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  پيشگفتار مترجمان
  
  

تـري    خلقت آدمي از گروهي دونفره شـروع شـده و بـه مـرور بـه گروههـاي بـزرگ                   
زنـدگي گروهـي انـسانها    .  قبيله، عشيره و ملت گسترس يافتـه اسـت      ،همچون خانواده 

آدمي . شود  اش تلقي مي    چنان توسعه يافته است كه زندگي گروهي او ويژگي فطري         
بازيهـا، همكالسـيها،      آيـد، در گروههـاي همـساالن، هـم          در گروه خانواده به دنيا مـي      

شود؛ قيامـت نيـز       كند و پس از مرگ نيز در ميان گروه دفن مي            همكاران، زندگي مي  
  .شود براي او به صورت گروهي برپا مي

گفته ) درماني  پدر گروه (گروه آنچنان با زندگي انسان درهم تنيده كه مورينو          
شـود، پـس      كند و در گروه بيمار مـي        د، رشد مي  كن  آدمي در گروه زندگي مي    : است

چرا در گروه درمان نشود؟ از زمان مورينو، درمانهاي گروهي شكل گرفت و توسعه              
ــوان شــاخه    ــه عن ــان ب ــوع درم ــن ن ــت؛ در حــال حاضــر اي ــشاوره و  ياف اي از رشــتة م

اكنـون، آمـوزش، مـشاوره و درمـان گروهـي             هـم . شود  درماني آموزش داده مي     روان
يعي يافته است و در آموزشگاهها، مدارس، دانشگاهها، ادارات، مؤسـسات           گسترة وس 

گروههـاي  . شـود   ، به فور به كـار گرفتـه مـي         هابهداشتي و درماني، بيمارستانها و زندان     
ديـدگان اجتمـاعي،      درمـاني، معتـادان، آسـيب       مختلفي براي متقاضيان مشاوره و روان     

، براي مديران جامعه، صاحبان مشاغل      عالوه بر آن  . شود  بزهكاران و غيره، تشكيل مي    
خاص، بيماران مزمن از قبيل مبتاليان به سرطان، ديابت، بيماريهـاي قلبـي، متقاضـيان               

  .شود پيوند اعضا و غيره، گروههايي تشكيل مي
درمــاني دورة رشــد و  در كــشور مــا كــه در دو دهــة گذشــته مــشاوره و روان 



        مشاوره گروهي2

 

هـاي    ي بـا ايـن موضـوع، در دوره         واحـد درسـ    3 يـا    2كنـد،     شكوفايي خود را طـي مـي      
 ارائـه   درمـاني   كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، براي دانشجويان مـشاوره و روان          

بـه ويـژه گروههـاي مـشاوره و     ،  واحد درسي براي ادارة گروهها3 يا  2هرچند  . شود  مي
توانـد بـراي تـشكيل و         كافي نيست، ولـي وجـود منـابع غنـي و جديـد مـي              درماني    روان

كتــاب حاضــر يكــي از همــين منــابع اســت كــه . هبــري گروههــا مفيــد باشــدهــدايت ر
تــالش ) هارويــل. يلــي الرماســن، و . جيكــوبز، رابــرت ال. ادوارد اي(نويــسندگان آن 

اند نظر و عمل را در سراسر كتاب با هم تلفيق نمايند و مطالب كاربردي و مفيدي                   كرده
  . فراهم سازندرا براي خوانندگان

ه تـشكيل و رهبـري گـروه نيازمنـد مهارتهـا و فنـوني فراتـر از                  با توجه به اينكـ    
منداني كه اقدام بـه رهبـري گـروه          درماني فردي است، به تمامي عالقه       مشاوره و روان  

 به آن هستند يا قصد رهبري گروهها را دارند، مطالعـة دقيـق ايـن    مند كنند يا عالقه   مي
فعاليتها و خدمات مشاوره در     در ضمن، بايد توجه داشت كلية       . شود  كتاب توصيه مي  

گيـرد؛ بنـابراين ارزشـهاي واالي         زمينة فرهنگي و اجتمـاعي هـر جامعـه صـورت مـي            
  .فرهنگي، مذهبي و اجتماعي جامعه بايد در تمامي اين امور لحاظ شود

اي   درماني گروهي   اميد است به زودي در كشورمان، شاهد رشد جلسات روان         
ــ  ــا مــي هباشــيم كــه براســاس تئــوري و اصــول حرف شــود، متأســفانه، برخــي از  اي برپ

پزشكان و پزشكان و حتي مديران        شناسان، مشاوران، مددكاران، پرستاران، روان      روان
هرچند داراي شايستگي   ـ    تيـهداشـتخصصان ب ـاندركاران همچون م    سازمانها و دست  

رهبري گروه  اقدام به   ـ اما    ها و فنون رهبري گروه نيستند       اي الزم در زمينة نظريه      حرفه
درمـاني گروهـي بـه منزلـة          آرزوي مترجمـان آن اسـت كـه مـشاوره و روان           . كنند  مي

گرايش مستقلي در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ايجاد شود؛ همچنـين در برنامـه           
پزشكان، پزشكان، متخصصان بهداشتي، مديران و معلمـان نيـز            درسي پرستاران، روان  

  .آموزش داده شودو وه، گنجانده چند واحد درسي با عنوان رهبري گر
در اينجا، الزم است از تمامي كساني كه ما را در ترجمه و چاپ اين اثر ياري                 

نژاد كه همواره در مقام استاد و         يبسپاس ويژه از دكتر شكوه نوا     : اند تشكر كنيم    كرده
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انـد؛ همچنـين از جنـاب آقـاي اربـابي بـراي ترجمـه و           مـان كـرده     معلمي دلسوز ياري  
، و   اوليـه  گزيني، آقاي حبيبـي و خـانم انـوري بـراي حروفچينـي و اصـالح مـتن                   واژه

  .سركار خانم گودرزي براي پيگيري خوبي كه در اين زمينه داشتند
  

  خدابخش احمدي
  فاطمه حسيني
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 مـشاوره و گـروه      شناسي  روان برنامه فوق ليسانس مشاوره،      ةكنند  هماهنگ يكوبزاد ج 
من درمان  جسس و مدير ان   ؤ همچنين م   او . در دانشگاه ويرجينياي غربي است     انيبازتو

اعتيـاد اسـت و همچنـين مجـري         هـا، گـروه و         مدرس دروس فنـون، نظريـه      تماسي، و 
، كانـادا و اروپـا در زمينـه مـشاوره گروهـي و درمـان تماسـي             امريكاهايي در   كارگاه
رهبـري  : نـد از  ا  ه عبـارت  ديگـري نيـز نوشـته اسـت كـ         اي    او سه كتاب مـشاوره    . است

 بـه در مجمـوع او     .  راهنماي تـشريحي   : فنون مشاوره خالق   و ي،، درمان تماس  گروهها
 ديگـر  در   شسـواري، اسـكي و مالقـات دوسـتان         ، تنـيس، دوچرخـه    بيـسبال مسافرت،  

  .مند است هعالق هاكشور
مدت سي سـال اسـت كـه اسـتاد دانـشگاه ويرجينيـاي غربـي در                 ه  ن ب اسباب م   

اكنـون اسـتاد مـسلم دانـشگاه      هم. تواني استباز مشاوره و گروه شناسي نروامشاوره،  
ة هـاي مـشاوره، مـشاور       وي دروس فنون مشاوره، نظريه    . گلف كوييست فلوريداست  

 در كنــارهمچنــين بــاب از بــودن . كنــد  مــي را تــدريسبــازتواني ةگروهــي و مــشاور
  .برد سواري و مسافرت لذت مي سواري، دوچرخه همسرش كتي، قايق

در زمينـة    اي  مؤسـسه هاربك است كـه     مؤسسان شركت   هارويل يكي از    ريلي    
 اسـت و     واقـع   و آموزش منابع انساني است كـه در داالس و تگـزاس شـمالي              مشاوره

 از بــودن در خــانواده و او. كنــد  مــي فــردي و گروهــي را تــدريسةدرســهاي مــشاور
 فعاليتهاي  به همچنين ريلي. برد  مي سواري به همراه خانواده لذت     مسافرت و دوچرخه  

  .مند است عالقهخالقانه و نويسندگي 
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 گروهـي را    ة، ويرايش پنجم، نگاه عمقي به مـشاور        راهبردها و فنون   :مشاوره گروهي 
ايـن  .  گروهـي فـراهم سـاخته اسـت    مؤثر بر دانش و فنون عملي براي رهبري   تأكيدبا  

 كساني است كه انواع     ة و هم  شناسان روانكتاب براي مشاوران، مددكاران اجتماعي،      
 ايـن   ةكننـد  رويكرد فعال ما به رهبـري گروهـي مـنعكس         . كنند  گروهها را رهبري مي   

مـا  . اسـت ريزي و اعمال رهبـري گروهـي          باور است كه مسئوليت اوليه رهبري، طرح      
  تواني و بهداشـت   بـاز  مراكـز ها،   مـدارس، بيمارسـتان    -  هادريافتيم كـه در بيـشتر نشـست       

مـا در سراسـر     .  رهبر بايد در تسهيل گروه، نقش بـسيار فعـالي را داشـته باشـد               ـ   رواني
هـاي   هـم مهارت   ،ايـم و در آن       از گروهها را مورد بحث قـرار داده        مختلفيكتاب انواع   

ــشرفته را  مهارتاساســي و هــم ــه  مثال. ايــم توضــيح دادههــاي پي هــايي كــه شــامل نمون
مـؤثر چگونـه   ند تا بداند كه رهبر ك   گروههاست به خواننده كمك مي     ازگفتگوهايي  

هـاي نـسبتاً   مثال(هـاي بيـشتري    مثال،ما در ايـن ويـرايش  . گيرد كار ميه ها را باين مهارت 
ــار ــا مدرســه ةزيــادي درب  پيوســته كــه ، چــرا اضــافه كــرديم را) گروههــاي مــرتبط ب

  .استها بسيار مفيد  مثالرذككرديم حاكي از اينكه  مي را دريافت خوردهاييباز
ردهـاي  ب گروهي بـا راه    فرايندهاي سنتي و مفاهيم       ين متن تجميع نظريه   هدف ا   
كنيم كه رهبري گروه يكـي از         ما تصديق مي  . ها و تكاليف ويژه است    ، تمرين متفكرانه

اي اسـت كـه درمـانگران، مـشاوران مدرسـه، مـشاوران               انواع بسيار دشوار كار حرفـه     
هـاي يـاوري بـر عهـده           حرفه اعتياد، مشاوران تصحيحي، پرستاران و ساير متخصصان      

 نظريه و عمل همراه با فرهيختگـي اسـت           بين  شكاف بر يا ايجاد پل   م  هدف. گيرند  مي
بيـشتر  . اي در دسترس قرار گيرد      تا هم براي دانشجويان مبتدي و هم متخصصان حرفه        



        مشاوره گروهي6

  

هاي ارائه شده تقريباً در تمامي گروهها كاربرد دارد، هرچند برخـي از گروههـا               مهارت
فــصل نيازهــاي مــشاوران، هــر مــا در . بيــشتري نيــاز دارنــدهــاي متفــاوت يــا بــه مهارت

ها، پرستاران و ساير كساني كه ممكن اسـت ايـن           أديبي، كشيش مددكاران، متصديان ت  
  .ايم  قرار دادهنظر مدكتاب را مطالعه كنند 

هـا در گـروه اضـافه          كـاربرد نظريـه    ة فصل جديدي در زمين    ،در ويرايش پنجم    
ق نظريه  يكارگيري عم   ههاي بسيار مفيدي را در مورد ب      مثالما در اين فصل     . ستشده ا 

 جمعيتهـاي  بخش جديـدي بـا موضـوع     همچنين در كتاب    . ايم  توسط رهبر ارائه كرده   
تعدد فرهنگي در كار گروهي ارائه       ة موضوع را در زمين   كه مطالبي     آمده است  خاص
  .دهد مي
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 داوران و ويراسـتاران     هاي تمامي آنچه را كه بايد براساس پيشنهاد       ما ،در اين ويرايش  
 سـه يـا چهـار روش را         ؛ و يمكرد مورد بحث قرار داد      مي  ترتيب فصول تغيير   به لحاظ 

براي تنظيم فصول امتحان كرديم اما در نهايت تصميم گرفتيم تـا سـازماندهي فـصول       
 ةيي كـه در درس مـشاور       بـا سرفـصلها    ، چـرا كـه     ويـرايش قبلـي حفـظ كنـيم        طبقرا  

نـد  ا كنـيم عبـارت    مـي  هايي كه تدريس  سرفصل. كرديم منطبق بود    مي گروهي تدريس 
   فنـون  چگـونگي شـكل دادن بـه گـروه،        ،  ريـزي   طـرح  فنـون پايـه،      ،مرور اجمـالي  : از

هـاي  چگونگي پايان بخشيدن به گروه؛ دو فصل آخـر موضـوعات و جمعيت            پيشرفته و   
ياري از اساتيد، دانشجوياني دارند كه اين فصول         هرچند بس  كنند؛  ميخاص را بررسي    

 ة چيـنش متفـاوتي براسـاس نحـو        اگرچـه ارائـة   . خواننـد   مي  اول نيمسال  ةرا در دو هفت   
 بـه كـار   دانيم كه چه نوع چينشي در عمـل           نمي  ولي ما  تر است،   مناسبكاربرد كتاب   

روه را بـر    آن دسته از خوانندگاني كه در حال حاضر رهبري گـ          . آيد  بيشتري مي افراد  
شـان   روند كه متناسب نيازهاي فعلي و فوري        مي  معموالً به سراغ فصولي    ،عهده دارند 

  .باشد
 رهبري گـروه را مـورد بررسـي قـرار           يطور اجمال ه   ب ،سه فصل آغازين كتاب     

هـاي رايـج،      ، كاربرد نظريـه    سبكهاي رهبري  ،گروههادر اين فصول انواع     . داده است 
 گروههـا هـاي گـروه و اهـداف          رمـاني گـروه، فراينـد     هاي گروهي، نيروهـاي د    پويايي

 رويكردمان به رهبري گروهـي را بـر مبنـاي درمـان             اول،در فصل   . بررسي شده است  
همچنـين در   . جانبه به مشاوره است   ي فعال و چند   ايم كه رويكرد     مطرح ساخته  يتماس

 ايـم و  هكـرد  ارائـه  ي گـروه  فصل اول تصوير روشني از رويكردهاي متفاوت به رهبـر         



       مشاوره گروهي8

  

 بـا جزئيـات      را در رهبـري گـروه      2فـردي   و درون  1فـردي  تفاوت بين رويكردهاي بين   
 بيـشتري بـر     تأكيـد در فصل دوم ايـن ويـرايش        . ايم   مورد بحث قرار داده    مختلف آن، 

 هـدف گـروه     ايم و در فـصل سـوم بـه اهميـت تـصريح              داشته 3نيروهاي درماني يالوم  
  .ايم تأكيد كرده

 بـراي    را يـشرفته سله فنـون رهبـري پايـه و پ         شـشم سلـ     و پنجم،  چهارم فصلهاي  
 براي شروع اولـين    اي را   هاي ويژه    و اجراي يك گروه و نيز فنون و راهبرد         ريزي  طرح

 گـروه   ريـزي   طـرح فـصل چهـارم در زمينـه        .  گروه پوشش داده اسـت     ةو دومين جلس  
 بـسيار   دربـارة مـوارد    فصل پنجم كه بر جلسات اول و دوم گـروه تمركـز دارد               .است
 ؛كنـد   مـي  تي كه رهبر گروه بايد در جلسات اول مورد مالحظه قرار دهد بحـث             متفاو

مـا  . شـوند   مـي   چگونـه شـروع    گروهها ايم كه انواع گوناگون     ي آورده مثالهاي متعدد 
  دوم يـا جلـسات بعـدي را    ة و معرفي عضو جديد در جلـس       همچنين فنون معرفي اعضا   

گـروه را مـورد توجـه قـرار          فنـون اساسـي رهبـري        ،در فصل شـشم   . ايم   بيان كرده  نيز
 از جملـه فنـون مـورد        نگاه كـردن،  بخش  كارگيري روشهاي اثر    هتصريح و ب  . ايم  داده

هـا بـا جزئيـات      ، از نمونـه طرح     ايـن فـصل    ريـزي   طرحهمچنين در بخش    . بحث است 
  .بحث شده استبيشتري 
فصل هفتم اهميت ايجاد، حفظ و عمق بخـشيدن بـه تمركـز در گـروه را بيـان                     

ايـم    براي تمركز گروه مطرح كـرده  راي ابتكارييها ما در اين فصل روش ؛كرده است 
فـصل  .  كه ابزاري براي نشان دادن عمق جلسه است        ايم  مطرح كرده  را   مؤثري ةو نقش 

كنـد كـه بـه تـرك گـروه از سـوي اعـضا و قطـع صـحبت                      مـي  هشتم فنوني را مطرح   
د و تمركز گروه را گيرن  ميشود كه از موضوع اصلي گروه فاصله     مي  مربوط اعضايي

، همـراه بـا نمونـه        از ايـن مهارتهـا     هاة اساسي كل گروه و دوتايي     استفاد. زنند  مي به هم 
طور وسيع در فصول دهـم  ه  ساير تكاليف ب  . هاي متعددي در فصل نهم آمده است      مثال

تكاليف نوشـتاري، حركتـي، تخيلـي و ابتكـاري در ايـن             . و يازدهم آورده شده است    

                                                                                                                   
1.  interpersonal 
2.  intrapersonal 
3.  Yalom 
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 بـا قابليـت كـاربرد    ي و بسياري از آنها تكـاليف منحـصر بـه فـرد           اند  فصول مرور شده  
 و   جلسه هريك از فنون شروع   .  است آمده كه در اين ويرايش      دارندخالقانه به همراه    

هاي ويژه بـراي    ي و احتياط   به همراه مالحظات اخالق    ، جلسات ة ادام  مربوط به  تكاليف
  .اند ، بيان شدهگيريكار  به

 ، جلـسات ميـاني گـروه      مخـصوص اهبردها و فنـون     فصل دوازدهم به اهميت ر      
 ارائه داديـم تـا بـراي         گروه ما در اين فصل روشي را براي رهبر       . است  اختصاص يافته 
 ايـن فـصل   در  .  آمادگي پيدا كنـد    ، موضوعات مهم در جلسات مياني     ةمباحثه در زمين  

، مـذهب و حرمـت نفـس مـورد          تأييـدخواهي ،  يتجنس: چهار موضوع اساسي از قبيل    
تباهات رايج  همچنين ما موضوعاتي از قبيل اعتماد و تعهد، اش        .  قرار گرفته است   بحث

بخـشي  بـراي افـزايش اثر   در ايـن دوره و راهبردهـاي مختلـف    برخي از رهبران گروه   
ي هـا   تـازه در مـورد نظريـه   ي فـصل سـيزدهم فـصل  . ايـم   گروه را مورد توجه قرار داده     

 به همـراه مثالهـاي      نظريه از پنج     است اين فصل شرح مختصري   .  گروه است  مربوط به 
. كـار گرفتـه شـوند       ه بـ  گروههـا توانند در     مي ها   اينكه چگونه نظريه   ة در زمين  يمتعدد

، بـا   ها در اين فـصل متفـاوت از آن چيـزي اسـت كـه در كتابهـاي ديگـر                     بحث نظريه 
  . آمده استموضوع گروه،

 بـري طـور اختـصاصي مهارتهـا و فنـون ضـروري بـراي ره          هفصل چهاردهم بـ     
هاي رهبـر،  در اين فـصل نقـش و مـسئوليت   . ه استرا مورد توجه قرار داد درماني    گروه

هاي ؛ همچنـين روشـ    ايـم   فرايند درمان، فنون ويژه و اشـتباهات رايـج را مطـرح كـرده             
  .ايم نيز آوردهند اني كه ساير اعضاي گروه درگيردر زمرا رفتاري يك عضو  درمان

فـصل  . دن بـه جلـسات و گـروه اسـت         فصل پانزدهم شامل فنـون پايـان بخـشي        
ــرل و ادار  ــراي كنت مــشكالتي (دار گــروه   اعــضاي مــشكلةشــانزدهم راهبردهــايي ب

فـصل  . را مطرح كرده است   ) همچون مقاومت، احساسات جنسي و تعارض بين اعضا       
هــاي خــاص نظيــر كودكــان، نوجوانــان، ة جمعيتاي دربــار هفــدهم موضــوعات ويــژه

ه به مـواد شـيميايي، افـراد طـالق گرفتـه، بازمانـدگان              ، افراد وابست  سالمندان،  همسران
ش در ايـن ويـراي    .  جنسي و كودكان الكلي را مورد بحث قرار داده است          ةاستفاد سوء
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در فـصل   . گنجانـده شـده اسـت     فرهنگي  بخش جديـدي در مـورد موضـوعات چنـد         
رهبري، موضوعات قانوني و اخالقـي، پـژوهش و           كمك ةهايي دربار   جدهم انديشه ه

 كار گـروه در    ةهمچنين تربيت مشاور گروهي و آيند     . رزيابي مطرح شده است   فنون ا 
  .بررسي شده استاين فصل 

 بـه جـاي همـديگر بـه          بيان اصطالحات مشاوره و درمـان را       تر شدن   ه ساد براي  
  .ايم كار برده

  

  


