آمنة اإلرشادٌة المجموعة تجعل التً التالٌة األسباب

 األصدقاء من مجموعة ضمن الشخص تعلم ٌسهل - أ

 واقعٌة أكثر بأنها تمتاز اتجاهه األصدقاء استجابة - ب

 نفسه معرفة على ٌساعده كما له وٌستجٌبون الحساسٌة من درجة بأقل ٌتقبلونه -ج

 دفاعاته عن والتخلً

 النقاش خبلل من له العون وٌقدمون الحقٌقٌة مشكلته وٌتقبلون له ٌستمعون -د

 كمشكلة ال كانسان الشخص تقبل-ه

 

 Acceptance: التقبل -0

 قبل من للمسترشد الصادق التقبل , رفض وال فٌه تهدٌد ال جو خلق       

 وهذا , سلوكه تعدٌل على وٌشجعه بنفسه الفرد ثقة ٌعزز اآلخرٌن المسترشدٌن

 األمر بادئ فً حدوثه وٌصعب جلسات ٌتطلب

 Attractiveness: الجاذبٌة -6

 وعملهم بعضوٌتها وتمسكهم لها ووالبهم الجماعة إلى بانتمابهم األفراد شعور"      

 عنها والدفاع الجماعة عمل مسؤولٌة لتحمل واستعدادهم مشترك هدف سبٌل فً معا  

" 

 كانت كلما التفاؤل , والتقبل , كالحب األعضاء بٌن اٌجابٌة استجابات تتكون عندما

 Cart""  وٌرى السلوك تغٌر فً أعظم آثارها كانت وكلما أكثر متماسكة المجموعة

Wright إشباع على المجموعة وقدرة أهدافها بأهمٌة تحدد المجموعة جاذبٌة إن 

 فً جذابة تكون المجموعة إن Cart وٌرى , األعضاء قبل من المرغوبة الحاجات

 : ٌكون عندما التالٌة الحاالت

 ومقبولٌن قادرٌن أعضاؤها ٌكون عندما-أ 



 متشابهٌن أعضاؤها ٌكون عندما-ب

 فً صعب المطلوبة الصفات تحقٌق الن صغٌرة المجموعة تكون عندما-ج

 الكبٌرة المجموعة

 -:المجموعة جاذبٌة تقاس كٌف

 العضوٌة استمرار مدى:   االستمرارٌة -1

 االنتماء فً الراغبٌن عدد:        العدد  -0

 الغٌاب مرات عدد قلة:       الغٌاب  -0

 أخرى مجموعة إلى التحول فً الرغبة لعدم:       االنتقال -0

 اآلخرٌن لمساعدة الموجودة المٌل ٌعنً:          النزعة -0

 تعارض هو عام بشكل المجموعة داخل الجاذبٌة ٌقلل مما:  األمل بخٌبة الشعور -6

 األهداف واختبلف اآلراء

 عبلقات, تكوٌن فً الرغبة زادت باالنتماء الشعور زاد كلما:   االنتماء -7

 ٌمكن نظر وجهات هناك. التغٌر اجل من االلتزام وزٌادة أقوى بمعنوٌات والمشاركة

  للمجموعة, باالنتماء الفرد شعور من تعزز أن

 : نظر وجهة هً الوجهات هذه ومن

 من وٌخفف , الواقع فً هو كما ذاته على العضو ٌنفتح بان رأى:   دراٌكرز-أ

 .االنتماء بحقٌقة سٌشعر ما بقدر مناسبة أهداف وٌحدد الدفاعٌة مٌكانزماته

 شعور منهم كل عند ٌوجد , ما مشكلة بحث فً الفرٌق أعضاء اشتراك أن:  بٌك-ب

 . المجموعة هذه إلى باالنتماء

 وأعضاء نفسه مع أفضل تكٌف من العضو ٌحقق ما بقدر بأنه رأى:   هوبز-ج

 لها باالنتماء الشعور عنده ٌقوي ما بقدر المجموعة

 درجة على الفرد ٌكون أن وٌنبغً , للعمل الفرد لدفع ضروري التوتر:  التوتر -8

 أعضاء بٌن الحادث التوتر من ٌزٌد أو ٌقلل أن ٌمكنه بحٌث المرونة من كافٌة

 مع تصطدم إن معه ٌمكن الذي الحد عن ٌزٌد ال إن ٌجب التوتر وهذا المجموعة

 اآلخرٌن انفعاالت

 : الجماعة معاٌٌر -9



 وتتضمن الجماعة أفراد من المتوقعة السلوك مستوٌات أنها"  جبلل سعد عرفها     

 الجماعة احتمال معها ٌمكن التً والحدود بها ٌلتزم التً األخبلقٌات المعاٌٌر هذه

 . السلوك من معٌنة ألنماط

 للخبرة مقٌاس أو مٌزان معناه فرضً تكوٌن:   زهران حامد.د وعرفها     

 رفض دون اجتماعً بقبول ٌتكرر الذي االجتماعً والسلوك االجتماعً واإلدراك

 . نقد أو اعتراض أو

 علٌها ٌتفق معٌنة سلوكٌة أنماط على العبلج بداٌة منذ اتفاق هناك أن شك ال    

 الجماعة لهذه معٌار لتأسٌس التمهٌد هو األساسً المرشد ودور. الجمٌع

 :بها الفرد ومساٌرة بها االلتزام ومدى المعاٌٌر قوة تحدد عوامل هناك

 :المعاٌٌر قوة 

 الجماعة تماسك-أ 

 الجماعة معاٌٌر وضوح-ب

 الجماعة به تقوم الذي العمل أهمٌة-ج

 Different clients الصعب المسترشد

 العبلج صعب شخصا   المجموعة داخل نجد بل , جٌدٌن المسترشدٌن جمٌع لٌس

 : فٌه ٌلً ما ٌكتشف أن المرشد وعلى

 ؟ اإلنسان هذا فً الغرٌب ما -1

 ؟ الفرد هذا مشاعر حقٌقة ما -0

 ؟ أصبل مشبعة غٌر وهً إشباعها إلى ٌسعى التً الحاجة هً ما -0

 ؟ عبلجٌة زاوٌة من له استجٌب كٌف -0

 :اإلرشاد صعبوا األشخاص

 الشعوري بشكل حاجاته ٌشبع إن ٌحاول النصٌحة معطً أن:  النصابح موزع -1

 الذي الشخص فً مختببة سادٌة هناك"  فروٌد ٌقول.  حٌاته فً إشباعا تصادف لم

 " اآلخرٌن جراحات لثم ٌحاول والذي اللزوم عن زابد حماسه

 :الشخص هذا مثل لوجود أسبابا هناك إن"  بادور"  قال



 .مشاكله عن االنتباه ٌبعد أن شعورٌا   ال ٌحاول النصٌحة معطً ان - أ

 ". عظٌم أنا كم"  للمرشد لٌقول ٌعطٌها مشاعر هناك - ب

 ؟ ٌعالجه وكٌف ؟ النصٌحة معطً إمام المرشد ٌفعل ماذا

 عندما مرتاح غٌر  زمٌلك بان تشعر بأنك اعتقد)  مثبل للناصح المرشد ٌقول      

 هذا تمنع إن استطعت إذا , ٌتعذب تراه أن ترٌد ال وأنت النوع هذا من قضٌة ٌبحث

 .( العذاب

 .السطح إلى ٌخرجها وان مشكلته ٌناقش أن هو المرشد دور ان هذا معنى

 تنقصهم ألنهم اكفاء غٌر بأنهم ٌشعرون االعتمادٌٌن معظم:  االعتمادي الفرد-0

 .القرار تنفٌذ و القرار اتخاذ:  هما بشٌبٌن الثقة

 إعطابه أو مشاعره عن الحدٌث طرٌق عن االستقبللٌة تعلٌمه ٌجب الجلسة داخل

 اعتمادي لشخص فلم مشاهدة أو تمثٌلٌة فً مستقلة شخصٌة نموذج

 استحسان على للحصول وزنا   ٌضع الخنوع الفرد:  The yes man الخانع-0

 له ٌرٌده ما وٌعمل.  اآلخرون ٌرغبه عما ٌجن أن به تصل بحٌث.  اآلخرٌن

 وغٌر نفسه على ٌحقد أعماقه فً وهو , اآلخرٌن قبل من ٌستغل ولذلك اآلخرون

 . فردٌته ضٌاع بسبب مرتاح

 ذلك ٌتم وحتى السطح على ٌخرجها وان مشكلة لدٌه أن ٌعترف أن الخنوع مشكلة

 التً مشكلته عن ٌتحدث أن على معه ٌتفق إن التمهٌدٌة المقابلة فً المرشد على

 .ٌستفٌد حتى عنها ٌكشف وان تهمه

 من ٌعانون قد هنا الجالسٌن األفراد بعض"  ٌعلق أن للمرشد ٌمكن الجلسة أثناء

 " حقا   ذلك ٌعانون ال ولكنهم الخنوع مشكلة

 ٌشعر عندما جدٌدة مهارات ٌمارس أن تعلٌمٌة والمجموعة المرشد ٌبدأ الجلسة فً

 .موضوعها فً ال ٌقول كان باآلمن

 مع ٌتفاعل , مقٌم غٌر عمله أن ٌشعر شخص هو:  Silent man الساكت-0

 ما غالبا   الجلسة فً وسرعة بصراحة الساكت ٌتكلم ولكنه قلٌل, بقدر المجموعة

 . المجموعة فً لسرعة الدور منه ٌؤخذ

 ٌتكلم أن ٌرٌد انه ٌبلحظ عندما وذلك أحاسٌسه ٌعكس أن الجلسة فً المرشد دور    

 بضع منذ الكبلم وشك على كنت انك ٌبدو"  قاببل   ٌبادر أن الدور منه اخذ ولكن



 الكلمة ٌطلبون زمبلبك من كثٌرا   وجدت ألنك ربما , الصمت أثرت ولكنك دقابق

 " ترددت ولهذا

 :القلق الشخص -0

 عن بإسهاب ٌتحدث المنزعج بالمزاج ٌتمٌز , وخابف مهموم شخص هو      

 علٌم أن ٌتصورون ألنهم المجموعة ٌربك وهذا. واحدة دفعه أوراقه وٌكشف خبراته

 هو هنا المرشد ودور مفهوم غٌر بشكل أو بسرعة ٌتكلم القلق فالفرد مثله ٌعملوا أن

 ما أننً خاٌف , أقاطعك أن لً اسمح"  مثل"  تفسٌر -تقبل– المشاعر عكس" 

 كل فاهم وأنا متابعتك فً بصعوبة اشعر أننً.  مستحً أو خابف أنت هل. فهمتك

 أذا أساعدك أن ٌمكن ولكن تزعجك أشٌاء هناك أن عندي واضح وهذا ٌتعبك شًء

 عن مشكلته حل على تساعده المجموعة. ببطء تكلمت أو واحدة مشكلة اخترت

 . والتقبل األمن طرٌق

 : الفداء كبش -6

 لٌكون أو , ٌهان عندما سعٌد فهو , سوشٌة ما عنده ٌكون أن إما شخص        

 آخر وبتعبٌر والفكاهة والنوادر التنكٌت موضع دابما   وهو اآلخرٌن مع طٌبة عبلقات

 المؤذي مشاعر ٌوضح أن الجلسة فً المرشد فعلى , الساخن الكرسً على ٌجلس

 ٌتكلم وان الناس حب ٌكسب كٌف الشخصٌة ترتٌب وإعادة ٌتحمل الذي ومشاعر

 .شعوره عن

 

 

 

 الجمعً اإلرشاد عملٌة إنهاء

 على الثانً أو األول اللقاء خبلل المجموعة أعضاء ٌتفق إن الضروري من    

 التً المدة على ذلك وٌنبنً. المقاببلت عدد على وكذلك جلسة كل ونهاٌة بدء موعد

 .األهداف لتحقٌق ستؤخذ

 إنهاء من بد ال تهمهم التً المشكبلت مناقشة من المجموعة تنتهً عندما عادة    

 إلى باالنتماء والشعور األلفة من نوع هؤالء لدى ٌتولد قد ولكن , اإلرشاد جلسات

 أن بد فبل بذلك المرشد أحس وإذا , اإلرشاد عملٌة إنهاء تحاشً ٌحاولون ٌجعلهم حد

 . لها ٌستجٌب



 بٌن التباعد طرٌق عن الجلسات انتهاء بقرب المجموعة أشعار المرشد بإمكان    

 بل واألغلبٌة التصوٌت أساس على اإلنهاء قرار ٌتخذ أن ٌجوز ال انه إال , الجلسات

 . فرد كل حاجات مراعاة أساس على

 :الجلسات تسجٌل

 ٌقوله ما كل ٌسجل أن وعلٌه المرشد, قبل من الجلسة فً دار ما تسجٌل ٌتم أن ٌجب

 كتابة عضو كل من الطلب هو ذلك على المرشد وٌساعد , بأول أول عضو كل

 تقرٌرا   جلسة كل نهاٌة فً تكتب أن المجموعة من ٌطلب كما جلسة كل بعد تقرٌر

 .الجلسة فً دار عما

 قد انه كما جمٌعا   األعضاء موافقة إلى ٌحتاج فهذا أشرطة على الجلسات تسجٌل أما

 .فقط أصواتهم لسماع شخصٌتهم من ٌغٌرون أفراد هناك حٌث ٌفٌد ال

 

 

 الجماعً النفسً اإلرشاد على الفردي النفسً اإلرشاد استخدام نفضل متى 

 من ٌتاح أو ٌتوافر ال شدٌدا   وتركٌزا   انتباها   ومشكلة المسترشد حالة طلبت إذا-1

 .الجماعً اإلرشاد خبلل

 .للمخدات إدمانا   أو جنسٌا   انحرافا   العبلج أو اإلرشاد موضوع ٌكون عندما-0

 الهسترٌة حاالت فً هو كما السرٌع التدخل تتطلب حالة فً المسترشد كان إذا-0

 .واالكتبابٌة

 وتنقصه اجتماعٌة عبلقات تكوٌن على القدرة المسترشد لدى ٌكون ال عندما-0

 .االجتماعٌة الفوبٌا حاالت فً هو كما اآلخرٌن مع التفاعل مهارة

 الجمعً النفسً االرشاد فً مهمة نظر وجهة 

 مهمة تساؤالت

 تتمكن فكٌف األشخاص من لمجموعة قابدا تكون أن تتضمن مهنة إلى تقدمت إذا -1

 :التالٌة األسبلة عن اإلجابة من

 الجماعة؟ وتوجٌه لقٌادة النظرٌة توجهاتك هً ما -1

 الجماعة؟ تلك ستنظم كٌف -0



 الجماعة؟ قابد دور إلى تنظر كٌف -0

 أن قٌمة وما الجمعٌة؟ العملٌة فً النظري الجانب ممارسة اٌجابٌات هً ما -0

 الجمعٌة؟ العملٌة فً اإلرشادٌة واألسالٌب والمفاهٌم النظرٌات من مجموعة توظف

 الجمعٌة؟ العملٌة فً الجماعة قابد ٌواجهها أن ٌمكن التً العقبات هً ما -0

 تتوفر أن ٌجب التً العلمٌة والمؤهبلت والمهارات الشخصٌة الصفات هً ما -0

 الجماعة؟ قابد لدى

  الجماعة؟ لقابد مساعد وجود وسلبٌات حسنات هً ما -0

 :الجمعً النفسً اإلرشاد عٌوب

 :أبرزها

, الفردي باإلرشاد قورنت ما إذا الفنٌة الناحٌة من الجمعً اإلرشاد عملٌة صعوبة ـ1

 .المرشدٌن من كثٌر لدى ٌتوفر ال قد خاص نوع من وتدرٌب خبرة إلى ٌحتاج فهو

 .العمٌل لشخصٌة األساسً البناء فً جوهرٌة تغٌرات أحداث من التمكن عدم ـ0

 عن وٌتحدثون أنفسهم عن ٌكشفون حٌن والخجل بالحرج العمبلء بعض شعور ـ0

 قد ما الجماعً اإلرشاد فً أن ٌعتقدون وقد, المرشد غٌر اآلخرٌن أمام مشكبلتهم

 .ذوٌهم عن الكامل الكشف عن ٌحجمون ٌجعلهم وهذا, االجتماعٌة مكانتهم ٌهدد

 تتضاءل وقد, بالجماعة االهتمام خضم فً المطلوبة بالدرجة البعض استفادة عدم ـ0

 قد الوقت نفس وفً, العامة بالمشكبلت باالهتمام بالمقارنة الخاصة األفراد مشكبلت

 .الجماعة وقت واحد فرد مشكلة تضٌع

 .قبل من ٌعرفونها ٌكونوا لم سٌبة سلوكٌة أنماط تعلم احتمال ـ0

   


