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 2احملاضرة التاسعة ك
 الجماعة وانواع مفهوم

 ان ٌستطٌع ال فهو البشر من اقرانه مع جماعات فً العٌش ٌحب الفطرة با اجتماعً كائن إلنسان

 والطمؤنٌنة باألمن الشعور مثألإلى حاجة فً ٌكون قد ألنه بنفسه واحتٌاجاته  رغباته جمٌع ٌلبى

 تحقق لكً اعضاإها ٌتفاعل جماعة وسط فً إال ٌكون ال وهذا الذات واثبات واالحترام والحب

 على تشتمل كٌانات انها على الجماعات اإلجتماع علماء ٌعرف حٌث ، واحتٌاجاته رغباته منهم

 من ثابت نمط بٌنهم ٌجمع والذٌن ، البعض بعضهم مع المتفاعلٌن االفراد من اكثر او إثنٌن

 .نفسها الجماعة فً ا اعضاء انفسهم وٌعدون ، مشتركة اهداف لتحقٌق وٌسعون ، العالقات

 ماهٌة على ٌتعرف ان مهمته اداء وفً عمله، فً ٌنجح لكً علٌه ٌتحتم جماعة مع ٌتعامل من كل ان

 داخلها االجتماعً ودٌنامٌتهاوالتفاعل واهدافها وتماسكها وبنائها وخصائصها واهمٌتها الجماعة هذه

 االجتماعً النفس علم ٌحاول لذ!؟ جماعة مع ٌتعامل ال منا ومن. االخرى الجماعات وبٌن ،وبٌنها

 .إجتماعً كتنظٌم الجماعة دراسة ٌحاول ،كما بؤسرها امة إلى شخصٌن إبتداءمن الجماعة دراسة

 او اللون فً التماثل او الدراسة او العمل مكان او الجغرافً المكان مثل موضوعٌة حقائق وجود

 وجود من بد فال( . جماعة) إسم الناس من عدد على نطلق ٌكفً ،ال االجتماعٌة الطبقة او السن

 والمعاٌٌر والمعتقدات القٌم فً االعضاء ،كؤن للجماعة االفرادالمكونون ٌتبعها مشتركة أهداف

 اي داخل االجتماعٌة المكانة تحدٌد وٌكون.  الجماعة الى االنتماء با عام ووجودشعور االجتماعٌة

 إلى للوصول معٌن بدور عضو كال ٌقوم حٌث متدرجة ادوار فً اعضائها انتظام طرٌق عن جماعه

 .  الجماعة تماسك الى فٌإدي االعضاء بٌن التفاعل عالقات تنظٌم على ٌعمل. الجماعة هدف

 مصطلح ٌطلق من هٌةالجماعة، فهناك وما معنى تحدٌد على الباحثٌن بٌن كبٌرا اختالفا هناك

 االخر البعض ٌرى ،بٌنما االفراد بٌن لقرالمكانً ا ب اساس على اكثر او شخصٌن على( الجماعة)

 او ، االسرة فً الفرد مثل بها معترف رسمٌة منظمة او هٌئة الى االنتماء ٌقتضى الجماعة تعرٌف

 ٌكونوا ان ٌشترط ال افراد على الجماعة مصطلح البعض وقدٌطلق. مإسسة او هٌئة فً الموظف

 االفراد من مجموعة على او ، بعضا بعضهم ٌعرف ٌعرف ان ٌشترط ،وال المكان فً متقاربٌن

 دون القدم بكرة مباراة لمشاهدة االفراد عدد تجمع مثل عارض بسبب واحد مكان فً تواجدهم لمجرد

 .  معٌنة ندوة لحضور االفراد من مجموعة اجتماع او ، بٌنهم معرفة سابق

 التفكٌر خالل من تتضح عالقات بٌنهم تتكون االشخاص من اي الى ٌشٌر ( الجماعة) مفهوم

 من ٌتكون اجتماعً نسق عن عبارة وهً ، جماعة  الرٌاضً والفرٌق ، جماعة ألسرة فا ، المشترك

 ادارهم لالفراد فٌها وٌتحدد ، صرٌحة وعالقة متبادل اجتماعً تفاعل بٌنهم االفراد من مجموعة

 افرادها سلةك تحدد بها الخاصة والقٌم المعاٌٌر من الجماعة ولهذا ، االجتماعٌة ومكانتهم االجتماعٌة

 ولكل صرٌحة وعالقة متبادل تفاعل بٌنهم اكثر او فردٌن من تتكون اجتماعٌة وحدة هً والجماعة. 

 والتً بها الخاصة والقٌم المعاٌٌر من مجموعة بوجود وتتمٌز فٌها ومكانته االجتماعً دورة فرد

 .  منهم كل حاجات بعض تشبع بصورة مشترك هدف لتحقٌق االفراد سلوك تحدد

 ان البد الجماعات فا جماعة علٌهم ٌطلق االفراد من مجموعة كل لٌس بانه المختصٌن بعض وٌرى

 : االتٌة الخصائص با تتمٌز

 .  اثنٌن عن ٌقل ال االعضاء من عدد وجود ضرورة -
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 متبادل تاثٌر اعتماد واٌضا ، الجماعة اعضاء بٌن مستمر واتصال ، تفاعل وجود ضرورة -

وهذا ٌعنً أن مجرد تجمع عدد من األفراد فً مكان واحد ال ٌشكل بالضرورة جماعة  ، بٌنهم فٌما

فٌما بٌنهم ، بل البد من وجود تفاعل،ولذلك فؤفراد األسرة ٌكونون جماعة فاألب واالم واألبناء 

 فاإلرتباط المادي والمعنوي متوافر بٌنهم .عالقات متصلة، وتؤثٌر متبادل ، فٌما بٌنهم والبنات تنشؤ 

لها تركٌب أو بناء مستقر ، وٌقصد بذلك استمرارٌة العالقات والتفاعل اإلجتماعً بٌن اعضاء  -

الجماعة لفترة طوٌلة نسبٌاً، ومفهوم الجماعة فً هذه الحالة ٌختلف عن التجمعات الطارئة ، مثال 

 ، او التجمع فً سٌارة نقل عام أثناء ركوب السٌارة . ذلك التجمع لمشاهدة حادث معٌن فً الشارع

 بٌنهم أهداف مشتركة. -

وأخٌراً فإن أعضاء الجماعة، ٌجب أن ٌنظروا إلى بعضهم البعض على انهم ٌشكلون جماعة واحدة،  

فالجماعات تتؤلف من أفراد ٌعدون أنفسهم أعضاءاً فً الجماعة نفسها ، ولدٌهم القدرة على التمٌٌز 

 وبٌن من هم لٌسوا أعضاءاً بجماعتهم. بٌنهم

  -أما أنواع الجماعات فتكون فً اآلتً :  

وٌقصد باألولٌة التً بٌن أفرادها عالقات مباشرة  -أ.الجماعات األولية مقابل الجماعات الثانوية :

 وصلة متٌنه وتؤثٌر قوي لقٌم الجماعة على القٌم الشخصٌة ألفرادها ومن امثلتها العائلة ودائرة

األصدقاء والفرٌق الراٌضً، بٌنما الجماعة الثانوٌة ٌقصد بها التً ال ٌشترط فٌها أن تكون العالقة 

بٌن األفراد مباشرة ، بل ٌكون إحتكاك األفراد فٌها قلٌالً مثل مواطنوا البلد الواحد أو اللغة الواحدة او 

  .  المهنة الواحدة وهً ) على العموم ( اكبر من الجماعات األولٌة

واما الرسمٌة فتلك التً تحكمها غالباص  -ب ـ الجماعات الرسمية مقابل الجماعات غير الرسمية :

قوانٌن وقواعد منصوصة وٌكون أدوار األفراد فٌها محدداً ومعروفاً مثل موظفً دوائر الدولة بٌنما 

غٌر الرسمٌة هً التً تكون غالٌاً جماعات صغٌرة تإثر فٌها قٌم الجماعات على قٌم األفراد مثل 

 جماعة األصدقاء أو جماعة الجٌران . 

والدائمٌة تعنً دٌمومة العالقات بٌن أفراد  -الجماعات الدائمية مقابل الجماعات غير الدائمية : -ج

الجماعة مثل أفراد النسب أو أبناء البلد الواحد ، وعلى العكس من ذلك الجماعات غٌر الدائمٌة التً 

ب المدرسة تتصف بكونها وقتٌة مثل جماعة حافلة النقل الواحدة أو قد تطول المدة لتشمل طال

 الواحدة إال إنها وقتٌة لٌس لها صفة الدوام . 

  

ومما سبق نرى التداخل  الكبٌر بٌن هذه التقسٌمات حٌث ٌمكن أن تكون الجماعة الثانوٌة وفً الوقت 

نفسه هً غٌر رسمٌة أو غٌر دائمٌة ، إال إنه ال ٌمكن أن تكون تلك الجماعة أولٌة وثانوٌة فً آٍن 

 مثال . واحد على سبٌل ال

 وعلٌنااألن أن نتعرف على الجماعة الرٌاضٌة من أي نوع تكون .

 

 الجماعة الرياضية 

معظم اآلراء والمدارس لم تتطرق إلى الجماعات الرٌاضٌة بل ركزت االهتمام على الجماعات 

االجتماعٌة فقط ، وندرت الكتابات عنها وخاصة قبل العقد السادس من القرن الماضً لذلك فإن 

دراسة الجماعات الرٌاضٌة من وجهة نظر علم االجتماع الرٌاضً قد ٌكون له الشؤن الكبٌر فً 

ات القادمة وخاصة بعد التقدم المذهل فً حقل الرٌاضة وانتشار االندٌة الصغٌرة والكبٌرة فً السنو

معظم دول العالم فالجماعات الرٌاضٌة هً الجماعات الصغٌرة التربوٌة التً تتكون اختٌارٌاً فً 
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بكل  النادي أو المدرسة او المإسسة وتسمى فرٌقاً ، ٌهدف ممارستها إلى اللوائح وقوانٌن خاصة

نشاط رٌاضً وجماعة الفرٌق بهذا التصور هً الجماعة االجتماعٌة التً تتكون من اكثر من فردٌن 

وتعمل على إشباح الحاجات السٌكولوجٌة العضائها مثل الشعور باالنتماء ، والتماٌز فضالً عن 

 إشباع حاجاتهم البدنٌة .

 

بتنسٌق معٌن)زمانً ومكانً( وتربطهم والجماعة الرٌاضٌة هً عدد من الرٌاضٌٌن الذٌن ٌتعاونون 

وسائل إتصال بدرجات متفاوته من السعة والقوة لتقسٌم الوظائف واالدوار بٌنهم لتحقٌق أهداف 

مشتركة لهم. وتتمٌز جماعة الفرٌق الرٌاضً بدوام العالقات الصرٌحة وجهاً لوجه بٌن اعضائها 

ق بإشباعها الحاجات النفسٌة والبدنٌة واإلحساس بقٌمة العمل من اجل الجماعة إن جماعة الفرٌ

لألفراد هً تزٌد من والئهم لها وتصبح جماعتهم المرجعٌة التً ٌعدلون من سلوكهم ومعتقداتهم 

 لتتوافق معها وٌحاولون دائماً التوحد معها . 

 

 ٌعد الفرٌق الرٌاضً ضمن الجماعات االولٌة التً تتصف بالعالقات المباشرة ببٌن االعضاء وبمتانة

الصلة والتؤثٌر القوي لقٌم الجماعة الموحدة المإثرة على القٌم الشخصٌة ألفرادها والتفاعل المتبادل 

بٌن أفرادها وٌمكن أن تتصف هذه الجماعة بالدٌمومة نسبٌاً حٌث ٌمٌل بعض الالعبون إلى عدم ترك 

الرسمٌة مثل  النادي الذي ٌحبونه مهما كانت مغرٌات غٌره، وٌمكن أٌضاً بؤخذ الفرٌق الصفة

المنتخب الوطنً والنادي المسجل ضمن قوائم االتحاد المحلً المعنً باللعبة او أن ٌؤخذ صفة غٌر 

 رسمٌة مثل أصدقاء ٌجتمعون للعب ألغراض التروٌح والمتعة .

تدرٌب األفراد على اللعبة المعنٌة وما تنطوي علٌه من مهارات فنٌة وقدرات بدنٌة وحركٌة وتمكٌنهم 

من اإلرتقاء إلى مستوى ٌحقق لهم الفوز فً المنافسه ، ٌحتاج إلى تعمٌق الوحدة الفكرٌة خططٌاً 

واإلجتماعٌة والنفسٌة بٌن اعضاء الفرٌق لكً ٌكون جماعة متماسكة وقوٌة قادرة على تحقٌق افضل 

لخارجٌة النتائج فً المبارٌات والسباقات وهو ما ٌدعى غجماالً بـ)الوظائف الداخلٌة(. اما الوظائف ا

فهً الوظائف التً ٌقدمها الفرٌق الرٌاضً للمجتمع المحلً والمجتمع الكبٌر مثل رفع المستوى 

البدنً والمهاري فً المجتمع وتنمٌة الحركة الرٌاضٌةومثل إحراز سمعة دولٌة للبلد بعد خوض 

اضٌة وتشجٌعها الفرٌق منافسات دولٌة فً الخارج وتحقٌق نتائج جٌدة فٌها وكذلك تنمٌة الحركة الرٌ

فً البلد الذي البد وان ٌصاحبه رفع المستوى الصحً بٌن المواطنٌن ، كما إن إنتشار الفرق 

الرٌاضٌة والتنظٌمات الرٌاضٌة فً جمٌع أنحاء البلد هو ظاهرة حضارٌة تشٌر إلى تقدم المجتمع 

 ونهضته لملًء الفراغ والتروٌح . 

 

نوعاً راقٌاً من الجماعات اإلنسانٌة ذا التؤثٌر السٌكولوجً  مما سبق ٌمكن القول إن جماعة الفرٌق تعد

القوي والمباشر على األفراد فهً جماعات أولٌة صغٌرة شبه رسمٌة تتمٌز بالدوام النسبً، وهً 

 بذلك جماعة تربوٌة ومرجعٌة لألعضاء المنتمٌن إلٌها.

 

  الرياضية الجماعة بناء

 والعملٌات الوظائف بمختلف تقوم وحده اصغر انها عن فضال ، المجتمع بناء وحدة هً الجماعة ان

 بدراسة االجتماع علماء اهتمام وٌنحصر ، للمجتمع الكلً البناء حفظ فً تسهم التً االجتماعٌة

 اجزاء من بنائهاٌتكون ان بمعنى social system اجتماعٌا تنظٌما كونها فً االجتماعٌة الجماعات

 ومدى ككل، المجتمع من موضعها تحدد فٌها تحدث التً االجتماعٌة العملٌات وان وحدته تفقده ال

 فً الصغٌره الجماعات دراسة نمت وبهذا وهٌكله المجتمع بناء فً تشغله الذي االجتماعً الوضع
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 هو بناء ذات اجتماعٌة جماعة باعتباره المحلى المجتمع دراسة عن فضال االجتماع علم مٌدان

 التً الوظائف مجموعة هً متنوعة بوظائف له،وٌقوم المكونة الفرعٌة الجماعات بناءات مجموع

 حتى االجتماع علم فً االجتماعٌة الجماعات دراسة نمت وبهذا داخله الفرعٌة الجماعات تإدٌها

 ختٌار با تمٌزت بل ، فقط فٌه الرئسٌة الموضوعات احد تمثل ال الراهن الوقت فً اصبحت

 والتجانس الجماعة وصراع االجتماعٌة العالقات فً االجتماعً التفاعل مثل فرعٌة موضوعات

 االجتماعً . 

 

لكل جماعة من الجماعات نظام خاص بها ، وٌعتمد نظام الجماعة إلى حد كبٌر على تفاعالت 

أعضائها ، وكٌف ٌالحظون بعضهم البعض، ومالذي ٌتوقعونه من انفسهم ومن بعضهم البعض ، 

ولكً تصبح جماعة من الالعبٌن فرٌقاً فعاالً فإن ذلك ٌتطلب وضع سمات تنظٌمٌة معٌنة ومن اهمها 

الجماعة( و )معاٌٌر الجماعة( حٌث ٌكون بناء الجماعة لضمان الكفاءة الذاتٌة )أي درجة  )أدوار

نجاحها فً تحقٌق اهدافها المشتركة( ولضمان الكفاءة الذاتٌة )أي درجة نجاحها فً إرضاء أفرادها(، 

  -وهناك نظرتان إلى بناء الجماعة :

 

السلوك المرتبطة بوجودها ، وتبعد عن النظر تنظر إلى الجماعة ككل، وتبحث عن أنماط   -اولهما:

إلى مفاهٌم الشخصٌة الفردٌة ، وتركز على الجماعة كتنظٌم له خصائصه التً تختلف عن خصائص 

األفراد الذٌن تضمهم ، وٌهتم انصارها بمفاهٌم مثل األدوار االجتماعٌة والتفاعل االجتماعً ..إلخ 

 Levin (8974. )( وكٌرت لٌفٌن 8998) Mc Dougall ومن انصار هذه النظرة وٌلٌام مكدوجال  

 

تفضل النظر إلى الجماعة ككٌان اجتماعً ٌستجٌب له الفرد ، وال ٌرجع أنصارها إلى  -وثانٌهما : 

الجماعة فً خصائص شخصٌة خاصة سوى تلك التً تستنتج من خصائص األعضاء الذٌن ٌكونون 

نفعاالت واألراء وقد عرفا الجماعة بؤنها نسق منظم هذه الجماعة، وٌهتمون بمفاهٌم مثل اإلدراك واإل

من فردٌن أو أكثر ٌرتبط كل منهما باآلخر من أجل هدف معٌن ، وهذا النسق ٌوفر العضائه 

مجموعة من عالقات االدوار ومجموعة من المعاٌٌر التً تنظم وظٌفة الجماعة ، ووظٌفة كل عضو 

من التعرٌفات التً ٌتضمن محتواها إن الجماعة وحدة من اعضائها ، وٌتفق هذا التعرٌف مع العدٌد 

من مجموعة األفراد الذٌن ٌخضعون لمجموعة من المعاٌٌر، وهذه المعاٌٌر هً التً تنظم سلوكهم 

 الفردي فً االمور ذات التؤثٌر على الجماعة . 

 

بنائها ، ومن خالل ما سبق نجد أن الجماعة تناولت األدوار والمعاٌٌر كمحكمات للتعرف على   

بالرغم من وجود عناصر بنائٌة أخرى للجماعة كعالقات القوة فٌها بٌن أفرادها ومراكزهم فً 

الجماعة ، وكذلك العالقات الوجدانٌة ، وعالقات التفاعل ، وعالقات الجذب والتنافر بٌن أفرادها ففً 

ن ، عندئذ ٌشار إلى حالة تجمٌع بعض الالعبٌن معاً لٌصبحوا فرٌقاً رٌاضٌاً فً نشاط رٌاضً معٌ

وهذا التشكٌل أو   Sport team structureهذه العملٌة بؤنها محاولة تشكٌل أو بنٌان فرٌق رٌاضً 

البنٌان من االهمٌة بمكان إذا كان لهإالء الالعبٌن الرغبة فً أن ٌصبحوا فرٌقاً رٌاضٌاً متماسكاً له 

فرٌق الرٌاضً لٌس عبارة عن مجموعة من فاعلٌة وإنتاجٌة جٌدة وقد اشار بعض المفكرٌن إلى أن ال

الالعبٌن ٌرتدون زٌاً موحداً ، بل هو أبعد من ذلك بكثٌر ، فالفرٌق الرٌاضً هو مجموعة نشطة من 

األفراد الذٌن إلتزموا بإنجاز أهداف معٌنة والذٌن ٌعملون معاً بصورة متفاعلة وٌتمتعون بذلك 

 وٌقدمون نتائج مرتفعة القٌمة . 
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  الرياضية الجماعة تماسك

 الملعب داخل اعضائة بٌن المتبادلة العالقات مجموعة رٌاضً فرٌق اي فً التماسك با ٌقصد

 الحركٌة الجوانب فً ٌتم التفاعل وهذا ، االخرٌن سلوك على ٌتوقف منهم فرد كل فسلوك ، وخارجه

 هو الفرٌق فً الالعب والن االدراك هذا على الموسسة واالستجابة االدراك طرٌق عن واالجتماعٌة

 فً زمالئه سلوك متابعه على وقادر مستعد والبدنً العصبً تكوٌنه بحكم وهو مجموعة فً عضو

 تحقق قد التماسك ان القول ٌمكن لذا افعاله وردود للسلوك المتابعة هذه بٌن ٌربط ان وٌستطٌع الفرٌق

 زمالئه مالحظه فً والنفسً البدنً تكوٌنه استخدام فً عندماٌبدا الفرٌق افراد وباقً الالعب بٌن

 – حركً) شقان هنا وللتماسك له الزمالء واستجابة المالحضة نتٌجة بٌنهم استجابة وحدوث

 لكل والمكانة الدور الن ، الفرٌق بناء قوة على نتعرف ان(  التفاعل) طرٌق عن وٌمكن( اجتماعً

 الظواهر ان كما ، اجتماعٌة او حركٌة كانت سواء المتابدلة العالقات ضوء فً ٌتحدان العب

 الذي التفاعل ضوء فً اٌضا تظهر وتحالف وخضوع وسٌطره وتآلف وتنافس تعاون من المختلفة

 والبد الفرٌق داخل االجتماعً النظام على دلٌل هً الظواهر هذه وجمٌع ، الفرٌق افراد بٌن ٌحدث

 ان كما الفرٌق مع قواعده توظٌف ٌتم حتى النظام بهذا دراٌة على االداري او المدرب ٌكون ان

  اداة بواسطة الالعبٌن بٌن االتصال ٌكون طرٌقه وعن للفرٌق المحرك االساس هو الحركً التماسك

 حركه خالل من ٌاتً الالعبٌن بٌن واالتصال التفاعل ان كما(.التحركات او مثال الكره) اللعب

 ان كما ، الجماعٌة المسوإلٌة ارتفاع الى ٌودي الفرٌق فً التفاعل مستوى ارتفاع ان حٌث الفرٌق

 . اعضائه وتفاعل التصال محصلة هو الفرٌق انجاز

 

   الرياضي فريق افراد بين االجتماعية العالقات

 انجاز فً مهمة وهً ، نوع اي ومن اجتماعً نشاط اي لوجود اساسً شرط االجتماعٌة العالقات

 عن النفسٌة الصحة تحقق وفً( الشخصً المستوى على حتى) االفراد الٌها ٌطمح التً االهداف

 ٌحقق التعاون بما الذات وتاكٌد االنتماء حاجات وتشبع االجتماعً التفاعل تدعم التً المجاالت طرٌق

 او بٌن ٌحدث الذي الفعل او التفاعل او االتصال تعنً االجتماعٌة والعالقات. الجماعة داخل والترابط

 العالقة اطراف حاجات واشباع لسد وذلك مجتمعٌن او جماعتٌن او اكثر او اكثر او شخصٌن

 .واشباعها االجتماعٌة

 

 -: وهً الرٌاضً الفرٌق داخل االجتماعٌة العالقات من انواع اربعة وهناك

 او شخصٌن بٌن ٌقع الذي التفاعل او االتصال وهً -: العمودٌة االجتماعٌة العالقة •

 الفرٌق فً ادنى مركزا ٌحتل واخر عالٌا مركزا ٌحتل شخص ، الرٌاضً الفرٌق فً اكثر

 .  الفرٌق افراد واحد الفرٌق رئٌس او المدرب بٌن ٌقع الذي االتصال با العالقة هذه وتتجسد

  فً اكثر او شخصٌن بٌن ٌقع التفاعل او االتصال وهً -: االفقٌة االجتماعٌة العالقة •

 واخر فرد بٌن العالقة كا متكافئة وظٌفٌة مراكز ٌحتلون االشخاص وهإالء الرٌاضً الفرٌق

 . الفرٌق فً

 او شخصٌن بٌن ٌقع الذي التفاعل او االتصال وهً -:الرسمٌة االجتماعٌٌة العالقة •

 اللعبة ممارسة فً الفرٌق ٌعتمدها التً والنشاطات الواجبات با االتصال  هذا وٌتعلق اكثر

 الفوز تحقٌق او والفنٌٌة الحركٌة طاقاتة كمضاعفة االساسٌة اهدافها تحقٌق على تساعد والتً

 . ذلك وغٌر السباقات فً المنافسة الفرق على
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 شخصٌن بٌن ٌقع الذي التفاعل او االتصال وهً-: الرسمٌة غٌر االجتماعٌة العالقة •

 بتوجٌه  الفرٌق كقٌامقائد االتصال ٌكونون الذٌن لالفراد  الشخصٌة المور با وٌتعلق اكثر او

 التدرٌب انتهاء بعد مثال العشاء لتناول المطعم الى الذهاب با الرٌاضً فرٌقه الفراد الدعوة

 -: االتً الى فٌعود االجتماعٌة العالقات فً االشتراك اسباب اهم عن اما.

 .  واالجتماعً والنفسً الذاتً والترفٌة التروٌح من معٌنة درجة على الحصول- أ

 (. المحترفٌن كالالعبٌن) واالموال والمكافآت الشهرة على الحصول - ب

 . والفنٌة والتروحٌة الرٌاضٌة وواجباته بمهمة القٌام على  الفرٌق قدرة -ج

 قدرة الفرٌق على كسب المنافسات الرٌاضٌة ، ثم إحراز الشهرة والسمعة الوطنٌة أو الدولٌة . –د 

 

عن مٌول اإلنسان ورغباته وحاجاته وأنماط تعد العالقات اإلجتماعٌة الطاقة الحٌوٌة التً تعبر   

سلوكه وغرائزه ، وٌمكن عدها السمة التً تمٌز المجتمع فً مقٌاس النمو التطوري وتختلف هذه 

العالقات من وسط إلى أخر فهً تتؤثر بما ٌضمنه ذلك الوسط من سمات وتركٌبات إجتماعٌة 

فإذا وجد شخصان أو أكثر فً مكان ما  وسلوكٌة وثقافٌة . وهً األسس االولى للحٌاة اإلجتماعٌة

فالبد من حدوث عالقة بٌنهم إذ تنشؤ من تؤثر أحدهما باألخر حٌث تكون بٌنهما عالقة تؤثٌر أو تؤثر 

وهذه العالقة تحدث فً أي مجتمع إنسانً حٌث ٌحصل بٌنهم تفاعل . كذلك الفرٌق الرٌاضً 

ة من أجل تحقٌق النتائج المرجوة وتتكون فٌما باعتباره جماعة ٌتفاعل أفرادها فً التدرٌب والمنافس

بٌنهم عالقات إجتماعٌة ٌجسدها التعاون والمشاركة لتحقٌق األهداف العامة للجماعة )لفرٌق( وخاصة 

 )الشخصٌة لالعبٌن(. 

 -ٌحقق التفاعل االجتماعً بٌن األفراد مجموعة من األهداف منها:   

 ٌٌسر التفاعل االجتماعً تحقٌق أهداف الجماعة وٌحدد طرائق إشباع الحاجات لدٌهم.  -8

ٌتعلم الفرد والجماعة بواسطته أنماط السلوك المتنوعة واإلتجاهات التً تنظم العالقات بٌن  -2

أفراد وجماعات المجتمع ضمن إطار القٌم السائدة والثقافة والتقالٌد االجتماعٌة المتعارف 

 علٌها . 

 ساعد على تقٌٌم الذات واآلخرٌن بصورة مستمرة.ٌ -3

ٌساعد التفاعل على تحقٌق الذات وٌخفف من شدة الشعور بالضٌق، فكثٌراً ما تإدي العزلة  -4

 إلى اإلصابة باألمراض النفسٌة . 

ٌساعد التفاعل على التنشئة االجتماعٌة وخصائصه فٌقوم التفاعل االجتماعً على أربعة  -5

  -أسس أو محددات هً :

 

ال ٌمكن بطبٌعة الحال أن ٌكون هنالك تفاعل بٌن فردٌن دون ان ٌتم إتصال  -االتصال : -8

بٌنهما أو ٌساعد االتصال بسبله المتعددة على وحدة الفكر والتوصل إلى السلوك التعاونً 

. فاالتصال تعبٌر عن العالقات بٌن االفراد ، وٌعنً نفقل فكرة معٌنة أو معنى محدد فً 

ر أو مجموعة من األشخاص، وعن طرٌق عملٌة ذهن شخص ما إلى ذهن شخص أخ

األتصال ٌحدث التفاعل بٌن األفراد . وعملٌة االتصال ال ٌمكن أن تحدث أو تتحقق 

لذاتها ، ولكنها تحدث كؤساس لعملٌة التفاعل االجتماعً حٌث ٌستحٌل فهم ودراسة 

 . عملٌة التفاعل فً أٌة جماعة دون التعرف على عملٌة االتصال بٌن أفرادها 

هو إتجاه عقلً وإستعداد لإلستجابة لمنبه معٌن. وٌإدي التوقع دوراً أساسٌاً فً  -التوقع : -2

عملٌة التفاعل االجتماعً حٌث ٌصاغ سلوك اإلنسان وفقاً لما ٌتوقعه من رد فعل 

اآلخرٌن. فعندما ٌقوم بؤداء معٌن ٌضع فً إعتباره عدة توقعات الستجابات اآلخرٌن 
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لثواب أو العقاب ثم ٌقٌم تصرفاته وٌكٌف سلوكه طبقاً لهذه كالرفض أو القبول وا

التوقعات. وإذا كان التوقع هو المحدد للسلوك فهو أٌضاً عامل مهم فً تقٌٌمه . وٌبنً 

التوقع على الخبرات السابقة أو على القٌاس بالنسبة إلى أحداث مشابهة، وٌعد وضوح 

االجتماعً أثناء عملٌات التفاعل، كما  التوقعات أمراً الزماً وضرورٌاً لتنظٌم السلوك

ٌإدي غموضها إلى جعل عملٌة التالإم مع سلوك اآلخرٌن أمراً صعباً ٌإدي إلى 

 الشعور بالعجز عن االستمرار فً إنجاز السلوك المناسب . 

لكل إنسان دور ٌقوم به ، وهذا الدور ٌفسر من خالل السلوك  -إدراك الدور وتمثيله :  -3

فسلوك الفرد ٌفسر من خالل قٌامه باألدوار االجتماعٌة المختلفة أثناء  وقٌامه بالدور ،

تفاعله مع غٌره طبقاً لخبرته التً إكتسبها وعالقته االجتماعٌة فالتعامل بٌن األفراد 

ٌتحدد وفقاً لألدوار المختلفة التً ٌقومون بها . ولما كانت مواقف التفاعل اإلجتماعً 

تتضمن شخصٌة أو أكثر تستلزم إجادة الفرد لدوره والقدرة  التً ٌلعب الفرد فٌها أدواراً 

على تصور دور االخرٌن، أو القدرة على القٌام به فً داخل نفسه بالنسبة لدوره مما قد 

نعبر عنه بالقول الدارج : ) محاولتنا وضع أنفسنا مكان الغٌر(. وٌساعد إنسجام الجماعة 

دور ٌإدٌه مع قدرته على تمثٌل أدوار وتمسكها على ان ٌكون لكل فرد فً الجماعة 

 اآلخرٌن داخلٌاً ألن ذلك ٌساعد على إدراك عملٌة التوقع )السابق ذكرها (. 

ٌتم االتصال والتوقع ولعب األدوار بفاعلٌة عن طرٌق الرموز ذات  -الرموز ذات الداللة : -4

إلى ذلك . وتإدي كل الداللة المشتركة لدى ألفإاد الجماعة كاللغة وتعبٌرات الوجه والٌد وما 

هذه األسالٌب إلى إدراك مشترك بٌن أفراد الجماعة ووحدة الفكر واألهداف فٌسٌرون فً 

التفكٌر والتنفٌذ فً إتجاه واحد. فاإلنسان ٌعٌش فً عالم من الرموز ، التً تكون شكالً من 

 عن خبراتنا . أشكال التعبٌر عن األفكار والمشاعر التً بداخلها ومن خاللها نستطٌع أن نعبر 

 

  -وعن خصائص التفاعل االجتماعً فهً اآلتً :

ٌعد التفاعل االجتماعً وسٌلة إتصال وتفاهم بٌن أفراد المجموعة فمن غٌر  -8

المعقول أن ٌتبادل أفراد المجموعة األفكار دون أن ٌحدث تفاعل إجتماعً بٌن 

 أفرادها .

 اعً بٌن األفراد .إن لكل فعل رد فعل مما ٌإدي إلى حدوث التفاعل االجتم -2

عندما ٌقوم الفرد داخل المجموعة بسلوكٌات وأداء معٌن فإنه ٌتوقع حدوث  -3

 إستجابة معٌنة من أفراد الجماعة أم إٌجابٌاً أو سلبٌة إزاء ما قام به . 

التفاعل بٌن أفراد المجموعة ٌإدي إلى ظهور القٌادات وبروز القدرات  -4

 والمهارات الفردٌة. 

مع بعضها البعض ٌعطٌها حجماً أكبر من تفاعل إن تفاعل الجماعة  -5

 األعضاء وحدهم دون الجماعة . 

إلى جانب ما تقدم فإن من خصائص التفاعل االجتماعً توفر العالقات  -6

 االجتماعٌة بٌن األفراد المتفاعلٌن مما ٌإدي إلى تقارب القوى بٌن أفراد الجماعة . 
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