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  ملخص
الشفوي عند العبي ھدفت الدراسة التعرف إلى درجة شيوع أشكال االتصال الشفوي وغير 

 ودرجة االتصال في مواقف اللعب المختلفة، كرة القدم في الدوري الفلسطيني للمحترفين،
، واستخدم ٢٠١١/٢٠١٢العبا محترفا في الموسم الكروي ) ١٨٧(وتكونت عينة الدراسة من 

حيث ، من خالل وصف نتائج استجابات الالعبين على االستبانة وتحليلھاالباحث المنھج الوصفي 
، بينما كانت )%٧٨٫٤( ان درجة شيوع مھارات االتصال الشفوي كبيرةنتائج الدراسة  أظھرت

وقد كانت درجة االتصال بين  ،)% ٦٨٫٢(درجة شيوع مھارات االتصال غير الشفوي متوسطة 
في مواقف اللعب المختلفة، كما أظھرت الدراسة وجود فروق دالة %) ٨٦( الالعبين كبيرة جدا

ي االتصال الشفوي بين العبي االحتراف الكلي والجزئي ولصالح الكلي، ويوصي إحصائيا ف
) اإلشارات ولغة الجسم(الباحث بضرورة التركيز من قبل المدربين على االتصال غير الشفوي 

 . من خالل إدراجھا في خطط التدريب باعتبارھا من العوامل المھمة في االنجاز الرياضي
 
Abstract  

This study is aimed at identifying the prevalence of the verbal and 
nonverbal communication amongst football players in the Palestinian 
Football League as well as the degree of communication in different 
playing situation. The methodology used for this study is based on a 
questionnaire distributed for (187) professional players for the season 
2011/2012, the questionnaire covered three dimensions: verbal 
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communication, nonverbal communication, and degree of 
communication. The results showed that the verbal communication was 
the mostly used of communication (78.4%), a medium level of nonverbal 
communication was used among players (68.2%), and there was a great 
deal of communication amongst the players at the various stages of 
playing (86%). In addition, the results showed minimal statistics 
regarding verbal communication amongst the professional players fully 
and partially and for the advantage of the fully professional ones. The 
researcher recommended that greater attention and focus should be given 
by the trainers to nonverbal communication (sign and body language) as 
part of the training strategy, by considering it as one fundamental 
element that contributes to the sport achievement. 

  
  الدراسة وخلفيتھا النظرية مقدمة

ر االساسية في التفاعل ان االتصال قديم منذ وجد االنسان، حيث يعد احد ابرز العناص
، ولوال االتصال لما نمت العديد من وإدراكهوالواقع الذي ينبغي التركيز عليه  .االنساني

المجتمعات من النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحضارية، فھو يھدف الى 
اعة الى ، عن طريق انتقال المعلومات من شخص او جمواألفكارالمشاركة في تبادل الحقائق 

  .اشخاص او جماعات باستخدام رموز ذات معنى موحد ومفھوم لدى المرسل والمستقبل

 كافة،على المستويات  اآلخرينحياتنا في التواصل مع  أساليبمن % ٩٩يمثل االتصال و
. لغة الجسد إلىيمثل نوعا من االتصال الفعال الذي ينتمي  اآلخرالصمت بات ھو  أنلدرجة 
ال ودوره الحيوي في تعزيز ثقافات الشعوب وضمان نھوضھا واستمرارھا، االتص أھميةورغم 

المختلفة التقليدية منھا  بأنواعهاالتصال وفي كل دقيقة يتواصل العالم ويلتحم من خالل 
كفاءة االتصال تحدد  اصبحتو اتصالتستمر من دون  أنحياة  أليوااللكترونية، وال يمكن 
  .)١٣، ص ٢٠٠٩ ،الطائي والعالق(. أھدافھانجاح الشعوب في بلوغ 

، آخر إلىاالتصال الشخصي ھو عملية نقل ھادفة للمعلومات، من شخص  أنويرى ياغي 
  .)١٥٦، ص ١٤٠٣ ياغي،( .نوع من التفاھم المتبادل بينھما إيجادبغرض 

عملية تبادل األفكار "ريب االتصاالت التنظيمية بأنھا وتعرف الجمعية األمريكية للتد
 ،عالقي" (ي المنظمةمن أجل إيجاد فھم مشترك وثقة بين العناصر اإلنسانية ف والمعلومات

  .)٦١٦ھـ، ص ١٤٠٥

قد تتشابه بعض مظاھر االتصال في العديد من الدول، وتختلف في البعض اآلخر نتيجة 
فمثال تعتبر االبتسامة وتعابير الوجه في بعض الدول . الختالف اللغة والثقافة في تلك الدول



 ١٤٧٩ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال أبو بشارة

 ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث

التردد  إلخفاءالموافقة، في حين تستخدم في اليابان كنوع من القناع  وإبداء التأكيدلى عالمة ع
 .(Ekman, Friesen, 2001) والحيرة واالرتباك

وفي مجال التربية الرياضية بشكل عام، ولعبة كرة القدم بشكل خاص، ازدادت أھمية 
من جھة أخرى، وباتت من  االتصال بين الالعبين والمدرب من جھة، وبين الالعبين أنفسھم

األھمية لدرجة أنھا قد تغير من نتيجة المباراة، وأصبح يصنف االتصال كأحد عوامل االنجاز 
  .الرئيسية التي تحتاج إلى تدريب خاص، ومن أھم عناصر التدريب الرئيسية

  
  عناصر االتصال

، راف االتصالان عملية االتصال تنطوي على قدر عال من حاالت التفاعل والتبادل بين اط
لذلك فان عملية االتصال لھا بداية ونھاية ولھا مكوناتھا، ، التأثيرمما يؤدي الى حصول نوع من 

إلى أن عملية ) ٢٨، ص ١٤٠٥ ،الطوبجي(و )٨٦- ٨٥، ص ـھ١٤٢٠ ،حريري(ولقد أشار 
  :االتصال تتم من خالل خمسة عناصر أساسية وھي

  .تبدأ عندھا عملية االتصالوھو مصدر الرسالة أو النقطة التي  :المرسل -

الذي يريد المرسل أن ينقله إلى ) المعاني أو األفكار(وھي الموضوع أو المحتوى  :الرسالة -
 ً   .المستقبل، ويتم عادة التعبير عنھا بالرموز اللغوية أو اللفظية أو غير اللفظية أو بھما معا

  .لمرسل إلى المستقبلوھي الطريقة أو القناة التي تنتقل بھا الرسالة من ا :الوسيلة -

وھو الجھة أو الشخص الذي توجه له الرسالة ويستقبلھا من خالل أحد أو كل : المستقبل -
ثم يقوم بتفسير رموز ويحاول ) السمع والبصر والشم والذوق واللمس(المختلفة  حواسه 

  .إدراك معانيھا

إلى المرسل واستالمه وھي إعادة إرسال الرسالة من المستقبل ): االستجابة(التغذية العكسية  -
لھا وتأكده من أنه تم فھمھا، والمرسل في ھذه الحالة يالحظ الموافقة أو عدم الموافقة على 

   .مضمون الرسالة
  

  وسائل وأشكال االتصال
 أھمھا إلى) ٢٩-٢٤ص ، ـھ١٤١٤(العيثمين  أشارووسائل لالتصال، وقد  أشكالھناك عدة 

  :ويمكن تلخيصھا بمايلي

المعلومات بين لتي يتم بواسطتھا تبادل االوسائل  وھي): االتصال بالتحدث(ة الوسائل الشفھي .١
المقابالت (المتصل والمتصل به شفاھه عن طريق الكلمة المنطوقة ال المكتوبة مثل 

، ويعتبر ھذا األسلوب )الشخصية، المكالمات الھاتفية، الندوات واالجتماعات، المؤتمرات
األفكار وأكثرھا سھوله ويسراً وصراحة، إال أنه يعاب أنه أقصر الطرق لتبادل المعلومات و

  .يعرض المعلومات للتحريف وسوء الفھم



 ......"درجة شيوع االتصال الشفوي وغير الشفوي بين "ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٨٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لتي يتم بواسطتھا تبادل المعلومات بين اوھي الوسائل ): االتصال بالكتابة(الوسائل الكتابية  .٢
األنظمة والمنشورات والتقارير (المتصل والمتصل به عن طريق الكلمة المكتوبة مثل 

، وتتميز الوسائل الكتابية بمزايا أھمھا ...)عاميم والمذكرات والمقترحات والشكاوى والت
إمكانية االحتفاظ بھا والرجوع لھا عند الحاجة وحماية المعلومات من التحريف وقلة التكلفة، 

البطء في إيصال المعلومات، تأكد احتمال الفھم الخاطئ لھا خصوصاً : أما أھم عيوبھا فھي
  .ن للكلمة أكثر من معنىعندما يكو

وھي الوسائل التي يتم بواسطتھا : بدون تحدث) االتصال غير الشفوي(الوسائل غير اللفظية  .٣
تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به عن طريق اإلشارات أو اإليماءات والسلوك 

تلميحات وقد تكون ھذه ال ،)ألخ...تعبيرات الوجه وحركة العينين واليدين وطريقة الجلوس (
مقصودة أو غير مقصودة من مصدر االتصال وتصل نسبة استخدامھا في االتصال ما 

    .من المعاني وبصفة خاصة في الرسائل التي تتعلق باألحاسيس والشعور% ٩٠يقرب من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  .االتصال أشكال ):١(شكل 

 أشكال االتصال

االتصال 
 الشفوي
 لغويا

االتصال غير 
 الشفوي

  قوة الصوت
 نبرة الصوت 

 إيقاع التحدث

الصوت حدة تغيير

 سرعة التحدث 

اإلشارة لجسدلغة ا لغة

حركات 
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مالمح 
 الوجه

تعابير 
 الوجه

 األصوات 
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  مقومات االتصال الفعال
ية االتصال على عدة عوامل أو مقومات أشار إليھا الكثير من الكتاب والباحثين، تتوقف فعال

وتلك  ،وفيما يلي نذكر أھم المقومات التي أشار إليھا كنعان، ووافقه في بعض منھا القعيد
  : المقومات ھي

  )اإلنصات(اإلصغـــاء : أوالً 
عتھم، واستيعاب الرسائل ويقصد به االستماع إلى اآلخرين بفھم وأدب واحترام وعدم مقاط

   .التي يعبرون عنھا بطريقة لفظية وغير لفظية

من % ٧٥إلى أن ان معظم الدراسات اشارت ) ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٢ ،القعيد(وأوضح 
من قدراتنا % ٢٥وان العالقات اإلنسانية يمكن بناؤھا عن طريق مھارة اإلنصات الجيد، 

  .نستخدمھا في االنصات 

  )الشرح(الحديث المؤثر : ثانياً 
وھو يعتبر أھم واسطة لالتصال باآلخرين والتأثير عليھم وقد يكون ھو الواسطة الوحيدة 

  .)٣٨٩ص ، ـھ١٤٢٢القعيد، ( لفعل ذلك في أغلب األحوال

  لغة اإلشارةاستعمال : ثالثاً 
الوسائل غير اللفظية مثل حركات  على انھا) ـھ١٤٢٢ القعيد،(و) ١٩٨٢، كنعان(واتفق 

ءات، وحركات العينين واليدين، وطريقة الجلوس والمشي، وطريقة اللبس الجسم واإليما
مھمة جداً في عملية االتصال، ويكون لھا في  –كما سبق إيضاحه  –واالبتسامة وغيرھا، وھي 

بعض األحيان تأثير أقوى من الرسائل اللفظية حيث يميل الناس إلى تصديقھا عندما يتعارض 
 .االثنان

  مناقشةالسؤال وال: رابعاً 
يجب أن يسأل نفسه عن  االتصالإلى أن المتصل قبل أن يبدأ بعملية  )م١٩٨٢(يشير كنعان 

   .االتصالالھدف الذي يريد تحقيقه من 

  يمالتقو: خامساً 
إن تقويم االتصال يفيد كأسلوب رقابة وأسلوب تحفيز ) ٣٩٨ص  ،١٩٨٢ كنعان،(اوضح 

لقائد الفعال كما يشير كنعان، ھو الذي يقف على إذ أنه يساعد على األداء ويعمل على تحسينه فا
  .رد فعل رسالته من جانب مستقبلھا

  االستجابة: اً سادس
مالحظة المرسل لمتطلبات الموقف في كلماته ) ٣٩٩صم، ١٩٨٢ ،كنعان( وتعني كما ذكر

وقراراته ورسائله وتصرفاته الرسمية وغير الرسمية، بحيث يغتنم الفرصة عندما تلوح لكي ينقل 
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كل ما ھو مفيد أو ذو قيمة أو يساعد على فھم المعلومات، ويراعي المعوقات النفسية والتنظيمية 
التي قد تعطل االتصاالت، ويتفھم الظروف المحيطة بالموقف بما في ذلك شخصيات واتجاھات 

   .، ومدى فھمھم لكالمهمن يتصل بھم
  

  مشكلة الدراسة
، وأصبحت من أنفسھم، وبين الالعبين االتصال بين الالعب والمدرب أھميةازدادت 

 أوتغير في لحظة ما نتيجة المباراة من خالل تغيير في التكتيك الفردي  أنھااألھمية بحيث 
الھجومي، لذلك ال بد من وجود نوع من التناغم والتفاھم في فھم وسائل  أوالجماعي الدفاعي 

العالقة بين  أنكما  ،ھة أخرىاالتصال بين الالعبين من جھة وبين المدرب والالعبين من ج
المباريات ال تعتمد فقط على مستوى التدريب  أثناء أنفسھمالمدرب والالعب، والالعبين 

 اإلشارة أووالنواحي المھارية والفنية فحسب، لكن من خالل اتصال الالعبين سواء كان باللفظ 
الھدف  إلىالتحفيز للوصول و األخطاءھامة لتكوين نوع من التفاعل والتفاھم لتجاوز  وسيلهيعد 

  .المنشود واالنجاز

ومن خالل عمل الباحث كمدرب للعديد من الفرق المحلية ومدرب للمنتخبات الفلسطينية 
، ومن خالل متابعة دوري المحترفين، الحظ األولمنتخب الفلسطيني للفئات العمرية المختلفة وال

عبين داخل الملعب، وكذلك تركيز وعدم تناغم في وسائل االتصال بين الال، وجود ضعف عام
باالعتماد على االتصال  األحيانالمدربين على نوع واحد من االتصال خالل المباراة في معظم 

غير  الاتصا األحيانوالذي قد يكون في بعض ، بصوت عالوجيه من خالل الصراخ والتاللفظي 
ففي ) الي من الجمھورالصوت الع(بسبب معيقات الجمھور ، فعال نظرا لعدم وصول الرسالة

، باستخدام االتصال اللفظيبعض المباريات الجماھيرية يصعب التواصل بين المدرب والالعب 
استخداما  وأكثرھاوسائل االتصال بين الالعبين  أھم إلىلذلك اختار الباحث ھذه الدراسة للتعرف 

احل السنية في المالعب الفلسطينية وحصرھا حتى يتم توجيه المدربين وخاصة في المر
بناء نوع من االتصال الفعال بين الالعبين باستخدام وسائل فعالة وذات جدوى  الى الصغيرة

  .يمكن استخدامھا في جميع المواقف والظروف
  

  الدراسة أھمية
على  إجراؤھامن نوعھا والتي يتم  األولىالدراسة  أنھاھذه الدراسة في  أھميةتكمن 

 إلىوالتي تحاول التعرف  –على حد علم الباحث  –وى العربي المجتمع الفلسطيني او حتى المست
، أخرىاالتصال استخداما بين الالعبين من جھة وبين المدرب والالعبين من جھة  أشكال أھم

المنشودة  األھداف إلىللوصول  ھاأفضلاستخدام الوسائل استخداما حتى نستطيع  أكثروكذلك 
االتصال فعالية ودرجة االتصال  أشكال أھممن معرفة متقدمة تمكن المدربين  أساليبباستخدام 
ى مستو إلىالمباريات، الن االتصال ھو جزء من خطط اللعب للوصول بالفريق  أثناءالمطلوب 

  .متقدم وتحقيق االنجاز المطلوب
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  الدراسة أھداف
وسائل االتصال استخداما بين الالعبين، ودرجة شيوع  أكثر إلىھدفت الدراسة التعرف 

التعرف إلى الفروق في نوعية  وكذلك. االتصال المختلفة الشفوية منھا وغير الشفوية أشكال
فروق في كما وھدفت الدراسة الى التعرف الى الاالتصال بحسب مواقف اللعب المختلفة، 

  . مركز الالعب أواالتصال تبعا لمستوى االحتراف 
  

  تساؤالت الدراسة

  : التالية على التساؤالت اإلجابة إلىسعت الدراسة 

ي اندية المحترفين في لدى العب االتصال الشفوي وغير الشفوي أشكالما ھي درجة شيوع  .١
   .كرة القدم

  ما ھي درجة االتصال الشفوي وغير الشفوي خالل مواقف اللعب المختلفة ؟ .٢
مستوى ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة شيوع أشكال االتصال تعزى لمتغير  .٣

  .االحتراف
ھناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة شيوع أشكال االتصال تعزى لمتغير مركز ھل  .٤

  الالعب؟
  

  محددات الدراسة
  :تتحدد الدراسة بالمحددات التالية 

اقتصرت ھذه الدراسة على عينة عشوائية من العبي اندية المحترفين : المحدد البشري
  ).جزئياحتراف (و )كلياحتراف ( لكرة القدم

  .٢٠١٢/ ٢٠١١الدوري الفلسطيني لكرة القدم موسم : منيالمحدد الز

في ) جزئي، كلي(فرق اندية المحترفين اقتصرت ھذه الدراسة على : المحدد المكاني
  .الضفة الغربية

  
  مصطلحات الدراسة
محترفة في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم  كأنديةوھي الفرق المسجلة رسميا  :احتراف كلي

وبموجب ذلك يرتبط الالعبون ) فرق ١٠(وعددھا ) تصنيف أعلى( ٢٠١١/٢٠١٢في الموسم 
من النفقات التي تكبدھا  أكثر أمواال يدفع لھم في ھذه الفرق بعقود احتراف) العبا ١٦ال يقل عن (

  *.ممارسته لكرة القدممقابل الالعب 

يني محترفة جزئيا في االتحاد الفلسط كأنديةوھي الفرق المسجلة رسميا  :احتراف جزئي
وبموجب ذلك يرتبط ) فريق١٤(وعددھا ) ثاني تصنيف( ٢٠١١/٢٠١٢كرة القدم في الموسم ل
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 أكثر أمواالويرتبط ھؤالء الالعبون بعقود احتراف يدفع لھم ) العبين ٨ال يقل عن (الالعبون 
  *.مقابل ممارسته لكرة القدم الالعب من النفقات التي تكبدھا

بين المتصل والمتصل عن طريق الكلمة المنطوقة تبادل المعلومات  :االتصال الشفوي
  .*.*)لغويا(

   .*تبادل المعلومات دون تحدث باستخدام لغة الجسد أو اإلشارات :االتصال غير الشفوي
  

  لسابقةالدراسات ا
بعض  إلىفي ضوء المسح المكتبي للدراسات والبحوث المشابھة السابقة، توصل الباحث 

 : بين الالعبين وعلى النحو التالي الدراسات التي تناولت االتصال

االتصال غير اللفظي في كرة الطائرة للوصول  :Gaetano &Alfredo 2012دراسة 
لالتصال غير اللفظي من  األساسيةتحديد المبادئ  إلىھدفت ھذه الدراسة ، المستويات أعلى الى

ال غير اللفظي من االتص أشكال، وقد تم تحديد ثالثة خالل تحليل مواقف اللعب المختلفة
النتائج وجود عالقة  أظھرتوقد ) االتصال التكتيكي، االتصال الوظيفي، االتصال التشخيصي(

قوية بين مواقف اللعب المختلفة واالتصال غير اللفظي وبالتالي فان االتصال غير الشفوي من 
   .اضيةيركز عليه المدرب ومعلم التربية الري أنالمواضيع الھامة في التكتيك الذي يجب 

تقييم مستوى مھارات االتصال "دراسة بعنوان ) ٢٠١١(الخفاجي والبدري  اجرى كل من
، تقييم مستوى مھارات االتصال للمدرب الرياضي إلىھدفت ھذه الدراسة  ،"للمدرب الرياضي

كلية التربية الرياضية في جامعة ذي قار  العبي ومدربيعينة من وقد اجريت الدراسة على 
وقد توصلت الدراسة الى ان  )قدم، كرة سلة، كرة طائرة،كرة يد، العاب قوىكرة (اللعاب 

وان ھناك فروقا في مستوى مھارات ، من المدربينقدرة على االستماع الجيد  أكثرالالعبين 
المدربين على عدم وجود  تأكيدضرورة  إلىويوصي الباحثان  .االتصال لدى المدرب الرياضي 

الفرق القوية والمتقدمة لزيادة الخبرة  معوزيادة اللقاءات واالحتكاك  ين الالعبين،فروق فردية ب
  . في االتصال األساسيةوالتجربة التي تشكل احد العناصر 

اثر االتصال الشفوي وغير "باجراء دراسة بعنوان Domagoj Lause  2009 قام
 إلىه الدراسة ھدفت ھذو "الشفوي في تناسق الفريق ونتائجه في لعبة التنس األرضي الزوجي

 أثناءفحص العالقة ما بين االتصال بشقيه الشفوي وغير الشفوي وما يحدث على ارض الواقع 
االتصال الشفوي وغير  تأثيرمدى  إلى باإلضافة، المباريات بين العبي التنس األرضي الزوجي

كما استخدم  وقد استخدم الباحث تصوير الفيديو لجميع المباريات،. الشفوي في االنجاز والنتيجة
وتوصل الباحث الى وجود عالقة . االتصال المدركة لدى الالعبين أنواع الىللتعرف  استبانه

ايجابية بسيطة بين االتصال المدرك الذي تدرب عليه الالعب واالتصال الذي يحدث في 
                                                            

  .تعريف إجرائي  *
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حيث ، ، كما أظھرت الدراسة وجود فروقات في االتصال في حاالت الفوز والخسارةالمباراة
 األداءتعزيز  إلىالفريق الفائز يستخدم بشكل واضح االتصال الشفوي والذي يؤدي  أن تأظھر

والدافعية بعكس الفريق الخاسر الذي غالبا يستخدم االتصال الشفوي بشكل اقل مما اثر سلبا على 
  .الالعبين أداء

مباريات ال أثناءدراسة تحليلية لالتصاالت بين العبي الكرة الطائرة ب) ٢٠٠١( مقدو قامت
 إلىوھدفت  األردنفي  األولىكرة الطائرة الدرجة  أنديةالدراسة على  أجريتوعالقتھا بالنتائج، 

كمية ونوعية االتصاالت بين الالعبين في كرة الطائرة والفروق في كمية ونوعية  إلىالتعرف 
ي وجود فروق في االتصال اللفظ إلىاالتصاالت في الفريق الواحد وقد توصلت الدراسة 

ونتائج المباريات مجتمعة  وغير اللفظيووجود ارتباط بين االتصال اللفظي  األنديةااليجابي بين 
بين الالعبين  وغير اللفظيالباحثة على ضرورة تركيز المدربين على االتصال اللفظي  وأوصت

 .التمرينات وعلى ضرورة استخدام االتصال الجماعي بين الالعبين جميعا أثناء
  

  ى الدراسات السابقةالتعليق عل
من خالل حصر الدراسات السابقة، الحظ الباحث وجود عدد قليل من الدراسات التي 

فبعضھا حاول التعرف الى  أھدافھاتناولت موضوع االتصال في المجال الرياضي، واختلفت 
التعرف الى اثر االتصال الشفوي وغير  وأخرى ،مستوى مھارات االتصال عند المدربين

ى نتائج الفريق وتناسقه، وقد امكن للباحث االستفادة من ھذه الدراسات سواء في الشفوي عل
، وإلقاء الضوء على االستمارةالمنھج العلمي المستخدم، وكذلك أدوات جمع البيانات، وتصميم 

  .متغيرات الدراسة، و استخدام األسلوب اإلحصائي المناسب

  :ا يليوقد تميزت ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة بم

التي تتناول االتصال الشفوي  - على حد علم الباحث  –الدراسة األولى من نوعھا في فلسطين -
  .وغير الشفوي في كرة القدم

وعوامل االنجاز ولم تناقش موضوع  معظم األبحاث في كرة القدم تناولت التدريب، -
اسي من خطط االتصال بين العبي كرة القدم في مواقف اللعب المختلفة، وأھميته كجزء أس

  .التدريب في العصر الحديث باعتباره احد عوامل االنجاز والوصول إلى المستويات العالية
  

  الطريقة واإلجراءات

  ج الدراسةمنھ

  .الدراسة إلغراضصوره المسحية نظرا لمالءمته  بأحداستخدم الباحث المنھج الوصفي 



 ......"درجة شيوع االتصال الشفوي وغير الشفوي بين "ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٨٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مجتمع الدراسة
محترفة  كأنديةالتي تم تصنيفھا  األنديةن في شمل مجتمع الدراسة جميع الالعبين المسجلي

حسب كشوفات اتحاد كرة القدم ) العبا ٧٢٠(محترفة بشكل جزئي والبالغ عددھم  أوبشكل كلي 
  .٢٠١١/٢٠١٢فلسطيني للموسم الكروي ال
  

  عينة الدراسة
) ١٨٧(حيث تكونت عينة الدراسة من ، تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة

يوضح توزيع عينة ) ١(من مجتمع الدراسة والجدول رقم %) ٢٦(ب، ويشكلون ما نسبته الع
  .الدراسة بحسب متغيرات الدراسة 

  .عينة الدراسة أفرادخصائص :  )١(جدول 

 المتغيرات المستويات التكرار النسبة المئوية
 جزئي  ١٠٠ %٥٣٫٥ مستوى االحتراف  كلي  ٨٧ %٤٦٫٥
 حارس ٢١ %١١٫٢

 مدافع ٧٥ %٤٠٫١ لالعبمركز ا
 وسط ٦٦ %٣٥٫٣
 مھاجم ٢٥ %١٣٫٤
 المجموع ١٨٧ %١٠٠

حيث قام ، توزيع افراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة) ١(يوضح الجدول رقم 
، كلي(باختيار ھذه النسب بما يتوافق مع عدد االندية من حيث مستوى االحتراف الباحث 
بحسب مراكز اللعب بما يتناسب وعدد الالعبين في الخطوط  وكذلك اختيار الالعبين، )جزئي

  ).مھاجمين اثنين، اربعة العبين وسط، اربعة مدافعين، حارس( المختلفة
  

  الدراسة أداة
االتصال الشفوي وغير الشفوي بين العبي كرة "الدراسة االستبانة  أداة بإعدادقام الباحث 

  : أجزاءستبانة على خمسة وقد اشتملت اال" القدم من وجھة نظر الالعبين

، مركز الالعب، اسم النادي وتشمل، يتعلق بالمعلومات الشخصية للمستبين: األولالجزء 
من اجل الحصول على معلومات عن المشمولين بالدراسة ومعرفة اثر ھذه ، وخبرة الالعب

  .المعلومات على مجاالت الدراسة 
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درجة شيوع  إلىبھدف التعرف  ويالشفوغير الشفوي فقرات االتصال  :الجزء الثاني
) ٢٦( االتصال اللفظي وغير اللفظي من وجھة نظر الالعبين، وقد تكونت االستبانة من أشكال

فقرة ومجال االتصال غير ) ١١(ھما مجال االتصال اللفظي وله فقرة توزعت على مجالين 
تحديد درجة شيوع العب من بحيث يتمكن ال الدراسة أداة إعداد، وتم فقرة) ١٥(وله اللفظي 
  :، وذلك على مقياس ليكرت المكون من خمس درجات مرتبة تنازليا على النحو التالياالتصال

) ١( أبدا، درجتان) ٢(نادرا ، درجات) ٣( أحيانا، درجات) ٤(غالبا ، درجات) ٥(دائما 
   .درجة واحدة

عبين خالل بين الال الشفويوغير  الشفوييتعلق بفقرات درجة االتصال  :الجزء الثالث
عند تنفيذ ، كرةعند فقدان ال، عند حيازة الكرة(حيث اشتملت على خمسة مواقف ھي ، المباريات

  .)في فترات توقف اللعب، ، عند تنفيذ المنافس للركالت الثابتةالركالت الثابتة
  

   المعامالت العلمية ألداة الدراسة
  

  األداةصدق 
) ١٢(على لجنة من المحكمين وعددھم رضھا الدراسة قام الباحث بع أداةللتحقق من صدق 

التربية  وأقسامھيئة التدريس في كليات  أعضاءمن ذوي االختصاص والخبرة من ، محكم
لجنة التحكيم  أعضاءبتوجيھات ومقترحات  األخذحيث تم ، الرياضية في الجامعات الفلسطينية

  .محكمين على ذلك ) ٧( باتفاق
  

  األداةثبات 
الدراسة قام الباحث بتطبيقھا على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة  ةأدامن ثبات  للتأكد

والتطبيق الثاني  األولوذلك بتطبيقھا مرتين وبفاصل زمني بين التطبيق ، العبا) ٢٠(وعددھم 
تراوحت ، حيث تباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، وتم حساب معامل ارأسبوعانوقدره 

للمجال ) ٠٫٩٩٣(، للمجال الثاني) ٠٫٩٩٥(، األولللمجال  )٠٫٩٨٠( التمعامالت الثبات للمجا
  الثالث 

مثل  إلجراءجدا وھي قيمة مقبولة ) ٠٫٩٩٣(وبلغت قيمة معامل االرتباط لالستبانة الكلية 
  .يوضح ذلك) ٢(والجدول رقم  ھذه الدراسة
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  .معامل االرتباط بيرسون لثبات االستبانة بطريقة اإلعادة: )٢(جدول 

 المجاالت األول الثاني قيمة ر  الداللة
 الشفوياالتصال  م ع م ع ٠٫٩٨ *٠٫٠٠

٣٫٨٢ ٠٫٤٨ ٣٫٨١ ٠٫٤١ 

االتصال غير  ٣٫٥٥ ٠٫٦٢ ٣٫٥٣ ٠٫٦٢ ٠٫٩٩ *٠٫٠٠
  الشفوي

٤٫٢٢  ٠٫٨٢  ٤٫١٩  ٠٫٧٩  ٠٫٩٩  *٠٫٠٠  
االتصال في 

مواقف اللعب 
  المختلفة 

 الكلي ٣٫٨٦ ٠٫٤٧ ٣٫٨٤ ٠٫٤٦ ٠٫٩٩ *٠٫٠٠

  ٠٫٠٥= αا عند مستوى دال احصائي*
  

  سةمتغيرات الدرا
  الدراسة على المتغيرات التالية اشتملت

  المتغيرات المستقلة   :أوال
  .)مھاجم، وسط، مدافع، حارس مرمى(مستويات  أربعةمركز الالعب ولھا 

  .)جزئي، كلي(نوع االحتراف ولھا مستويان 

  المتغيرات التابعة: ثانيا
والتي يعبر ، في مواقف اللعب المختلفةرجة االتصال د، الشفويوغير  الشفوياالتصال 

العينة على فقرات االستبانة المعدة  أفرادلتقديرات والنسب المئوية  عنھا بالمتوسطات الحسابية
  .لذلك

  
  جمع البيانات أدوات

 األداة وزيعقام الباحث بت، وتحديد عينة الدراسة، الدراسة أداةمن صدق وثبات  التأكدبعد 
العينة بعد استجاباتھم  أفرادالستبانات من اكتملت عملية جمع ا أنوبعد ، عينة الدراسة أفرادعلى 

  . استبانة )١٨٧(عدد االستبانات المستردة الصالحة  أنتبين للباحث ، عليھا بطريقة صحيحة

االتصال الشفوي وغير الشفوي ودرجة االتصال  أشكالوحتى يتم تحديد درجة شيوع 
  : مختلفة اعتمد الباحث الدرجات التاليةبحسب مواقف اللعب ال
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 الدرجة مدى النسبة المئوية
 كبيرة جدا فما فوق -%٨٠
 كبيرة %٧٩٫٩-%٧٠
 متوسطة %٦٩٫٩-%٦٠
  قليلة %٥٩٫٩-%٥٠
  قليلة جدا فما دون % ٥٠

  
  اإلحصائيةالمعالجات 

، افات المعياريةاالنحر، المتوسطات الحسابية: التالية اإلحصائيةاستخدم الباحث المعالجات 
ومعامل االرتباط  ،األحاديتحليل التباين ، مستقلتيناختبار ت لمجموعتين ، النسبة المئوية

  بيرسون
  

  عرض النتائج ومناقشتھا
 أداةقام الباحث بجمع البيانات بواسطة  أنبعد ، إليھافيما يلي عرضا للنتائج التي تم التوصل 

  : لتساؤالت الدراسة وقام بعرضھا وفقا، الدراسة

  األولعرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال : اوال
 لدى العبي) باإلشارةاالتصال (ما ھي درجة شيوع أشكال االتصال الشفوي وغير الشفوي 

  المحترفين في كرة القدم ؟  أندية فرق

 ينلجدولاستخدم الباحث المتوسطات والنسب المئوية ونتائج ا األولعلى التساؤل  لإلجابة
  تبين ذلك  )٤(، )٣(

  االتصال الشفوي: المجال األول
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجال : )٣(جدول 

  .االتصال الشفوي

متوسط   الفقرات  الرقم
 االستجابة

النسبة 
  الدرجة  المئوية

عندما يأتي المنافس من ) ضغطك(آجالك   ١
 ة استقبال الكرةالخلف في لحظ

كبيرة جدا  %٨٢٫٢ ٤٫١١

للدوران والتعبير عن وجود مسافة ) دور(لف   ٢
 كافية للجري بالكرة

 كبيرة %٧٩٫٢ ٣٫٩٦
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  )٣(تابع جدول رقم ... 

متوسط   الفقرات  الرقم
 االستجابة

النسبة 
  الدرجة  المئوية

إلعالم الزميل بتمرير الكرة من ) لمسة واحدة(  ٣
 أول لمسة

  كبيرة %٧٥٫٤ ٣٫٧٧

عندما يريد المدرب من الالعبين ) خذ وھات(  ٤
 التمرير الحائطي واالحتفاظ بالكرة

  كبيرة %٧٦٫٨ ٣٫٨٤

للتعبير عن التمرير ) غير اللعب أو الجھة(  ٥
 الطويل لتغيير الجھة

  كبيرة %٧٥ ٣٫٧٥

االحتفاظ بالكرة ) حافظ عليھا(احمي الكرة   ٦
 حتى يأتي زميل للمساند

٧٣٫٤ ٣٫٦٧%   

عندما تريد أن يترك الزميل ) اترك الكرة(  ٧
 الكرة لالعب آخر

٧١ ٣٫٥٥%   

لتنبيه الالعبين لمراقبة الالعب ) راقب(  ٨
 المنافس

كبيرة جدا  %٨٣٫٦ ٤٫١٨

لمساعدة الزميل الحائز على ) ساعد، اسند(  ٩
الكرة ومساندته من خالل تقليل المسافات بين 

 ترابالالعبين عند فقدان الكرة او االق

كبيرة جدا  %٨٦٫٨ ٤٫٣٤

كبيرة جدا  %٨٠ ٤٫٠٠ الضغط على المنافس) صغر(ضيق   ١٠
للتعبير عن ان المنافس جرى ) ورائك(خلفك   ١١

 خلف الالعبين المدافعين
 كبيرة  %٧٩٫٦ ٣٫٩٨

 كبيرة  %٧٨٫٤ ٣٫٩٢  الدرجة الكلية

%) ٧٨٫٤(صال الشفوي أن النسبة المئوية للدرجة الكلية لالت) ٣(يتضح من الجدول رقم 
حصلت على ، ساعد، اسند )٩(رقم فقرة ال أنمن الجدول  أيضاحيث يتضح ، وھي درجة كبيرة

بنسبة مئوية ، راقب) ٨(رقم فقرة الثم ، وبدرجة كبيرة جدا%) ٨٦٫٨( نسبة مئوية أعلى
على نسبة مئوية ، اترك الكرة )٧( رقمفقرة البينما حصلت ، وبدرجة كبيرة جدا%) ٨٣٫٦(
%)  ٧٣٫٤(بنسبة مئوية ، احميھا، حافظ على الكرة )٦( رقم فقرةالثم ، بيرةوبدرجة ك%) ٧١(

  .  درجة كبيرة أيضاوھي 

درجة االتصال الشفوي جاءت بدرجة كبيرة العتماد الفرق على االتصال  أنويرى الباحث 
، ية معقدةعمليات عقل إلىنظرا الن االتصال بالصوت ال يحتاج  األحيانبالصوت في كثير من 

كما ان كل الالعبين في الدوري المحلي الفلسطيني يتكلمون اللغة العربية وبالتالي سھولة 
  .استخدام ھذا النوع من االتصال
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  االتصال غير الشفوي : المجال الثاني
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجال : )٤(جدول 

  .وياالتصال غير الشف

النسبة  الدرجة
 المئوية

متوسط 
 الرقم الفقرات االستجابة

متوسطة  اإلشارة باليد لالعب الذي يجب أن تمرر له  ٣٫٤٩ %٦٩٫٨
  الكرة

١ 

متوسطة   ٢  اإلشارة باليد لمكان ركل الكرة ٣٫١٥ %٦٣
لإلشارة للزمالء ألحد ) ليد للمنافساإلشارة با( ٣٫٨٩ %٧٧٫٨ كبيرة 

  ب مراقبتھمالمنافسين الذين يج
٣ 

متوسطة  لتنبه ) اإلشارة باليد وھي ممدودة أثناء الجري( ٣٫٢٠ %٦٤
انك تأخذ مكانا ، الزميل المستحوذ على الكرة

  وفراغا جيدا حتى يمرر لك الكرة

٤ 

متوسطة  اإلشارة باليد إلى مكان معين ألحد الزمالء ( ٣٫٢٢ %٦٤٫٤
لإلشارة إلى المكان ) وأنت حائز على الكرة

تريد من الزميل الجري إليه حتى تمرر له  الذي
  الكرة

٥ 

متوسطة   ٦  )اإلشارة باليد لنوعية الركلة الركنية( ٣٫٣٣ %٦٦٫٦
متوسطة  يتم االتفاق ) اإلشارة لنوعية رمية التماس( ٣٫١٦ %٦٣٫٢

عليھا مسبقا من خالل التدريبات وغالبا ما 
  تعطى من قبل الالعب المنفذ لرمية التماس

٧ 

الطلب من الزميل المنفذ ) اإلشارة باليد للرأس( ٣٫١٩ %٦٣٫٨ متوسطة
لرمية التماس بان يلعب الكرة باتجاه راس 

  الزميل

٨  

متوسطة  الطلب من الزميل ) اإلشارة باليد للصدر( ٣٫١٧ %٦٣٫٤
المنفذ للرمية التماس بان يلعب الكرة باتجاه 

  صدر الزميل

٩  

يتم ) يذ الركالت الحرةاإلشارة لنوعية تنف( ٣٫٦٠ %٧٢ كبيرة 
االتفاق عليھا مسبقا ومن خالل التدريبات 

  وتعطى من قبل منفذ الركلة

١٠  

عندما يريد ) اإلشارة باليد من حارس المرمى( ٣٫٦٧ %٧٣٫٤ كبيرة 
حارس المرمى لعب الكرة سريعا لعمل الھجوم 

  السريع

١١  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

النسبة  الدرجة
 المئوية

متوسط 
 الرقم الفقرات تجابةاالس

) اإلشارة باألصابع من قبل حارس المرمى( ٣٫٥٥ %٧١ كبيرة
عندما يريد حارس المرمى بناء حائط فانه يشير 

  إلى العدد المطلوب من خالل عدد األصابع

١٢  

لتحريك الحائط ) اإلشارة باليد لليمين أو لليسار( ٣٫٦٢ %٧٢٫٤ كبيرة
وجود من قبل حارس المرمى بناء على مكان 

  الكرة في الركالت الحرة للمنافس

١٣  

الالعب ) اإلشارة باليدين على شكل دوائر( ٣٫٨١ %٧٦٫٢ كبيرة 
  يطلب من المدرب إجراء تبديل نتيجة لإلصابة

١٤  

متوسطة  الطلب ) اإلشارة باليد للفراغ خلف المدافعين( ٣٫١٦ %٦٣٫٢
  من الزميل لتمرير الكرة بينية خلف المدافعين

١٥  

ة متوسط   الدرجة الكلية ٣٫٤١ %٦٨٫٢

درجة الشيوع الكلية لمجال االتصال غير الشفوي جاءت  أن) ٤(يتضح من الجدول رقم 
اإلشارة باليد للمنافس من اجل ) ٣( بينما جاءت الفقرة رقم%) ٦٨٫٢(متوسطة بنسبة مئوية 

اليدين على شكل ب اإلشارة) ١٥(ثم فقرة رقم ، %)٧٧٫٨(مراقبته من احد الزمالء بنسبة كبيرة 
وبنسب مئوية ) ١١،١٣،١٠،١٢(دوائر من اجل إجراء التبديل ثم تلتھا فقرة رقم 

بينما جاءت جميع الفقرات ، وعلى الترتيب وبنسبة كبيرة%) ٧١، %٧٢،%٧٢٫٤،%٧٣٫٤(
باليد لمكان ركل الكرة بدرجة  اإلشارة) ٢(حيث كانت الفقرة رقم ، بنسبة متوسطة األخرى

ويرى . %)٦٣٫٢(وبنسبة مئوية ) ١٥(ثم تلتھا الفقرة رقم %) ٦٣(ئوية متوسطة وبنسبة م
الن استخدام اإلشارة كنوع من ، درجة االتصال غير الشفوي جاءت بدرجة متوسطة أنالباحث 

وكلما زاد عاد الالعبين كلما قلت القدرة ، تدريب وتفاھم كبير بين الالعبين إلىاالتصال يحتاج 
كارون،ھاوسن (ما شار اليه  والتنسيق بين الالعبين وھذا يتفق مععلى التواصل غير الشفوي 

االتصال والتنسيق   كلما ازدادت صعوب، ن في اللعبةانه كلما زاد عدد الالعبي ،)١٩٩٨ ،بالس
، فمثال اذا كان الفريق مكونا من العبين كما في التنس االرضي الزوجي فان ھناك قناة بينھم

زادت عدد ، لعدد الى خمسة او ستة كما في لعبة كرة السلة والطائرةواذا ما زاد ا، اتصال واحدة
في كرة القدم  في الفريق الواحد العبا ١١لذلك فان وجود ، قنوات االتصال واصبحت اكثر تعقيدا

  .وغالبا ما يعتمدوا على االتصال الشفوييجعل من الصعوبة بمكان التواصل بينھم 

   عرض ومناقشة السؤال الثاني: ثانيا 
  ما ھي درجة االتصال الشفوي وغير الشفوي خالل مواقف اللعب المختلفة ؟

لالجابة على التساؤل الثاني استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والجدول 
   يبين ذلك) ٥(رقم 
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العينة على مجال درجة  أفرادالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات : )٥(جدول 
  .ل خالل مواقف اللعب المختلفةاالتصا

النسبة  الدرجة
 المئوية

متوسط 
 الرقم الفقرات االستجابة

ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند  ٤٫٤١ %٨٨٫٢ كبيرة جدا 
حيازة الكرة

١ 

ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند فقدان  ٤٫١٦ %٨٣٫٢ كبيرة جدا 
الكرة

٢ 

اك اتصال بينك وبين الالعبين عند تنفيذ ھل ھن ٤٫٢٥ %٨٥ كبيرة جدا 
الركالت الثابتة

٣ 

ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند تنفيذ  ٤٫٤٣ %٨٨٫٦ كبيرة جدا 
المنافس للركالت الثابتة

٤ 

ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين في فترات  ٤٫٢٣ %٨٤٫٦ كبيرة جدا 
.توقف اللعب

٥ 

كبيرة جدا   الكليةالدرجة  ٤٫٣٠ %٨٦

واقف جاءت ان الدرجة الكلية لدرجة االتصال في جميع الم) ٥(جدول رقم يتضح من ال
يرة جدا حيث احتلت الفقرة ، كما ان جميع الفقرات جاءت بدرجة كب%)٨٦( بدرجة كبيرة جدا

اعلى نسبة مئوية ، ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين في فترات توقف اللعب) ٤(رقم 
، ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند حيازة الكرة) ١(ھا الفقرة رقم ثم تلت%) ٨٨٫٦(

ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند ) ٢(فيما جاءت الفقرة رقم ، %)٨٨٫٢(وبنسبة مئوية 
  .ولكن بدرجة كبيرة جدا%) ٨٣٫٢(باقل نسبة مئوية ، فقدان الكرة

نظرا الن ھذه المواقف تلعب ، جداويرى الباحث ان درجة االتصال جاءت بدرجة كبيرة 
و تحتاج إلى تواصل وتفاھم كبير بين الالعبين وبالتالي ال ، دورا كبيرا في حسم نتيجة المباريات

حيث أوضحت ، بد من التركيز عليھا من قبل المدرب خاصة االتصال في المواقف الثابتة
امريكا الجنوبية ، ل بطولة أوروباالتحليالت الخاصة بكاس العالم والبطوالت العالمية القارية مث

ويرى الباحث ان درجة . ، ان كثير من المباريات يتم حسمھا من خالل المواقف الثابتة...
التواصل عند الالعبين عند فقدان الكرة جاءت بنسبة اقل من غيرھا من المواقف نظرا لطبيعة 

ة فقدان الكرة وغالبا ما يفقد الالعب الفلسطيني الذي يقل تركيزه ويلجأ إلى لوم اآلخرين نتيج
 .االتصال مع زمالئه في مثل ھذه اللحظات خاصة تلك التي تأتي مباشرة بعد فقدان الكرة 

  :عرض ومناقشة السؤال الثالث : ثالثا 
ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة شيوع أشكال االتصال تعزى لمتغير مستوى 

  .االحتراف
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

استخدم الباحث اختبار ت لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول  لثالثالالجابة على التساؤل 
  .يبين ذلك) ٦(

لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق في االتصال الشفوي وغير ) ت(نتائج اختبار : )٦(جدول 
  .تبعا لمستوى االحتراف ودرجة االتصال الشفوي

 المتوسط االنحراف توسطالم االنحراف المجاالت احتراف كلي احتراف جزئي ت الداللة
٢٫٠٠١ *٠٫٠٤ ٣٫٨٣ ٠٫٤٢ ٠٫٦٤ ٣٫٩٩ االتصال الشفوي
٣٫٦١ ٠٫٧١ ١٫٤٤ ٠٫١٥ ٠٫٥٠ ٣٫٤٨ االتصال غير

الشفوي
٤٫٢١ ٠٫٥٧ ١٫٦١ ٠٫١٠ ٠٫٧٥ ٤٫٣٧ االتصال في

مواقف اللعب 
المختلفة

  الكلية ٣٫٩٩ ٠٫٦٠ ٣٫٨٤  ٠٫٣٩  ١٫٩٩  *٠٫٠٤

  ٠٫٠٥≤  αدال إحصائيا عند مستوى *
  انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ٦(يتضح من الجدول 

)α  =في االتصال بين الالعبين في مجاالت االتصال غير الشفوي ومجال االتصال في ) ٠٫٠٥
في  إحصائيابينما كانت الفروق دالة ، مواقف اللعب المختلفة تعزى لمتغير مستوى االحتراف

  . ليا وجزئيا لصالح المحترفين كلياوالدرجة الكلية بين المحترفين ك مجال االتصال الشفوي
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة احصائيا في مجال االتصال غير الشفوي نظرا لعدم 
، تدريب الالعبين سواء في دوري المحترفين كليا او جزئيا على مثل ھذا النوع من االتصال

باالعتماد على استخدام اللغة خاصة ) الشفوي(تصال اللفظي وغالبا ما يتم االتصال من خالل اال
يتكلمون اللغة العربية وبالتالي سھولة إيصال الرسالة بين الالعبين ان جميع المدربين والالعبين 

كما يرى الباحث ان عدم وجود فروق في درجة االتصال بين ، أنفسھم او بين الالعبين والمدرب
مختلفة نظرا الن ھذه المواقف تلعب دورا كبيرا في النتيجة النھائية الالعبين في مواقف اللعب ال

للمباراة وبالتالي فان درجة االتصال تكون درجة كبيرة بين الالعبين سواء على مستوى 
  .االحتراف الكلي او الجزئي 

كما ويرى الباحث ان وجود فروق ذات داللة احصائية في مجال االتصال الشفوي والدرجة 
ظرا الن معظم الالعبين في مستوى االحتراف الكلي ھم افضل الالعبين على مستوى الكلية ن

فلسطين ويمتلكون خبرات كبيرة كما انھم وصلوا الى نوع من النضج الفكري والتكتيكي والذي 
يساعد في كثير من االحيان على ايجاد نوع من االتصال الفعال والتفاھم من خالل استخدام اللغة 

من العبي مستوى االحتراف الجزئي خاصة ان معظم ھؤالء الالعبين ال وبصورة افضل 
مرة خالل الموسم الذي  ألوليمتلكون الخبرات الكافية نظرا الن دوري المحترفين الجزئي يقام 

  . اجريت فيه الدراسة
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  عرض ومناقشة السؤال الرابع :رابعا
ال تعزى لمتغير مركز ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة شيوع أشكال االتص

  الالعب ؟
 )٧( رقم والجدول األحاديعلى السؤال الرابع استخدم الباحث اختبار تحليل التباين  لإلجابة

) ٨( يوضح المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة تبعا لمراكز اللعب بينما يوضح الجدول رقم
  :كما يلياختبار تحليل التباين االحادي 

  .تبعا الى متغير مركز اللعب لمجاالت الدراسة الحسابيةالمتوسطات : )٧(جدول 
العب مدافع العب وسط العب مھاجم حارس مرمى  مركز اللعب

ع س ع س ع  المجال س ع س
٠٫٨٠ ٠٫٥١ ٣٫٩٠ ٠٫٥٢ ٣٫٩٣ ٣٫٩٨  االتصال الشفوي ٣٫٧١ ٠٫٤٠
٠٫٥٨ ٠٫٦٧ ٣٫٥٩ االتصال غير ٣٫٣٧ ٠٫٥٥ ٣٫٦١ ٠٫٦١ ٣٫٥٣

 الشفوي
٠٫٧٧ ٠٫٨١ ٤٫١٤ االتصال في ٤٫٤٥ ٠٫٣٥ ٤٫٣٨ ٠٫٥٥ ٤٫٢٠

مواقف اللعب 
 المختلفة
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة على االتصال الشفوي  :)٨(جدول 

  .وغير الشفوي ودرجة االتصال في مواقف اللعب المختلفة بالنسبة لمتغير مركز الالعب
مستوى 
 الداللة

قيمة ف 
 ةالمحسوب

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع
المربعات  المجال مصدر التبيان

١٫٣٢١ ٠٫٢٦٩ 
٠٫٤٠٨  
٠٫٣٠٩ 

٣ 
١٨٣  
١٨٦ 

١٫٢٢٣ 
٥٦٫٤٧٣  
٥٧٫٦٩٦

 بين المجموعات
  داخل المجموعات

المجموع

االتصال
 الشفوي

٠٫٨٨٢ ٠٫٤٥٢ 
٠٫٣٤٨  
٠٫٣٩٤ 

٣ 
١٨١  
١٨٤ 

١٫٠٤٣ 
٧١٫٣٨٩  
٧٢٫٤٣٢

 بين المجموعات
  داخل المجموعات

المجموع

االتصال
غير 

الشفوي

١٫٦٨٥ ٠٫١٧٢ 

٠٫٧٦٩  
٠٫٤٥٧ 

٣ 
١٨٣  
١٨٦ 

٢٫٣٠٨ 
٨٣٫٥٦٢  
٨٥٫٨٧٠  

 

 بين المجموعات
  داخل المجموعات

 المجموع

درجة 
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  انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) ٨(يتضح من الجدول رقم 
)α ≥ودرجة االتصال في مواقف اللعب المختلفة ، في االتصال الشفوي وغير الشفوي) ٠٫٠٥

، رس مرمى، مدافع، وسطحا(راكز اللعب المختلفة وكذلك الدرجة الكلية بين الالعبين في م
  ).مھاجم

حيث ان معظم المدربين يميلون ، الى نمط التدريب السائد في فلسطينويعزو الباحث ذلك 
او ، الى نوع واحد من التدريب على  االتصال وھو االتصال الشفوي سواء بين المدرب والالعب

كذلك تركيز المدرب على و، بين الالعبين أنفسھم وھذا ما ظھر من خالل نتائج الدراسة الحالية
االتصال الشفوي في مواقف اللعب المختلفة  وخاصة المواقف الثابتة حيث يتم التواصل بين 

، وسط، مدافع، حارس مرمى(الالعبين وبغض النظر عن المركز الذي يشغله الالعب سواء كان 
صة كنوع وعلى الرغم أن حارس المرمى يستخدم بعض اإلشارات الخا، بواسطة اللغة) مھاجم

  . أن ھذه الفروق لم تكن دالة إحصائيا إالمن االتصال غير  الشفوي 
  

  االستنتاجات
  : في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا توصل الباحث لالستنتاجات التالية 

  .ان درجة شيوع االتصال الشفوي بين الالعبين جاءت بدرجة كبيرة .١
  .ت بدرجة متوسطةان درجة شيوع االتصال غير الشفوي بين الالعبين كان .٢
  .رة جدا وخاصة في المواقف الثابتةدرجة االتصال بين الالعبين في مواقف اللعب كبي .٣
يميل العبوا االحتراف الكلي الى استخدام االتصال الشفوي بصورة اكبر من العبي  .٤

  .االحتراف الجزئي
ط، وس، مدافع، حارس مرمى(مراكزھم في الملعب إلىيميل جميع الالعبين وبغض النظر  .٥

لدرجة من االتصال في مواقف مشابھة من االتصال وبنفس ا أشكالاستخدام  إلى )مھاجم
  .المختلفة اللعب

  
  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما ياتي 
التأكيد على مدربي فرق المحترفين بالتركيز على أھمية دور االتصال غير الشفوي بين  .١

  .الالعبين في التدريب
خاصة مع الفئات ) غير الشفوية( اإلشاراتضرورة بناء منظومة من  إلىمدربين توعية ال .٢

لسھولة مثل ھذا النوع من االتصال وفاعليته خاصة عند تعذر استخدام السنية الصغيرة 
  .االتصال الشفوي

التأكيد على مدربي فرق المحترفين إلى ضرورة اعتماد مجموعة من اإلشارات الخاصة  .٣
  .ين الالعبين الستخدامھا في مواقف اللعب المختلفة في أثناء المبارياتوالمتعارف عليھا ب

  .إجراء دراسة مشابھة على الفرق النسوية .٤
  .إجراء دراسة تجريبية للتعرف على تأثير االتصال على نتائج المباريات .٥
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  االستبانة التي تم توزيعھا على عينة الدراسة): ١(ملحق 
 

  ،،، عزيزي الالعب
 

أرجو منك التعبير عن رأيك الشخصي بكل دقة وموضوعية نحو كل فقرة من فقرات االستبانة والمكونة من 
تجابتك على فقرات االتصال الشفوي وغير والثاني يتضمن اس، القسم األول يتضمن بياناتك الشخصية، ثالثة أقسام

الشفوي، والثالث يتضمن فقرات درجة االتصال خالل مواقف اللعب المختلفة في المباريات، علما بان البيانات 
  ستستخدم إلغراض البحث العلمي فقط 

 
  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  
  الباحث

  
  

  البيانات الشخصية: أوال 
  .......................: ...............اسم النادي  - 
  :  خبرة الالعب -  

  سنوات     ١٠سنوات                     اكثر من  ١٠-  ٦سنوات                  ٥-١          
  
  :   مركز الالعب  -  

  
  حارس مرمى                مدافع               وسط             مھاجم            

  
  اللفظي وغير اللفظي بين الالعبين االتصال : ثانيا 

  :لدرجة استخدامك  لكل شكل من أشكال االتصال اللفظي التالية )  X( يرجى إبداء الرأي بوضع إشارة  

ال   نادرا  احيانا  غالبا  دائما  اللفظ  الرقم
  يوجد

عندما يأتي المنافس من الخلف في ) ضغطك(آجالك   ١
 لحظة استقبال الكرة

          

لدوران والتعبير عن وجود مسافة كافية ل) دور(لف   ٢
 للجري بالكرة

          

           إلعالم الزميل بتمرير الكرة من أول لمسة) لمسة واحدة(  ٣
عندما يريد المدرب من الالعبين التمرير ) خذ وھات(  ٤

 الحائطي واالحتفاظ بالكرة
          

للتعبير عن التمرير الطويل لتغيير ) غير اللعب أو الجھة(  ٥
 ةالجھ

          

االحتفاظ بالكرة حتى يأتي ) حافظ عليھا(احمي الكرة   ٦
 زميل للمساند

          

عندما تريد أن يترك الزميل الكرة لالعب ) اترك الكرة(  ٧
 آخر

          

           لتنبيه الالعبين لمراقبة الالعب المنافس) راقب(  ٨
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لمساعدة الزميل الحائز على الكرة ) اسند، ساعد(  ٩
الل تقليل المسافات بين الالعبين عند ومساندته من خ

 فقدان الكرة او االقتراب

          

           الضغط على المنافس) صغر(ضيق   ١٠
للتعبير عن ان المنافس جرى خلف ) ورائك(خلفك   ١١

 الالعبين المدافعين 
          

  
  للفظي لدرجة استخدامك  لكل شكل من أشكال االتصال غيرا)  X( يرجى إبداء الرأي بوضع إشارة  

  ال يوجد  نادرا احيانا   غالبا  دائما  اإلشارة  الرقم
            اإلشارة باليد لالعب الذي يجب أن تمرر له الكرة  ١
            اإلشارة باليد لمكان ركل الكرة  ٢
لإلشارة للزمالء ألحد المنافسين ) اإلشارة باليد للمنافس(  ٣

  الذين يجب مراقبتھم
          

لتنبه الزميل ) دة أثناء الجرياإلشارة باليد وھي ممدو(  ٤
انك تأخذ مكانا وفراغا جيدا حتى ، المستحوذ على الكرة

  يمرر لك الكرة

          

اإلشارة باليد إلى مكان معين ألحد الزمالء وأنت حائز (  ٥
لإلشارة إلى المكان الذي تريد من الزميل ) على الكرة

  الجري إليه حتى تمرر له الكرة

          

            )لنوعية الركلة الركنيةاإلشارة باليد (  ٦
يتم االتفاق عليھا مسبقا ) اإلشارة لنوعية رمية التماس(  ٧

من خالل التدريبات وغالبا ما تعطى من قبل الالعب 
  المنفذ لرمية  التماس

          

الطلب من الزميل المنفذ لرمية ) اإلشارة باليد للرأس(  ٨
  التماس بان يلعب الكرة باتجاه راس الزميل

          

الطلب من الزميل المنفذ للرمية ) اإلشارة باليد للصدر(  ٩
  التماس بان يلعب الكرة باتجاه صدر الزميل

          

يتم االتفاق عليھا ) اإلشارة لنوعية تنفيذ الركالت الحرة(  ١٠
  مسبقا ومن خالل التدريبات وتعطى من قبل منفذ الركلة

          

ريد حارس عندما ي) اإلشارة باليد من حارس المرمى(  ١١
  المرمى لعب الكرة سريعا لعمل الھجوم السريع

          

عندما يريد ) اإلشارة باألصابع من قبل حارس المرمى(  ١٢
حارس المرمى بناء حائط فانه يشير إلى العدد المطلوب 

  من خالل عدد األصابع

          

لتحريك الحائط من قبل ) اإلشارة باليد لليمين أو لليسار(  ١٣
اء على مكان وجود الكرة في الركالت حارس المرمى بن
  الحرة للمنافس

          

الالعب يطلب من ) اإلشارة باليدين على شكل دوائر(  ١٤
  المدرب إجراء تبديل نتيجة لإلصابة
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الطلب من الزميل ) اإلشارة باليد للفراغ خلف المدافعين(  ١٥
  لتمرير الكرة بينية خلف المدافعين

          

  
 : االتصال اللفظي وغير اللفظي بين الالعبين خالل المباريات ما ھي درجة: ثالثا

الرقم  الفقرة دائما  غالبا احيانا  نادرا ال يوجد
 ١ .ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند حيازة الكرة     
 ٢ .ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند فقدان الكرة     
عبين عند تنفيذ ھل ھناك اتصال بينك وبين الال     

 .الركالت الثابتة
٣ 

ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين عند تنفيذ      
  .المنافس للركالت الثابتة

٤ 

ھل ھناك اتصال بينك وبين الالعبين في فترات توقف      
 .اللعب

٥ 

  


