


التً تحول دون تماسك الجماعةالعوامل •

مفهوم الجماعة الرٌاضٌة •

العوامل التً تؤثر علً تماسك الجماعة•

(الفرٌق الرٌاضً) بـــتسمٌه الجماعة الشروط •

.مراحله وبنٌان الفرٌق الرٌاضً •

.العوامل المؤثرة فً بنٌان الفرٌق الرٌاضً•

تنمٌة المفهوم الجماعً إلً العوامل التً تؤدي •

للفرٌق الرٌاضً



:المؤثرة فً تماسك الجماعةالعوامل 

.العوامل البٌئٌة 

.القٌادة عوامل 

.العوامل الشخصٌة 

.الجماعٌة العوامل 

مثل العمر، والنواحً الجغرافٌة ٌمكن أن 

. تلعب دورا هاما فً تماسك الجماعة

فهً تشٌر إلى محاولة  لالعب الدافعٌة الذاتٌةمثال 

الالعب الوصول إلى الرضا الشخصً عن طرٌق 

فً زٌادة كل من التماسك تسهم وبالتالً األداء، 

االجتماعً والتماسك فً المهمة

الفرق التً تستمر معا لفترة طوٌلة  مثال

ولدٌها رغبة قوٌة للنجاح الجماعً تظهر 

مستوٌات مرتفعة من التماسك الجماعً، 

فالمشاركة فً تجارب وخبرات الفرٌق تعتبر 

.جماعاتهم مع وعالقاتهم القادة وسلوكٌات أسلوبعامال من عوامل التماسك

 والالعبٌن المدرب بٌن المركب التفاعل ٌؤثر مثال

  ٌؤدٌها الذي المشاركة أسلوب أن التماسك، ظهور على

.الجماعة تماسك زٌادة إلى ٌؤدي  القائد



.سٌادة الجو االستبدادي فً الجماعة وشعور األعضاء بسٌطرة أفراد معٌنٌن  -٩

.انخفاض مكانة الفرد داخل الجماعة -٨

.  نقص التعاون وزٌادة التنافس بٌن أعضاء الجماعة -٧

.نقص التفاعل بٌن أعضاء الجماعة -٦

.  عدم االتفاق على أهداف الجماعة -٥

.  التحول المتكرر ألعضاء الجماعة -٤

.انهٌار االتصاالت بٌن أعضاء الجماعة أو بٌن قائد الجماعة واألعضاء -٣

.  صراع المهمة أو األدوار االجتماعٌة بٌن أعضاء الجماعة -٢

.عدم التعارف بٌن الشخصٌات فً الجماعة -١

التً تحول دون تماسك الجماعة العوامل 



(الرٌاضًالفرٌق  )الجماعة الرٌاضٌة مفهوم

لكييً ٌمكيين فهييم السييلوك فييً الرٌاضيية والنشيياط الرٌاضييً 

ٌنبغً أن نعرف المزٌد من المعلومات عن طبٌعية الجماعية 

الرٌاضيييٌة أو الفرٌيييق الرٌاضيييً فيييالفرد الرٌاضيييً ٌتيييدرب 

بأسييلوب ميينظم وٌتنييافس فييً إطييار نظييام اجتميياع  متسييع 

كالنادي أو الفرٌق الرٌاضيً ميثال، وبالتيالً فيذن هيذا البنياء 

االجتمييياعً ليييه تيييأثٌر مباشييير وغٌييير مباشييير عليييى سيييلوك 

. الالعب وفاعلٌة أدائه 



فيييردٌن : ٌعيييرف الفرٌيييق الرٌاضيييً بأنيييه 

العبيييٌن أو أكثييير ٌسيييلكون طبقيييا لمعييياٌٌر )

العييب فييً الفرٌييق )مشييتركة، ولكييل فييرد 

دور ٌؤدٌه، مع تفاعل هذه األدوار بعضها 

. مع بعض للسعً لتحقٌق هدف مشترك

 -:علً انه الرٌاضًالفرٌق  مكن تعرٌف ٌ



فًالشروط الواجب توافرها 

الجماعة الرٌاضٌة 

أن ٌكون هناك أكثر من فرد واحد وعلى ذلك فإن الزوجً فً ألعاب تنس  ( 1

.الطاولة أو التنس أو الرٌشة الطائرة ٌمكن أن نطلق علٌهم فرٌق رٌاضً

مشتركة واضحة  وفقا لمعاٌٌر وجود هوٌة لجماعة الفرٌق الرٌاضً -(2
.ومعروفة لجمٌع الالعبٌن بحٌث تحكم سلوك الفرٌق الرٌاضً وأفراده

ٌكون هناك دور  بحٌث.نمط منظم للتفاعل بٌن أعضاء الفرٌق الرٌاضً وجود ( 3
.محدد ومعروف ومقبول من كل العب علٌه أن ٌؤدٌه



أال ٌكون هناك تعارض ما بٌن أدوار كل العب فً الفرٌق، بل ٌجب أن ٌكون ( 4 
.هناك انسجام وتفاعل بٌن أدوار الزمالء اآلخرٌن

أن ٌكون هناك هدف واضح أو أهداف محددة ٌسعى الفرٌق الرٌاضً ككل إلى ( 5
.تحقٌقها

المتبادل سواء على المستوى الشخصً أو على مستوى األداء االعتماد ( 6

.   جاذبٌة العالقات بٌن الالعبٌن الرٌاضً 



بنٌان الفرٌق الرٌاضً

فً حالة تجمٌع بعض الالعبٌن معا لكً 

ٌصبحوا فرٌقا رٌاضٌا فً نشاط رٌاضً معٌن 

فعندئذ ٌشار إلى هذه العملٌة بأنها محاولة 

لٌس فهو الرٌاضً الفرٌق بنٌان تشكٌل أو 

عبارة  عن مجموعة من الالعبٌن ٌرتدون 

فالفرٌق . رداء موحد، بل إنه أبعد من ذلك

الرٌاضً هو مجموعة نشطة من األفراد 

الذٌن التزموا بإنجاز أهداف معٌنة والذٌن 

ٌعملون معا بصورة متفاعلة وٌستمتعون 

.بذلك وٌقدمون نتائج مرتفعة القٌمة



كما ٌمكن بناء فرٌق رٌاضً على أسس علمٌة واضحة فإنه ٌنبغً أوال 

قٌام أفراد الفرٌق الرٌاضً بالتعاون مع المدٌر الفنً والمدٌر اإلداري 

أو المسئول الرسمً المباشر عن الفرٌق الرٌاضً بتحدٌد اإلجابات 

:  التالٌة  التساوالتالواضحة عن 

ما هً األهداف األساسٌة من تشكٌل هذا الفرٌق الرٌاضً؟ -

ما هً السٌاسات المحددة للفرٌق وكٌفٌة تنظٌمه ودور كل فرد من -

أفراده؟ 

ما هً سلطات ومسئولٌات المشرفٌن أو المدٌرٌن أو المدربٌن فً  -

الفرٌق وباقً المساعدٌن ورئٌس الفرٌق وكذلك بقٌة أفراد الفرٌق؟ 

الفرٌق؟ ومن هم جمهور المشجعٌن له؟  ٌنتمىلمن   -



كٌف ٌمكن مواجهة المشكالت التً قد تعترض مسٌرة الفرٌق، وما هً أهم   -

طرق االتصال بٌن أفراد الفرٌق وبٌنهم وبٌن المسئولٌن عن الفرٌق؟ 

ما هً أهم الوسائل التً ٌنبغً استخدامها للوصول ألفضل أداء للفرٌق؟ -

ما هو العائد على األفراد من وجودهم فً الفرٌق الرٌاضً؟  -

ما هً السٌاسات واللوائح التً تحكم الثواب والعقاب فً الفرٌق الرٌاضً؟  -

تمت اإلجابة على األسئلة السابقة وغٌرها من األسئلة األخرى بكل وضوح فإذا 

وتفهم كل العب فً الفرٌق الرٌاضً لهذه اإلجابات فعندئذ ٌمكن أن ٌكون ذلك 

.أساسا قوٌا للبدء فً بناء أو تشكٌل فرٌق رٌاضی متماسك وفاعل



بنٌان الفرٌق الرٌاضًمراحل 

:
مرحلة بداٌة التشكٌل أو التكوٌن

مرحلة األداء أو اإلنجاز

مرحلة المقاومة أو االعتراض

.مرحلة تجدٌد المعاٌٌر



بنٌان الفرٌق الرٌاضًمراحل 

:
مرحلة بداٌة التشكٌل أو التكوٌن

تحديد الخطوط العريضة لسموك العالقات من خالل  الفريقوتتأسس ىذه المرحمة عمى محاولة إيجاد التآلف بين أفراد 

بين
بين الالعبين 
بعضيم البعض 

أفراد الجياز 
مجمس االدارات المنافسيناإلداري والفني

والحكام 

وفي ىذه المرحمة يقوم كل فرد في الفريق بعقد مقارنة اجتماعية بينو وبين اآلخرين في الفريق لمتعرف عمى جوانب قوتيم 
وضعفيم

من خالل ويتم ايجاد ىذا التالف 
تنظٌم بعض 

الجوانب 

االجتماعٌة 

اشتراكيم في بعض 
تتسم  التىاألنشطة 
 والسروربالمرح 

 سباحو
المناقشات

 فىاو االشتراك 
انشطو ترويحية 
داخل الرياضة 

 نفسيا 



ة المقاومة واالعتراضمراحل

قد تحدث بعد بداٌة مرحلة التشكٌل أو التكوٌن مرحلة تحدث فٌها محاوالت للمقاومة أو 

ٌختصاالعتراض وعدم الموافقة فٌما 

بين الالعبين 
بعضيم البعض 

واعتماد 

بعضهم البعض 

على اآلخر

بعض مقاومة 

التوجٌهات اإلدارٌة 

أو الفنٌة 

مقاومة عملٌة محاولة 

تحكم البعض فً سلوك 
 الالعبٌن

ككرة القدم  العدوانٌةومن أمثلة ذلك حدوث احتكاكات بدنٌة بٌن الالعبٌن وحدوث المزٌد من 

لمحاولة كل 

العب إثبات 

جدارته

السعً لجذب 

انتباه المدرب

لكً السعً 

ٌكون العبا 

أساسٌا ولٌس 

احتٌاطٌا 

 فىاو االشتراك 

انشطه تروٌحٌة 

داخل الرٌاضة 
  نفسها

ٌمكن للمربً الرٌاضً اإلقالل منها عندما ٌقوم باالنتهاء من تقٌٌم نقاط القوة والضعف فً 

كل العب وأن ٌحدد لكل منهم مستواه الموضوعً وتصنٌفه



.المعاٌٌر دٌدحتمرحلة 

وىي المرحمة التي يمكن فييا التغمب عمى مقاومات أعضاء الفريق أو الصراعات بينيم 
وذلك عن طريقلمحاولة إيجاد التماسك والتضامن والتفاعل بين أفراد الفريق الرياضي، 

تحديد دور كل فرد 
وتوزيع ىذه األدوار

تحديد معايير السموك 
لألفراد 

وتعتبر ىذه المرحمة كمرحمة تنظيم لمفريق والتي فييا يتحد الفريق معا

نتاج احترام الجماعة لإلسيامات الفردية لكل العب في الفريق بدال من الصراع  المعايير 
التنافسي بين األفراد وبالتالي حدوث التعاون ومحاولة كل العب تحقيق أىداف الفريق بدال 

من محاولتو تحقيق أىدافو الشخصية



مرحلة األداء أو اإلنجاز



  

:المؤثرة فً بنٌان الفرٌق الرٌاضًالعوامل 

ىأدوار الفريق الرياض
Sport team roles

معايير الفريق الرياضي
Sport team norms

عي لمفريق الرياضياالمفيوم الجم
Sport team concept



التدريب عممية في وانتظاميم الزمن من لفترة الرياضي الفريق في الالعبين استمرار 
 إطار في دوره الفريق في العب لكل يصبح الرياضية المنافسة في واشتراكيم الرياضي
 والخبرات والقدرات والميارات الشخصية السمات في الالعبين ىؤالء بين الفروق

 إلمكاناتو العب كل إدراك ضوء في الرياضي الفريق أفراد بين التفاعل ويتم واإلمكانيات،
مكانات .الزمالء من غيره وا 

نحو الالعبين سموك يتخذ فعندئذ الفريق بنيان في العب كل دور تحديد حالة وفى 
 تأكيد فيو يحاول الذى دوره الفريق في العب لكل ويصبح محددا، شكال البعض بعضيم
 الالعبين توقعات طريق عن ككل الفريق أداء يتحدد وبالتالي الفريق، في المحدد مركزه
 ثالثة توافر ضرورة إلى والبحوث الدراسات من العديد أشارتو  -- البعض بعضيم لسموك
: الرياضي الفريق أو الجماعة بنيان استقرار لضمان عوامل

:يأدوار الفريق الرياض

الدورقبول الدوروضوح 



الدوروضوح 

 بين األدوار وفيم لدوره العب كل لفيم المعرفي المكون وىو
 العب كل وميام ومسئوليات توقعات مثل الرياضي الفريق أفراد
 ميام أو واليجومية الدفاعية والمسئوليات كالميام الفريق في

األخرى الميام من وغيرىا الفريق قيادة

الدورقبول 

 والرضا الموافقة أي الدور ألداء االنفعالي المكون وىو
 يمثل الرضا أن يعني وىذا العب لكل المعين بالدور المرتبطان

 ال الدور وضوح أن مراعاة وينبغي بتنفيذه االلتزام أو الدور قبول
 يعرفون الذين الالعبين بعض ىناك يكون قد إذ قبولو، يعني

.الدور ىذا أداء عن رضاىم عدم مع ولكن أدوارىم

الدوراداء 

 وىو الدور، ألداء السموكي الجانب المدرك الدور أداء ويمثل
 من فرد وكل الرياضي الفريق فييا يدرك التي الدرجة بمثابة
.تنفيذىا أو بيا القيام تم قد المحددة المسؤوليات أن أفراده



الخلقٌة المعاٌٌر وتتضمن الرٌاضً، الفرٌق أفراد من المتوقع السلوك مستوٌات بالمعاٌٌر ٌقصد 

 الرٌاضً التدرٌب نحو وااللتزام ٌمثلها ومن السلطة نحو واالتجاهات العب كل بها ٌلتزم التً

.الملعب خارج أو داخل سواء الرٌاضً الفرٌق نشاط ٌمس ما وكل الرٌاضٌة والمنافسات

ٌوم من وتثبت تتأصل السلوك معاٌٌر فذن الزمن من لفترة الرٌاضً الفرٌق تفاعل زاد وكلما 

 واتجاهاته معتقداته بعض عن التخلً إلى العب كل ٌضطر وعندئذ الجماعة بنٌان نمو مع آلخر

.الرٌاضً الفرٌق عضوٌة مواصالت سبٌل فً

الرٌاضً للفرٌق كان فذذا .ثباتها مدى وهو الرٌاضً الفرٌق لمعاٌٌر بالنسبة هام جانب وهناك 

 الهٌئة واحترام العدوانً العدائً اللعب عن والبعد الحكام قرارات احترام مثل ثابته إٌجابٌة معاٌٌر

 وااللتزام التدرٌب مواعٌد على التامة والمحافظة الفرٌق فً واإلدارة التدرٌب على المشرفة

 جٌل من تنتقل أن ٌمكن الثابتة اإلٌجابٌة المعاٌٌر هذه مثل فذن النظٌف واللعب الرٌاضٌة بالروح

.الرٌاضً للفرٌق ثابته معاٌٌر تصبح وبذلك الالعبٌن من التالً الجٌل إلى الالعبٌن من

Sport: معايير الفريق الرياضي team norms



عامل التقارب

التمٌٌزعامل 

التشابهعامل 

 -:للفرٌق الرٌاضً  الجماعًأهم العوامل التً تؤدي إلى تنمٌة المفهوم  



 ًإن الالعبٌن الذٌن ٌتمٌزون بالتقارب وجها لوجه والتعامل الٌوم

معا ووجود أماكن دائمة تجمعهم معا فً مقر الفرٌق الرٌاضً 

كغرف اجتماعات الفرٌق وغرف خاصة لخلع المالبس وأماكن 

معٌنة للمحاضرات النظرٌة والتطبٌقات العملٌة وأماكن لإلقامة 

وطرق موحدة جماعٌة لالنتقاالت للمنافسات الرٌاضٌة وغٌر ذلك 

من العوامل التً تسهم فً إٌجاد التقارب والتفاعل الدائم بٌن 

. الالعبٌن

عامل التقارب



 كلما كانت هناك عالمات محددة للفرٌق الرٌاضً تمٌزه عن غٌره

من الجماعات أو الفرق الرٌاضً األخرى كلما كان ذلك عامال 

هاما نحو المفهوم الجمعً للفرٌق الرٌاضً ولذا ٌنبغً أن ٌكون 

فً المنافسات  بهللفرٌق الرٌاضً ردائه الممٌز الذي ٌشترك 

الرٌاضٌة وكذلك شعاراته وهتافاته وطرقه الممٌزة فً اللعب أو 

دخوله للملعب أو طرقه المعروفة فً عملٌات اإلحماء وغٌر ذلك 

من العوامل التً تضفً طابع التمٌز على الفرٌق الرٌاضً 

.  بالمقارنة بالفرق الرٌاضٌة األخرى 

عامل التمٌٌز



المالحظ فً أي فرٌق رٌاضً أن الالعبٌن ٌختلفون فً العدٌد من من 
النواح  کسمات الشخصٌة والخلفٌة العلمٌة والمستوى االجتماعً 

وبالرغم من . واالقتصادي والقدرات وغٌر ذلك من النواحً األخرى 
ذلك كله ٌقع على كاهل اإلدارة الرٌاضٌة والمدرب الرٌاضً للفرٌق 
عبء محاولة إٌجاد التشابه بٌن الالعبٌن فً اتجاهاتهم نحو الفرٌق 

الرٌاضً ونحو تحقٌق أهدافه ونحو السلوك المتوقع من كل العب فً 
الفرٌق ونحو معاٌٌر الجماعة بصفة عامة وغٌر ذلك من أنواع السلوك 
المرتبط بالتدرٌب الرٌاضً والمنافسات الرٌاضٌة أو السلوك خارج 

نطاق الملعب الرٌاضً حتى ٌمكن بذلك تنمٌة المفهوم الجمعً للفرٌق 
االرتقاء ببنٌان  وبالتالىالرٌاضً بالرغم من الفروق بٌن الالعبٌن 
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ٌتمكن تنمٌة المفهوم الجمعً للفرٌق الرٌاضً ٌنبغً إعالء شأن ولكً 
الهدف الجمعً للفرٌق وعدم التركٌز على تشجٌع الهدف الفردي 
لالعب، إذ أن نجاح الفرٌق أو فوزه ٌنبغً أن ٌعزى للجمٌع ولٌس 

(  كالالعب الذي أحرز هدف الفوز فً كرة القدم مثال)لفرد معٌن 
توافر الحوافز الجمعٌة للفرٌق ككل بدال  ٌنبغىومن ناحٌة أخرى 

من الحوافز الفردٌة لالعب معٌن وذلك فً حالة تحقٌق الفرٌق 
بالرغم من أن ذلك قد ال ٌنفً الحافز الفردي فً حاالت  األهدافه

معٌنة مثل الحافز التشجٌع  لحارس المرمى الذي ٌنجح فً صد 
الضربة الجزائٌة فً نهاٌة المباراة والتً كان ٌمكن لها أن تغٌر 

.نتٌجة المنافسة 


