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 :الجمعً النفسً اإلرشاد تعرٌف

 مشكالتهم تتشابه  الذٌن األفراد من عدد إرشاد:  بانه زهران حامد عرفه      

 فً األفراد من عدد مع دٌنامٌة عالقة:  بانها القول ٌمكن وكذلك ، واضطراباتهم

 مساعدة عملٌة بانها وصفها ٌمكننا كما ، وقٌمهم اتجاهاتهم لتعدٌل الوقت نفس

"  أفضل بشكل اآلخرٌن وسلوك سلوكهم فهم على األفراد من عدد لمساعدة موجهة



 تتلق التً للفرد الشخصٌة المشكالت على ٌركز الجمعً االرشاد ان بالذكر وٌجدر

 . الخاصة بحٌاته

 الجمعً النفسً االرشاد فلسفة 

 فً غٌره مع سلوكٌا   ٌشترك فرد كل أن من الجماعً اإلرشاد فلسفة تنطلق      

 أنه إال سلوكه أنماط بعض فً فرٌد أنه فرغم وأنماطه السلوك خصائص من كثٌر

 .األخرى السلوك أنماط بعض فً غٌره مثل

 الجمعً النفسً اإلرشاد أهداف

 . وانفعالٌا اجتماعٌا   الفرد نمو ٌتوسع أن -1

 مفتوح وبجو ودٌة بطرٌقة مشاعرهم الختبار كبٌرة فرصة األفراد إعطاء -2

 ومهاراته بقدراته ثقة أكثر لٌصبح أعلى قدرة الفرد إعطاء -3

 والتعلٌم التعلم عملٌة -4

 أو مفٌدة نشاطات بؤوجه القٌام نحو األفراد جهود لتوجٌه عالجٌة مإثرات تقدٌم -5

 الٌومٌة الحٌاة فً طبٌعٌة ممارسات إلى تتحول بحٌث النفسٌة الصراعات تصفٌة

 

 الجمعً النفسً اإلرشاد مزاٌا

ن الجمعً اإلرشاد ألن   المرشد وقت الستغالل: اقتصادٌة وسٌلة 11  من المرشد ٌمك 

 .الطلبة من كبٌر عدد مساعدة

 وٌدرسوا آرائهم عن ٌعبروا إن األفراد فٌه ٌستطٌع: االجتماعً للتفاهم جو تهٌؤة 12

 .لها اآلخرٌن استجابات

 عندما،  نفسه حول الفرد تمركز وحدة من ٌقلل:  التمركز وحدة من التقلٌل 13

 فٌقل،  غٌره الكثٌرٌن هناك بل مشكالت من ٌعانً الذي الوحٌد لٌس انه إلى ٌطمئن

 .باالنزعاج شعوره

 :الجمعً النفسً اإلرشاد موضوعات 

 عن غٌاب...الصف فً إعادة/ رسوب.. دراسً تؤخر: دراسٌة مشكالت 11

 عن انقطاع... الدراسٌة الحصص من هروب المدرسة، من تسرب.. المدرسة



 الوقت إدارة وسوء.. والمراجعة االستذكار عدم مثل سٌئة دراسٌة عادات... الدراسة

 وتنظٌمه

 العدوان..القلق... االنطواء...الخجل  سلوكٌة، نفسٌة، مشكالت -2

 التعاطً.. التدخٌن.. العناد..السرقة.  الغٌرة...اإلحباط..والتخرٌب

 . الزائدة المخاوف..الكآبة.....واإلدمان

 انفصالهما، أو الوالدٌن طالق بسبب اسري تفكك أسرٌة، اجتماعٌة، مشكالت 13

 سهر.. اسري توافق سوء المتزوجات، الطالبات ، الزواج على المقبالت الطالبات

 للمجتمع، مضاد سلوك الشوارع...سٌئة رفقة..الوالدٌن عقوق...المنزل خارج

 . حزبً. رٌاضً قبلً، دٌنً،عرقً، تعصب،

 تمارٌن عن التؤخر....الحصة عن الغٌاب:  متكررة طارئة ٌومٌة مواقف 14 

 الدراسٌة الواجبات إنجاز عدم ، الٌقظة أحالم ،  الغفلة..الفصل داخل النوم...الصباح

 .الخ..طالب مشاكسات...

  الجمعً اإلرشاد اسالٌب 

 ـ: هما تصنٌفٌن تحت األسالٌب هذه تندرج

 1 المجموعة حول المتمركز اإلرشاد ـ1

 1 الموجه اإلرشاد أو المرشد حول المتمركز اإلرشاد ـ2

 من عدد عالج فً الجمعً اإلرشاد باستخدام المرشدٌن بعض بها قام التً الدراسات

 ـ: وهً المشكالت

 1 االتجاهات تغٌٌر ـ1

 1 الذات تقدٌر رفع ـ2

 1 المدرسً الخواف عالج ـ3

 1 االجتماعً التوافق مشكالت ـ4

 1 المهنٌة المشكالت ـ5

 الفردي النفسً اإلرشاد عن الجمعً النفسً اإلرشاد اختالف

 أفراد خالل من اجتماعً جو فً المشكالت ٌعالج الجمعً النفسً اإلرشاد -1

 .الفردي االرشاد من واقعٌة اقرب ٌكون وبذلك المجموعة



 أن الفرد ٌجد عندما خصوصا بمشكلته واستبصاره بنفسه الفرد ثقة من ٌزٌد -2

 .المشكلة نفس لهم غٌره أفرادا

 الطرق ٌكتشف عندما اجتماعً جو فً انفعاالته عن التنفٌس فرصة للفرد ٌهٌئ  -3

 .اإلرشادٌة الجماعة أهداف مع سلوكه ٌكٌف الفرد ٌجعل مما،  الجماعة تتقبلها التً

 .مشكالته عن التحدث على ٌشجعه مما متسامحا   مجاال   المجوعة فً الفرد ٌجد -4

 ٌهٌئ ما المجموعة فً وجد إذا وخاصة،  نفسه عن فكرته تغٌر إلى الفرد ٌصل -5

 ( راجعة تغذٌة)  عالقاته فً النجاح له

 الفرد عاتق على ولٌس المجموعة عاتق على تكون القرار اتخاذ مسإولٌة -6

 والتقٌٌم التحلٌل عملٌات فً المرشد فٌهم بما ٌشتركون األعضاء جمٌع -7

 المجموعة أعضاء جمٌع على االهتمام ٌتركز -8

 .أطول الجلسة وقت -9

  الجمعً والتوجٌه الجمعً النفسً االرشاد بٌن الفرق 

 به وٌقوم والندوات كالمحاضرات المدرسة طالب لعموم ٌكون،   الجمعً التوجٌة 

 ان اي بالمدٌر وانتهاء المدرسة حارس من بدءا   التعلٌمٌة المإسسة فً شخص اي

 وهو المرشد به فقٌوم  ، الجمعً االرشاد اما متخصص غٌر شخص ٌقدمة الذي

 من لمجموعة وٌقدم معٌنة مشكلة حول الطالب ارشاد فً متخصص شخص

 عشرة او( 8 – 3) بٌن ما الجماعة وتتكون واحدة مشكلة فً ٌشتركون الطالب

 . واحدة مشكلة لدٌهم طالب

 مدٌر ، والد ، معلم فرد أي به ٌقوم ان ممكن الجمعً التوجٌه ان ٌعنً هذا         

 لذا النفسً، اإلرشاد فً مختص إال ٌنفذه فال الجمعً اإلرشاد أما الخ111 مدرسة

 1 بٌنهما الخلط عدم ٌنبغً

 :الجمعً النفسً اإلرشاد خطوات 

 مراحل أو خطوات أربعة من تتكون الجمعً لإلرشاد اإلرشادٌة العملٌة إن     

 :هً أساسٌة



 اإلرشادٌة الجماعة فً االشتراك على األعضاء ٌقبل وفٌها: التمهٌدٌة المرحلة 11

 من جو بناء وٌتم فٌها وجودهم أسباب معرفة على المرشد قبل من مساعدتهم ٌتم وقد

 .أعضائها بٌن والثقة القبول

 زمالئهم مشاركة كٌفٌة تعلم فً األعضاء ٌبدأ وفٌها: االستكشاف مرحلة 12

 دفاعٌة أسالٌب البعض ٌستخدم وقد بالمشكلة الوعً ٌزداد حٌث ومشاعرهم أفكارهم

 .األعضاء بٌن والوجدانً العاطفً االندماج ٌتم فقد ذلك من الرغم وعلى نفسه عن

 له تنٌر التً الراجعة التغذٌة على المسترشد الطالب ٌحصل وفٌها: العمل مرحلة13

 .وباآلخرٌن بنفسه وعٌه ٌزداد كما مشكلته بشؤن قرار التخاذ الطرٌق

 أجل من عمل خطة وضع فً الطلبة ٌبدأ وفٌها:  واالستبصار التفكٌر مرحلة 14

 .اإلرشادٌة الجماعة من تعلموه ما تطبٌق

 هً الٌوم الناس تواجه التً المشكالت معظم أن القول نافلة من ولعل       

 وضغوط االجتماعٌة، فعالقاتهم جماعات فً أعضاء كونهم عن ناجمـة مشكالت

 أفراد وبقٌة الوالدٌن مع والتفاعل الشخصٌة، الهوٌة وضـوح وعـدم األصـدقاء،

 وقوع فً تسهم أن ٌمكن مجاالت عامـة بصفة والكبار والمدرسٌن، األسرة،

 أهمٌة على(  Dinkmeyer, 1970) ماٌر دنك  ٌإكـد الصـدد هذا وفً. المشكالت

 االجتماعٌـة المشـكالت مـع للتعامـل الجماعة فً االجتماعً الوضع استغالل

 .لهم جذب عامل من الجماعة تمثله لما وذلك للطالب والشخصٌة

 وأهدافه أهمٌته حٌث من الجمعً، اإلرشاد مفهوم المساق هذا ٌتناول        

 المختلفة، الجماعات وأنواع اإلرشادٌة الجماعة تكوٌن وكٌفٌة ومبرراته،

 المنبثقة الجمعً اإلرشاد استراتٌجٌات وٌتناول فٌها، المإثرة والقوى وخصائصها

 واإلنسانٌة والمعرفٌة والسلوكٌة التحلٌلٌة كالنظرٌة المعروفة النظرٌة األطر من

 ، النمذجة ،( السٌكودراما)  الدور لعب:  االستراتٌجٌات هذه ومن والجشطالتٌة،

. اإلرشادٌة والنوادي التعزٌز، االسترخاء، ، القصص رواٌة باللعب، اإلرشاد

 المساق هذا ٌزود كما الجمعً، لإلرشاد وتطبٌقاتها النظرٌة المساهمات وٌتناول

 بناء الجماعة، دٌنامٌات: مثل الجماعة أداء وعملٌات ألفكار واضح بفهم الطلبة

 .القٌادة ثم الجماعة، فً المإثرة القوى الجماعة،


