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  محاضرات فى علم االجتماع الرياضى



 جماعة الفريق



 مفهوم الجماعة 

 فردان أو أكثر، بينهم •

 أهداف -•

 تفاعل –•

 معايير  – •

 



 أنواع الجماعاث 

 ثانوية    أولية

تتميز بعمق العالقت وشدة االرتباط 

 واالستمراريت 

، وقلت كبر العدد وسطحيت العالقت

 فتراث الدوام 

 (النقاباث  –االحزاب )مثل  (االصدقاء  –االسرة )  مثل



 تابع أنواع الجماعاث 

 غير رسمية  رسمية 

ٌكون دور الفرد محدد 

ومكتوب ولها تنظٌم محدد 

 البناء 

ٌكون دور الفرد غٌر رسمً 

 وغٌر مفروض 

   مثل جماعة االصدقاء مثل جماعة العمل 



 تابع أنواع الجماعاث 

 غير دائمة  دائمة 

تمتاز بشدة العالقات 

 واستمرارها 

من سماتها االساسية 

 سطحية العالقات 



 أهم ما ٌمٌز جماعة الفرٌق 

 درجات التعقيد فى جماعة الفريق  -1•

 إختالف طبٌعة االداء  -أ      •
 اختالف التاسب العددي والمساحً -ب

 ميكانزم التفاعل داخل جماعة الفريق  -2 •

 التعاون  -•

 التنافس •

 الصراع •

 المواءمة •

 تأثير جماعة الفريق على اتجاهات  -3



 العوامل المحدثة لجماعة الفريق

 شخصٌة الفرد -1

 الظروف االقتصادٌة  -2

 الظروف االسرٌة  -3

 التجارب االجتماعٌة السابقة  -4



 شخصية الفرد  -1

 المحدثة العوامل أهم من تعتبر الفرٌق فى فرد كل شخصٌة•

 واستعدادات قدرات من به ٌرتبط وما الفرٌق لدٌنامٌكٌة

 االفراد فى مثٌالتها عن تختلف ونزعات ورغبات ومٌول

 حٌن االجتماعٌة الحٌاة تتصور أن ٌمكن وبذلك االخرٌن،

 مع الفرٌق أعضاء من عضو كل شخصٌة بها وتتفاعل تختلط

 تواجدهم نتاج هو التفاعل ٌكون حٌث االخر، العضو شخصٌة

 .واحد فرٌق فى البعض بعضهم مع



 الظروف االقتصادية

 فىالظروف االقتصادٌة التً ٌمر بها الفرد تؤثر •

نظرته وفى حكمه  فى ٌتبٌنهاتحدٌد القٌم المختلفة التً 

 .على االشٌاء



 الظروف االسرية 

 لمكانته الفرد تحدٌد فى تؤثر التً هً االسرة•

 أنها ٌرى التى االدوار تحدٌد فى تئثر كما االجتماعٌة،

 . المختلفة االجتماعٌة المواقف فى تناسبه



 التجارب االجتماعية السابقة 

 التىالمقصود هنا هو مناقشة أثر التجارب االجتماعٌة السابقة •

دٌنامٌكٌة الفرٌق، فهذه التجار تترك طابعاً  فىمر بها كل فرد 

قدرته على  فىسلوك الفرد واتجاهاته فتؤثر بالتالً  فى

 .باالخرٌنتكوٌن عالقاته الجدٌدة 



املادة العلمية حتت مسئولية استاذ املقرر ودون أدنى مسئولية  •

 على الكلية أو اجلامعة  

 


