اعُ اٌزذس٠غ١ِ : ٟغُ ٠بع ٓ١ػج١ذ
اٌّشحٍخ  /:اٌشاثغ
اٌزبس٠خ 7112/1/8 :
اٌّبدح  :ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ
ػٕٛاْ اٌّحبػشح :ع١ىٌٛٛع١خ اٌغّبػ١خ
ِف َّٛٙاٌغّبػخ:
ان فهم طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة ال ٌكون إال من خالل فهم الجماعة و دٌنامٌاتها ؛ فالجماعة هً
وحدة اجتماعٌة تتكون من فردٌن أو عدد من األفراد بٌنهم عالقة صرٌحة على النحو ٌسمح بأن
ٌدرك األنا اآلخر كعضو فً الجماعة  ،و لكل فرد من أفراد الجماعة دوره الذي ٌؤدٌه و ٌعرفها
معوض بكونها " وحدة اجتماعٌة تتكون من ثالثة أشخاص فأكثر ٌتم بٌنهم تفاعل اجتماعً.
وعالقات اجتماعٌة وتأثٌر انفعالً ونشاط متبادل على أساسه تتحدد األدوار والمكانة االجتماعٌة
ألفراد الجماعة وفق معاٌٌر وقٌم الجماعة إشباعا لحاجٌات أفرادها ورغباتهم وسعٌا لتحقٌق أهداف
الجماعة دائما و تتمٌز الجماعة بعدة خصائص كالتجمع والتماسك واالنسجام إضافة إلى أن عدد
أفرادها ٌزٌد عن اثنٌن  ،فضال عن خاصٌة االنتماء والعمل الجماعً من أجل تحقٌق هدف
مشترك ،وتبادل التفاعالت واألدوار والوظائف.
رؼش٠ف ِف َٛٙاٌغّبػخ٠ :خزٍف اٌجبحض ْٛفِ ٟغبي اٌذساعبد إٌفغ١خ االعزّبػ١خ ف ٟرحذ٠ذ
ِف َٛٙاٌغّبػخ ثبخزالف األعظ اٌز٠ ٟم َٛػٍٙ١ب ٚطف اٌغّبػخ أ ٚرؼش٠فٙبٚ .سغُ رؼذد
اٌزؼبس٠ف فإٔب عٕشوض ػٍ ٝرؼش٠ف ٚاحذ ٠ىبد ٠ى ْٛشّ١ٌٛب  ٛ٘ٚرؼش٠ف "خٍ١ِ ً١خبئً١
ِؼٛع" ثبػزجبسٖ رؼش٠فب ٠غزحؼش ِغّٛػخ ِٓ اٌزؼبس٠ف  ٛ٘ٚوبٌزبٌ: ٟ
" اٌغّبػخ ٚحذح اعزّبػ١خ رزى ِٓ ْٛصالصخ أشخبص فأوضش ٠زُ ث ُٕٙ١رفبػً اعزّبػ.ٟ
ٚػاللبد اعزّبػ١خ ٚرأص١ش أفؼبٌٔٚ ٟشبؽ ِزجبدي ػٍ ٝأعبعٗ رزحذد األدٚاس ٚاٌّىبٔخ
االعزّبػ١خ ألفشاد اٌغّبػخ ٚفك ِؼب١٠ش ٚل ُ١اٌغّبػخ ئشجبػب ٌحبع١بد أفشاد٘ب ٚسغجبرُٙ
ٚعؼ١ب ٌزحم١ك أ٘ذاف اٌغّبػخ دائّب .
ٚثظفخ ػبِخ ٕ٘بن طفبد ٕ٠جغ ٟأْ رزٛفش ف ٟاٌغّبػخ حز ٝرىزغت طفخ اٌغّبػخ ِٕٙب :
ٚحذح اٌغشع ٚاأل٘ذاف ٚاٌزشاثؾ ث ٓ١أفشاد٘ب .
أْ ال ٠مً أػؼبؤ٘ب ػٓ صالصخ أشخبص .
أْ ر١ٙئ اٌغّبػخ ألػؼبئٙب اٌفشص ٌٍّٕٚ ٛئشجبع حبعبر. ُٙ
أْ رى ْٛاٌؼاللبد ِجٕ١خ ػٍ ٝاٌٛد ٚاٌزؼب. ْٚ
أْ ٠ى٘ ْٛذف اٌغّبػخ ِزفمب ِغ ػبداد ٚرمبٌ١ذ اٌّغزّغ اٌّٛعٛدح ف. ٗ١
أْ رىٌٍ ْٛغّبػخ ل١بدح ِّٙب وبْ ػذد أفشاد٘ب .
أْ رى ْٛاٌغّبػخ ػٍ ٝدسعخ ِؼٕ١خ ِٓ اٌزٕظ. ُ١
 ِٓٚأٔٛاع رٍه اٌغّبػبد:-
اٌغّبػبد اٌضبٔ٠ٛخ :أ ٚعّبػبد رغ١ش ٚفك رٕظّ١بد لبٔ١ٔٛخ الزظبد٠خ أ ٚع١بع١خ أ ٚغ١ش٘ب

وبٌّغزشف١بد ٚاٌّذاسط ٚاألحضاة .رزغُ اٌؼاللبد ث ٓ١أػؼبئٙب ثبٌجشٚدح ٚاٌطبثغ غ١ش
اٌشخظ .ٟئٔٙب ػاللبد ِؼمٍٕخ ِٚحىِٛخ ثمٛأ ٓ١رزغٍت فٙ١ب اٌزٛاطالد اٌّىزٛثخ ػٍٝ
اٌحٛاس اٌّجبشش .
اٌغّبػبد األ١ٌٚخ :أ ٚاٌؼ١مخ أ ٚاٌظغشٚ ٜاٌز ٟرؼزجش عّبػخ اٌفظً فظ١ال ِٕٙبٚ .رزّ١ض
ثزغ١١ش ل١بَ ػاللبد ٚعذأ١خ ل٠ٛخ داخٍٙب د ْٚأْ رطٛس٘ب .
٠ٚؼشف ِ٘ٛبط اٌغّبػخ األ١ٌٚخ " ػٍ ٝأٔٙب عّبػخ طغ١شح لٛاِٙب ػذد ِٓ األشخبص
٠زٛاطٍ ْٛث ُٕٙ١ئثبْ ِذح ِؼٕ١خ٠ٚ .ى ْٛػذدُ٘ لٍ١ال ثح١ش ٠زّىٓ وً ِٕ ِٓ ُٙاالرظبي
ثغّ١غ األشخبص ا٢خشِ ٓ٠جبششح ثذٚ ْٚاعطخ شخض آخش ".
ػٛاًِ ٚػٍّ١بد دٕ٠بِ١بد اٌغّبػخ:
ٕ٘بن صالصخ ارغب٘بد أعبع١خ ٘:ٟ
– 1االرغبٖ اٌغٛعِٛ١زش:ٞ
افزشع ٘زا إٌّٙظ االوزفبء ثذساعخ ثٕ١خ اٌؼاللبد ث ٓ١األفشاد ف ٟاٌغّبػخ ف ٟٙرًّٙ
اٌجٛاػش ٚاٌذٚافغ وّب أٔٗ ارغبٖ أحبد ٞاٌمطتٚ ،ثبٌشغُ ِٓ االٔزمبداد اٌزٚ ٟعٙذ ٌٙزٖ
اٌطش٠مخ ئال أٔٙب ِب صاٌذ ؽش٠مخ رغزخذَ ف ٟوض١ش ِٓ اٌذساعبد ٚثؼذ أْ ٚعغ ِٛس ٕٛ٠رارٗ
ِٓ اٌؼٍّ١بد اٌز ٟرم١غٙب ؽش٠مزٗ ف ٟداخً اٌغّبػخ فٍُ رؼذ رم١ظ فمؾ ثٕ١بْ اٌغّبػخ
ٚاٌؼاللبد اٌؼبؽف١خ اٌز ٟرٕشأ ث ٓ١أفشاد اٌغّبػخ ٚئّٔب أطجحذ أ٠ؼب ً رم١ظ اٌزمّ١١بد
اإل٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ اٌز٠ ٟؼطٙ١ب اٌفشد ػٓ عبئش أػؼبء اٌغّبػخ.
– 2االرغبٖ اٌغٛعٌٛٛ١ع:ٟ
أسع ٝلٛاػذ ٘زٖ اٌطش٠مخ ِٚ ٛ١خبطخ ف ٟاخزجبس ٘ٛرٛسْ اٌّشٛٙس فف٘ ٟزا االخزجبس غ١ش
ِ ِٓ ٛ١ظشٚف اٌؼًّ ف ٟاٌغّبػخ اٌزغش٠ج١خ "ئٔبسح أِبوٓ اٌؼًّ" ٚرٌه ِٓ أعً ص٠بدح
اإلٔزبع١خ ف ٟششوخ ٠ٚغز ْٛاٌىزش٠ه ئال أٔٗ لذ ٌٛحع ص٠بدح اإلٔزبط ف ٟاٌغّبػخ اٌزغش٠ج١خ
ٚاٌغّبػخ اٌؼبثطخ اٌز٠ ٌُ ٟذخً ػٍٙ١ب أ ٞرحغٕ١بد.
ٚػٕذ رىشاس االخزجبس ِغ ص٠بدح اٌزحغٕ١بد اٌز ٟأدخٍذ ػٍ ٝظشٚف اٌؼًّ "ٔظبَ دفغ
األعٛس ،فزشاد ئػبف١خ ٌالٔمطبع ػٓ اٌؼًّ" وبٔذ ٔفظ إٌزبئظ ٚلذ صجذ أ٠ؼب ً أخفبع
اإلٔزبط ثؼغ اٌشٟء ػٕذ ئٌغبء عّ١غ اٌزحغٕ١بد اٌز ٟأدخٍذ ػٍ ٝظشٚف اٌؼًّ ف ٟاٌغّبػخ
اٌؼبثطخ ٌٚىٕٙب ظٍذ أػٍِ ِٓ ٝغزٛا٘ب األدٔ.ٝ
– 3االرغبٖ اٌذٕ٠بِ:ٟ
 ٛ٘ٚاالرغبٖ األوضش لشثب ً ِٓ ثحٛس ػٍُ إٌفظ االعزّبػ ٟف ٟدساعخ اٌغّبػبد ٠ٚشرجؾ ٘زا
االرغبٖ ثبعُ ٌ١ف ٓ١اٌز ٞأعظ ِشوضاً ِزخظظب ً ف ٟدساعخ دٕ٠بِ١بد اٌغّبػخ.
ٚلذ اػزّذ ارغبٖ اٌجحش ف٘ ٟزا اٌّشوض ػٍ ٝأفىبس ٌ١ف ٓ١إٌظش٠خ اٌّشرجطخ ثظ١بغخ ٔظش٠خ
اٌّغبي ػٕذٖ ٚاٌز ٟأسعذ أعبط دساعخ اٌغّبػخٚ ،رم َٛاٌفىشح األعبع١خ فٔ ٟظش٠خ اٌّغبي
ػٍ ٝأعبط لٛأ ٓ١اٌغٍٛن االعزّبػ ٟرحذد ِؼب ً اٌم ٜٛإٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚأٔٗ ّ٠ىٓ رؼٓ١١
٘زٖ اٌمٚ ٜٛل١بعٙب ف ٟاٌغّبػخ ٚلذ رُ ئٔشبء عّبػبد رغش٠ج١خ أِىٓ ِٓ خالٌٙب رحٍ ً١لٜٛ
اٌّغبي ٚوبٔذ عٍّخ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعبد ِ٘ ٛب ٠غّ ٝثبالرغبٖ اٌذٕ٠بِ ٟف ٟدساعخ اٌغّبػخ.
ٚثؼذ أْ رُ رحذ٠ذ االرغب٘بد اٌشئ١غ١خ ف ٟدساعخ اٌغّبػخ ٚخبطخ االرغبٖ اٌذٕ٠بِ ٟف ٟػٛء
اٌذساعخ فّب ٘ ٟدالالد ِف َٛٙاٌذٕ٠بِ١خ رارٗ.
لذ ٌٛحع أْ ِف َٛٙاٌذٕ٠بِ١خ ٠غزخذَ ثضالس دالالد سئ١غ١خ فمذ ٠غزخذَ ٘زا اٌّف َٛٙثمظذ
اٌزؼج١ش ػٓ ارغبٖ ِؼ ٓ١ف ٟثحش اٌغّبػبد اٌظغ١شح ف ٟػٍُ إٌفظ االعزّبػٚ ٟلذ ٠غزخذَ
٘زا اٌّف َٛٙأ٠ؼب ً ٌإلشبسح ئٌِٕ ٝب٘ظ ِؼٕ١خ ّ٠ىٓ اعزؼّبٌٙب ف ٟدساعخ اٌغّبػبد اٌظغ١شح
ٚط١غذ ِؼظُ ٘زٖ اٌطشائك أ ٚإٌّب٘ظ فِ ٟذسعخ ٌ١فٚ ٓ١أخ١شاً فاْ ٘زا اٌّف٠ َٛٙغزخذَ
ٌ١ذي ػٍِ ٝغّٛع اٌؼٍّ١بد اٌز ٟرغش ٞف ٟاٌغّبػخ اٌظغ١شح ٚف٘ ٟزٖ اٌحبٌخ فأٗ ٠غزخذَ
ٌٛطف ٚالغ ِؼ ٓ١ف ٟح١بح اٌغّبػخ.
عٕزٕبٚي ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼٍّ١بد ثمذس ِٓ اٌزفظ ً١اٌزٛ٠ ٞػح ِذ ٜأّ٘١زٙب ف ٟئحذاس

دٕ٠بِ١خ اٌغّبػخ.
أٚالً :اٌؼٛاًِ اٌز ٟرإصش ف ٟدٕ٠بِ١خ اٌغّبػخ:
أْ اٌغّبػخ راد ؽج١ؼخ ثٕبئ١خ رزّضً ف ٟرىٕٙ٠ٛب ٚف ٟث١ئزٙب اٌف١ض٠م١خ ٚاٌشخظ١خ ٚاالعزّبػ١خ
ٚراد ؽج١ؼخ ٚظ١ف١خ رزّضً فِ ٟغّٛع اٌؼاللبد اٌز ٟرٕشأ ث ٓ١األفشاد ٚرحم١ك األ٘ذاف
ٚاٌّؼب١٠ش ٚاٌمٚ ُ١االرغب٘بد ٚاٌزفبػً اٌحبدس داخً ٘زٖ اٌغّبػخ ثٕبء ػٍ ٝاعزّبع األفشاد
رجبػب ً ٌٙزا اٌجٕبء.
ٚرى ْٛاٌغّبػخ ف٘ ٟزا اٌغ١بق ٚحذح اعزّبػ١خ رزىِ ِٓ ْٛغّٛػخ ِٓ األفشاد رٕشأ ثٓ١
أػؼبئٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌمٚ ُ١اٌّؼب١٠ش رٕظُ عٍٛو ُٙوّب أٔٙب ٔغك ِٕظُ ِٓ فشد ٓ٠أ ٚأوضش
٠شرجؾ وً ِٕ ُٙثب٢خش ثح١ش ٕٙ٠غ إٌغك ثٛظ١فخ ِب وّب ٠زٛافش ألػؼبئٙب ِغّٛػخ ِٓ
ػاللبد األدٚاس ِٚغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌز ٟرٕظُ ٚظ١فخ اٌغّبػخ ٚٚظ١فخ وً ػؼِٓ ٛ
أػؼبئٙب.

خظبئض ع١ىٌٛٛع١خ اٌغّبػخ
شٌر موشٌٌللً  Mucchielli R.إلى أن الجماعة تنبنً على مجموعة من الخاصٌات
السٌكولوجٌة األساسٌة وٌجملها فً:








التفاعالت.
وجود أهداف مشتركة.
بروز مقاٌٌس أو قواعد التصرف.
بروز بنٌة غٌر شكلٌة لنظام العواطف والود والنفور.
وجود انفعاالت ومشاعر جماعٌة مشتركة.
وجود الشعور جماعً.
إقامة توازن داخلً ونظام للعالقات المستقرة مع محٌطه

