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تعريف اجلماعة ،وانواعها ،وخصائصها

اعلني  هي جمموعة من اثنني او اكثر من االفراد املعتمدين واملتف: مفهوم اجلماعة

.مع بعضهم البعض يف أداء وظائف معينة، وذلك لتحقيق اهداف مشرتكة

:شروط حتقيق وجود اجلماعة كجماعة منتظمة

.ان يكون قيامها مشروعًا•

.ان يكون بقيامها واقعيًا•

.ان يكون هلا صفة االستقرار•

. ان تتخلص من تركيب الواحد واملتعدد•



:خصائص اجلماعة

.فصغر اجلماعة يسهل عملية التفاعل بني أعضائها، حمدودية اجلماعة•

.وجود هدف مشرتك يرغب مجيع األعضاء يف حتقيقه•

.يربط األعضاء مع بعضها عوامل مشرتكة كهدف واحد•

.جلماعةللجماعة كيان مستقل فغالبًا ما يتكلم كل عضو من األعضاء باسم ا•

.غالبًا ما يتفاعل أعضاء اجلماعة وجهًا لوجه•

.اعرتاف متبادل بأهمية الدور الذي يلعبه كل عضو يف اجلماعة•

.غالبًا ما يربز بني افراد اجلماعة شخص ذو مسات معينة هو القائد•

.تضع اجلماعة اطارًا معينًا لسلوك وتصرفات األعضاء•



:هناك أنواع من اجلماعات أهمها

هي اجلماعات الرمسية تنشأ داخل املنظمة وحتدد العالقات: اجلماعة الوظيفية•

رئيس: بني أعضائها من خالل اهليكل التنظيمي، وتتكون هذه اجلماعات من

.ومرؤوسني ويكون هدفها أداء العمل الوظيفي للجماعة

او  هي مجاعات اليت تشكلها بواسطة الوصف التنظيمي: مجاعات املهام اخلاصة•

ني،  تتكون من رئيس ومرؤوس، طبقًا الحتياجات العمل، وقد تكون دائمة او مؤقتة

.هدفها أداء عمل وظيفي دائم او مؤقت

ه تنشأ هذه اجلماعة بسبب وجود تشاب: مجاعات الصداقة واالهتمامات اخلاصة•

.يف خصائص االفراد كاالهتمامات املشرتكة والسن



":من املذكرة"أنواع اجلماعة 

.متثل أوىل مجاعات الواقع واهمها واعمقها يف حياة الفرد: مجاعة االسرة•

بادئها ينشأ الفرد فيجد نفسه عضو يف مجاعة دينية خيضع مل: اجلماعة الدينية•

.  ومعايريها وطقوسها

نقل من  يف بعض اجملتمعات تكون مرنة وتسمح للفرد ان يت: اجلماعات الطبقية•

.طبقة اجتماعية اىل أخرى

ر  جيد الفرد نفسه عضوًا فيها دون ان تتكامل لديه عناص: اجلماعات السكنية•

.اإلرادة الطليقة

مجاعة الرفاق او مجاعة املدرسة، هي مجاعة غري  : مثل:مجاعات الغرض•

.  هولةمفروضة ولكنها اختيارية يستطيع الفرد ان يتنقل من مجاعة اىل أخرى بس



:العوامل املؤثرة على سلوك اجلماعة
.السياسات واألنظمة والقوانني اليت تضعها املنظمة فيما يتعلق بالعمل•

.فلسفة اإلدارة اليت تنتجها فيما يتعلق باجلماعات وكيفية التعامل معها•

.اديةتصميم العمل، ظروف العمل امل، التقنية املتاحة: البيئة الداخلية للتنظيم•

ل التنظيم  كل عضو يف اجلماعة يعترب امتدادًا لبيئته اخلارجية داخ: البيئة اخلارجية•

.وتتأثر باملبادئ والقيم والعرف والتقاليد واملعتقدات الدينية

.سلوك اجلماعة حمكوم مبستوى افرادها اجلماعي•

كتالت  القيادة الدكتاتورية املتسلط غالبًا ترفض وجود ت: النمط القيادي املتبع•

.وجتمعات افراد

قدة الفرد على إجياد نوع من التوازن بني مقتضيات العمل من األنظمة والقوانني•

.  للعمل

كتاب الجماعات وانواعها: المرجع
https://www.makktaba.com/2012/09/Book-groups-
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