
 بٌاء اجلواعت / القىة ادلؤثشة يف اجلواعت  – ثاًيا
 ية في ضوء عدة متغيرات هي : اإلرشادتتشكل المجموعة 

  Group sizeحجن اجملوىعت  - أ

ية فمانم  مان اإلرشااداختلف المنظرون وعلماء النفس حول العدد المناسب ألعضااء الجماعاة 
ية الواحدة يجب أن ال تزياد عان خمساة أعضااء  وهاو العادد  المفضال اإلرشاديرى المجموعة 

النفسااي الجمعااي   ةينمااا ياارى  خاارون أن الجماعااة  اإلرشااادلاادى لالةيااة المنظاارين فااي مجااال 
 شخصا  55 -6ية يمكن إن يتراوح عددها ما ةين اإلرشاد

 اختياس األعضاء وتكىيي اجملوىعاث - ب

ية  إن يمات  المرشاد النفساي ةحسان اإلرشاادعاة يرى المنظارون أن مان عوامال نجااح المجمو
اختيار األعضاء ةحيث يكون ةينمما نوع من االنسجا  والتؤليف وتةادل االهتمامات , فالصافات 

 لف ومنسج  والتي عةر عنما الةاحثون ةما يلي : آالمشتركة تشكل فيما ةينم  فريك عمل مت

: يفضال المرشادون النفسايون إن تكاون أعماار أعضااء  يتاإلسشادعوش أعضاء اجلواعت  -5

ية اإلرشااادية متمارةااة مااا أمكاان   فاان يجااوز ان نجمااة فااي المجموعااة اإلرشااادالجماعااة 
الواحدة إفراد ةؤعمار متةاينة كاألطفال مة المراهمين وكةار السن   نظرا الختنف الظروف 

 الةيبة التي مر كل واحد منم  ةما  

زياادة  إلا ية مان نفاس الجانس كلماا أدى اإلرشاادأعضاء المجموعة  : وكلما كاناجلٌس  -2

 التآلف ةين أعضابما  

ية اإلرشااد: يفضال المرشادون النفسايون أن يكاون أعضااء المجموعاة  احلالةت الووييةت -3

متشاةمون فيما ةينم  خاصاة فيماا يتعلاك ةحااالتم  الزواجياة اعتماادا مانم  أن  لان ساوف 
مشاكنت التاي جااإوا مان اجلماا   ويوجاد نوعاا مان التوافاك يملل من االختنف في نوع ال

فيما ةينم    ووجود انسجا  ةين األعضاء يطور هوية مشتركة متآلفة ةيانم  ةشاكل أسارع 
 مما لو كانوا لير متآلفين 

ية فاي المادرات العملياة فما ا التجاانس اإلرشااد:والةد من تجانس أعضاء الجماعاة  الزكاء -4

سن إفراد الجماعة وفي تفاعلم   خاصاة إ ا كاان المرشاد النفساي يمثل عامن ممما في تما
 ية  اإلرشاديعتمد طريمة المنالشة والحوار في جلساته 

: والةاد مان تشااةه المشاكنت التاي جااء إفاراد  طبيعت ادلشكالث التي يعاًىى هٌهةا -5

  ةعملاه ية من اجلما  ه ا التشاةه يتيح للمرشد النفسي ويسمل عليه المياااإلرشادالجماعة 
ي ألعضاء متناسمين في لدراتم  متشاةمين فاي مشاكنتم   فان يجاوز ماثن وضاة اإلرشاد

 إحداث جانحين مة إفراد  خرين عصاةيين 

ية تضا  عناصار اإلرشااد:ومن الضروري أيضا جعل المجموعاة  أمناط شخصيت األعضاء -6

فساما   مماا مختلفة من حيث أنمااط شخصايتم   الن  لان يحماك التاوازن داخال الجماعاة ن
يعطي الجماعة الحيوية والنشاط  إن الةعض يرى تجانس أنماط شخصية األعضااء تحميماا 

 ية وزيادة في عملية التفاعل ةين أعضاء الجماعة أنفسم    اإلرشادألهداف العملية 

 عذد اللقاءاث األسبىعيت وهذتها : -ج
اتفاق مسةك ةاين المرشاد النفساي وأعضااء  إل يحتاج تحديد عدد اللماءات األسةوعية ومدتما 

ية  ةحيث يساعد ه ا االتفاق المرشد النفسي في تنظي  ولته وعمله ويحمك اإلرشادالمجموعة 
ةالتااالي االنسااجا  ةااين أعضاااء المجموعااة وتفعياال التعاااون المشااتركة ةياانم   ويشااير عاادد ماان 



 96-66ة لألطفال ,وماا ةاين دليم  66-45إن وجود لماء واحد أسةوعيا ةوالة  إل المرشدين 
دليمااة للراشاادين  تكفااي لتحميااك أهااداف المجموعااة  526-96دليمااة للمااراهمين ,ومااا ةااين 

 ة واتخا  المرارات المناسةة لما  ياإلرشاد

 اجلوعي   اإلسشادهكاى اللقاء يف -د
ية  اإلرشااادي ةالتنساايك مااة المرشااد النفسااي وأعضاااء المجموعااة اإلرشاااد ياات  تحديااد اللماااء

ية اإلرشااادختياار لرفاة كةياارة تتساة لوجااود طااوالت ومماعااد وأياة أدوات تحتاجمااا الجلساة وا
الممااررة   ويمكاان أن تكااون لاعااة االجتماعااات ولاعااات األنشااطة المختلفااة أو الماعااة متعااددة 

 ية  اإلرشاداأللراض في المإسسات التعليمية المختلفة مكانا مناسةا للماء المجموعة 
 
 
 
 

 يف جناح اجلواعتالقىة ادلؤثشة 
 :التىقعاث -5

إنما االتجاه العملي واالستعداد لنستجاةة لمإثر ماا, نحان نسالن اتجااه انخارين لماا         
نتولااة ماانم  ومااا يتولعااون منااي وةالنسااةة ل رشاااد الجمعااي  عناادما يتولااة الفاارد تولعااات 
واضحة لنستفادة  فانه ينجح ول لن عل  المرشاد أن يعطاي الصاورة الحسانة لطنةاه لكاي 

ةين "فرانان" أها  التولعاات التاي يجاب أن يتولعماا المسترشاد  يشعروا ةتولعات جيدة ولد
 ويعمل عل  تحميمما وهي : 

 فرصة للتعةير عن مشاهرة ةصدى  - أ
 فرصة لمنالشة المشاكل العامة والخاصة ةروح التعاون   - ب

 :االلتوام-2

  هوان تلتز  أفراد المجموعة ةالتحدث عن مشاكلم  ,وأن يغيروا سلوكم  ةعد لةولم           
 "  عن ثنثة محكات أن يلتز  ةما الفرد : beckفي عضوية الجماعة ,وتحدث ةين "

 أن يلتز  ةمةول المساعدة من انخرين  - أ
 أن يلتز  ةان يتخل  عن الدفاعات الشخصية - ب
 أن يعرف مشكنت المجموعة كمرشد - ت

 : ادلسؤوليت-3

أن يميااا لكاال عضااو فرصااا لزيااادة الشااعور ةالمسااإولية داخاال  اإلرشااادماان ممااا             
المجتماة ككال   وهناا الةاد مان المياا  ةمماا  حتا  نجعال الفارد يتحمال  إلا المجموعة وةالتالي 
 المسإولية منما:

تعل  الفرد المشاركة في اتخا  المرارات , كان يطلب من المسترشد أن يفكر في ما ا يمكان  - أ
 , وان اشتران الشخص في  لن يشجعه عل  تمةل المسإولية عمله لكي ينجح في عمل ما

 المشاركة في النماش واالةتعاد عن السلةية والعدوانية   - ب
  اإلرشادتعلي  الفرد عل  اتخا  المرار , وه ا هدف من أهداف  - ت
الحرية وهاي تنمياة اإلحسااس لادى الفارد ةاان يةادي راياه, وها ه انراء ليسات كلماا علا   - ث

 م  وجمات نظر   صواب أو خطؤ ةل تة

  :األهي-4



حاجة األمن ضرورية من الناحية الةيولوجية والنفسية ,حيث إن الطالب األمان يةادع            
كماا يصافما "سايمون "  اإلرشادويسال وينالش  ويدرن إدراكا سليما ةعكس الخابف وإن ةيبة 

هي ةيبة امن ومشاركة وتفم  واستحسان , وحدد ةين األساةاب التالياة التاي تجعال المجموعاة 
 ية أمنة   اإلرشاد

 يسمل تعل  الشخص ضمن مجموعة من األصدلاء  - أ
 استجاةة األصدلاء اتجاهه تمتاز ةؤنما اكثر والعية  - ب
ا يساااعدونه علاا  معرفااة نفسااه يتمةلونااه ةؤلاال درجااة ماان الحساسااية ويسااتجيةون لااه , كماا - ت

 والتخلي عن دفاعاته 
 تمةل الشخص كإنسان ال كمشكلة  - ث
 يستمعون له ويتمةلون مشكلته الحميمية ويمدمون العون له من خنل النماش  - ج
 
 
 

 :Acceptance التقبل-5

خلاااك جاااو ال تمدياااد فياااه وألرفاااض ,وإنماااا التمةااال الصاااادق للمسترشاااد  مااان لةااال           
المسترشاادين انخاارين يعاازز ثمااة الفاارد ةنفسااه ويشااجعه علاا  تعااديل ساالوكه , وهاا ا يتطلااب 

 جلسات ويصعب حدوثه في ةادئ األمر  

 :Attractiveness اجلاربيت-6

ووالبما  لماا وتمساكم  ةعضاويتما وعملما  معاا  شعور اإلفراد ةانتمابم  إل  الجماعة          
في سةيل هدف مشاترن , واساتعداده  لتحمال مساإولية عمال الجماعاة والادفاع عنماا ,عنادما 

ان   Cart wrightتتكون استجاةات إيجاةية ةين األعضاء كالحاب ,والتمةال والتفااإل ويارى 
اع الحاجاات المرلوةاة مان جا ةية المجموعة تحدد ةؤهمية أهدافما ولدرة المجموعة عل  إشاة

 أن المجموعة تكون ج اةة في الحاالت التالية: Cartلةل األعضاء , ويرى 
 عندما يكون أعضابما لادرون وممةولين  - أ
 عندما يكون أعضابما متشاةمين - ب
عناادما تكااون المجموعااة صااغيرة, الن تحميااك الصاافات المرلوةااة صااعةة فااي المجموعااة  - ت

 الكةيرة   

 ديت: قيادة اجملوىعت اإلسشا

لكاال مجموعااة إرشااادية ليااادة تتمتااة ةمممااات محااددة تنتمااي ةتحميااك أهااداف العماال         
 اإلرشادي ولد حدد الةاحثون مممات لابد المجموعة اإلرشادية وخصابصما   

 يت : اإلسشادأوال: ههواث قائذ اجملوىعت 
مجموعتياه اإلرشاادية فاي حدد الةاحثون مممات لابد المجموعة اإلرشادية فاي مسااعدة أفاراد 

النمو داخل نسك اجتماعي متماسن يسوده التعاون واالتصال مان اجال التغلاب علا  المشاكنت 
التاي جااء إفاراد المجموعاة اإلرشاادية لحلماا والاتخلص منماا وةصافة عاماة فاان ممماات لاباد 

 المجموعة اإلرشادية تتمثل في االتي   

 : يت واحملافظت على بقائها اإلسشادتكىيي اجملوىعت  -1

أن أول مممااة لمابااد المجموعااة اإلرشااادية هااو فااي تكااوين المجموعااة اإلرشااادية واختيااار    
أعضابما ضمن معايير محددة توصاله إلا  توافاك إفرادهاا وتشااةمم  فاي نوعياة االضاطراةات 

 والمشكنت التي يعانون منما 



 :  البٌاء الثقايف للوجوىعت -2

المجموعة اإلرشادية ةاختيار أعضابما يسع  لابد المجموعاة إلا  تكاوين ةعد إن يمو  لابد 
نظا  اجتماعي إرشادي لما , وضة دستور أخنلي ومعايير تحك  سلون إفرادها وأنشطتم  
وإيجاد االندماج الفعال ةين إفرادها و لن تحميما للمدف اإلرشادي ال ي تشكلت المجموعاة 

 اإلرشادية ةناء عليه 

 :  هٌا وأالى الرتكيو على -3

وعل  لاباد المجموعاة اإلرشاادية التركياز علا  الموضاوعات أو المشاكنت التاي مارت ةاه 
ويعاني منما أعضاء المجموعة ويشير الةاحثون إال انه يجب أن يكون التركيز عل  أمرين 
هااامين همااا : أن يعاايش أعضاااء المجموعااة اإلرشااادية مااة ةعضاام  الااةعض وان يطااوروا 

عضاام  الااةعض  ونحاو لابااد المجموعاة أيضااا وان يعةاار كال واحااد فااي مشااعر لويااة نحاو ة
المجموعااة اإلرشااادية عاان مشاااعره الحاليااة والتااي تتاايح حصااوله والتااي يحصاال عليمااا 

 المجموعة اإلرشادية من خةرة وسلون جديد   
 

 يت:اإلسشادخصائص اجملوىعت  -ثاًيا  
ية شخص ممناي يتمتاة ةكفااءة عالياة وةمماارة مطلوةاة للمياا  اإلرشادلابد المجموعة          
 الةاحثون انتي :  إليما ي ويتميز ةعدد من الخصابص التي أشار اإلرشادةالعمل 

: أن من اةرز الخصابص التي يتمتة ةما لابد المجموعة اإلرشادية اخلصائص الشخصيت - أ

م  فاي تطاوير ها ه هي لدرته عل  تكوين عنلاات جيادة ماة أعضااء مجموعتاه وان يسا
العنلات ةين األعضاء المجموعة اإلرشادية وعليه أن يتمتة  ةالنضا  واالتازان والاتفم  
واالحتاارا  والتماادير وروح المةااادرة فااي العماال والرلةااة فااي مساااعدة انخاارين وساارعة 

 الةديمية والتحمل 

لمممااة : الخةاارة اإلرشااادية والممااارة عااامنن مممااان جاادا لنجاااح ا ادلهةةاسة واخلةة ة - ب

اإلرشادية وعلا  لاباد المجموعاة اإلرشاادية أن يكاون مخططاا جيادا للجلساات اإلرشاادية 
ةطريماااة فعالاااة ويماااد  أفكاااارا ليماااة حاااول النشااااطات والموضاااوعات المناساااةة لتلااان 

 المجموعات   

 يت وهسؤولياتهن :اإلسشاددوس أعضاء اجملوىعت  –ثالثا 
ية هاا  إفااراد يشااتركون فااي تحميااك نجاااح العمليااة اإلرشااادأن أعضاااء المجموعااة             
ية كما أنم  يشتركون في فشلما ةاألخ  والعطاء فم  يستمعون لمشكنت ةعضم  لةعض اإلرشاد

ويماادمون التغ يااة الراجعااة المناسااةة لاا لن ويمومااون ةاادور حيااوي وهااا  فااي مساااعدة ةعضاام  
عضوا  خر في المجموعة ية اإلرشادلةعض في حل مشكنتم  ومشاركة كل عضو ةالمجموعة 

ية  اتما تساعد  لن العضو في اكتشاف إةعاد شخصايته لا  تكان واضاحة لدياه مان لةال اإلرشاد
وةالتالي تتاح له فرصة استغنل  لن من اجل أحداث تفاعل جديد مة اإلحداث المحيطة ةه  من 

ال عان ية يتطلاب مان كال عضاو فيماا أن يكاون مساإواإلرشااداجل  لن فان العمال ةالمجموعاة 
تنفي  ما يت  االتفاق عليه ةين أعضاء المجموعة وعل  ةمية األعضاء تشجيعه في أنجاز العمل 
الموكل أليه وتحمل المسإولية حيث تمة عل  عاتك المرشد وتوضيح مفمو  المساإولية  لكال 

ية وتشااجيعم  علاا  تحملمااا والمساااهمة االيجاةيااة فااي اسااتمرار اإلرشااادعضاو فااي المجموعااة 
 ية  اإلرشادظا  في المجموعة العمل ةن

 يت :اإلسشاددوس ادلششذ الٌفسي يف اجملوىعت  –سابعا 



ي اإلرشادالجمعي من حيث تميبته للجو  اإلرشاديلعب المرشد النفسي دورا ةارزا في           
المناسب من الحرية واإلصغاء واالهتما  ةمشاكنتم  ومشااركتم  فاي المنالشاة وإدارة الحاوار 

ية يتادخل اإلرشاادض السالوكيات وتمادي  التفسايرات ةشاؤنما  ومان خانل الجلساات وتفسير ةعا
ي وزيادة التوافك ةين أعضااء الجماعاة اإلرشادالمرشد النفسي في حاالت معينة لتفعيل العمل 

 ية يمكن تحديدها عل  النحو التالي :اإلرشاد
 عندما يتحدث فرد ةاس  الجماعة  -5
 عندما يتكل  شخص في الجماعة  -2
عندما يسع  احد األعضاء إل  نيل موافماة الماباد أو عضاو أخار فاي المجموعاة لةال وةعاد  -3

 التحدث 
 عندما يمول احد األعضاء لن أصرح ةرأي فانا ال أريد أن اجرح شعور فنن  -4
 عندما يرى احد األعضاء أن مشكنته راجعة إل  شخص  خر  -5
 الزمن أو تغير الحال من المحال عند التحدث ةطريمة تعوق تطور ال ات مثل : سؤنتظر فعل  -6
عندما يتضح التةاين في سلون الفرد وفي ألواله أو ما يموله وما يفعله أو ما يمول له وما  -7

يشعر ةه أو ما يموله العضو وةينما يشعر ةه المابد او ما يراه العضو في نفسه أو ما ياراه 
 انخرون 

ياك التطوياال والمةالغاة فااي عنادما يفارض عضااوا أجاواء مان الملاال علا  الجماعااة عان طر -8
الحديث والةد للمعال  من التعامل مة الحاالت الصعةة في الجماعة واةرز هإالء األشخاص 
 ه  )العضو الصامت أو الجماعة الصامتة ( ال ي يفتمر إل  الدافعية والمنسحب والمحتكر 

 


