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تأثير جهاز تواصل الالعبين الصم مع المدرب (براءة اختراع  )6701على إدارة التوجيه
في مباراة كرة القدم
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* أ .عالء جبار عبود
تاريخ القبول2022/08/31:

تاريخ االستالم2022/08/07:

المستخلص
يدير مدرب كرة القدم المباراة من خالل توجيه العبيه ،ويبذل جهد كبير في ذلك ،والجهد يتضاعف مع
الالعبين غير االسوياء كـ متحدي اإلعاقة (فئة الصم) الذين يمارسون اللعبة ،ويقف المدرب في بعض االحيان
عاجزا عن ايصال التوجيهات التي يرغب في ايصالها الى العبيه في اللحظات الضرورية أثناء المباراة ،كونهم
غير ملتفتين اليه ؛ النشغالهم في مجريات اللعب ولكونهم يعانون نقصا في التواصل بسبب فقدهم حاسة السمع،
ويهدف البحث الى بيان تأثير الجهاز االلكتروني المبتكر لتواصل الالعبين الصم مع المدرب لتلقي توجيهاته من
خالل الفارق الزمني بين الرغبة في التواصل ،والتواصل الفعلي للتوجيه ،وعدد حاالت التوجيه قبل وبعد استخدام
ْ
واستخدم المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين ،بمالحظة ميدانية ألربع مدربين لبعض
الجهاز المبتكر،
فرق اللجان البارالمبية لمنطقة الفرات األوسط بواقع ( )12شوط في ( )6مباريات لكل مدرب بمجموع ( )48شوط
ما يساوي ( )2160دقيقة أي ما يعادل ( )36ساعة متابعة ميدانية لحاالت التواصل لغرض التوجيه ،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 ،وتم تصميم استمارة جمع
البيانات لمتغيرات البحث ،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 اداء
الت واصل لغرض التوجيه اثناء المباراة بين المدرب والالعب ،إما ابرز االستنتاجات فكانت للجهاز المبتكر تأثير
اجمالي ايجابي بنسبة ( ،)% 44.357وتأثير إيجابي في تقليل زمن االستجابة بنسبة ( )% 269.6إلدارة عملية
التواصل لغرض التوجيه اثناء أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.

الكلمات المفتاحية :األجهزة االلكترونية ،التواصل ،الالعبين الصم ،إدارة التوجيه ،مدرب كرة القدم.
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Abstract
The football coach manages the match by directing his players and exerting a great effort
in this mission. However, this effort is duplicated with those unhealthy players, such as those
who challenge with their disabilities (deaf category). In fact, the coach sometimes finds himself
unable to deliver the instructions to his players in the critical moments of the match because
they do not pay attention to him since they are busy with the match. This is because they suffer
from lack of communication due to their hearing loss. Thus, the research aims to state the
impact of the innovative electronic device on deaf players' ability to communicate with the
coach to receive his instructions through the time difference between the desire to
communicate, the actual communication for guidance, and the number of times guidance done
before and after using the innovative device. The experimental method was used in form of
two equivalent groups with the close observation of four coaches of some Paralympic
committee teams from the Middle Euphrates Region, with twelve (12) runs in six (6) matches
for each coach, and in total of 48 runs equal to (2160) minutes, equal to 36 hours of
communication for the sake of instruction. The matches were held between teams in a twostage league (the first six matches were played without this device, while the second six
matches with the use of this innovative device) that held in Karbala under the supervision of
the Central Iraqi Federation for Deaf Games. A data collection form was designed for the
research variables. The study shows a preference to the use of the innovative device in matches.
The researcher believes that this is due to the role of electronic devices and communication
technology in developing communication performance management to increase the level of
directing during the football match between the coach and the player. That is why, the most
significant conclusions support the innovative device because it has a positive effect of
44.357% and also in reducing the response time by 269.6% to control the communication
process for guidance during the football match of deaf players.

Keywords: electronic devices, communication, deaf players, directing management, football.

: التعريف بالبحث-1
: المقدمة-1-1
 ويبـذل جهـدا كبيرا في ذلـك خالل الظروف،يـدير مـدرب كرة القـدم المبـاراة من خالل توجيـه العبيـه
 وهذا الجهد يتضـــاعف مع الالعبين غير االســـوياء كـ،الطبيعية عندما يكون الالعبون هم من االســـوياء
 التي تعد اللعبة االولى من بين االلعاب الرياضـية ممارسـة،متحدي اإلعاقة الذين يمارسـون لعبة كرة القدم
، وتمارس هذا اللعبة من قبل االســوياء،من قبل كافة فئات واجناس المجتمع اإلنســاني؛ للمتعة التي تقدمها
 وتطبل عليهم قواعد اللعبة نفســـها، ومنهم فئة الصـــم،)وكذلك من قبل ذوي متحدي اإلعاقة ( ذوي الهمم
 اال ان متعتها من خالل أدائهم يختلف عن متعة ممارسـة كرة القدم عند غيرهم؛،التي تطبل على االسـوياء
 فما احوجنا، وهي حاســة الســمع، بســبب فقدهم حاســة مهمة،وذلك لكونهم يعانون من نقص في التواصــل
 من خالل ابتكـار وســــائـل واجهزة تعتمـد في عملهـا على،اليوم الى زيـادة التفـاعـل بين الالعبين والمـدرب
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دوائر الكترونية ،تؤمن االتصـــال الفردي من اجل ايصـــال التوجيهات المهارية والخططية والنفســـية الى
الالعبين الصــم ،في اللحظة التي يشــعر فيها المدرب بضــرورتها خالل وقت المباراة ،بالشــكل الذي يزيد
من ديناميكيتها ومتعتها لفئة الالعبين الصـم وكذلك لمتابعيهم ،ويقع ذلك على عاتل المجتمع عموما ،وعلى
الباحثين خصـوصـا ،مسـؤولية توفير كل ما من شـأنه ان يسـاعد في دمج هذا الفئة من المجتمع اإلنسـاني في
كافة مجاالت الحياة ،وجعلهم يتغلبون على حالتهم بحيث يمارســــون هواياتهم ،كما لو كانوا اســــوياء ،من
خالل ابتكار أو اختراع االجهزة التي تساعدهم في ذلك ،إذ يلعب تطبيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
دورا مهما في تعزيز مســتو الرياضــات التنافســية وان تطبيقها في الرياضــة ســيجعل تطوير الرياضــة
بطريقة علمية ،كما ان " اتباع نهج تصاعدي في هذا الفترة قد يمكننا من تحسين األداء".
 -2-1أهمية البحث
تتجلى أهمية البحث في أشـــعار القائمين والمهتمين بلعبة كرة القدم لفئة الالعبين الصـــم ،بضـــرورة
ادخال بعض االجهزة التي تسـهم في زيادة اتصـال هذا الفئة من الالعبين مع المدرب في هذا اللعبة ،بهدف
تطوير مســـتو إدارة توجيه الالعبين الصـــم في مباريات كرة القدم ،من خالل زيادة ســـرعة االســـتجابة
اللحظية لرغبة المدرب في التوجيه ،ســـو كان هذا التوجيه هو تصـــرف خططي ،او مهاري ،او نفســـي
كالتشـــجيع لالعب مثال ،فضـــال عن ذلك ،فأننا نريد من هذا اإلســـهامة في معالجة حالة لطالما عانوا منها
العبو فئة الصــم ،كونهم يتواصــلون بكافة أجواء المباراة من خالل حاســة النظر فقط ،وكون هذا الحاســة
مشــغولة أثناء اللعب في التركيز على مجريات المباراة بصــورة عامة ،والكرة وكيفية التصــرف بها نحو
الزميل والمحافظة عليها من المنافس بصـورة خاصـة ،فهو ال ينتبه الى ما يصـدر من المدرب من أصـوات؛
تبُين رغبته في ابداء توجي ٍه ما ،ولذلك نر بان ادخال حاســــة أشــــبه باللمس من خالل التنبيه االهتزازي
بأجهزة التواصـل االلكترونية األمنة؛ التي ال تسـبب أي ضـرر عند ارتدائها في معصم اليد أو عضدا ،تسهم
في تطوير إدارة االتصـال والتوجيه بين المدرب والالعبين الصـم ،وبالتالي تطوير االداء العام لمباراة كرة
القدم لفئة الالعبين الصم.
 -3-1مشكلة البحث:
يقف المدرب في بعض االحيان عاجزا عن ايصال التوجيهات ،التي يرغب في ايصالها الى العبيه
في اللحظات الضرورية أثناء المباراة ،كون الالعبين غير ملتفتين اليه؛ النشغالهم في مجريات اللعب
ولكونهم يعانون نقصا في التواصل بسبب فقدهم حاسة السمع ،التي من خاللها ال يسمعون نداءات المدربين
كما في مباراة االسوياء ،لذلك تتجلى المشكلة في تأخر وصول التوجيهات وقلتها او انعدامها بسبب ضعف
التواصل ،بالرغم من نٌصح المدربين لالعبيهم بضرورة االلتفات اليهم بعد كل توقف للكرة ،وألن نُصح
المدربون العبيهم بضرورة االلتفات اليهم ،بعد كل توقف للكرة ال يجدي نفعا في كثير من االحيان ،وغالبا
ما تحدث قراءات لد المدربين خالل المباراة ،تفرض عليهم اعطاء بعض التوجيهات المهارية او
الخططية ،او توجب الدعم المعنوي ،النفسي ،التشجيعي في اللحظات المناسبة لبعض الالعبين ،وان اي
تأخير في القيام بها أو ابدائها يفقدها أهميتها ،وبالتالي يؤثر على اداء الالعب االصم في المباراة ،ولعدم
وجود ادوات او اجهزة يمكن من خاللها معالجة هذا الحالة ،لذلك سعى الباحثون الى حل هذا المشكلة،
حيث تم تصميم جهاز الكتروني لتواصل الالعبين الصم مع المدرب اعتمدت فيه دوائر الكترونية تؤمن
االتصال الفردي بينهما ،ويسعى الباحثون في هذا بحث الى اإلجابة على السؤال الذي مضمونه :ما هو تأثير
الجهاز المبتكر في واقع المباراة لتطوير ادارة توجيهات المدرب في مباريات كرة القدم بشكل عام ،واكد
االتحاد العراقي المركزي أللعاب الصم احتياجه لهذا الجهاز ،كإسهامه علمية في سد الفراغ العلمي في هذا
الجانب ،والنهوض بمستو االداء الفني ،والخططي ،والنفسي ،لمباريات كرة القدم لالعبين الصم ،وزيادة
مستو ديناميكيتها ومتعتها.
 -4-1الغرض من الدراسة:
تقييم تأثير الجهاز االلكتروني المبتكر لتواصل الالعبين الصم مع المدرب لتلقي توجيهاته في مباراة
كرة القدم من خالل الفارق الزمني بين الرغبة في التواصل ،والتواصل الفعلي للتوجيه ،وعدد حاالت
التوجيه بين المدرب والالعبين الصم قبل وبعد استخدام الجهاز المصمم.
 -5-1حدود الدراسة:
تحدد مجتمع الدراسة بالعبي ومدربي اللجان البارالمبية لمحافظات الفرات االوسط في العراق لفئة
الالعبين الصم المشاركين في دوري القطر للموسم .2021
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 -2الطريقة واالجراءات
 -1-2تصميم الدراسة:
ْ
استخدام الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين وذلك لمالئمته لطبيعة مشكلة
الدراسة ،وتم عبر الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في الدراسة الى مالحظة ميدانية للتواصل
لغرض التوجيه اربع مدربين بواقع ( )48شوط ما يساوي ( )2160دقيقة أي ما يعادل ( )36ساعة متابعة
ميدانية خالل التجربة الرئيسة بمرافقة الكادر المساعد ،وان استخدام الدراسات التحليلية اثناء التدريب
والمباريات له أثر كبير في توفير المعلومات ( ،)214 :1واعتمد الباحث على التجربة االستطالعية لتالفي
المعوقات التي قد تظهر في التجربة الرئيسة ،وتم تصميم استمارة لجمع البيانات من المباريات قبل وبعد
استخدام الجهاز المصمم واستخرج لها األسس العلمية ،وتم التطرق كذلك للتجربة الرئيسة ،واستخدام
الوسائل اإلحصائية المالئمة للبيانات التي تم الحصول عليها من استمارة جمع البيانات لمعالجتها لتحقيل
غرض الدراسة ،ووضع التوصيات وفل 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 :2لذلك تضمن مجتمع البحث العبي كرة القدم الصم
للجان البارالمبية ومدربيها في محافظات العراق (الموصل ،كركوك ،صالح الدين ،ديالى ،بغداد ،بابل،
كربالء ،نجف ،المثنى ،كوت ،ذي قار ،ميسان ،بصرة) ،أما العينة فهي " ذلك الجزء الذي يمثل مجتمع
البحث أو األنموذج الذي يجري الباحث عليه مجمل عمله " ( ،)67 :12لذلك تضمنت عينة البحث مراقبة
أربعة مدربين بواقع ( )12شوط في ( )6مباريات لكل مدرب ،لبعض فرق اللجان البارالمبية لمنطقة الفرات
األوسط وهي (المثنى ،كربالء ،نجف ،بابل) اذ تشكل فرق العينة نسبة ( )% 30.77من مجتمع البحث،
أقيمت المباريات بين هذا 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
وهو:
جدول رقم ( )1يبين الفرق المتبارية في البطولة الرباعية ذات المرحلتين يتضمن اليوم ،والتاريخ،
والوقت
الوقت
التاريخ
اليوم
الفرق المتبارية
ت
اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية
1
المثنى
 2اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية بابل
 3اللجنة الفرعية المثنى × اللجنة الفرعية بابل

4

اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية النجف

اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية
5
المثنى
 6اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية بابل

السبت

 10:00 2021/10/23صباحا

السبت
االثنين
االثنين

 03:00 2021/10/23عصرا
 10:00 2021/10/25صباحا
 03:00 2021/10/25عصرا

األربعاء

 10:00 2021/10/27صباحا

 03:00 2021/10/27عصرا
االربعاء
استراحة بين المرحلتين من  2021/10/28ولغاية 2021/11/5

اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية
7
المثنى
 8اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية بابل
 9اللجنة الفرعية المثنى × اللجنة الفرعية بابل
 10اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية النجف

اللجنة الفرعية النجف × اللجنة الفرعية
11
المثنى
 12اللجنة الفرعية كربالء × اللجنة الفرعية بابل

السبت

2021/11/6

 10:00صباحا

السبت
االثنين
االثنين

2021/11/6
2021/11/8
2021/11/8

 03:00عصرا
 10:00صباحا
 03:00عصرا

األربعاء

 10:00 2021/11/10صباحا

االربعاء

 03:00 2021/11/10عصرا

 -3-2خطوات تنفيذ البحث:
 -1-3-2اعداد استمارة التحليل:
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بعد االطالع على مجموعة من المصـادر والدراسـات وأخذ اراء الخبراء بخصـوب طبيعة تحليل
كيفية إدارة التوجيهات الصـادرة من المدرب الى الالعبين الصـم اثناء مباراة كرة القدم ،ولعدم العثور على
اســتمارة تحليل يمكن من خاللها إيجاد حل لمشــكلة البحث المتضــمنة بيان تأثير الجهاز المصــمم لتواصــل
الالعبين الصـــم مع المدرب لتلقي توجيهاته اثناء المباراة ،لجئنا إلى تصـــميم اســـتمارة لتحليل التوجيهات
الصـــادرة من المدرب الى العبي كرة القدم الصـــم على وفل نظام مراقبة ســـلوكيات المدرب ()CBAS
( )Coaching Behaviors Assessment Systemالمســـتخدم من قبل الباحث عبدهللا حســـين
الالمي ( )41-37 :3والمقترح من قبـل ( ،)Smith, smoll, and Huntويختلف في المضــــمون
بمعنى اتباع التقنية نفســـها وهي تقنية جمع المعلومات وفل اســـتمارة مالحظة منظمة اعدت ســـلفا تجســـد
متغيرات حل مشــكلة البحث عن طريل المالحظة مع كادر مســاعد وباســتعمال اســتمارة تحليل من خالل
المراقبة الميدانية من اجل بيان تأثير الجهاز المصــــمم في إدارة عملية توجيهات المدرب في المباراة التي
ترتبط بالالعبين الصم فقط.
 -1-1-3-2استمارة التحليل:
إذ تضمنت االستمارة على بعدين وهما:
 أوال :بُعد إحصـاء عدد رغبات التواصـل لغرض التوجيه والتواصـل والتوجيه الفعلي قبل وبعد اسـتخدامالجهاز.
 ثانيا :بُعد إحصــاء المدة الزمنية بين الرغبة التواصــل لغرض التوجيه والتواصــل والتوجيه الفعلي قبلوبعد استخدام الجهاز.
 -2-1-3-2طريقة التحليل:
تم تثبيت طريقة إحصاء حاالت البعدين في استمارة التحليل بالصيغة اآلتية:
 -1تم توجيه المدرب بضرورة متابعة مجريات اللعب من خالل جلوسه على مصطبة االحتياط وعند رغبته
بالتوجيه يقوم ويتحرك ضمن المنطقة الفنية ألبداء التوجيه بعد تحقل التواصل خالل مدة زمنية تقدر بـ
( )40ثانية لكل رغبة تواصل لغرض التوجيه  -وتم تحديد هذا الزمن من خالل استخراج معدل الحاالت
في المباراة التجربة االستطالعية التي يقف فيها المدرب في المنطقة الفنية ثم يعود الى مصطبة جلوس
الفريل وهو لم يستطع ان يحقل التواصل مع الالعب المراد توجيهه  -وفي حالة عدم تحقل التواصل
لغرض التوجيه خالل الزمن المحدد يعود ويجلس في مكانه برغبته ،او من خالل تنبيه أحد أعضاء
الكادر المساعد القائم بمتابعة هذا المتغير ،وهكذا تستمر حركة المدرب بين الجلوس والنهوض لغرض
التوجيه ،وتم حصر حالة التوجيه بالمدرب فقط.
 -2يقوم شخص ميدانيا بمتابعة حركة المدرب قبل وبعد استخدام الجهاز ،قريب منه جدا ومجاور له ،يمتلك
ساعة توقيت الكترونية وظيفته حساب الوقت الزمني (ألقرب عدد صحيح من الثواني) الذي يمثل ما
بين رغبة المدرب في التواصل لغرض التوجيه (عندما يقوم من مصطبة االحتياط) قبل استخدام الجهاز
وحالة التوجيه الفعلي (عندما ينتبه الالعب ويتواصل معه ويستلم توجيهات المدرب) خالل المدة المحدد
بـ ( ) 40ثانية ،وعند انتهاء هذا الزمن ولم يكن هنالك تواصل او استجابة او انتباا من قبل الالعب يقوم
الشخص هذا بتنبيه المدرب بضرورة العودة الى مكان جلوسه ،ويمكن للمدرب اثناء رجوعه وقبل ان
يصل الى مكان جلوسه ان يتحرك باتجاا الملعب في المنطقة الفنية ويقوم بالتوجيه ،فيتم اعتبار هذا
الحالة حالة أخر غير األولى ،فيتم بدأ حساب التوقيت لحظة تحركه باتجاا الملعب الى لحظة تحقل
التواصل وبدأ التوجيه فيها ،ويمكن للمدرب القيام برغبة التوجيه اثناء توقف المباراة ألي سبب كان ويتم
احتساب التوجيهات مع كل العب يتواصل مع المدرب ويتلقى التوجيه ،ويحتسب الزمن لكل حالة رغبة
توجيه بعد ترك الالعب واالنتقال الى العب اخر ليتواصل معه ،ويستمر احصاء عدد حاالت رغبة
التوجيه وازمانها طالما المدرب متواجد في المنطقة الفنية ويستدعي ويوجه الالعبين ،كما ال يتم تسجيل
حالة قيام المدرب من مكانه في حالة اعتراضه على حالة تحكيمية ،أما عند استخدام الجهاز فتكون
ضغطة الزر او مفتاح الجهاز هو دليل على رغبة المدرب في توجيه الالعب المعني ويحتسب الوقت
يدون ذلك الزمن في استمارة
الى لحظة االستجابة من قبل الالعب ،ويتكرر عمله بهذا الشكل ومن ثم َ
خاصة اعدت لهذا الغرض تتضمن التخطيط االتي:
 -تسلسل الحالة :هذا العمود يبين عدد مرات تكرار رغبة المدرب في التوجيه.
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 الوقت الزمني :ويبين الزمن المستغرق بين الرغبة وحالة التوجيه حتى يتم التواصل وتحدث عمليةالتوجيه خالل المدة المحدد بـ ( )40ثانية وتكون عملية التوجيه خارج المدة المحدد بـ ( )40ثانية.
 وصف حالة التوجيه (تمت او لم تتم) :وفيه يأشر الشخص وصف حالة التوجيه من خالل وضع عالمة(√) تحت عنوان تمت او لم تتم لكل حالة خالل المدة المحدد بـ ( )40ثانية.
 المجموع :يبين الصف األخير مجموع الكلي لعدد حاالت التوجيه وازمانها ووصفها من حيث االداء(تمت أو لم تتم) التي حدثت في كل شوط من شوطي المباراة ولجميع مباريات البطولة.
والجدول رقم ( )1يبين االستمارة رقم ( )1وهو:
وصف حالة التوجيه
وصف حالة التوجيه
الوقت
التسلسل عدد
التسلسل عدد الوقت
الزمني
رغبة التوجيه
رغبة التوجيه الزمني
لم تتم
تمت
لم تتم
تمت
√
 23ثانية
5
√
 9ثانية
1
√
 12ثانية
6
√
 40ثانية
2
√
7
√
 37ثانية
3
 40ثانية
3
4
المجموع= 7
√
40ثانية
4
 -2-3-2األسس العلمية لطريقة التحليل:
 -1-2-3-2صدق طريقة التحليل في استمارة المالحظة المنظمة:
يعتبر الصدق أهم شروط طريقة التحليل الجيد ،فطريقة التحليل الصادقة لالستمارة هو الذي ينجح
في بيان ما وضع من اجله ،ويشير ( )138 -137 :7نقال عن تيلر( )Taylorإن الصدق يعتبراهم عامل
يجب توافرا في اداة االختبار او القياس او استمارة جمع المعلومات ،وبعد ان تم اعداد اقتراح طريقة التحليل
لمحاور وفقرات استمارة عملية إدارة توجيه المدرب لالعبين الصم في مباراة كرة القدم ،التي شملت جميع
الحاالت التي قد تحدث في المباريات ،فقد عرضت المحاور والفقرات الخاصة بهذا االستمارة وطريقة
التحليل فيها 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
لالستمارة ومن ثم تم معالجة اراء الخبراء احصائيا من خالل قانون مربع كأي ( )Chi- squareلحسن
المطابقة وظهرت النتائج بموافقة ومصادقة الخبراء على محاور والفقرات الخاصة بهذا االستمارة وطريقة
التحليل فيها وظهرت قيمة ( )Chi- squareالمحتسبة تساوي ( )10وبعد مقارنتها بقيمة ( Chi-
 )squareالجدولية التي تساوي ( )6.63 ،3.84عند درجة حرية ( )1ونسبة خطا ()0.01 ،0.05على
الترتيب اتضح بأنها اكبر من القيمة الجدولية وذات داللة إحصائية معنوية وهذا يدل على إن محاور
والفقرات الخاصة بهذا االستمارة وطريقة التحليل فيها التي وضعها الباحث تصلح لما وضع من اجله وهو
جمع بيانات لمتغيرات البحث التي تبين تأثير الجهاز االلكتروني لتواصل الالعبين الصم مع المدرب لتلقي
توجيهاته في مباراة كرة القدم المصمم وبذلك تم تحصيل صدق المحتو " فالصدق بهذا المفهوم يتناول
دراسة مفردات االختبار ومحتويـــاته واالختبار الصادق منطقيا هو االختبار الذي يمثل تمثيال سليما للميادين
المراد دراستها " (.)29 :8
 -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 موضوع معين" ( )64 :8أو هي تعني " درجة االتفاق بين
ممتحنين مختلفين قاموا باختبار العينة نفسها في أداء مهارة معينة " ( )139 :10وقد تحقل ذلك بعد إجراء
مالحظة ميدانية الحد المدربين خالل شوط كامل من المباراة في التجربة االستطالعية من قبل شخصين
من الكادر المساعد وهم من الخبراء واالختصاب في المجال الرياضي ،كل شخص يراقب محاور
االستمارة ومن ثم تم احتساب معامل االرتباط البسيط بين التحليلين ،وظهر مقدارا لفقرتي عدد حاالت رغبة
التوجيه وعدد وصف حالة التوجيه بـ (تمت ولم تتم) في االستمارة يساوي ( )1وهو ارتباط تام بين التحليلين؛
كونه ال يقبل التأويل وال الذاتية وهو يعبر عن تسجيل المتغير بشكل دقيل من كال المحللين ،اما فقرة الزمن
المحصور بين الرغبة والتوجيه في المحور فكانت قيمة معامل االرتباط تساوي ( )0.995وهو ارتباط
عالي ،ولغرض اختبار معامل االرتباط تم استعمال " جدول داللة معامل االرتباط " ( )181 :5إذ ظهـرت
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قيمـة ( ر ) الجـــدوليـــة تســاوي ( )0.470عند درجة حرية ( )27 =2 - 29وتحت مستو داللة (
 ) 0.01ولما كانت القيمة المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية فإننا نستنتج إن معامل االرتباط المحسوب
معنوي ،ويعز ذلك الى عملية ضغط زر بدأ التوقيت لحالة رغبة التوجيه وانتهائها لم تكن متوافقة بين
المحللين بشكل تام مما اظهر اختالفا في بعض قيم الزمن لبعض الحاالت زيادة ونقصانا مما جعل قيمة
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 النتائج التي ظهرت لمعامل االرتباط لكال
المحورين (حساب الزمن  ،وعدد حاالت الرغبة في التوجيه التي تمت والتي لم تتم ) وبين كال المحللين
تدل على موضوعية طريقة التحليل وتسجيل المتغيرات مما يعني تمتع الية التحليل في االستمارة
بالموضوعية.
 -3-2-3-2ثبات طريقة التحليل:
الثبات هو أحد األسس العلمية المهمة ألي أداة جمع معلومات سو كانت اختبارا او مقياسا او
استمارة جمع المعلومات ،كونه يشير الى دقة واتساق درجات القياس فيما يجب قياسه؛ بمعنى ان فقرات
األداة متجانسة داخليا ومتناسقة في قياس المفهوم نفسه وذات استقرار في قيمها ،ويمكن تحصيله بعدة طرق
والباحث استخدم طريقة الفا كرونباخ كونها دقيقة في تحصيل الثبات باالتساق الداخلي وتتناسب بشكل كبير
مع طبيعة أداة جمع البيانات لمشكلة البحث هذا؛ كون تطبيقها لمرة واحدة ال يتيح استخدام طرق أخر ،
كما تعد من اكثر المعادالت شيوعا إذ تمتاز بتناسقها وإمكانية الوثوق بنتائجها وهذا ما تؤكدا المصادر "
لذلك إذا كانت اللجنة تطلب دليال على أن أداتك كانت متسقة داخليا أو موثوقا بها  ،فإن ألفا كرونباخ هي
طريقة جيدة لالنطالق" ( ،)1 :14وتم استخراجه بعد القيام بإجراء مباراة تجريبية بين فريقي لجنة النجف
االشرف الب ارالمبية ولجنة المثنى البارالمبية في مدينة النجف ،وتم تسجيل البيانات لكال المدربين وبواقع
شوطين؛ لكل مدرب شوط واحد ،ولمتغيرات االستمارة الخمسة (عدد رغبات المدرب في التوجيه ،عدد
رغبات التوجيه الفعلية المتحققة ،عدد رغبات التوجيه غير المتحققة ،زمن االستجابة لرغبات التوجيه الكلية،
زمن االستجابة لرغبات التوجيه الفعلية المتحققة) وظهرت قيمة معامل الفا كرونباخ تساوي ()0.922
وهذا القيمة تعطي داللة على الوثوق بهذا الطريقة للتحليل في استمارة جمع المعلومات ،باعتبار ها حققت
معدال مرتفعا من الثبات االحصائي (الثبات الداخلي) ،حيث أن القيمة لمعامل الفا كرونباخ تتراوح بين (
صفر" )1 -من الناحية النظرية  ،يجب أن تكون نتائج ألفا كرونباخ رقما (من  0إلى  .…،)1القاعدة العامة
هي أن ألفا كرونباخ الذي يبلغ ( )0.70وما فوق جيد ،و ( )0.80وما فوق أفضل ،و ( )0.90وما فوق
هو األفضل "( )1 :14وهو يقترب بشكل كبير من التطابل ،وان معامل الثبات هذا يشير الى أتساق أداء
الفرد من فقرة ألخر أي التجانس الداخلي بين فقرات طريقة التحليل في االستمارة مما يعني تمتع الية
التحليل في االستمارة بالثبات.
 -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 :11
أو هي " عبـارة عن دراســــة تجريبيـة أوليـة يقوم بهـا البـاحـث على عينـة صــــغيرة قبـل قيـامـه ببحثـه ،بهـدف
اختيار أســـاليب البحث وأدواته " ( ، )54 :4أو هي " تدريب عملي للوقوف على الســـلبيات وااليجابيات
التي تقـابـل البـاحـث أثنـاء اجراء االختبـارات لتفـاديهـا مســــتقبال" ( )15 :5وألجـل الحصــــول على النتـائج
والمعلومات العلمية الصــحيحة لتحقيل أهداف البحث ،ولغرض اتباع 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:
تضــمن شــرح عملي لفكرة الجهاز وكيفية اســتخدامه من قبل المدرب ،إذ قبل بدء الشــوط الثاني
للمباراة يتم توزيع القطعة الخاصـة بالالعبين (دائرة االسـتقبال) من قبل كال المدربين على العبيهم والبالغ
عددها ( )32قطعة من الجهاز االلكتروني لتوجيهات المدربين في مباراة كرة القدم لالعبين الصــــم ،منها
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( )16للفريل ( )Aو( )16للفريل ( )Bويتم ارتـدائهـا من قبلهم ويثبـت في يـد الالعـب االصــــم في مكـان
ارتداء الســـاعة اليدوية ،ولكن الى داخل اليد من خالل حزام مطاطي يثبت بواســـطة الصـــل ذو وجهين
مختلفين ،امـا قطعـة المـدرب وهي (دائرة االرســـــال) فتكون لـد كـل واحـد من المـدربين قطعـة واحـدة،
فمـدرب الفريل االول تكون لدية القطعـة ( ،)Aومدرب الفريل الثـاني تكون لدية القطعـة ( ، )Bيمكن حملهـا
باليد او وضـعها امامه على طاولة  ،وان الدوائر االلكترونية المسـتخدمة في الجهاز المبتكر تأ َمن االتصـال
الفردي بين المدرب والالعب االصـم فقط ،وعند رغبته في التواصـل مع احد الالعبين الصـم يقوم بالضـغط
على الزر الموجود في لوحـة المفـاتيح في قطعـة المـدرب الـذي يمثـل ذلـك الالعـب فتعمـل الـدائرة الموجودة
لد الالعب االصـــم المقصـــود ،فيبدأ المحرك الصـــغير الرجاج باالهتزاز فيعرف الالعب االصـــم بان
المدرب يناديه ويرغب بتوجيه بعض االرشـــادات له فيلتفت اليه ،وهكذا تتكرر العملية ارســـال واســـتقبال
الموجات مع المدرب االخر والالعبين اآلخرين ،علما ان مد الموجه المرســلة تقدر بنصــف قطر يصــل
الى ( )100متر بمعنى ان الموجـة تغطي جميع اجزاء الملعـب .كمـا تم شــــرح طريقـة التحليـل وكيفيـة مل
االســـتمارة بالبيانات المطلوبة الى الكادر المســـاعد مع الخبراء والمختصـــين في المجال الرياضـــي الذين
رافقوا الباحث خالل التجربة االســتطالعية والتجربة الرئيســة ،وتوضــيحها الى المدربين في عينة البحث
وما يستوجب عليهم القيام به خالل التجربة الرئيسة.
كما تم تحقق األغراض االتية منها:
 -1استخراج األسس العلمية الستمارة جمع البيانات من خالل تواجد الخبراء مع الكادر المساعد.
 -2تشخيص المعوقات والسلبيات التي تصادف الباحث عند إجراء وتنفيذ التجربة الرئيسة.
 -3التأكد من مد مالئمة استمارة جمع المعلومات الموضوعة لطبيعة الدراسة ومحتوياتها.
 -4التحقل من مالئمة احتساب وقت االستجابة للحالة غير الناجحة او التي لم يتم التوجيه فيها.
 -5تدريب الكادر المسـاعد في كيفية تنفيذ التحليل الميداني باسـتخدام سـاعات التوقيت االلكتروني وتسـجيل
المتغيرات في استمارة التحليل وسبل إخراجها وتدوين نتائجها بما يضمن تقليل أخطاء التحليل فيها.
 -6التـأكـد من إمكـانيـة البـاحـث والكـادر المســــاعـد في إجراء التحليـل الميـداني ومـد دقـة المالحظـة بهـذا
الطريقة.
 -7تجريـب الجهـاز من قبـل المـدرب وتعليمـه على كيفيـة اســــتخـدامـه ولغرض معرفـة المعوقـات ان كـانـت
هنالك ،وأيضـا تجريبه من قبل الالعبين لغرض معرفة إيجابيات وسـلبيات ارتدائه خالل الشـوط الثاني
من المباراة.
 -4-3-2التجربة الرئيسة:
أجريت التجربة الرئيسة من خالل تنظيم بطولة رباعية بنظام الدوري ذو مرحلتين (المرحلة األولى
( )6مباريات بدون جهاز والمرحلة الثانية ( )6مباريات تمت باستخدام الجهاز) انطلقت يوم السبت بتاريخ
( )2021 /10/23وانتهت يوم األربعاء بتاريخ ( )2021/11/10في ملعب الشباب األولمبي في كربالء
المقدسة ،ضمت عينة البحث مدربي الفرق األربعة (المثنى ،كربالء ،النجف ،بابل) وتم خاللها تحليل
تواصل وتوجيه أربع مدربين بواقع اجمالي ( )48شوط ( )24شوط بدون جهاز ،و( )24شوط باستخدام
الجهاز ،لكل مدرب ( )12شوط منها ( )6أشواط بدون استخدام الجهاز ،و( )6أشواط باستخدام الجهاز،
وكان مجمل وقت المالحظة الميدانية ما يساوي ( )2160دقيقة أي ما يعادل ( )36ساعة بمرافقة الكادر
المساعد ،إذ اعتبر كل شوط واقعة (مشاهدة) واحدة مستقلة عن الشوط الثاني؛ كون كل شوط يتسم بظروف
ومجريات تختلف عن االشواط األخر للمباراة نفسها ولغيرها ،ومن ثم تم تفريغ البيانات في استمارات
خاصة اعدت لذلك وبعد ذلك تم معالجتها احصائيا.
 4-2الوسائل اإلحصائية:
تم اعتماد القوانين اإلحصائية التي تالئم الدراسة الحالية باستخدام الحقيبة اإلحصائية ()SPSS
اإلصدار (.)26
 -3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 -1-3عرض ومناقشة نتائج الفارق الزمني بين الرغبة في التواصل والتواصل الفعلي للتوجيه:
يبين جـدول رقم ( )1 -3الوســــط الحســــابي واالنحراف المعيـاري وقيمـة (ت) المحتســــبـة والـداللـة
اإلحصــائية لوقت (زمن) االســتجابة من قبل الالعبين الصــم بين رغبة تواصــل المدرب الكلية (التي تمت
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والتي لم تتم) والتواصـــل الفعلي للتوجيه قبل وبعد اســـتخدام الجهاز المبتكر لد عينة البحث في اشـــواط
مباريات كرة القدم ونالحظ ان قيمــــــــة (ت) المحسوبة هي معنوية في كل عينة البحث ،إذ نالحظ الوسط
الحسابي لوقت االستجابة قبل استخدام الجهاز هو
جدول رقم ()1 -3
ت

اسم العينة

باستخدام الجهاز
ع
س
َ

بدون جهاز
ع
س
َ

درجة الحرية
الداللة
نسبة الثقة قيمة (ت)
(ن+1ن=2-)2
اإلحصائية

 1مدرب كربالء × المثنى شوط 0.795 5.182 11.270 28.684 1
 2مدرب كربالء × المثنى شوط 1.090 5.167 11.210 29.318 2
 3كربالء × مدرب المثنى شوط
0.737 4.893 11.813 24.917

(39=2-)22 +19

0.000
0.000

9.773
10.512

معنوي
معنوي

(50 =2-)28 +24

0.000

8.964

معنوي

0.967 5.370 12.526 24.423

(51 =2-)27 +26

0.000

7.882

معنوي

1.039
0.879
0.932
1.095
0.819
1.090
1.038
0.981
0.955
0.964
0.974
0.955
0.928
0.945
1.018
1.066
1.060
0.876
1.093
0.832

(50 =2-)27 +25

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

9.065
8.131
8.471
7.770
10.218
7.538
7.671
9.107
9.506
9.921
8.272
8.816
9.213
9.037
8.314
9.517
9.246
9.875
8.528
9.335

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
كربالء × مدرب المثنى شوط
2
مدرب النجف × بابل شوط 1
مدرب النجف × بابل شوط 2
النجف × مدرب بابل شوط 1
النجف × مدرب بابل شوط 2
مدرب المثنى × بابل شوط 1
مدرب المثنى × بابل شوط 2
المثنى × مدرب بابل شوط 1
المثنى × مدرب بابل شوط 2
مدرب كربالء × النجف شوط 1
مدرب كربالء × النجف شوط 2

كربالء × مدرب النجف شوط 1
كربالء × مدرب النجف شوط 2

مدرب النجف × المثنى شوط 1
مدرب النجف × المثنى شوط 2
النجف × مدرب المثنى شوط 1
النجف × مدرب المثنى شوط 2
مدرب كربالء × بابل شوط 1
مدرب كربالء × بابل شوط 2
كربالء × مدرب بابل شوط 1
كربالء × مدرب بابل شوط 2

12.007 26.200
12.666 25.391
12.736 27.273
12.607 24.167
11.815 27.500
13.387 25.818
13.207 24.542
12.968 26.909
11.805 27.900
10.656 28.000
11.731 25.609
11.489 25.773
12.296 25.850
11.872 25.130
12.269 24.731
11.476 25.040
11.890 25.318
12.007 27.217
11.777 24.682
11.825 25.450

5.185
4.760
5.208
5.259
4.679
5.167
5.000
4.966
4.958
4.857
5.304
5.042
4.828
4.821
5.037
5.033
4.862
4.786
4.923
4.607

(44=2-)24 +22

(46 =2-)25 +23
(44 =2-)24 +22
(49 =2-)27 +24
(48 =2-)28 +22
(44 =2-)24 +22
(49 =2-)27 +24
(49 =2-)29 +22
(42 =2-)24 +20
(38 =2-)21 +19
(44 =2-)23 +23
(44 =2-)24 +22
(47 =2-)29 +20
(49 =2-)28 +23
(51 =2-)27 +26
(53 =2-)30 +25
(49 =2-)29 +22
(49 =2-)28 +23
(46 =2-)26 +22
(46 =2-)28 +20

أكثر من الوســـط الحســـابي لوقت االســـتجابة بعد اســـتخدام الجهاز ،ويعزو الباحث ذلك الى دور الجهاز
المبتكر في معالجة حالة الخلل في التواصـــل بين المدرب والالعبين الصـــم حيث ســـاهم بشـــكل فعال في
تحقيل التواصــل وتيســير وتســهيل إدارة عملية التوجيه التي يقوم بها المدرب التي كانت ســابقا يقف بدون
تواصــل فعلي لما يقرب بنســبة ( )% 30من حاالت رغبة التواصــل لغرض التوجيه الكلية التي لم تتحقل
التي بدورها ســاهمت في رفع قيمة الوســط الحســابي لزمن االســتجابة بشــكل كبير قبل اســتخدام الجهاز
المبتكر.
كما يبين الجدول رقم ( )2 -3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والداللة
اإلحصائية لوقت (زمن) االستجابة من قبل الالعبين الصم بين رغبة تواصل المدرب والتواصل الفعلي
للتوجيه التي تمت فقط قبل وبعد استخدام الجهاز المبتكر لد عينة البحث في اشواط مباريات كرة القدم اذ
نالحـظ ارتفــاع وقـت الحاالت لالستجابة لرغبة التوجيه التي تمت قبل استخدام الجهاز ويعزو الباحث ذلك
الى ان الالعب ال ينتبه الى المدرب في لحظة رغبته في التوجيه ،وانما يبقى المدرب لعدة ثواني من الزمن
يقوم فيها ببعض الحركات وهو في المنطقة الفنية التي من خاللها يحاول لفت انتباا الالعب الذي يرغب
بتوجيهه مما أد ذلك الى ارتفاع
جدول رقم ()2 -3
بدون جهاز

اسم العينة
ت
س
َ
 1مدرب كربالء × المثنى شوط 8.878 22.083 1
 2مدرب كربالء × المثنى شوط 7.051 20.417 2
ع
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باستخدام الجهاز
س
َ
5.182
5.167

ع
0.795
1.090

درجة الحرية
(ن+1ن=2-)2

نسبة الثقة

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

(32=2-)22 +12
(34 =2-)24 +12

0.000
0.000

8.980
10.496

معنوي
معنوي
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

كربالء × مدرب المثنى شوط 1
كربالء × مدرب المثنى شوط 2
مدرب النجف × بابل شوط 1
مدرب النجف × بابل شوط 2
النجف × مدرب بابل شوط 1
النجف × مدرب بابل شوط 2
مدرب المثنى × بابل شوط 1
مدرب المثنى × بابل شوط 2
المثنى × مدرب بابل شوط 1
المثنى × مدرب بابل شوط 2
مدرب كربالء × النجف شوط 1
مدرب كربالء × النجف شوط 2
كربالء × مدرب النجف شوط 1
كربالء × مدرب النجف شوط 2
مدرب النجف × المثنى شوط 1
مدرب النجف × المثنى شوط 2
النجف × مدرب المثنى شوط 1
النجف × مدرب المثنى شوط 2
مدرب كربالء × بابل شوط 1
مدرب كربالء × بابل شوط 2
كربالء × مدرب بابل شوط 1
كربالء × مدرب بابل شوط 2

17.375
16.176
18.438
19.000
18.462
16.250
18.846
17.714
15.267
16.000
19.833
21.000
19.313
20.438
16.417
18.625
16.647
19.222
18.467
19.000
18.938
19.214

5.655
6.034
7.220
9.599
8.847
6.568
6.780
9.746
6.386
5.954
7.953
6.382
7.931
8.571
4.295
7.641
5.884
7.612
7.347
7.626
8.070
8.050

4.893
5.370
5.185
4.760
5.208
5.259
4.679
5.167
5.000
4.966
4.958
4.857
5.304
5.042
4.828
4.821
5.037
5.033
4.862
4.786
4.923
4.607

0.737
0.967
1.039
0.879
0.932
1.095
0.819
1.090
1.038
0.981
0.955
0.964
0.974
0.955
0.928
0.945
1.018
1.066
1.060
0.876
1.093
0.832

(42 =2-)28 +16
(42 =2-)27 +17
(41 =2-)27 +16
(39 =2-)25 +16
(35 =2-)24 +13
(41 =2-)27 +16
(39 =2-)28 +13
(36 =2-)24 +14
(40 =2-)27 +15
(39 =2-)29 +12
(34 =2-)24 +12
(31 =2-)21 +12
(37 =2-)23 +16
(38 =2-)24 +16
(39 =2-)29 +12
(42 =2-)28 +16
(42 =2-)27 +17
(46 =2-)30 +18
(42 =2-)29 +15
(40 =2-)28 +14
(40 =2-)26 +16
(40 =2-)28 +14

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

11.608
9.258
9.450
7.422
7.352
8.565
11.044
6.301
8.239
9.832
9.164
11.499
8.429
8.775
13.993
9.516
10.083
10.116
9.881
9.855
8.791
9.618

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

زمن حــالـــة التوجيه قبل استخدام الجهاز ،في حين نالحظ ان معدل زمن االستجابة بعد استخدام الجهاز قد
قل بشـكل كبير مما يعني ان الجهاز سـاهم بشـكل كبير في تنبيه الالعب على ضـرورة االنتباا الى المدرب
لتلقي التوجيـه الالزم منـه في اللحظـة التي يريـد المـدرب لفـت انتبـاا الالعـب اليـه  ،ممـا يعني ان للجهـاز دور
كبير في إدارة عملية التواصـــل والتوجيه من خالل تقليل زمن االســـتجابة ،وبالتالي ســـرعة تلقي التوجيه
وفي اللحظـة المنـاســــبـة التي يريـدهـا المـدرب ،وبـذلـك ظهرت نتـائج المقـارنـة معنويـة في كـل عينـة البحـث
ولصـــالح اســـتخدام الجهاز االلكتروني المبتكر لتوجيهات المدربين في مباراة كرة قدم لتواصـــل الالعبين
الصــــم مع المـدرب ،وبـالتـالي تحقل هـدف البحـث األول في بيـان تـأثير الجهـاز على إدارة حـالـة التواصــــل
لالعبين الصم مع المدرب لغرض ابداء توجيهات الالزمة في الوقت المناسب.
-2-3عرض ومناقشة نتائج عدد حاالت التوجيه بين المدرب والالعبين الصم قبل وبعد استخدام الجهاز
المصمم:
يبين جدول رقم ( )3 -3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والداللة
اإلحصائية لعدد رغبات التواصل لغرض التوجيه الكلية ،وعدد رغبة التواصل والتوجيه الفعلي المتحققة
بين الالعبين الصــم

جدول رقم ()3 -3
بدون جهاز
ت
1
2
3

اسم المتغير
عدد رغبة التواصل لغرض التوجيه الكلية
عدد رغبة التواصل لغرض التوجيه التي تمت
عدد رغبة التواصل لغرض التوجيه لم تتم

س

ع

باستخدام الجهاز درجة الحرية
ع (ن+1ن- )2
س
=2

2.449 26.208 1.978 22.500
2.449 26.208 1.932 14.583
0.000 0
1.213 7.917

(46 =2-)24+24
(46 =2-)24+24
(46 =2-)24+24

نسبة
الثقة

قيمة (ت) الداللة
المحتسبة اإلحصائية

 5.771 0.000معنوي
 18.257 0.000معنوي
 31.977 0.000معنوي

والمدرب قبل وبعد اسـتخدام الجهاز المبتكر لد عينة البحث في مباريات كرة القدم ونالحظ ظهور الداللة
معنوية في جميــــــع المتغيرات ويعزو الباحث ذلك ان الجهاز ساعد المدرب على رفع حالة الضعف التي
كانت قبل استخدامه؛ لعدد االستجابات من قبل الالعب التي تحققت بفعل االلية المتبعة في الجهاز ،إذ ساهم
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في زيادة الرغـــــبـــــة في التواصـل ألبداء التوجيه أوال ،وزيادة تحقل الرغبة في التواصـل وأبداء التوجيه
الفعلي ثـانيـا ،وتقليـل من حـالـة عـدم تحقل الرغبـة في التواصــــل ألبـداء التوجيـه ثـالثـا ،وهـذا مـا يحقل غرض
البحث الثاني الذي يتجســــد في زيادة الرغبة للتواصــــل لغرض التوجيه بوجود الجهاز المبتكر ،والجدول
( )4 -3يبين نســــب التأثير بحسب المتغيرات
الجدول رقم ()4 -3
اسم المتغير

ت

 1رغبة التواصل لغرض التوجيه الكلية
 2الرغبة في التواصل لغرض التوجيه التي تمت
 3الرغبة في التواصل لغرض التوجيه لم تتم
 4فرق الزمن لرغبة التواصل لغرض التوجيه التي
تمت

الفرق بينهما
%
س
 %14.148 3.708استخدام الجهاز
 %44.357 11.625استخدام الجهاز
 %30.208- 7.917-بدون جهاز

باستخدام الجهاز
بدون جهاز
%
س
%
س
%100 26.208 %100 22.500
%100 26.208 %64.8 14.583
%0
0 %35.2 7.917
100
% 269.6 13.468- % 100 4.996
18.464
%

لصالح

استخدام جهاز

األربع المدروسة للبحث إذ ان نسبة تأثير الجهاز في متغير الرغبة في التواصل تساوي ()% 14.148
من ناحية عدد رغبات التواصل ،كما اظهر الجدول ( )4 -3زيادة في تحقل عدد رغبات التواصل لغرض
التوجيه من نسبة ( )% 64.8الى نسبة ( )% 100من عدد الرغبات للتواصل لغرض التوجيه الكلية بعد
استخدام الجهاز المبتكر ،أي ان مقدار التأثير للجهاز المبتكر هو بنسبة ( )% 44.357المتكونة من زيادة
في عدد رغبة التواصل الكلية التي تشكل نسبة (  )%14.148من ناحية ،وتقليل رغبة التواصل لغرض
التوجيه التي لم تتم ( وهي حالة سلبية) التي تشكل نسبة (  )%30.208 -من ناحية أخر وجعلها تساوي
(الصفر) ،كما ان الجدول اظهر نسبة تأثير الجهاز المبتكر بشكل كبير جدا على تقليل وقت االستجابة لرغبة
التواصل لغرض التوجيه التي تمت ،إذ بلغت نسبة التأثير تساوي ( )% 269.6مما يعني انه خفض زمن
االستجابة بحدود الضعفين ونصف ويعزو الباحث ذلك الى قدرة الجهاز على تنبيه الالعب االصم من خالل
االهتزاز بعد إطالق الموجة من قبل جهاز المدرب التي تحمل معرف الالعب المقصود التواصل معه
لغرض توجيهه ،والشكل ( )1 -3يوضح الفرق في تكرارات رغبات التواصل الكلية لغــرض التـوجـيـــه
وتكرارات رغبات التواصل للتوجيه الفعلي بدون وباستخدام الجهاز المبتكر لعينة البحث.
شكل رقم ()1 -3
 - 4االستنتاجات والتوصيات:

 -1 - 4االستنتاجات:
 تحقل فرق كبير لزمن االســـتجابة (لرغبة التواصـــل لغرض التوجيه الكلية) باســـتخدام الجهاز المبتكرلد عينة البحث خالل أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
 تحقل فرق كبير لزمن االســتجابة (لرغبة التواصــل لغرض التوجيه الفعلية) باســتخدام الجهاز المبتكرلد عينة البحث خالل أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
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 تحقل زيادة (لعدد رغبات التواصـل لغرض التوجيه الكلية) في حالة اسـتخدام الجهاز المبتكر لد عينةالبحث خالل أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
 زيادة (لرغبات التواصـل لغرض التوجيه التي تَتُم) عند اسـتخدام الجهاز المبتكر لد عينة البحث خاللأشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
ُ
َ
 التقليل الى الصــفر (لرغبات التواصــل لغرض التوجيه التي لم تتم) عند اســتخدام الجهاز المبتكر لدعينة البحث خالل أشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم.
 للجهاز المبتكر تأثير اجمالي ايجابي في إدارة عملية التواصـــل لغرض التوجيه اثناء أشـــواط مبارياتكرة القدم لالعبين الصم يقدر بنسبة (.)% 44.357
 للجهـاز المبتكر تأثير إيجـابي في تقليـل زمن االســــتجـابة إلدارة عمليـة التواصــــل لغرض التوجيـه اثنـاءأشواط مباراة كرة القدم لالعبين الصم بنسبة (.)% 269.6
 -2-4التوصيات:
 يوصـــي الباحث بضـــرورة عرض نتائج تأثير الجهاز المبتكر في واقع إدارة عملية تواصـــل الالعبينالصــم مع المدرب من قبل االتحاد العراقي المركزي أللعاب الصــم على الجهات الرســمية ورفعه الى
االتحاد االســــيوي ومن ثم االتحاد الدولي إلجراء التعديالت القانونية الالزمة التي تســــمح باســــتخدام
الجهاز بهدف تطوير إدارة عملية التواصل لتوجيه الالعبين اثناء المباراة.
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دكتوراا

أستاذ
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كرة قدم
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