


.مقدمة عن سيكولوجية الجماعات •

.خصائص الجماعة •

.تصنيفات الجماعات•

.المجتمع  وأهمية الجماعة للفرد  •



يعني إيه سيكولوجي؟ 

هو علم النفس العلم الذي يهتم بدراسة 

السلوك البشري والتعرف علي طريقة 

تفكيره وانفعاالته ودوافعه  وكيفية 

تفاعله مع األشخاص والبيئة المحيطة 

.ومدي تأثره وتأثيرها عليه



المقصود بالجماعات؟ ايه
هي عبارة عن شكل اجتماعي  يتكون من  أكثر من  مجموعة من عده أفراد بينهم 

يحدث بينهم تفاعل اجتماعي متبادل وعالقة صريحة واضحة تتحدد فيها أدوار كل 

فرد ويحكم هذه الجماعة مجموعة من المعايير والقيم الخاصة ويشترط في تكوينها 

يكون بينهم تجانس في الفكر والميول والرغبات ان

:الجماعة هي 
عبارة عن فردين أو أكثر يسلكون طريق محدد تبعا 

لمعايير مشتركه ولكل فرد في الجماعة دور يؤديه 

إلنجاز  االخربعضها مع البعض  االدواروتفاعل هذه 

.هدف مشترك 



بناء  وأحد فروع علم النفس الذي يبحث في آلية تكوين 

دوافعه  ووسلوكياته  بهاالجماعة ودراسة وضع كل فرد 

وميوله في سياق الجماعة بشكل عام والمجتمع بشكل 

خاص والربط بينهم وتحليل التغير الناتج إلي جهود         

أعضاء فريق تلك الجماعة                

من هنا أقدر أعرف سيكولوجية الجماعات علي انها:-



الجماعة خصائص 

١-

تتكون  
من 

فردين أو 
.أكثر

٢-

يوجد  
لدى 

أعضائها 
ميول 
وقيم 
.مشتركة

٣- 
وجود  

أهداف 
مشتركة

٤-

تحديد  
دور كل 
فرد داخل 

.الجماعة

٥-

وجود 
معايير تحدد 

عالقة 
األفراد 
ببعض 
داخل 
الجماعة

6-  

وجود 
نمط 

تفاعل 
ثابت 
بينهم 

االتصال  -7
الدائم بين 
أعضاء 
الجماعة



تصنيف الجماعات 

الهدف من  تصننيف الجماعنات هنو معنرف طبيعنة  أنمناط التفاعنل 

المختلفننة بننين األفننراد داخننل كننل مجموعننة وتننأثير العمننل الجمنناعي 

.علي سلوك اإلفراد في المجتمع 

-:أن تصنف الجماعات وفقا لألساس الذي تقوم عليه كل مجموعة في ضوء  ويمكن

االستمراريةالتفاعل

الطبيعةالنظام

المكان المنفعة االجتماعية

الحجماالختيار

الجنسالدخول امكانية

السنالتجانس



 اولية

  -العائلة –االسرة: مثال 

القرية

ثانوية

المحافظة-المركز : مثال 



: رسمية

مجلس كليه –مجلس كلية –مجلس قسم : مثال 

:غير رسمية

االصدقاء: مثال 

:وسطي

و العائلة االسرة: مثال 



جبرية

االسرة: مثال 

اختيارية

 االنشطة:  مثال 

مفروضه

انتخابات الرئاسة: مثال 



االسرة: اجتماعية   مثال 

شعبة اجتماعية :

( ابريل وكده 6) الجماعات الوطنية  : مثال 

غير اجتماعية :

البدو -العرب –واحهسكان : مثال 

:ضد المجتمع 

والمتطرفين االرهاب: مثال 



متجانسة

طالب نفس القسم :  مثال 

طالب تخصص

متجانسة غير

طالب الفرقة : مثال 

قبل ما يتم  االولي

توزيعهم شعب 



مغلقة 
االسرة

محدود 
 ادارةمجلس  اعضاء

النادي

مفتوحة

الديانة



طارئة

كالحادث 

مؤقتة 

رحلة

محدده المدة 
اعدادي-ابتدائي 

دائمة 

العائلة



 طبيعية

العائلة   -السرةا

غير طبيعية مصطنعة
قيد البحث العينه–المعسكر 



الجيرة

الجماعة المحلية

والوطن االمة



كبيرة 

كبيرةجدا



اناث ذكور 



اطفال مراهقون

كبار شيوخ



الجماعة علي الفرد و المجتمع من  اهميةتنعكس 

-:خالل 

 تساعد في نمو تفكيره واتساع مدارك الفهم  لديه.

 قدرته علي مواجهة  والعمل الجماعي سيؤثر علي زيادة فرصته

.العمل علي إيجاد الحل المناسب  والمشكالت 

 الثقة بالنفس الناتجة من شعوره بدوره المؤثر والتعاون مع

.زمالءه في الجماعة

إكساب الفرد القيم والسلوك خاص وفقا لمعايير المجموعة.



 فال يمكن العيش بمفردك االفرادالتناغم بين

 من  اسرعالعمل الجماعي يساعد علي انجاز العمل بصورة

الجماعة اعضاءبين  االدوارخالل توزيع 

 القيادهو  الريادهالعمل الجماعي يزيد من  فرصه الفرد في  

صالحيات  ونفوذ  وبالتالي يبقي لديه سلطه 


