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ملخص البحث :
تعد المالحظة العلمیة احد اساسیات دراسات االستكشاف والذي یعد عملیـة تهـتم بتسـجیل 

حــاالت اللعــب المتعــددة لالعــب او الفریــق ككــل ویمتــد ذلــك الــى التعــرف علــى ایجابیــات وســلبیات 

لتـي یسـتخدم فیهـا اسـلوب االستكشـاف فـي المنافسین. وتعد لعبة كرة السـلة مـن بـین اهـم االلعـاب ا

المباریات ولقد اصبح استخدام التقنیات الحدیثة وسیلة مهمة للحصول على نتائجه بصورة مباشـرة 

اثنــاء ســـیر المبـــاراة، ولقـــد تلخصـــت الدراســـة باســـتخدم هـــذة الطریقـــة للتعـــرف علـــى مســـتوى العبـــي 

العربیــة التــي اقیمــت فــي مدینــة حمــص الفریــق العراقــي للشــباب بكــرة الســلة المشــارك فــي البطولــة 

ـــة كوســـیلة للحصـــول علـــى  ـــة للبطول ـــة الفنی ـــم اعتمـــاد االستكشـــاف الصـــادر مـــن اللجن الســـوریة، وت

البیانات التي تم تحلیلها ومناقشتها من خـالل تحلیـل لعـب الفریـق العراقـي ومقارنتـه بـالفرق العربیـة 

المشاركة .

ى وصف علمي لطریقة لعب الفریق العراقـي وبعد مناقشة هذه البیانات توصل الباحثان ال

وتبــین انــه تفــوق علــى الفــرق المشــاركة فــي معظــم مفــردات االستكشــاف ، وان العبیــه بحاجــة الــى 

تطــویر مهــاراتهم االساســیة وبخاصــة مهــارة التهــدیف، وتوصــلت الدراســة الــى عــدد مــن التوصــیات 

ریبي واجـراء دراسـات مشـابهه تاخـذ اهمها اعتماد االستكشاف بصورة مباشرة ومالزمته للمـنهج التـد

القیسات الجسمیة ومستوى عناصر اللیاقة البدنیة فضـًال عـن الـنهج الخططـي فـي الـدفاع والهجـوم

.بجانب مفردات االستكشاف
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Abstract:
The scientific note is considered one of the basics in scouting

Studies, which enables a process in recording the variable playing

situations of a single player or the team as a whole, which extends to the

knowledge of the positives and the negatives of the opponents.

Basketball is one of the most important sports that use scouting in

the game, and the use of modern technology enhances the recording of

the results directly during the game.

The abstract of this study uses this method to record the skills of

the players of the Iraqi basketball team that played in the Arabic

championships that took place in Humus , Syria . The scouting was

dependant on the results from the committee organizing the

championships, and to analyze and study these results for the Iraqi team

and comparing the results for the Iraqi team with other Arabic teams

participating in the championships.

After discussing the statistics, the researchers have reached to a

scientific description of the way of playing of the Iraqi team, which

resulted in the success of the team on others in scouting, and that the

players need to improve their skills in scoring specially.

The research has concluded a number of points; that the direct

dependence on scouting and its collaboration with training and making

relative studies to body measures and levels physical fitness in addition to

the outlined curriculum of offence and defense with scouting.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

لقــد بــات مــن المســلم بــه اتبــاع كــل شــاردة وواردة فــي المجــال الریاضــي مــن اجــل الوصــول 

جیـدة واالعـداد الى المستویات العالیـة وتحقیـق االنجـازات المتمیـزة، فضـًال عـن المنـاهج التدریبیـة ال

النفسي والتغذیة والطب الریاضي وما الى ذلك من علوم اخرى.

وكل ذلك الیكتب له النجاح ما لم یتم التعرف على مستوى الالعب كوحدة واحدة والفریـق 

كوحــدة مجتمعــة وهــو امــر غایــة فــي االهمیــة كونــة یعــد تغذیــة راجعــة للمــدرب والالعــب علــى حــد 

قیقــي لكلیهمــا فــي المنافســة الریاضــیة التــي تعــد المعیــار الحقیقــي ســواء للتعــرف علــى المســتوى الح

للتقییم ومن ثم التقویم للقدرات التي تحقق االداء او االنجاز االمثل.

ان ما ورد اعاله ینطبق على االنشطة الریاضیة كافة ، ومنها لعبة ةكرة السلة التي تحتل 

والعراق، ولقـد خطـت هـذه اللعبـة خطـوات واثقـة المركز الثاني في شعبیتها بعد كرة القدم في العالم

فــي مســیرتها فــي عقــد الثمانینــات واصــابها التراجــع والتخــبط وعــدم االســتقرار فــي عقــد التســعینات 

ومطلـع االلفیـة الثالثـة ، نظـرًا لظـروف عـدة ال مجـال لـذكرها فـي هـذا المقـام، ومـن خـالل االطـالع 

لتریبیــة التــي تعاقبــت علــى ادارة وتــدریب المنتخبــات علــى واقــع الحــال یتبــین ان االتحــاد والكــوادر ا

وتمشــیة امــور الســلة العراقیــة لــم تكــن مقصــرة فــي العدیــد مــن الموضــوعات وبخاصــة مــن الناحیــة 

التدریبیــة  ومــا تــوفر مــن امكانــات ومنــاهج ومســتلزمات ، وفــي قرائــة علمیــة لهــذا الواقــع فــان امــور 

یر ورقـي اللعبـة قــد ال یسـتطیع المـدرب الســیطرة اخـرى تعـد مـن االهمیــة بمكـان للمسـاهمة فــي تطـو 

علیهــــــا او تطبیقهــــــا بصــــــورتها المثلــــــى او ال یعــــــي بعضــــــهم اهمیتهــــــا، ومــــــن هــــــذه الموضــــــوعات 

االستكشاف الریاضي الذي یعد واحدًا من اهم موضوعات مستلزمات المدرب الریاضـي المسـاهمة 

في تطویر الالعبین.

یلة فـــي التعـــرف علـــى واقـــع المهـــارات ذات وتظهـــر اهمیـــة البحـــث فـــي اســـتخدام هـــذه الوســـ

التــأثیر الكبیــر فــي مســتوى عطــاء الالعــب وكفاءتــه وتحلیــل واقــع الفریــق مــن خــالل هــذه المهــارات 

وبخاصة في البطوالت العبرة عن المحك الحقیقي للفریق ومنها البطوالت العربیة.

مشكلة البحث٢-١
ـــذي یعـــد احـــد تطـــرق الباحثـــان فـــي مقدمـــة البحـــث واهمیتـــه الـــى موضـــو  ع االستكشـــاف ال

ضــروریات العملیــة التدریبیــة ، لمــا لــه مــن فوائــد جمــة تصــب فــي مصــلحة الفریــق، وتكمــن مشــكلة 

البحــث فــي اغفــال هــذه العملیــة، وكــي ال نتجنــا علــى بعــض المــدربین فــان عملیــة االستكشــاف وان 

علـى مسـاعد المـدرب وجدت فانها خالیه من البرمجة وال یوجد من یقوم بهذه العملیة التـي تقتصـر

الذي لـه مهـام اهـم منهـا او علـى االداري او بعـض الالعبـین االحتیـاط او بعـض اصـدقاء الفریـق، 
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فضــًال عــن ذلــك فانهــا ال تكــون شــاملة لكــل متغیــرات التفــوق الریاضــي، وان عملیــة االســتفادة منهــا 

لسـلة وهـي مشـكلة تعـد من خالل التحلیل والمناقشة تكاد تكون معدومـة لـدى فرقنـا الریاضـیة بكـرة ا

االهـــم فـــي هـــذه الدراســـة، علمـــًا ان تطبیقهـــا وتقـــدیمها للمـــدربین والمهتمـــین باللعبـــة ســـیعطي وصـــفًا 

حقیقیًا لواقع كرة السلة التنافسي.

ھدف البحث٣-١
التعــرف علــى بعــض متغیــرات االستكشــاف لــدى العبــي منتخــب شــباب العــراق بكــرة الســلة 

وتحلیلها.

مجاالت البحث ٤-١
  .٢٠٠٦المجال البشري: العبو منتخب العراق بكرة السلة للعام  ١-٤-١

المجال المكاني: القاعة الریاضیة لمدینة حمص / الجمهوریة العربیة السوریة. ٢-٤-١

  .١٩/٧/٢٠٠٦ولغایة  ١٢/٧/٢٠٠٦المجال الزماني: للمدة من  ٣-٤-١

مصطلحات البحث:  ٥-١
)Scoutingاالستكشاف (١-٥-١

لیب التقویم المستخدمة بكثرة في كرة السلةهو احد اسا

  )٢٢٥، ١٩٨٤(الدایم وحسانین:

متغیرات االستكشاف٢-٥-١
ــــــثالث نقاط/التهــــــدیف  ان متغیــــــرات االستكشــــــاف فــــــي هــــــذا البحــــــث هــــــي: ( التهــــــدیف ب

بنقطتین/الرمیـــــــة الحـــــــرة/ المتابعـــــــة الدفاعیة/المتابعـــــــة الهجومیة/ســـــــرقة الكرة/فقـــــــدان الكرة/حـــــــائط 

ء/مستوى الفاعلیة)الصد/االخطا

البطولة العربیة بكرة السلة٣-٥-١
وهي بطولة منتخبات شـباب الـدول العربیـة بكـرة السـلة التـي اقیمـت فـي مدینـة حمـص فـي 

الجمهوریة العربیة السوریة.
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  ةالدراسات النظریة والدراسات المشابھ-٢
نظریةلالدراسات ا١-٢
االستكشاف١-١-٢
ماھیة االستكشاف١-١-١-٢

ال بد ان یكون لكل عمل سـواء اكـان فـي المجـال الریاضـي او الحیـاة العامـة عملیـة تقـویم 

بغیـــة التعـــرف علـــى حقیقـــة هـــذا العمـــل وهـــل مســـاره فـــي الطریـــق الصـــحیح ام الخـــاطئ ومـــا هـــي 

االیجابیات والسلبیات في هذا العمل ، ومنة هذه الحقیقة فان علـى العـاملین فـي المجـال الریاضـي 

م على وجه الخصوص ان یقوموا بعملیة تقویم حقیقیة لمستوى العبیهم الذي یعكس والمدربون منه

مســتوى منــاهجهم التدریبیــة وطرائــق تــدریبهم المختلفــة ، وان عملیــة التقــویم هــذه یجــب ان تــتم فــي 

التــــي تعكــــس نتــــاج العملیــــة التدریبیــــة، ومــــا االستكشــــاف اال المنافســــة أي فــــي الظــــروف الحقیقیــــة

وشــــامًال لهــــذا التقــــویم الــــذي یــــتم مــــن خــــالل المالحظــــة العلمیــــة اثنــــاء المنافســــة ملخصــــًا حقیقیــــًا 

(المباراة).

وترجع اهمیة االستكشاف الى انه یقدم وصفًا تفصیلیًا لحالة الالعب والفریق اثناء المباراة 

وهو بذلك یقدم تقریرًا متكامًال عن مستوى الالعبین یساعد القائمین على امر الفریـق فـي اكتشـاف

.بالعالج والتطویر نقاط القوة والضعف وبالتالي وضع الخطط الكفیلة

) ان االستكشاف الذي یتم عـن طریـق المالحظـة العلمیـة یقـدم ١٩٩٩ویذكر فائز ومؤید (

وصــفًا تفصــیلیًا للتصــرف الــدفاعي والهجــومي اثنــاء المبــاراة ، ویعــد محطــة مــن المحطــات الهامــة 

ریاضــي فــي بنــاء التــدریب الفــردي والفرقــي، أي التركیــز علــى رفــع التـي یســتند الیهــا علــم التــدریب ال

، كمــا تــي اشــر االستكشــاف وجــود قصــور فیهــامســتوى االداء فــي المهــارات والفعالیــات والخطــط ال

یمكــن للمــدربین وللمســاعدین االســتفادة مــن نتــائج االستكشــاف باختیــار التشــكیلة الخاصــة بــالفریق 

  ).٢٤٢، ١٩٩٩الدیوه جي وحمودات،المنافسین(وفقًا لمتطلبات المباراة وممیزات

وال تقتصـــر اهمیـــة االستكشـــاف الـــى هـــذا الحـــد بـــل ان االمـــر یتخطـــى ذلـــك الـــى امكانیـــة 

اســـتخدامه فـــي متابعـــة حالـــة الفـــرق المنافســـة ایضـــًا ، ومـــن ثـــم المنافســـة ایضـــًا ، ومـــن ثـــم یمكـــن 

فــي وضــع الخطــط المضــادة اســتخدام المعلومــات والمعــارف التــي تــم جمعهــا عــن الفــرق المنافســة 

  ).١٦٧، ١٩٩٩عبد الدایم وحسانین،والمناسبة لتحقیق الفوز على هذه الفرق(

متطلبات االستكشاف٢-١-١-٢
من غیر المعقول اشغال المدرب بعملیة االستكشاف وابعاده عـن مهامـه الرئیسـة فـي ادارة 

یــة االستكشــاف فریــق عمــل مــن وتوجیــه المبــاراة ومتابعــة الفریــق المنــافس ، لــذا یجــب ان یقــوم بعمل

البـــاحثین تـــوزع علـــیهم المهـــام بشـــكل مـــنظم بحیـــث یتـــابع كـــل مستكشـــف مهـــارة او مهـــارتین علـــى 



هاشم احمد سلیمان ومحمد مرعي

٢٦

االكثــر، وذلـــك للحصـــول علـــى دقـــة فـــي المعلومـــات ،كمــا یجـــب ان یكـــون لـــدیهم خبـــرة ودرایـــة فـــي 

  ).٢٤٣-٢٤٢،  ١٩٩٩الدیوه جي وحمودات ، (المهارات التي یالحظونها

الیوم وفي البطوالت الدولیة في كرة السلة ومنها البطولة العربیة للشباب ان ومن المالحظ

عملیة االستكشاف تتم من خالل لجنة االحصاء التابعـة للجنـة المنظمـة للبطولـة، ویـتم تزویـد هـذه 

اللجنــة بــاجهزة حاســوب وبرامجیــات خاصــة بعملیــة االستكشــاف ولهــذا نــرى الیــوم ظهــور معطیــات 

بـاول خـالل سـیر المبـاراة وبـذلك تقـدم هـذه اللجنـة خـدمات جلیلـة وفوریـة للمـدربین االستكشـاف اوًال 

یستعینون بها في قیادة المباراة، وتتلخص المتغیرات المالحظة بما یأتي:

3سب بثالث نقاط                  التهدیف المحت PTS

2التهدیف المحتسب بنقطتین     PTS

FREEالرمیة الحرة                                     THROWS

DEFالمتابعة الدفاعیة                       REBOUND

OFFالمتابعة الهجومیة                     REBOUND

ASSISTالمناولة 

STEALسرقة الكرة

BLOCKالجدار ضد التصویب            SHOT

TURNOVERضیاع الكرة

FOULاالخطاء

ACTIVITIفاعلیة الالعب       

المھارات األساسیة بكرة السلة٢-١-٢
تعد لعبة كرة السلة من االلعاب الریاضیة تعتمد على المهارات األساسیة بكونها قاعدة 

) أن Kentuckهامة للتقدم، وفي هذا الخصوص یقول أودلف المدرب العام لجامعة كینتاكي (

نجاح الفریق یتوقف على التدریب المستمر وٕاتقان الالعبین للمهارات األساسیة وهذا یتطلب 

التدریب لساعات طویلة، والحدیث عن المهارات األساسیة والقدرة على أدائها بإتقان وسرعة شيء 

دي بدوره مهم وذلك ألن المهارات األساسیة تعد من العوامل الجوهریة لنجاح الالعب والذي یؤ 

إلى نجاح الفریق، لذلك فان القدرة على إتقانها یتوقف بشكل مباشر على رغبة الالعب وتحمسه 

واقتناعه بالتدریب المنظم .

ولقد أجمعت معظم المصادر العلمیة بكرة السلة من كتب وأبحاث ورسائل وأطاریح على 

  ي:مجموعة معینة من المهارات األساسیة في هذه اللعبة وهي كما یأت
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:المهارات الهجومیة وتقسم إلى

مسك واستالم الكرة

المناولة

الطبطبة

التهدیف

المتابعة الهجومیة

:المهارات الدفاعیة وتقسم إلى

الدفاع الفردي بأنواعه

 حركات القدمین

٩- ٨، ٢٠٠٤(الشمري،المتابعة الدفاعیة.(  

اجراءات البحث-٣
منھج البحث١-٣

استخدم الباحثان المنهج الوصفي باسـلوب المسـح عـن طریـق المالحظـة العلمیـة لمالئمتـه 

طبیة البحث.

عینة البحث٢-٣
العبــو منتخــب شــباب العــراق المشــارك فــي البطولــة العربیــة بكــرة الســلة التــي اقیمــت فــي 

  .١٩/٧/٢٠٠٦ولغایة  ١٢/٧/٢٠٠٦مدینة حمص في الجمهوریة العربیة السوریة للمدة من 

ادوات البحث٣-٣
ان اجـــراءات البحـــث تطلبـــت اســـتخدام المالحظـــة العلمیـــة الداء الالعبـــین اثنـــا ء مباریـــات  

البطولة اذ تعد المالحظة العلمیة احـدى الطـرق الهامـة لجمـع البیانـات فـي البحـوث المسـحیة وهـي 

لدراســة، وتتمیــز عملیـة مســتمرة وتعتمــد علــى المشــاهده الحقیقیــة الدقیقـة الهادفــة للظــواهر موضــوع ا

المالحظة بانها تسمح بتسجیل المعلومات كما هي في الواقع، والتعرف على بیانات ومعلومات قد 

  ).١٧٥، ١٩٩٩ال یعرفها الباحث (عالوي وراتب:

انــات الخاصــة بالمالحظــة التــي تمــت مــن قبــل لجنــة االحصــاء التابعــة یولقــد تــم اعتمــاد الب

  ).١للجنة المنظمة للبطولة (ملحق

المعالجة االحصائیة ٤-٣
.النسبة المئویة (%)لقد تطلب البث استخدام الوسیلة االحصائیة االتیة:
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عرض النتائج ومناقشتھا. -٤
مــن خــالل مــا افرزتــه عملیــة المالحظــة العلمیــة (االستكشــاف) وفــق المتغیــرات المحــددة ، 

المتغیــرات للفریـــق ) الــذي حــوى اعــداد الحـــاالت الخاصــة بهــذه١والتــي تــم وضــعها فــي الجـــدول (

العراقي وللفرق المشاركة ونسبها المئویة بصورة منفردة وبصورة مجتمعة ن الحظ الباحثـان تفـاوت 

في النسبة المئویة لنجاح وفشل هذه المتغیرات وقد تكـون لصـالح الفریـق العراقـي عنـد التعامـل مـع 

وهـذا مـا یمیـز الدراسـات مباریاته مع الفـرق كـل علـى حـده وحتـى فـي المجمـوع فـي حـاالت قلیلـة ، 

الخاصــة بموضــوع االستكشــاف ، اذ ان الفــوز او الخســارة تحــدد مــن خــالل عــدد الحــاالت الحادثــة 

في المباراة ، والتي تعطي و}شرًا لعدد النقاط التي حصل علیها الفریـق مـن هـذه الحالـة ، وبالتـالي 

ن في هذه الدراسات الى اسـتخدام عدد النقاط في مجموع الحاالت (المباراة) ، وهذا ما یقود الباحثی

النسب المئویة والتي تعد اسلم وادق وسیلة للوصول الى نتائج هذه الدراسات ومناقشتها.

علیه فان الباحثین سیناقشان مـا افرزتـه نتـائج الدراسـة اعتمـادًا علـى المبـدأ الـذي ذكـر فـي 

واضـــحة عـــن كیفیـــة اعـــاله ، وســـیتطرقان الـــى مبـــاراة واحـــدة بشـــئ مـــن التفصـــیل العطـــاء صـــورة 

المناقشة الذي سیسري على مناقشـة متغیـرات الفریـق العراقـي مـع الفـرق المشـاركة بصـورة مجتمعـة 

تجنبًا للتكرار الالمبرر له.
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جدول عرضي



هاشم احمد سلیمان ومحمد مرعي

٣٠

) نقطــة ومــن ٥٠×٦٠ففــي مبــاراة العــراق والــیمن والتــي فــاز فیهــا الفریــق العراقــي بنتیجــة (

ان مجموع نقاط الفریقین كما یأتي:) یالحظ الباحثان١خالل معطیات الجدول (

)نقطـة للفریـق ١٢) نقطة من حالة التهدیف المحتسبة بثالث نقاط للفرق العراقي مقابل (١٨ (

الیمني.

)نقطــة للفریــق ٣٠) نقطــة مــن حالــة التهــدیف المحتســبة بنقطتــین للفــرق العراقــي مقابــل (٢٨ (

الیمني.

)حــدة ( الرمیــة الحــرة) للفــرق العراقــي مقابــل ) نقطــة مــن حالــة التهــدیف المحتســبة بنقطــة وا١٤

) یبین ذلك.٢) نقاط للفریق الیمني.والجدول (٨(

  )٢جدول (ال

یبین عدد النقاط التي حصل علیها فریقا العراق والیمن وحاالتها

المجموعالرمیة الحرةالتهدیف بنقطتینالتهدیف بثالث نقاطالفریق

١٨٢٨١٤٦٠العراق

١٢٣٠٨٥٠الیمن

اي ان ســبب فــارق النقــاط جــاء مــن خــالل الــثالث نقــاط والرمیــات الحــرة التــي تفــوق بهــا 

الفریق العراقي ، ام التهجیف المحسوب بنقطتـین فتفـوق فیـه الفریـق الیمنـي ، ام متغیـرات المتابعـة 

عدة بنوعیها الهجومیة والدغاعیة فقد تفوق فیها الفریق الیمني فضًال عن تفوقه في المناوالت المسا

وفقدان الكرة ، وكان الفریق العراقي افضل في عدد االخطاء ومتغیر سرقة الكرة ومهارة (البلـوك)، 

وبالتالي فان درجة فاعلیة الفریق تمیز بها الفریق العراقي.

ومن خالل قراءة المباراة وفق هذه المعطیات یالحظ الباحثان ان دفاع الفریق الیمني كان 

ة (الزون) اي دفاع منطقـة ضـیق، والـدلیل علـى ذلـك ان الفریـق العراقـي ضیقًا في المنطقة المحرم

) رمیــة مــن خــارج قــوس الــثالث نقــاط، وهــذا ینطبــق علــى الفریــق العراقــي اذ ســدد الفریــق ٢١ســدد (

) رمیة من خارج القوس، فضًال عن ذلك فان الفریق العراقي تمیز على الفریق الیمني ٣٠الیمني (

%) ٢٨,٥من خارج القوس والدلیل ان نسبة النجـاح لهـذه المهـارة بلغـت (في مهارة التهدیف البعید

%) للفریق الیمنین وهذا ما ینطبق علـى مهـارة الرمیـة الحـرة اذ بلغـت النسـبة المئویـة ١٣,٣مقابل (

%) للفریق الیمني، امـا التهـدیف المحتسـب ١١,١%) مقابل (٥٨,٣لنجاح العبي الفریق العراقي (

النجاح متقاربة جدًا.بنقطتین فكانت نسبة 

ویالحـــظ الباحثـــان كـــذلك ان العبـــي الفریـــق الیمنـــي تمیـــزو بالمتابعـــة بنوعیهـــا الهجومیـــة 

) متابعــة ، فــي حــین بلــغ عــدد المتابعــات للفریــق العراقــي ٤٢والدفاعیــة اذ بلــغ مجمــوع المتابعــات (



دراسة تحلیلیة لبعض متغیرات االستكشاف لدى العبي منتخب شباب العراق 

٣١

ي بـالطول واالحتمـال ) متابعة ، وهذا یعطینا احتمالین االول تمیز العبي ارتكاز الفریق الیمن٣٧(

الثاني تمیزهم بالتمركز الدفاعي والهجومي تحت الحلقة وتـوقعهم الصـحیح  لمسـار وارتـداد الكـرة ، 

فضًال عن ذلك فان الفریق الیمني كان افضل في المناوالت المسـاعدة، وهـذا یتـیح للبـاحثین القـول 

ح للتهـدیف كـان افضـل ان النهج الخططـي الهجـومي الـذي یـؤدي الـى تفریـغ العـب فـي مكـان مـری

لدى الفریق الیمني.

) مـــرة للفریـــق الیمنـــي ١٨) مـــرة للفریـــق العراقـــي و(٢٢ام متغیـــر فقـــدان الكـــرة والـــذي بلـــغ (

یعطي داللة على ضعف واضح فـي مهـارة المناولـة وعـدم التركیـز الجیـد اثنـاء اللعـب ، وقـد تتـأتى 

تـي یجـب ان یكـافح الالعـب ویقاتـل مـن من الالمباالة وعدم معرفة اهمیة االسـتحواذ علـى الكـرة وال

)نقاط.٨اجل الحصول علیها، الن فقدان الكرة في المنظور النظري یعني خسارة (

اما االخطاء وسـرقة الكـرة فتقـارب فیهـا الفریقـان ، والمالحـظ ان المهـارة الدفاعیـة (البلـوك) 

حالتین للفریق الیمني ، ) حاالت دفاعیة في المبارات مقابل٧تمیز بها الفریق العراقي من خالل (

وهــذا یعطــي احتمــالین االول جدیــة الــدفاع العراقــي او قصــر العبــي الــیمن قیاســًا بالالعــب المــدافع 

اثناء التصویب ، علمًا ان لكل حالة خصوصیتها.

واسـتكماًال لمـا ذهــب الیـه الباحثــان فـي حـدیثهم عــن مناقشـة نمــوذج لمتغیـرات االستكشــاف 

رق المجموعــة ، ومــن ثــم الحــدیث عــن مجمــوع حــاالت االستكشــاف فــي للفریــق العراقــي مــع احــد فــ

مباریات المجموعة كلها، فانهما یكمالن المناقشة وكما یأتي:

) نقطــــة مقابــــل ٢٩١) یتبــــین ان الفریــــق العراقــــي حصــــل علــــى  (١مــــن خــــالل الجــــدول (

اي  ) نقطـــة نتیجـــة للتهـــدیف المحســـوب بنقطتـــین١٨٢) نقطـــة لفـــرق المجموعـــة كـــان منهـــا (٢١٧(

%) ١٦,٤٩) نقطة نتیجة للتهدیف المحسـوب بـثالث نقـاط اي بنسـبة (٤٨%) و (٦٢,٥٥بنسبة (

  %). ٢٠,٩٦) نقطة نتیجة للرمیات الحرة اي بنسبة (٦١و(

اي ان التهدیف بنقطتین هو اكثر حاالت الحصول على نقاط الفریق العراقي وهي مسألة 

لى مجموع نقاط الفرق المشـاركة، وقـد یسـتوقف طبیعیة تتالئم مع طبیعة اللعبة، وهذا ما ینطبق ع

%) لمهارة التهـدیف مـن خـارج ٢١,٩١الباحثین نسبة نجاح حاالت التهدیف الضعیفة ، اذ بلغت (

قوس الثالث نقاط، اي ان هـذه المهـارة تحتـاج الـى الكثیـر مـن التـدریب وباتجاهاتـه المتعـددة ، امـا 

%) وهــي نســبة ضــعیفة ایضــًا قیاســًا ٤٤,٦(نســبة نجــاح التهــدیف المحتســب بنقطتــین فقــد بلغــت 

بالمســتویات العالمیــة المتوســطة ولــیس بفــرق البطولــة، وهــذا مــا ینطبــق علــى نســبة نجــاح الرمیــات 

%) وهــي نســبة قلیلــة ایضــًا، ٥٤,٩٥%) والتــي بلغــت (٥٠الحــرة علــى الــرغم مــن عبورهــا درجــة (

%) ، وعنـــد مالحظـــة جمیـــع ٥٧,١٤علمــًا بـــان نســـبة نجـــاح هـــذه المهـــارة للفــرق المشـــاركة بلغـــت (

متغیرات االستكشاف االخرى یرى الباحثان ان الفریق العراقي كان افضل من الفرق المشـاركة فـي 

) مرة وهـي مسـألة تحتـاج ٧١المتغیرات ماعدا المناولة المساعدة وحاالت فقدان الكرة اذ فقد الكرة (
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یزت الفرق في المجموع قیاسًا بالفریق الى وقفة حقیقیة لمعالجتها فضًال عن حالة سرقة الكرة اذ تم

) حالــة للفریــق الســوري عــن منافســته ٢٦العراقــي ، وكــان ســبب ذلــك حــاالت ســرقة الكــرة البالغــة (

) فهي نسبة قلیلة تعطي مؤشرًا واضحًا لضعف ٠,٢٢للفریق العراقي، اما مستوى الفاعلیة والبالغ (

  ).٠,١٥٨یتها (الفریق العراقي وفرق المجموعة الذي بلغ مستوى فاعل

وخالصة القول یستطیع الباحثان ان یصدرا حكمهما على ان مستوى فرق الشباب العـرب 

بكـــرة الســـلة قیاســـًا بالمســـتوى الـــدولي یحتـــاج الـــى الكثیـــر مـــن التـــدریب والتطـــویر وان تفـــوق الفریـــق 

العراقي على فرق المجموعة ال یعطي وال یعني امكانیة المنافسة على المستوى الدولي.

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥

من خالل ما افرزته النتائج استنتج الباحثان ما یأتي: 

 تفوق الفریق العراقي للشباب بكرة السلة علـى الفـرق العربیـة المشـاركة فـي مجموعتـه بمتغیـرات

االستكشاف ماعدا متغیرات (المناولة المساعدة وفقدان الكرة وسرقتها).

هدف المحتسب بنقطتین هي اكثر المهارات نجاحًا لدى غرق عینة البحث.ان مهارة الت

.هناك ضعفواضح في مهارة التهدیف وبخاصة المحتسب بثالث نقاط

 ان معطیـــات االستكشـــاف تعطـــي مؤشـــرًا لعـــدم اســـتطاعة الفـــرق العربیـــة (عینـــة الدراســـة) فـــي

مجاراة الفرق على المستوى الدولي.

التوصیات٢-٥
ستنتاجات یوصي الباحثان بما یأتي:من خالل اال

 التأكیــد علــى تــدریبات المهــارات االساســیة لالعبــي الفریــق العراقــي لشــباب بكــرة الســلة والفــرق

المشاركة وبخاصة التهدیف.

 اجراء دراسة مماثلة تستخدم فضـًال عـن االستكشـاف القیاسـات الجسـمیة واللیاقـة لبدنیـة والـنهج

اع او الهجـــوم، مـــن اجـــل اعطـــاء صـــورة اكثـــر وضـــوحًا الخططـــي للفـــرق ســـواء كـــان فـــي الـــدف

وشمولیًة للباحثین عند مناقشتهم للنتائج باتجاهات متعددة تكمل احداها االخریات وصوال الـى 

استكمال المشهد الوصفي للمستوى.
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