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 : العوامل المؤثرة على فعالية الجماعة

 :وتشمل سمات أعضاء الجماعة:: أوال

 .عوامل شخصية .1

 .الفروق الفردية .2

 :االتيوتتضمن  ثانياً:ـ سمات الجماعة:

 .هدف الجماعة .1

 .حجم الجماعة .2

 .قيادة الجماعة .3

 

فيما يجب  تبوفرف فبي  اختالفقيات المهنة، فليس هناك الا من ناحية المهارات المهنية وأخأم

 :  اآلتيةشد في النقاط أو جماعيا، ويمكن تلخيص دور المرفرديا  اإلرشادالمرشد سواء كان 

تقنيببات  اسببتخدامل العلببا التيريببر عمببا فببي داخلهببم مببن خببمسبباعدة أعضبباء المجموعببة  .1

المشبتركة  واألليبا متيددة في هذا المجال والتبي تشبمل النشباطات الحركيبة الجماعيبة 

ييقب  تلبك النشباطات حلقبات  ، وعبادة مبااألخبر والتيرير رالرسم أو الطرق التشكيلية 

 .وأحاسيسهم انفياالتهمعة للتيرير عن نقاش يساهم فيها جميع أعضاء المجمو

يستخدم المرشد النفسي خرراته المهنية واليلمية من أجل مساعدة أفراد المجموعة علبا  .2

سبلوكهم وتفحصبها رشبكل شبيورا وواي رييبدا  فحبص دوافيهبم والكشبف عبن مصبادر

 .المخاوف أو التهر  اول الكرت أوعن متن

 لألسببسسببلوك أعضبباء المجموعببة وفقببا ينرغببي علببا المرشببد النفسببي أن يتببولا تفسببير  .3

أسببالي  التيامببل  واكتشببافالمهنيببة مببن أجببل تشببجييهم علببا تحليببل سببلوكهم  واألصببول

 .أو تمنيهم من رؤية ذاتهم رشكل واقيي اآلخرينالزائفة التي تيزلهم عن 

أن يقوم المرشد النفسي علا حث أعضاء المجموعبة علبا المشباركة الفيالبة والمجديبة  .4

الخبببوف واليزلبببة لبببد  ريبببم أفبببراد المجموعبببة مبببن أجبببل دفيهبببم  وأن يكسبببر حببباجز

 .للمشاركة وزيادة درجة تفاعلهم مع راقي أفراد المجموعة
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 :أساليب حث أعضاء المجموعة على المشاركة بالنشاطات

 .ةينرغي أن يكون لليضو هدف من المشارك .1

 .لفردية رأهداف الجماعةا األهدافضرورة ررط  .2

تتبا  فبرص المشباركة لجميبع أعضباء المجموعبة علبا توجيبه المجموعبة نحبو  أنيج   .3

 اسبتمراريةزيبادة التفاعبل وممبا يبنيكس علبا  إلباغاياتها وأهبدافها رالشبكل البذا يبؤدا 

 .المجموعة ودوامها

 .الديمقراطية في تيامل المجموعة األجواءينرغي أن تسود  .4

 

  :  مشاكل المجموعات

ومهما رلغت فوائدف أوجه قصور وجوان  ضبيف ومبن واجربات المرشبد  أسلو أن لكل  .1

 إلببايسببيا  المناسببرة لطرييببة الهببدف الببذا اإلرشبباد أسببالي  اسببتخدام األوللمقببام افببي 

نقبص الخربرة والمهبارات  أواسبتخدام الوسبيلة رسبر  الجهبل وء تحقيقه، أمبا فبي حالبة سب

مببن هببذا  االسببتفادةالفنيببة أو رسببر  الفشببل فببي اختيببار أفببراد المجموعببة التببي يمكنهببا 

 .األسلو 

 أن وجود شخص في المجموعة يياني مبن صبراعات ذات جبذور عميقبة قبد يبؤدا فيبال .2

مبن  اضطراراتهو التيامل مع  األصليفشل المجموعة إذا لم يكن هدف المجموعة  إلا

 .يهذا النو

جهبة مهنيبة تسبتطيع التيامبل مبع  إلباإحالة اليضو الذا يياني من مشاكل حادة وعميقبة  .3

 .الحاالتهذف 

ء الون ضببرورة تفرضببها زيببادة عببدد اليمببالجمبباعي قببد يكبب اإلرشببادأسببلو   اسببتخدامأن  .4

 .وقلة المرشدين مما يجيله الوسيلة الرديلة المتاحة في مثل هذف الظروف

 

فببي مكببان ميببد لوجببه وجهببا  المسترشببدمهنيببة يلتقببي فيهببا المرشببد و عالقببةهببي : المقابلةةة

الحبديث عببن  المسترشبدلهبا الالنفسبي، حيبث يتبولا خ اإلرشبادومارسبة التوجيبه مخصيصبا ل

قيببام المرشببد رمسبباعدة  إلببايببود التحببدث عنببه، وتهببدف المقارلببة  أو مببا واضببطراراتهمشبباغله 

حلبول يمكبن أن تزيبل مشباغله وقلقبه وتخلصبه ممبا ييانيبه مبن  إلباعلا التوصل  المسترشد

 .المتيارف عليها اإلرشادروسائل وتقنيات التوجيه و واضطراراتمشاكل 
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 :ت وفقا للفئات التاليةاليمكن تصنيف المقار: أنواع المقابلة

 .المسترشد واستيداداتتقييم قدرات  إلاوتهدف هذف المقارلة : التقييميةالمقارلة  .1

 االسبترياناتجاربة عبن إلول االخترباراتجبراء إلتسبتخدم  وعادة مبا: المقارلة التشخيصية .2

 .واليالج اإلرشادتشخيص دقيق للحالة من اجل رسم خطة اليمل في  إلاللتوصل 

ج وفق سياسه أو خطه الوالي اإلرشادويتم فيها ممارسة : (جيةالالي) يةاإلرشادالمقارلة  .3

 التشخيص وتحديد الخطة المناسرة أو فلسفه ميينه وذلك ريد عمل

 

للمكبان البذا تجبرا فيبه، جبر  اليبرف ربأن تريبا  اإلقامبةتختلبف مبدة : مدة ومكان المقابلةة

واليببالج النفسببي، وذلببك فببي حالببة  اإلرشببادتسببتغرق المقارلببة سبباعة مببن الببزمن فببي مراكببز 

ث سباعات فبي الماعي فقد تستغرق المقارلة مبدة ثبالج اإلرشادالفردا، أما في حالة  اإلرشاد

( 24ـ  12) حيث تستغرق مدة المقارلة من( الماراثون) المتوسط ما عدا في حالة مجموعات

 .ساعة ردون توقف

 واألمبانفيبه رالراحبة  المسترشبدأما فيا يتيلق رمكان المقارلة فينرغبي أن تبتم فبي مكبان يشبير 

لطمأنينبة والرغربة ، كما يج  أن تتوفر فيه السبرية لضبمان االخارجية اإلزعاجعن مصادر 

مهنبي ميلبوم الفردا في مكبان  اإلرشادفي مناقشة المشاكل الشخصية وتتم المقارلة في حالة 

 .جي أوفي عيادة خاصةالأو مركز إرشادا أو ع

 ألفببرادإعببداد مكببان مناسبب  يتسببع  إلببايحتبباج  األمببرالجمبباعي، فببأن  اإلرشببادأمببا فببي حالببة 

 .اليمل من حركة ونشاط يتطل  المجموعة وما

 

 :  شروط المقابلة

 .المسترشدرين المرشد و األمانة .1

 .السرية والقرول والتقرل والتياون والفهم المترادل .2

 .الجيد والتنظيم والدقة واألعدادالتخطيط المسرق والتحضير  .3
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الهامة ورخاصة في حالة المرشبد الجديبد أو  التتيد هذف المقارلة من المقار: األولىالمقابلة 

يتحببدث  اسببتطالعيةتكببون مقارلببة مردئيببة أو  الببذا تنقصببه الخرببرة الكافيببة، وهببي عببادة مببا

 كاختربارهذف المقارلة من جانره  المسترشدنفسه عما ييانيه من ما يستخدم  المسترشدلها الخ

المرشبد وعبن مسبتقرل عما يروق له من موضوعات، وكثيرا لتكبوين فكبرة عبن  أومشاكل 

 :ث مراحل وهيالث إلا، ويمكن تقسيم هذف المقارلة يةاإلرشاد اليالقة

 .مرحلة التيرير عن المشكلة .1

 .االستكشافمرحلة  .2

 .المقارلة انتهاء .3


