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* أ .عالء جبار عبود
تاريخ القبول2022/08/31:

تاريخ االستالم2022/08/07:

المستخلص
اهتم علماء الرياضة بلعبة كرة القدم ،ودخلت التكنلوجيا فيها ،من خالل ادخال الكثير من األجهزة واألدوات ،التي تساعد
على إيجاد الحل لمشاكلها ،وألجل تطويرها ،آخرها تقنية حكم الفيديو الـ () ،VARالتي تحقيق العدالة في بعض القرارات
التي يتخذها الحكم خالل المباراة ،وتمارس لعبة كرة القدم من قبل الالعبين الصم ،وتطبق عليهم القواعد اللعبة نفسها
التي تطبق عند الالعبين االسوياء ،ولكن حكم الوسط يحمل راية مع الصافرة ،لتنبههم على وجود مخالفة لقواعد اللعبة،
لذلك فالمشكلة تكون في تأخر االستجابة من قبل الالعبين الصم لقرار الحكم بوجود المخالفة لحاالت كثيرة أثناء
المباراة ،النهم غير منتبهين اليه ،النشغالهم في واقع اللعب ،وألنهم يعانون نقصا في التواصل بسبب فقدهم حاسة السمع،
لذلك يحصل هدر في الجهد البدني لهم ،بسبب استمرار الالعبين الصم في اللعب ،يؤدي ذلك الى عدم استثمار جزء من
وقت المباراة ،ويهدف البحث الى تقييم تأثير الجهاز االلكتروني لتواصل الالعبين الصم مع الحكم في تطوير إدارة وقت
المباراة ،من خالل الفارق الزمني لسرعة االستجابة من قبل الالعبين الصم لقرارات الحكم ،والوقت المستثمر من خالل
حاالت االستجابة لقرارات الحكم بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر ،واست ْخدم المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين
المتكافئتين مستقلتين ،وتضمنت عينة البحث ( )6حكام وسط (لكل واحد منهم مباراة واحدة بدون استخدام الجهاز
ومباراة واحدة باستخدام الجهاز) وتم تحليل الحاالت استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم لـ ( )12مباراة ،بواقع
( )24شوط ،لبعض فرق اللجان البارالمبية لمنطقة الفرات األوسط ( المثنى ،كربالء ،نجف ،بابل) ،أقيمت المباريات
بين الفرق على شكل دوري ذو مرحلتين(األولى ( )6مباريات بدون جهاز ،والثانية ( )6مباريات تمت باستخدام الجهاز)
تحت إشراف االتحاد العراقي المركزي أللعاب الصم في مدينة كربالء ،بمالحظة وتحليل ما يساوي ( )1080دقيقة،
أي ما يعادل ( )18ساعة تم مشاهدتها فديويا من خالل برنامج التحليل الحركي كينوفا ،وظهرت نتائج المقارنة لمتغيرات
الدراسة معنوية في جميع عينة البحث ولصالح استخدام الجهاز المبتكر ،ويعزو الباحث ذلك الى دور األجهزة االلكترونية
وتكنلوجيا االتصاالت في تطوير إدارة وقت المباراة ،إما ابرز االستنتاجات ،فكانت للجهاز المبتكر تأثير اجمالي ايجابي
في تطوير عدد حاالت استجابة الالعبين لقرارات الحكم بنسبة ( ،)% 57.17وتأثير إيجابي في تقليل زمن االستجابة
الذي اضيف الى وقت المباراة ،إذ يقدر بـ ( )43ثانية لكل شوط من أشواط مباريات كرة القدم لعينة البحث.
الكلمات المفتاحية :األجهزة االلكترونية ،التواصل ،الالعبين الصم ،الحكم ،إدارة الوقت ،كرة القدم
* استاذ ،عالء جبار عبود ،كلية التقانات االحيائية ،جامعة القادسية ،العراق.
ala.jabar@qu.edu.iq
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Sports scientists have been interested in the game of football, and technology has entered
it, through the introduction of many devices and tools, which help to find a solution to its
problems, and to develop it, the latest of which is the video referee technology (VAR), which
achieves justice in some of the decisions taken by the referee during the match. The game of
football is played by deaf players, and the same rules of the game are applied to them that apply
to normal players, but a referee carries a flag with the whistle, to warn them when a violation
of the rules of the game occurs, Therefore, the problem is the delay in the response of the deaf
players to the referee’s decision in the presence of the violation in many cases during the match,
because they are not paying attention to it, because they are busy in the reality of playing, and
because they suffer from a lack of communication due to their loss of hearing, so there is a
waste of physical effort for them, Because deaf players continue to play, this leads to not
investing part of the match time, and the research aims to assess the impact of the electronic
device for deaf players to communicate with the referee in developing match time management,
through the time difference in the response speed of the deaf players to the referee’s decisions,
and the time The investor through the cases of responding to the decisions of the referee without
and with the use of the innovative device, and the experimental approach was used in the
manner of two independent equal groups, The research sample included (6) referees (each one
of them has one match without using the device and one match with the use of the device). The
cases were analyzed by the deaf players’ response to the referee’s decisions for (12) matches,
with (24) runs, for some teams of the Paralympic Committees for the Middle Euphrates region
(Al-Muthanna, Karbala, Najaf, Babylon), the matches between the teams were held in the form
of a two-stage league (the first (6) matches without a device, and the second (6) matches using
the device) under the supervision of the Central Iraqi Federation for Deaf Games in the city of
Karbala, By observing and analyzing (1080) minutes, which is equivalent to (18) hours, which
were video-watched through the Kinovea kinetic analysis program. The results of the
comparison of the study variables appeared significant in all the research sample and in favor
of the use of the innovative device, and the researcher attributes this to the role of electronic
devices and communication technology in developing the time management of the match, As
for the most prominent conclusions, the innovative device had a positive overall impact in
developing the number of players’ responses to referee decisions by (57.17%), And a positive
impact in reducing the response time that was added to the match time, as it is estimated at (43)
seconds for each round of the football matches for the research sample.
Keywords: electronic devices, communication, deaf players, referee, time management,
football.

: التعريف بالبحث-1

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/132
DOI: 10.55384/2790-4237.1197

2

Abood: The Impact of Deaf Players' Communication Device with Referee

 -1-1المقدمة:
لقد حظي المجال الرياضـــي بصـــورة عامة وكرة القدم بصـــورة خاصـــة بعناية من قبل علماء
الرياضـــة ،واخذ نصـــيبه من التكنلوجيا ،التي تســـاعد الفرد الرياضـــي على االقتصـــاد في الوقت والجهد
والتكلفة وزيادة المتعة لديه ،من خالل ادخال الكثير من االجهزة واألدوات في هذا الجانب سـو كان على
المســتو التدريبي أو على مســتو حالة المنافســات أو البطوالت الرياضــية ،ومنها تطبيق تقنية الهدف
(ســــاعة الحكم) التي ســــاهمت في حل اشــــكاليات كثيرة تخم دخول او عدم دخول الكرة الى المرمى،
ومؤخرا ً تم ادخال تقنية الــــــ ( )VARحكم الفيديو المقترحة من قبل اتحاد كرة القدم الهولندي (، )19 :1
التي سـاهمت بشكل كبير في الحد من حالة عدم تحقيق العدالة في بعض القرارات التي يتخذها الحكم خالل
المباراة ،وأصبحت هذه اللعبة تمارس من قبل ذوي متحدي اإلعاقة ،ومنهم فئة الصم ،وتطبق عليهم قواعد
اللعبة نفسـها التي تطبق على الالعبين االسـوياء ،مع اختالف بسـيط وهو حمل الحكم راية مع الصـافرة ،اال
ان متعة أدائهم فيها يختلف عن متعة ممارســة كرة القدم عند غيرهم من الالعبين االســوياءو وذلك لكونهم
يعانون من نقم في التواصـل ،بسـبب فقدهم حاسـة مهمة وهي حاسـة السـمع ،فاليوم نحن بحاجة الى إدخال
تكنلوجيا المعلومات واالتصـاالت ألجل زيادة تواصـل الالعبين الصـم مع الحكم ،من خالل ابتكار وسـائل
واجهزة تعتمـد في عملهـا على دوائر الكترونيـة تؤمن االتصـــــال الجمـاعي ،من اجـل ادارة وقـت المبـاراة
بـالشــــكـل الـذي يزيـد من دينـاميكيتهـا ،ومتعتهـا لفئـة الالعبين الصــــم ،وكـذلـك لمتـابعيهم ،ويتحمـل المجتمع
عموما  ،وعلى الباحثين خصـــوصــاً ،مســـؤولية توفير كل ما من شـــأنه ان يســـاعد في دمج هذه الفئة من
المجتمع اإلنســــاني في كـافـة مجـاالت الحيـاة ،وجعلهم يتغلبون على حـالـة العوق الموجودة عنـدهم ،بحيـث
يمارس الالعبون الصــم هواياتهم كأنهم اســوياء ،من خالل ابتكار االجهزة أو البرامج التي تســاعدهم في
دورا مه ًما في تعزيز مسـتو الرياضـات التنافسـية
ذلك ،إذ يلعب تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت ً
وان تطبيقهـا في الريـاضــــة ســــيجعـل تطوير الريـاضــــة بطريقـة علميـة ( )336:17كمـا ان اتبـان نهج
تصاعدي في هذه الفترة قد يمكننا من تحسين األداء (.)57 :11

 -2-1أهمية البحث
تبرز أهمية البحث ،في أشعار المسؤولين عن لعبة كرة القدم لفئة الالعبين الصم ،بضرورة ادخال
بعض االجهزة التي تسهم في زيادة تواصل هذه الفئة من الالعبين مع الحكم ،لغرض تطوير مستو
الديناميكية لإلدارة التحكيمية في مبارياتها ،من خالل زيادة سرعة االستجابة للقرارات التحكيمية ،وتقليل
من وقت المباراة غير المستثمر ،لتحقيق احد المبادئ االساسية التي وضعت على ضوئها لعبة كرة القدم،
وهو مبدأ متعة اللعب ،فضال عن ذلك ،فأننا نريد من هذه اإلسهامة في معالجة حالة لطالما عانا منها العبو
فئة الصم النهم يتواصلون مع احداث المباراة من خالل حاسة النظر فقط ،وألن هذه الحاسة مشغولة أثناء
اللعب في التركيز على الكرة ،وكيفية التصرف بها نحو الزميل والسيطرة عليها من المنافس ،فالالعبون
الصم ال ينتبهون الى حد ما ،الى ما يصدر من الحكم في حالة وقون مخالفة ما ،خاصة التي تكون غير
واضحة ألغلب الالعبين ،ولذلك ،نر بان ادخال حاسة أشبه باللمس من خالل التنبيه االهتزازي بأجهزة
التواصل االلكترونية األمنةو التي ال تسبب أي ضرر عند ارتدائها في معصم اليد أو عضده ،قد تسهم في
تطوير االداء العام إلدارة وقت مباراة كرة القدم للصم وزيادة ديناميكيتها.
 -2-1مشكلة البحث:
ان مباريات كرة القدم للصـــم تلعب بالشـــكل المعهود لها لد الالعبين االســـوياء ،وهذا ما يؤكده
الواقع وكذلك المصـــادر في الواقع ،االختالف الحقيقي الوحيد هو عدم قدرتهم على الســـمع)6 :15( .
كما ان قواعد األلعاب والمهارات الرياضـــية الخاصـــة بهذه الفئة تشـــبه قواعد الممارســـة لنفس العاب
الالعبين االســـوياء مع اختالف بســـيط ينحصـــر في اســـتخدام لغة اإلشـــارة بدال من المثيرات الصـــوتية
كالصــفارة مثال ( ،)90 :3اال ان الفرق يتضــح في اســتخدام ال َحكَم عند قيادته للمباراة راية مع الصــافرة،
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ويفهم كـل المتواجـدون في الملعـب من الحكـام المســــاعـدون والمـدربون والالعبون الحركـات المعهودة التي
ينفذها ال َحكَم من خاللهما ،ومن ال يسـمع الصـافرة ير راية ال َحكَم ،لذلك تتضـح المشـكلة في تأخر وصـول
القرار الصــــادر من ال َحكَم  -نتيجـة ارتكـاب الالعـب مخـالفـة لقواعـد اللعبـة في حـاالت كثيرة  -الى الالعبين
الصــــم ( بطئ االســــتجابة) لهذا القرار من قبل الالعبين أثناء مباريات كرة القدمو ألنهم يعانون نقم في
التواصـــل ،مما يؤثر ذلك على متعة وديناميكية المباراة ،فضـ ـالً عن ما يســـبب تأخير االســـتجابة للقرار
الصـادر من ال َحكَم ،في ذات الحاالت الكثيرة نتيجة ضـعف في آلية التواصـل بين الالعبين الصـم وال َحكَم،
الى هـدر في الجهود البـدنيـة لالعبين نتيجـة اســــتمراريـة الالعـب في اللعـب لفترة من الزمن ،والتحرك في
الملعـب  -على الرغم من حـدوث الخطـأ الـذي اقره الحكم -الى ان ينبـه من قبـل زمالئـه ،ممـا يوقع الالعـب
في الحرج النفســــي أمـام الالعبين ،والجمهور ،وبـالتـالي يؤثر على ادائـه ســــلبـا في المبـاراة ،ولعـدم وجود
ادوات او اجهزة يمكن من خاللها معالجة هذه الحالة ،لذلك ســـعى الباحثان الى حل هذه المشـــكلة ،لذلك تم
تصــميم جهاز الكتروني لتواصــل الالعبين الصــم مع الحكم ،يعتمد على دوائر الكترونية تؤمن االتصــال
الجماعي فيما بينهم ،ويســعى الباحثان في هذا بحث الى اإلجابة على الســؤال الذي مضــمونه :ما هو تأثير
الجهاز المبتكر في واقع المباراة ،لغرض تطوير االدارة التحكيمية لمباريات كرة القدم بشــكل عام ،وإدارة
وقت المباراة بشــكل خاص ،واكد االتحاد العراقي المركزي أللعاب الصــم احتياجه لهذا الجهاز ،كإســهامه
علمية في ســــد الفراع العلمي في هذا الجانب والنهوض بمســــتو ديناميكية إدارة الحكم لوقت المباراة ،
وبـالتـالي من اجـل ادارة األداء بـالشــــكـل الـذي يزيـد من دينـاميكيتهـا ومتعتهـا لفئـة الالعبين الصــــم وكـذلـك
لمتابعيهم.
 -4-1الغرض من الدراسة:
تقييم تأثير الجهاز االلكتروني المبتكر لتواصل الالعبين الصم مع الحكم في مباراة كرة القدم ،من خالل
الفارق الزمني لسرعة االستجابة لقرارات الحكم من قبل الالعبين الصم ،والوقت المستثمر من حاالت
االستجابة لقرارات الحكم لصالح وقت المباراة بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر.
 -5-1حدود الدراسة:
تحدد مجتمع الدراسة بالعبي اللجان البارالمبية لمحافظات الفرات االوسط في العراق لفئة الالعبين
الصم المشاركين في دوري القطر للموسم  2021وحكام الدرجة األولى المشتركين في مباريات بطولة
كرة القدم للصم.
 -2الطريقة واالجراءات
 -1-2تصميم الدراسة:
ْ
استخدام الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المستقلتين ،لمالئمته لطبيعة مشكلة الدراسة،
وتم عبر الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في الدراسة ،بضمنها برنامج التحليل كينوفا ،الى مالحظة
وتحليل حاالت االستجابة الى المخالفات لقواعد اللعبة من خالل ( )12مباراة )6( ،بدون استخدام الجهاز،
و( )6باستخدام الجهاز ،بواقع ( )24شوط ،ما يساوي ( )1080دقيقة ،أي ما يعادل ( )18ساعة متابعة،
تم مشاهدتها فديويا من خالل برنامج كينوفا أثناء التجربة الرئيسة ،وتم تصميم استمارة لجمع البيانات من
المباريات ،قبل وبعد استخدام الجهاز المصمم ،وان استخدام الدراسات التحليلية اثناء التدريب والمباريات
له أثر كبير في توفير المعلومات (، )214 :2وتم ايجاد األسس العلمية لها ،وتم التطرق كذلك للتجربة
الرئيسة ،واستخدام الوسائل اإلحصائية المالئمة للبيانات ،لمعالجتها وتحقيق غرض الدراسة ،ووضع
التوصيات وفق النتائج واالستنتاجات التي ظهرت.
 -2-2العينة:
ان مشكلة البحث وحدودها هي من تحدد طبيعة مجتمعها ،فمجتمع البحث يعني عناصر ومفردات
المشكلة جميعهم أو الظاهرة قيد الدراسة ( ،)44 :5لذلك تضمن مجتمع البحث العبي كرة القدم الصم
للجان البارالمبية في محافظات العراق (الموصل ،كركوك ،صالح الدين ،ديالى ،بغداد ،بابل ،كربالء،
نجف ،المثنى ،كوت ،ذي قار ،ميسان ،بصرة) وحكام كرة القدم فئة الدرجة االولى ،أما العينة فهي ذلك
الجزء الذي يمثل مجتمع البحث أو األنموذج الذي يجري الباحث عليه مجمل عمله ( ،)67 :13لذلك
تضمنت عينة البحث ( )6حكم وسط (لكل واحد منهم مباراة واحدة بدون استخدام الجهاز ومباراة واحدة
باستخدام الجهاز) وتم تحليل الحاالت استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم لـ ( )12مباراة ،بواقع ()24
شوط ،لبعض فرق اللجان البارالمبية لمنطقة الفرات األوسط ،وهي (المثنى ،كربالء ،نجف ،بابل) ،اذ تشكل
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فرق العينة نسبة ( )% 30.77من مجتمع البحث ،أقيمت المباريات بين هذه الفرق على شكل دوري ذو
مرحلتين(المرحلة األولى بدون جهاز ،والمرحلة الثانية تمت باستخدام الجهاز) بإشراف االتحاد العراقي
المركزي أللعاب الصم والجدول رقم ( )1يبين المباريات.
جدول رقم ( )1يبين الفرق المتبارية في البطولة الرباعية ذات المرحلتين يتضمن التاريخ والوقت
والمكان
التاريخ
اليوم
الفرق المتبارية
ت
السبت
 1اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية المثنى
2021/10/23
السبت
اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية بابل
2021/10/23
2
االثنين
اللجنة الفرعية المثنى × اللجنة الفرعية بابل
2021/10/25
3
االثنين
 4اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية النجف
2021/10/25
2021/10/27
األربعاء
 5اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية المثنى
االربعاء
 6اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية بابل
2021/10/27
استراحة بين المرحلتين من  2021/10/28ولغاية 2021/11/5
السبت
 7اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية المثنى
2021/11/6
السبت
اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية بابل
2021/11/6
8
2021/11/8
االثنين
اللجنة الفرعية المثنى × اللجنة الفرعية بابل
9
االثنين
 10اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية النجف
2021/11/8
األربعاء
 11اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية المثنى
2021/11/10
االربعاء
 12اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية بابل
2021/11/10

الوقت
 10:00صباحا
 03:00عصرا
 10:00صباحا
 03:00عصرا
 10:00صباحا
 03:00عصرا
 10:00صباحا
 03:00عصرا
 10:00صباحا
 03:00عصرا
 10:00صباحا
 03:00عصرا

 -3-2خطوات تنفيذ البحث:
 -1-3-2طريقة التحليل واعداد استمارة جمع البيانات:
بعد االطالن على مجموعة من المصادر والدراسات ،وأخذ آراء الخبراء بخصوص طبيعة تحليل
زمن استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم ،التي تخم مخالفات قواعد اللعبة اثناء مباراة كرة القدم،
ولعدم العثور على استمارة تحليل يمكن من خاللها إيجاد حل لمشكلة البحث المتضمنة :بيان تأثير الجهاز
المصمم لتواصل الال عبين الصم مع الحكم ،لتلقي التنبيه بوجود المخالفة لقواعد اللعبة اثناء المباراة ،لجئنا
إلى تصميم استمارة جمع البيانات ،وتحديد طريقة التحليل لحاالت التحكيم ،بعد االعتماد على برنامج التحليل
الحركي كينوفا ( ،)Kinoveaإذ تضمنت طريقة التحليل ما يلي:
 تسجيل الزمن من لحظة إطالق الصافرة ورفع الراية الى لحظة استجابة أخر العب مشترك أو الالعبينالمشتركين في اللعب النشط الفعال ،والتوقف عن التحرك بالكرة (الجري بالكرة)،على ان ال يكون هذا
الجري خلف الكره هو من انسيابية الحركة الطبيعية ،والتوقف عن متابعة الكرة من خالل ترك التركيز
عليها ،واالنتباه الى راية الحكم ،لكل حاالت المخالفات القانونية التي تحدث في المباراة ،للحاالت قبل وبعد
استخدام الجهاز ،ويتم تسجيل البيانات عبر مشاهدة فيديو المباراة في شاشة برنامج كينوفا (،)Kinovea
ومن خالل مؤقت الزمن في البرنامج ،يستثنى من ذلك (عدم تسجيل) الحاالت الواضحة جدا ،التي تكون
فيها االستجابة فورية ،كضرب الكرة وذهابها الى خارج الملعب بشكل واضح ،أو الخطأ المتعمد الواضح
الذي ال يكون فيه جري خلف الكرة.
إما استمارة جمع البيانات فتضمنت جدول يتكون من عمودين ،يتضمن العمود األول تسلسل الحالة،
والعمود الثاني زمن االستجابة ،والصف األخير لهذه االعمدة يتضمن مجمون عدد الحاالت ،ومجمون زمن
االستجابة لحاالت المخالفة القانونية ،بعد تدوين معلومات شوط المباراة ،والمتضمنة أسماء الفرق المتبارية
واسم الشوط وحالة تسجيل البيانات بدون او مع استخدام الجهاز ،والجدول ( )1 -2يبين شكل استمارة جمع
البيانات مع بعض األمثلة عليها.
جدول ()1 -2
مباراة الفريقين ( / ) .......... ×.............الشوط ( األول)  /حالة تسجيل البيانات (بدون أو باستخدام الجهاز)
تسلسل
عدد

5

زمن االستجابة بالثانية صنف االستجابة

تسلسل عدد المخالفات
القانونية في

زمن االستجابة بالثانية

صنف االستجابة
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المخالفات
القانونية
1
2
3
4
5

 0.63ثانية
 3.14ثانية
 2.49ثانية
 1.98ثانية
 2.78ثانية

طبيعية
متأخرة
متأخرة قليال
متأخرة قليال
متأخرة

6
7
8
9
المجمون 9 /

5.46
1.49
1.95
4.67
المجمون /

متأخرة جدا
طبيعية
متأخرة قليال
متأخرة جدا
 24.59ثانية

 -2-3-2األسس العلمية لطريقة التحليل:
 -1-2-3-2صدق طريقة التحليل:
يعتبر الصدق أهم شروط طريقة التحليل الجيد ،فطريقة التحليل الصادقة هي التي تنجح في بيان ما
وضع من اجله ،ويشير ( )138 -137 :9نقال عن تيلر( )Taylorإن الصدق يعتبراهم عامل يجب توافره
في اداة االختبار او القياس او استمارة جمع المعلومات ،وبعد ان تم اعداد اقتراح طريقة التحليل لحاالت
التحكيم (المخالفات القانونية خالل اللعب) ،من خالل تسجيل زمن االستجابة لالعبين الصم لتنبيه الحكم
بوجود المخالفة ،من لحظة إطالق الصافرة ورفع الراية من قبل الحكم الى لحظة االستجابة ،والتوقف عن
التحرك بالكرة ،من قبل الالعب المشترك أو الالعبين المشتركين الصم في اللعب النشط الفعال ،لجميع
الحاالت التي قد تحدث في المباريات ،فقد عرضت هذه الطريقة على الخبراء والمختصين في المجال
الرياضي ،لغرض تحصيل صدق المحتو من خالل استمارة استبيان ،وقد اخذ الباحث مالحظات الخبراء
بنظر االعتبار ،وتم االتفاق على الصيغة النهائية لطريقة لتحليل ،ومن ثم تم معالجة آراء الخبراء احصائيا
من خالل قانون مربع كأي ( )Chi- squareلحسن المطابقة ،وظهرت النتائج بموافقة ومصادقة الخبراء
على محاور والفقرات الخاصة بهذه االستمارة ،وطريقة التحليل فيها وظهرت قيمة ()Chi- square
المحتسبة تساوي ( ،)10وبعد مقارنتها بقيمة ( )Chi- squareالجدولية التي تساوي (،)6.63 ،3.84
عند درجة حرية ( ،)1ونسبة خطا ()0.01 ،0.05على الترتيب اتضح بأنها اكبر من القيمة الجدولية وذات
داللة إحصائية معنوية ،وهذا يدل على إن طريقة التحليل التي وضعها الباحث تصلح لما وضع من اجله،
وهو جمع بيانات لمتغيرات البحث ،التي تبين تأثير الجهاز االلكتروني لتواصل الالعبين الصم مع الحكم
المبتكر ،لتلقي التنبيه بوجود المخالفات القانونية في مجريات المباراة لكرة القدم ،وبذلك تم تحصيل صدق
فالصدق بهذا المفهوم يتناول دراسة مفردات االختبار ومحتويـــاته واالختبار الصادق منطقيا
المحتو
هو االختبار الذي يمثل تمثيال سليما للميادين المراد دراستها (.)29 :10
 -2-2-3-2موضوعية آلية التحليل المدونة في استمارة المالحظة المنظمة:
الموضوعية واحدة من األسس العلمية المهمة ألدوات جمع البيانات ،وهي تعني عدم اختالف
المقدرين في الحكم على شيء ما أو على موضون معين ( ،)64 :10أو هي تعني درجة االتفاق بين
ممتحنين مختلفين قاموا باختبار العينة نفسها في أداء مهارة معينة ( ،)139 :12وقد تحقق ذلك بعد إجراء
تحليل من قبل شخصين من الخبراء واالختصاص في المجال الرياضي ،لشوط كامل من المباراة في
التجربة االستطالعية ،من خالل المشاهدة الفديوية لها في برنامج التحليل الحركي كينوفا ( ،)Kinoveaكل
شخم يراقب ويحلل ويسجل زمن استجابة الالعبين الصم لصافرة وراية الحكم الصادرة عند كل مخالفة
لقواعد اللعبة ،ومن ثم تم احتساب معامل االرتباط البسيط بين التحليلين ،وظهر مقدار قيمة معامل االرتباط
تساوي ( )0.964وهو ارتباط عالي ،ولغرض اختبار معامل االرتباط تم استعمال جدول داللة معامل
االرتباط ( )181 : 8إذ ظهـرت قيمـة ( ر ) الجـــدوليـــة تســاوي ( ،)0.561عند درجة حرية (- 20
 )18 =2وتحت مستو داللة (  ،)0.01ولما كانت القيمة المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية ،فإننا نستنتج
إن معامل االرتباط المحسوب معنوي ،ويعز ذلك الى عملية توصيف االستجابة في طريقة التحليل كانت
طريقة محكمة ،وكذلك استخدام برنامج التحليل الحركي كينوفا ( ،)Kinoveaوهو برنامج له مميزات كثيرة
مقارنة بالبرامج األخر تجعل الباحثين يميلون الى استخدامه (  ،)34 :4ويتيح التحكم بالحركة ،واعادتها
بشكل بطئ ،وتحديد الزمن بشكل جيد ،ساعد في تسجيل البيانات بشكل جيد ،ولكن يبقى عنصر الزمن فيه
بعض االختالف في أجزاء اعشار الثانية في مدة زمن االستجابة ،إذ لم تكن متوافقة بين المحللين بشكل تام،
مما اظهر اختالفا في بعض قيم الزمن ألغلب حاالت المخالفات القانونية ،زيادة ونقصانا ،مما جعل قيمة
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معامل االرتباط تقل عن االرتباط بشكل تام ،وعلى العموم فان القيمة التي ظهرت ،هي قيمة عالية تدل على
موضوعية عملية تسجيل المتغير بين المحللين ،وبالتالي فان النتيجة تدل على موضوعية طريقة التحليل
وتسجيل المتغير قيد الدراسة ،مما يعني تمتع آلية التحليل بالموضوعية المطلوبة.

 -3-2-3-2ثبات طريقة التحليل:
الثبات هو أحد األسس العلمية المهمة ألي أداة جمع معلومات ،سو كانت اختبارا او مقياسا او
طريقة تحليل أو استمارة جمع المعلومات ،كونه يشير الى دقة واتساق درجات القياس فيما يجب قياسه،
وكذلك يقصد بثبات االختبار هو درجة الثقة ،وذلك الن االختبار ال يتغير في النتيجة ،أي انه ذو قيمة ثابتة
خالل التكرار أو اإلعادة .)68 :7( .وتم تحصيل الثبات لعملية التحليل وفهم طريقته ،من خالل اجراء
تحليلين لشوط كامل من مباراة (النجف والمثنى) بعد مشاهدته فديويا في برنامج التحليل الحركي كينوفا
( ،)Kinoveaفي التجربة االستطالعية ،من قبل أحد افراد الكادر المساعد في المجال الرياضي ،وبفاصل
زمني بين التحليلين ( )7أيام ،إذ يقوم الشخم بمراقبة وتحليل وتسجيل زمن استجابة الالعبين الصم ،بعد
صافرة وراية الحكم الصادرة عند كل مخالفة لقانون اللعبة تحدث خالل المباراة ،ومن ثم تم احتساب معامل
االرتباط البسيط ( )Pearsonلتحديد قوة العالقة بين التحليل األول والثاني ،وظهر مقدار قيمة معامل
االرتباط تساوي ( )0.988وهو ارتباط عالي ،ولغرض اختبار معامل االرتباط تم استعمال جدول داللة
معامل االرتباط ( ،)181 :8إذ ظهـرت قيمـة االرتباط الجـــدوليـــة تســاوي ( )0.561عند درجة حرية
( )18 =2 - 20وتحت مستو ثقه (  ،)0.01ولما كانت القيمة المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية ،فإننا
نستنتج إن معامل االرتباط المحسوب معنوي ،ويعز ذلك الى عملية توصيف االستجابة في طريقة التحليل
كانت طريقة دقيقة ،وكذلك استخدام برنامج التحليل الحركي كينوفا ( ،)Kinoveaالذي ساعد في تسجيل
البيانات بشكل جيد ولكن يبقى عنصر الزمن فيه بعض االختالف في أجزاء اعشار الثانية في مدة زمن
االستجابة لم تكن متوافقة بين التحليلين بشكل تام ،مما اظهر اختالفا في بعض قيم الزمن لبعض استجابات
ا لالعبين الصم لحاالت التنبيه عند المخالفات القانونية زيادة ونقصانا ،مما جعل قيمة معامل االرتباط تقل
عن االرتباط بشكل تام ،وعلى العموم فان القيمة التي ظهرت هي قيمة عالية ،تدل على ثبات عملية التحليل
من قبل المحلل ،وتسجيل المتغير بين التحليلين ،وبالتالي فان النتيجة تدل على تحقق أحد األسس العلمية
المهمة وهو الثبات.
 -3-3-2التجربة االستطالعية:
هي تجربة صــغيرة الختبار مد صــحة التجربة الرئيســية ،فنحدد مجتمع األصــل ومفردات أو
نوعية االختبار وعينة صـغيرة من هذا المجتمع لتجري عليها التجربة ،وتجري بشـروط التجربة الرئيسـية،
وأهميتها هي الوقوف على الســـلبيات التي ســـتواجه الباحث لتفاديها في التجربة الرئيســـية (،)235 :13
أو هي عبـارة عن دراســــة تجريبيـة أوليـة يقوم بهـا البـاحـث على عينـة صــــغيرة قبـل قيـامـه ببحثـه ،بهـدف
اختيار أســـاليب البحث وأدواته ( ، )54 :6أو هي تدريب عملي للوقوف على الســـلبيات وااليجابيات
التي تقـابـل البـاحـث أثنـاء اجراء االختبـارات لتفـاديهـا مســــتقبال ( )15 :5وألجـل الحصــــول على النتـائج
والمعلومات العلمية الصــحيحة لتحقيق أهداف البحث ،ولغرض اتبان الســياق العلمي الســليم في إجراءات
البحـث ،أجر البـاحـث تجربـة اســــتطالعيـة بمالحظـة وتحليـل مبـاراة تجريبيـة بين فريقي لجنـة النجف
االشــــرف البـارالمبيـة ولجنـة المثنى البـارالمبيـة في مـدينـة النجف وذلـك في يوم الســــبـت المصـــــادف
 2021/10/9في ملعب منتد الشهيد صباح الكرعاوي وتضمنت ما يأتي:
 -1-3-3-2فكرة عمل واستخدام الجهاز الحاصل على براءة اختراع:
تضـــمن شـــرح عملي لفكرة الجهاز وكيفية اســـتخدامه من قبل الحكم ،إذ قبل بدء الشـــوط الثاني
للمباراة ،يتم توزيع القطع الخاصــة بالالعبين (دائرة االســتقبال) من الجهاز االلكتروني لإلدارة التحكيمية
في مباراة كرة قدم لتواصـل الالعبين الصـم مع الحكم ،ويتم ارتدائها من قبلهم ويثبت في يد الالعب االصـم
في مكان ارتداء الســـاعة اليدوية ،ولكن الى داخل اليد من خالل حزام مطاطي يثبت بواســـطة الصـــق ذو
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وجهين مختلفين ،امـا قطعـة الحكم وهي (دائرة االرســــال) فتعطى لـه ،وتكون محمولـة من قبلـه وهي قطعـة
واحدة ،وان الدوائر االلكترونية المســتخدمة في الجهاز المبتكر تؤ َمن االتصــال الجماعي في آن واحد بين
الحكم والالعبين الصــم جميعا فقط ،وعند حدوث أي خطاء قانوني يســتوجب على الحكم اطالق صــافرته
ورفع رايته التي بيده ،يعمل الجهاز المرســــل لد الحكم على اطالقة موجة ،يتم اســــتقبالها من قبل جميع
أجهزة الالعبين ،فتعمل الدائرة المســـتقبلة ،وتبدأ بتشـــغيل المحرك الصـــغير (الرجاج) باالهتزاز فيعرف
الالعبون الصـم بان هنالك خطأ قانوني يسـتوجب التوقف عن اللعب ،وهكذا تتكرر العملية ارسـال واسـتقبال
الموجات بين الحكم والالعبين الصم ،عند كل حالة لبدء اللعب او الخطأ القانوني في مجريات اللعب ..الخ،
علما ان مد الموجه المرســلة تقدر بنصــف قطر يصــل الى ( )100متر ،بمعنى ان الموجة تغطي جميع
اجزاء الملعـب .وتم تصــــوير مجريـات المبـاراة لغرض تحليلهـا من خالل برنـامج التحليـل الحركي كينوفـا
( )Kinoveaالسـتخراج زمن اسـتجابة الالعبين الصـم لقرارات الحكم التي تنبه على وجود خطأ قانوني،
بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر لغرض بيان تأثيره.
كما تم تحقق األغراض االتية منها:
 -1اســتخراج األســس العلمية لطريقة التحليل واســتمارة جمع البيانات من خالل تواجد الخبراء مع الكادر
المساعد.
 -2تشخيم المعوقات والسلبيات التي تصادف الباحث عند إجراء وتنفيذ التجربة الرئيسة.
 -3التأكد من إمكانية الباحث والكادر المســاعد في إجراء التحليل من خالل برنامج التحليل الحركي كينوفا
( )Kinoveaومد دقة المالحظة بهذه الطريقة.
 -4تجريب الجهاز من قبل الحكم وتعليمه على كيفية اسـتخدامه ولغرض معرفة المعوقات ان كانت هنالك،
وأيضا تجريبه من قبل الالعبين لغرض معرفة إيجابيات وسلبيات ارتدائه خالل الشوط الثاني من المباراة.
 -4-3-2التجربة الرئيسة:
أجريت التجربة الرئيسة من خالل تنظيم بطولة رباعية بكرة القدم ،بنظام الدوري ذو مرحلتين
(المرحلة األولى ( )6مباريات بدون استخدام الجهاز ،والمرحلة الثانية ( )6مباريات تمت باستخدام
الجهاز) ،انطلقت يوم السبت بتاريخ ( ،)2021 /10/23وانتهت يوم األربعاء بتاريخ (،)2021/11/10
في ملعب الشباب األولمبي في كربالء المقدسة ،ضمت عينة البحث ( )6حكم وسط من فئة الدرجة األولى
(لكل واحد منهم مباراة واحدة بدون استخدام الجهاز ومباراة واحدة باستخدام الجهاز) ،ضمت عينة البحث
أيضا العبي الفرق األربعة (المثنى ،كربالء ،النجف ،بابل) ،وتم تصويرها فديويا وتحليلها ،وتم تحديد
حاالت زمن االستجابة لتنبيه عن األخطاء القانونية التي تستوجب على الحكم اطالق صافرته ورفع الراية،
أو اطالق صافرته فقط عند استخدام الجهاز المبتكر لغرض تنبيه الالعبين الصم بان هنالك خطأ قانوني
يستوجب التوقف عن اللعب والتواصل مع حكم الوسط في المباراة ،والتجربة الرئيسة تضمنت التفاصيل
التالية:
 -1-4-3-2عملية التحليل وتفاصيلها:
تم التحليل بواقع اجمالي ( )24شوط )12( ،شوط بدون استخدام الجهاز ،و( )12شوط باستخدام
الجهاز ،لكل حكم ( )4أشواط ،منها ( )2شوط بدون استخدام الجهاز ،و( )2شوط باستخدام الجهاز ،وكان
الوقت الزمني للمباريات المصورة فديويا لعينة البحث البالغ ( )1080دقيقة ،أي ما يعادل ( )18ساعة،
وان التحليل العملي الكلي استغرق وقتا تقريبا يساوي ( )60ساعة تحليلية  -بمعنى (ان كل حالة تحدث في
المباراة ،تستوجب من الباحث إيقاف الفيديو وارجاعه ،ووضع ساعة التوقيت داخل البرنامج على الشاشة
وامام الحالة ،ومن ثم تشغيل الفيديو ومؤقت الساعة الى انتهاء الحالة ،ومن ثم يتم تسجيل الوقت وحذف
المؤقت ،ويستمر الفيديو بالعمل الى ان تصل حالة أخر  ،ويتم فيها كما تم سابقا ،وهكذا يتكرر العمل مما
استوجب طول ساعات التحليل) ،-إذ اعتبر كل شوط واقعة (مشاهدة) واحدة مستقلة عن الشوط الثانيو كون
كل شوط يتسم بظروف ومجريات تختلف عن االشواط األخر للمباراة نفسها ولغيرها ،ومن ثم تم تفريغ
البيانات في استمارات خاصة اعدت لذلك ،وبلغ مجمل الحاالت المدروسة ( )320بدون استخدام الجهاز
و(  )324مع استخدام الجهاز ،وبعد ذلك تم معالجة البيانات احصائيا.
 -2-4-3-2تصنيف بيانات زمن استجابة الالعبين الصم للقرارات التحكيمية:
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تم تحديد تصنيف استجابة الالعبين الصم إلى أربعة أنوان (استجابة طبيعية ،استجابة متأخرة قليالً،
استجابة متأخرة ،استجابة متأخرة جدا ً) حسب وقت استجابة الحالة وظروفها ،بعد أن تم تحديدها من قبل
الخبراء المختصين ،حيث تم عرض حاالت الفيديو المختلفة دون استخدام الجهاز ومجمون عددها ()320
حالة للخبراء والمختصين .وطلب من الخبراء تصنيف الحاالت حسب األنوان أعاله ،وذلك بالترقيم أمام
كل حالة باألرقام ( )1لالستجابة العادية )2( ،لالستجابة المتأخرة قليالً )3( ،لالستجابة المتأخرة ،و ()4
لالستجابة المتأخرة جدا ،وتم إجراء معالجة إحصائية لرأي الخبراء ،من خالل معامل االرتباط (بيرسون)
بين الرأيين وفق ازمنت الحاالت لكل نون من التصنيفات األربعة .وتم استنتاج زمن االستجابة لكل فئة من
الفئات المذكورة أعاله بعد الرجون إلى أوقات الحاالت في كل فئة ،حسب اختيار الخبراء المتخصصين.

 4-2الوسائل اإلحصائية (:)245 ،132 :15
تم اعتماد القوانين اإلحصائية التي تالئم الدراسة الحالية:
 قانون مربع كأي ( )Chi- squareلحسن المطابقة. معامل االرتباط البسيط (بيرسون). الوسط الحسابي. االنحراف المعياري. قانون (ت) للمجموعات المستقلة. -3عرض النتائج ومناقشتها
 -1-3عرض ومناقشة نتائج وقت االستجابة للحاالت التحكيمية من قبل الالعبين الصم بدون ومع
استخدام الجهاز:
يبين جدول رقم ( )1 -3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوقت استجابة الالعبين الصم لحاالت
مخالفة قواعد اللعبة لد عينة البحث وهي أشواط مباريات كرة القدم ،عند رفع الحكم للراية وإطالق
الصافرة خالل اشواط المباريات ،بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر ،وان قيمــة (ت) المحسوبة هي معنوية
في كل عينة البحث ،إذ ان الوسط الحسابي لوقت االستجابة بدون استخدام الجهاز هو أكثر من الوسط
الحسابي لوقت االستجابة مع استخدام الجهاز ،ويعزو الباحث ذلك الى دور الجهاز المبتكر في معالجة حالة
الخلل في تواصل الالعبين الصم مع الحكم ،واالستجابة لقراراته ،إذ ساهم الجهاز بشكل فعال في تحقيق
زيادة في سرعة االستجابة ،وذلك من خالل التنبه باالهتزاز ،واشعار الالعبين الصم بوجود المخالفة لقواعد
اللعبة التي تستوجب التوقف عن اللعب النشط الفعال ،مما ساعد على تقليل زمن حاالت االسـتجابة التي
كان اللعب يســتمر خاللها ،كما ظهرت قيمة (ت) المحتسبة معنوية عند مقارنة الحاالت المدروسة بشكل
جدول رقم ()1 -3
بت

س
َ

ن

س
َ

ن

كربالء× المثنى شوط  1حكم1

3.018

2.061

1.724

0.490

كربالء × المثنى شوط 2حكم1

3.123

1.779

1.669

0.432

النجف× بابل شوط  1حكم2

3.372

1.642

1.664

0.463

 4النجف × بابل شوط  2حكم2
5
المثنى × بابل شوط  1حكم3

3.588

2.188

1.615

0.464

3.086

2.452

1.617

0.408

المثنى × بابل شوط  2حكم3

3.485

2.126

1.676

0.470

كربالء× النجف شوط  1حكم4

3.177

2.064

1.683

0.462

كربالء× النجف شوط  2حكم4

3.371

2.553

1.634

0.428

1
2
3

6
7
8

9

اسم العينة

بدون استخدام الجهاز

باستخدام الجهاز

درجة الحرية
(ن+1ن=2-)2
(=2-)29+31
58
(=2-)28+25
51
(=2-)23+20
41
(48=2-)24+26
(=2-)22+21
41
(=2-)29+24
51
(- )30+26
54=2
(- )25+29
52=2

نسبة الثقة

قيمة (ت)
المحتسبة

الداللة
اإلحصائية

0.000

3.292

معنوي

0.000

4.170

معنوي

0.000

4.782

معنوي

0.000

4.328

معنوي

0.000

2.772

معنوي

0.000

4.464

معنوي

0.000

3.859

معنوي

0.000

3.357

معنوي
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النجف× المثنى شوط  1حكم5

3.493

2.019

1.695

0.474

النجف× المثنى شوط  2حكم5

3.155

2.007

1.636

0.430

2.628

1.565

1.675

0.471

3.334

1.604

1.597

0.432

3.244

2.013

1.658

0.447

 11كربالء× بابل شوط  1حكم6
 12كربالء× بابل شوط  2حكم6
المجموع الكلي لزمن الحاالت
13
التحكيمية لكل االشواط

(=2- )31+35
64
(=2-)32+33
63
(=2-)22+20
40
(57=2-)29+30
(2-)324+320
= 642

0.000

4.837

معنوي

0.000

4.190

معنوي

0.000

2.726

معنوي

0.000

5.634

معنوي

0.000

13.840

معنوي

كلي لزمن االستجابة للحاالت التحكيمية لكل األشواط بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر ،إذ ظهرت قيمتها
تساوي ( )13.840عند درجة حرية ( ،)642ويعزو الباحث كبر هذه القيمة الى أوال كبر العينة المدروسة،
وكذلك الى تأثير زمن الحاالت ذات االستجابة المتأخرة جدا لقرارات الحكم ،التي كانت بزمن كبير ،مما
ساعدت على زيادة قيمة الوسط الحسابي على عكس حاالت االستجابة مع استخدام الجهاز ،وبالتالي تأثير
الجهاز على تقليل زمنها عند استخدامه.
 -2-3عرض ومناقشة نتائج رأي الخبيرين في تصنيف استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم:
يبين الجدول رقم ( )2 -3تصنيف حاالت زمن استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم في مباراة
كرة القدم بدون استخدام الجهاز ،ومعامالت االرتباط بين رأي الخبيرين المختصين ،والمد الزمني لفئات
التصنيـــف ،لغرض
جدول رقم ()2 -3
المتغير

استجابة طبيعية

استجابة متأخرة قليال

استجابة متأخرة

عدد االستجابة
النسبة المئوية
معامل االرتباط
المدى الزمني

77
% 24.06
0.99902
أقل او تساوي 1.5
ثانية

60
% 18.75
0.99985
أكثر من 2.5 -1.5
ثانية

67
% 20.94
0.99931
أكثر من 3.5 -2.5
ثانية

استجابة متأخرة
جدا
116
% 36.25
0.99998
أكثر من  3.5ثانية
-

الوقوف على الصورة الواضحة والدقيقة والتفصيلية لمد تأثير الجهاز على حاالت زمن استجابة الالعبين
الصم لقرارات حكم ،إذ تم تصنيفها الى أربع فئات ،وظهرت قيم معامالت االرتباط كبيرة جدا ،اال انها لم
تصل الى حالة التطابق ( ،)% 100ويعزو الباحث ذلك ،الى طبيعة الحاالت المدروسة البالغة ( )320حالة،
التي هي قيم زمنية (قيم نسبية مستمرة) ،وثانيا الى اختالف التحديد بين الخبيرين لكل حالة عن األخر
بأعشار الثانية ،كما تم اعتماد المد الزمني لهذه الفئات األربع ،وكما موضح في الجدول ( ،)2 -3وهي
تصني فات منطقية بحسب العينة المدروسة ،ويعزو الباحث ظهورها بهذا المد  ،الى دقة الخبيرينو كونهما
حكمان دوليان في مجال كرة القدم ،وان سرعة استجابة الالعبين لقرارات الحكم من صلب عملية ادارتهما
للمباريات ،الن الالعب الطبيعي في حال تأخر طاعته لقرار الحكم يؤدي ذلك به الى الحصول على البطاقة
الصفراء (كارت اإلنذار) ،مما انعكس ذلك على قوة االرتباط بين رأيهما في تحديد الحاالت لكل فئة ،وعلى
ضوء المد الزمني لهذه الفئات تم تصنيف استجابات عينة البحث مع استخدام الجهاز المبتكر في المباريات
المرحلة الثانية.
 -3-3عرض ومناقشة نتائج المقارنة في عدد ونسب أنواع متغير استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم:
يبين الجدول ( )3 -3المقارنة في عدد ونسب أنوان زمن استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم،
بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر لد عينة البحث في مباراة كرة القدم ،ويظهر الجدول تصنيف حـاالت
االسـتجابة بعد اسـتخدام
جدول رقم ()3 -3
ت
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اسم المتغير

بدون جهاز

باستخدام الجهاز

الفرق بينهما

لصالح
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العدد
1

استجابة طبيعية

 2استجابة متأخرة
قليال
3
استجابة متأخرة
 4استجابة متأخرة
جدا

%

العدد

%

77

161 24.06

49.69

60

163 18.75

50.31

20.94

0

0

67

36.25 116

0

0

العدد
84

%
%25.63

103

%31.56

67 -

% 20.94
-

116 -

% 36.25 -

استخدام
الجهاز
استخدام
الجهاز
استخدام
الجهاز
استخدام
الجهاز

الجهـاز االلكتروني البـالغـة ( )324حـالـة الى فئتين ،وهمـا (اســــتجـابـة طبيعيـة  ،واســــتجـابـة متـأخرة قليال)،
وبعـدد ()163 ،161حـالـة ،وبنســــب ( )% 50.31 ،% 49.69على الترتيـب ،وأيضــــا يظهر الجـدول
نســــــــــــــــب التأثير بحسب الفئات األربع المدروسة للبحث ،إذ ان نسبة تأثير استخدام الجهاز في متغير
االســــتجابة الطبيعية تســــاوي ( ،)% 25.63إذ نالحظ زيادة في عدد حاالتها بمقدار ()84حالة  ،ويعزو
الباحث ذلك الى نتيجة تحول بعض الحاالت من فئتي (االسـتجابة المتأخرة ،واالسـتجابة المتأخرة جدا) لها،
بتأثير عمل الجهاز االلكتروني لتواصـل الالعبين الصـم مع الحكم ،كما نالحظ زيادة في نسـبة تأثير الجهاز
في متغير االســتجابة المتأخرة قليال بمقدار يســاوي ( ،)% 31.56إذ نالحظ زيادة حاالتها بمقدار ()103
حـالـة ،نتيجـة تحول لهـا البعض االخر من حـاالت أنوان متغير االســــتجـابـة للفئـة ( ،)4 ،3تحول من (فئـة
االســـتجابة المتأخرة واالســـتجابة المتأخرة جدا) الى الفئة ( ،)2ويعزو الباحث ذلك الى تأثير عمل الجهاز
االلكتروني أعاله  ،كما اظهر الجدول ( )3 -3تقليل العدد ونســبته الى (صــفر) في تحقق متغير اســتجابة
متأخرة ،واسـتجابة متأخرة جدا من الحاالت المدروسـة ،ويعزو الباحث ذلك الى التأثير الفعال لعمل الجهاز
أعاله على التنبيـه االهتزازي ممـا ســــاعد على عدم االســــتمرار في الجري لحظـة تنبيـه الحكم على وجود
مخالفة لقواعد اللعبة ،بشـــكل ســـاهم مســـاهمة فعالة في الحد من هذه االســـتجابات التي تربك ،وتقلل من
دينـاميكيـة إدارة وقـت مبـاراة كرة القـدم لفئـة الالعبين الصــــم ،وتقلـل من متعتهـا ومتعـة مشــــاهـدتهـا ،وهمـا
استجابتان سلبيتان ،إذ كان عدد تحققهما بدون استخدام الجهاز يقدر بـ ـ (  )116 ،67حالة ،ونسب تساوي
(  )% 36.25 ،% 20.94على الترتيب ،ثم باسـتخدام الجهاز المبتكر كانت تسـاوي (الصـفر) ،وبالتالي
يمكن تحديد نســبة تأثير الجهاز على تطوير حاالت اســتجابة الالعبين الصــم لقرارات الحكم في مباريات
كرة القدم بنسـبة ( ،)% 57.17مما يعني ان هذه النسـبة تشـكل نسـبة ( )% 100من حاالت االسـتجابة غير
المرغوب فيهـا ،التي تحـدث في مبـاريـات كرة القـدم لفئـة الالعبين الصــــم ،ويعزو البـاحـث ذلـك الى قـدرة
الجهاز على تنبيه الالعبين الصـــم من خالل االهتزاز بعد إطالق الموجة من قبل جهاز الحكم ،التي تحمل
معرف عام يمكن استقباله من قبلهم جميعا في آن واحد لحظة حدوث المخالفة في قواعد اللعبة أثناء احداث
اللعـب النشــــط الفعـال ،فيتم التوقف عن اللعـب النشــــط الفعـال وعـدم الجري خلف الكرة أو المراوغـة بهـا،
والشكل ( )1 -3يوضح الفرق في تكرارات حاالت أنوان االستجابة لقرارات الحكم بحسب فئات المصنفة
لعينة البحث بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر.
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 - 4-3عرض ومناقشة نتائج الوقت المستثمر لصالح المباراة
يبين جدول رقم ( )4 -3قيمة تأثير الجهاز في تقليل وقت استجابة الالعبين الصم لقرارات الحكم
التي تنبه بوجود مخالفة لقواعد اللعبة ،واستثماره لصالح وقت اللعب الفعال من خالل بيان مجمون زمن
االستجابة بحسب أنواعها بدون ومع استخدام الجهاز المبتكر ،ومعدل تأثيره في كـل شـــــوط من أشــــواط
مباريات كرة القدم لالعبين الصـم ،إذ
جدول رقم ()4 -3
ت

أنواع االستجابة

مجموع زمن
مجموع زمن
الحاالت مع
الحاالت بدون
استخدام الجهاز
الجهاز(ثانية)
(ثانية)

الفرق
بينهما
(ثانية)

 1استجابة طبيعية

100.54

205.28

104.74 -

استجابة متأخرة
2
قليال

129.07

332.05

202.98 -

 3استجابة متأخرة

200.57

0

200.57 +

 4استجابة متأخرة جدا 622.91

0

622.91 +

537.33

515.76

المجموع

1053.09

عدد
االشواط

12

معدل تأثير استخدام
الجهاز في تقليل وقت
االستجابة لكل شوط
(ثانية)

42.98

ظهرت قيمة الزمن الذي اضيف الى حالة اللعب في كل شوط يساوي ( )42.98ثانية ،بمعنى تم تقليل من
الوقت الضائع في االستجابة لقرارات الحكم بحدود ( )43ثانية لكل شوط ،وهذا الوقت قد يقل وقد يزيد
بحسب الحاالت (االستجابة المتأخرة واالستجابة المتأخرة جدا) ،التي تحدث في المباراة في حالة بدون
استخدام الجهاز االلكتروني لتواصل الالعبين الصم مع الحكم ،فضال عن ذلك قد يتأثر أيضا بفئة الالعبين
الصم وخبرتهم ،ويعزو الباحث من خالل خبرته التحليلية لهذه المباريات الى ضرورة معالجة هذا التأثير،
ألن استئناف اللعب يتناسب طرديا بعد كل حالة استجابة لقرارات الحكم ،فان كانت االستجابة متأخرة او
متأخرة جدا بحسب نوعها ،فان استئناف اللعب سيكون متأخرا والعكس بالعكس ،وان التأثير في تقليل زمن
االستجابة البالغ بحدود ( )43ثانية يتبعه تقليل في زمن تأخير استئناف اللعب ،وبهذا سوف يتضاعف تأثير
الجهاز المبتكر ،مما يساعد على زيادة ديناميكية األداء ،وإدارة وقت مباراة كرة القدم لفئة الالعبين الصم.
 - 4االستنتاجات والتوصيات:
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 -1 - 4االستنتاجات:
 -1تحقق فرق كبير لزمن االســــتجـابـة لحـالـة قرارات الحكم بـاســــتخـدام الجهـاز المبتكر لـد عينـة البحـث
خالل أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
 -2تحقق زيادة في عدد ونسـب أنوان االسـتجابات لفئة (االسـتجابة الطبيعية ،واالسـتجابة المتأخرة قليال)
في حالة استخدام الجهاز المبتكر لد عينة البحث خالل أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
 -3التقليل الى الصـفر في عدد ونسـب أنوان االسـتجابات لفئة (االسـتجابة المتأخرة ،واالسـتجابة المتأخرة
جدا) عند استخدام الجهاز المبتكر لد عينة البحث خالل أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
 -4للجهاز المبتكر تأثير ايجابي بنســبة ( )% 57.17في تطوير عدد حاالت اســتجابة الالعبين لقرارات
الحكم من خالل تواصل الالعبين الصم مع الحكم اثناء أشواط مباريات كرة القدم.
 -5للجهـاز المبتكر تـأثير إيجـابي في تقليـل زمن االســــتجـابـة الـذي اضــــيف الى وقـت المبـاراة ،إذ يقـدر بـ
( )43ثانية لكل شوط من أشواط مباريات كرة القدم لعينة البحث.
 -6يتضــاعف تأثير الجهاز المبتكر في اســتثمار تقليل زمن االســتجابة البالغ ( )43ثانية ،الرتباطه بحالة
زمن استئناف اللعب طرديا.
 -2-4التوصيات:
 -1ضرورة اجراء تجارب مماثلة على عينات مختلفة من الالعبين الصم بكرة القدم ولفئات مختلفة لتأكيد
نتائج البحث.
 -2يوصـــي الباحث بضـــرورة عرض نتائج تأثير الجهاز المبتكر الموســـوم (جهاز الكتروني لتواصـــل
الالعبين الصـــم مع الحكم) في واقع إدارة وقت مباراة كرة القدم لفئة الالعبين الصـــم من قبل االتحاد
العراقي المركزي أللعاب الصــم على الجهات الرســمية ورفعه الى االتحاد االســيوي ومن ثم االتحاد
الدولي إلجراء المزيد من التجارب التي من شــأنها تســهم في التعديالت القانونية الالزمة التي تســمح
باسـتخدام الجهاز بهدف تطوير إدارة الوقت لمباريات كرة القدم للصـم عبر عملية التواصـل الالعبين
مع الحكم اثناء المباراة.
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