
ٌّات  Group Dynamics الجماعة دٌنام

 :كلمتٌن من الجماعة دٌنامٌة" مصطلح ٌتألف 

ٌّة  إلى تؤدي التً والمجتمعة والمتسقة المتماسكة واألنشطة الدفق حالة هً: الدٌنام

 . الجماعة هدف تحقٌق

 قواسم لدٌهم الذٌن األفراد من أكثر أو اثنٌن من اجتماعٌة وحدة هً:  الجماعة

 أهداف أجل من وٌعملون القواعد نفس وٌتبعون والقٌم، المعتقدات من مشتركة

 .علٌها متفق مشتركة ومهام

ٌّات مؤسس   الجماعة دٌنام

 الحقٌقً المؤسس( Kurt leven) لٌفٌن كٌرت االلمانً العالم ٌعتبر         

ٌّات  فقد الثانٌة العالمٌة الحرب منذ المصطلح هذا استخدام انتشر حٌث الجماعة لدٌنام

 التغٌٌر ان نظره فً ذلك وٌعنً( دٌنامٌكً كل) بانها تتمٌز الجماعة ان لٌفٌن رأى

 .االخرٌن فً تغٌٌر الى ٌؤدي الجماعة افراد من فرد اي حالة فً

 :وستون شرتزر تعرٌف 

 الجماعات داخل المتفاعلة القوى:  بانها(  1891 ، وستون شرتزر) عرفها         

 . اهدافها تحقٌق اجل من فٌها العمل وتدٌر تنظم والتً

 .الجماعة مفهوم

 تفاعل بٌنهم(  فأكثر 2) األفراد من مجموعة من تتكون اجتماعٌة وحدة      

 ولهذه االجتماعٌة أدواتهم لألفراد فٌها ٌتحدد"  Social Interaction"  اجتماعً

 تخص التً األمور فً أفرادها سلوك تحدد والتً بها خاصة وقٌم معاٌٌر المجموعة

 مشترك هدف لتحقٌق سعٌا   الجماعة

 .الجماعة دٌنامٌات

 العناصر من عدد فٌها ٌتوفر ان دون تتكون ان ارشادٌة جماعة ألي ٌمكن ال    

 : وهً الهامة

 : المشترك الهدف 11 

 الجماعة تسعى مشترك هدف تحقٌق اجل من اصال الجماعة وجود ان        

 ان ، غٌره او تكٌفٌا او مهنٌا او تربوٌا او تعلٌمٌا الهدف ٌكون وقد الٌه للوصول



 االلتزام على اعضائها ٌساعد فانه لذلك الٌه للوصول وٌدفعها الجماعة ٌحرك الهدف

 باسرها والجماعة الهدف هذا تحقٌق اجل من الٌها واالنتماء وتماسكها باخالقٌاتها

 . وتقررها االهداف تضع التً هً

  االعضاء وجود 12

 رغبتهم على بناء وتطوعً اختٌاري بشكل الٌها اعضائها ٌنتمً التً الجماعات    

 اكثر وٌجعلهم انفسهم عن الحر التعبٌر على ٌشجعهم ذلك فان الٌها االنتماء فً

 . الجماعة تماسك الى بالتالً ٌؤدي مما ، انفتاحا

 الدٌنامً التفاعل 13

 فً واالستمرار وضعتها التً االهداف تحقٌق على قادرة الجماعة تكون لن      

 االخر منهم كل ٌساعد بحٌث اعضائها بٌن دٌنامً تفاعل هناك ٌكن مالم اعمالها

 على المحافظة اجل من ، واالنفتاح والتقبل االحترام مبادئ ضمن بدوره القٌام على

 .اهدافها تحقٌق نحو وتقدمها الجماعة استمرارٌة

  العالقات نظام 14

 اجل من البعض بعضهم مع الجماعة افراد ٌربط للعالقات نظام وجود من البد      

 به الخاصة مبادئه له للجماعة ٌنظم عضو كل والن ، المشتركة اهدافهم تحقٌق

 الجماعة داخل آلخر عضو من تختلف ال التً واتجاهاته واهتماماته ومٌوله وقٌمه

 -: خالل من تظهر والتً الداخلٌة الدٌنامٌات مصطلح اطالق على أُتفق فقد الواحدة

 وتتعدل تتغٌر قد والتً الفرد بها ٌتصف التً السمات وهً:  الشخصٌة السمات 1أ

 .محددة زمنٌة بفترة للجماعة انضمامه بعد لألفضل

 بالبٌئة تتأثر الجماعة داخل االعضاء سلوكات من الكثٌر ان:  االجتماعٌة البٌئة 1ب

  بها ٌعٌشون التً االجتماعٌة

 الفرد بها ٌمر التً الخبرات مجموعة بمجموعها تشكل وهً:  الفرد خبرات 1ج

 . العمل – المدرسة– االسرة من" ابتداء

ٌّات تؤثر ان المتوقع من ولذلك  التً وادواره االفراد سلوكٌات على الداخلٌة الدٌنام

 .وخارجها الجماعة داخل مستمرة بصفة ٌمارسها

 الفعالة الجماعة خصائص 



 الجماعة ستكون متى او كٌف: ) اآلتً السؤال على العلماء من عدد ركز       

( فعالة جماعة) االرشادٌة الجماعة تجعل التً المهمة االمور ماهً بمعنى(  ؟ فعالة

 :فمنهم( فّعالة)  الجماعة لجعل كافٌة انها رأى التً مقترحاته منهم كل فاقترح

 

 

 ( :Mail and  Brood) برود  و مٌل مقترح

 : ٌأتً ما العالمان هذان اقترحا 

 .الجماعة هذه وجدت لماذا ٌعنً التكوٌن، سبب معرفة 11

 .خالله من العمل ٌمكن الذي المناسب الجو اٌجاد 12

 .القرارات باتخاذ طرقها تطوٌر 13

 .الفرٌد بأسلوبه ٌساهم ان خاللها من عضو كل تمكن التً الظروف تأسٌس 14

 .االعضاء بٌن االتصال تحقٌق 15

 :  االعضاء ٌتعلم عندما 16

 .المساعدة وٌتلقّوا ٌقّدموا ان 1أ  

 . الصراع مع والتكٌف التعامل. ب  

 .وظائفها وتطوٌر سلوكاتهم تشخٌص 1ج  

 (  Lifton) لٌفتون مقترح

 وان افكاره عن ٌعبر ان خالله من الفرد ٌتمكن آمنا مكانا الجماعة تكون ان 11  

 .االخرٌن من صادقة فعل ردود ٌتوقع

 افكاره ٌتقبلوا لم لو حتى منهم عضو ألي القبول ٌظهروا ان االعضاء على 12

 . وسلوكاته

 فً اختالفات بوجود وٌعترفوا بٌنهم اللفظً وغٌر اللفظً االتصال ٌدركوا ان 13

 .مختلفة وبٌئات ثقافات من جاءوا كأعضاء بٌنهم فٌما والقٌم االفكار



 تحمل طرٌق عن الجماعة تنمٌة فً مهما دورا ٌلعب القائد ان الى وٌشٌر   

 واستعمال تطوٌر فً اعضائها ومساعدة الجماعة ألهداف االستجابة فً مسؤولٌاته

 .ألعضائها الدعم لتوفٌر مصادرهم

 : الجماعة حجم تأثٌر 

 ( Slavon) سالفون اقتراح   

 شخصٌن بٌن الثنائٌة العالقة الن اشخاص ثالثة عن الجماعة حجم ٌقل ال ان على

 قوة من ٌزٌد حتى ثالث شخص بوجود اال تثمر ان لها ٌمكن ال الجماعة داخل فقط

 .بٌنهم التواصل وفاعلٌة التفاعل

 ( Loeser) لوسر اقتراح  

 بٌن التفاعل اصبح كلما الجماعة حجم زاد كلما بانه اقترح فقد لوسر اما        

 لٌس بٌنهم فٌما والعالقات االعضاء خبرة تصبح بحٌث واضعف اضعف االعضاء

 اشخاص( 9 -4)  مابٌن ٌكون االمثل الحجم ان على( لوسر)  واضاف ، معنى لها

 على ٌساعد ذلك الن اشخاص(  7)  الجماعة اعضاء عدد ٌكون بان ٌنصح ولذا

 .اخرى جهة من القائد وبٌن جهة من بٌنهم التفاعل حدوث

  المجموعة فً دوره ألداء بالعضو توفرها الواجب الصفات  

 وجذب الحدٌث ارضٌة اٌجاد على قادرٌن االعضاء ٌكون ان:  االرضٌة اٌجاد 11 

 .االخرٌن انتباه

 .مشاعرهم مناقشة عند باألمن ٌشعروا ان:  باألمن الشعور 12

 وقادرٌن البعض بعضهم مع حقٌقً منطقً بشكل ٌتفاعلوا ان:  الحقٌقً التفاعل 13

 (.الراجعة التغذٌة) بٌنهم فٌما المعلومات مداولة على

 وبالتالً فٌه دوره لٌاخذ به المسموح المالئم الوقت فرد كل ٌعرف ان جدا المهم فمن

 . ٌتكلم حتى طوٌال لالنتظار ضرورة هناك لٌس


