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 سؤال الحصة

 بعد مالحظتك لنشاط العدو الذي نظمته مديرية النشاط الثقافي والرياضي

 : األسبوع الماضي، أجب على األسئلة التالية عنابة -مختار باجيبجامعة 

1-  هل تعتقد أن المشاركين والمنظمين لتلك التظاهرة يشكلون جماعة

 اجتماعية؟

2-  ما هي التفاعالت بين األعضاء المشاركين في السباق والمنظمين له

 التي يمكنك استخراجها من تلك التظاهرة ؟

3-  ما هي االنتقادات التي يمكنك أن توجهها للجماعة المنظمة لتلك
 التظاهرة ؟ 



 مقدمة 

 أوساط وفي األرضية، الكرة من مكان كل في موجودة الجماعات

 كبير عدد من اإلنساني المجتمع ألفتوي .الحية الكائنات كل

 . منها

 وطرق أشكالها حيث من بينها فيما  الجماعات هذه تختلف

 صغير هو ما  الجماعات فمن .بها تقوم التي والوظائف تنظيمها

 أو ،مقصودة بطريقة ينشأ ما ومنها كبير، هو ما ومنها الحجم،

 واحدة وظيفة يؤدي ما ومنها مقصودة، وغير عفوية بطريقة

 ،االجتماعية أو االقتصادية أو النفسية أو البيولوجية كالوظيفة
 ... متعددة وظائف يؤدي ما ومنها



 مفهوم تحديد في االجتماعيون والمفكرون العلماء اختلف لكن
   :حيث . الجماعة

 لهم بالنسبة فهي تعريفها، في النفسي البعد على بعضهم ركز

 أو شخصين بين القائمة الصريحة السكولوجية العالقة في تتمثل
 أكثر

 بوصفها لها، والتنظيمي البنائي البعد على اآلخر البعض وركز

 ولهم منظم، ارتباط أو اتصال بينهم الناس من مجموعة أو كتلة

 تربطهم أكثر أو شخصين يضم تنظيم هي أو ،معلوم تركيب

   ... المشتركة  المعايير من ونظام متبادلة عالقات روابط

 يشغلها التي المراكزو أدوارها على تحديد في آخر فريق ويركز
 .... أعضاؤها

 



 غير أن نقطة االتفاق بين كل الدارسين للجماعات االجتماعية

هي وجود تلك الديناميكية التي تميز  ومنطلقاتهابمختلف مفاهيمها 

 .  هذه المجتمعات والتي تالزمها في كل أطوارها

 من هنا أصبح موضوع ديناميكية الجماعات االجتماعية أحد

 المواضيع الرئيسية التي تعنى بدراستها علوم متعددة 

 وتهتم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بمعالجة هذا

الموضوع أكثر من غيرها من الفروع والتخصصات العلمية األخرى 

نظرا لطبيعة هذا العلم الذي يرتكز أساسا على ديناميكية األفراد 

 .وديناميكية الجماعات االجتماعية 



 ويهدف البحث في مجال ديناميكية الجماعات االجتماعية إلى

 حركيتهاكشف خصائص الجماعات االجتماعية في حالة 

المستمرة ، وبالتالي دور هذه الديناميكية في تماسك أعضاء 

الجماعة أو تفككهم، ومنه قوتها ونجاحها في تحقيق أهدافها 

 ....الجماعية واالجتماعية وغيرها 

 ويستفاد من نتائج الدراسات واألبحاث في موضوع ديناميكية

في عمليات  النشطاءالجماعات االجتماعية بدرجة كبيرة كل 

التربية البدنية والرياضية، سواء داخل األفواج الدراسية في 

المدارس التعليمية بمختلف مستوياتها ، أو داخل الفرق والنوادي 

الرياضية على أوسع نطاقها ، أو لدى الجماعات المسيرة 
 ...للنشاطات البدنية والرياضية من أعلى مستوى إلى أدناه

 



 وتبعا لهذه األهمية إذن جاء تدخلنا في هذا المقياس لطالب

التربية البدنية والرياضية بالتركيز على عدد من العناصر 

التي تخدم موضوع ديناميكية الجماعات الرياضية وتزيد من 

 .  فهم الطالب الستخدامه في مجال نشاطهم المهني مستقبال 

 ومنه كان التركيز في محتوى هذا المقياس على أربع محاور

 : رئيسية هي 

 مدخل إلى ديناميكية الجماعة

 التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية

 قياس العالقات االجتماعية 

 ديناميكية الجماعات وتفسير تماسك الجماعة الرياضية

 تسيير الصراع في الجماعات الرياضية 

 

 



 مدخل إلى ديناميكية الجماعة 

مفهومها، أنواعها، : أوال، الجماعة االجتماعية

 خصائصها

حجمها، بناؤها، : ثانيا، الجماعات الصغيرة
 أهمية دراستها 

: ثالثا، ديناميكية الجماعات االجتماعية
 مفهومها، نشأتها وتطورها

 رابعا، الجماعات الرياضية



 تعريف الجماعة االجتماعية -أ
 : ( Albion Small ) سمول ألبيونتعريف . 1
 هي مجموعة من الناس كبيرة أو صغيرة الحجم ، يرتبط أعضاؤها

 .بعالقات اجتماعية قوية تساعد في تحقيق أهدافهم األساسية

 يشكل الفريق الرياضي جماعة اجتماعية كما تمثل الفيدرالية الدولية

 ...لكرة القدم جماعة اجتماعية

   : التعريف النفسي. 2

شخصان أو أكثر توجد بينهم عالقة سيكولوجية صريحة. 

  : التعريف على أساس التكوين . 2

 ، عبارة عن كتلة أو مجموعة من الناس بينهم اتصال أو ارتباط منظم
 ولهم تركيب معلوم



 خصائص الجماعة االجتماعية  -ب

 :الشعور المشترك باالنتماء  -1
بمعنى إدراك الفرد لمشابهته مع األعضاء اآلخرين الذين ينتمون 

" . الشعور بالنوع " وكان يسمى من قبل    . لنفس الجماعة 

ثم تغير إلى الشعور المشترك باالنتماء بعد ظهور مفهوم 

 نيوكمبالجماعة المرجعية ، ويعني هذا المفهوم عند كل من 
أن األفراد يتخذون  Newcomb & Sherifومظفر شريف 

 frameالجماعة التي ينتمون إليها كإطار مرجعي 
reference  ألفكارهم وأعمالهم، وال تكون هذه الجماعة

رسمية بقدر ما تكون هي الجماعة التي يرون أو يشعرون أنهم 
 .ينتمون إليها حقيقة 



 :الروابط التامة والروابط الجزئية  -2
وتعني أن هناك جماعات  Allport   ألبورتهذه الخاصية أكدها 

تستغرق الفرد كلية ، في حين  ال تستحوذ جماعات أخرى على 

 .الفرد إال قليال 
 

مطابقة سلوك األعضاء واتجاهاتهم ألحـكام . 3

 :الجماعة 
بمعنى مدى امتثال أعضاء الجماعة والتزامهم بمبادئها وقوانينها 

ويوجد مقياس يسمى مقياس التطابق  وضعه . ولوائحها 

 .لقياس درجة امتثال األفراد لسلوك الجماعة Allport   ألبورت



 الدرس الثاني 



 أنواع الجماعات االجتماعية  -ج

الجماعة األولية والجماعة الثانوية  -1
primary group & secondary group : 

 
 (تشارلز كولي وآخرون : ) جماعة يعيش هي الجماعة األولية

أفرادها مع بعضهم البعض  بشكل مباشر ، مثل األسرة، وتكون 
 .  face a faceالعالقات فيها وجها لوجه 

 فتشمل الجماعات التي يكون اتصال أعضائها أما الجماعة الثانوية

 .، مثل الحزب السياسي  غير مباشر في الغالب



 :   small groupالجماعة الصغيرة  -2

إلى (  Robert F. Bales )بالز. فروبرت  أدت أعمال 

اكتشاف معنى الجماعات الصغيرة وإمكانية التجريب عليها 

ثم تبعتها دراسات لعلماء آخرين . في العلوم االجتماعية 

 كيرتتحت إشراف  هوايتومنهم رونالد ليبيت ورالف 
 , Ronald. Lipitt &  Ralph K. White) ليفين

sous le commandement de Kurt Lewin ) 

 



 Social المنظمات االجتماعية . 3
Organization 

األنظمة الكبرى للتفاعل االجتماعي ، كالمؤسسة الصناعية ، هي 

 .  والتجارية ، والزراعية وغيرها 

 :الجماعة الرسمية . 4
هي جماعة اجتماعية تتكون داخل المنظمات االجتماعية لتحقيق 

أهداف خاصة وتتميز بخصائص بنائية معينة تحدد طبيعة 

مثال جماعة المصنع ، جماعة . االتصال بين األفراد داخلها 
وتواجه هذه الجماعات . الخ …المدرسة ، جماعة الجامعة 

: الرسمية في المنظمات الكبرى ، عددا مـن المشكالت أهمها 
 .ومشكلة العالقات اإلنسانية  ـمشكلة االتصال 



 :الجماعة غير الرسمية . 5
تتكون داخل المنظمات االجتماعية جماعات تلقائية تسمى 

بالجماعات غير الرسمية وتهدف في الغالب إلى إرضاء وإشباع 

بعض حاجات األفراد العامة، كالصداقة ، والحد من القلق ، وما 

وغالبا ما يتعارض تنظيم هذه الجماعات ، بشكل أو . يشبه ذلك 

ويشكل بناء الجماعة غير . بآخر ، مع تنظيم الجماعة الرسمية 

الرسمية دائما من داخل الجماعة الرسمية وليس من خارجها ، 

تختلف عن أهداف  بهاكما تتميز بأهداف ومعايير خاصة 

ويعود الفضل إلى أبحاث العالم . ومعايير الجماعة الرسمية 

في اكتشاف هذا    Elton Mayo مايو  ألتوناألمريكي 

 1927التنظيم غير الرسمي داخل التنظيمات الرسمية منذ 

  إليكتريكضمن أبحاثه الهامة في شركة وسترن  1935و
Western Electric Company  



 referenceالجماعة المرجعية .  6
group   : 

 

 فرق بين مفهوم الجماعة االجتماعية والجماعة العضوية يوجد 
membership group    . 

 الجماعة العضوية وهي الجماعة التي ينتمي إليها الفرد أما

الجماعة المرجعية فهي الجماعة التي تؤثر في سلوك الفرد 
 .وأخالقياته تأثيرا كبيرا 

 قد تكون الجماعة العضوية جماعة مرجعية بالنسبة للفرد
 .باعتبارها تؤثر في سلوكه وتلزمه بطابع معين 

 



 يطمح الفرد عادة إلى التحلي بقيم ومقاييس وسلوكية

الجماعة التي يرغب في االنتماء إليها بالرغم من عدم 
 .لسبب ما  بهاااللتحاق على  قدرته

 يستعمل مفهوم الجماعة المرجعية بكثرة في مواضيع
 .الخ …تكوين المواقف ، التكيف ، االنتقال االجتماعي 

 وعلى العموم يشير مفهوم الجماعة المرجعية إلى أن

هذه األخيرة هي جماعة اجتماعية يستمد الفرد منها 
 .معاييره واتجاهاته وقيمه 

 



  الجماعة المرجعية السلبية واإليجابيةnegative 
& reference group positive 

يفرق بعض علماء االجتماع بيم مصطلح الجماعة المرجعية 

ومصطلح    negative reference groupالسلبية  

 positive referenceالجماعة المرجعية اإليجابية 
group  (نيوكمب   Newcomb  . ) وهي جماعة يتخذ

الفرد من معاييرها نشاطها مرجعا لما سوف يرفضه أو 

وهي توجه سلوكه في طريق مضاد لقيم الجماعة . يعارضه 

إن األفراد غير الواثقين من مسألة . المرجعية اإليجابية 

معينة غالبا ما يرجعون إلى ما هو سائد في جماعة مرجعية 
 . سلبية كي تساعدهم على صياغة وجهات نظرهم الخاصة 

 



   وظيفة الجماعة المرجعية -د

  للجماعة المرجعة وظيفتين أساسيتين : 

 هي مصدر قيم ومعايير سلوك األفراد 

المقارنة المستمرة بين ما يعيشه الفرد وما يطمح  سهي أسا
 .إليه ويرغب فيه 



 تصنيف الجماعات االجتماعية -هـ

ما  أكثر المعايير تداوال في تصنيف الجماعات
  الحقا نعالجه



التقارب 
 المكاني

 الحجم

أهداف الجماعة 
وظائفها 
 االجتماعية

طبيعة 

 الجماعة

مركز ضبط 
 النشاط الجماعي

مستوى 
 التماسك

معيار 
 التصنيف

 



 فيما يخص الحجم

ترى أن الجماعة تبتدئ من : المقاربة األولى

 (النفس الفرنسية علمموسوعة .)فردين

التصور . )الجماعة تبتدئ من ثالثة: المقاربة الثانية

 (العربي

  ال يمكن الحديث عن الجماعة إال : الثالثةالمقاربة

 (ومارتن أنزيو. )بوجود أكثر من أربع أفراد
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 فيما يخص طبيعة الجماعة

28 

 جماعة مؤسسة جماعة عفوية

:التصنيف األول  



جماعة كبيرة من الناس يجدون أنفسهم :  الحشد
 .مجتمعين دون سابق نية 

اجتماع إرادي ألشخاص من أجل التلذذ  بهذا :  لرهطا
الجمع وغالبا ما تكون أهدافه غير مقبولة لدى 

 .المجتمع 
جماعة أفراد هدفهم تحقيق أغراض مادية :  العصابات

أو معنوية بكل الطرق حتى ولو كان يعاقب عليها 
 (مثل العصابة اإلجرامية )القانون 

29 

: التصنيف الثاني  



مثل المخيمات والزوايا واألندية :  التجمع. 
مثل المستشفيات :  الجماعات الثانوية

 .والمدارس
تسمى الصغرى ومنها:  الجماعات األولية ،

الفريق الرياضي، وجماعة الفصل   األسرة،
 . ...الدراسي 



 الخالصة
عرضه سبق مما نستنتج :  

لجماعاتا من كبير عدد من ألفتي اإلنساني المجتمع أن 

 .االجتماعية

كثيرة معايير حيث من بينها فيما الجماعات تختلف .  

لها كما أعضائها على واضحة تأثيرات االجتماعية للجماعات 

   البعض بعضها على تأثيرات

للجماعات المميزة الخصائص بنفس الرياضية الجماعات تتميز 

 . األخرى

أهمها المعايير من عدد من انطالقا االجتماعية الجماعات تصنف 

   . الجماعة وطبيعة الحجم

 



 الدرس الثالث 



 ثانيا، الجماعات الصغيرة
 Groupes  restreints  



 المجتمع ويتشكل .العالم مناطق كل في موجودة الجماعات

 كما ،بينها فيما تختلف هيو ،منها كبير عدد من اإلنساني

 تنظيمها وطرق أشكالها حيث من قبل، اإلشارة سبقت

 ، الحجم صغير هو ما هافمن ...بها تقوم التي والوظائف

 ومنها عفوية بطريقة ينشأ ما ومنها كبير، هو ما ومنها

 ما ومنها واحدة وظيفة يؤدي ما ومنها ،مقصود هو ما

 .... متعددة وظائف يؤدي

 العلماء من الكثير ركز المعطيات هذه مختلف ظل في

 سواها دون الصغيرة الجماعات دراسة على والباحثين

 تماسك عناصرها، بنائها، خصائصها، حجمها، بمعالجة

 .....أعضائها وتنافر

 مقدمة 



 الخصائص األساسية للجماعة الصغيرة  -2
 : التفاعل االجتماعي 1.

 يعتبر التفاعل خاصية أساسية لمعنى الجماعة واستمرارها. 

 بمعنى أن يكون لكل عضو من أعضاء الجماعة تأثيراً على الجماعة
 .تفاعللحدوث

 ددـعتتصف الجماعة باالتصال المباشر بين أعضائها ويتطلب ذلك أن يكون 
ر ــاألأفراد الجماعة محدود نسبيا بحيث يستطيع كل منهم التفاعل مع 

 .وباستمرار   رةـــمباش

 

 : االستقرار 2.
وجود هيكل عالقات مستقر يربطهم معاً ويساعدهم على األداء كوحدة. 

 ييرــالتغهذا ال يمنع حدوث تغيير في أعضاء الجماعة، ولكن حتى مع حدوث 
 .يجب المحافظة على روح الجماعة وتماسكها



 : األهداف المشتركة 3.
 

 جماعات طالبية )أي تقاسم األعضاء االهتمامات واألهداف
 (.هدفها النجاح

 لكي تتكون الجماعة وتستمر البد من وجود هدف مشترك أو
كالرغبة في تحقيق حاجة مشتركة . دافع يساعدهم على التفاعل

 .أو االشتراك في هواية أو الخوف من خطر مشترك

 من الضروري أن يساعد الدافع المشترك على التعاون أكثر مما
 .والصراع افســالتنيساعد على 

 قد يتغير الهدف األصلي وقد تضاف إليه أهداف جديدة ولكن
 .يبقى دائما الشعور بوجود أهداف مشتركة

 



 :إدراك األعضاء لوجودهم في جماعة 4.
 أي أن كل عضو يجب أن يعرف نفسه بأنه عضو في

 .ى األعضاء اآلخرينــالجماعة ويستطيع أن يتعرف عل

 وبالتالي أعضاء الجماعة يتصرفون كوحدة واحدة تجاه
 .العالم الخارجي والبيئة المحيطة

 

 التماسك5.
 درجة انجذاب أفراد الجماعة لبعضهم البعض وقوة

 .رغبتهم في البقاء أعضاء في الجماعة
 

 وهذه الخصائص هي التي تؤثر على السلوك
 .التنظيمي

 



 لماذا ينضم الناس إلى الجماعات؟
 

 الشرح السبب

 إشباع اهتمام مشترك. 1

. يستطيع الناس تحقيق ذلك عن طريق االرتباط معا  
فالمنظمة هيكل يضم جماعات مختلفة تسعى جميعها 

 .لتحقيق أهداف المنظمة

 األمان. 2
يتحقق ذلك عن طريق العدد الذي يستطيع تقديم 

 .والحصول على الحماية والمؤازرة. للمشتركين الحماية

إشباع حاجة . 3
 اجتماعية

وجود الناس معا  يساعد على إشباع حاجتهم األساسية 
 .التقسية واالجتماعية ال يتوافر إشباعها خارج الجماعة

إشباع الحاجة إلى . 4
 احترام الذات

تقدم الجماعة للفرد فرصة لتحقيق الشهرة واعتراف اآلخرين 
 .والحصول على المكانة والمركز االجتماعي. وبقدراته به



 االجتماعية ن الجماعاتيتكو 

 يوجد نموذجين لتكوين الجماعة 
 

 

 

   

نموذج المراحل الخمس          نموذج تأكيد التوازن          
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ر ـيهتم هذا النموذج بالمراحل التي تم: نموذج المراحل الخمس: أوال
 :الجماعة وهي بها

 :مرحلة بدء التكوين1.
 وهي مرحلة بدائية يتم خاللها تعرف أفراد الجماعة على

 . هم ويضعون القواعد المقبولة لديهمــبعض
تحديد مستوى اإلنتاجية المتوقع منهم وتحديد األدوار : مثال

 .كل فرد من أفراد الجماعة بهاي سيقوم ـالت
 تتسم هذه المرحلة بعدم وضوح التصرفات المقبولة وغير

 .المقبولة، والفوضى

 : مرحلة االضطراب واالختالف2.
 إما أن تؤدي هذه الخالفات إلى إنهاء الجماعة أو التغلب على

 .واستمرار الجماعة اتــالخالف
 تتميز هذه المرحلة بوجود قدر من االختالفات بين أعضاء

وفي هذه المرحلة يرفض البعض سيطرة قائد  اعةـــالجم
 .وف والشكــالجماعة ويظهر بينهم الخ



 :تحديد المعاييرمرحلة . 3
 يعمل األعضاء في العمل معا  لتنمية عالقات قوية والشعور

 بالصداقة

 :  العمل واألداء  مرحلة . 4
 يعمل أعضاء الجماعة لالنتهاء من المطلوب منهم وتحقيق

 . أهداف الجماعة
 : التحلل والفسخ مرحلة . 5

تفكك الجماعة بعد تحقيق أهدافها أو انسحاب األعضاء 

 

 



خالل الشكل التاليالخمس من  توضيح المراحل   

 
 المرحلة األولى
 بدء التكوين

 
 المرحلة الثانية

 مرحلة االضطراب

 
 المرحلة الثالثة
 تحديد المعايير

 
 المرحلة الرابعة

(األداء)العمل   

 
 المرحلة الخامسة

 التحلل

يبدأ األفراد 
بالتعرف على 

بعضهم 
ومحاولة إنشاء 

قواعد تضبط 
 عمل الجماعة

 

يبدأ بعض 
األعضاء في 
رفض سيطرة 

 القادة
 

يعمل األعضاء 
في العمل معا  
لتنمية عالقات 
قوية والشعور 

 بالصداقة

يعمل أعضاء 
الجماعة 

لالنتهاء من 
المطلوب منهم 
وتحقيق أهداف 

 الجماعة

تفكك الجماعة 
بعد تحقيق 
أهدافها أو 
انسحاب 
 األعضاء



نموذج تأكيد التوازن: ثانيا  

  ي ـفطبقاً لهذا النموذج فإن الجماعة تمر بطورين ينتهي األول
ت ـمنتصف الوقت المحدد إلنجاز الجماعة ألهدافها بدءاً من وق

 اللهـخألول هو وقت التعادل تقوم الجماعة االتفاهم معاً، النصف 
 .بوضع خطة ولكنها تحقق القليل من المطلوب

 

تصف ـة منـبعد انتهاء النصف األول يواجه أعضاء الجماعة أزم
ذ المهام ـلتنف داومحدالحياة حيث ال يكون أمام األعضاء إال وقتا 

ة ويتبنوا ــوتحقيق األهداف فيتخلى األعضاء عن األفكار القديم
ف الثاني وهو وقت التغيير الذي ـأفكارا جديدة، وذلك خالل النص

: مثال. المحدد اريخـالتيقود إلى تحقيق الجماعة ألهدافها في 
 .والبحثية تنفيذ المشروعات الدراسية



 الدرس الرابع



 عناصر الجماعة الرياضية 

 تعتبر جماعة الفريق الرياضي نوعا راقيا من الجماعات

اإلنسانية ذات التأثير السيكولوجى القوي والمباشر على 

األفـراد، فهى جمــاعات أولية صغيرة شبه رسمية تتميز 

بالدوام النسبي ، وهى بذلك جماعة تربوية ومرجعيــة 

ويتكون بناؤها من من العناصر . لألعضاء المنتمين إليها
 :التالية
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 القيادة  -1

 على أو القدرة " البشرية القدرة على معاملة الطبيعة " هي  "

التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف 

وتعاونهم طاعتهم وثقتهم واحترامهم  بهامشترك بطريقة تضمن 

بدون قيادة ال يمكن للجماعة أن تحدد اتجاه فبمعنى آخر  ".

 .سلوكها أو جهودها

 تعتبر القيادة جزء هاما من أية عملية تنظيمية : القيادة طبيعة

وهي  .فيها  شئمهما كان مستوى التنظيم فيها، لكنها ليست كل 

، توجد عند بعض القائد أنماط من السلوك تظهر في تصرفات الفرد
 .فهي شكل من أشكال التفاعل  لذلك .آخرين األفراد وال توجد عند 



 مفهوم القيادة الرياضية

 العمليبببة التبببي يقبببوم، القيبببادة الرياضبببية هبببي عبببالويحسبببب محمبببد حسبببن 

مببن اجببل فببرد مببن أفببراد جماعببة رياضببية منظمببة بتوجيببه  بهببا (المببدرب)شببخص

 .سلوك اإلفراد من اجل دفعهم برغبة صادقة نحو تحقيق هدف مشترك بينهم

 :هناك ثالث شروط أساسية تعتبر ضرورية لوجود القيادة وهي 

 .وجود جماعة مرتبطة بعضهم بالبعض األخر•

 .وجود مهمة عامة مشتركة بينهم•

وجود اختالف أو تمايز فبي المسبؤوليات الملقباة علبى عباتق كبل فبرد مبن أفبراد •

 .الجماعة

 15،ص 1998،مركز الكتاب للنشر،سيكولوجية القيادة الرياضية، عالويمحمد حسن 



وبالتشي يتشفيلدروك كريتشمنها ما ذكره د تقسيمات كثيرة للقيادة جتو 

، والتقسيم الذي ذكره كل من المجتمع في كتابهم سيكولوجية الفرد في 
 Une Etude“في دراستهما  هوايترونالد ليبيت ورالف 

Experimentale du Commandement et de la vie en 
Groupe”.  هيوأهم هذه األنواع: 

  القيادة الهرمية وغير الهرمية 

 القيادة المركزية وغير المركزية 

 القيادة الديمقراطية والقيادة التسلطية 

 أنواع القيادة



 مكن حصر أهم الفروق بين الرئاسـة والقـيادة فيما يلي: 

 وتكون الغالب تنبع من داخل الجماعة وتظهر تلقائيا في : القيادة ،

والجماعة  .الجماعة مسبوقة بعملية تنافس عليها من قبل عدد من أعضاء 

بين األفراد شرط أساسي  الديناميوالفاعل  .القائدالتي تحدد هدفها وليس 

وسلطة القائد يخلعها عليه تلقائيا أفراد الجماعة الذين  .القيادة لظهور 
 .له يختارونه كقائد ويصبحون أتباعا 

 تقوم نتيجة لنظام رسمي وليس نتيجة العتراف تلقائي من جانب : الرئاسة

والرئيس هو الذي  .الجماعة األفراد بمساهمة الشخص في تحقيق أهداف 

كما أن فرص األعمال المشتركة في  .الجماعة يختار الهدف وليست 
 .قليلة الرئاسة 

 

 الفرق بين القيادة والرئاسة



 الفرق بين الرئيس والقائد 



 األنـــماط القياديـــة

 يتميز : الفردي أو الدكتاتوري أو  اإلستبدادي، القائد أوال

هذا النوع باجتماع السلطة ا لمطلقة في يد القائد 

فهو الذي يضع سياسة الجماعة ويرسم أهدافها  اإلستبدادي

من أعمال  بهوهو الذي يفرض على األعضاء ما يقومون 

ويحدد نوع العالقات التي تقوم بينهم وهو وحدة الحكم 

ومصدر الثواب والعقاب ويعتمد عليه أعضاء الجماعة 
 .كليا اعتمادا 

 

 

يميز العلماء والباحثون في مجال السلوك اإلنساني بين 
 :ثالث أنماط رئيسية من القيادة هي 



 يسعى إلى ضرورة مشاركة وهذا : ثانيا ، القائد الديمقراطي

كل عضو من أعضاء الجماعة في نشاطها وفي تحديد أهدافها 

، وال يميل إلى تركيز السلطة في يده وإنما خططها ورسم 

يوزع المسؤوليات على األعضاء ويشجع إقامة العالقات 

الودية بين الجماعة ويقف موقف الموجه أو المحرك لنشاط 

وتصبح  .الجماعة ويتمتع القائد الديمقراطي بحب  .الجماعة

، ولذلك يستمر األعضاء في تعاونا جماعته أقل عدوانا وأكثر 
    .غيابه أداء العمل حتى في حالة 

 يترك للجماعة حرية اتخاذ ف أما هذا :الفوضوي ثالثا، القائد

ولذلك ال  .التنفيذ القرارات وال يشترك في المناقشات وال في 
 .تحب الجماعة القائد الفوضوي

 

 



 مفهوم القائد الرياضي

 الفرد في الجماعة الذي يوجه وينسق األنشطة المرتبطة هو

وهو الفرد الذي يمتلك اكبر قدر من  بالجماعة لتحقيق أهدافها،
 .النفوذ والتأثير على أفراد الجماعة مقارنة بغيره من األفراد

 لكن حسب السؤال السابق هل يعتبر المدرب الرياضي قائدا
 لفريقه؟  

 ليست اإلجابة على هذا السؤال سهلة كما يتصور البعض ، فقد يكون المدرب

الصفات القيادية ، لكن ذلك ال يمكنه من تسيير فريقه سوى في  قائدا يحمل

حالة التدريب ، أما أثناء المنافسة، فاألمر يصبح صعبا أمامه كي  يسير 

الفريق في وسط الميدان، رغم محاوالت الكثير من المدربين مواصلة تأثيرهم 
 .  على الالعبين 



 :المدرب المبدع يعمل على 

 

2 

 1   القدرات والطاقات الكامنةطالق إ

 استثمار المواهب وتوظيفها إيجابيا

 تشجيع وتحفيز الطالب للنمو الذاتي
3 

والديموقراطيةإشاعة روح المرح   

3 

4 
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8%B6%D9%8A+PPT+ 

اإلبداع في التدريب :   الزهرانيأحمد   



 بعض صفات المدرب المبدع 

1 
•  وضوح األفكار والتجديد والتطوير

•  الذكاء الهندسي للتعامل

2 
• (القدوة)اإلحساس بالمسؤولية   

•  الصبر وطول النفس

3 
•  تنظيم الوقت واالنضباط 

•  التفاؤل والحماس والتضحية واإلخالص 

اإلبداع في التدريب :   الزهرانيأحمد   



 أهم صفات المدرب الفعال
 التفرغ -1 الحيوية  -11

 الحماس  -2 االستعداد -12

 األمانة -3 النظام -13

 مهارات االتصال  -4 مراعاة األفراد -14

 واللطف واألدب -5 على التقييم  القدرة -15

 اإلبداع -6 المرونة -16

 االستماع  -7 الحكمة -17

 القدرة على اإلقناع -8 التنويع -18

 حسن المظهر -9 الصبر  -19

 االهتمام باآلخرين -10 حساسية المشاعر -20

اإلبداع في التدريب :   الزهرانيأحمد   



 األعضاء -2

 الجماعة أعضاء الجماعة االجتماعية هم األفراد الذين يكونون. 

وتشير الدراسات إلى أن عددهم ال يمكن أن يقل عن اثنين، أما 

الجماعة الصغيرة فقد اختلفت الدراسات في تحديد حجمها، فهناك 

، بينما تذهب عناصر  7إلى  6من يرى أن حجمها يتراوح بين 

 12إلى  11دراسات أخرى إلى القول بأن حجمها يتراوح بين 

عضو،  20وحتى  15عضو، وأخرى ترى أن حجمها قد يبلغ 
 .والمهم أن يلتقي أعضاؤها وجها لوجه



 األدوار  -3
  يشير مفهوم الدور إلى ضروب السلوك المتوقعة من الشخص

 .الذي يشغل موضعا ما، أو وظيفة معينة في الجماعة
 

 فلنأخذ مثال فريق كرة القدم كجماعة اجتماعية 

 لكل مركز من مراكز اللعب واجبات محددة ومهام مختلفة عن غيره

من المراكز، ويساعد هذا التحديد لمراكز اللعب في تنسيق وتنظيم 

اللعب، حيث يضمن عدم التعارض في أداء المهام بين العبي 

الفريق كما يساعد في استغالل جميع المساحات في الملعب دون 

إهمال مساحة معينة قد تكون ذات أهمية في سير مجريات 

المباراة، أيضا يسهل كثيراً من مالحظة مواطن الخلل في أداء 

الفريق التي يسببها عدم إنجاز أحد الالعبين في أحد المراكز 
  .لمهامه بالدرجة المطلوبة



 لكل من مراكز اللعب سمات ومواصفات معينة ال بد أن تتوافر في الالعب

الذي يحتل هذا المركز، وتختلف أولوية المواصفات لكل منها طبقاً ألوليات 

الواجبات الدفاعية والهجومية في األماكن المختلفة في الملعب، بالرغم من 

الزيادة الكبيرة الحادثة في المدى الحركي لوظائف كل مركز وتداخل كل 
  .مدى حركي مع المدى الحركي للمركز اآلخر مما يوحي بشمولية األداء

  : أقسام مراكز اللعب الرئيسية

 مراكز اللعب الدفاعية –أ ( Defenders Positions )  
 ( Midfielders Positions ) مراكز اللعب المتوسطة –ب 
  ( Forwards Positions ) مراكز اللعب الهجومية –ج 

 



 المعايير -4
 التي يرجع إليها الحكم  محكاتالمعايير االجتماعية هي عبارة عن

 .على سلوك األفراد

 والمحك أو المعيار هو السلوك االجتماعي النموذجي أو المثالي

 ...اعتراض الذي يتكرر بقبول اجتماعي دون رفض أو 

 وتقوم المعايير االجتماعية بوظيفة تحديد كل ما يجب أال يكون في

 سلوك أفراد الجماعة 

 



 التفاعل االجتماعي -5
 يعد التفاعل االجتماعي من أكثر المفاهيم انتشاراً في علم االجتماع وعلم

، وهو االساس في دراسة علم النفس االجتماعي الذي السواء النفس على 

يتناول دراسة كيفية تفاعل الفرد في البيئة وما ينتج عن هذا التفاعل من 

وهو االساس في قيام العديد من نظريات  .واتجاهات قيم وعادات 

 .النفسي الشخصية ونظريات التعلم ونظريات العالج 

، واالستجابات إذ يعد التفاعل االجتماعي بشكل عام نوعاً من المؤثرات 

وفي العلوم االجتماعية يشير الى سلسلة من المؤثرات واالستجابات ينتج 

، والتفاعل البداية عنها تغيير في االطراف الداخلة فيما كانت عليه عند 

االجتماعي ال يؤثر في االفراد فحسب بل يؤثر كذلك في القائمين على 

البرامج أنفسهم بحيث يؤدي ذلك الى تعديل طريقة عملهم مع تحسين 
 سلوكهم تبعاً لالستجابات التي يستجيب لها االفراد
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 وهي ما يتمثل في كل مكتسبات الجماعة المادية والتنظيمية مثل المقر
 .....واإلدارة ... واألثاث 


