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 المهارات لبعض األداء تقویم في االجتماعیة المعاییر تأثیر

  الخبرة لسنوات وفقا السلة كرة في لهجومیةا
  

  نغم محمود  ألعبیدي .د.أفراح ذنون یونس   م. د.م.د ناظم شاكر یوسف الوتار   ا.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل

  ٢٥/٧/٢٠٠٦:تاریخ قبول النشر   ؛    ٩/١١/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  ملخص البحث
تـــصمیم تجربـــة علمیـــة لتحدیـــد تـــأثیر المعـــاییر االجتماعیـــة فـــي تقـــویم   إلـــىهـــدف البحـــث         

الكــشف عــن  كمــا تــضمن البحــث هــدفا اخــر وهــواألداء لــبعض المهــارات الهجومیــة فــي كــرة الــسلة 
تــأثیر المعــاییر االجتماعیــة فــي تقــویم األداء لــبعض المهــارات الهجومیــة فــي كــرة الــسلة علــى وفــق 

  ). سنوات الخبرة(یر متغ
لمعــاییر االجتماعیــة تــأثیر  فــي تقــویم األداء ل بــان البــاحثون  وللتحقــق مــن أهــداف البحــث افتــرض

واسـتخدم البـاحثون المـنهج التجریبـي لمالءمتـه وطبیعـة . لبعض المهارات الهجومیة في كرة الـسلة 
لمراكـز التدریبیـة واألندیـة البحث ، وقد أشتمل مجتمع البحث على مدربي كرة الـسلة العـاملین فـي ا

  ) . ٢٠٠٤(الریاضیة والمعتمدین في اتحاد كرة السلة لمحافظة نینوى لعام 
  وقـــد تـــم اختیـــار التـــصمیم التجریبـــي المالئـــم والمـــسمى بالتـــصمیم التجریبـــي ضـــمن األفـــراد 

)Within –subjects design. (  
هجومیــة فــي كــرة الــسلة تــم وقــد تطلــب البحــث  اســتخدام اســتمارة تقــویم األداء للمهــارات ال

 البحـث المـستخدمة بـأدوات المعـامالت العلمیـة الخاصـة إجـراءتصمیمها من قبـل الباحثون،وقـد تـم 
  . العلمیة الالزمة في البحوث الریاضیةاألسسوالمتمثلة بحساب الصدق والثبات على وفق 

تج واســـتن  )٢٠٠٤/ ٢٩/٣ ولغایـــة ١٦/٢/٢٠٠٤(وقــد أجریـــت تجربـــة البحـــث للفتــرة مـــن 
الباحثون فاعلیة التجربة التي تم تصمیمها  في قیاس تـأثیر المعـاییر االجتماعیـة فـي تقـویم األداء 

خرج الباحثون بعدد مـن التوصـیات كـان مـن اعتمـاد  و. لبعض المهارات الهجومیة في كرة السلة 
رات فـــي تقـــویم بعـــض المهـــا فـــي تحدیـــد تـــأثیر المعـــاییر االجتماعیـــة التـــي تـــم تـــصمیمها التجربـــة 

الهجومیة في كرة السلة عند دراسة هذه الظاهرة االجتماعیـة فـي بحـوث مقبلـة فـي مجـال لعبـة كـرة 
  . السلة أو األلعاب الریاضیة األخرى 

 

 ٢٠٠٧ –) ٤٣( العدد –) ١٣( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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The Impact of Social Norms on the Evaluation of the 

Performance of Some Offensive Skills at Basketball 
Dr. Nadhim Al-Wattar           Dr .Afrah . D. Younis       

Dr. Nagham M. Al-Obuide 

University of mosul – college of sport education 

Abstract 
 The research  aims at designing a scientific experiment to determine 

the impact of social norms on the evaluation of the performance of some 
Offensive skills at basketball.  Revealing the impact of social norms on 
the evaluation of some Offensive skills in basketball according to 
variables that include (years of experience )To examine the above 
objectives , the researchers has made the following hypothesis :Social 
norms affect the evaluation of performance of some Offensive skills at 
basketball  .  

The researchers  has adopted the experimental approach as a model for 
this approach best fits the parameters of the study. The research 
population encompasses the basketball coaches who work at the training 
centers and athletic clubs credited by the Basketball Federation of 
Nineveh Governorate for the year (2003-2004) .  

The experimental model has been chosen for it fits the kind of 
research at hand : This model is also termed “the within subjects 
experimental design” which runs parallel  to the statistical method 
employed here as well.  The experimental design accordingly entails the 
arbitrary or the complete random design. The researchers have also used 
an observation questionnaire for evaluating Offensive performance in 
basketball designed by the researchers   .  
The research experiment has been done during the period (16-2-2004 / 
29-3-2004). Its  included a number of conclusions as following  
Effectiveness of the experiment designed by the researchers  in measuring 
the impact of social norms in the evaluation of the performance of some 
Offensive skills at basketball . This is due to the accurate scientific 
conclusion applied in previous experiments tackling the same social 
phenomenon .  
The researchers conclude the following recommendations Adopting the 
experiment designed by the researchers in determining the effect of social 
norms on the evaluation of Offensive skills at basketball when studying 
this phenomenon in future research on basketball and other games .  
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  التعریف بالبحث  -١
  : البحث وأهمیةالمقدمة  ١ -١

 وتفــسیراتها العلمیــة فــي اإلفــرادلــة بــین  المتبادالتــأثیراتاهــتم علــم الــنفس الریاضــي بدارســة 
  . تطور ونمو الشخصیة الریاضیة عن طریق ادراك البیئة االجتماعیة وتفاعالتها المختلفة 

ومـــع اخـــتالف المعـــاییر بـــین الجماعـــات فـــالفرد یخـــضع فـــي بعـــض االحیـــان الـــى معـــاییر 
ال والتــي یطلــق علیهــا  یرغــب االنتمــاء الیهــا او ینتمــي الیهــا فعــعنــدماالجماعــة او یعتــرض علیهــا 
والتي تسعى من خالل تاثیراتهـا علـى الفـرد ) References group(مصطلح الجماعة المرجعیة 

ـــذین یـــشعرون بقـــدرة الجماعـــة  )Conformity(الـــى احـــداث ظـــاهرة المـــسایرة  ـــل االفـــراد ال مـــن قب
مــنهم المرجعیــة علــى التقــویم ویمیلــون الــى االیمــان التــي تخــص مجــال اختــصاصهم او شــؤونهم و 

الجماعــة الریاضــیة ، اذ تعــد المــسایرة مــن الظــواهر االجتماعیــة المهمــة التــي تظهــر كــسلوك عنــد 
 فهـي نتیجـة حتمیـة مهمـة لتنظـیم ومـن ثـماالفراد وكاستجابه لضغط الجماعة المرجعیـة علـى الفـرد 

  . السلوك عند الفرد التي توقفه عند الحدود المقبولة اجتماعیا
ة تجـــارب نفـــسیة كانـــت ترتكـــز فـــي افكارهـــا وطریقـــة تنفیـــذها  فقـــد ظهـــرت عـــدالـــشأنوبهـــذا 

ـــدأ مهـــم هـــو  ـــة وضـــغوط "والنتـــائج التـــي توصـــلت الیهـــا علـــى مب ـــاثیر المعـــاییر االجتماعی تحدیـــد ت
 ,Sherif(الجماعة المرجعیة على مسایرة االفراد الحكامها ومن بین هذه التجـارب تجربـة شـریف 

 Blake and(،وبلیـك وبـرهم ) Asch, 1952(وآش ) Schonbar, 1945(، وشونبار ) 1936

Berhm, 1955)."(، ٢٠٠٤،١٠٧ ولي و محمد (  
وبما ان لعبة كرة السلة هي احدى االلعاب الریاضیة الواسعة االنتشار والتـي تتـشكل فیهـا 
مجموعــة مــن التــاثیرات المتبادلــة بــین افرادهــا والتــي تمثــل نموذجــا معبــرا للجماعــة الریاضــیة، فــان 

ـــاثیر المعـــاییر االجتماعیـــة فـــي تقـــویم اهمیـــة البحـــث  ـــبعض األداءالحـــالي اتجهـــت الـــى دراســـة ت  ل
المهارات الهجومیة في هذه اللعبة لتفسیر هـذه التـاثیرات وطبیعتهـا مـن اجـل المـساهمة فـي تطـویر 
الحركــة الریاضــیة فــي القطــر وال ســیما مــن خــالل اســتخدام الوســائل العلمیــة الدقیقــة بغیــة الوصــول 

درات نحو اتخاذ القرارات الصحیحة والسلیمة في المواقف الحرجة التـي یتعـرض لهـا الى تطویر الق
  . المدرب الریاضي في اثناء التدریب والمنافسة 

  : مشكلة البحث  ٢-١
اهـــتم علمـــاء الـــنفس العـــام بدراســـة تـــاثیر المعـــاییر االجتماعیـــة علـــى مـــسایرة االفـــراد الراء 

نــــساني التــــي تــــستند الــــى الــــضغوط االجتماعیــــة االخــــرین بــــصفتها ســــمة مــــن ســــمات الــــسلوك اال
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للجماعات المرجعیة على االفراد ومع استمرار الدراسات العلمیة خالل فترات زمنیـة متعاقبـة والتـي 
 أساسـیناختلفت في نتائجها في تفسیر السلوك الناجم عن التاثیر االجتماعي مـن خـالل منطلقـین 

ـــ سلوك بـــشكل مباشـــر وثانیهـــا انهـــا ضـــغوط اولهـــا ضـــغوط اجتماعیـــة نفـــسیة واضـــحة تـــؤثر فـــي ال
  . اجتماعیة ضمنیة غیر واضحة لكنها تؤثر في التقویم 

وبمــا ان المــدرب هــو احــد المرتكــزات المهمــة فــي عملیــة االعــداد النفــسي لالعبــین والــذي 
یظهــر تــاثیره واضــحا فــي طبیعــة الــسلوك الــذي یؤدیــه الالعــب ومــن خــالل التحلیــل لطبیعــة عمــل 

كه من السمات الشخصیة التي تعبر عن ذاتـه ومقدرتـه فـي التـاثیر علـى االخـرین المدرب وما یمتل
فقد تم اختیار هذه الشریحة المهمة من المجتمع الریاضي لیتم من خاللها معالجة احـد المـشكالت 

 داءالمهمة في مجال علم النفس الریاضي وهي تاثیر المعاییر االجتماعیة على تقویم المدربین لأل
  .الریاضي
نظــرا لتعــدد االتجاهــات فــي الدراســات النفــسیة الریاضــیة ولعــدم وجــود تجــارب حدیثــة فــي و 

 عمدالمجال الریاضي لهذه الظاهرة وانسجاما مع التوجهات العلمیة الحدیثة في البحث العلمي فقد 
 لـــبعض األداء الــى تــصمیم تجربــة علمیــة حـــول تــاثیر المعــاییر االجتماعیــة علــى تقــویم البــاحثون
 الهجومیــة فــي كــرة الــسلة وذلــك لالجابــة عــن تــساؤالت علمیــة دقیقــة تتعلــق بهــذه الظــاهرة المهــارات

  :النفسیة واالجتماعیة المهمة في كرة السلة وهي 
  ؟األداءما مدى تاثیر المعاییر االجتماعیة على تقویم  .١
   صفة عامل الخبرة منطلقا لتحدید ذلك التاثیر؟ اعتمادهل یمكن .٢
   :  البحثهدفا ٣-١
 لـــبعض المهـــارات األداءتـــصمیم تجربـــة علمیـــة لتحدیـــد تـــاثیر المعـــاییر االجتماعیـــة فـــي تقـــویم  .١

  . الهجومیة في كرة السلة 
 لــبعض المهــارات الهجومیــة فــي كــرة األداءالكــشف عــن تــاثیر المعــاییر االجتماعیــة فــي تقــویم  .٢

  .سنوات الخبرة  السلة على وفق متغیر
  :فرض البحث  ٤-١
 وفقـــا  لـــبعض المهـــارات الهجومیـــة فـــي كـــرة الـــسلةاألداء المعـــاییر االجتماعیـــة فـــي تقـــویم تـــؤثر -

   . لسنوات الخبرة
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  : مجاالت البحث  ٥-١
ــــشري  ١- ٥-١ ــــة الریاضــــیة المعتمــــدون المــــدربون :المجــــال الب ــــة واالندی ــــي المراكــــز التدریبی  ف

-٢٠٠٣(والمعتمــدین فــي اتحــاد كــرة الــسلة لمحافظــة نینــوى للعــام 
٢٠٠٤ .(  

  .  قاعة اللیاقة البدنیة في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل :المجال المكاني ٢-٥-١
  . ٢٩/٣/٢٠٠٤ ولغایة ١٦/٢/٢٠٠٤ بین ابتداً  :المجال الزماني  ٣-٥-١

  

  : تحدید المصطلحات  ٦-١
   )Social Norms(المعاییر االجتماعیة 

  ):١٩٩٥المغربي ، (عرفها 
لــسلوكیة التــي تحــددها الجماعــة وهــي التــي تــوفر للفــرد االســاس الـــالزم القواعــد ا"  بانهــا 

  )١٩٩٥،١٨٣ المغربي،" .(للتنبؤ بسلوك االعضاء االخرین 
  ):١٩٩٧القریوتي ، (وعرفها 

القاعـــدة الـــسلوكیة التـــي یقبـــل بهـــا افـــراد الجماعـــة بحیـــث یخـــضعون فـــي ســـلوكهم " بانهـــا 
  ) ١٩٩٧،١٢٧القریوتي ، " . (وعملهم لما تحدده الجماعة 

كتعریف اجرائي للمعاییر االجتماعیة التي ) ١٩٩٥المغربي ، ( تعریف الباحثون تبنىوقد 
  .  في البحث الحالي الباحثونها استخدم

 ): Reference Group(الجماعة المرجعیة 

  ):١٩٨٢عمر ، ( عرفها  
یا او قیمیا لتقیـیم جماعة من االفراد یرجع الفرد الذي ینتمي الیها فكریا او اجتماع"  بأنها 

" ســلوكه او اظهــار صــورته االجتماعیــة ، والتــي قــد یــستخدمها كاطــار مرجعــي معهــم لهــذا التقیــیم 
  ) ٢٢٧، ١٩٨٢عمر ، .(

  ) :٢٠٠٢حمود ، (وعرفها 
الجماعة التي تكون معاییرها ومقاییسها مرجعا یقتـدى بـه مـن قبـل االخـرین وتمثـل " بانها 

حــاول الفــرد الوصــول الیــه ، او یولیهــا الثقــة فــي التعامــل وینتمــي هــذه الجماعــات مرشــدا او دلــیال ی
  )٢٠٠٢،١٠٨ حمود ،".(الیها لما تحققه له من اهداف او اغراض معینة 
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 ١٠١

  :ویعرفها الباحثون اجرائیا
خبة من خمسة اساتذه في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل والذین یشاركون في     

لــضغط علــى أفــراد مجتمــع البحــث للتــأثیر فــي تقــویم أدائهــم لــبعض تجربــة البحــث الحــالي بهــدف ا
  .المهارات الهجومیة بكرة السلة

  )  (Conformityالمسایرة 
  ):Regis, 2002(عرفها ریجز 

ــــــــــد بــــــــــسبب ضــــــــــغط اجتمــــــــــاعي فعلــــــــــي" بانهــــــــــا   ــــــــــسلوك او المعتق ــــــــــر فــــــــــي ال ( " تغیی
   Regis,2002.3 (  

  ):Encyclopedia,2004(وعرفتها الموسوعة النفسیة 
هي درجة تـاثیر الجماعـة علـى الفـرد لتغییـر اتجاهاتـه وارائـه لكـي تتطـابق مـع راي " بانها 

  ".الجماعة وذلك من خالل ممارسة الضغط االجتماعي على االفراد
   ).٢٣ ، ٢٠٠٤الموسوعة النفسیة ،                                                 (

  كتعریف اجرائي للمسایرة ) Encyclopedia,2004(تعریف الموسوعة النفسیة  الباحثون یتبنىو 
   االطار النظري-٢

  ســــیتم عــــرض الجانــــب النظــــري لمتغیــــرات البحــــث االساســــیة وهــــي المعــــاییر االجتماعیــــة   
)Social Norms ( والمــسایرة)Conformity( فــي ضــوء النظریــات العلمیــة التــي حاولــت ان ،

فـي المجـال االجتمـاعي والریاضـي خـالل فتـرات زمنیـة مختلفـة علـى وفـق  تفسر السلوك االنساني 
خالصــة التجــارب العلمیــة التــي تناولــت هــذه المواضــیع وحقــائق التفاعــل المــشترك فیمــا بینهــا وكمــا 

  :یأتي
  )Social Influences(لتأثیرات االجتماعیة  ا١- ٢

الدراسة العلمیـة لمـسارات  " اان من بین تعریفات علم النفس االجتماعي تعریف یؤكد بانه  
  :هي" رئیسة ثالثة

  Social Interaction   التفاعل االجتماعي-١

  Social Interdependence   االتكال االجتماعي-٢

  Social Influence   االجتماعيالتأثیر -٣

  :وتتحدد دراسة التأثیر االجتماعي في ضوء ركائز السلوك االساسیة األتیة
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 ١٠٢

رفـت ) ١٩٣٠( على رأي الفرد ومعتقداته وأحكامه وتلك ظاهرة ُدرست منذ تأثیر الجماعة. أ وقد ُع
  ).Conformity(بالمسایرة 

رفـت ) ١٧٨٩(تأثیر الجماعة علـى انفعـاالت الفـرد ومـشاعره و تلـك ظـاهرة ُدرسـت منـذ . ب وقـد ُع
  ).Panic(باالنفعال المؤلم 

ــــى . ج ــــك ظــــاهرة ُدرســــت منــــذأداءتــــأثیر الجماعــــة عل وقــــد ُعرفــــت بالتیــــسیر ) ١٨٩٧ ( الفــــرد وتل
  )١٩٩٦،١االزیرجاوي، ).(Social Facilitation(االجتماعي 

وقــد اشــتمل البحــث الحــالي علــى دراســة المــسار االول مــن التــاثیرات االجتماعیــة والمتمثــل 
  .بظاهرة المسایرة من خالل دراسة تاثیر المعاییر االجتماعیة في تلك الظاهرة العلمیة

  )Social Norms(تماعیة المعاییر االج ٢- ٢

ینمو الفرد ویتطور في اطار اجتماعي، فهو یعیش متفاعًال مع جماعته متأثرًا بها ومـؤثرًا   
  فیهـــــــا، فالجماعـــــــة هـــــــي التـــــــي تحـــــــدد الحـــــــدود التـــــــي ینبغـــــــي ان ال یخـــــــرج عنهـــــــا فـــــــي ســـــــلوكه،

فیـه، وهـذه  ولكل مجتمع من المجتمعات محدداته الخاصة به والتي بموجبها یتحـدد سـلوك االفـراد 
المحــددات تــسمى المعــاییر االجتماعیــة، وهــذه المعـــاییر تكونــت نتیجــة تفاعــل افــراد الجماعــة فـــي 
ماضیها وحاضرها، فهي اذن تختلـف بـاختالف الثقافـات والمجتمعـات وبنـاًء علـى ذلـك فـإن سـلوك 

ي والـــسلوك االجتمـــاع. الفـــرد ســـیكون مرســـومًا ومحـــددًا علـــى وفـــق المعـــاییر الـــسائدة فـــي مجتمعـــه
النموذجي او المثـالي هـو الـذي یحظـى بقبـول اجتمـاعي دون رفـض او اعتـراض او نقـد، والـسلوك 
الـــسوي الـــذي یـــسایر المعـــاییر تباركـــه الجماعـــة وتعـــززه ویكـــون جـــزاؤه الثـــواب االجتمـــاعي، بینمـــا 

  .السلوك المغایر او المخالف ال تباركه الجماعة ویكون جزاؤه العقاب االجتماعي
  ) Group Influence(عة تأثیر الجما ٣-٢

ان الجماعة تستطیع التأثیر على الفرد ایجابیـًا أوسـلبیًا "الى ) :Fulmer(لقد اشار فولمر   
  :األتیة" بوساطة الوسائل الثالث

ویعــد اقــوى دافــع لــدى االفــراد فــي الجماعــة، اذ ان ): Pressure Group(ضــغط الجماعــة . ١
ار یتخــذه الفــرد، والكثیــر مــن اعمالنــا وتــصرفاتنا تتــأثر قبــول الجماعــة للفــرد یعــد الــدافع وراء كــل قــر 

كثیرًا بخوفنا مما سیقوله الغیر، مع ان هؤالء الغیر قد یكونون غیر مهتمین ولكن ضغط الجماعة 
  .یتواجد دومًا في ذهن الفرد
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 ١٠٣

وهــو امتــداد لــضغط الجماعــة ولكنــه فعلــي ):  Applying Punishment(تطبیــق العقوبــة . ٢
ذا التاثیر من خالل انزال العقوبة باحـد االفـراد غیـر الملتـزمین بمعـاییر الجماعـة وحقیقي ویظهر ه

  .المتفق علیها
یمیل ضـغط الجماعـة والتطبیـق الجزائـي الـى التغلـب ): Personal Values(القیم الشخصیة . ٣

ــــــــــا یــــــــــنظم القــــــــــیم  ــــــــــى القــــــــــیم الشخــــــــــصیة، وفــــــــــضًال عــــــــــن ذلــــــــــك ُتطــــــــــور الجماعــــــــــات غالب   عل
)Value Systems (رادهــا فتــصبح اهــداف الجماعــة وارؤهــا مقبولــة مــن قبــل الفــرد علــى انهــا الف

  )٢١٤ – ٢١٣، ١٩٩٧ حریم،. (صحیحة ادبیا وخلقیا
  )Reference Group(الجماعة المرجعیة  ٤ -٢

دراســة الجماعــة المرجعیــة مهمــة بالنــسبة ألهمیتهــا فــي التفاعــل االجتمــاعي والعالقــات إن   
  .یأتي  وتصنف الجماعة المرجعیة إلى ما ن الجماعاتفي داخل الجماعة والعالقات بی

  :)Belonging Group(جماعة االنتماء -
 أي الجماعـــــة التـــــي ینتمـــــي الیهـــــا الفـــــرد فعـــــًال مثـــــل الجماعـــــة االولیـــــة ویكـــــون التفاعـــــل 
االجتمـــــاعي فیهـــــا وجهـــــا لوجـــــه مثـــــل االســـــرة، وجماعـــــة االنتمـــــاء الثـــــانوي مثـــــل جماعـــــة التنظـــــیم 

ــــاحثون اعتمــــد، وقــــد ) ١٨، ٢٠٠٤جــــابر، .(االجتمــــاعي ــــة الب  هــــذا النــــوع مــــن الجماعــــة المرجعی
  .الغراض التجربة

 . فئات ینتمي الیها الشخص بصورة الیه بحكم سنه او جنسه أو ثقافته وما شابه ذلك-
  )٢٠١، ١٩٧٠ملیكة، (

  ):Expected Group( جماعة متوقعة او منتظرة -
لكنــه یتوقــع او ینتظــر او یطمــح فــي االنتمــاء  ال ینتمــي الیهــا الفــرد فعــًال و  الجماعــةوهــذه  

فقــد یتوقــع الفــرد االنــضمام الــى جماعــة مــا او االنتمــاء الیهــا، لــذلك ). ٦٨، ١٩٧٧زهــران، (الیهــا 
  . فهو یسلك تبعًا لذلك معاییر الجماعة الجدیدة ولیس تبعًا لمعاییر الجماعة التي ینتمي الیها حالیاً 

  ): Negative Reference Group( الجماعة المرجعیة السلبیة-
  وهــــي الجماعــــة أو الجماعــــات التــــي ال یــــود الفــــرد االنتمــــاء الیهــــا، لــــذلك فهــــو یقــــنن مــــن   

  ســــــــــــلوكه ومعتقداتــــــــــــه واتجاهاتــــــــــــه بحیــــــــــــث یتجنــــــــــــب كــــــــــــل مــــــــــــا یتفــــــــــــق مــــــــــــع معــــــــــــاییر هــــــــــــذه 
  )١٩٩٧،٢٤٣ عویس وعصام،.(الجماعة

  )Conformity(المسایرة  ٥-٢

  )Conformity Concept(مفهوم المسایرة  ١ -٥-٢
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ان وضــوح معــاییر الجماعــة نتیجــة تماســك الجماعــة وتجــانس اعــضائها وكثــرة االتــصال   
بینهم یزید من التمسك بها، كما یزداد االلتزام بالمعاییر االجتماعیة كلمـا زادت اهمیـة العمـل الـذي 

  ه مــــن الواضـــــح وعلــــى الـــــرغم مــــن اهمیـــــة االلتــــزام بمعـــــاییر الجماعــــة اال انـــــ. تقــــوم بــــه الجماعـــــة
  ان بعـــــــض االفـــــــراد ال یحبـــــــون ان یتقیـــــــدوا بـــــــاداب الـــــــسلوك العـــــــام، وتمـــــــارس الجماعـــــــة الكثیـــــــر 
من الضغط االجتماعي على االفراد الجبـارهم علـى االذعـان والتقیـد بمعاییرهـا ولكـن هـؤالء االفـراد 
ــــــــــــــــضغط ومــــــــــــــــدى  ــــــــــــــــث درجــــــــــــــــة تــــــــــــــــأثرهم بهــــــــــــــــذا ال ــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن حی ــــــــــــــــون فیمــــــــــــــــا بی   یختلف

  .)٤٣ – ٤٢، ٢٠٠٤جابر، . (استجابتهم له
  ) Conformity Forms(شكال المسایرة  ٢-٥-٢

 یمكن تحدید ثالثة اشكال للمسایرة یتخذها الفرد تماشیًا مع المعاییر االجتماعیة وهي  
  :كاالتي

  )Compliance()   الخضوع الطوعي  (االذعان ١-٢-٥-٢

س على صعید وهو التصرف بما یتماشى مع الضغط االجتماعي على صعید السلوك ولی  
. النوایــا وان ضــغط الجماعــة علــى اعــضائها بقــصد توحیــد ســلوكهم یحقــق لهــا الكثیــر مــن المزایــا

ویحصل االذعان عندما یسایر الفرد ظاهریا لضمان غایة مـا الجتنـاب التعـرض لالنتقـاد مـن قبـل 
  .الجماعة وینطوي على هذا تشویه الفعل بدون تغییر االتجاه او الموقف

 )Identification) (أو التوحد مع االخر(ثلة او المطابقة  المما٢- ٢-٥-٢

  وهـــــــــــــي تـــــــــــــشبه الخـــــــــــــضوع اال اننـــــــــــــا ال نتـــــــــــــصرف الن ســـــــــــــلوكنا یرضـــــــــــــینا داخلیـــــــــــــا،   
حیث ان الفرد قد یسلك مسلكًا مشابها لسلوك غیره في الجماعة النه یرید ان یتاكد ان موقفه سلیم 

 اراء ه تقبلـــ والمة موقفـــه وســـالمة فهمـــهوان فهمـــه لالمـــور فهـــم ســـلیم، فـــاذا لـــم یكـــن واثقـــًا مـــن ســـ
). وهـــم الـــذین یكونـــون جماعتـــه المرجعیـــة(االشـــخاص الـــذین یحـــبهم ویحتـــرمهم ویثـــق فـــي ارائهـــم 

  . ویحدث التوحد مع االخر عندما یقبل الفرد بتأثیر الجماعة لرغبته في البقاء معها
  (Acceptance)القبول     ٣- ٢- ٥-٢

 ینــسجم مــع الــضغط االجتمــاعي وهــذا یمثــل ارســخ واكثــر وهــو االعتقــاد او التــصرف بمــا  
.. االستجابات استمرارا للتأثیر االجتماعي، فالقبول مدفوع برغبة الشخص الن یكـون علـى صـواب

  .ویتحقق عندما یحصل توافق بین قیم الجماعة وقیم الفرد  
  الجماعةتجارب في تكوین وتاثیر المعاییر االجتماعیة على مسایرة االفراد لمعاییر  

  )Sherif, 1936( تجربة مظفر شریف -١
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 ١٠٥

اراد مظفر شریف ان یختبر تأثیر الجماعة على تكوین المعاییر االجتماعیة ودراسة مدى   
  .الفراد باحكام الجماعة ومعاییرهاتأثر ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ـــــــــه هـــــــــذه  ـــــــــي تجربت ـــــــــماســـــــــتخدم شـــــــــریف ف ـــــــــشكل رق ـــــــــة )١ (ال   ، ظـــــــــاهرة الحركـــــــــة الذاتی

)Auto – Kinetic Phenomenon ( كموضوع یستثیر حكم الفرد وهو منفرد ثـم حكمـه بعـد ان
یل مــن االفــراد، وذلــك لدراســة مــا قــد یحــدث مــن یــستمع الــى حكــم شــخص اخــر او احكــام عــدد ضــئ

  :أما عن ظاهرة الحركة الذاتیة نفسها فانها تظهر على الوجه األتي. تأثیر في رأي الفرد
مـضیئة فـي غرفـة مظلمـة تمامـا فاننـا نالحـظ بعـد بـضع ) ثابتة(إذا ثبتنا نظرنا على نقطة 

هــذه الحركــة الظاهریــة قــد ). قــع ثابتــةمــع انهــا فــي الوا(ثــوان ان هــذه النقطــة المــضیئة تبــدأ تتحــرك 
تمــضي باتجــاه معــین وقــد تمــضي فــي اتجــاه مــضاد، وتكــون احیانــا بطیئــة واحیانــا ســریعة واحیانــا 

هذه الحركـة تتفـاوت فـي مـداها، فقـد تمـضي فـي مـدى ضـیق . منتظمة واحیانا اخرى غیر منتظمة
وال . ترًا وربمـا اكثـر قلـیالسـنتم) ٣٠(مقدار سنتمترین مثًال، وقد تمضي في مدى واسع یـصل الـى 

یغیــر فــي االمــر شــیئًا ان یعــرف الــشخص مقــدمًا ان هــذه النقطــة ثابتــة فــسیظل یراهــا تتحــرك رغــم 
 الذي القاه شریف هو ، ما الفرق بین حكم الفـرد منفـردًا وحكمـه بعـد ان الرئیسذلك، وكان السؤال 

  . یتاثر براي الغیر على مدى هذه الحركة الظاهریة ؟

  المجـــــر 

  

مصدر 
  الضوء

  حاجز
حاجز نقطة 

  متحرك

  زر  زر

فر  فر 

٥ 

٢.٢

  )١ (شكل رقم
  الحجرة التجریبیة في تجربة مظفر شریف
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 ١٠٦

ك في هذه التجربة حوالي مائة شخص مـن الراشـدین وانقـسمت التجربـة علـى وقد اشتر 
  :قسمین رئیسین

تعـــرض بعـــض االفـــراد الدراك الظـــاهرة كـــل علـــى انفـــراد وكانـــت مـــدة العـــرض ثـــانیتین یـــصدر  .١
ویتكـــرر العـــرض علـــى الفـــرد الواحـــد بهـــذه . بعـــدهما الفـــرد حكمـــه بمـــدى الحركـــة التـــي شـــاهدها

حسب الباحث متوسط مدى الحركة بالنسبة لهذا الفـرد وبالمقارنـة بـین مرة ثم ی) ١٠٠(الصورة 
فـبعض االفـراد كانـت احكـامهم ذات . احكام االفراد المختلفـین الحـظ شـریف وجـود فـروق ثابتـة

وبعــضهم احكــامهم ذات )  بوصــات٩ – ٧بــین (متوســط مرتفــع وهــم یــدورون دائمــا قریبــا منــه 
بعـد ذلـك عـرض الباحـث ).  بوصـات٣-٢بین (ه متوسط منخفض وهم یدورون دائما قریبا من

وقـد انتخـبهم (هؤالء االفراد للموقف الجمعي، فكان یجمع بین شخصین او ثالثة في آن واحـد 
على اساس ان تقدیراتهم لمدى الحركة متباعدة، ثم عرضهم للظاهرة معًا وطلب من كل منهم 

ص یتخلى عـن احكامـه التـي ان یعلن تقدیره للحركة على مسمع من االخر عندئذ بدأ كل شخ
كان ثابتًا علیها ویتجه نحو تقدیرات زمیله أو زمیلیه، وبالتدریج بدأ یظهر متوسط ثابـت جدیـد 

  .هذا من القسم االول في التجربة) للجماعة
امـــا فـــي القـــسم الثـــاني مـــن التجربـــة، اتبـــع الباحـــث نفـــس الطریقـــة ولكـــن بترتیـــب معكـــوس فبـــدأ  .٢

). م یــشتركوا فــي القــسم االول للموقــت الجمعــي ثــم الموقــف الفـــرديالــذین لــ(بتعــریض االفــراد 
  واســــــتنتج شــــــریف مــــــن الجمــــــع بــــــین قــــــسمي التجربــــــة والمقارنــــــة بینهمــــــا عــــــددا مــــــن النتــــــائج 

  . المهمة، خالصتها
فـــــي مجـــــال لـــــیس لـــــه فیـــــه أي معیـــــار ) النقطـــــة المـــــضیئة(ان الــــشخص اذا ادرك شـــــیئا مـــــا   . أ

فانـه ال یلبـث ان ُیكـون لنفـسه اطـار یتحـرك ) ظلمـة تمامـاً الغرفـة م(موضوعي یسمح بالمقارنـة 
  .هذا االطار اطلق علیه اسم اطار الداللة). مدى قریب حول متوسط ثابت(بداخله

اذا تكون هذا االطار في موقف فردي، ثم تعرض الشخص لمواقف جمعیـة اطلـع فیهـا علـى   . ب
  .قتراب من االطر االخرىاطر تختلف عن اطاره فانه یتجه الى تغییر اطاره نحو اال

اذا كان الفرد بدأ بتكوین اطاره من خالل موقف جمعي فان هذا االطار یظل باقیا لدیه عندما . ج
  . ینفرد بنفسه

واهم ما فیهما هو التفرقـة بـین . والنتیجتان االخیرتان هما مركز االهمیة في تجربة شریف  
  )٢٩٢ – ٢٩٠، ١٩٦٦سویف، . (فردیة والمواقف الجمعیةالثقل السیكولوجي للمواقف ال

  
  
  )Schonbar, 1945( تجربة شونبار -٢
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 ١٠٧

 في تجربتها ان التأثیر االجتماعي على االدراك یظهر اثره ایـضا فـي –اوضحت شونبار   
المجاالت االدراكیة االكثر تحدیدا فقد طلبت من ازواج من االفراد التمییز بین المـسافات المختلفـة 

 انه في الموقف الفردي االخیر، ینـزع كـل فـرد الـى –وقد وجدت شونبار . كة نقطة من الضوءلحر 
ــــــــــــف  ــــــــــــي الموق ــــــــــــذي یكــــــــــــون ف ــــــــــــار ال ــــــــــــق مــــــــــــع المعی ــــــــــــضوء متحركــــــــــــا مــــــــــــسافة تتف   رؤیــــــــــــة ال
الزوجي، مما یشیر الى ان التعدیل االجتماعي لالدراك یمتد من المثیرات االدراكیـة الغامـضة الـى 

  .ةالمثیرات الموضوعیة الحساس
مــن الواضــح اذن ان معــاییر االحكــام عنــد الفــرد تتــأثر بــسماعه ألحكــام اآلخــرین وبتعبیــره   

هـو اإلطـار المرجعـي الثابـت نوعـا مـا .  فـي هـذا المقـام–والمعیـار . هو عن أحكامه أمام اآلخـرین
فــاألفراد فــي تجربــة شــریف یكــون كــل . ســواء أكــان هــذا اإلطــار ذا طبیعــة كمیــة ام كیفیــة فــي تــأثیره

نهم بمفرده معیارًا فردیًا، یقدر في ضوئه حركة النقطة المـضیئة، كمـا انهـم حیـث اتـصل بعـضهم م
بالبعض اآلخر في جماعات، توصلوا الى استخدام نفس االطـارات المرجعیـة المـشتركة التـي تنـتج 

  )١٧٧، ١٩٧٠ملیكة، . (عن االتصال بین افراد الجماعة، وتجعل االتصال ممكناً 
  )Asch, 1952) (آش( تجربة -٣

ـــــراد ) آش( اراد ســـــلیمان    ـــــى تعـــــدیل وتحریـــــف احكـــــام االف ـــــأثیر الجماعـــــة عل ـــــر ت ان یختب
  ).٢ (الشكل رقمومعاییرهم، 

  
          

    
  

     
  
  
   
  
  
  
  
  

  :جماعات) آش(استخدم 

الخط 
  األساسي

  خطوط المقارنة
  

  )٢ (الشكل رقم
  في تجربته) اش( المزاوجة الذي استخدمه  اختباریبین
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 ١٠٨

  .مكونة من ثمانیة افراد. أ
  .فردا  ) ١٦(مكونة من . ب

أجرى مع كل فرد مقابلة شخصیة تدور حول التعـرف علـى مـدى مـسایرته لحكـم الجماعـة 
  .أو إصراره على حكم حواسه وادراكه

  :التجربة
اختبـــار المزاوجـــة الـــذي فیـــه یحـــاول المفحـــوص ان یـــزاوج بـــین طـــول خـــط ) آش(اســـتخدم    

حــــد الخطــــوط الثالثــــة غیــــر المتــــساویة فــــي الطــــول فــــي سلــــسلة كبیــــرة مــــن اساســــي محــــدد وبــــین ا
  .االختبارات التي تقیس العالقات االدراكیة البسیطة المحددة

  :خطوات التجربة
  :افراد وكان تسلسل التجربة كاألتي) ٨(هنا المجموعات التي تتكون من ) آش(استخدم : أوال  
 علـــى اصـــدار احكـــام علنیـــة منافیـــة للواقـــع او مـــن افـــراد الجماعـــة) ٧(حـــدث اتفـــاق ســـابق مـــع . ١

هــؤالء االفــراد . خاطئــة باالجمــاع وتبتعــد عــن الواقــع ابتعــادا كبیــرا مــن مواضــیع معینــة مــن التجربــة
  ) Naive)) (ســـــــــاذج((بینمـــــــــا یتـــــــــرك فـــــــــرد واحـــــــــد ) Planted)) (مدسوســـــــــون((الـــــــــسبعة افـــــــــراد 

تحــت ) وعــة وبــین االفــراد المدسوســیناو ســلیم النیــة ال یعــرف شــیئا عــن االتفــاق القــائم بــین المجم(
  .في كل مرة)) الشخص الثامن(مرة باستخدام شخص جدید ) ٥٠(واجریت التجربة . التجربة
  :النتیجة

من االشخاص الجدد موضع التجریب لم یكن امامهم اال ان ینحازوا دون تردد % ٣٢ان   
ي انــه قــد یكــون هنــاك الــى االحكــام غیــر الــصحیحة التــي اجمعــت علیهــا االغلبیــة لظــن بعــضهم فــ

خطـــأ فـــي ادراكهـــم والن بعـــضهم اراد ان یوافـــق الجماعـــة رغـــم اعتقـــادهم بـــان راي الجماعـــة منـــاف 
مـن هـؤالء االفـراد موضـع التجربـة احكامـًا صـحیحة بـرغم حكـم % ٦٨للواقع بوضـوح بینمـا اصـدر 

  .االغلبیة
 للجماعـة وكـان وكان بعض االفراد واثقین من انفـسهم تمامـا عنـد اصـدار الحكـم المخـالف  

الــبعض االخــر یتــردد كثیــرًا ویــشعر بــالحیرة ویــصدر حكمــه مــن جانــب الجماعــة حینــًا ویكــون ضــد 
  .رأیهم حینًا اخر

افــراد علــى التحریــف باالجمــاع فــي بعــض المواضــع وكــان هنــاك ) ٦(حــدث اتفــاق ســابق مــع . ٢
  ).ومختلفان عن السابقین(اثنان تحت التجربة 

  :النتیجة
فقط من مجموع االحكام بدءًا من الثلث في % ١٠.٤ احكامهما في ٨  ،٧حرف الفردان   

  .التجربة السابقة، وذلك الن االغلبیة قلت
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 ١٠٩

 وحـدث اتفـاق –افراد على التحریف باالجماع في بعض المواضـع ) ٦(حدث اتفاق سابق مع  .٣
 تحـت سابق مع الفرد الـسابع علـى اصـدار الحكـم الـصحیح دائمـًا قبـل الثـامن الـذي تـرك وحـده

 ).هذا ایضا مختلف عن السابقین. (التجربة
  :النتیجة

وذلك الن الفرد السابع الذي . من مجموع االحكام % ٥,٥حرف الفرد الثامن احكامه في   
اصــدر حكمــا صــحیحًا منافیــا للحكــم المحــرف الــذي یجمــع علیــه الــستة انقــص مــن تــأثیر األغلبیــة 

  .المغالطة بل وقضى علیه احیاناً 
ــاً  ــون مــن ) آش(دم اســتخ: ثانی ــي تتك ــا المجموعــات الت ــردا  ) ١٦(هن ــة . ف ــسل التجرب ــان تسل وك

  : كاألتي
اخـــرون تحـــت ) ١٥(علـــى الجماعـــة بینمـــا كـــان ) مدســـوس(حـــدث اتفـــاق ســـابق مـــع فـــرد واحـــد . ١

  .االختبار
  :النتیجة

  .لم یكن للفرد المدسوس أي تأثیر على احكام االخرین بل قوبل بالسخریة من قبلهم  
) ٣(ثــم الــى ) ٢(الــى ) ١(أي زیــدت االقلیــة مــن )) فــردین مدسوســین((اق ســابق مــع حــدث اتفــ. ٢

  .وباألتي كان عدد االفراد تحت التجربة یقل. وهكذا
  :النتیجة

  .كلما زاد عدد االقلیة اخذ رایهم یصبح له تاثیر متزاید على االفراد في موضع االختبار
سـتخدم مثیـرات اكثـر غموضـًا مـن التجـارب تجارب اخرى مماثلة ولكنـه هنـا ا) آش(اجرى .ثالثا 

بحیث كانت عملیة المزاوجة بین الخطوط عملیة اكثر صعوبة من ذي ) خطوط ملتویة(السابقة 
  .قبل 

  :النتیجة
لــوحظ ازدیـــاد مـــسایرة االفـــراد لحكــم ومعیـــار االغلبیـــة بوجـــه عــام، وقبـــل أضـــطراب االفـــراد   

  .وترددهم وانقص من حدة موقف الصراع والقلق
  )Blake & Brehm, 1955(ربة بلیك وبرهم تج-٤

عمــد بلیــك وبــرهم الــى خلــق اطــار مرجعــي تقــدر فیــه الحركــة الذاتیــة عــن طریــق جماعــات   
وهمیــة باســتخدام المثیــرات الــصوتیة وســجلت تقــدیرات االفــراد، ونقلــت الــى الفــرد كموضــع للتجربــة 

  . جرات اخرىبواسطة السماعات، بعد ان ُأوهم بان هؤالء االفراد موجودون في ح
ــــي تقــــع داخــــل المــــدى االجتمــــاعي و :النتیجــــة ــــة (وجــــد ان تكــــرار التقــــدیرات الت بدرجــــة ذات دالل
بالنــسبة الــى االفــراد الــذین اســتمعوا الــى تقــدیرات غیــرهم عمــا هــو بالنــسبة لالفــراد فــي ) احــصائیة

  .الموقف الفردي
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 ١١٠

  :الخالصة
مع منافاتـه احیانـا لحكـم منطقـه (یستنتج من هذه التجارب ان مسایرة الفرد لحكم الجماعة   

  :یزداد) ومعیاره الخاص
  . كلما غمض المثیر زادت صعوبة الموضوع-
  . كلما زاد عدد المعارضین لرأي الفرد اجمعت الجماعة ضده-

  : مالحظة
هــل معنـــى هــذا ان الفـــرد یــستمد حكمـــه واتجاهــه ومعـــاییره مــن حكـــم الجماعــة واتجاهاتهـــا   

ان بعـض االفـراد یـستقلون .  معارضتها، او االستقالل برأیه الفردي؟ومعاییرها، وانه ال یجرؤ على
وقد یرى بعض .  عن رأي الجماعة ویصرون علیه حتى ولو اجمعت الجماعة على مخالفتهبرأیهم
وهنــاك افــراد ال .  الخطــأ واضــحًا فــي رأي الجماعــة، ورغــم ذلــك یــسایرون مــا تــراه الجماعــةاإلفــراد

  . یعجزون على ان یروا غیر ما تراهیرون اال ما تراه الجماعة او
    )١٢٩-١٢٥ ،١٩٧٧ زهران ،(

  
  
   البحثإجراءات-٣
  : منهج البحث  ١-٣

  .الحالي طبیعة البحث  ولمالءمته المنهج التجریبي وذلك الباحثون استخدم
  :مجتمع البحث  ٢-٣

 اشــتمل مجتمــع البحــث علــى مــدربي كــرة الــسلة المعتمــدین مــن قبــل اتحــاد كــرة الــسلة فــي 
وبواقــــع ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(مثلیــــة اللجنــــة االولمبیــــة الوطنیــــة العراقیــــة فــــي محافظــــة نینــــوى للعــــام م
وذلــــك مــــن خــــالل ) ســــنوات الخبــــرة (تــــم تــــصنیف مجتمــــع البحــــث حــــسب متغیــــرمــــدربا وقــــد )١٣(

 یبـین) ١ ( رقـماالستعانة باراء الـسادة الخبـراء الملحـق وبمـا یتناسـب مـع اهـداف البحـث ، والجـدول
  . تفاصیل ذلك 

  
  
  

  )١ ( رقمالجدول
  تصنیف افراد مجتمع البحث حسب سنوات الخبرة یبین 

 العدد العدد سنوات الخبرة
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 ١١١

 ٤ سنة) ٧- ١(

 ٤ سنة) ١٤- ٨(
٦ 

 ٥ )فما فوق-سنة١٥(

 ١٣ العدد الكلي
٧ 

  
   )  Experimental Design(التصمیم التجریبي ٣-٣

ن اثبــات الفــروض یتطلــب اثبــات الفــروض عــن طریــق التجریــب وا" البحــث التجریبــي هــو 
ـــــــــــــــــــــــــدقیق لعملیـــــــــــــــــــــــــة اثبـــــــــــــــــــــــــات الفـــــــــــــــــــــــــروض   . تـــــــــــــــــــــــــصمیم التجربـــــــــــــــــــــــــة او التخطـــــــــــــــــــــــــیط ال

 فـي كــل ا امـر مهمـ یعـدلـذلك فاسـتخدام تـصمیم تجریبــي مناسـبا) ١٩٨٢،٢٤٦ عبیـدات واخـرون،(
 الحصول على اجابات لمشكلة البحث ، كما یساعد علـى الـضبط فيبحث تجریبي ، النه یساعد 

  ) Kerlinger,1978,275" .(التجریبي
  : ویتناول هذا الجزء توضیح االجراءات االتیة 

  .اختیار التصمیم التجریبي واالحصائي المالئم  -١
  .تحدید متغیرات البحث وكیفیة ضبطها -٢
  : اختیار التصمیم التجریبي واالحصائي المالئم : ١
ضــمن  التجریبــي  التــصمیم التجریبــي المــسمى بالتــصمیمالبــاحثون اســتخدم:التــصمیم التجریبــي -

والــذي یــستند علــى شــروط تجریبیــة تتــضمن اشــتراك كــل ) Within-subjects design(االفــراد 
فرد في اكثر من شرط واحـد مـن شـروط التجربـة ونقـوم بمقارنـات لـسلوك االفـراد نفـسهم تحـت تلـك 

نــا الــشروط المختلفــة، وهــو یعــد مــن التــصامیم التجریبیــة التــي یمكــن ضــبطها والــسیطرة علیهــا الن
 بشكل متكرر فیكون الفرد ضابطا لنفسه ، ومـن فوائـد هـذا األخرى مرة تلو أنفسهم اإلفرادنستعمل 

 انفــسهم فــي شــروط معالجتنــا المختلفــة وهــذا یــساعد كثیــرا فــي اإلفــرادالتــصمیم اننــا نقــوم باســتعمال 
احـد فقـط حالة عدم امكانیـة الحـصول علـى افـراد كثیـرین وبموجبـه یمكننـا اجـراء تجربـة علـى فـرد و 

  ) ١٩٩٠،٢٢٢ مایرز،. (اذا اقتضى االمر 
  التصمیم اإلحصائي-

 تـــصمیما احـــصائیا یتناســـب مـــع التـــصمیم التجریبـــي الخـــاص بتجربـــة البحـــث وهـــو البـــاحثون اختـــار
  : حیث یمثل التصمیم ما یأتي ) ٨×٣(التصمیم العاملي 

ـــــرة ـــــویم × ) فمـــــا فـــــوق-ســـــنة ١٥(ســـــنة ،)١٤-٨(ســـــنة ،) ٧-١ (-: ســـــنوات الخب  أداءتق
ــــــسلة  ــــــة فــــــي كــــــرة ال ــــــالمحــــــاورة العالٍ (المهــــــارات الهجومی ــــــصویبة ی ــــــر االتجاه،الت ة ،المحــــــاورة بتغی

ـــــدة بالیـــــدین،التمریرة  ـــــصویبة الحرة،التمریـــــرة المرت ـــــرأس بالیـــــدین ،الت ـــــسلمیة،التمریرة مـــــن فـــــوق ال ال
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 ١١٢

ة وتقیــیم ذ ان التجربــة العاملیــة تتــیح الفــرص لدراســ ا)لتمریرة بیــد واحــدة مــن فــوق الكتــفالــصدریة،ا
التاثیرات المشتركة الثنین او اكثر مـن المتغیـرات التجریبیـة عنـد اشـتراكهم معـا فـي التجربـة نفـسها 
وبناًء على ذلك فان المعلومات التـي تـستفید مـن التجـارب العاملیـة تكـون دائمـا اكثـر كمـاال وقیمـة 

 اســـاس ان مـــن تلـــك التـــي تحـــصل علیهـــا مـــن مجموعـــة التجـــارب ذات العامـــل الواحـــد وذلـــك علـــى
، ویعـــــد اختبـــــار دنكـــــن ) Interaction(التجـــــارب العاملیـــــة تهـــــيء فـــــرص تقیـــــیم تـــــاثیر التفاعـــــل 

)Duncan ( الذي یـستخدم السـتخراج نتـائج الفـروق االحـصائیة بـین المجـامیع التجریبیـة مـن اكفـأ
االختبــارات وادقهــا ، ومــن ممیــزات هــذا االختبــار انــه یمكــن اجــراؤه بــصرف النظــر عــن معنویــة او 

،أي یمكـن المقارنـة مـن خـالل االوسـاط الحـسابیة علـى الـرغم مـن عـدم )ف(عدم معنویة االختبار 
  .االخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالف معنویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

وقـــــــــد تـــــــــم اعتمـــــــــاد التـــــــــصمیم العـــــــــشوائي الكامـــــــــل  )٢٣٠ ،١٩٨٠الـــــــــراوي و عبـــــــــد العزیـــــــــز  (
)C.R.D)(Completely Randomized Design(یــرات لدراســة التــاثیرات المتبادلــة بــین متغ

  .البحث في التجربة 
  :ولغرض تحقیق هذا االجراء تطلب مایأتي

  تحدید حجم الجماعة المرجعیة.١
تــم تحدیــد حجــم الجماعــة المرجعیــة المالئــم وحــسب اهــداف البحــث الحــالي ، مــن خــالل 

فـي علـم الـنفس العـام  والمتخصـصین استمارة استبیان ، تم عرضها على عدد مـن الـسادة الخبـراء 
، وتـــم االتفـــاق علـــى ان العـــدد المالئـــم للجماعـــة المرجعیـــة التـــي تتناســـب ∗ الریاضـــي وعلـــم الـــنفس

بـــوهلن (ل مـــن وذلـــك یتفـــق مـــع راي كـــ% ١٠٠وبنـــسبة هـــو خمـــسة افـــراد لحـــالي وطبیعـــة البحـــث ا
 في ان الجماعات الرئیسة توفر رضا كبیرًا العضائها عنـدما یكـون حجمهـا ) العطیة (و) واخران 

صغیرا في المناقشة ویصبح تفاعل االعـضاء بعـضها مـع بعـض محـدودا وبدرجـة اكبـر مـن اطـار 
االدلة على ان جماعات المناقشة المكونـة مـن خمـسة اعـضاء الجماعات الكبیرة وقد اكدت بعض 

ان هذا الحجم یسمح باتاحة فرصة كافیـة  :فقط هي افضل الجماعات حجما وذلك لالسباب االتیة
لكل فرد للمشاركة ،ومع هذا فانه یتوافر في هذه الجماعة حـضور العـدد الكـافي الـذي یعتمـد علیـه 

                                           
   الخبراء∗

  كلیة التربیة جامعة الموصل علم النفس االجتماعي محمد محمد یاسین وهیب.د.أ.١

 كلیة التربیة  ،جامعة الموصل علم النفس التربوي  محفوظ القزاز.م.أ.٢

 كلیة التربیة ،جامعة الموصل تربويعلم النفس ال محمد علي عباس .د.م. ا.٣

 كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة الموصل علم النفس الریاضي  زهیر یحیى.د.م.أ.٤

 كلیة التربیة  ،جامعة الموصل علم النفس التربوي سمیر یونس محمود.م.ا.٥
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 ١١٣

   .ت قیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي معالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى المناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشة وجعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا
  .)١٥٨ ،٢٠٠٣العطیة ، (و ) ١١٤، ١٩٦٩بوهلن واخران ، (
  ).كما یحدث مع الجماعات ذات االعداد الزوجیة(استبعاد امكانیة حدوث اخفاق تام  .١
ـــة مـــن  .٢ ـــة اعـــضاء واقلی ـــة مـــن ثالث ـــى اغلبی ـــى االنقـــسام ال ـــل ال اذا انقـــسمت الجماعـــة فانهـــا تمی

  .القلیة الیؤدي الى انعزال أي فرد في الجماعةعضوین ولهذا فان انضمام الفرد الى ا
  
  شروط اختیار الجماعة المرجعیة.٢

  :تم اختیار الجماعة المرجعیة على وفق عدد من الشروط العلمیة ومن بینها
  .توفیر الخبرة العلمیة والعملیة في كرة السلة والتدریب على مهاراتها االساسیة .١
  .ي مجال االختصاص حصولهم على شهادة علمیة علیا ف .٢
ـــــرات  .٣ ـــــراد مجتمـــــع البحـــــث بهـــــذه الخب ـــــدى اف ـــــة معـــــروفین ل ـــــراد الجماعـــــة المرجعی ان یكـــــون اف

  .واالمكانیات التدریبیة والعلمیة 
الغــراض تنفیــذ اهــداف التجربــة مــن خــالل اســتخدام تــاثیرهم ء خبــرا) ٥( جــرى اختیــار وقــد

، اذ ان جماعـة ) جماعـة الـضغط (االجتماعي علـى افـراد مجتمـع البحـث وبـصفة جماعـة مرجعیـة
جماعة اجتماعیة لها مصالح معینة ترید تحقیقهـا الفرادهـا باسـرع وقـت ممكـن ومتـى "الضغط هي 

مـا اســتطاعت جماعــة الـضغط تحقیــق مــصالحها االنیـة تنتهــي مهمتهــا وفاعلیتهـا فــي التــاثیر علــى 
وط التــي مــن شــانها ان االفــراد التــي تتعلــق مــصالحها واهــدافها بهــم ، وتتوقــف عــن تــسلیط الــضغ

  .)١٩٩٩،٢٣٨الحسن ، ". (تحقق امانیها واهدافها 
  
  

 تـم اختیـار بعـض المهـارات الهجومیـة فـي كـرة الـسلة مـن :المهارات الهجومیة في كرة الـسلة  -أ
اجل استخدامها كمتغیر تجریبي في البحث تخضع للتقویم من قبـل مجتمـع البحـث یتبعهـا مناقـشة 

.  فـــي هـــذه المهـــاراتاألداءیـــاس تـــاثیر المعـــاییر االجتماعیـــة فـــي تقـــویم مـــع الجماعـــة المرجعیـــة لق
ت والمراجـع فـي كـرة  تحلیـل محتـوى الكتـب واالدبیـات والدراسـافقد تم ولغرض تحقیق هذا االجراء 

مهــارة هجومیــة فــي كــرة الــسلة مــن خــالل اســتمارة اســتبیان والتــي عرضــت ) ٢٤ (تر  اختیــوالــسلة
 والمتخصصین في مجال كرة السلة لتحدید اهم المهارات الهجومیة *على عدد من السادة الخبراء 

                                           
 جامعة بغداد للبنات/كلیة التربیة الریاضیة مؤید عبد اهللا جاسم.د.أ.١* 

 جامعة بغداد للبنین/كلیة التربیة الریاضیة اسعد عبد العزیز العاني. د.أ.٢  

 جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة هاشم احمد سلیمان. د.م.أ.٣  
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 ١١٤

  علـى%١٠٠-٨٠واالكثر شیوعا واستخداما في اثناء المباریات وقد اتفق الـسادة الخبـراء وبنـسبة 
هجومیـــة الغـــراض البحـــث ، وفـــي اجــراء الحـــق تـــم تحدیـــد جلـــسة جـــرى فیهـــا مهـــارة ) ١٢ (تــسمیة

اختیار المهارات الهجومیة التي تمت تسمیتها من خالل ثالثة افالم مصورة لمباراة كرة السلة بـین 
، )٢٠٠٢(فریقــي الكــرخ والــدفاع الجــوي للمربــع الــذهبي لــدوري اندیــة القطــر للدرجــة الممتــازة للعــام 

اذ تــم اعتمــاد المهــارات المختــارة للتطبیــق فــي عانة بــاراء الــسادة الخبــراء ، وذلــك مــن خــالل االســت
  :تجربة البحث االساسیة وكما یأتي 

  :المهارات الهجومیة التطمینیة .١
مهارات هجومیة تطمینیة من قبل الجماعـة المرجعیـة ، وهـي ) ٤(تم االتفاق على اختیار 

لقفـــز ، التـــصویب بالمتابعـــة الهجومیـــة ، التمریـــرة التمریـــرة الجانبیـــة بیـــد واحـــدة ، التـــصویب مـــن ا(
 مــن بــین المهــارات الهجومیــة المختــارة ، )١١،  ٨ ، ٦، ١(، وتمثــل التسلــسل )  واحــدةالمرتــدة بیــد

فــي اثنــاء التجربــة بانــه غیــر مــستهدف فــي ارائــه واحكامــه ) المــدرب(وذلــك بهــدف ضــمان شــعور 
اء التجربــة وتحقیــق ذاتــه مــن خــالل اعتمــاد ومراعــاة حفاظــه علــى ثقتــه بنفــسه وبــاالخرین فــي اثنــ

والتفاعــل معهــم وخلــق الــشعور باالیجابیــة ) الجماعــة المرجعیــة(قراراتــه واحكامــه مــن قبــل االخــرین 
  .والحوار واالیمان بالراي االخر من قبل الجماعة المرجعیة

  :الصعبةو المهارات الهجومیة السهلة .٢
ور التقویم في اثناء تجربة البحـث االساسـیة مهارات هجومیة التي تمثل مح) ٨(تم تحدید 

باســتخدام المعــاییر االجتماعیــة والمبینــة فــي وقــد تــم تــصنیفها الــى مهــارات هجومیــة ســهلة وصــعبة 
ة، التمریرة من فـوق الـراس لیٍ المحاورة العا(تم اعتبار مهارات باالستعانة باراء السادة الخبراء حیث 

على انها مهارات هجومیة سهلة وان مهارات )  التمریرة الصدریةبالیدین ، التمریرة المرتدة بالیدین،
) التمریرة بید واحدة من فوق الكتـف  الحرة،تصویبهالمحاورة بتغیر االتجاه ،التصویبة السلمیة ، ال(

) ١٩٨٣بلـوم واخـرون ،(اذ یـشیر% ١٠٠-٨٠، على انها مهارات هجومیـة صـعبة وبنـسبة اتفـاق 
فــي مثــل هــذا النــوع مــن الــصدق % ٧٥فقــة اراء المحكمــین بنــسبة یمكــن االعتمــاد علــى موا" انــه 

  .)١٩٨٣،١٢٦ بلوم واخرون ،(".
  :الفترة الزمنیة للتجربة -

                                                                                                                         
 جامعة بغداد بنینلل/كلیة التربیة الریاضیة محمد صالح محمد.د.م.أ.٤  

 جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة سعد فاضل عبد القادر الحمداني.د.م.ا.٥  
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 ١١٥

 اســـتغرقت التجربـــة فتـــرة زمنیـــة واحـــدة الفـــراد مجتمـــع البحـــث ، اذ بـــدات التجربـــة بتـــاریخ 
ســـبوع جلـــسة وبمعـــدل یـــومین فـــي اال) ١٣( وبواقـــع ٢٩/٣/٢٠٠٤ وانتهـــت بتـــاریخ ١٦/٢/٢٠٠٤

  . االثنین والخمیس من كل اسبوع من تاریخ بدء التجربة وحتى االنتهاء منها
  التجربة النهائیة للبحث ٤- ٣
،مكــانتهم "جماعــة الــضغط"خبــرة افــراد الجماعــة المرجعیــة (تــم اســتخدام المعیــار االجتمــاعي  .١

فــي " المــدرب"، التــاثیر علــى قــرارات " المــدرب"العلمیــة والریاضــیة، شخــصیتهم المعروفــة لــدى 
  ).اثناء التقویم

الـــذي كـــان ) المـــدرب(، علـــى مـــسایرة " جماعـــة الـــضغط"تـــم االتفـــاق مـــع الجماعـــة المرجعیـــة  .٢
) ٤( للمهارات الهجومیة في كرة السلة في اثناء تجربة البحث في األداءیطلب رایه في تقویم 

اقـشة وعـدم خـضوعه مهارات هجومیة تطمینیة فقط ، وذلك لغرض اشعاره بالثقة وبجدیـة المن
الي ظــروف تجریبیـــة یمكـــن ان تــؤثر علـــى ســـیر التجربــة وقـــد تـــم االخــذ بنظـــر االعتبـــار ان 

  ).١١، ٨ ، ٦، ١(التكون هذه المهارات متسلسلة وكانت تمثل التسلسل 
 علــى اراء الــسادة الخبــراء فــي تــصنیف المهــارات الهجومیــة المختــارة فــي كــرة البــاحثون اعتمــد .٣

ت هجومیـــة ســهلة ومهـــارات هجومیـــة صــعبة مـــن غیــر المهـــارات الهجومیـــة الــسلة الـــى مهــارا
  .مهارات لكل تصنیف ) ٤(التطمینیة وبواقع 

وا  استخدم الى ترتیب ظروف التجربة على شكل جلسة مناقشة نصف دائریة ،الباحثون عمد .٤
 أداءیم فیها اجهزة العرض الفیدیوي للمهـارات الهجومیـة حیـث یبـدأ باخـذ راي المـدرب فـي تقـو 

) المـدرب(المهارات الهجومیة المعروضة علیه ومن ثم یبدأ الحوار بین الجماعة المرجعیـة و 
 لكـل مهـارة ثـم یـتم االنتقـال مـن مهـارة الـى اخـرى بعـد اتخـاذ القـرار النهـائي األداءحول تقـویم 

بعـــد ) المـــدرب( وتـــسجیل الدرجـــة التـــي یحـــصل علیهـــا داءمـــن قبـــل المـــدرب حـــول تقویمـــه لـــأل
  .اء المناقشة لكل مهارةانته

 اذ البــاحثونتقــویم تــم تــصمیمها مــن قبــل المالحظــة لعلــى ) المــدرب( یــتم تــسجیل اســتجابات  .٥
درجـــة ) ١( و داءالـــذي یحـــافظ علـــى نتیجـــة تقویمـــه لـــأل) للمـــدرب (درجـــة ) ٢(كانـــت تمـــنح 

ة الجماعـة الذي كان یتاثر براي الجماعة المرجعیة ویغیـر مـن قراراتـه ویبـدأ بمـسایر ) للمدرب(
  .المرجعیة

  
  
  
  :المستخدمة اإلحصائیةالوسائل  - ٥-٣
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 ١١٦

. تحلیــل التبــاین باتجــاه واحــد. معامــل االرتبــاط البــسیط.االنحــراف المعیــاري .الوســط الحــسابي - 
اختبـار دنكـن لمقارنـة .بـراون –معادلـة سـبیرمان . لداللـة الفـروق بـین المتوسـطات) ت(اختبار 

  . )١٣٥-١٢ ، ١٩٩٦ والعبیدي ، التكریتي(الفروق بین المتوسطات
  عرض النتائج ومناقشتها -٤
  عرض النتائج :  ١-٤

سیتم عرض النتائج ومناقشتها في ضوء البیانات اإلحصائیة التي تم الحصول علیها مـن   
   . ذلك یبین) ٤(والجدول  الباحثون وضعها التي ضیةمجتمع البحث وبغیة التحقق من صحة الفر 

  )٤(رقم الجدول 
   للمهارات الهجومیة في كرة السلة األداءحلیل التباین بین سنوات الخبرة وتقویم تیبین 

  والتفاعل بینهما لدى افراد مجتمع البحث
 المحسوبة) ف(قیمة  متوسط المربعات مجموع المربعات ح.د مصدر التباین

 ١.٩٥ ٠.٤٢٥٥ ٠.٨٥٠٩ ٢ سنوات الخبرة) أ(العامل 

ت  للمهارااألداءتقویم )ب(العامل 
 الهجومیة في كرة السلة

٣.٢٦ ٠.٧١٢٩ ٤.٩٩٠٤ ٧**  

 المهـــــارات الهجومیـــــة الـــــسهلة أداءتقـــــویم 
 الصعبة×

١٢.٧٠١ ٢.٧٧٩٠ ٢.٧٧٩٠ ١**  

ـــــــین ســـــــنوات ) ب×أ(العامـــــــل  التفاعـــــــل ب
 للمهــارات الهجومیــة األداءالخبــرة وتقــویم 
 في كرة السلة

٠.٨٤ ٠.١٨٣٧ ٢.٥٧٢١ ١٤ 

 ٠.٢١٨٨ ١٧.٥٠٠٠ ٨٠ الخطأ التجریبي

 ٢٥.٩١٣٥ ١٠٣ المجموع الكلي

  )٠.٠١  (≤معنوي عند نسبة خطأ ** 
الجدولیة باستخدام درجة حریة كل مصدر ودرجة حریة الخطأ ) ف(وبعد استخراج قیمة   

  :ما یأتي ) ٤(رقم  من الجدول یتبین

) ف(وهـي اقـل مـن قیمـة ) ١.٩٥(تـساوي ) أ(محسوبة لسنوات الخبرة العامـل ال) ف(ان قیمة  -١
وهذا یدل )  ٠.٠١(وامام مستوى معنویة ) ٨٠-٢(عند درجة حریة ) ٤.٨٨(الجدولیة والبالغة 
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 ١١٧

على عدم وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین المـدربین فـي تـاثیر المعـاییر االجتماعیـة علـى 
  . المهارات الهجومیة في كرة السلة داءعند تقویمهم ألالرغم من اختالف سنوات الخبرة 

) ب( المهـــارات الهجومیـــة فـــي كـــرة الـــسلة العامـــل أداءالمحـــسوبة لدرجـــة تقـــویم ) ف(ان قیمـــة  -٢
ــــساوي  ــــر مــــن قیمــــة ) ٣.٢٦(ت ــــة البالغــــة ) ف(وهــــي اكب ــــد درجــــة حریــــة ) ٢.٨٧(الجدولی   عن

ود فـروق ذات داللــة معنویـة فــي وهـذا یــدل علـى وجــ) ٠.٠١(وامـام مـستوى معنویــة ) ٨٠-٧(
 للمهـــارات الهجومیـــة فــي كـــرة الـــسلة مــن قبـــل مجتمـــع البحــث فـــي متغیـــر ســـنوات األداءتقــویم 
  .الخبرة 

 األداءالمحـــسوبة للتفاعـــل بـــین درجـــة تقـــویم ) ف(وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي قیمـــة  -٣
) ف(لـسلة حیـث بلغـت قیمـة للمهارات الهجومیة السهلة والمهارات الهجومیة الصعبة في كرة ا

عنـد درجـة حریـة ) ٦.٩٦(الجدولیـة والبالغـة ) ف(وهي اكبر من قیمة ) ١٢.٧٠١(المحسوبة 
  ).٠.٠١(وامام مستوى معنویة ) ٨٠-١(

المحـــسوبة للتفاعــل بــین ســنوات الخبـــرة ) ف(عــدم وجــود فــروق ذات داللـــة معنویــة فــي قیمــة  -٤
وهي اقل من ) ٠.٨٤(والبالغة ) ب×أ(لسلة العامل  للمهارات الهجومیة في كرة ااألداءوتقویم 
وامـــام مــــستوى معنویــــة ) ٨٠-١٤(عنـــد درجــــة حریــــة ) ٢.٣٢(الجدولیــــة والبالغــــة ) ف(قیمـــة 

)٠.٠١.(  
  )٥ ( رقمالجدول

 للمهارات الهجومیة في كرة السلة  األداءمقارنة الفروق بین متوسطات درجات تقویم یبین 
  باستخدام اختبار دنكن

  للمهارات الهجومیة في كرة السلةاألداءمتوسط درجات تقویم  رةسنوات الخب

  أ١.٥٣١٣ سنة) ٧- ١(

  أ١.٤٠٦٣ سنة)١٤- ٨(

 * أ ١.٦٢٥٠ ) فما فوق- سنة١٥(

  فرق ذو داللة معنویة  •
  :ما یأتي ) ٥( من الجدول یبین

علــــى بقیــــة المــــدربین )  فمــــا فــــوق -ســــنة١٥( تفــــوق المــــدربون مــــن ذوي ســــنوات الخبــــرة 
) ١.٦٢٥٠(  للمهارات الهجومیة في كرة السلة والبالغ قدرهاألداء في متوسط درجة تقویم ریناآلخ

ســنة علــى اقــل متوســط حــسابي لدرجــة تقــویم ) ١٤-٨(فیمــا حــصل المــدربون ذوي ســنوات الخبــرة 
  ).١.٤٠٦٣( للمهارات الهجومیة في كرة السلة والبالغ قدره األداء
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 ١١٨

 األداء بــــین ســــنوات الخبــــرة للمــــدربین وتقــــویم  ومــــن اجــــل التعــــرف علــــى طبیعــــة التفاعــــل
  :ما یأتي ) ٦(رقم  الجدول یبینللمهارات الهجومیة في كرة السلة 

 للمهـارات األداءومن اجل التعرف على طبیعة التفاعل بین سنوات الخبرة للمدربین وتقـویم 
  :ما یأتي ) ٦ ( رقم الجدولیبینالهجومیة في كرة السلة 

  
  )٦(رقم الجدول 

   للمهارات الهجومیة في كرة السلة األداءمقارنة الفروق بین متوسطات درجات تقویم  یبین
  باستخدام اختبار دنكن

 المهارات الهجومیة في كرة السلة ت
 المهارات الهجومیة في أداءمتوسط درجات تقویم 

 كرة السلة 

  أب١.٦٩٢٣ المحاورة العالیة ١

 أ * ١.٩٢٣١ التمریرة من فوق الرأس بالیدین ٢

  أ ب جـ١.٥٣٨٥ التمریرة المرتدة بالیدین ٣

 أ ب١.٦١٥٤ التمریرة الصدریة ٤

 أ ب جـ١.٥٣٨٥ المحاورة بتغیر االتجاه ٥

 أ ب جـ١.٤٦١٥ التصویبة السلمیة ٦

  جـ١.١٥٣٨ التصویبة الحرة ٧

 أ ب جـ١.٣٠٧٧ التمریرة بید واحدة من فوق الكتف ٨

  فرق ذو داللة معنویة  •
 بـین المهـارات الهجومیـة الـسهلة األداءمن اجل التعـرف علـى متوسـطات الفـروق لـدرجات تقـویم و 

  :ما یأتي)٧( الجدول یبینوالصعبة في كرة السلة 
علـــى بقیـــة المهـــارات ) التمریـــرة مـــن فـــوق الـــرأس بالیـــدین(تفـــوق المهـــارة الثانیـــة وهـــي مهـــارة  -١

  ) .١.٩٢٣١(الهجومیة االخرى ، اذ حصلت على متوسط قدره 
علــى اقــل متوســط مــن بــین المهــارات الهجومیــة االخــرى ) التــصویبة الحــرة ( حــصلت مهــارة  -٢

 بین األداءومن اجل التعرف على متوسطات الفروق لدرجات تقویم ) ١.١٥٣٨(والبالغ قدره 
  :ما یأتي)٧(رقم  الجدول یبینالمهارات الهجومیة السهلة والصعبة في كرة السلة 

  
  )٧(رقم الجدول 
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 ١١٩

 للمهارات الهجومیة السهلة والصعبة األداءمقارنة الفروق بین متوسطات درجات تقویم یبین 
  في كرة السلة باستخدام اختبار دنكن 

 نوع المهارة الهجومیة في كرة السلة
 للمهارة الهجومیة األداءمتوسط درجة تقویم 

 في كرة السلة 

 أ * ١.٦٩٢٣ المهارة الهجومیة السهلة

  ب١.٣٦٥٤ هجومیة الصعبةالمهارة ال

  فرق ذو داللة معنویة  •
  :ما یأتي ) ٧( من الجدول یبین

 األداءتفــــوق المهــــارات الهجومیــــة الــــسهلة علــــى المهــــارات الهجومیــــة الــــصعبة فــــي تقــــویم 
، فـــي حـــین حـــصلت المهـــارات الهجومیـــة الـــصعبة علـــى متوســـط اقـــل ) ١.٦٩٢٣(بمتوســـط قـــدره 

  ) .١.٣٦٥٤(وقدره 
  : لنتائجمناقشة ا   ٢- ٤

والتــي تخــص ) ٤(ول فــي الجــد) أ(والتــي تتعلــق بالعامــل  النتــائج الحالیــة البــاحثون یعــزو
  والتــي اظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة لتــاثیر المعــاییر )ســنوات الخبــرة(متغیــرات 

 االجتماعیة بین افراد مجتمع البحث في هذه المتغیرات الى مقدرة المدربین على مقاومة الضغوط
 )الجماعــة المرجعیــة(وتحــت تــاثیر  مــن خــالل إجــراءات البحــث االجتماعیــة التــي فرضــت علــیهم

حـــول تـــاثیر ) آش (التـــي كانـــت تختلـــف معهـــم فـــي الـــرأي وهـــذه النتیجـــة تتفـــق مـــع نتـــائج تجربـــة 
  .المعاییر االجتماعیة على االفراد

االعضاء ذوي الى ان ) ٢٠٠٠داغر وعادل ،(وتتفق هذه النتیجة ایضا مع ما ذهب الیه 
الكفـــاءة االجتماعیـــة العالیـــة یظهـــرون عـــادة التـــزام اقـــل بمعـــاییر الجماعـــة ومـــع ذلـــك فـــان بعـــض 

ـــؤثر ـــة قـــد ت ـــى تمـــسكهم  المتغیـــرات الموقفی ـــاثیر العوامـــل الشخـــصیة عل ـــل مـــن ت ـــى االفـــراد وتقل عل
لــى هــذا االفتــراض االخیــر فــان و تأسیــسا ع) ٢٠٠٠،٣٧٧داغــر وعــادل، (بالمعــاییر االجتماعیــة

قــد اتفقــت بالفعــل مــع هــذا التفــسیر والتــي اظهرتهــا نتــائج مقارنــة الفــروق فــي اختبــار )٥(ول لجــدا
ـــــــــــــــرة ) أ(دنكـــــــــــــــن للعامـــــــــــــــل  ـــــــــــــــوق المـــــــــــــــدربین مـــــــــــــــن ذوي ســـــــــــــــنوات الخب ـــــــــــــــت تف ـــــــــــــــي بین   والت

 الـى طبیعـة البـاحثون  یفـسره على بقیة اقرانهم في هذا المتغیر ، وذلك ما ) فما فوق- سنة ١٥(
 تـــضمنتها تجربـــة البحـــث والتـــي اظهـــرت تـــاثیرًا واضـــحًا لـــدور المعـــاییر المتغیـــرات المختلفـــة التـــي

االجتماعیـــة تحـــت ظـــروف التجربـــة مـــن خـــالل عـــرض مهـــام مختلفـــة تختلـــف فـــي تعقیـــداتها مـــن 
 للمهــــارات األداءالــــسهولة الــــى الــــصعوبة مــــع اخــــتالف طبیعــــة المتغیــــرات المعتمــــدة عنــــد تقــــویم 

والتـي ) Regis , 2002(جـة ایـضًا مـع دراسـة ریجـز الهجومیـة فـي كـرة الـسلة ، وتتفـق هـذه النتی
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 ١٢٠

اثبتـــت ان ازدیـــاد التقبـــل بـــین اعـــضاء المجموعـــة یزیـــد مـــن المـــسایرة مـــع التقالیـــد واالعـــراف التـــي 
ــــذي یــــنجم عــــن المعــــاییر  ــــك فــــان الــــضغط االجتمــــاعي وال ــــى ذل تتبناهــــا المجموعــــة وتاسیــــسا عل

(  (لخلــــــق شخـــــــصیة متوازنـــــــةاالجتماعیــــــة یبـــــــدو قویــــــًا حتـــــــى وان كـــــــان ضــــــمنیا بدرجـــــــة تكفـــــــي 
(Regis,2002.11) .  وهذا ما یفسر لنا اسباب عدم وجود فروق ذات داللة معنویة في العامـل

 انفــًا والتــي تؤكــد التــاثیر الــضمني للمعــاییر االجتماعیــة والــذي ظهــر مــن فــي الجــدول المــذكور) أ(
الــسابقة ة فــي الجــداول  للمهــارات الهجومیــاألداءخــالل المقارنــة بــین متوســطات الفــروق فــي تقــویم 

   .الذكر
، ) ١٩٥٢(لالعـــــــــــوام ) آش(وهـــــــــــذه النتیجـــــــــــة تلتقـــــــــــي مـــــــــــع الدراســـــــــــات المتتابعـــــــــــة لــــــــــــ 

 بــــــان االفــــــراد یــــــستطیعون مقاومــــــة الــــــضغوط یبــــــینوالتــــــي حــــــاول بهــــــا ان  ) ١٩٥٨(،)١٩٥٦(
  .االجتماعیة والمحافظة على استقاللیتهم حتى وان كان االخرون یخالفونهم في الرأي

  )١٩٩٣،٣٢٥محي ، عدس و (     
ومـــع خـــصوصیة افـــراد مجتمـــع البحـــث الحـــالي فـــي اختیـــار مجتمـــع البحـــث مـــن الـــشریحة 

وتجربتــه قــد اثبــت ان تلــك النتــائج التــي توصــل الیهــا ) آش( لفكــرة البــاحثونالریاضــیة فــان تبنــي 
یمكـــن ان تـــشمل الریاضـــیین مـــن حیـــث قـــدرتهم علـــى مقاومـــة الـــضغوط االجتماعیـــة اســـوة ) آش(

الخـــرین مـــع اخـــتالف اســـلوب التنفیـــذ للتجربـــة وربمـــا تكـــون قـــد تجـــسدت هـــذه المقاومـــة بـــاالفراد ا
للمعــاییر االجتماعیــة مــن خــالل عناصــر االعــداد النفــسي الجیــد والخبــرات والمعــارف والمعلومــات 
المتراكمة للمدربین والتـي اعطـت دفعـا قویـا لعامـل الثقـة بـالنفس والمقـدرة علـى المواجهـة والتحـدي 

  .ار الصحیح والمناسب خالل فترات زمنیة محددة واتخاذ القر 
ــــویم ) ب(وفیمــــا یخــــص العامــــل  ــــي تق ــــاثیر المعــــاییر االجتماعیــــة ف ــــل ت ــــذي یمث  األداءوال

ان هنـاك فروقـا معنویـة فـي هـذا العامـل فـي ) ٤(للمهارات الهجومیة في كرة السلة اظهر الجدول 
بیعـة التـصنیف الـذي تـم اعتمـاده فـي  هـذه النتیجـة الـى طالبـاحثون یعـزومتغیرات سنوات الخبـرة و 

-سـنة١٥(سـنة ، ) ١٤-٨(سـنة ، ) ٧-١(تجربة البحث لمتغیر سنوات الخبرة والذي یتمثـل مـن 
ومــن خـــالل المقارنــة بــین هـــذه التــصنیفات الثالثــة نجــد ان لـــدینا ضــمن افــراد مجتمـــع ) فمــا فــوق

 زمنیــة طویلــة تحــتم وهــي فتــرة)  فمــا فــوق ١٥-ســنة١(البحــث مــدربین تتــراوح ســنوات خبــرتهم مــن 
  وجــود االخــتالف تحــت تــاثیر المعــاییر االجتماعیــة وذلــك یتفــق مــع مــا توصــل الیــه العــالم 

Crutchfield )الـــى ان الخـــضوع للمعـــاییر االجتماعیـــة وضـــغط الجماعـــة المرجعیـــة ) كرجفیلـــد
یمكن ان یكون خضوعا حقیقیا في حضور االخرین المادي او خیالیًا من خالل ضغط االعـراف 

ـــى مـــسایرة االفـــراد لـــرأي الجماعـــة ضـــمن ا ـــة او التوقعـــات وذلـــك بـــدوره ســـوف یـــؤدي ال الجتماعی
ســیاقات معینــة مــن خــالل التماشــي مــع رأي المجموعــة والتغییــر فــي الــسلوك والــرأي وتبنـــي اراء 

  )www.ex.ac.uk.(المجموعة بسبب الرغبة في االنضمام الى عضویتها
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فـي ان مـن اهـم العوامـل التـي ) ٢٠٠٤جابر ،(ه وتتفق هذه النتیجة ایضا مع ما ذهب الی
تساعد على تبني المعاییر االجتماعیة هي صغر سـن الفـرد وتواضـع مـستواه التعلیمـي مـع وجـود 

  .اثابة سابقة على مسایرته لمعاییر الجماعة وغموض المواقف االجتماعیة
  )٢٠٠٤،٤٢ ،جابر (

دربین ذوي ســنوات الخبــرة مــن وذلــك مــا تاكــد بالفعــل فــي التجربــة الحالیــة فــي حــصول المــ
 للمهــارات الهجومیــة فــي كــرة الــسلة والــذي األداءســنة علــى اقــل متوســط فــي درجــة تقــویم ) ٧-١(

مجرد "بان ) ٢٠٠٢قطامي وعبد الرحمن ،( والذي تتفق نتائجة مع ) ٥(یتضح جلیًا في الجدول 
ن ان یقود االفراد الذین وجود راي االغلبیة ودون حاجة الى استخدام وسائل االقناع فان ذلك یمك

یتمیزون بسهولة االنقیاد الى الموافقة مع االخرین والسیر معهم ضمن امـور یمكـن ان یكـون لهـم 
  ".موقف اخر حیالها لو كانوا لوحدهم او بعیدین عن الضغط من أي جهة

  )٤١٥ ،٢٠٠٢قطامي وعبد الرحمن ، ( 
  ات وصیتاالستنتاجات وال-٥
  :االستنتاجات  ١ -٥
 األداء فـي قیـاس تـاثیر المعـاییر االجتماعیـة فـي تقــویم البـاحثونها علیـة التجربـة التـي صـممفا .١

 الخطــــوات العلمیــــة هم فــــي كــــرة الــــسلة وذلــــك مــــن خــــالل اتبــــاعلــــبعض المهــــارات الهجومیــــة 
  . الصحیحة والتي استندت على التجارب السابقة في معالجة هذه الظاهرة االجتماعیة 

 لـبعض المهـارات الهجومیـة فـي كـرة األداءمعاییر االجتماعیة في تقویم ظهور تاثیر ضمني لل .٢
ـــر  ـــات بـــین متوســـطات الفـــروق فـــي متغی ـــى المقارن ـــل المـــدربین وذلـــك اســـتنادا ال الـــسلة مـــن قب

  ) .سنوات الخبرة(
 والتـي اظهـرت وجـود فـروق ذات داللـة سـنوات الخبـرة  المعاییر االجتماعیة وفق ختلف تاثیرا .٣

 اعتمـداذا مـا ) فمـا فـوق-سـنة١٥(التاثیرات لدى المدربین من ذوي سنوات الخبرة معنویة لهذه 
  . هذه التصنیفات كأساس لبیان تاثیر المعاییر االجتماعیة 

  : ات توصیال ٢-٥
 یوصــــي فــــي ضــــوء مــــا تحقــــق مــــن نتــــائج ومــــا اســــتخلص مــــن اســــتنتاجات لهــــذه الدراســــة 

  :  بما یأتي الباحثون
فــي -- فــي تحدیــد تــاثیر المعــاییر االجتماعیــة البــاحثون بتــصمیمها امقــاعتمــاد التجربــة التــي  .١

تقویم بعض المهارات الهجومیة في كرة السلة عند دراسة هذه الظـاهرة االجتماعیـة فـي بحـوث 
  . مقبلة في مجال لعبة كرة السلة او االلعاب الریاضیة االخرى 
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 ١٢٢

علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة عنــد العمــل علــى تهیئــة الظــروف المناســبة للمــدربین للمــساعدة  .٢
التــي یمكــن ان  لــضمان عــدم حــدوث أي تــاثیرات جانبیــة للمعــاییر االجتماعیــة و األداءتقــویمهم 

  .تؤثر في قراراتهم 
  المصادر

كلیــــة التربیــــة . محاضــــرات فــــي الدراســــات العلیــــا ) : ١٩٩٦(االزیرجــــاوي ، فاضــــل محــــسن ، .١
  .لعراق جامعة الموصل ، الموصل ، ا. الریاضیة 

ـــامین واخـــرون ،  .٢ ـــوم ، بنی ـــم الطالـــب التجمیعـــي والتكـــویني ) : ١٩٨٣(بل ـــیم تعل : ترجمـــة . تقی
  .محمد امین المفتي واخرون ، دار ماكروهیل للنشر ، القاهرة 

محمــد علــي : ترجمــة .القیــادة ودینامیكیــة الجماعــات ) : ١٩٦٩( بــوهلن ، جــورج م واخــران ،  .٣
  . مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة العریان وابراهیم خلیل ،

التطبیقـات االحـصائیة فـي ) : ١٩٩٦( التكریتي ، ودیع یاسین وحسن  محمد عبد العبیدي ،  .٤
  . دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق. بحوث التربیة الریاضیة 

ة دار الثقافــة  ، مكتبــ١ط . علــم الــنفس االجتمــاعي ) : ٢٠٠٤(جــابر ، جــودت بنــي جــابر ،  .٥
  .للنشر والتوزیع ، عمان 

دار زهـران للنـشر والتوزیـع ، . السلوك التنظیمي فـي المنظمـات ) : ١٩٩٧(حریم ، حسین ، .٦
  .عمان ، االردن 

ــــــم االجتمــــــاع ) :١٩٩٩(الحــــــسن ، احــــــسان محمــــــد ،  .٧ ــــــة ١ط. موســــــوعة عل ــــــدار العربی ، ال
  .للموسوعات ، بیروت ، لبنان 

   ، دار صفاء للنشر ١السلوك التنظیمي ، ط ) : ٢٠٠٢(ظم ، حمود ، خضیر كا .٨
ـــــذ محمـــــد وعـــــادل حرحـــــوش صـــــالح ،  .٩ ـــــة المنظمـــــة والـــــسلوك ) : ٢٠٠٠(داغـــــر ، منق نظری

  .مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، العراق . التنظیمي
وتحلیــــل تــــصمیم ): ١٩٨٠(الــــراوي ، خاشــــع محمــــود و عبــــد العزیــــز، محمــــد خلــــف اهللا  ،  . ١٠

 .دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق. التجارب الزراعیة 

ــم الــنفس االجتمــاعي ) : ١٩٦٠(ســویف ، مــصطفى ،  . ١١ ، دار المعــارف، ٢ط.مقدمــة فــي عل
  .القاهرة

،عــــالم الكتــــب ، ٤ط . علــــم الــــنفس االجتمــــاعي ) : ١٩٧٧(زهــــران ، حامــــد عبــــد الــــسالم ،  . ١٢
   .القاهرة

دار . اســـــالیبه-ادواتــــه-مفهومـــــه–البحـــــث العلمــــي ): ١٩٨٢(عبیــــدات ، ذوقـــــان واخــــرون ،  . ١٣
  .مجدالوي للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن
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، دار ٣ط. المـدخل الـى علـم الــنفس ) : ١٩٩٣(عـدس ، عبـد الـرحمن ومحـي الــدین تـوق ،  . ١٤
  .جون وایلي وابنائه ، االردن 

 ،دار الـشروق ١ط.  سلوك الفرد والجماعة –سلوك المنظمة ) : ٢٠٠٣(العطیة ، ماجدة ،  . ١٥
  .والتوزیع ، غزة 

ط ). دراسة تحلیلة ونقدیـة(نقد الفكر االجتماعي المعاصر ) : ١٩٨٢(عمر ، معن خلیل ،  . ١٦
  . ، دار االفاق الجدیدة ، بیروت ١

، دار ١ط. االجتمـــاع الریاضــــي ) : ١٩٩٧(عـــویس ، خیـــر الـــدین علـــي وعـــصام الهاللـــي، . ١٧
  .الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 

الـــسلوك التنظیمـــي دراســـة الـــسلوك االنـــساني الفـــردي ) : ١٩٩٧(القریـــوتي ، محمـــد قاســـم ،  . ١٨
  . ، دار الكتب للطباعة والنشر ، عمان ٢ط . والجماعي في المنظمات االداریة 

 ، دار الفكــر ١ط . فس العــام علــم الــن) : ٢٠٠٢(قطــامي ،یوســف وعبــد الــرحمن عــدس  ،  . ١٩
  .للطباعة والنشر والتوزیع ، االردن 

خلیــــل ابــــراهیم البیــــاتي ، طبــــع : ترجمــــة . علــــم الــــنفس التجریبــــي ): ١٩٩٠(مـــایرز ، آن ،  . ٢٠
  .بمطابع التعلیم العالي في الموصل ، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، بغداد، العراق

السلوك التنظیمي مفـاهیم واسـس سـلوك الفـرد والجماعـة ) : ١٩٩٥(المغربي ،كامل محمد ،  . ٢١
  . ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ٢ط . في التنظیم 

، مكتبــة النهــضة ٣ط . ســیكولوجیة الجماعــات والقیــادة ) : ١٩٧٠(ملیكــة ، لــویس كامــل ،  . ٢٢
  .المصریة دار الكتب للطباعة والنشر ، القاهرة 

المـدخل الـى علـم الـنفس االجتمـاعي ، ) : ٢٠٠٤(اسـم محمـد ،ولي ، باسم محمد ومحمـد ج . ٢٣
  . ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ١ط 

24. Encyclopedia(2004):Conformity(psychology),(www.nationmaster.
com). 

25. Kerlinger, F. N., (1978) : Foundations of Behavioral research . 2nd, 
Ed, Holt, New York.  

26. Regis,D.,(2002): Social Influence in the Psychological Literature. 
Ph.D. thesis (www.ex.ac.uk). 
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