
                Groups Dynamic     وانواعها دٌنامٌاتها ، الجماعة                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ٌّات  Group Dynamics الجماعة دٌنام

 :كلمتٌن من الجماعة دٌنامٌة" مصطلح ٌتؤلف 

ٌّة  إلى تإدي التً والمجتمعة والمتسقة المتماسكة واألنشطة الدفق حالة هً: الدٌنام

 . الجماعة هدف تحقٌق

 قواسم لدٌهم الذٌن األفراد من أكثر أو اثنٌن من اجتماعٌة وحدة هً:  الجماعة

 أهداف أجل من وٌعملون القواعد نفس وٌتبعون والقٌم، المعتقدات من مشتركة

 .علٌها متفق مشتركة ومهام

ٌّات مإسس   الجماعة دٌنام

 الحقٌقً المإسس( Kurt leven) لٌفٌن كٌرت االلمانً العالم ٌعتبر         

ٌّات  فقد الثانٌة العالمٌة الحرب منذ المصطلح هذا استخدام انتشر حٌث الجماعة لدٌنام

 التغٌٌر ان نظره فً ذلك وٌعنً( دٌنامٌكً كل) بانها تتمٌز الجماعة ان لٌفٌن رأى

 .االخرٌن فً تغٌٌر الى ٌإدي الجماعة افراد من فرد اي حالة فً

 :وستون شرتزر تعرٌف 

 الجماعات داخل المتفاعلة القوى:  بانها(  1891 ، وستون شرتزر) عرفها         

 . اهدافها تحقٌق اجل من فٌها العمل وتدٌر تنظم والتً

 .الجماعة مفهوم

 تفاعل بٌنهم(  فؤكثر 2) األفراد من مجموعة من تتكون اجتماعٌة وحدة      

 ولهذه االجتماعٌة أدواتهم لألفراد فٌها ٌتحدد"  Social Interaction"  اجتماعً



 تخص التً األمور فً أفرادها سلوك تحدد والتً بها خاصة وقٌم معاٌٌر المجموعة

 مشترك هدف لتحقٌق سعٌا   الجماعة

 .الجماعة دٌنامٌات

 العناصر من عدد فٌها ٌتوفر ان دون تتكون ان ارشادٌة جماعة ألي ٌمكن ال    

 : وهً الهامة

 : المشترك الهدف 11 

 الجماعة تسعى مشترك هدف تحقٌق اجل من اصال الجماعة وجود ان        

 ان ، غٌره او تكٌفٌا او مهنٌا او تربوٌا او تعلٌمٌا الهدف ٌكون وقد الٌه للوصول

 االلتزام على اعضائها ٌساعد فانه لذلك الٌه للوصول وٌدفعها الجماعة ٌحرك الهدف

 باسرها والجماعة الهدف هذا تحقٌق اجل من الٌها واالنتماء وتماسكها باخالقٌاتها

 . وتقررها االهداف تضع التً هً

  االعضاء وجود 12

 رغبتهم على بناء وتطوعً اختٌاري بشكل الٌها اعضائها ٌنتمً التً الجماعات    

 اكثر وٌجعلهم انفسهم عن الحر التعبٌر على ٌشجعهم ذلك فان الٌها االنتماء فً

 . الجماعة تماسك الى بالتالً ٌإدي مما ، انفتاحا

 الدٌنامً التفاعل 13

 فً واالستمرار وضعتها التً االهداف تحقٌق على قادرة الجماعة تكون لن      

 االخر منهم كل ٌساعد بحٌث اعضائها بٌن دٌنامً تفاعل هناك ٌكن مالم اعمالها

 على المحافظة اجل من ، واالنفتاح والتقبل االحترام مبادئ ضمن بدوره القٌام على

 .اهدافها تحقٌق نحو وتقدمها الجماعة استمرارٌة

  العالقات نظام 14

 اجل من البعض بعضهم مع الجماعة افراد ٌربط للعالقات نظام وجود من البد      

 به الخاصة مبادئه له للجماعة ٌنظم عضو كل والن ، المشتركة اهدافهم تحقٌق

 الجماعة داخل آلخر عضو من تختلف ال التً واتجاهاته واهتماماته ومٌوله وقٌمه

 -: خالل من تظهر والتً الداخلٌة الدٌنامٌات مصطلح اطالق على أُتفق فقد الواحدة

 وتتعدل تتغٌر قد والتً الفرد بها ٌتصف التً السمات وهً:  الشخصٌة السمات 1أ

 .محددة زمنٌة بفترة للجماعة انضمامه بعد لألفضل



 بالبٌئة تتؤثر الجماعة داخل االعضاء سلوكات من الكثٌر ان:  االجتماعٌة البٌئة 1ب

  بها ٌعٌشون التً االجتماعٌة

 الفرد بها ٌمر التً الخبرات مجموعة بمجموعها تشكل وهً:  الفرد خبرات 1ج

 . العمل – المدرسة– االسرة من" ابتداء

ٌّات تإثر ان المتوقع من ولذلك  التً وادواره االفراد سلوكٌات على الداخلٌة الدٌنام

 .وخارجها الجماعة داخل مستمرة بصفة ٌمارسها

 الفعالة الجماعة خصائص 

 الجماعة ستكون متى او كٌف: ) اآلتً السإال على العلماء من عدد ركز       

( فعالة جماعة) االرشادٌة الجماعة تجعل التً المهمة االمور ماهً بمعنى(  ؟ فعالة

 :فمنهم( فّعالة)  الجماعة لجعل كافٌة انها رأى التً مقترحاته منهم كل فاقترح

 

 

 ( :Mail and  Brood) برود  و مٌل مقترح

 : ٌؤتً ما العالمان هذان اقترحا 

 .الجماعة هذه وجدت لماذا ٌعنً التكوٌن، سبب معرفة 11

 .خالله من العمل ٌمكن الذي المناسب الجو اٌجاد 12

 .القرارات باتخاذ طرقها تطوٌر 13

 .الفرٌد بؤسلوبه ٌساهم ان خاللها من عضو كل تمكن التً الظروف تؤسٌس 14

 .االعضاء بٌن االتصال تحقٌق 15

 :  االعضاء ٌتعلم عندما 16

 .المساعدة وٌتلقّوا ٌقّدموا ان 1أ  

 . الصراع مع والتكٌف التعامل. ب  

 .وظائفها وتطوٌر سلوكاتهم تشخٌص 1ج  

 (  Lifton) لٌفتون مقترح



 وان افكاره عن ٌعبر ان خالله من الفرد ٌتمكن آمنا مكانا الجماعة تكون ان 11  

 .االخرٌن من صادقة فعل ردود ٌتوقع

 افكاره ٌتقبلوا لم لو حتى منهم عضو ألي القبول ٌظهروا ان االعضاء على 12

 . وسلوكاته

 فً اختالفات بوجود وٌعترفوا بٌنهم اللفظً وغٌر اللفظً االتصال ٌدركوا ان 13

 .مختلفة وبٌئات ثقافات من جاءوا كؤعضاء بٌنهم فٌما والقٌم االفكار

 تحمل طرٌق عن الجماعة تنمٌة فً مهما دورا ٌلعب القائد ان الى وٌشٌر   

 واستعمال تطوٌر فً اعضائها ومساعدة الجماعة ألهداف االستجابة فً مسإولٌاته

 .ألعضائها الدعم لتوفٌر مصادرهم

 : الجماعة حجم تؤثٌر 

 ( Slavon) سالفون اقتراح   

 شخصٌن بٌن الثنائٌة العالقة الن اشخاص ثالثة عن الجماعة حجم ٌقل ال ان على

 قوة من ٌزٌد حتى ثالث شخص بوجود اال تثمر ان لها ٌمكن ال الجماعة داخل فقط

 .بٌنهم التواصل وفاعلٌة التفاعل

 ( Loeser) لوسر اقتراح  

 بٌن التفاعل اصبح كلما الجماعة حجم زاد كلما بانه اقترح فقد لوسر اما        

 لٌس بٌنهم فٌما والعالقات االعضاء خبرة تصبح بحٌث واضعف اضعف االعضاء

 اشخاص( 9 -4)  مابٌن ٌكون االمثل الحجم ان على( لوسر)  واضاف ، معنى لها

 على ٌساعد ذلك الن اشخاص(  7)  الجماعة اعضاء عدد ٌكون بان ٌنصح ولذا

 .اخرى جهة من القائد وبٌن جهة من بٌنهم التفاعل حدوث

  المجموعة فً دوره ألداء بالعضو توفرها الواجب الصفات  

 وجذب الحدٌث ارضٌة اٌجاد على قادرٌن االعضاء ٌكون ان:  االرضٌة اٌجاد 11 

 .االخرٌن انتباه

 .مشاعرهم مناقشة عند باألمن ٌشعروا ان:  باألمن الشعور 12

 وقادرٌن البعض بعضهم مع حقٌقً منطقً بشكل ٌتفاعلوا ان:  الحقٌقً التفاعل 13

 (.الراجعة التغذٌة) بٌنهم فٌما المعلومات مداولة على



 وبالتالً فٌه دوره لٌاخذ به المسموح المالئم الوقت فرد كل ٌعرف ان جدا المهم فمن

 . ٌتكلم حتى طوٌال لالنتظار ضرورة هناك لٌس

 :الجماعة لحجم النفسٌة الدراسات 

 فً سببا وٌكون االعضاء رضا من ٌقلل الجماعة حجم زٌادة ان الدراسات بٌنت 

ٌّب ازدٌاد  تباعدهم الى وٌإدي االعضاء تفاعل على ٌإثر انه كما ، والتسّرب التغ

 اذا فالجماعة ، االخرٌن بآراء االهتمام وقلة بٌنهم فٌما االتصال صعوبة وزٌادة

 ٌزداد وبالتالً( Sub group) صغٌرة لجماعات النقسامها احتمال فهناك كُبرت

 الجماعة حجم بٌن العالقة ان حٌث ، الجماعات هذه بٌن الصراع نشوء احتمال

 عددا فان  الجماعة حجم زاد كلما انه بمعنى ، عكسٌة عالقة انشطتها فً والمشاركة

 . انشطتها فً سٌشارك اعضائها من نسبٌا اقل

 الى تمٌل شخص( 31-9) من المكونة المجموعة ان الى لوسر اشار فقد       

 ٌحقق وحتى الصف غرفة فً العمل ٌشبه معها والعمل القائد على الكبٌر االعتماد

 مسإولٌة ٌتقبلوا ان االعضاء فعلى االرشادٌة المجموعة من الكاملة الفوائد االعضاء

 .انفسهم

  الجماعة فً التطور مراحل 

 الشخصً التكٌف لتحسٌن وجدت مإقتة مجموعة االرشادٌة المجموعة     

 الكثٌر وٌعملوا البعض بعضهم تجاه بمشاعرهم ٌتعاملون فانهم ولذلك ، ألعضائها

 ٌتعلق فٌما الجماعة داخل تعلموه ما لتعمٌم وكذلك االخرٌن مع التعامل لٌتعلموا

 دائمة عمل عالقات تطوٌر او الشائعة المشاكل كحل الجماعة خارج الٌومٌة بالحٌاة

 :وهً الجماعة بها تمر مراحل اربع الى(  دٌكرمان و ثٌلٌن) اشار لقد

 .التنافس او الفردي التركٌز:  االولى المرحلة 

 غٌر تصرفاتهم فً حذرون وهم البعض بعضهم ٌعرفوا ال الجماعة اعضاء ان  

 مما ، لهم بالنسبة معروفٌن غٌر اشخاص مع وقٌمهم، ، افكارهم لمناقشة مستعدٌن

 داخل تدور التً بالنشاطات ٌشاركوا ال او بحذر ٌتعاملوا قد او منعزلٌن اما ٌجعلهم

 فتتكون من باستمرار االعضاء بعض عند ٌحصل قد التذمر فان ولذلك الجماعة

 . مسإولٌاتهم تحمل وٌقبل القٌادة ٌتولى  قوي تربوي قائد الى الحاجة عنهم

 ووظائفها الجماعة بمهمة المتعلقة العراقٌل بعض المرحلة هذه فً تظهر وقد      

 ٌعمل الذي الكفء القائد دور ٌبرز وهنا ، الفردٌة االهداف تحقٌق ومدى وانجازاتها



 وزرع الخاطئة المفاهٌم وتصحٌح بٌنهم الموجودة والخوف التوتر حاالت ازالة على

 .بٌنهم فٌما الثقة بذور

 المرحلة هذه كانت فاذا الجماعة علٌه تقوم الذي االساس المرحلة هذه وتعتبر      

 .تلٌها التً للمرحلة بسهولة تنتقل الجماعة فان قوٌة

  والصراع االحباط مرحلة:  الثانٌة المرحلة  

 القائد اتجاه بالعدائٌة ٌشعروا فانهم المجموعة من االعضاء توقعات تفشل عندما  

 لوم الى وٌمٌلوا ، وفشلهم احباطاتهم على وٌلومونه فّعال غٌر بانه الٌه وٌنظروا

 من ٌمكن التً العالقات تطوٌر فً الشخصٌة للمسإولٌة تحملهم من بدال االخرٌن

 .المجموعة اهداف تحقٌق خاللها

 الصراع وجود فً المتمثلة العراقٌل بعض المرحلة هذه فً تظهر وقد      

 ، لوم ، انكار ، تحد ، هجوم شكل على تبرز التً االعضاء بٌن الحادة والمواجهة

 . توبٌخ ، تؤنٌب

 واحاسٌسهم مشاعرهم اظهار على االعضاء ٌشجع ان علٌه ٌجب انه هنا القائد دور

 بتوضٌح ٌقوم انه عن فضال  بموضوعٌة ومناقشتها مخاوفهم على والتعرف

 .طبٌعٌة فعل ردود انها على والتؤكٌد بعضهم من تظهر التً المقاومة سلوكات

 .  الجماعً االنسجام مرحلة:  الثالثة المرحلة

 بالرضا المصحوبة المجموعة تماسك ٌزداد الجماعً االنسجام مرحلة فً      

 ٌمٌل واٌضا ، االخرٌن مع التعامل فً والود واالنسجام  ، لألعضاء الذاتً

 ضبط االعضاء استطاعة بسبب وذلك ، المنتج غٌر الصراع تجنب الى االعضاء

 من الفردٌة حاجاتهم من الحد محاولتهم الى ٌإدي مما السلبٌة وانفعاالتهم دوافعهم

 . الجماعة حاجات اشباع اجل

 بدال عنها وتحدثهم الجماعة الى بانتمائهم االفراد بشعور المرحلة هذه وتتصف     

 تحقٌق على والعمل افرادها بٌن والوالء الود ٌسود وقد ، ذواتهم عن تحدثهم من

 الجماعة عمل مسإولٌة لتحمل االستعداد اتم على ٌكونوا حٌث ، مشترك هدف

 تظهر التً االمور اكثر ومن خارجها من الهجوم او النقد ضد انفسهم عن والدفاع

 : المرحلة هذه فً

 :  الوحـــــــــــدة 11 



 تقبل نحو شعورا االعضاء وٌطور اٌجابٌة اكثر األعضاء بٌن العالقات تصبح   

 .خارجً انتقاد اي من الجماعة حماٌة وٌحاولوا ككل للجماعة الى االنضمام

 االستقرار_ الثبات 12 

 على وكذلك أعضائها على تحافظ ان تستطٌع فؤنها بالتوحد الجماعة شعور بسبب   

 .واستقرارها ثباتها

 : االشباع 13 

 من عالٌة وبدرجة لذواتهم اٌجابً باحترام المتماسكة الجماعة اعضاء ٌشعر    

 .حاجاتهم وتحقٌق االمان

 : الداخلٌة الدٌنامٌكٌة 14 

 الذي امر ، اخرى جماعة اي من اعضائها على اقوى تؤثٌر لها المتماسكة الجماعة  

  االندماج مرحلة ٌسمٌها ان( تكمان) العالم دفع

  االنتاج:  الرابعة المرحلة 

 وٌتعلموا الصراع وٌواجهون االنسجام لتحقٌق اهتمامهم بإظهار االعضاء ٌستمر   

 مشاكل حل فً والمشاركة ، سلوكهم مسإولٌة وتحمل ، معه التعامل كٌفٌة

 تحمل على القدرة ٌطوروا كما ، افضل انتاجٌة عمل عالقات وتطوٌر ، المجموعة

 .االخرٌن قٌم

 االعضاء مشاكل وتحسس المشترك والعمل بالتعاون المرحلة هذه وتتسم    

 . الهادفة مشارٌعهم  انجاح فً معهم والعمل وزٌاراتهم االخرٌن

 تنتاب التً واالكتئاب القلق حاالت المرحلة هذه فً تبرز التً العوامل ومن       

 تعودوا النهم وذلك داخلها ادوارهم ممارسة من االنتهاء موعد اقترب كلما االعضاء

 . االجتماعً التفاعل ممارسة على

 :الجماعة داخل المشاركة  

 (Allport) البورت راي   

 تحسٌن وفً الخاصة مشاكله حل فً بالمشاركة ٌرغب االنسان ان راٌه       

 نطاق فً سواء االخرٌن وفً فٌه تإثر قرارات اتخاذ وفً االجتماعً وضعه

 كٌف ٌعرف ال او ، بالمشاركة له الٌسمح فعندما ، الٌها ٌنتمً التً االمة او عائلته



 لنقدهم الرغبة فٌه تتولد االخرٌن على التؤثٌر فً بقدرته ٌثق ال او ، بفعالٌة ٌشارك

 .وعنهم نفسه عن الرضا بعدم وٌشعر

 ٌجد حٌاته على تإثر التً االحداث تشكٌل فً ٌساعد عندما اخرى ناحٌة ومن      

 ، بٌئته داخل الظروف وتحسٌن المسإولٌة تحمل وٌقبل ، ومعنى سعادة اكثر الحٌاة

 قادرٌن اعضاإها ٌكون ان ٌجب بتفاعل بوظائفها تقوم حتى االرشادٌة فالجماعة

 وٌؤخذوا ٌعطوا وان مشاعرهم مناقشة فً باألمان ٌشعروا وان بحرٌة الحدٌث على

 .بٌنهم فٌما والصادقة المناسبة الراجعة التغذٌة

 الفرص فان اساسٌة تعتبر والصادقة الدافئة االجتماعٌة العالقات بخصوص اما     

 المجموعات اعضاء شارك وكلما ، مهمة تعتبر الشخصٌة المشاكل فً االستشارٌة

 الدٌمقراطٌة المعاٌٌر االعتبار بعٌن االخذ مع القائد واحترام المفتوحة المناقشات فً

 .                                    مثمرة نتائج الى سٌإدي ذلك فان

 (زاندر  و  كارتراٌت) رأي 

 مرحلة فً تحدث الجماعة فً والتفاعل المشاركة ان العالمان هذان رأٌا لقد      

 فهذا اجتماعً بسلوك غٌرهم عن ٌتمٌزون حٌنما االعضاء وان الجماعة تماسك

 .كقائتها وزٌادة الجماعة على المحافظة الى ٌإدي

 :الجماعة فً المشاركة على تدل التً االمور 

 ومحاولة الجماعة نحو بالمسإولٌة الشعور على ٌدل الذي وهو:   النشاط 11 

 . اطول لفترة بالعضوٌة واالحتفاظ اهدافهم  تحقٌق على العمل االعضاء

 .المتبادل التؤثٌر 13

 .التوتر من ٌخفف بٌنهم فٌما النشاط ان ٌروا النهم:  باألمن الشعور 14

 . الجماعات أنواع 

 الجمعً العالج  جماعة -1

 اإلرشاد خدمات فً الحاصل للنقص استجابة الجمعً العالج مجموعة وجدت       

 اإلرشاد خدمات فً نقص من الوقت ذلك فً المجتمعات عانت حٌث الفردي،

 على المفترض من فإن البداٌة فً. الجمعً العالج ظهور إلى أدى مما الفردي

 ٌعانون األفراد من قلٌل عدد مع ٌعمل وان تقلٌدٌا عالجٌا دورا ٌمارس أن المعالج

 وتطبٌق الخبرة باكتساب ٌبدأ أن القائد من نتوقع فإننا وبالتدرج. مشتركة مشكلة من



 والعناٌة بالدعم األعضاء تزوٌد تتضمن األدوار هذه من والكثٌر مختلفة ادوار

 لإلرشاد وممارسته تفاعله خالل ومن األخرى، اإلرشادٌة والمهارات والمواجهة

 نظرٌات وٌطبق جدٌدة اجتماعٌة مهارات نمارس أن نتوقع فإننا لألعضاء الجمعً

 محاولة الجمعً اإلرشاد ببرامج ٌشاركون الناس من الكثٌر إن جدٌدة، معرفٌة

 القلق، الجنسٌة، االضطرابات االكتئاب،: مثل والمشكالت األعراض بعض لتخفٌف

 ٌحتصح بهدف الجمعً العالج جماعات بعض وتنظم. النفسٌة االضطرابات

 .الشخص وظائف تطور من تعٌق والتً االنفعالٌة، السلوكٌة االضطرابات

 الماضٌة الشخص وخبرات الالشعورٌة، للعوامل أهمٌة بإعطاء الجمعً العالج ٌهتم

 البرامج هذه ومثل. الشخصٌة تغٌٌر مبدأ على للتركٌز بالنسبة الحال هو كما

 .األخرى باألنواع مقارنة طوٌال وقتا تؤخذ فإنها العالجٌة

 

 

  الجمعً اإلرشاد جماعة -2

 تكون ربما والتً المشكالت نوع على الجمعً اإلرشاد مجموعة تركز ما عادة      

 ما غالبا والتً المهنٌة، أو االجتماعٌة أو التربوٌة أو الشخصٌة المشكالت نوع من

 الطالبً اإلرشاد ومراكز المدارس مثل التعلٌمٌة المإسسات بعض فً تطبق

 عن المجموعات من النوع هذا ٌختلف. والمجتمعٌة النفسٌة الصحة ومراكز

 ٌهدف وال والواعٌة الشعورٌة المشكالت مع ٌتعامل بؤنه الجمعً العالج مجموعات

 محددة حلول توفٌر إلى موجه عام بشكل فهو الشخصٌة، فً كلً تغٌٌر إحداث إلى

 السلوكٌة االضطرابات بعالج البرامج من النوع هذا ٌهتم وال قصٌرة، زمنٌة وبفترة

 الشدٌدة والنفسٌة

 الوقائً المنهج: هما رئٌسٌن محورٌن الجمعً اإلرشاد برنامج وٌتضمن      

 على وتركز الشخصً التفاعل عملٌات تتضمن فالمجموعة العالجً؛ والمنهج

 بخصائص الجماعة من النوع هذا وٌتحدد. والسلوك والمشاعر الشعورٌة األفكار

 بناء إعادة إلى بحاجة ولٌسوا ومنتجٌن فاعلٌن أفرادا ٌكونون ما عادة الذٌن األعضاء

 البحث أو الحٌاة مراحل فً النمو لمتطلبات مشكالتهم تعود والذٌن للشخصٌة، مكثف

 هذه تتمٌز. الضاغطة أو الموترة والمواقف األزمات مع للتعامل معانً عن

 الشخص، لقوة الداخلٌة المصادر واكتشاف النمائً، المنهج على بالتركٌز المجموعة

 التً الحٌاتٌة والمشكالت العوائق مع وكفاءة بفعالٌة للتعامل األعضاء ومساعدة



 والتحدي بالدعم األعضاء الجماعة من النوع هذا ٌزود. السلٌم التطور من تمنعهم

 .بؤمانة الذات الكتشاف الضروري

 إلى للوصول الجمعٌة النشاطات بناء ٌتضمن الجماعة هذه فً المرشد عمل إن   

 التفاعل عملٌات األعضاء على ولٌسهل المعنى ذو المنتج العمل من محبب جو

. ومحسوسة واقعٌة عمل خطط نحو الذاتٌة استبصاراتهم ترجمة على وٌساعدهم

 على التركٌز األعضاء ٌعلم أن علٌه فإن الدور هذا تطبٌق الجماعة قائد ٌوسع ولكً

 نحو بتوجه تزودهم التً الشخصٌة األهداف تؤسٌس أجل من واآلن، هنا مبدأ

 .الجماعة

 مشكالت من الجمعً اإلرشاد برامج فً المشاركٌن األعضاء ٌعانً ما غالبا     

 السٌاق فً اكتشافها ٌتم ما غالبا والتً اآلخرٌن، مع والتفاعل شخصٌة، طبٌعة ذات

 ومشكالتهم سلوكٌاتهم ٌروا أن لألعضاء الفرصة الجماعة هذه توفر حٌث. الجمعً

 .الجمعً اإلرشاد جلسة فً وجودهم أثناء الٌومٌة

 الحٌاة عن جمعً لموقف اقتباس انه على الجماعة من النوع هذا إلى وٌنظر        

 من بعٌنة األعضاء الجماعة وتزود. ذاته الكتشاف وفرصة للشخص الطبٌعٌة

 بعد إال الٌومٌة صراعاتهم فً األشخاص علٌها ٌحصل أن ٌمكن ال التً الحقائق

 جلسات أثناء علٌها وٌتعرفوا بها ٌستبصروا أن ٌمكنهم حٌن فً مرٌر، وجهد نضال

 حٌاتهم فً حقٌقة ٌحصل كما أنفسهم الكتشاف الفرصة لدٌهم إن الجمعً؛ اإلرشاد

 الفرصة لدٌهم أن كما منها، والتحقق بهم مرت التً الصراعات وعكس الطبٌعٌة

 وٌمكن. الجماعة أعضاء من ودعم تعاطف ٌتبعها جدٌدة سلوكٌات لممارسة

 اكتشاف ٌمكنهم كما األعضاء؛ بٌن القٌمٌة االختالفات احترام ٌتعلموا أن للمشاركٌن

 فً اختالف هناك أن ومع. لالختالفات تقبال أكثر أصبحوا بؤنهم عمٌق مستوى عند

 .عالمٌٌن والنضال األلم أن إال الظروف

  الشخصً النمو جماعة -3

 األشخاص مساعدة إلى تهدف مكثفة خبرات الشخصً النمو مجموعات توفر      

 وال. والصحً المتمٌز الشخصً التفاعل من ومستوى أفضل وضع إلى للوصول

 المجموعات؛ لبعض بالنسبة الحال هو كما الشخصٌة المشكالت معالجة إلى ٌهدف

 ٌسعى ما غالبا التً الشخصٌة القضاٌا اكتشاف على الجماعة من النوع هذا ٌركز بل

 المنطق إن. المختلفة االنتقال وفترات الحٌاة مراحل خالل الكتسابها وٌناضلوا الناس

 للحصول المشاركٌن له ٌتعرض الذي والتحدي الدعم هو الجماعة هذه وراء من

 تفكٌرهم أنماط تغٌٌر خاللها من ٌمكن التً الطرق وتحدٌد للذات؛ صادق تقٌٌم على



 الراجعة التغذٌة من ٌستفٌدوا أن المشاركون بإمكان انه ومع وأفعالهم، ومشاعرهم

. بها ٌرغبوا التً التغٌرات تقرٌر فً الحرٌة لهم فإن اآلخرٌن من ٌتلقوها التً

 ثم ومن عنهم اآلخرٌن إدراك مع أنفسهم عن إدراكهم ٌقارنوا أن للمشاركٌن وٌمكن

 .المعلومات بهذه سٌفعلون ماذا بؤنفسهم ٌقرروا أن ٌمكنهم

 فً المفتوحة المجموعات تلك من الشخصً النمو مجموعات وتتراوح       

 على تركز التً المجموعات تلك إلى ؛ والتوجٌهات واألهداف والتكنٌكات األسالٌب

 تتمثل الشخصً النمو مجموعات لكل مشتركة أهداف هناك ولكن. محددة مواضٌع

 :ٌلً بما

 .أفضل شخصٌة ومهارات اٌجابٌة أكثر اتجاهات تطوٌر على األعضاء مساعدة -1

 .الشخصٌة فً التغٌٌر لتسهٌل كطرٌقة الجمعٌة العملٌة استخدام -2

 فً وجودهم أثناء تعلموها التً ومهاراتهم سلوكهم لنقل األعضاء مساعدة -3

 .الطبٌعٌة والحٌاة الخارجٌة المواقف إلى اإلرشادٌة المجموعات

 من قٌادتهم تتم الشخصً النمو لمجموعات الجمعً اإلرشاد برامج بعض أن ومع

 فإنه النفسٌٌن؛ والمرشدٌن النفسٌة واألختصاصٌة االجتماعً العمل أختصاصً قبل

 بعض وفً التخصصات، هذه إطار خارج أشخاص قبل من قٌادتهم تتم أٌضا ربما

 التدرٌب فترة بان نعتقد فإننا الجماعات، هذه ٌقود بمن ٌتعلق وفٌما. فقط المواقف

 . أٌضا مهمة هً الدراسة مرحلة أثناء واإلشراف

 

 التدرٌب جماعة -4

 اكتساب على تركز التً المجموعات تلك إلى التدرٌب مجموعات تشٌر       

 والشركات المإسسات فً الموظفٌن ونجاح كفاءة لرفع الشخصٌة، العالقات مهارات

 المهارات، اختبار خالل من التعلم على جموعاتالم من النوع هذا وٌركز المختلفة،

 ٌمكن كما الجدٌدة األفكار وتشجٌع البٌانات تحلٌل فٌمكن الطبٌعٌة، البٌئة فً هً كما

 مهام نحو الجماعات هذه مهام توجه ما وغالبا. المشكالت حل أو القرارات اتخاذ

 أن للقائد ٌمكن كٌف: مثل للمإسسة محددة مشكالت على التركٌز ٌكون وان معٌنة،

 عن ٌعبروا أن للموظفٌن ٌمكن هٌئة أي وعلى نموذج بؤي فاعال؟ مشاركا ٌصبح

 .الشخصٌة؟ إبداعاتهم



 الشخصً النمو من بدال الجمعٌة العملٌة على هو التدرٌب مجموعة تركٌز إن       

( مرحلة كل تمٌز التً والتفاعالت الجماعة نمو مراحل إلى الجمعٌة العملٌة تشٌر)

 ٌمكنهم كٌف وكذلك الشخصٌة، عملٌاتهم مالحظة كٌفٌة على األعضاء تدرٌب وٌتم

 .ٌقودونها التً الجماعة استمرارٌة من ٌمكنهم قٌادٌا دورا ٌطوروا أن

  البنائٌة الجماعة -5

 المإسسات فً تستخدم ما غالبا مواضٌع على البنائٌة المجموعات تركز      

 المواضٌع أن ومع. الجامعٌٌن للطالب النفسً اإلرشاد ومراكز والمدارس الحكومٌة

 تتشارك الجماعات هذه فإن الجماعة؛ وأعضاء القائد الهتمامات تبعا تختلف المحددة

 األفضل واألدوات الحٌاتٌة المشكالت عن المتزاٌد بالوعً األعضاء تزوٌد هدف فً

 أسبوع، لكل ساعتٌن بحوالً تكون الجلسات هذه مدة فإن عام وبشكل. معها للتعامل

 الجمعً اإلرشاد جلسات بعض فإن الجماعة طبٌعة على اعتمادا. أسبوع 15-4 ومن

 الذٌن األعضاء أو األطفال مع وخصوصا دقٌقة 45 -31 من أي قصٌرة تكون ربما

 .االنتباه فترة فً قصر من ٌعانون

 الستكمال األعضاء ٌسؤل أن علٌه المتفق من فإن البنائٌة المجموعات بداٌة فً

 .علٌها التغلب بصدد هم التً المشكالت مع التعامل بكٌفٌة ٌتعلق استبٌان وتعبئة

 الواجبات وتعٌٌن كالقراءة مسبقا المعدة التمارٌن تستخدم المجموعات هذه بعض

 لتقٌٌم تطبٌقه ٌجب استبٌان هناك فإن نهاٌته من البرنامج ٌقترب وعندما واالتفاقٌات،

 ٌنبغً التً المواضٌع عن فكرة تقدم سوف االستبٌانات وهذه األعضاء؛ تقدم مدى

 المواضٌع مجموعات ابرز ٌلً وفٌما الجمعً، اإلرشاد جلسات أثناء مناقشتها

 :البنائٌة للمجموعات

 . النفسً الضغط إدارة -1

 . الذات تدرٌب على التؤكٌد -2

 (. القذرة المؤكوالت واكل الطعام رفض) األكل اضطرابات -3

 .للنساء االنتقال فترات -4

 .الكحولٌٌن اآلباء مع التعامل -5

 . التعامل مهارات تعلم -6

 . وإنهائها الشخصٌة العالقات إدارة -7



 .المثالٌة أو الكمالٌة فكرة على التغلب -9

 .مإلمة ألحداث تعرضوا الذٌن الضحاٌا دعم -8

 

 :الذاتٌة المساعدة جماعة -6

 بؤوصاف معٌنٌن أشخاص إلى الحاجة الذاتٌة المساعدة مجموعات تخدم        

 والصحة اإلرشاد مجاالت فً المتخصصٌن لدى إٌجادها ٌمكن ال بحٌث معٌنة

 اهتماماتهم عن ٌبحثوا ألن األفراد تزوٌد إلى المجموعات هذه وتهدف النفسٌة،

 الضغوطات خفض فً تساعد أن شؤنها من التً الدعم بؤنظمة والتزود المشتركة

 المساعدة مجموعات وتركز. أفضل لحٌاة التغٌٌر بفرصة األعضاء وتزود النفسٌة

 أوسع بشكل لالنتقال العامة الحٌاة مواقف على تعتمد مشتركة هوٌة على الذاتٌة

 بعضهم مع خبراتهم األعضاء وٌشارك. الحٌاة فً أخرى مجموعات مع وتطبٌقه

 جدد، ألعضاء اقتراحات وٌوفروا أٌضا البعض بعضهم من وٌتعلموا البعض

 والتشاإم بالٌؤس ٌشعرون للذٌن خصوصا بالتشجٌع البعض بعضهم وٌزودوا

 .بالمستقبل

 استخدام سوء على تشتمل التً تلك الذاتٌة المساعدة برامج على األمثلة ومن

 Recovery العافٌة أو والصحة( Mended Hearts) المعافاة والقلوب الكحول

 بنفس ٌشتركون أشخاص قبل من المجموعات هذه وتقاد. ذلك وغٌر الوزن ومراقبة

 وبالوقت للقٌادة، مهنٌا مإهلٌن لٌسوا وهم الجماعة، أفراد كل لدى والقضاٌا األهداف

 .والمعرفة الفائدة على للحصول المجال هذا فً المهنٌٌن استشارة ٌتم نفسه

 المجموعات صفات     

  فعالٌة أكثر وهً، فٌها جدد ألعضاء تسمح ال التً وهً: المغلقة المجموعة -1

 : باآلتً تتصف ألنها                     

 للعمل محدد الوقت -أ -2

 بعضهم ٌعرفون األعضاء -ب

 أهمٌة للوقت -ج

 ا وهذه جدد ألعضاء والدخول بالخروج تسمح التً وهً: المنفتحة المجموعة



 أطول وقت إلى تحتاج المجموعة                        


