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  .مراجعال •

  
  مقدمة

تهتم أغلب المجتمعات في الوقت الراهن بمحاولة تحقيق أكبر قدر ممكـن    
فادة القصـوى مـن   من معدالت النمو والتقدم، وفي سبيل ذلك تسعى جاهدة لالست

ات المتاحة وبصفة خاصة الطاقات البشرية، باعتبارها أهم يمكانكافة الطاقات واإل
  .في الوقت نفسه موارد التنمية فهي وسيلتها وغايتها

لعملية  –كأخصائيين اجتماعيين–منظورنا وتأسيسا على ذلك يجب أن يكون   
التنمية على أنها عملية اجتماعية شاملة تتأثر بمختلـف المتغيـرات االجتماعيـة،    
والسياسية، واالقتصادية، والثقافية، والتكنولوجية األمر الذي يتطلب التعامل مـع  

التنمية المطلوبة شريطة الوعي بأن اإلنسان هو نقطة  كافة هذه المتغيرات إلحداث
  .البدء ومحور هذا التعامل باعتباره الغاية المستهدفة من أية جهود تنموية

يق زيادة في تسعى إلى تحق-خدمة االجتماعية كمهنة إنسانية ومن ثم فإن ال  
ديد من ي العنسان بصوره الثالث كفرد قائم بذاته، وكعضو فاألداء االجتماعي لإل

يقع على عاتقها العديد من المهام والمسؤوليات التي يجب  –الجماعات والمجتمعات
  .أداؤها كي تسهم بفاعلية أكبر في تحقيق التقدم للمجتمع وتنميته

ومن هنا تحاول مهنة الخدمة االجتماعية من خالل طرائقها المهنية استخدام   
التعامل مع الكثير من المشـكالت   العديد من األساليب والتكنيكات التي تمكنها من

التي تواجه األفراد والجماعات من أجل تحقيق التكيف الشخصـي واالجتمـاعي   
لألفراد حتى يستطيعوا أداء أدوارهم المختلفة بكفاية وفاعلية تسـهم فـي التقـدم    

  .المنشود للمجتمع بأسره
خدمـة  وتعتبر الجماعات العالجية هي إحدى المناهج الرئيسة للتدخل في ال  

االجتماعية التي يستخدمها األخصائيون االجتماعيون في شتى المجاالت للتعامـل  
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اد االهتمام بهـذا األسـلوب   مع المشكالت النفسية واالجتماعية لعمالئها، حيث ز
في السنوات األخيرة نظرا لما حققته من نتائج طيبة في التعامل مع الكثير  يالتدخل

ة التي تواجه نوعيات وفئات مختلفة من أفراد من المشكالت الشخصية واالجتماعي
  .المجتمع
هذا ويجب أن نشير إلى أن االهتمام بهذا األسلوب في التدخل كان نتاجـا    

طبيعيا للتطور الذي طرأ على طريقة العمل مع الجماعات في الخدمة االجتماعية 
 –حدوداوإن كان استخداما م–عالجي واستخدامها لهذا األسلوب كجزء من المنهج ال

على نطاق ضيق في المؤسسات التي سبق أن استخدمت منهـاج خدمـة الفـرد    
  .واالستشارة الفردية فقط

ومع معرفة الممارسين لمهنة الخدمة االجتماعية في مجتمعنا العربي لهـذه    
همال في استخدام هذا األسلوب مما يـدعونا  مية فإننا نلحظ قدرا كبيرا من اإلاأله

فكير جديا في توجهنا نحو استخدامه في العديد من مجـاالت  إلى إعادة النظر والت
   .الممارسة المهنية
مـع  طريقـة العمـل   همال استخدام إأهم األسباب التي أدت إلى ولعل من 

  :يلي الجماعات العالجية بين الممارسين ما
القصور الواضح في إعداد طالب الخدمة االجتماعية، ويظهر ذلك من خـالل   -١

العلمية المختصة االهتمام الكافي لهذا األسلوب في التدخل  عدم إعطاء األقسام
سواء من حيث قلة عدد الساعات المخصصة لتدريس المقرر، أو بسبب عـدم  
استقطاب المتخصصين األكفاء لتدريس المادة، أو بسبب التركيز على تدريس 
 الجوانب النظرية للمادة دون الجوانب التطبيقية، أو بسبب عدم االستفادة مـن 
الدراسات والبحوث والمراجع العلمية الحديثة المتخصصة سواء العربية منهـا  

  .أو األجنبية
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قسـام  ألثة في هذا المجال وعـدم اهتمـام ا  ندرة أو قلة المراجع العربية الحدي -٢
العلمية واألساتذة المختصين بترجمة ما هو متاح من المراجع العلمية األجنبية 

  .المتخصصة
ؤسسات الممارسة بتطوير كفاءة العاملين لديها ورفـع  عدم اهتمام كثير من م -٣

أدائهم المهني وخاصة في مجال استخدام الجماعات بصفة عامة والجماعـات  
العالجية بصفة خاصة، وعدم تزويدهم بالمعلومـات والمعـارف والخبـرات    

  .والدورات التي تمكنهم من ممارسة هذا األسلوب في التدخل بصورة صحيحة
سين من استخدام الجماعات العالجيـة كوسـيلة للتـدخل    تخوف بعض الممار -٤

والتعامل مع مشكالت عمالئهم نتيجة لعدم توفر المعرفة والخبـرة والمهـارة   
  .الكافية، أو بسبب عدم الثقة في قدرتهم على القيام بهذا العمل

احتجاج بعض الممارسين بضغط العمل، وعدم توفر الوقت الكافي لممارسـة   -٥
عمل رغم اعترافهم بقيمته وأهميته وفاعليته في التعامل مع هذا األسلوب في ال
  .كثير من المشكالت

عدم وضوح الدور بالنسبة لكثير من إدارات أقسام الخدمة االجتماعيـة فـي    -٦
المؤسسات االجتماعية، وكذلك بالنسبة للممارسين وخاصة ممن يعملـون فـي   

مارسـة جميـع   مجال الممارسة المباشرة عن ضرورة االهتمام باسـتخدام وم 
طرائق الخدمة االجتماعية عند التعامل مع المشكالت الشخصية واالجتماعيـة  

  .التي تواجه عمالئهم وخاصة العمل الجماعي
ن ممـا أدى إلـى عـدم    يالفجوة الكبيرة في العالقة بين الممارسين واألكاديمي -٧

  .االستفادة من بعضهم البعض وخاصة في مثل هذه القضايا األساسية
وان لكي نتعاون ونعمل سويا على حشد طاقاتنـا جميعـا   ألقد آن اوعليه فل

كممارسين وأكاديميين ومهتمين بمهنة الخدمة االجتماعية في سبيل إعطاء اهتمـام  
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أكبر لممارسة أسلوب العمل الجماعي والعالج الجماعي بصفة خاصـة لتحقيـق   
  .أهداف المهنة وأهداف عمالئنا
  وضوعمالألساسية المرتبطة بالمفاهيم ا

فـاهيم  هناك خلط واضح لدى بعض الباحثين والممارسين بين بعـض الم   
، وعلى وجه التحديد مفهـوم العمـل مـع    الجماعات العالجيةالمرتبطة بموضوع 

 social، والعــالج االجتمــاعي therapy، والعــالج group workالجماعــات 

treatment والعالج النفسي الجماعي ،group psychotherapyج الجمـاعي  ، والعال
group therapy .أن من المفيـد فـي بدايـة هـذه الورقـة       ناوبناء على ذلك رأي

لجماعي مع استعراض هذه المفاهيم مع التركيز على المفهوم األساس وهو العالج ا
  .في العالقة بين تلك المفاهيم نامحاولة توضيح وجهة نظر

  Group Workالعمل مع الجماعات   )١
العمل مع الجماعات هي طريقـة مـن طرائـق    أن  (Barker, 1991)يرى 

والعالج في الخدمة االجتماعية التي تعتمد على العمـل مـع    interventionالتدخل 
كالمشكلة،  –جماعات صغيرة العدد يشترك أعضاوها في مجموعة من الخصائص 

 –الخ.…السن، والحالة االجتماعية واالهتمامات، واألهداف، والميول والرغبات، و
فر درجة عالية من االنسجام والتماسك بين أعضائها، حيث يجتمع أعضاء التي تو

الجماعة في فترات منتظمة للقيام بممارسة وتنفيـذ بعـض األعمـال واألنشـطة     
ومن أمثلـة  . المصممة خصيصا لتحقيق أهدافهم الشخصية وأهداف الجماعة ككل

  :ا التالياألهداف التي تسعى الجماعات في الخدمة االجتماعية إلى تحقيقه
 treatment of emotionalعالج بعض المشـكالت العاطفيـة أو النفسـية     -

problems. 

ـ    - رات واألراء إتاحة الفرصة ألعضاء الجماعة لتبـادل المعلومـات والخب
 .والمشاعر
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 .social skillsاكساب أعضاء الجماعة المهارات االجتماعية  -

الخاطئـة أو غيـر   تغيير وتعديل بعض المفاهيم والسلوكيات واالتجاهات  -
 . المرغوبة

ويعمد األخصائي االجتماعي في سبيل تحقيقه لهذه األهداف إلى اسـتخدام  
 controlledمجموعة من المهارات واألساليب كالمحادثات العالجيـة الموجهـه   

therapeutic discussions والتعليم ،education والتدريب ،coaching  واأللعـاب ،
  .arts، والفنون recreational activitiesة الترويحية ، واألنشطsportsالرياضية 

أن العمل مع الجماعات هي  (Schopler & Galinsky, 1995)ويرى كل من 
طريقة للتدخل يستخدمها جميع األخصائيون االجتمـاعيون لتوجيـه الجماعـات    

 support groupsوالجماعات المعينـة أو المسـاندة    treatment groupsالعالجية 
 recreationalوالجماعات الترويحيـة   educational groupsاعات التعليمية والجم

groups . على أهمية قيام األخصائيين االجتمـاعيين بأخـذ دور فاعـل    ؤكد نكما
ونشيط في هذه الجماعات وذلك من حيث توجيهها، ومساعدتها في حل مشكالتها، 

  .وتوفير المشورة والموارد الالزمة لها
العمل مع الجماعـات بأنـه    (Toseland & Rivas, 1998)وعرف كل من 

نشاط موجه نحو تحقيق هدف محدد، يمارس هذا النشاط مـن قبـل الجماعـات    "
الصغيرة العدد بهدف  task groupsوجماعات المهام  treatment groupsالعالجية 

مقابلة حاجات أعضائها االجتماعية والنفسية وإنجاز األعمال المناطة بهـا، وهـذا   
ل داخل نطـاق  لنشاط يكون عادة موجها نحو األفراد داخل الجماعة والجماعة ككا

  .(Toseland & Rivas, 1998: 12)" نظام لتقديم الخدمات
ع الجماعـات هـو عمـل مـنظم     ونخلص من هذه التعاريف أن العمل م

بممارسة مجموعة متنوعة من األنشطة واألعمال يقوم أعضاء الجماعة  ،ومخطط
في إنجاز أهداف واضحة ومحددة، وتعمل الجماعة تحـت توجيـه    التي تساعدهم
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ومتابعة وإشراف قائد متمرس يمتلك المعرفة والمهارة والخبرة التي تؤهله لمثـل  
والوصول بها إلى  group process وتساعده في توجيه عمليات الجماعةهذا العمل 

لتـي ينبغـي أن   األهداف المقترحة، كما حددت هذه التعاريف بعضا من األدوار ا
التوجيـه، وتـوفير   : يضطلع بها قائد الجماعة والتي يمكن تلخيصها فـي التـالي  

  . المعلومات، وتوفير المشورة والنصح، وتوفير الموارد واالستفادة منها
   :وللعمل مع الجماعات أغراض متعددة منها على سبيل المثال ال الحصر

  .educationالتعليم  -

  .rehabilitationإعادة التأهيل  -

  .preventionالوقاية  -

  .problem-solvingحل المشكالت  -

  .correctionاإلصالح  -

  .social actionالعمل االجتماعي  -

  .treatmentالعالج  -

  .socializationالتنشئة االجتماعية  -

 . personal growthالنمو الشخصي  -

 ولكي تحقق الجماعة أعلى درجات الفاعلية فإن مـن المفضـل أن يكـون   
بحيث تتيح ألعضـائها فرصـا   ) أعضاء كحد أعلى ٨إلى  ٣من (حجمها صغيرا 

خبرات واآلراء نتماء، وتبادل المعلومات والالر للمشاركة والتفاعل والشعور باأكب
كما تؤكد هذه التعاريف على أهمية وجود قواسم مشتركة بين  ،والمشاعر واألفكار

لمشكلة أو الرغبات أو الميـول أو  أعضاء الجماعة كاالشتراك في االهتمامات أو ا
السن أو الحالة االجتماعية وغيرها من الخصائص التي تعمل على تحقيق أعلـى  
درجات االنسجام والتماسك بين أعضاء الجماعة، ويعتمد تحديد هذه الخصـائص  
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على مجموعة من العوامل كطبيعة العمل الجماعي، واألهداف التي تسعى الجماعة 
  . عة عمل المؤسسةإلى تحقيقها، وطبي

وأخيرا فإن طريقة العمل مع الجماعات تعتمد على مجموعة مختلفـة مـن   
كاأللعاب ( nonverbalوغير اللفظية ) كالحوار والمناقشة( verbalاألنشطة اللفطية 

الرياضية والتعبيرات الحركية الصادرة عن القائد واألعضـاء أثنـاء ممارسـتهم    
) هم أو متابعتهم لألعمالأو اعتراضهم أو اهتماملألنشطة والتي تدل على موافقتهم 

  .التي يمارسها أعضاء الجماعة لتحقيق أهدافهم وأهداف الجماعة ككل
  Therapyالعالج   )٢

عملية التحكم في األعراض المترتبـة   :العالج بأنه (Karson, 1985)عرف 
  . والتخفيف من األلم على المرض أو المشكلة، والحد من تطورها،

أحد فروع الطب الـذي يهـتم    :العالج أيضا بأنه) ١٩٨٦، يبدو(وعرف 
بالعالج أو بتطبيق المداواة لشفاء المرض البدني أو النفسي أو تخفيفه أو الوقايـة  

  . منه
خاوف المكبوتة لتحقيـق  تحرير األفراد من الم" :ويرى آخر أن العالج هو

  ). ٣٢: ١٩٨٦أحمد، ." (ذواتهم
ألخصـائيين  لصادر عن االتحاد الـدولي ل أما قاموس الخدمة االجتماعية ا

عملية منظمة تتضمن مجموعـة مـن   "فيعرف العالج بأنه  (NASW)ن االجتماعيي
اإلجراءات واألنشطة واألعمال التي تهدف إلـى معالجـة أو مـداواة أو شـفاء     
األمراض واإلعاقات، وحل المشكالت، أو الحد من آثارها سواء كانت مشـكالت  

  .(Barker, 1991:236)ماعية صحية أو نفسية أو اجت
ونخلص من هذه التعاريف أن العالج يعني ممارسة المداواة لشفاء المرض 
البدني أو النفسي أو االجتماعي، أو التخفيف من آثاره على المـريض، أو وقايـة   

يات واألنشـطة  األفراد من الوقوع فيه، وأن العالج يعتمد على مجموعة من العمل
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ـ  كال–المهنية األساسية  ة وتنفيـذها،  دراسة، والتشخيص، ووضع الخطـط العالجي
التي تسهم بدرجة كبيرة في إنجاز أهدافـه بطريقـة علميـة     -والمتابعة، والتقويم

منظمة، هذا باإلضافة إلى أن العالج يتطلب إلتزاما من جانب المعالج بمجموعـة  
يتها وتأثيرها من القيم والمبادئ المهنية األساسية التي ثبت من خالل الممارسة فاعل

اإليجابي في الوصول إلى األهداف المرجوة في أسرع وقت وبأقل جهـد ممكـن   
، acceptance، والتقبـل  professional relationshipومن ذلك العالقـة المهنيـة   

واالحترام، وحق تقرير المصير، والتعبير الهـادف عـن المشـاعر، والسـرية،     
  .ومراعاة الفروق الفردية
شارة إلى أن ممارسة هذه العمليات تستلزم امتالك المعالج هذا ويجب أن اإل

للمعرفة والخبرة الالزمة، باإلضافة إلى أهمية امتالكه لمجموعة مـن المهـارات   
والتكنيكات التي تؤهله وتساعده على تنفيذها بالشكل الصحيح فـي ضـوء القـيم    

  .والمبادئ المشار إليها
  Social Treatmentالعالج االجتماعي   )٣

عملية معاونة العميل علـى   :العالج االجتماعي بأنه) ١٩٨٦بدوي، ( عرف
تحسين دوره في المجتمع عن طريق العالقة المهنية التي يكونها مع معالج، حيـث  
يقوم هذا المعالج بالتأثير في شخصية العميل، وتعديل البيئة التـي يعـيش فيهـا،    

فإن العـالج االجتمـاعي   واستغالل الموارد المتاحة في المجتمع، وبعبارة أخرى 
يتضمن مجموعة من الخدمات المادية والمعنوية التي تقدم للعميل لتحـدث أثـرا   

  . مرغوبا في موقفه
هذا ويعتبر مفهوم العالج االجتماعي من المفاهيم الواضحة بالنسبة لمهنـة  
الخدمة االجتماعية إذ يعتبر العالج االجتماعي الهدف الرئيس من ممارسة إحـدى  

مع األفـراد، حيـث عـرف    ألساسية في هذه المهنة وهي طريقة العمل الطرق ا
تحقيق أفضل حــل  " :العالج االجتماعي في الخدمة االجتماعية بأنه) عبدالحميد(
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ولما ). ٨١: ١٩٩٠عبدالحميد، ( "ميل التي تقدم بها إلى المؤسسةممكن لمشكلة الع
ألدواره ووظائفـه   كانت المشكلة في مفهومها المعاصر هي عجز في أداء الفـرد 

المواجهـة  "ة في العالج االجتماعي على أنه االجتماعية، فقد اتفقت المفاهيم الحديث
لهـذا  الفاعلة لهذا العجز، برغم اختالف وجهات النظر حول األساليب المحققـة  

  ). ٣٥٨: ١٩٨٠عثمان، " (الهدف
ميـل  التأثير اإليجابي في شخصية الع"رف العالج االجتماعي أيضا بأنه ويع  

أو ظروفه المحيطة، لتحقيق أفضل أداء ممكن لوظيفته االجتماعيـة، أو لتحقيـق   
عثمان، ( "أفضل استقرار ممكن ألوضاعه االجتماعية في حدود إمكانيات المؤسسة

٣٥٩: ١٩٨٠ .(  
أن العالج االجتماعي هو ذلك العالج المهني الذي يعتمد  (Perlman)ويرى   

ل وإيجابياته في تناول جميـع خطـوات حـل    على استثمار طاقات وقدرات العمي
المشكلة إيمانا بأن الحياة اإلنسانية في حد ذاتها ما هي إال عملية مسـتمرة لحـل   

مع األشياء والظـروف  المشكلة، فاإلنسان في تفاعله مع األشخاص اآلخرين، أو 
على حل مشكالته األساسـية حتـى    -ذ والدته وحتى وفاتهيعمل من-المحيطة به 
 :Perlman, 1981)ى السعادة بدال من األلم، والثواب بدال من العقـاب  يحصل عل

1206).  
على أن العالج االجتماعي غالبا ما يكون مرتبطـا   (Barker, 1991)ويؤكد 

باألنشطة واألدوار التي يمارسها األخصائيون االجتمـاعيون لصـالح عمالئهـم    
وتـوفير خـدمات    كمساعدتهم للتعامل مع المشكالت والصراعات االجتماعيـة، 

ملموسة لهم، وتوجيه الدعم البيئي بما يخدم مصالحهم، ويشبع حاجـاتهم ويحقـق   
  . أهدافهم

ومن هنا نستطيع القول بأن العالج االجتماعي يهدف إلى تعزيـز الصـحة   
االجتماعية ألفراد المجتمع، ويعمل على مساعدتهم لزيادة أدائهم االجتماعي عـن  
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نحـراف،  الايتهم من التعرض أو الوقـوع فـي ا  وقطريق االعتماد على أنفسهم و
ومساعدة األسر والجماعات الستعادة قدراتهم وتقوية عالقاتهم إلى أقصـى حـد   

  . ممكن في سبيل قيامهم بأداء وظائفهم االجتماعية بصورة أفضل
وفي سبيل إنجاز أهداف العالج االجتماعي يقوم األخصائيون االجتماعيون 

   :منها على سبيل المثال دوار المنظمةبتنفيذ بعض األنشطة واأل
  .توفير المعلومات والتعليمات - 

  .counselingالتوجيه واإلرشاد  - 

  .تقديم النصح واالقتراحات - 

  .تقديم المساعدات المالية - 

ارد والبـرامج والخـدمات   توجيه األفراد والجماعات واألسر إلـى المـو   - 
  .المجتمعية

  : ر األساسية والتي منهاهذا باإلضافة إلى قيامهم ببعض األدوا
  .mediatorالقيام بدور الوسيط  - 

  .عن مصالح العمالء advocatorالمدافع  - 

  .educatorدور المعلم  - 

  .المدرب - 

  .الموجه - 

  .organizerالمنظم  - 

  ).٢٠٠٠أبوعباة ونيازي، ( enablerالممكن أو المساعد  - 
  Group Psychotherapyالعالج النفسي الجماعي   )٤

أن العالج النفسي يعني عالج االضطرابات ) ١٨٩: ١٩٧٨الحفني، (يرى 
النفسية بالطرائق السيكولوجية، حيث يتطلب هذا النوع من العالج تفاعال شخصيا 
بين المعالج والمريض، ويعتبر هذا التفاعل هو العامل الرئيس في تعـديل عمليـة   
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خبرات المريض التعلم، فمن خالل الحديث مع المعالج أو أثناء حالة التنويم تظهر 
واستجاباته ويقوم المعالج بتفسير وتحليل هذه الخبرات بحيث تمكنـه مـن إبعـاد    
العادات المرضية لالستجابة االنفعالية لدى المريض، وتلقين المـريض عـادات   

   :وللعالج النفسي أشكال متعددة منها على سبيل المثال ال الحصر. صحيحة
  .psychoanalysisالتحليل النفسي  -

  .biopsychological therapyج النفسي البيولوجي العال -

  .directive psychotherapyالعالج النفسي الموجه  -

  .hypotherapyالعالج التنويمي  -

  .narcotherapyالعالج التخديري  -

  .play therapyالعالج باللعب  -

  .group therapyالعالج الجماعي  -

  .psychodramaالسيكودراما  -
عـالج  " :رف العالج النفسي الجماعي بأنـه فع) ٣٣٧ :١٩٨٦بدوي، (أما 

األمراض ذات الصبغة االنفعالية بوسائل نفسية كاإليماء في أثناء اليقظة أو النـوم  
  . "الصناعي، وتقوية اإلرادة والروح المعنوية، واالقناع، والتحليل النفسي

أن العالج النفسي هو نوع خاص من أنواع التدخل ) ١٤٢١نيازي، (ويرى 
فـرد،  (جية بين أخصائي اجتمـاعي وعميـل   لذي يعتمد على تكوين عالقة عالا

بهدف المساعدة فـي تخلـيص العميـل مـن أعـراض      ) جماعة، أسرة، زوجين
أو التغلب على  relationship problemsاضطراب نفسي أو حل مشكالته العالئقية 

  : ج النفسية للعـالومن األنواع الخاص. صعوبات التكيف مع البيـئة االجتماعية
  .family therapyالعالج األسري  -

 .group psychotherapyلجماعي العالج النفسي ا -

  .primal therapyالعالج األولي  -
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  .supportive therapyالعالج المعين  -

  .experiential therapyالعالج االختباري أو التجريبي  -

  .group therapy العالج الجماعي -

  .psychosocial therapyعي العالج النفسي االجتما -

  .السيكودراما -

  .cognitive therapyالعالج المعرفي  -
أما فيما يتعلق بالعالج النفسي الجماعي فهو كما يتضح من خـالل اآلراء  
السابقة طريقة أو نوع من أنواع العالج النفسي، وقد تأكد ذلك من خالل ما ذكـر  

إلى أن العالج النفسـي   (Barker, 1991)في قاموس الخدمة االجتماعية حيث أشار 
الجماعي هو نوع من أنواع العالج النفسي يهدف إلى عالج بعض االضـطرابات  
النفسية من خالل جمع مجموعة من العمالء في وقت واحد حيث يعتمد هذا النوع 
من العالج على عمليات التفاعل وتبادل المعلومات والخبـرات والمشـاعر بـين    

  .ألهداف العالجية المشتركةأعضاء الجماعة لتحقيق ا
وفي ضوء ما سبق نجد أن كثيرا من المختصـين يسـتخدمون مصـطلح    
العالج النفسي الجماعي كمرادف لمصطلح العالج الجماعي، إال أن البعض يـرى  
أن هناك فرقا بين كل من العالج النفسي الجماعي، والعالج الجماعي، والعمل مع 

نفسي الجماعي كجزء أو شكل مـن أشـكال   الجماعات فهم ينظرون إلى العالج ال
العالج الجماعي، أي أن العالج الجماعي أعم وأشمل من مفهوم العـالج النفسـي   
الجماعي حيث أن العالج النفسي الجماعي يهتم بعالج المشكالت النفسـية، أمـا   
العالج الجماعي فيشمل باإلضافة إلى ذلك عالج مشكالت سوء التوافق االجتماعي 

social maladjestment    ويشترك مفهوم العمل مع الجماعـات مـع المفهـومين ،
السابقين في األهداف والوسائل، إال أن تركيـزه لـيس مقصـورا علـى عـالج      
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المشكالت النفسية ومشكالت سوء التوافق االجتماعي فقط بل يتعدى ذلك ليشـمل  
  .االجتماعي جوانب أخرى كالتعليم، والنمو، والتنشئة االجتماعية، والوقاية، والعمل

   Group Therapyالعالج الجماعي   )٥
نوع  :العالج الجماعي في الخدمة االجتماعية بأنه (Frazier, 1981)عرفت 

من التدخل الذي يعتمد على توفير الدعم والتعاطف لجماعة أو عدد مـن األفـراد   
الذين يشتركون في االهتمامات والمشكالت، حيث يتاح لهؤالء األفـراد فرصـة   

لمعلومات والخبرات فيما بينهم بهدف التغلب على الصعوبات والمشـكالت  تبادل ا
التي تواجههم في حياتهم وذلك من خالل التعرف على جوانب القوة والضعف في 

  . شخصياتهم، ومواجهة الواقع
ينطوي على األنشطة المهنية ألخصائي "أن العالج الجماعي ) أحمد(ويرى 

لذين يعانون مـن سـوء التكيـف، كالعضـو     الجماعة عندما يعمل مع األعضاء ا
العدواني، والعضو المنطوي، والعضو الذي يحاول أن يفـرض سـيطرته علـى    
الجماعة، والعضو الذي يرغب في إخضاع الجماعة لتحقيق رغباتـه الخاصـة،   

  ). ١٣٧: ١٩٨٦أحمد، " (ن أداء المسؤوليات التي يكلف بهاوالعضو الذي يعجز ع
أسلوب مهني يتبعه أخصائي الجماعة "عي بأنه البعض العالج الجما وعرف

" سلوكهم مع األعضاء سيئ التكيف بهدف االستفادة من الخبرة الجماعية في تعديل
  ). ٨٥: ١٩٩٠عبدالحميد، (

أن العالج الجماعي هو طريقة من طرائق التدخل ) ١٤٢١نيازي، (ويرى 
جتمـاعي  في الخدمة االجتماعية تهدف إلى عالج مشـكالت سـوء التوافـق اال   

واالضطرابات النفسية لفردين أو أكثر تحت توجيه أخصائي اجتماعي، وتعتمد هذه 
الطريقة على عملية التفاعل التي تحدث بين أعضاء الجماعة والتي تظهـر مـن   
خالل الحوار والنقاش وتبادل اآلراء والخبرات والمعلومات، وذلك يتطلـب قيـام   

  :ء الجماعة بالعمليات التاليةأعضا
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 .اآلخرين في مناقشة مشكالتهم ك األعضاءإشرا -

 .والتي عادة ما تكون متشابهة مشاركتهم في مناقشة مشكالت اآلخرين -

 .مشكالت المطروحة وكيفية حلهاالحديث عن أساليب التعامل مع ال -

السـتفادة  تبادل المعلومات والخبرات بشأن الموارد المتاحة والتي يمكـن ا  -
  .منها في حل المشكالت

عن مشاعرهم السلبية واإليجابية المرتبطة بالمشكلة بطريقة هادفـة  التعبير  -
  . تساعدهم على التعامل معها والتخفيف من حدتها

وقائع أو أحداث تتم داخـل  " :العالج الجماعي بأنه) ١٩٩٣فطيم، (وعرف 
جماعات ذات تنظيم رسمي تحمي أعضائها، ويقودها قائد متمرس، وتهدف تلـك  

سين عاجل في اتجاهات وسلوك أعضائها والقادة، بحيـث  الجماعة إلى إحداث تح
  . "تحدث تلك التغييرات نتيجة للتفاعالت المحددة والمحكومة داخل الجماعة

أسلوب للتـدخل  "مكن تعريف العالج الجماعي بأنه ما سبق يلواستخالصا 
يهدف إلى مساعدة األفراد الذين يواجهون مشكالت عاطفية أو نفسية أو مشكالت 

لتوافق االجتماعي من خالل جمعهم في جماعات صغيرة العدد تحت إشراف سوء ا
وتوجيه أخصائي اجتماعي وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشـاعرهم وآرائهـم   

  ".والعمل سويا في سبيل حل مشكالتهم
  

  في الخدمة االجتماعيةالجماعات العالجية خصائص 
  :من حيث األهداف

ات العالجية تهدف إلى عالج المشكالت أن الجماع (Zastrow, 1989)يرى   
االنفعالية الحادة، والمشكالت الشخصية التي يعاني منها األفراد وذلك من خـالل  
إتاحة الفرصة ألعضاء الجماعة لمناقشة مشـكالتهم، والتوسـع أو التعمـق فـي     

  . دراستها، والوصول إلى استراتيجيات مناسبة لحلها
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أن الجماعات العالجية فـي   (Toseland & Rivas, 1998)كما يؤكد كل من 
الخدمة االجتماعية هي الجماعات التي تهدف إلى مساعدة أعضائها علـى تغييـر   
سلوكياتهم غير المرغوبة، والتكيف مع مشكالتهم الشخصية، وإعادة تأهيل أنفسهم 

ومن أمثلة هـذا النـوع مـن    . بعد تعرضهم لصدمات بدنية أو نفسية أو اجتماعية
ات المدخنين، وجماعات مدمني المخدرات، وجماعات األحـداث  الجماعات جماع

المنحرفين، وجماعات المرضى المصابين بأمراض مزمنة الـذين يعـانون مـن    
مشكالت شخصية واجتماعية نتيجة إصابتهم بـالمرض، وجماعـات المعـوقين،    
وغيرها من الجماعات المكونة من األشخاص الذين يعانون من مشـكالت نفسـية   

  .تعيقهم عن أداء أدوارهم االجتماعية بصورة سليمة واجتماعية
وأخيرا يمكن القول أن أعضاء الجماعات العالجية يحققون فوائد كثيرة من   

العمل الجماعي فهم سيتخلصون من أعراض مشكالتهم، ويتخلصـون مـن اآلالم   
  . واآلثار النفسية المصاحبة لها، ويحلون مشكالتهم

  :من حيث الحجم
المختصين في مجال العمل مع الجماعات العالجيـة فـي    يفضل كثير من  

الخدمة االجتماعية أن يكون حجم الجماعة العالجية صغيرا بحيث ال يتجاوز عدد 
، إذ أن العدد الصغير (Toseland & Rivas, 1998)أعضاء  ٨إلى  ٦أعضائها عن 

ماعـات  يساعد على إنجاز العمل بالدقة والسرعة المطلوبة، كما أن للعمل مع الج
  :صغيرة العدد ميزات متعددة منها أنها

تتيح ألعضائها فرصا أكبر للمشاركة والتفاعل والتعبير عن آرائهم وأفكارهم   -١
  . ومشاعرهم المرتبطة بالمشكلة

تساعد األخصائي االجتماعي في التعرف عن قرب على أعضاء الجماعـة،    -٢
ح له فـرص  وعلى خصائصهم الشخصية واالجتماعية، وعلى مشكالتهم وتتي

  . عديدة لدراسة تلك المشكالت بنوع من التعمق والتفصيل



١٧ 
 

تسهم في تقوية العالقات بين األخصائي االجتماعي وأعضاء الجماعة وبـين    -٣
األعضاء أنفسهم مما يساعد بدوره في زيادة فعاليتها فـي تحقيـق األهـداف    

  . العالجية المطلوبة
التي قد يكون  subgroupsية تمنع الجماعات الصغيرة ظهور الجماعات الفرع  -٤

لها تأثير سلبي على العمل، وتسهل مهمة الوصول إلى اتفاق بشأن األهـداف  
  . وأساليب التدخل

تتيح فرصا أكبر لألخصائي االجتماعي لمساعدة كل عضو من أعضائها فـي    -٥
  .وضع الخطط العالجية المناسبة التي تتفق مع حاجاته وظروفه

علـى أن للجماعـات    (Schopler & Galinsky, 1995)ويؤكد كـل مـن   
عـالهم  الصغيرة تأثير قوي على طريقة تفكير أعضاء الجماعة وتفاعلهم وعلى أف

أن الجماعات الصغيرة يمكن أن تكون قـوة أساسـية    على نؤكدومشاعرهم، كما 
إلحداث التغيير الفردي واالجتماعي ألن أعضاء الجماعة يميلون للتقيد وااللتـزام  

  .انين الجماعية خاصة تلك التي شاركوا في وضعها وتصميمهاباألهداف والقو
  :من حيث العالقة

بين أخصائي العالج الجمـاعي   therapeutic relationshipالعالقة العالجية   
وأعضاء الجماعة تشبه إلى حد بعيد عالقة المريض بمعالجه حيث يتعلم المريض 

السوية، ونقل هذه التوافقات  من المعالج كيفية تعديل مشاعره، وأنماط سلوكه غير
والعالقة العالجيـة فـي   ). ١٩٧٨الحفني، (خارجية في حياته  الجديدة إلى مواقف

الجماعات العالجية هي التبادل االنفعالي المشترك، والتفاعل الدينامي، واالرتبـاط  
العاطفي والعقلي بين األخصائي وأعضاء الجماعة والتي توفر للجماعـة فرصـا   

ويعتبر األخصائي في الجماعات العالجية هو الشـخص  . تهم وحلهالمناقشة مشكال
صاحب المعرفة، والخبرة، والمهارة، والسلطة التي تمكنه من تقديم خدماته وعالج 

  .مشكالت أعضاء الجماعة
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  :من حيث شروط العضوية
إن الهدف األساس من العمل مع الجماعات العالجيـة هـو حـل مشـكلة       

الج الجماعي ويحقق أهدافه فإن من الضـروري تـوفر   أعضائها، ولكي ينجح الع
مجموعة من الخصائص الرئيسة في األعضاء المكونين لها كاشتراكهم في المشكلة 

وتشير كثير من الدراسات في هذا المجال إلى أهمية عملية اختيـار  . واالهتمامات
ت أعضاء الجماعات العالجية كإحدى العمليات األساسية في العمل مـع الجماعـا  

العالجية، وذلك لما لهذه العملية من تأثير كبير في تحقيق االنسجام بـين أعضـاء   
 الجماعة، وتماسكهم، ونجـاحهم فـي تحقيـق أهـدافهم الشخصـية والجماعيـة      

 & Corey & Others, 1982; Aguilera & Messick, 1986; Toseland:أنظـر (

Rivas, 1998  .(   حيث يؤكد(Corey) أعضـاء الجماعـة    على أن عملية اختيار
إمكانية استفادة الشخص المتقـدم  : ينبغي أن تركز على مجموعة من العوامل منها

من هذا العمل، وشدة أو حدة األعراض المترتبة على المشكلة، ودرجة خطورتها، 
  .  ودرجة استعداد الشخص وفهمه للعمل

  :من حيث دور القائد
ية تتطلب قدرا كبيرا من على أن الجماعات العالج (Zastrow, 1989)يؤكد   

المعرفة والمهارة والرؤية العلمية من جانب القائد، هذا باإلضافة إلى القدرة علـى  
إن العمل مع الجماعات العالجية يتطلب استجابات سريعة لكل تصرفات . التوجيه

؟، كما يتطلـب تهيئـة الجـو    ، ومعرفة من يتفاعل مع من ولماذاأعضاء الجماعة
األعضاء على التفاعل والمشاركة والتعبيـر عـن آرائهـم     المناسب الذي يشجع

ولكي يضمن األخصـائي االجتمـاعي إشـباع    . ومشاعرهم بكل حرية وصراحة
حاجات األعضاء فإنه مطالب بإعطاء أهميـة كبيـرة لعمليـة تكـوين الجماعـة      

  .والتخطيط لها
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ينظر إلى قائد الجماعة العالجية كشخص خبير، وصاحب سلطة رسـمية،    
ل إلحداث التغيير حيث أن طبيعة العمل العالجي يتطلب منه القيام بالعمليات وكعام

المهنية األساسية بطريقة دقيقة ومنظمة فهو مطالب على سـبيل المثـال بتقـدير    
مشكالت األعضاء، ووضع الخطط العالجية المناسبة، والمشـاركة فـي عمليـة    

 & Toseland)ة وتقويمهـا  التنفيذ، هذا باإلضافة إلى مسؤوليته في متابعة كل خط

Rivas, 1998) .  
أنه بغض النظر عـن طبيعـة إعـداد المعـالج      (Brenner, 1982)ويرى   

نبغي أن تتوفر وتوجهاته وخبراته فإن هناك خمسة خصائص أساسية وضرورية ي
  :في كل معالج هي

، حيث أن كل عميل بحاجة إلى أن empathyالتعاطف والمشاركة الوجدانية  -١
ومفهوما من قبل اآلخرين وعلى المعالج إيصـال هـذه    يكون مسموعا

الرسالة لعميله، كما ينبغي أن يعرف العميل بأن المعالج منصـت إليـه   
ومهتما بمشكلته ومقدرا لمشاعره وما يمر به من أزمة نفسية، فالتعاطف 

ك وفهـم الحالـة النفسـية    إذا يعني قدرة األخصائي على معرفة وادرا
 .لعميله

، فمن الضروري أن يكـون المعـالج   composureالجأش  الهدوء ورباطة -٢
وفي ما يقوله ويفعلـه  مرتاحا لعالقته بعميله بغض النظر عن رأيه فيه 

 .ويشعر به

، فاالمعـالج  readiness to discuss everythingاالستعداد لمناقشة أي شـئ   -٣
ينبغي أن يكون مستعدا لمناقشة أي شئ أو موضوع يطرحه العميـل،  

ي أن يكون المعالج قادرا على معالجـة كـل موضـوع أو    وهذا ال يعن
مشكلة أو قادرا على اإلجابة على جميع أسئلة عميله، ولكن االسـتعداد  
هنا يعني بذل الجهد ومحاولة مساعدة العميل قدر اإلمكان حتى لو أدى 
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يسـتعد لـه    األمر إلى تحديد موعد آخر لمناقشة الموضوع وذلك لكي
 .المعالج بصورة جيدة

، فالمعالج الناجح والمؤثر هو الذي يؤمن بقـدرة  encouragementتشجيع ال -٤
عمالئه على مساعدة أنفسهم وقدرتهم على تحمل المسـؤولية وأن دوره  

عم والمعونـة  معهم ينبغي أن يركز غالبا على تشجيعهم وتزويدهم بالد
 .والمساندة

أن يكون  في عمله، بمعنى purposefulnessوأخيرا أن يكون المعالج هادفا  -٥
لكل عمل أو نشاط يقوم به هدف وغاية يسعى إلى تحقيقها وأن يخـدم  
هذا العمل أو النشاط مصالح عمالئه، كما أن عليه توضيح هدفـه مـن   

  .العمل لعمالئه ويتأكد من فهمهم له
  :من حيث دور األعضاء

إن عضوية الجماعات العالجية تقتضي المشاركة الفاعلة والمـؤثرة مـن     
و فيها حيث أن المشاركة هي األدات التي يستطيع األعضاء مـن  جانب كل عض

ومشاركة أعضاء الجماعة . خاللها تحقيق أهدافهم الشخصية وأهداف الجماعة ككل
في هذا النوع من الجماعات ضروري جدا خاصة مشاركة العضو برأيه ومشاعره 

شـطة  وخبراته المرتبطة بمشكلته ومشكالت األعضاء اآلخـرين، وممارسـة األن  
وتؤكد كثير من الدراسات في هذا المجال على أن دور األعضاء في . المتفق عليها

الـذي   helper roleالجماعات العالجية يتمركز حول ما يسمى بـدور المسـاعد   
يقتضي توفير الدعم النفسي، والحديث بكل صراحة عن المشكلة، والتعبيـر عـن   

  .(Zastrow, 1989)المشاعر المرتبطة بها 
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  استخدام الجماعات العالجية أهمية
لقد زاد االهتمام في السنوات األخيرة بطريقـة العمـل مـع الجماعـات       

وأصبحت لها مكانة مرموقة بين الطرائق األخرى في مهن المساعدة اإلنسـانية،  
وعمد كثير من األخصائيين االجتماعيين إلى استخدامها فـي مختلـف مجـاالت    

ت العمالء للتعامل مع مشـكالتهم الشخصـية   الخدمة االجتماعية ومع مختلف فئا
ثنان لما يحققه امع الجماعات أمر ال يختلف عليه  إن ممارسة العمل. واالجتماعية

إن األخصـائيين  . هذا العمل من فوائد عظيمة سواء بالنسبة للممارسين أو العمالء
االجتماعيين اليوم يقومون بأداء دور فاعل ونشيط ومـؤثر فـي جميـع أنـواع     

. ماعات حيث يقومون بدور الموجه، والمعالج، والمرشد، والمزود بالمعلوماتالج
حيث أشارا إلى أن العمل  (Schopler & Galinsky, 1995)وهذا ما يؤكده كل من 

مع الجماعات أصبح جزء مهما وأساسيا فـي مهنـة الخدمـة االجتماعيـة، وأن     
غراضا وأهدافا مختلفـة،  األخصائيين االجتماعيين يمارسون هذه الطريقة لتحقيق أ

كما أشار الباحثان إلى مجموعة متنوعـة مـن الجماعـات التـي يعمـل معهـا       
، treatment groupsاألخصائيون االجتماعيون اليوم منهـا الجماعـات العالجيـة    

، والجماعات التعليميـة، وجماعـات   support groupsوجماعات الدعم والمساندة 
  . ، وجماعات الترويحsocial goals groupsاألهداف االجتماعية 

لعل االهتمام بهذه الطريقة نابع أيضا من أهمية الجماعة في حياة اإلنسـان  
في إشباع حاجاته واهتماماته ورغباته، وفي تنمية مهاراتـه وخبراتـه، وتحقيـق    
أهدافه الشخصية ونموه النفسي واالجتماعي، وفي تحسين أداءه االجتماعي، وفـي  

أبوعباة ونيـازي،  (ئه، وفي ضبط سلوكياته وتغييرها ومباد تشكيل اتجاهاته وقيمه
٢٠٠٠.(  
كما أثبتت كثير من الدراسات والممارسات الميدانية نجاح أسلوب التـدخل    

باستخدام الجماعات في التعامل مع كثير من المشكالت الشخصـية واالجتماعيـة   
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 ,Hubschman)حيث يشـير   ،راد والجماعات واألسر في المجتمعالتي تواجه األف

إلى أن العمل الجماعي يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة فـي حـل مشـكالت     (1981
المرضى بأمراض مزمنة، والمشكالت الناجمة عن نقص في إشـباع الحاجـات   

  .النفسية واالجتماعية بصفة عامة
إلى أهمية تدخل األخصائي  (Karson & Karson, 1985)كما أشار كل من   

المشكالت الشخصية واالجتماعية  ين يواجهون بعضا مناالجتماعي مع األفراد الذ
، أو خاصة أولئك الذين يصابون بأمراض معدية أو مزمنة أو خطيرة أو حـادة –

ومساعدتهم للتغلب على هذه المشكالت لما لهـا   –الذين يتعرضون ألزمات نفسية
ا من أثر سلبي بالغ على حياتهم الشخصية والعامة في حالة تركها دون عالج، كم

اقترح الباحثان استخدام طريقة العالج الجماعي للتعامل مع مثل هذه المشكالت لما 
توفره هذه الطريقة من فرص كبيرة لتبادل اآلراء والمعلومات والخبرات، والدعم 
النفسي، والتعبير عن المشاعر وغيرها من األنشطة التي تساعدهم في مواجهتهـا  

باحثان أمثلة لبعض المشكالت الشخصـية  وأعطى ال. والتخفيف من آثارها عليهم
واالجتماعية التي تواجه المرضى بأمراض مزمنة والتي يمكـن التعامـل معهـا    

  :باستخدام أسلوب العالج الجماعي نذكر منها على سبيل المثال التالي
  .المشكالت المرتبطة بتغيير نمط أو أسلوب الحياة والمعيشة  -١
  .ةالصعوبة في أداء األدوار االجتماعي  -٢
  .صعوبات إتخاذ القرارات  -٣
  .االضطرابات االنفعالية والنفسية والسلوكية  -٤
  .التنمية الروحية  -٥
  .تنظيم الوقت  -٦
  .قيادة السيارات  -٧
  .ارتفاع تكاليف العالج  -٨
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  .لتزام باألنظمة الغذائية والدوائيةالالحمية وا  -٩
  .المشكالت المرتبطة بتغيير الجو والمكان -١٠
  .ق والخوفالتحكم في الضغوط ومشاعر القل -١١
  .التوجيه الذاتي في مواجهة الصعوبات -١٢
  .العالقة مع اآلخرين كالزوج والزوجة واألبناء واألصدقاء وزمالء العمل -١٣
  .الحياة الجنسية -١٤
  .العزلة والوحدة -١٥
  .االتكالية واالعتماد على اآلخرين -١٦
  .عدم القدرة على العمل وممارسة األنشطة -١٧
  .األنشطة الترفيهية ووقت الفراغ -١٨
  .نجاب وتربية األطفالالزواج واإل -١٩
  .نظرة المجتمع إلى المريض -٢٠
  .النظرة إلى النفس -٢١
  .أسلوب االستجابة لألزمات -٢٢
  .الدعم األسري -٢٣
  .الخدمات والبرامج المجتمعية -٢٤

أن من أهم األسباب والمبررات التي تؤكد على أهمية اسـتخدام   نرىكما 
  :الجماعات كوسيلة أو أسلوب عالجي ما يلي

د في حل مشكالت األفراد الشخصـية واالجتماعيـة   إن العمل الجماعي يساع -١
مهم النفسية المترتبة على المشكلة، كما آالبدرجة كبيرة في التخفيف من  ويسهم

أن الجماعة توفر فرصا عديدة ألعضائها لتبادل الدعم والتعـاطف والمسـاندة   
. لألفراد خاصة أولئك الذين يشتركون في االهتمامات والمشكالت واألهـداف 

يرا من الناس يسهل عليهم التحدث عن اهتمامـاتهم ومشـكالتهم أمـام    إن كث
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ذين يشاركونهم نفس اهتماماتهم، حيث يتجدد األمل لديهم األشخاص اآلخرين ال
من خالل استماعهم لخبرات اآلخرين ونجاحاتهم في هذا الخصوص، باإلضافة 
إلى أن العمل الجماعي يمكن أن يسهم في زيادة معدالت التأثير البيئي خاصة 

  .إذا كان عمال منظما
األفكـار، ومناقشـة   الجماعة تتيح ألعضائها فرصا كبيـرة لتبـادل اآلراء و   -٢

مشكالتهم، واالشتراك في ممارسة أنشطة مختلفة تكسبهم مهـارات متنوعـة،   
وتساعدهم في البحث عن حلول جديدة لمشكالتهم، واختبار سلوكيات وأفكـار  
وقيم جديدة يمكن أن تكون أكثر تأثيرا من الحلول الفردية وأكثر قبـوال لـدى   

  .أعضاء الجماعة من الحلول المفروضة
لعمل الجماعي تأثير كبير على طريقة تفكير الفـرد وسـلوكه، كمـا أن    إن ل -٣

الجماعات الصغيرة العدد بالذات تمتلك القوى التي تؤهلها إلحـداث التغييـر   
  .االجتماعي وذلك بسبب ميل األفراد إلى التقيد بأهداف وقيم ومعايير الجماعة

ين، والتـدريب،  إن أساليب العمل الجماعي كلعب األدوار، والتمثيل، والتمـر  -٤
والفنون باإلضافة إلى المناقشات الجماعية الموجهة يمكن استخدامها كوسـيلة  
لتوليد األفكار واألفعال وتعزيز النمو الشخصي لألعضاء، كما أنها تساعد في 

  .إحداث التغيير االجتماعي وحل المشكالت
إن هذه الطريقة تعمل على إتاحة الفرصة للتعامل مع موضـوعات وجوانـب    -٥

يشترك فيها عدد كبير من األفراد مما يوفر على األخصائي االجتماعي الكثير 
  .من الوقت والجهد

إن هذه الطريقة أيضا تتيح لألخصائي االجتماعي فرصـا جيـدة السـتخدام     -٦
مهاراته وخبراته وأساليبه المهنية مع أعضاء الجماعة مما يزيد مـن خبراتـه   

  .وقدراته المهنية
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على تحقيق فوائد عديدة سـواء بالنسـبة لألخصـائي    إن هذه الطريقة تعمل  -٧
االجتماعي أو أعضاء الجماعة فهي تزيد من ثقة األخصائي االجتماعي بنفسه 
وقدرته على مساعدة اآلخرين، وتزيد من ثقة األخصائي االجتماعي في قـدرة  
األفراد على مساعدة بعضهم بعضا، وتزيد من تفهم وإدراك أعضاء الجماعـة  

خرين، وتكسب أعضاء الجماعة الخبرات والمعلومات والمهارات لمشكالت اآل
التي تساعدهم في التعامل مع مشكالتهم، وتزيد من ثقة أعضاء الجماعة فـي  
أنفسهم وقدرتهم على العطاء ومساعدة اآلخرين، وتساعد أعضاء الجماعة في 
تعلم اتجاهات وسلوكيات جديدة مرغوبة والتدرب عليها في بيئة آمنـة، كمـا   
تساعد أعضاء الجماعة أيضا في الحصول على التعاطف والدعم والمساندة في 

  .مواجهة وحل المشكالت
  

  الخطوات اإلجرائية للتدخل مع الجماعات العالجية
منذ بداية الثمانينات ظهرت محاوالت عديدة استهدفت وضـع تصـور أو     

 ,Alissi) شكل عام لممارسة طريقة العمل مع الجماعات في الخدمة االجتماعيـة 

1982; Balgpal & Vassil, 1983; Brown, 1986; 1991; Garvin, 1987; 

Glassman & Kates, 1990; Henry, 1992; Northen, 1988; Rose & Edelson, 

1988; Shulman, 1992; Sundel et al., 1985; Toseland & Rivas, 1998) ،
سبة لممارسـة الطريقـة   واستمرت هذه المحاوالت وأخذت في االتساع سواء بالن

  .بشكل عام أو ممارستها مع فئات ونوعيات معينة من العمالء والمشكالت
ونتيجة لهذه المحاوالت ظهرت مجموعة من الكتابات المتخصصـة عـن     

 multiproblem family العمل الجماعي مع األسر التي تواجه مشـكالت متعـددة  

groups  وعن جماعات العنـف ،violence groups (Weiss & Ephross, 1986) ،
، وجماعات األطفال groups in health careوالجماعات في مجال الرعاية الصحية 



٢٦ 
 

، وجماعات الذكريات لكبـار  (Getzel & Mahoney, 1993)   والشبابوالمراهقين 
، وجماعات المساعدة الذاتية مع المرضى بأمراض مزمنة (Gibson, 1992)السن 

(Nash & Kramer, 1993) ضيق المجال لحصـرها  أنواع عديدة من الجماعات يو
  .العجالةفي هذه 
ورغم تعدد واختالف النماذج واألشكال التي عرضها المتخصصـين عـن     

العمل الجماعي إال أنها قدمت معلومات ذات قيمة كبيرة في هذا المجـال خاصـة   
 فيما يتعلق بقيم ومفاهيم وأهداف هذه الطريقة بصفة عامـة وخطـوات التـدخل،   

وقد كان للجماعات العالجية نصيب وافر فـي  . وأساليب الممارسة بصفة خاصة
تحقيق أهدافا  هذه الكتابات دلت معظمها على أهمية استخدام الجماعات كوسيلة في

حاول فيما يلي وضع تصور لخطوات التدخل مع الجماعـات  نوس. عالجية مختلفة
المتواضعة وعلـى   ناى خبراتفي ذلك عل ينجية في الخدمة االجتماعية مستندالعال

  .بعض الكتابات المتخصصة في هذا المجال
لعل من الضروري قبل الحديث عن خطـوات التـدخل مـع الجماعـات       

العالجية اإلشارة بإيجاز إلى العناصر األساسية التي ينبغي على أخصائي العـالج  
حيث . الجيةالجماعي االنتباه لها واالهتمام بها عند تكوينه وعمله مع أي جماعة ع

أن أي برنامج أو مشروع للتدخل العالجـي   (Schopler & Galinsky, 1995)يرى 
باستخدام الجماعات ينبغي أن يبنى ويؤسس على مجموعة من العناصر األساسـية  

  : نلخصها في التالي
حيث ينبغي أن يبنى برنامج التدخل العالجـي علـى أسـس     :الرؤية العلمية -١

عة من المعارف والخبرات الميدانية خاصة تلك المعارف علمية معتمدا على مجمو
والخبرات المرتبطة بالنظريات العلمية التي أسهمت في نمو طريقة العمـل مـع   

علـى   (Galinsky & Schopler, 1986)حيث أكد كل من . الجماعات وأثرت عليه
 ،psychoanalytic theoryاآلثار الكبيرة التي تركتهـا نظريـة التحليـل النفسـي     
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، ونظرية existential theory، والنظرية الوجودية learning theoryونظرية التعلم 
، social exchange theory، ونظريـة التبـادل االجتمـاعي    field theoryالمجال 

على نمو وتطور طريقة العمل  social systems theory االجتماعي نسقونظرية ال
بصفة خاصة، واسهاماتها اإليجابيـة  مع الجماعات بصفة عامة والعالج الجماعي 

إن اعتمـاد العمـل   . والفاعلة في وضع نماذج وأشكال مختلفة من العمل الجماعي
الجماعي العالجي على الرؤية العلمية ومفاهيم النظريات التي سبق اإلشارة إليهـا  
يعمل على تعزيز عمليات التفاعل السليم داخل الجماعة، ويسـاعد فـي نموهـا    

  .  صول بها إلى أهدافهاوتطورها والو
إلى أهمية استرشاد أخصائي العالج الجمـاعي  ) ١٩٩٨نيازي، (كما أشار   

بمجموعة متنوعة من النماذج والنظريات والطرائق العالجية لتحقيق أهدافه مـن  
التحليل النفسـي، والعـالج   : العمل مع الجماعة منها على سبيل المثال ال الحصر

، rational therapyنظرية التعلم، والعـالج المنطقـي   ، وreality therapyالواقعي 
-client، والعالج الذي يركز على العميـل  cognitive theoryوالنظرية المعرفية 

centered therapy والعالج النفسي االجتماعي ،psychosocial therapy والعالج ،
بـالقراءة  ، والعـالج  behavioral therapy، والعالج السـلوكي  art therapyبالفن 

bibliotherapy  والعالج االختبـاري ،experiential therapy   والـدراما النفسـية ،
psychodrama  وغيرها من النماذج والنظريات والطرائق العالجية المستخدمة في

  .مهن المساعدة اإلنسانية
يعتمد أخصائي العالج الجماعي بدرجة كبيرة على معرفته : ديناميات الجماعة -٢

لوضع وتصميم خطط التدخل والعالج، حيث  group dynamicsت الجماعة بديناميا
أن للمناخ أو الجو السائد داخل الجماعة، وللعميات المهنية التي تنمو نتيجـة هـذا   

ويـرى كـل مـن    . التفاعل دور فاعل ومؤثر في إنجاز أهداف الجماعة ونجاحها
(Schopler & Galinsky, 1995) العالجية ينبغـي أن   إن العالقات داخل الجماعات
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تتميز بالقوة والتماسك واالنسجام وذلك لما لهذه العوامل من تأثير إيجابي كبير في 
توجيه أعضاء الجماعة لتحقيق أهدافهم الشخصية وأهداف الجماعة ككـل، وفـي   
توجيه العمليات الجماعية بطريقة صحيحة، كما أن هذه العوامل تعمل على توفير 

في تعزيـز عمليـات الـتعلم، والمشـاركة، والعالقـات       الوقت والجهد، وتساعد
وخالل مراحل نمو الجماعة البد وأن يقوم أخصائي العالج الجمـاعي  . المرضية

واألعضاء بأداء أدوار ووظائف تسهم في استمرار العمل الجماعي، وتحافظ على 
أعضاء الجماعة، وتقيهم من مشكالت االنقطاع واالنسحاب، وتعـزز العالقـات   

أبوعبـاة ونيـازي،   (ويرى كل من .  األهداف الجماعيةجابية، وتدفع إلنجاز اإلي
أن من أهم العوامل التي تعمل على استمرارية الجماعـة وتسـاعد فـي    ) ٢٠٠٠

المحافظة على أعضائها هي العالقات الطيبة التـي تتسـم بالتقبـل، واالحتـرام     
عر التعـاطف  والتقدير، والقدرة على التحدث بكل حرية، والتعبيـر عـن مشـا   

  .واالهتمام والدعم، والترحيب باألعضاء الجدد، والتخفيف من عوامل التوتر
هذا باإلضافة إلى استخدام أخصائي العالج الجماعي لألنشطة المنظمة التي   

تساعد الجماعة في تحقيق أهدافها كتوضيح األهداف الجماعية واألهداف الشخصية 
، وتحديد األولويات، ووضع الحلـول،  لكل عضو في الجماعة، ودراسة المشكالت
 & Toseland)حيث يؤكد كـل مـن   . وتنفيذها، وتحديد أساليب المتابعة والتقويم

Ravis, 1998)      أن هذه األنشطة ينبغي أن تسهم أيضـا فـي تعزيـز السـلوكيات
اإليجابية ألعضاء الجماعة، وتكوين عالقات إيجابية داعمة، وتعمل علـى تغييـر   

ية، كما يؤكدان على أهمية اشتراك أعضاء الجماعة في وضـع  األوضاع االجتماع
  .وتنفيذ هذه األنشطة وضرورة تفاعلهم مع كل ما يحدث داخل الجماعة

كـل حسـب توجهاتـه    -يختلف أخصائيوا العالج الجماعي : مفاهيم التدخل -٣
في نظرتهم إلى المفاهيم المرتبطة بعملية التدخل حيث نرى أن البعض  –وخبراته

، بينمـا  analysisوالتحليـل   planningيعطي أهمية كبيرة لعمليتي التخطيط منهم 
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نرى البعض اآلخر يركز على مشاركة أخصائي العالج الجماعي فـي عمليـات   
الجماعة، ومع ذلك فإنهم يتفقون على أن عملية التدخل ينبغي أن توجه نحو ثالث 

عة، والتدخل علـى  التدخل على مستوى الفرد داخل الجما: مستويات أساسية هي
  . مستوى الجماعة ككل، والتدخل على مستوى البيئة المحيطة بالجماعة

لقد تطرق كثير من الباحثين لموضوع خطوات أو مراحـل التـدخل مـع      
هذا الجماعات العالجية في الخدمة االجتماعية، ونظرا لتعدد اآلراء واختالفها في 

في الخدمـة االجتماعيـة تمـر     أن الجماعات العالجيةنقول  المجال، واختصارا
  :لخصها في التالينة من المراحل والخطوات األساسية بمجموع

  .Composition Phaseمرحلة التكوين   -١
  .مرحلة بناء العالقة وزرع الثقة  -٢
  . Assessment Phaseمرحلة التعمق في دراسة المشكلة والقيام بعملية التقدير   -٣
  .Programming Phaseمرحلة البرمجة   -٤
  .Follow-up phaseرحلة المتابعة م  -٥
  .Ending phaseمرحلة إنهاء العمل  -٦
  :مرحلة تكوين الجماعة 

تكوين الجماعة مصطلح يستخدمه األخصائيون االجتماعيون للداللة علـى    
العمليات األساسية التي ينبغي على أخصائي العالج الجماعي القيام بها قبل البـدء  

بتحديد األهداف الرئيسة للعمل مـع الجماعـة،   بالعمل، فهي عملية تخطيطية تهتم 
وتحديد األنشطة واألساليب العالجية التي تساعد في تحقيق األهـداف المقترحـة،   
وتحديد حجم الجماعة، وخصائص أعضائها وطريقة أو أسلوب تفـاعلهم، ومـدة   

  . عملها، ونوع عضويتها، وتحديد احتياجات الجماعة وكيفية الحصول عليها
أن مرحلة التكوين تشـير   (Schopler & Galinsky, 1995) ويرى كل من  

إلى عملية اختيار أعضاء الجماعة من خالل تحديد خصائصهم أو الشروط التـي  
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ففي الجماعات العالجية تعطى هاتين . ينبغي أن تتوفر فيهم، وتحديد حجم الجماعة
جـي، فاختيـار   العمليتين أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير على نجاح العمل العال

األعضاء الذين يشتركون في االهتمامات أو المشكلة عامل مهم جدا فـي إيجـاد   
االنسجام، وتوفير الدعم والتعاطف، وزيادة معدالت المشاركة، وإرتفـاع درجـة   

كما أن اشتراك أعضاء الجماعة في المشكلة يسـهم  . التركيز بين أعضاء الجماعة
ن وممارسة األنشطة العالجية، وتبادل اآلراء بدرجة كبيرة في تشجيعهم على التعاو

  . والخبرات والمعلومات بكل راحة وحرية
 ;Bertcher & Maple, 1985; Rose & Edelson, 1988)ويرى كـل مـن   

Yalom, 1985)    أن من الطبيعي وجود بعض االختالفات البسيطة بـين أعضـاء
ضمان تعـدد اآلراء  الجماعة خاصة فيما يتعلق بسلوكياتهم وقدراتهم وذلك بهدف 

والتوجهات والخبرات والقدرات التي يمكن أن تسهم في مناقشة المشكلة من زوايا 
  . وجوانب مختلفة وتؤدي إلى الخروج بحلول وبدائل متنوعة

  :مرحلة بناء العالقة وزرع الثقة
كما أشرنا سابقا فإن العالقة المهنية المبنيـة علـى التقبـل، واالحتـرام،       

رية، وإتاحة الفرصة للتعبير هي عامل أساس في تحقيق المشـاركة  والتقدير، والس
ويقوم األخصائي المعالج بالتركيز على تكوين . والتفاعل، ونجاح العملية العالجية

هذه العالقة من خالل تفهم حاجات األعضاء، وتقدير آرائهم وأفكارهم ومشاعرهم، 
ة لكل عضو في الجماعة واالستجابة لكل ما يحدث داخل الجماعة، وإتاحة الفرص

بالتعبير عن مشكلته، وعدم التسرع في إصدار األحكام واستخدام أساليب التدخل، 
واحترام قيم ومبادئ واتجاهات األعضاء، وإتاحة الفرصة ألعضاء الجماعة التخاذ 
القرارات، وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل، والحفاظ علـى سـرية العمـل    

  .التزام األعضاء بذلكوالتأكيد على أهمية 
  



٣١ 
 

  :مرحلة التعمق في دراسة المشكلة والقيام بعملية التقدير
التقدير هي عملية تحديد طبيعة المشكلة التي تواجـه أعضـاء الجماعـة،      

ومعرفة مسبباتها، وتحديد تسلسل أو تعاقب الحوادث والوقـائع المرتبطـة بهـا،    
والتقدير عملية أساسـية  . (Barker, 1991)والتنبؤ بالنتائج واالحتماالت المستقبلية 

في مهنة الخدمة االجتماعية تهدف إلى فهم طبيعة المشكلة التي تواجـه العمـالء،   
. والتعرف على أسبابها، ووضع الخطط العالجية المناسبة للحد من آثارها أو حلها

وفي الجماعات العالجية تتطلب عملية التقدير االهتمام المستمر من جانب أخصائي 
الج الجماعي بعمليات الجماعة، وتحديد عوامل الدعم والمساندة المتاحة خارج الع

الجماعة، هذا باإلضافة إلى تحديد أسباب المشكالت والعوامـل المرتبطـة بهـا،    
  . ووضع الخطط العالجية المناسبة التي تتفق وحاجات كل عضو

أن عمليـة التقـدير فـي     (Schopler & Galinsky, 1995)ويرى كل من 
لجماعات العالجية ينبغي أن توجه نحو األفراد داخل الجماعة، والجماعة ككـل،  ا

فاألعضاء في الجماعات العالجية هم أصحاب المشـكلة وهـم   . والبيئة المحيطة
مركز اهتمامها وذلك على العكس من الجماعات األخـرى التـي توجـه معظـم     

وا في المشكلة فإنهم فأعضاء الجماعة العالجية وإن اشترك. تركيزها على الجماعة
  . يختلفون في مسبباتها وآثارها وبالتالي ستختلف خطط التدخل مع كل واحد

أما التدخل على مستوى الجماعة في الجماعات العالجية فينبغي أن يوجـه    
األساسية والتي تعتبر عامال مسـاعدا فـي    group processنحو عمليات الجماعة 

، cohesionالتماسـك  : هذه العمليـات مـايلي  إنجاز األهداف العالجية، ومن أهم 
 groupووضوح أهداف الجماعة لكل عضو، ومعرفة عوامل الجـذب والطـرد   

attraction  ــه نظــام االتصــال والتفاعــل ــد وتوجي داخــل الجماعــة، وتحدي
communication and interaction system  والمشـاركة ،participation  وتحديـد ،

ب حل الصراعات، وتحديد درجة نمـو الجماعـة،   أساليب حل المشكالت، وأسالي
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 ;Garvin, 1987)وتحديد أسلوب تقويم اإلنجازات، وتحديد مدى الحاجة إلى التدخل 

Rose, 1981, 1984; Toseland & Rivas, 1998 ).  
والتدخل على مستوى البيئة المحيطة بالجماعة يسـتلزم االهتمـام بتحديـد      

ة التي يعاني منها كل عضو، ومعرفـة حجـم   درجة مساهمة هذه البيئة في المشكل
الدعم والمساندة المتاحة، وتحديد الموارد واإلمكانـات المتـوفرة والتـي يمكـن     

  . االستفادة منها في إنجاز األهداف
أن دراسة المشكلة في الجماعات العالجية يتطلب  (Zastrow, 1989)ويرى 

  :القيام باإلجابة على التساؤالت التالية
  .؟لمشكلة؟ وكم مضى عليها من الزمندأت امتى ب/  ١س
  .؟المصاحبةما هي األسباب والظروف /  ٢س
  .؟ر العضو أو األعضاء تجاه المشكلةما هي مشاع/  ٣س
ما هي القدرات النفسية والجسمية واالجتماعية وجوانب القوة التي يمتلكهـا  /  ٤س

  .؟والتغلب عليها في مواجهة المشكلةأعضاء الجماعة والتي يمكن االستفادة منها 
والجوانـب المختلفـة    ما هي أساليب التدخل المقترحة للتعامل مع المشكلة/ ٥س

  ؟ المرتبطة بها
جه األعضاء أثناء تنفيذهم ما هي المشكالت والصعوبات التي يمكن أن توا/  ٦س

  .؟للحلول
  .؟نب التي ينبغي التعامل معها أوالما هي أولويات العمل وأي الجوا/  ٧س

  وضع األهداف والبرمجة مرحلة 
عملية وضع األهداف في العمل الجماعي هي إحدى العمليات المهنية التي   

تهدف إلى مساعدة أعضاء الجماعة في توضيح األهداف التي يرغبون تحقيقهـا،  
وتحديدها بكل دقة، وتحديد الخطوات العملية التي ينبغي القيـام بهـا إلنجازهـا،    

وأهداف الجماعـات  . ة إلنجاز كل خطوة أو كل هدفوتحديد المدة الزمنية الالزم
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هي المعيار األساس لتقويم العمل وقياس اإلنجازات، وهي الموجه ألعمال وأنشطة 
  . الجماعة ولعمليات التدخل

إلى ضرورة قيام األخصـائي   (Toseland & Rivas, 1998)ويشير كل من 
أكد من فهم كل عضـو  في بداية العمل مع الجماعة بتوضيح أهداف الجماعة، والت

لهذه األهداف وكيفية تحقيقها، هذا باإلضافة إلى توضيح أدوار كل من األخصائي 
  .واألعضاء فيها

تتمثل في حل المشكلة  -كما أشرنا سابقا–واألهداف في الجماعات العالجية 
أو المشكالت التي يعاني منها أعضاء الجماعة أو التخفيف من آثارهـا واآلمهـا   

  . أعراضهاوالتخلص من 
أن أهداف العمـل   (Schopler, Galinsky & Alicke, 1985)ويرى كل من 

 individual treatmentمع الجماعات تتراوح بين األهداف العالجية الفرديـة  

objectives  كالعمل على خفض معدالت العنف أو السلوك العدواني لدى أعضاء
لمعلومـات والخبـرات   الجماعة، إلى عالج أوضاع الجماعة من خالل تبـادل ا 

والمشاعر، إلى اإلنتاج الجماعي كالخروج بقوانين وقواعد جديدة تـنظم مواعيـد   
  .الزيارة في مركز إيوائي

أما البرمجة أو إعداد البرنامج فهي عملية تحديد األنشطة واألعمال والمهام   
واألساليب العالجية التي ينبغي أن يقوم بتنفيذها كل مـن األخصـائي وأعضـاء    

جماعة للوصول إلى األهداف المتفق عليها، وهي عملية أساسية في العمل مـع  ال
الجماعات العالجية تتطلب مشاركة فاعلة من جانب األخصائي وأعضاء الجماعة، 
كما تتطلب اهتماما خاصا بتحديد المدة الزمنية لكل نشاط أو عمل، وتحديد طريقة 

هذا باإلضافة إلى أهمية فهـم   ممارسة كل نشاط، وتحديد المسؤوليات والواجبات،
  .أعضاء الجماعة للهدف من ممارسة كل نشاط
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تبدأ عملية البرمجة عادة بالبحث عن البدائل والحلول بسـؤال األخصـائي     
أعضاء الجماعة عن وجهة نظرهم في الحلول الممكنة لمواجهة المشكلة وذلك من 

  :خالل طرح التساؤالت التالية
  .؟هذه المشكلة ل فكرتم في كيفية حله/  ١س
  .ما هي الحلول التي يمكن العمل بها في سبيل حل هذه المشكلة؟/  ٢س

بعد ذلك يقوم األخصائي بتلخيص ما طرح من حلول، ووضعها في قائمـة    
بهدف التوسع في مناقشتها، ومعرفة مدى إمكانية تطبيـق كـل منهـا، وتحديـد     

ي واألعضـاء  الصعوبات التي تعوق تنفيذ كـل حـل، وتحديـد دور األخصـائ    
كما يقوم األخصائي بمساعدة أعضاء الجماعة . ومسؤولياتهم في تنفيذ هذه الحلول

في تحديد األنشطة المرتبطة بكل حل بصورة دقيقة، وتحديد المـوارد الشخصـية   
والمجتمعية التي يمكن االستفادة منها في تنفيذ الخطة العالجيـة، وتحديـد كيفيـة    

دة أعضاء الجماعة للحصول عليها واالستفادة الحصول على هذه الموارد، ومساع
ومن المهم في هذا الجانب أيضا اقتناع كـل عضـو بـالحلول    . منها قدر اإلمكان

  ).١٩٩٨نيازي، (وحة، وتحمله مسؤولية العمل بها المطر
إلى أن أهم ما يميز طريقة  (Schopler & Galinsky, 1995)ويشير كل من   

جتماعية هو اعتمادها على األنشطة والخبـرات  العمل مع الجماعات في الخدمة اال
 discussionالمنظمة لتوجيه عمليات الجماعة، فباإلضافة إلى اسـتخدام المناقشـة   

الموجهة كنشاط أساس في معظم الجماعات، نجد أن الجماعات العالجية تسـتخدم  
، gamesمجموعة متنوعة من األنشطة العالجية لتحقيق أهـدافها منهـا األلعـاب    

ـ  ، والتخــيالت arts، والفنــون exercises، والتمــارين role playب األدوار ولع
وغيرها مـن   cooking، والطبخ habbies، والهوايات guided imageryالموجهة 

األنشطة لتكوين وبناء العالقات اإليجابية بين أعضائها، كما أن هذه األنشطة تعمل 
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عمل على إحداث التغييـرات  على تعزيز عمليات المشاركة وتحمل المسؤولية، وت
  . المطلوبة

 nonverbalوغيـر اللفظيـة    verbalلقد أصبح استخدام األنشطة اللفظيـة  

لتوجيه عمليات الجماعات هي السمة المميزة والعالمة البارزة فـي العمـل مـع    
الجماعات في الخدمة االجتماعية بصفة عامة والجماعات العالجية بصفة خاصـة  

(Middleman, 1968,1980; Simon, 1971).  

وألهمية عملية البرمجة في العمل مع الجماعات فكر كثير من الممارسـين    
في استحداث أنشطة وأساليب وبرامج جديدة بهدف استخدامها في مجال العمل مع 

وقـد نمـت   . الجماعات واالستفادة منها في إنجاز األهداف الفرديـة والجماعيـة  
ور الـزمن وأصـبحت مـن األنشـطة     وتطورت هذه األساليب واألنشطة مع مر

األساسية في مجال العمل الجماعي، كما حاول بعضهم أيضا إيجاد أدوات ومقاييس 
محددة لقياس مدى فاعلية هذه األنشطة وقدرتها على تحقيق أهدافها وكان ذلك سببا 
في تعميم بعض األنشطة نظرا لما حققته من فاعلية وتأثير كبيرين فـي عمليـات   

وسنحاول في التالي إعطاء فكرة موجزة عن بعـض األنشـطة   . عيالتدخل الجما
واألساليب العالجية التي يكثر استخدامها في الجماعات العالجيـة فـي الخدمـة    

    : االجتماعية وهي
الجلسات العالجية الجماعيـة هـي عمليـة     :المحادثة العالجية الموجهة

فكـار والخبـرات   المناقشة والحوار التي تظهر مـن خـالل تبـادل اآلراء واأل   
والمعلومات بين أخصائي العالج الجماعي وأعضاء الجماعة بهدف الوصول إلى 

تبدأ هذه العملية عادة بمناقشة أسباب المشـكلة،  . حلول مناسبة لمشكالت األعضاء
والتعرف على مشاعر األعضاء المترتبة على الموقف وتأثير ذلك على وضـعهم  

والبدائل الممكنة للتعامـل مـع المشـكلة،     النفسي واالجتماعي، ومناقشة الحلول
واالتفاق على المهام واألنشطة واألعمال التي يمكن القيام بها فـي سـبيل حـل    
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المشكلة، ومناقشة األدوار والمسؤوليات الفردية والمشتركة، وتحديد الفترة الزمنية 
  ). ١٩٩٨نيازي، (نجاز األهداف والقيام بكل نشاط الالزمة إل

ليم أو الدور التعليمي لألخصائي االجتماعي فـي الجماعـات   التع: التعليم  
العالجية يستلزم قيامه بتعليم أعضاء الجماعة المهارات التكيفية الضرورية التـي  

ويتضمن هذا النشاط قيام األخصائي . تساعدهم في التعامل مع الموقف أو المشكلة
ومفهومـة لهـم،   االجتماعي بتوفير المعلومات ألعضاء الجماعة بطريقة واضحة 

وتقديم النصح واالقتراحات، وتحديد البدائل والنتائج المترتبـة عليهـا، وتمثيـل    
  .السلوكيات، وتعليمهم أساليب حل المشكالت

وهو أسلوب عالجي يهدف إلى توضيح سلوك معـين مرغـوب   : التمرين  
ألعضاء الجماعة عن طريق تمثيله، كما يهدف هذا النشاط إلى اكسـاب أعضـاء   

ة سلوكيات جديدة من خالل تشجيعهم على أداء هذه السلوكيات، وتزويدهم الجماع
بالتعليمات الالزمة التي تساعدهم على القيام به، وإتاحة الفرصة لهم لتكرار تمثيل 

  .السلوكيات الجديدة في بيئة آمنة
هو إجراء عالجي يستخدمه األخصائيون االجتمـاعيون لتعلـيم   : التدريب  

ة عمل شئ معين، وتتضـمن هـذه العمليـة عـادة تقـديم      أعضاء الجماعة كيفي
 ,Barker)ويشير . االقتراحات لتحسين أداء العمل والوصول إلى األداء المرضى

إلى أن التدريب يستخدم مع األشخاص ضعيفي التنشئة االجتماعية والـذين   (1991
ون يفتقرون إلى المهارات االجتماعية الضرورية، ومع األشخاص الذين ال يستجيب

  .nondirective interventionألسلوب التدخل غير المباشر 
إجراء أو أسلوب عالجي يستخدمه األخصائي االجتماعي : تقديم المشـورة   

ويتضمن هـذا  . بهدف توجيه أعضاء الجماعة لمواجهة مواقف أو مشكالت معينة
اإلجراء مجموعة متنوعة من األنشطة والعمليات المهنية منهـا تقـديم النصـح،    
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والمساعدة في إيجاد الحلول والبدائل، والمساعدة في وضع أهداف وخطط عمـل،  
  .وتوفير المعلومات الالزمة

أسلوب عالجي يهدف إلى مساعدة أعضاء الجماعة على فهم : تقديم النصح  
مشكالتهم، والتفكير في حلول مناسبة للتعامل معها، وتحديد خطة عمـل مالئمـة   

  .للتغلب عليها
وب عالجي يعتمد على استخدام القراءات األدبية والشعرية في أسل: القراءة  

ويشـير  . عالج األشخاص الذين يعانون من مشكالت انفعالية وأمـراض عقليـة  
(Barker, 1991)      إلى أن هذا النشاط يستخدم عادة فـي العمـل مـع الجماعـات

 االجتماعية والعالج الجماعي، وأنه قد نجح مع مختلف الفئات واألعمـار، ومـع  
األفراد في المؤسسات وخارجها، كما استخدم هذا النشاط مع األشخاص األسوياء 
الذين يرغبون في مشاركة اآلخرين هذا النوع من العمل بهدف إشباع حاجتهم إلى 

  .النمو الشخصي
وهي عملية نقـل المعلومـات والخبـرات واآلراء    : التغذية االسترجاعية  

ء الجماعة، حيث يسمح هذا النشاط بتقويم المتصلة بنتيجة فعل أو سلوك إلى أعضا
  .درجة فاعلية السلوك، وتعديله، وتوفير العوامل التي تساعد على نجاحه

وهو نشاط يستخدم مع جماعات األطفال لمسـاعدتهم علـى   : اللعب الحـر   
التعبير عن صراعاتهم، واطالق توتراتهم االنفعاليـة، ومنـه اللعـب بـالعرائس     

وخالل ممارسـة  . ي المصغر، والطين، والرمل، واأللوانوالدمى، واألثاث المنزل
األطفال لهذه األلعاب واالحاديث التي تصاحبها يكشـف الطفـل عـن مشـاعره     

  .وعالقاته األسرية
نشاط يهدف إلى فهم الـنفس والـوعي بالمشـاعر والـدوافع     : االستبصار  

هوم أيضـا  والمشكالت، وفي الجماعات العالجية في الخدمة االجتماعية يشير المف
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إلى عملية زيادة أو رفع درجة الوعي لدى أعضاء الجماعة بالصراعات الداخليـة  
  .القديمة وأسبابها

أسلوب للتعلم يكتسب بواسطته أعضاء الجماعة سلوكيات محـددة  : التمثيل  
مرغوبة وذلك من خالل تقليد أفعال اآلخرين أو من خالل مشاهدتهم أثناء تأديتهم 

  .للسلوك
جموعة من األنشطة التي يستخدمها األخصائي االجتماعي بهدف م: األلعاب  

وهذا النوع من األنشـطة يقتضـي اسـتخدام    . توجيه عمليات االتصال والتفاعل
أعضاء الجماعة لأللعاب بهدف استخراج الصراعات، وعرض مواقف غير قابلة 

 ويستخدم هذا األسلوب بكثـرة مـع  . للتعبير عنها أو توضيحها من خالل الحديث
  .جماعات األطفال، كما يمكن أن يكون مفيدا مع البالغين في مواقف معينة

أسلوب عالجي يعتمد علـى قيـام األخصـائي االجتمـاعي     : لعب األدوار  
وأعضاء الجماعة بتمثيل سلوكيات معينة يمكن أن يستفيد منها األعضاء في إشباع 

مـاعي هـذا   ويستخدم األخصـائي االجت . بعض التوقعات وإنجاز بعض األهداف
األسلوب عادة لمساعدة أعضاء الجماعة في تمثيل المواقف الواقعية وذلك بهـدف  
التعرف على طرائق استجاباتهم وسلوكياتهم، وتغيير غير المالئم منها، وتحسـين  

  .مهاراتهم لمواجهة مواقف مستقبلية مشابهة
نشاط يهدف إلى إتاحة الفرصة ألعضاء الجماعة للتعبيـر عـن   : التنفيس  

فكارهم ومخاوفهم ومشاعرهم والحوادث الماضية لخفض حدة القلـق والتـوتر،   أ
  .وتحسين األداء الوظيفي لديهم

فـي   –وبأشكال مختلفـة –وهي إحدى األساليب المستخدمة : السيكودراما  
الجماعات العالجية، حيث يقوم أعضاء الجماعة بأداء أو تمثيل مجموعة مختلفـة  

وبهـذه  . بالمشكلة التي تواجههم والمسـببة للقلـق  من األدوار والمواقف المتصلة 
الطريقة تتاح لهم فرصة التعبير عن مشاعرهم، والتخفيف أو التخلص من مشاعر 
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القلق والتوتر، وتمثيل المواقف بطريقة أخرى مفيدة، واكتساب خبرات ومهـارات  
  .جديدة للتعامل مع مواقف مستقبلية مشابهة

  :مرحلة المتابعة
في كل جلسة من جلسات الجماعة المخصصة لتنفيذ الخطط يقوم األخصائي   

العالجية بمتابعة كل عضو من أعضاء الجماعة للتعرف على مدى التزامه بما تم 
االتفاق عليه وقيامه بتنفيذ جميع ما هو مطلوب منه، وتحديد إنجازاتـه فـي هـذا    

ـ     ات المجال، ومعرفة الصعوبات التي تواجهـه، وتزويـده بالمعلومـات والتعليم
والموارد التي تساعده في تطبيق الخطة العالجية المتفق عليها، ومسـاعدته فـي   

عمل واالستمرار في تنفيذ المحافظة على الدافع، وتوفير الدعم والتشجيع لمواصلة ال
  ).١٩٩٨نيازي، (الخطة 

  :مرحلة إنهاء العمل
إليها  هي المرحلة النهائية التي تصل terminationإنهاء العمل أو االنفصال   

الجماعة بعد إنجازها ألهدافها، أو انتهاء الوقت المخصص للعمل والمتفـق عليـه   
وتتضمن . مسبقا، أو عندما يشعر أعضاء الجماعة بعدم رغبتهم في مواصلة العمل

هذه المرحلة عادة عمليتي التقويم، والتعامل مع المشاعر المؤلمـة الناجمـة عـن    
دة، والفخز واالعتزاز، والثقة، والمقاومة، عملية االنفصال كمشاعر الفرح والسعا

لذلك ينبغي على األخصائي . واإلنكار والغضب، والحزن، والهروب إلى المرض
االجتماعي االهتمام بفهم معنى إنهاء العمل بالنسبة ألعضاء الجماعة وما تمثله هذه 
المرحلة بالنسبة إليهم، ومعرفة تأثير عمليـة االنفصـال علـيهم، ولعـل نجـاح      

ألخصائي في الخروج بهذه المرحلة إلى بر األمان يساعد أعضاء الجماعة فـي  ا
االستفادة من العمل الجماعي، ويشجعهم على تطبيق ما تعلموه في حياتهم اليومية، 

  .ويشعرهم بالرضى والسعادة والثقة
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أن إنهاء العمل الجماعي يتطلـب   (Corey & Others, 1982)ويرى كل من   
  : لعمليات التاليةقيام  األخصائي با

إعداد الجماعة لهذه المرحلة، وتشجيع األعضـاء للتعبيـر عـن مشـاعرهم      -١
  .المرتبطة بها، ومساعدتهم للتعامل مع هذه المشاعر

مراجعة الخبرات األساسية وإبرازها وذلك من خالل استرجاع الموضـوعات   -٢
ميـة  والخبرات الرئيسة التي تم مناقشتها والتعامل معهـا، والتأكيـد علـى أه   

االستفادة منها، وتشجيع األعضاء على تطبيق ما تعلموه داخل الجماعـة فـي   
  .حياتهم اليومية

تمثيل األدوار الجديدة وذلك من خالل استخدام أسلوب لعب األدوار والتمرين  -٣
والتدريب، وممارسة السلوكيات والمهارات الجديدة والتأكد من قدرة األعضاء 

  .على أدائها
تحديدها وذلك من خـالل تلخـيص النتـائج وتوضـيح     استخالص النتائج و -٤

  .المكتسبات
  .تلخيص الرأي الشخصي لكل عضو عن العمل الجماعي -٥
تسليط الضوء على المرحلة القادمة وذلك من خالل سـؤال األعضـاء عـن     -٦

أشـهر   ٦من  إلى ٣(القادمة  التغييرات التي يرغبون في حدوثها خالل الفترة
كتسبة، وكيفية االسـتفادة منهـا، ومسـاعدة    وتلخيص أهم الخبرات الم) مثال

  .األعضاء على تحديد أهدافهم للمرحلة القادمة، وكيفية إنجاز هذه األهداف
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