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وهو نشاط هدفه القيام بببض  ابا نانبق مقبوم ببه الا ااباق ال اا يب   :الجماعي اإلرشاد

ال اا ي فبي الابنواق  اإلرشادوقد أنمشر هذا النوع ان ، واهني انظمالمقليدي  بشنل  لاي 

ذاق الح بم  ي اإلرشبادالاائد بأن الا او باق  اال مقاد لى و ه الخصوص بابب  األخيرة

الفببردا الشببائض   اإلرشببادوأفضببل اببن طريقبب   األحيببانالاحببدد منببون أناببر فائببدة فببي بضبب  

ببين النبا   اإلناباني قباق الالض اضبطرابنل النفابي  هبي وليبدة خاص  وأن ناير ابن الاشبا

 .بينهم بشنل اليم االمصالو دم قدرمهم  لى ااارا  

 

 : الجماعي اإلرشاد مميزات

فبببي أطبببار الا ماببب  وهبببذا ابببا مبببوفر   أاليبببمم ال  و ا ماا يببب أن النابببو ياابببل  اليببب   .1

 .ي اإلرشادالا او اق 

يهببون  ليببه اببن الاشببانل المببي  غالبببا اببامببوفر للفببرد شببضورا  ي اإلرشببادأن الا او بب   .2

البذين  وإنابابأنبه لبي  وحيبدا فبي اضانامبه مضبفي  ليبه شبضورا  ألنهاوذلك  ،يضاني انها

 .اضاناة أيضا وهذا اا يخفف ان وق  الاشنل   ليهلديهم يشارنونه 

يببمضلم اهببباراق  أنبيئبب  احايبب  و انبببه ااببا ياببا  للفببرد  ي اإلرشببادمشببنل الا ببااي   .3

 . ديدة ومطبيقها بشنل  الي وواقضي داخل ال اا   دون مردد أو خوف ا ماا ي 

 اإلرشبباد ا بباالققمصببادي  فببي أاليضببد النشبباط ال اببا ي أفضببل الواببائل اببن الناحيبب   .4

والمببدريب أو المضلببيم فهببو يفيببد فببي حالبب  نقببص  ببدد الارشببدين أو الاضببال ين النفاببيين 

او ب  يابا  بظهبور  واابل  ديبدة قبد يمضبذر ظهورهبا فبي أن  بو الا  إلبى باإلضاف 

 .الفردا اإلرشادحال  

يبديببه أفببراد الا او بب  اببن اظبباهر  حظبب  ابباالماببا  نشبباطاق الا او بب  للارشببد با .5

هبي الوابائل المبي يابمخداونها  نبداا يشبضرون بالمهديبد  أو قلب  وابا انقياد أو دواني  

 .ببض  امصالهمل  الياق الخ واإلحباط

 اخمببار ماا ي  المي ماا د الضضو  لبى أالالخبرة  ضائها  وا ان ألموفر الا او    .6

 . ماا ي  المي يقياها داخل الا او  أالقاق الل الضالخان  ناو 

فببي مضببديل ومحاببين بضبب  أنابباط الاببلوك غيببر  إاببهاااقمنببما الا او بباق   ببادة اببا .7

وم رببب  البببدائل المببي يانببن أن محببل احلهببا، حيبب  يقببوم أ ضببا   أل ضببائهاالمببوافقي 

 إلببىالبببض  للوصببول الا او بب  بااببا دة الارشببد بالمفا ببل اضببا وااببا دة بضضببهم 

 .وصرا امهم والضال  لى محاين ااموياق مفا لهمباشانلهم  االامبصارارحل  
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أو  ا األدأنببه اببن غيببر الاطلببوب فببي الا او بب  الخضببوع لببناط اضببين اببن  إلببى نظببرا .8

فأن ذلك ياا  لنل اشارك بالاااها  بطريقمه الخاصب  وبالابر   الاناابب  الاشارن  

 .له ااا يقلل ان حدو  الاقاوا 

ئامبه لامطلبباق الردا وبخاصب  فبي حالب  الابراهقين باال اا ي  ن الف اإلرشاد يمايز .9

هبببذ  الفئببب  الضاريببب ، حيببب  يقاببببل حا ببباق الشبببباب ويابببا  لهبببم باشبببارن  أفنبببارهم 

شببا رهم ابب  غيببرهم واضرفبب  ردود أفضببالهم م اههببا فببي بيئبب  امقبلبب  لهببم واماببااح  وا

 .اضهم

نفضاليبب  لببدف الفببرد أناببر اببن ال وانببب أالال اببا ي بال وانببب  اإلرشبباديهببمم   ببادة اببا .11

 .قامه بباقي أ ضا  ال اا  الااا ياا  بالمرنيز  لى الفرد و الذهني ، 

قاب  أو نمابان بضب   إلبىالفبردا  اإلرشادأن الاامرشد قد يايل في  لااق  إلى نظرا .11

شضورا، فأن وباا لها ان طاب  مفبا لي ملقبائي ال والاشا ر بشنل شضورا أو  األفنار

 . نها واإلفصاح واألفنارمضال  لى إظهار ملك الاشا ر 

 

 :يةاإلرشادمجموعات فوائد ال

وبالضببالم الاحببيط،  اآلخرينالا او بب  بنفاببه وبببومضنببي ازديبباد اقبب   ضببو : .الاقـببـ  .1

 .ونذلك الاق  باشا ر  الشخصي  وأحااياه

 اآلخببرينابب   االمصببالوهببي قيببام  ضببو ال اا بب  بفببم  ازيببد اببن قنببواق : المفببم  .2

 .وبشنل اضا 

 .أن يمانن ان المضرف  لى نقاط القوة والضضف لديه :مقرير الاصير .3

ابن ناحيب  والشبضور  اآلخبرين لبى  اال مابادهبو البو ي بابدف  :باالامقاللالشضور  .4

 .بمحقي  الحري  ان ناحي  أخرف

 

مضبببدد الا او ببباق نابببا ومخملبببف  بببن أهبببدافها وطبيضببب  نشببباطامها : أنووووال المجموعـــوووـات

 : وان أهم هذ  الا او اق هي األنشط وأااليب ااارامها لمك 

وينصبببب هبببدفها  لبببى اابببا دة أفبببراد الا او ببب  لزيبببادة  :ا او ببباق زيبببادة البببو ي .1

 مابا ي  ابا هبو  ليبه أالحااايمهم والو ي باشا رهم وزيادة در   أنمباههم للواقب  

 .نأال
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اطولب  ومأخبذ  اال ماا باقوهبي الا او باق المبي منبون فيهبا  :ا او اق الابارااون .2

ومضمابد ، امواصبلاا   وبشنل ( 18) مقل  نال  لادة انقطاعأطول فمرة اانن  بدون 

 نبداا يضبيف فبي  اا ب  لفمبرة نافيب  ابن الوقبق فبأن  اإلنابانفنرة الااراون  لى أن 

اببلونه غيببر المببوافقي و ادامببه ودفا امببه النفاببي   أنابباطذلببك ياببا د فببي النشببف  ببن 

، ااا يابا  للا او ب  بالمفا بل اضبه واابا دمه اآلخرينقامه بالو  امصاالمهوأااليب 

 ببن طريبب  م ييببر اببا ي ببب م ييببر  ومبنببي أنابباط اببلوني    لببى بلببوت ااببموف أفضببل

 . ديدة

 الالمضااببل  لببى الااببموف الببذهني أو إلببىمهببدف هببذ  الا او بباق : ا او بباق النقبباف .3

الا او ب   أل ضبا  األهايب اوضوع ابا ابن الاواضبي  ذاق وذلك بالدخول في نقاف 

 .االنفضاالقم يير  إلىي دا فياا بضد  واألفنار لى أاا  أن م ير الاواقف الذهني  

للمضاابل  اإلرشبادنظريباق المو يبه و اابمخدامومضماد  لبى : الضاي  اإلرشادا او اق  .4

بالمرنيز  لى الفرد داخل الا او   ولبي   لبى  االهماامالنفاي  ا   االضطراباقا  

 .خبرة ال اا   ننل

ومهببمم هببذ  الا او بباق بببالمرنيز  لببى الناببو الشخصببي ومطببوير : ا او بباق المقابببل .5

 انماباب،  ن طري  اآلخرينب األ ضا   الق و األفرادبين  االمصالومحاين ااموف 

 .الخبراق بوااط  الااارا 


