
 

  :ــ مزايا اإلرشاد اجلماعي
 يسكششا إيجاز بعض مدايا اإلرشاد الجساعي بسا يمي:

 . يعج مؽ أندب األساليب إلرشاد السدتخشجيؽ الحيؽ اليتعاونؾن في اإلرشاد الفخدي. أ
 . يؾفخ خبخات عسمية وأوجو نذاط اجتساعي متشؾعة مفيجة في الحياة اليؾمية. ب
جتساعية في مؾاقف أكثخ اجتساعية مؽ السؾقف . يتيح فخصة نسؾ العالقات اال ت

 الفخدي.
 . يجعل السدتخشج يذعخ بأّنو يعظي واليأخح فقط. ث
. يعج مؽ أفزل أساليب اإلرشاد في البالد الشامية وخاصة التي تعاني مؽ نقص ج

 شجيج في عجد السخشجيؽ الشفديؽ.

 

 

 

 ــ عيوب اإلرشاد اجلماعي:
 اص وىحا ال يتؾافخ لجى الكثيخيؽ مؽ السخشجيؽ.. قج يحتاج إلى خبخة وتجريب خ أ

 . اليحجث تغييخات جؾىخية في البشاء األساسي لذخرية السدتخشج. ب
 . صعؾبة تظبيقو مؽ الشاحية الفشية. ت
. قج يذعخ بعض السدتخشجيؽ بالخجل والحخج عشجما يتكمسؾن عؽ مذكالتيؼ أمام  ث

 اآلخخيؽ.
 ي مؽ حيث سخية السعمؾمات. . يتشافى وأخالقيات اإلرشاد الشفد ج

 

 الفزق بني اإلرشاد الفزدي واإلرشاد اجلماعي:
عمى الخغؼ مؽ أّن ىشاك تذابو بيؽ اإلرشاد الفخدي واإلرشاد الجساعي مؽ حيث وحجة 



األىجاف العامة ووحجة اإلجخاءات األساسية في عسمية اإلرشاد الشفدي، إال أّن ىشاك 
 مي:فخوقًا جؾىخية يسكؽ إيجازىا بسا ي

 اإلرشاد الجساعي اإلرشاد الفخدي 

 . يخكد عمى االىتسام بالفخد.1
 . ييتؼ بالسذكالت الفخدية الخاصة.2
 . تكؾن السؾاقف فيو مرظشعة.3
 . دور السخشج يديخ وغيخ معقج.4
 . تكؾن مجتو أطؾل مؽ الجساعي.5

 . يخكد عمى االىتسام بالجساعة.1
 . ييتؼ بالسذكالت الجساعية.2
 السؾاقف فيو طبيعية.. تكؾن 3
. دور السخشج صعب وفيو نؾع مؽ 4

 التعقيج.
 . تكؾن مجتو أقرخ مؽ الفخدي.5

 
 
 

 

 

 العملية الرتبوية مشكالت
 وىي : ىشاك العجيج مؽ السذكالت التخبؾية وقج اختخنا بعزا مشيا لمجاراسة

 اوال/ الكذب:
وىؾ عجم مظابقة الكالم لؾاقع الحال، أو حقيقة األمخ الستحّجث عشو. وىؾ عسل 
محمؾم في الذخائع الدساوية كافة، والقؾانيؽ واألعخاف اإلندانية العقالئية. وقج نيى 
هللا تبارك وتعالى عشو في القخآن الكخيؼ في مؾارد كثيخة وجعمو مؽ أشج أنؾاع الغمؼ، 

ُ اَل قال تعالى: }َوَمْؽ َأْعمَ  ْساَلِم َوَّللاَّ ُؼ ِمسَِّؽ اْفَتَخى َعَمى َّللاَِّ اْلَكِحَب َوُىَؾ ُيْجَعى ِإَلى اإلِْ
 . 7َيْيِجي اْلَقْؾَم الغَّاِلِسيَؽ {الرف



ويعج الكحب مؽ أسؾء الرفات القبيحة، وىؾ يتؾلج لجى األطفال بشحؾ عام والتالميح 
ببعض السخالفات، فيعسجون إلى خاص نتيجة تقريخىؼ في بعض الؾاجبات أو قياميؼ 

الكحب عشًا مشيؼ بأّنيؼ سيشجؾن مؽ عؾاقب أفعاليؼ، وغالبًا ما يشذأ بدبب تأثخ الظفل 
 بسؽ يحيظؾن بو ويعيذؾن معو في البيئة نفديا.

 

 : ــ أنواع الكذب

 تتعجد أنؾاع الكحب بتعجد دوافعو وأسبابو، ومؽ أكثخ األنؾاع شيؾعًا:
 أ. الكحب الخيالي: 

القؾل الشاشيء مؽ الخيال الؾاسع الحي يؾجج في ذىؽ صاحبو، إذ تتكّؾن في  وىؾ
ذىؽ الظفل صؾرًا ومذاىج خيالية كثيخة الواقع ليا وراء الكالم فيتحّجث بيا عمى أّنيا 
حقائق واقعة. وبعزيؼ اليعج ىحا الشؾع مؽ الكحب لجى األطفال كحبًا حقيقيًا ألّن غايتو 

ذأه الترؾرات الخيالية السؾجؾدة في أذىان األطفال. ولحا ليدت إخفاء حقيقة ما، ومش
فإّن عمى اآلباء والسعمسيؽ والسخشجيؽ أن يؾّعفؾا قجرات األطفال وقابمياتيؼ الخيالية 
في الجؾانب العمسية واإلبجاعية واستثسارىا في أحدؽ وجو، وأن اليرفؾىؼ بالكحب 

 ألّن ذلػ سيعؾدىؼ عميو فيسا بعج.

 باسي: . الكحب االلت ب
وىحا الشؾع مؽ الكحب يشذأ لجى األطفال بدبب التباس الحقائق عمييؼ فيخمظؾن بيؽ 
الحقيقة والخيال. وىحا الشؾع مؽ الكحب سخعان ما يدول عشجما تبجأ القجرات العقمية 

 بالشسؾ لجى األطفال ويعالج األمؾر معالجات عقمية ومشظقية.
 خحمة الظفؾلة السبكخة. وعادة ما يحجث ىحان الشؾعان مؽ الكحب في م

 . الكحب االدعائي: ت

وىؾ أن يّجعي اإلندان لشفدو أمخًا ليذ لو، كأن يّجعي الظفل بأّنو يستمػ قجرة فائقة 
في مجال ما أو يّجعي بأّنو مغمؾم ومؽ أبخز أسباب ىحا الشؾع مؽ الكحب شعؾر 



ّيبة لجيو الظفل بالشقص. ويعالج عؽ طخيق إمكانية السخشج في كذف الشؾاحي الظ
 وتؾجيييا أفزل تؾجيو.

 . الكحب االنتقامي:  ث

وىؾ الكحب الحي يكؾن دافعو االنتقام مؽ الغيخ في سبيل إيحائيؼ والتقميل مؽ شأنيؼ، 
ويقؾم األطفال بسثل ىحا الشؾع مؽ الكحب بجافع الغيخة مؽ إخؾانيؼ أو زمالئيؼ نتيجة 
تفخيق أىميؼ أو معمسييؼ بالتعامل معيؼ، وعجم االكتخاث بسذاعخىؼ وأحاسيديؼ. 

اآلباء والسعمسيؽ لقجرات األطفال ومخاعاة الفخوق وعالجو يتؼ مؽ خالل مخاعاة 
الفخدية فيسا بيشيؼ وعجم إحخاج األطفال الحيؽ تكؾن قجراتيؼ ضعيفة، وكحلػ عجم 

 السبالغة بتعغيؼ أصحاب القجرات العقمية والسيارية.

 . الكحب الجفاعي أو الؾقائي: ج

الحي سيالقيو  وىؾ الكحب الحي يسارسو الظفل بدبب الخؾف الشاشيء مؽ السريخ
 وقدؾة العقاب الحي يتؾقعو، أو بدبب الحفاظ عمى حدؽ صؾرتو لجى اآلخخيؽ.

ويعالج ىحا الكحب بعجم استخجام الذجة والقدؾة في عقاب األطفال، وبتعغيؼ الرجق 
 وتحقيخ الكحب.

 

 

 . كحب التقميج: ح
إذا كانؾا ويخاد مشو تقميج األطفال لسؽ معيؼ مؽ اآلباء وغيخىؼ مّسؽ يحيظؾن بيؼ 

الظفل إذا  يكحبؾن، ويسثل ىحا الشؾع البادرة األولى لألفعال الديئة عشج األطفال. إذ إّن 
اعتاد عمى الكحب مشح صغخه سيتخحه مشيجًا في حياتو والعكذ بالعكذ. ويعالج 

 .باعتساد أفخاد العائمة الرجق وعجم الكحب ولؾ باليدل 
 


