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ما هو اإلرشاد الجماعي

احد عالقة إرشادية بين المرشد ومجموعة من المسترشدين تتم من خالل جلسات جماعية في مكان و

فكيره من يتشابهون في نوع المشكلة التي يعانون منها ويعبرون عنها كل حسب وجهة نظره وطريقة ت

.واقع رؤيته لها وكيفية معالجتها



الفردي االرشادالجماعي عن االرشاداختالف 

اإلرشاد الفردياإلرشاد الجماعي

.اجتماعيجوفيالمشكالتيعالج-

ارهواستبصبنفسهالفردثقةمنيزيد-

.بمشكلته

عاالتهانفعنينفسأنللفردفرصةيهيئ-

.اجتماعيجوفي

علىيشجعهممامتسامحانفسهالفرديجد-

.مشكالتهعنالتحدث

.فرديجوفيالمشكلةيعالج-

يحتاجفهوسريعتدخلاحتاجاذا-

.مباشرةفرديإلرشاد

هملديالذيناالفرادمعأفضليكون-

رهابأوالجماعةمعمشكالت

.اجتماعي

مثلأكثرتركيزالفرداحتاجاذا-

.االنتباهتشتت



مهارات قيادة الجماعة اإلرشادية 

تحديد وتوضيح
المشاعر

توجيه األسئلة
ة التدخالت العالجي
وتيسير النهاية 

المواجهة ضيحالتفسير والتو

يعوالتشجالتطمين



خطوات العملية اإلرشادية

تحديد األهداف

جمع المعلومات 
وتحليلها

التشخيص 

اتخاذ القرار



(:تين جلسة أو جلس()البنائية )املرحلةاألولى

.التأكيد على احترام املواعيد والقيام بالواجبات , أهدافه , تعريف املشارك بالبرنامج -

.يقدم املرشد نفسه وطبيعة العمل -

.مقدمة حول اإلرشاد الجماعي-

.بناء األلفة والثقة من خالل تأكيد على سرية املعلومات واحترام اإلفراد بعضهم لبعض -



لسة ج)االنضمام إلى الجماعة :املرحلة الثانية 
(:أو جلستين 

.يميز املشارك من التوقعات الصحيحة والخاطئة وتوضيح مفاهيم وقواعد خاصة بالجلسة -

.توقعات املشاركين والتزامهم -

.تعريف املشارك بالتوقعات املحتملة من اإلرشاد الجماعي-

.العقد السلوكي -

.مساعدة املشارك ملعرفة أسبابهم في املجموعة-



أربع –ن جلستي)االستكشاف : املرحلة الثالثة 
(جلسات 

.تعلم كيفية مشاركة اآلخرين -

.التغذية الراجعة -

.بهاالتعرف على مشاكلهم وزيادة الوعي -

.الوعي بذاته واآلخرين -



خمس–جلستين )العمل : املرحلة الرابعة 
:جلسات 

.الحصول على التغذية الراجعة --

.تنفيذ األنشطة داخل الجلسات وخارجها -

.اكتشاف بعض الطرق واألساليب ملواجهتها -



رالتفكير واالستبصا: املرحلة الخامسة 

.انتقال أثر التدريب وإعادة حل املشكالت -

.تقديم كل خطوة أو أسلوب للمساعدة في االستبصار -

.التهيئة إلنهاء الجلسات -



إنهاء الجلسات: املرحلة السادسة 

.خلق فرحة ملمارسة ما تعلموه داخل الجلسة وتقديمها -

.استخدام اللعب واملزح -

.إنهاء الجلسات من قبل املرشد -



لمطلقات برنامج تأهيلي ل) نموذج تطبيقي للعالج الجماعي 
: مكون من ثماِن جلسات( 

محتوى الجلسةالجلسات

(جلسة واحدة)األولى الجلسة 

(كسر الحواجز )

.امجالتعرف على املشاركات وأهدافهَن من البرنو الترحيب -

.توضيح البرنامج وأهدافه -

عنها نبذه عامة عن بعض حاالت الطالق واملناقشة بشكل عام-

.

(جلستين)الثانية الجلسة 

(التفريغ االنفعالي)

لشخصية التفريغ االنفعالي من خالل ذكر كل مشاركة تجربتها ا-

.

دف تركيز املدربة على التعاطف وعكس املشاعر ليحدث اله-

.املطلوب 

.ة ذكر مراحل الصدمة والتعرف على كل مشاركة في أي مرحل-

(ثالث جلسات )الثالثة الجلسة 

(تقييم االيجابيات السلبيات)

.التعرف على أهم االيجابيات والسلبيات من خالل تمرين-

.شخصيتها , سواء في حياتها اآلن -

(جلستين)الرابعة الجلسة 

(مهارات نفسية )

يفية التعرف من خالل تدريبات عملية عن أخطاء التفكير وك-

.تصحيح ذلك 

قدير تجديد مفهوم الذات والتعرف على الفروق بينه وبين ت-

بات الذات وتوكيد الذات وكيفية اكتساب ذلك من خالل تدري

.عملية 

. تطبيق تقنية االسترخاء -



تم بحمد هللا 

العالج الجماعي 

منيرة املسعود .أ/ أعداد وتنفيذ 

الضعيانرهام . أ/تنسيق وإخراج 

أخصائية نفسية


