
هناك تحٍد يواجه املامرسني يف مجال الصحة العقلية اليوم - أكرث من ذي قبل- لتطوير اسرتاتيجيات 

زال هناك مكان يف  ما  أنه  الرغم من  ، فعىل  النفسية وعالجها  املشكالت  للوقاية من  جديدة 

املؤسسات املجتمعية لإلرشاد الفردي، إال أن اقتصار تقديم الخدمات عىل هذا النموذج مل يعد 

عملياً. إن اإلرشاد الجمعي يقدم وعداً حقيقياً يف مالقاة تحديات اليوم، حيث إن اإلرشاد الجمعي 

ميكِّن املامرسني من العمل مع املزيد من املسرتشدين، وهذه ميزة ممكنة يف هذه األوقات التي 

تتطلب  السيطرة عليها وإدارتها من أجل تقديم الرعاية. باإلضافة إىل ذلك، فإن للعملية الجمعية 

مميزات تعليمية فريدة، إذ إن اإلرشاد الجمعي رمبا يكون العالج الناجح للعديد من األفراد، ومع 

ذلك، وحتى يكون العمل الجمعي فعاالً، فإن املشاركني بحاجة إىل خلفية نظرية باإلضافة إىل 

املهارة يف استخدام هذه املعرفة بشكل إبداعي يف املامرسة. 

)The Increasing Use of Groups( االستخدام المتزايد للمجموعات
وجد الكاتب يف تقديم ورش العمل يف الواليات املتحدة ويف بالد أخرى أيضاً، اهتامماً كبرياً بالعمل 

الجمعي، حيث يطور املرشدون املحرتفون العديد من املجموعات بشكل متزايد لتناسب الحاجات 

الخاصة للمسرتشدين املختلفني يف العديد من املواقع، ويف الحقيقة، إن أنواع املجموعات التي 

ميكن تصميمها محدد فقط بخيال املرء. هذا االهتامم الواسع يؤكد عىل الحاجة لتعليم وتدريب 

شامل عىل النظرية والتطبيق لإلرشاد الجمعي، وهذا الكتاب يقدم قاعدة معرفية أساسية ميكن 

تطبيقها عىل أنواع عديدة من املجموعات التي سوف تقودها أنت. 

فمن املمكن استخدام املجموعات ألغراض عالجية أو تعليمية، أو كليهام. 

يف  أساسية  تغريات  عمل  يف  األفراد  مساعدة  عىل  أسايس  بشكل  املجموعات  بعض  تركز 

التعليمي  التوجه  بها، فاملجموعات ذات  بها، ويسلكون  بها، ويشعرون  التي يفكرون  الطرائق 

عامة موجزة عىل  نظرة  يقدم  الفصل  معينة. وهذا  مجابهة  مهارات  تعلم  األفراد عىل  تساعد 

األنواع العديدة من املجموعات والفرق بينها. 

1 الفصـــــــل
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يف كل مجال للخدمات اإلنسانية، من املتوقع أن تكون قادراً عىل استخدام املداخل الجمعية 

مع العديد من املسرتشدين ألغراض متعددة. عىل سبيل املثال، يف مستشفى معني، للمرىض الذين 

هم عىل وشك مغادرة املستشفى والدخول مرة أخرى إىل عامل املجتمع، أو ألرسهم. توجد يف 

املهني,  العالج  االستبصار، ومجموعات  مألوف: مجموعات  أو  شائع  بشكل  املستشفيات  هذه 

ومجموعات الفقدان، ومجموعات التدريب عىل التوكيدية، ومجموعات إعادة التحفيز. 

عيادة  أو  الجامعي،  اإلرشاد  مركز  أو  العقلية،  للصحة  مجتمعي  مركز  يف  تعمل  كنت  إذا 

العالج اليومي، فمن املتوقع أن تقدم الخدمات العالجية يف مدى واسع من املواقع الجمعية. 

أو  القدرة/العجز،  أو  بالسن،  يتعلق  فيام  مسرتشديك  يف  تنوع  هناك  يكون  أن  املحتمل  ومن 

أو  الجنسية،  الهوية  أو  التعليم،  مستوى  أو  االقتصادية،  أو  االجتامعية،  الحالة  أو  املشكالت، 

األعراق، أو الخلفية الثـقافية. إن املؤسسات املجتمعية تطبق املجموعات عىل نطاق واسع، ومن 

املألوف أن تجد مجموعات قضايا املرأة، وقضايا الرجل، ومجموعات لزيادة الوعي لدى الرجال، 

ومجموعات لألطفال الذين  يتعاطون الكحول، ومجموعات الدعم، ومجموعات تعليم الوالدين، 

لألفراد  ومجموعات  األكل،  اضطرابات  ذوي  لألفراد  ومجموعات  الرسطان،  ملرىض  ومجموعات 

الكبدي  وااللتهاب  اإليدز  مرىض  ملساعدة  ومجموعات  واألزمات،  الصدمة  بخربة  مروا  الذين 

الوبايئ، ومجموعات تهدف إىل التقليل من تعاطي املواد. 

رمبا يقوم توجهك النظري بشكل أسايس عىل نظام فردي واحد، ومع ذلك، فإن املامرسني يف 

مداخل  من  أساليب  عىل  يعتمدون  حيث  تكامالً  أكرث  متزايد  بشكل  يصبحون  املجموعات  مجال 

نظرية عديدة )Nocross & Goldfried, 2005(. كام أن املسارات العديدة نحو التكامل أو الدمج 

تتميز برغبة املامرس يف زيادة الفعالية العالجية والتطبيق العالجي بالنظر إىل ما هو أبعد من قيود 

 .)Nocross, 2005 â, Nocross & Beutler, 2014( النظريات واألساليب لنظرية واحدة مرتبطة بها

إن ملجموعات اإلرشاد املدريس مميزات خاصة، حيث إن مجموعات خاصة يف املدارس يتم 

تصميمها للتعامل مع املشكالت التعليمية، أو املهنية، أو الشخصية، أو االجتامعية للطلبة. فإذا 

كنت تعمل يف املدرسة فسوف يطلب منك عمل أو تشكيل مجموعة الستكشاف الحياة املهنية، 

أو مجموعة تقدير الذات، أو مجموعة ألطفال املطلقات، أو مجموعة تهدف إىل تدريس املهارات 

اآلن  االبتدائية يصممون  املدارس  املرشدين يف  إن  الشخيص.  للتطور  أو مجموعة  البينشخصية 

مجموعات عالجية ومجموعات نفسية تربوية. وعىل مستوى املدرسة العليا، فإن املجموعات 

كانوا  الذين  أو  املخدرات،  تعاطي  بعد  تأهيلهم  إعادة  يتم  الذين  الطلبة  مساعدة  إىل  تهدف 

ضحايا الجرائم، أو الذين ميرون بخربة األزمات، أو الذين يتعافون من الصدمة. 
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يشتمل إرشاد املجموعات يف املواقع املدرسية من الروضة إىل الصف الثاين عرش عىل مدى 

واسع من املوضوعات والصيغ. وهذه املجموعات هي الدعامة األساسية للخدمات النفسية التي 

تقدمها املدارس. إن مجموعات األطفال واملراهقني تشغل مكاناً رئيساً يف برامج اإلرشاد املدريس 

 Steen( والعالج. ويذكر “ستني” ورفاقه  املعلومات  تقديم  فعاليتها يف  الشامل بسبب  الثانوي 

التطور  يف مجموعات  ناجحاً  كان  الرتبوي  النفيس  التدخل  اإلرشاد مع  أن دمج   )et.,al, 2014

األكادميي والشخيص- االجتامعي يف املواقع املدرسية. 

هذا الدمج لطرائق اإلرشاد الجمعي يتيح الفرصة لتيسري الوعي الذايت وتقديم املعلومات 

الشخيص  التطور  تعزيز  إىل  املدريس  اإلرشاد  مجموعات  من  العديد  تهدف  إذ  املهارة.  عن 

واالجتامعي، ويف الوقت نفسه، فإن لها أغراضاً تعليمية نفسية )مثل تدريس مهارات الدراسة، 

أو كيفية التعامل مع  الزمالء، أو وضع األهداف(. ويصف “ستني” ورفاقه )Steen, 2014( تطور 

منوذٍج لإلرشاد الجمعي، صمم ملساعدة املرشدين يف املجال املدريس بدأ بالروضة إىل الصف الثاين 

عرش عىل تكامل دمج التطور الشخيص- االجتامعي واألكادميي يف عملهم الجمعي. كام يشري ريفا 

وهوب )Riva & Haub,2004( إىل أن “الفائدة الحقيقية للعالج القائم يف املدرسة تتمثل يف أن 

يصل وبقوة إىل العديد من الطلبة قبل أن يحتاجوا إىل إرشاد عالجي لعدد من مشكالت الصحة 

.)p.318( ”العقلية الخطرية

خلص جودنوف ويل )Goodnough & Lee, 2004( إىل أن تقديم خربات اإلرشاد الجمعي 

الفعالة للطلبة يحتاج إىل قيادة، ومعرفة ومهارات معينة، وقدرة عىل الدفاع بفعالية عند تطبيق 

 .)PP179-180( برنامج اإلرشاد الجمعي داخل املدارس

هناك دليل مؤكد عىل فعالية العالج النفيس الجمعي مع مدى واسع من األفراد واملشكالت 

)Brabender, 2011(. فالعمل الجمعي مفيد كمدخل للعالج وفعال من ناحية التكلفة. وتشري 

 Burlingame etal.,( التحليالت البعدية إىل أن العالج الجمعي بنفس فعالية اإلرشاد الفردي

2004(. إن بارلو )Barlow, 2008( عىل قناعة بأن املجموعات ميكن أن تستخدم بفعالية ألغراض 

الوقاية والتعليم: “من خالل البحوث املتنامية والتحسينات املستمرة يف التطبيق اإلكلينييك، تظل 

املجموعات أداة قوية للتدخل عىل مدى الحياة، وتؤثر إيجابياً يف عالج االضطرابات يف الطفولة، 

والشباب، والشيخوخة” )P.244(. بإيجاز، ميكن أن يساعد املدخل الجمعي األفراد عىل الوفاء 

بأي حاجة لديهم. 
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هناك سبب يف أن املدخل الجمعي قد أصبح مقبوالً، وهو أنه أكرث فعالية دامئاً من املدخل 

الفردي. وهذه الفعالية تنبع من الحقيقة التي مؤداها أن أعضاء املجموعة يكتسبون استبصاراً, 

ليس هذا فحسب ولكنهم ميارسون أيضاً مهارات جديدة داخل املجموعة ومن تفاعالتهم اليومية 

الراجعة  التغذية  من  يستفيدون  املجموعة  أعضاء  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  املجموعة.  خارج 

واالستبصار من أعضاء املجموعة اآلخرين, وأيضاً من استبصار املامرس، وتتيح املجموعات فرصاً 

عديدة للنمذجة، وميكن أن يتعلم األعضاء كيف يجابهون مشكالتهم من خالل مالحظة اآلخرين 

ذوي االهتاممات املشرتكة. 

من  قليل  لديهم  املساعدة-  مهن  يف  املتقدمة  العلمية  الدرجات  ذوو  املامرسون  وحتى 

التعرض لنظرية وأساليب العمل الجمعي، حيث إن كثرياً من هؤالء املهنيني يجدون أنفسهم من 

دور مساعد إىل دور قائد املجموعة دون اإلعداد الكايف أو التدريب الكايف أو اإلرشاف الكايف؛ 

لذلك، فليس مستغرباً أن يصبح بعضهم قلقاً عندما يواجهه هذا التحدي. وعىل الرغم من أن 

هذا الكتاب ال يقصد به أن يكون وسيلة وحيدة إلعداد قادة املجموعة األكفاء، إال أنه يهدف إىل 

تزويد املامرسني باملعرفة واملهارات الرضورية ملجابهة متطلبات القيادة الجمعية الفعالة. 

)Overview of the Counseling Group( نظرة عامة على اإلرشاد الجمعي

إن لإلرشاد الجمعي أهدافاً وقائية وأيضاً عالجية، عموماً، إن للمجموعة اإلرشادية بؤرة تركيز 

عىل  الجمعي  العمل  ويؤكد  شخصية.  أو  اجتامعية  أو  مهنية،  أو  تعليمية،  تكون  رمبا  معينة، 

التوصل البينشخيص لألفكار الواعية واملشاعر الواعية، والسلوك الواعي داخل إطار زمني معني، 

باملشكلة، ويحدد األعضاء بشكل كبري محتوياتها  الغالب  اإلرشادية موجهة يف  إن املجموعات 

وأهدافها. وال يحتاج أعضاء املجموعة إىل إعادة بناء مكثف للشخصية، وترتبط مشكالتهم عموماً 

باملهام التطورية للحياة. ومييل اإلرشاد الجمعي إىل أن يكون موجهاً بالتطور يف أنه يؤكد عىل 

اكتشاف املصادر الداخلية للقوة. رمبا يواجه املشاركون أزمات موقفية مؤقتة، ويناضلون بشق 

األنفس مع مشكالت الحياة الشخصية أو البينشخصية، وميرون بخربة الصعوبات عىل التحوالت 

الحياتية، أو محاولة تغيري سلوكيات الهزمية الذاتية. تقدم املجموعة التعاطف والدعم الرضوريني 

لخلق مناخ من الثـقة يؤدي إىل تنمية مهاراتهم املوجودة يف التعامل مع املشكالت البينشخصية 

بحيث يستطيعون التعامل مع املشكالت املستقبلية ذات الطبيعة املشابهة. 

يستخدم املرشد الجمعي أساليب لفظية وغري لفظية وأيضاً تدريبات بنائية، ويتمثل دور 

بعضاً،  بعضهم  من  التعلم  عىل  ومساعدتهم  األعضاء،  بني  التفاعل  تيسري  يف  الجمعي  املرشد 
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ومساعدتهم يف تكوين أهداف شخصية، وتشجيعهم عىل ترجمة استبصارهم إىل خطط واقعية 

ملموسة تنطوي عىل القيام بأعامل خارج املجموعة )يصف الفصل الثاين املهارات التي يستخدمها 

قادة املجموعة األكْفاء يف تحقيق هذه املهام(، ويؤدي املرشدون أدوارهم بشكل كبري يف اإلرشاد 

الجمعي من خالل تدريب األعضاء عىل أن يركزوا عىل الوقت الحارض, وأن يحددوا الهموم التي 

يرغبون يف استكشافها من املجموعة. 

)Goals( األهداف

بشكل مثايل، يقرر أعضاء املجموعة األهداف املعينة أب املساعدة للخربة الجمعية بأنفسهم، 

ونقدم فيام يأيت بعض األهداف املمكنة ألعضاء املجموعات اإلرشادية:

زيادة الوعي واملعرفة الذاتية، تنمية إحساس املرء بهويته الفريدة. 	 

إدراك القواسم املشرتكة بني حاجات ومشكالت األعضاء وتنمية اإلحساس بالرتابط. 	 

مساعدة األعضاء عىل تعلم كيف يحققون العالقات الحميمة ذات املعنى. 	 

مساعدة األعضاء يف اكتشاف املصادر داخل أرسهم املمتدة واملجتمع كطرائق للتعامل 	 

مع مشكالتهم. 

زيادة التقبل الذايت، والثـقة بالنفس، واحرتام الذات، وتحقيق منظور جديد عن الذات 	 

واآلخرين. 

تعلم كيف ميكن للمرء التعبري عن انفعاالته بطريقة صحيحة. 	 

تطوير التعاطف مع حاجات ومشاعر اآلخرين. 	 

إيجاد طرائق بديلة للتعامل مع القضايا النامئية العادية، وحل رصاعات معينة. 	 

زيادة التوجيه الذايت، واالعتامد املتبادل، واملسؤولية نحو الذات واآلخرين. 	 

زيادة الوعي باختيارات املرء، والقيام بعمل اختيارات عىل نطاق واسع. 	 

عمل خطط معينة ساعدة لتغيري سلوكيات معينة. 	 

تعلم املزيد من املهارات االجتامعية الفعالة. 	 

تعلم كيف تتحدى اآلخرين مع االهتامم، والرعاية، الصدق، والتوجيه. 	 

توضيح قيم املرء واتخاذ قرار بشأن ما إذ كان من املمكن تعديلها وكيف يتم ذلك. 	 
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 )Advantages( المزايا

باإلضافة إىل ميزة أن عضو املجموعة يحقق األهداف املذكورة أعاله، فإن اإلرشاد الجمعي يتيح 

التنوع  اليومية، خصوصاً، إذا متيزت العضوية مبراعاة  الحياة  للمشاركني فرص املشاركة يف عامل 

بني املشاركني فيام يتعلق بالسن، واالهتاممات، والخلفية، والحالة االجتامعية االقتصادية، ونوع 

مبعاناتهم  فاملشاركني  الحقيقي؛  املجتمع  متثل  املجتمع،  من  صغري  كعامل  واملجموعة  املشكلة. 

ورصاعهم يف املجموعات مامثل لتلك التي ميرون بها خارجها، والتنوع الذي مييز معظم املجموعات 

يؤدي أيضاً إىل تغذية راجعة ثرية بشكل غري عادي للمشاركني، ومنهم هؤالء املشاركون الذين 

يرون أنفسهم من خالل أعني مدى واسع من الناس. 

املشكالت  استكشاف  األعضاء يف  يعززان رغبة  والدعم، وكالهام  التفاهم  املجموعة  تقدم 

التي جلبوها معهم إىل املجموعة. ويحقق املشاركون اإلحساس باالنتامء، ومن خالل الرتابط الذي 

يتطور، يتعلمون الطرائق التي تتسم بالرعاية واملودة، والتحدي. ويف هذا الجو الداعم، ميكن 

أن مير األعضاء بخربة سلوكية جديدة. وأثناء مامرستهم لهذه  السلوكيات يف املجموعة، فإنهم 

يتلقون التشجيع ويتعلمون كيف يحرضون استبصاراً جديداً إىل حياتهم خارج خربة املجموعة. 

ويف النهاية، يعود األمر إىل األعضاء أنفسهم يف اتخاذ القرار بشأن نوعية التغريات التي يرغبون 

يف القيام بها. فيمكنهم مقارنة مدركاتهم عن أنفسهم بتلك التي لدى اآلخرين، ثم يتخذون القرار 

فيام يتعلق مبا يفعلونه بهذه املعلومات. إن أعضاء املجموعة قادرون عىل الوصول إىل الصورة 

عن نوع الشخص الذي يرغبون فيه، ويتفهمون ما مينعهم من أن يكونوا هذا الشخص. 

)Value for Specific populations( تقييم أفراد بعينهم

ميكن أن يصمم اإلرشاد الجمعي لتحقيق حاجات أفراد بعينهم مثل األطفال، أو املراهقني، أو 

املجموعات  يف  موصوفة  اإلرشادية  املجموعات  لهذه  أمثلة  وهناك  الكبار.  أو  الجامعة،  طلبة 

هذه  تكوين  كيفية  عن  مقرتحات  يقدم  الذي   ،)Corey et, al., 2014( واملامرسة  العلمية 

املجموعات واألساليب التي ميكن استخدامها للتعامل مع املشكالت املميزة لكل منهم, ونقدم 

فيام يأيت مناقشة موجزة عن قيمة كل من املجموعات اإلرشادية ألفراد بعينهم. 
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إرشاد مجموعات األطفال: يتم االرشاد الجمعي ألطفال املدارس الذين يظهرون سلوكيات 

أو صفات مثل الشجار املبالغ فيه، وعدم القدرة عىل مجاراة الزمالء، واألعامل العنيفة، وضعف 

املهارات االجتامعية، ونقص اإلرشاف من قبل الوالدين يف البيت، وذلك من خالل املجموعات 

الصغرية لألطفال, وهي تتيح الفرصة لهم للتعبري عن مشاعرهم بشأن هذه املشكالت وما يرتبط 

بها. إن معرفة األطفال، الذين يطورون مشكالت سلوكية وانفعالية خطرية للغاية مبكراً, وحصول 

املهام  يجابهوا  أن  يساعدهم عىل  فهذا  مبكرة،  النفسية يف سن  املساعدة  األطفال عىل  هؤالء 

الحياتية بفعالية، تلك املهام التي البد أن يواجهوها مؤخراً يف حياتهم. 

إرشاد مجموعات املراهقني: إن اإلرشاد الجمعي مناسب خصيصاً للمراهقني؛ ألنه يسمح 

لهم بالتعبري عن املشاعر املتصارعة، واستكشاف الشكوك الذاتية، وإدراك أنهم يتقاسمون الهموم 

واملشكالت مع الزمالء، فمن املمكن أن يناقش املراهقون رصاحة قيمهم، ويعّدلون تلك التي يراد 

تغيريها. ويتعلم املراهقون يف املجموعة التواصل مع زمالئهم، ويستفيدون من النمذجة التي 

يقدمها القائد، ومن املمكن أن يختربوا بأمان الحقائق ويختربوا أيضاً حدودهم. وبسبب فرص 

التفاعل املتاحة من املوقف الجمعي يستطيع املشاركون أن يعرّبوا عن مشكالتهم وهمومهم، 

وأن يسمعهم اآلخرون يف املجموعة، ومن املمكن أن يساعدوا بعضهام بعضاً يف طريقهم نحو 

التفاهم الذايت والتقبل الذايت. 

مجموعات طلبة الجامعة: يواجه الطلبة مدى واسعاً من املهام النهائية أثناء سنوات الدراسة 

الجامعية قبل التخرج وبعد التخرج، فهم يجربون بتعريف أنفسهم، ويسعون الكتشاف هويتهم 

يف عالقتهم باآلخرين )Johnson, 2009(. إن املجموعات اإلرشادية أداة قيمة للوفاء باالحتياجات 

العديد من الخربات  اليوم لديهم  الجامعات  التقليديني؛ فطلبة  التقليديني وغري  النامئية للطلبة 

الحياتية املهمة، مبا يف ذلك أولئك الذين عادوا من الخدمة العسكرية يف العراق وأفغانستان، فهم 

يسعون يف طلب الخدمات من مراكز اإلرشاد الجامعي، وهم األكرب سناً، وأكرث تنوعاً يف خرباتهم 

 .)Mc Ceneaney & Gross, 2009( ًالحياتية، وهذا يجعل العمل الجمعي أكرث تحديا

تقدم العديد من مراكز اإلرشاد الجامعي مجموعات مصممة للطلبة األصحاء نسبياً الذين 

هذه  من  الرئيس  الهدف  إن  والبينشخصية.  الشخصية  العالقات  يف  املشكالت  بخربة  ميرون 

التعامل مع  فيه  يستطيعون  الذي  واملوقف  للتطور،  بالفرصة  املشاركني  تزويد  املجموعات هو 

القرارات التي تتعلق بالحياة املهنية املستقبلية والعالقات الحميمة، ومشكالت الهوية، والخطط 

التعليمية، ومشاعر العزلة من الحرم الجامعي املجهول بشكل شخيص  لهم، إن مجموعات القضايا 

أو املرشوعات املحددة بالوقت والتي تركز عىل قضايا التطور أو تخاطب مشكلة معينة شائعة 
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بني املشاركني منترشة ومألوفة يف مراكز اإلرشاد الجامعي. هذه املجموعات تعزز اللياقة البدنية 

 .)Drum & Knott, 2009( من خالل مساعدة األفراد يف التعامل بفعالية مع املهام التطورية

لكبار  بالنسبة  قيمة  ذات  اإلرشادية  املجموعات  تكون  أن  ميكن  السن:  كبار  مجموعات 

السن يف العديد من الطرائق التي تكون بها ذات قيمة بالنسبة لكبار السن. فعندما يكرب األفراد، 

ما يشعرون بأنهم  فإنهم ميرون يف الغالب بخربة العزلة, ومثل املراهقني فإن كبار السن غالباً 

أقل إنتاجية، غري مطلوبني، وغري مرغوب فيهم، كام يقبل العديد من كبار السن األساطري عن 

الشيخوخة، وهذه تصبح بعد ذلك نبوءات شخصية، هناك مثال يتمثل يف املفهوم الخاطئ بأن 

يكونوا  أن  املحتمل  املعاش من  يتقاعدون يف سن  أو عندما  التغيري،  السن ال يستطيعون  كبار 

السن يف  من األمور ملساعدة  كبار  مكتئبني، من املمكن أن تقدم املجموعات اإلرشادية كثرياً 

كرامتهم  عىل  اإلبقاء  أثناء  يواجهونها  التي  النامئية  املهام  مع  والتعامل  األساطري  هذه  تحدي 

واحرتامهم لذواتهم, وأن شكل املجموعة ميكن أن يساعد الناس يف الخروج من العزلة, وتشجيع 

كبار السن عىل إيجاد املعنى يف حياتهم، ومن ثم ميكنهم أن يعيشوا حياة طيبة. 

)Other Types of Groups( األنواع األخرى للمجموعات

عىل الرغم من أن محور تركيز هذا الكتاب هو املجموعات اإلرشادية، فإن مامرسة العمل الجمعي 

قد اتسعت لتشمل مجموعات العالج النفيس، واملجموعات النفسية الرتبوية، ومجموعات الدعم، 

ومجموعات املهام, وأيضاً تشرتك العديد من هذه املجموعات يف بعض اإلجراءات، واألساليب أو 

العمليات الخاصة باملجموعات اإلرشادية، ومع ذلك، فإن هذه املجموعات تختلف فيام يتعلق 

بأهداف معينة، دور القائد، ونوع األفراد يف املجموعة، والتأكيد الذي يعطي لقضايا مثل الوقاية، 

والعالج، واملعالجة، والتطور. وفيم ييل نظرة موجزة عىل كيف تتباين مجموعات العالج النفيس، 

واملجموعات النفسية الرتبوية، ومجموعات املهام- عن املجموعات اإلرشادية. 

)Group Psychotherapy( العالج النفسي الجمعي

فرتكز  املجموعة؛  أهداف  يف  يكمن  الجمعي،  واإلرشاد  الجمعي  العالج  بني  رئيس  فرق  هناك 

تركز  بينام  الذايت،  والوعي  والوقاية،  والتعزيز،  والنمو،  التطور،  عىل  اإلرشادية  املجموعات 

مجموعات العالج النفيس عىل قضايا مثل العالج ، إعادة بناء الشخصية, والعالج النفيس الجمعي 

الشعوري والالشعوري، والحارض واملايض،  الوعي  تربية، ويشتمل عىل  إعادة  عبارة عن عملية 
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وتصمم بعض مجموعات العالج النفيس بشكل رئيس لتصويب االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

التي تعوق أداء الفرد أو لعالج املشكالت النفسية العميقة. إن الهدف رمبا يكون تحوالً دقيقاً أو 

رئيساً لبناء الشخصية. وبناء عىل التوجه النظري للمعالج النفيس الجمعي، بسبب هذا الهدف، 

فإن مجموعات العالج النفيس تستمر فرتة أطول من األنواع األخرى من املجموعات، إن األفراد 

انفعالية حادة، أو رصاعات شخصية  الذين تتشكل منهم املجموعة رمبا يعانون من مشكالت 

عميقة، أو تأثري اضطراب ما بعد الصدمة، أو الحاالت الذهانية. ويحتاج كثرٌي من هؤالء األفراد 

إىل عالج وليس عمل إمنايئ ووقايئ. 

يستخدم املعالجون النفسيون الجمعيون, واختصاصيون نفسيون يف اإلرشاد أو اإلكلينيكيني. 

واملرشدون املعتمدون، واملعالجون املعتمدون يف مجال األرسة والزواج، واختصاصيون اجتامعيون 

الجمعيون(،  املرشدون  أيضاً  يستخدمها  )التي  اللفظية  النامذج  من  واسعاً  مدى  إكلينيكيون؛ 

وبعضهم يستخدم أساليب لتقديم النكوص إىل الخربات السابقة، ويساعدون األعضاء عىل املرور 

مرة أخرى بخربة املواقف الصادمة حتى يحدث التنفيس، وعندما تعود هذه الخربات مرة أخرى 

إىل الحياة يف املجموعة، يصبح األعضاء عىل وعي بقرارات املايض، ويكتسبون استبصاراً عنها، تلك 

القرارات التي تتدخل مع األداء الحايل، ويساعد املعالج النفيس الجمعي األعضاء يف تطوير الخربة 

االنفعالية التي تساعد يف اتخاذ قرارات جديدة بشأن العامل او السياق، واآلخرين، وأنفسهم. 

 )Psychoeducational Groups(  المجموعات النفسية التربوية

بعض  بواسطة  بناؤها  يتم  التي  املجموعات  أو  الرتبوية،  النفسية  املجموعات  اكتسبت  لقد 

املجاالت الرئيسة – شعبية كبرية. هذه املجموعات تتميز بعرض ومناقشة املعلومات والحقائق 

وبناء املهارة من خالل استخدام تدريبات مخطط لها لبناء املهارة. وتخدم املجموعات النفسية 

الرتبوية العديد من األغراض: تقاسم الخربات املشرتكة، ونقل املعلومات، وتعليم األفراد كيف 

كيفية  الناس عىل  الدعم، ومساعدة  االجتامعية، وتقديم  املهارات  املشكالت، وتدريس  يحلون 

إبداع نظم الدعم الخاصة بهم خارج موقع املجموعة. ومن املمكن النظر إىل هذه املجموعات 

عىل أنها مجموعات تربوية وعالجية تتطور مع موضوعات معينة للمحتوى، وتستخدم بشكل 

متزايد يف مؤسسات املجتمع املحيل واملدارس. 

او فهم  األفراد عىل تطوير مهارات معينة،  الرتبوية ملساعدة  النفسية  املجموعات  تصمم 

مرشوعات بعينها، أو التقدم خالل التحوالت الحياتية الصعبة. وعىل الرغم من أن املوضوعات 

تتباين وفقاً الهتاممات قائد املجموعة واملسرتشدين، فإن هذه املجموعات تزود األعضاء بالوعي 
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ببعض املشكالت الحياتية واألدوات الالزمة ملجابهتها. كام أن نقل املعلومات رضوري إلحداث 

التغري والتدريب عىل العملية لتحقيق هذه التغريات. وتتمثل املهام الرئيسة للقائد يف تقديم 

التعليم وخلق املناخ اإليجايب الذي يعزز التعلم )Dcum etal., 2011(، والهدف هو الوقاية من 

مدى واسع من االضطرابات التعليمية والنفسية. 

تقوم العديد من املجموعات النفسية الرتبوية عىل تطور منوذج نظرية التعلم, وتستخدم 

لهذه املجموعات؛ مبا يف ذلك  تفصيلياً  الثالث عرش وصفاً  الفصل  السلوكية. ويقدم  اإلجراءات 

مجموعات التدريب عىل املهارات االجتامعية، ومجموعات إدارة الضغوط، ومجموعات العالج 

األفراد يف مجموعات  تناسب بشكل جيد  الرتبوية  النفسية  املجموعات  إن  والترصف.  السلوك 

متثل مستويات تطور متعددة. وهذه األمثلة موصوفة تفصيلياً يف كتاب “املجموعات: العملية 

 .)Corey et.,al., 2014( ”واملامرسة

مجموعة أطفال املدرسة االبتدائية, وأبناء الوالدين املطلقني, ومجموعة إدارة الغضب 	 

لألطفال. 

مجموعة دعم مرىض اإليدز والتهاب الكبد الوبايئ. 	 

مجموعة النساء ومجموعة الرجال. 	 

مجموعة العنف األرسي . 	 

مجموعة دعم النساء ضحايا املحارم. 	 

مجموعة الشيخوخة الناجحة. 	 

مجموعة الفقدان لكبار السن. 	 

لبناء  املحتوى  تربوية, وهي تحتوي عىل مجاالت معينة  املجموعات نفسية     كل هذه 

الجلسات ولتقدميها، وتشجع املشاركة والتغذية الراجعة لألعضاء، وهي مصممة لزيادة الوعي 

املجموعات  هذه  تصميم  ويتم  لألعضاء،  اليومية  الحياة  يف  التفسري  تيسري  إىل  وتهدف  الذايت، 

لحاجات كل عضو يف املجموعة، كام تصمم لحاجات مجموعة معينة من األفراد املتمثلني فيها. 
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 )Task Facilitation Group(  مجموعات تيسير المهام 

التخطيط،  واملجتمعات، ومجموعات  القوى،  وتعزيز  املهام ملساعدة  تيسري  تصمم مجموعات 

التعلم،  ومجموعات  الدراسة،  ومجموعات  املناقشة،  ومجموعات  املحيل،  املجتمع  ومنظامت 

توضح  املجموعات  وهذه  أدائها.  تطوير  أو  لتصويب  مامثلة  أخرى  ومجموعات  الفرق،  وبناء 

تطبيق قواعد وعمليات ديناميات املجموعة التي ميكن أن تعزز تحقيق أهداف العمل املحددة. 

التخطيط  تحسني  يف  املساعدة  متزايد  بشكل  اإلنسانية  بالخدمات  العاملني  من  يطلب  حيث 

للربامج وتقييمها داخل املنظامت.

األعامل  التفكري يف  تركيز  يريدون  املهام  املشرتكني يف مجموعات  أولئك  فإن  الغالب،  ويف 

رسيعاً, ومع ذلك، فإن الرتكيز بشكل حرصي عىل املهام التي بني أيديهم )املحتوى( ميكن أن يؤدي 

إىل مشكالت للمجموعة. إن فشل القائد يف االنتباه إىل العوامل الحالية من املحتمل أن يؤدي 

إىل مجموعة تركز متاماً عىل مشكالت املحتوى مع أن قضايا العملية التي تتعلق باألعضاء يقل 

دورها. فإذا تم تجاهل القضايا البينشخصية داخل املجموعة، فلن يتطور التعاون والتشارك، ومن 

املحتمل أال تتحقق أهداف املجموعة. لذلك، من الرضوري أن يدرك قادة املجموعة أن العمليات 

الداخلية والعالقات رضورية لتحقيق أهداف مجموعة املهام. 

املناخ  لهذا  االنتباه  أن  كيف  فهم  يف  املجموعة  أعضاء  مساعدة  يف  القائد  دور  يتمثل 

 .)Hulse- Killacky etal., 2011( البينشخيص يرتبط مبارشة بتحقيق هدف وأهداف املجموعة

ويتم تحقيق التوازن بني املحتوى والعملية يف مجموعات املهام من خالل االنتباه إىل القواعد 

التوجيهية للبدء، والفعل، واإلنهاء، وعندما يحدث ذلك بفعالية؛ من املحتمل أن تكون مجموعات 

املهام أكرث نجاحاً وإنتاجية. 

يستخدم املرشدون النفسيون يف املدارس مجموعة املهام، حيث يشكلون املجموعة من هيئة 

املدرسة لوضع خطة من أجل مساعدة التالميذ. ويعمل الفريق معاً لتحديد كيف ميكن تطبيق 

يف  املهام  مجموعات  تهتم  الفردي،  التطور  عىل  الرتكيز  من  فبدالً  األمثل.  النحو  عىل  الخدمات 

 .)Falls & Furr, 2009( املدارس بتحقيق أهداف شاملة أو عامة ملساعدة مدى واسع من التالميذ

يتم استدعاء املهنيني الذين يعملون يف املجتمع املحيل لتطبيق خربتهم يف العمل الجمعي 

التدخل  يف  عديدة  مبجاالت  املهام  مجموعات  وتعمل  املحيل.  املجتمع  احتياجات  لتحقيق 

املجتمعي، إذ إن العديد من املشكالت التي يواجهها األفراد هي نتاج كونهم محرومني كأفراد 

أو كأعضاء يف املجمتع. إن أحد مهام املهنيني املنخرطني يف العمل املجتمعي هو مساعدة األفراد 
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واملجتمع يف تحقيق الوصول إىل مصادر ذات قيمة يف التحرك نحو درجة كبرية من املساعدة, 

لذا، يحتاج االختصاصيون يف العمل الجمعي إىل فهم كيف أن التأثريات السياسية واالجتامعية 

تصطدم بخربات األفراد من مجموعات عرقية متنوعة. 

فيه  تتعامل  موقف  مع  أو  معينة  مجموعة  مع  العمل  عادة  يعني  املجتمع  مع  العمل  إن 

املجموعات املتشاركة أو التنافسية مع قضية أو مجموعة من قضايا املجتمع. ويتم معظم العمل عىل 

تغيري املجتمع يف سياق مجموعة صغرية، ومن ثم، فإن املهارات يف تنظيم مجموعات املهام رضورية. 

 )Brief Group Work( العمل الجمعي الموجز

الجدير بالذكر أن املجموعة املوجزة ليست نوعاً من املجموعة. إن العديد من املجموعات التي 

لإلنهاء  وقت  لها  يكون  أن  إىل  متيل  املجموعات  وهذه  بالزمن.  محدد  بشكل  تتميز  وصفناها 

املوجزة ومجموعة  التدخالت  أصبحت  بها،  والتحكم  الرعاية  إدارة  العملية. ويف عرص  وتوقف 

املدى القصري رضورة، إن الضغوط االقتصادية وقلة املوارد قد أدت إىل تغريات رئيسة يف الطريقة 

التي تقدم بها خدمات الصحة العقلية، لقد أثرت إدارة الرعاية أيضاً عىل االتجاه نحو تطوير كل 

أشكال العالج املوجز مبا يف ذلك العالج الجمعي، كام أن العالج الجمعي املوجز يناسب بشكل 

جيد حاجات املسرتشدين وإدارة الرعاية والتحكم بها، ويكون هذا العالج فعاالً وأيضاً اقتصادياً 

)Hoyt, 2011; Rosenberg & Wright, 1997(. ويتطلب العالج الجمعي املوجز وادارة الرعاية 

والتحكم بها من املعالج الجمعي وضع أهدف عالجية واضحة وواقعية مع األعضاء، وتحقيق 

تركيز واضح داخل بناء املجموعة، واملحافظة عىل الدور النشط للمعالج، والعمل ضمن إطار 

زمني محدد. إن العمل الجمعي املوجز مألوف يف املؤسسات املجتمعية ومواقع املدارس بسبب 

القيود الزمنية الواقعية وقدرة الشكل املوجز عىل االندماج يف الربامج التعليمية أو العالجية. 

إن معظم األدلة التجريبية عن فعالية اإلرشاد الجمعي تقوم عىل دراسات ملجموعات مغلقة 

محددة بالزمن، كام أن األدلة من دراسات التحليل البعدي تؤيد وبشدة قيمة هذه املجموعات. 

وعموماً، فإن األدلة عىل فعالية العالج الجمعي املوجز إيجابية إىل حد ما يف بحوث العالج الجمعي 

 Rosenberg &( وزمييت  روزيرنج  وجد   )Shapiro, 2010( بالزمن  واملحدد  املستشفى،  خارج 

الجمعي  العالج  جيد  بشكل  تناسب  املعرفية  والسلوكية  السلوكية  املداخل  أن   )Zimet, 1995

السيكودينادية  املداخل  تكون  التعديالت  تتم  عندما  أنه  وجد  فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  املوجز، 

طويلة املدى مفيدة، ويذكر كلني ورفاقه )Klein et., al. 1994,( عن نتائج موجبة مع مجموعات 

العالج داخل املستشفى قصري املدى مع العديد من املسرتشدين، ويف مدى واسع من املشكالت، 
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أن القيود الزمنية الواقعية يف تنظيم املوقف العالجي تتطلب أن يوظف املامرسون مداخل موجزة 

مع فعالية واضحة نظراً ألن املجموعة املوجزة لها متطلبات فريدة من املامرسني الجمعيني. فمن 

الرضوري ممن يقود هذه املجموعات أن يكونوا قد حصلوا عىل تدريب وإرشاف يف التدخالت 

الجمعية املوجزة. ويعتقد شايريو )Shapiro ,2010( أن مستقبل العالج الجمعي املوجز يعتمد 

عىل التدريب الذي يتلقاه القادة الجمعيون وهناك حاجة إىل إعادة إنجاز برامج التدريب الجمعي 

الشخصية  الجمعية  املشاركة  املوجزة، وتضمني  املجموعات  الكايف يف  اإلرشاف  املزيد من  وتوفري 

 .)P.506( بربامج التدريب اإلكلينييك واإلرشادي

اإلرشاد الجمعي في  السياقات متعددة الثقافات

)Group Counseling in a Multicultural  Context(

املجموعات  داخل  الثقايف  التنوع  لحقيقة  إدراك  هناك  الثقافة؛  ملتعددي  الجمعي  اإلرشاد  يف 

واحرتامها، والتشجيع عليها، كام أن املنظور الجمعي لقائد املجموعة واألعضاء يتباين أيضاً، وهذا 

مكان طبيعي لالعرتاف باملجموعة والتشجيع عليها، وينطوي العمل الجمعي متعدد الثقافات 

عىل االتجاهات واالسرتاتيجيات التي تغرس التفاهم والتقدير للتنوع يف مجاالت، مثل: الثقافة، 

واألعراق، والساللة، والنوع، والطبقة، والقدرة العجز، واللغة، والدين، والهوية الجنسية، والعمر 

الزمني. إن لكل منا هويته متعددة الثقافات الفريدة، ولكن كأعضاء يف مجموعة، نتقاسم هدفاً 

عاماً، أال وهو نجاح املجموعة، ومن أجل هذه الغاية، فإننا نريد أن نعرف املزيد عن أنفسنا 

كأفراد وكأعضاء ملجموعات ثقافية متعددة. 

يذكر ديلوشيا- ووك )Delucia- Waack, 1996( أن السياق الثقايف املتعدد للعمل الجمعي 

يحتاج إىل القيام مبهمتني: )1( تطبيق وتعديل نظريات وأساليب العمل الجمعي لثقافات مختلفة 

بطرائق تتناغم مع املعتقدات والسلوكيات الثقافية، و)2( تنمية نظرية ومامرسة العمل الجمعي 

بأستخدم التنوع بني األعضاء كطريقة لتيسري التغيري والتطور. إن الثقافة املتعددة موروثة يف كل 

العمل الجمعي، كام أن تفردنا كأفراد هو العامل الرئيس يف الكيفية التي تعمل بها املجموعات. 

باإلضافة إىل فهم املدى الواسع للمتشابهات الثقافية للمسرتشدين وكذلك الفروق أي األختالفات، 

فإن املرشدين يف اإلرشاد الجمعي البد أن تكون لديهم الرغبة والقدرة عىل تحدي وجهة النظر ذات 

الصبغة الثقافية لبنية وأهداف وأساليب ومامرسات املجموعة. إن الخطوة األساسية للمرشدين يف 

اإلرشاد الجمعي تتمثل يف إعادة دراسة الفرضيات األساسية املتعلمة ثقافياً لكل النظريات الرئيسة 

يف ضوء مناسبتها يف السياق متعدد الثقافات. ويعتقد كوماس – دياز )Comas  Diaz( ,2014(, أن 
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العالج النفيس الفعال يعرتف بالدور املهم للوعي بالتنوع الثقايف، واحرتامه، وتقبله، وتقديره. ومع 

ذلك، فإن معظم مناذج العالج النفيس التقليدي توجد يف إطار العمل تأثري الثقافة حيث تلقي القيم 

الثقافية بظاللها عىل اآلراء العامة متعددة الثقافة التي قد توجد بني أعضاء املجموعة. 

إيفي ورفاقه  الجمعي، يذكر  الثقافة يف اإلرشاد  لتعدد  الهدف  أو  للمغزى  ويف مناقشتهم 

داخل  الداخلية  الديناميات  إىل  رئيس  بشكل  النظر  كافياً  يعد  مل  أنه   )Ivey et., al, 2008(

الفرد كمصدر للمشكالت. وبدالً من ذلك، من الرضوري أن ندرس أنفسنا كمخلوقات سياقية / 

ثقافية، ال بد أن نوّسع من وعينا بالقضايا التي تتعلق بالنوع، والتوجه الجنيس، ودرجة القدرة 

االنفعالية والفيزيقية، والروحانية، والحالة االجتامعية االقتصادية. فليس من الرضوري التخيل 

عن النظريات واألساليب التقليدية لإلرشاد النفيس، ولكن البد أن نعرفها إجرائياً بطرائق تعرتف 

بالتأثريات البيئية عىل الضغوط الفردية. 

وجهات نظر عن اإلرشاد الجمعي متعدد الثقافة 
)Perspectives on Multicultural Group Counseling(

يشري مصطلح الثقافات املتعددة إىل تعقيد الثقافة حيث يتعلق بتقديم الخدمات من منظور واسع، 

ويركز اإلرشاد النفيس متعدد الثقافات عىل فهم مجموعات األقلية العرقية )األمريكني من أصل أفريقي، 

األمريكان من أصل آسيوي، والتيني، األمريكني األصليني، والسالالت البيضاء(، ليس هذا فحسب ولكن 

أيضاً األفراد ذوي الصعوبات الجسمية، وكبار السن، اللوطيني، وثنايئ الجنس، والعديد من األفراد ذوي 

يخاطب  أن  الرضوري  من  تجعل  األمرييك  للمجتمع  املتغرية  الدميوغرافية  إن  الخاصة.  االحتياجات 

اإلرشاد النفيس متعدد الثقافات الفروق بني املرشد النفيس واملسرتشد يف مجاالت مثل الجنس، والطبقة 

 .)Lee & Park, 2013( االجتامعية، واللغة، والهوية الجنسية، والقدرة/العجز، والعرق

إن اإلرشاد النفيس متعدد الثقافات يتحدى فكرة أن املشكالت توجد بشكل حرصي داخل 

الشخص، ومن خالل الذهاب إىل أبعد من املثل “لوم الضحية”، فإن املدخل متعدد الثقافات يؤكد 

عىل السياق االجتامعي والثقايف للسلوك اإلنساين ويتعامل مع عالقة الفرد بذاته. ومن الرضوري 

أن يدرك أختصاصيو العمل الجمعي أن العديد من املشكالت توجد خارج الشخص. عىل سبيل 

املثال، إن العنرصية والتمييز حقائق يف البيئة االجتامعية  تذهب تأثرياتها إىل أبعد من العمل 

مع األفراد. ولو أراد اختصاصيو العمل الجمعي عمل تدخالت ثقافية فعالة، فسوف يحتاجون 

إىل القيام بأدوار غري تقليدية رمبا تشتمل عىل منارص لعامل التغيري، وان يكون مستشار، وموجه 

 .)Atkinson, 2004( وميرس للدعم أو تنظيم العالج


