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ABSTRACT 

A comparing study  for the period of possession the ball in Iraqi 

soccer top tournament 

Chapter one : The researcher stated the amazing progress and 

development in sport events because of the Basics and scientific 

theories which some countries used to reach the high limits and 

abilities which were kinds of imagination in the past .The 

importance of the research focus on knowing the period of 

possessing the ball and what this skill represents in developing foot 

ball game . As for the problem of this research , it is lying in the 

question :- " Does the possession of the ball for the team is positive 

sign for the development of the football top clubs ? . 



However , the target of the research is : Knowing the period of 

possession the ball for top  tournament clubs players . 

As for the assumption of the research is:. There are differences in the 

possession of the ball between Al Zawraa club and other clubs . 

The field of research are :  

The human field : Some of the players of the top tournament for 

foot ball for the season 2011-2012 .  

The time field : The period from 1/10/2011 to 1/5/2012 

The place field : The stadium of AL-Zawraa sport club for foot ball. 

    Chapter two :  The researcher deals with the pervious topics and 

themes which explained the basic skills in foot ball and their 

importance . Also the importance of possessing the ball.this is the  

first theme , As for the second theme the researcher deals with some 

previous studies which provided a rich information to the idea for 

the recent study . 

    Chapter three : This chapter comprise of a course and the field 

procedures , the researcher depend on the descriptive course in away 

of connection relation ships to suit the problem of the research . 

    Chapter four: This chapter contains showing the sample results 

and analyzing with discussing in measuring the actual time or the 

period of possessing the ball and the lactic acid for AL-Zawraa club 

and other teams.  

Chapter five : The conclusions and recommendations   

    According to the results :that the researcher has reached he come 

out with following results: The levels of the top tournament teams in 

Iraq were very close because the approach in training levels . 



    According to this conclusions , the researcher recommends the 

followings : Putting training courses by using modern techniques 

which will help to improve the skill and bodily level of the players . 

 الباب األول

 :التعريف بالبحث .  1

 :الذقدمة ون ذية البحث  2-2

   التقووودم والتطوووورر الذوووول ا الوووولي تووو دته ابلعووووا  الرياضووووية بسووووبب ابسووووس     

والنظريات العلذية التي اسوتطاعت ب وا بعوض الودو  ن  تلوا برياضوت ا الوى قودرات 

وحدود كانوت فوي الذاضوي القريوب ضوربا  مون ضورو  الخيوا    فقود تو د العوال، فوي 

كافوة   والتربيوة الرياضوية واحودة السنرات ابخيرة تقدما  ملحرظا  فوي مجوا ت الحيواة 

من  لا الذجا ت التي ت دت تطررا  كبيرا  في مختلو  الذسوتريات   ومعظو، ابلعوا  

الرياضووية نتيجووة لذووا قدمتووه العلوورم الذختلفووة وصوور   الووى الذسووتريات العليووا   و وولا 

علو،  التطرر ل، يكن وليد اللدفة   با ااو نتيجة تطرر العلرم الرياضية الذختلفة مثوا

 .الخ ... التدريب والفسلجة وعل، النفس الرياضي والبايرميكانيك 

وتعد كرة القدم من ابلعا  الفرقية الذشورقة والذحببوة لللوغار والكبوار لذوا تحذلوه     

من  ثارة وسرعة وتشوريق نتيجوة لتطورر مسوتري الالعبوين بودنيا  وم اريوا  وخططيوا    

ولكور  كورة القودم اللعبوة : " الذرا وب الذتعوددة مذا اعا الذعنيين يطلقر  علي ا لعبوة 

ابكثر تعبية في العال،   لولا تو د التطورر ال ائوا فوي العلورم والذعوارل التدريبيوة فوي 

خدمة التخلص الذبكر بكرة القدم لوللك ناريوت البحورا والدراسوات العلذيوة الدقيقوة 

ريب الذ ارات ابساسية لذعرفة وابتكار نفضا الرسائا التدريبية والتعليذية لتعلي، وتد

  والتي تعد نساس التعل، والتدريب للفئات العذرية الذختلفة واللي تبنى عليوه عناصور 

"كرة القدم ابخري 
(2)
 . 

و ناك م ارات نساسية تعد الركيزة التي تبنى علي ا كرة القدم ومن  ولا الذ وارات     

دم والتوي ل وا عالقوة بنتوائث امتالك الكرة التي يسعى لتطرير ا مدربر و عبور كورة القو
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الذباريووات       ن ووا تعطووي الثقووة بووالنفس وتقلووا موون الذج وورد الذبوولو    وتسووا ، فووي 

التخطووويب لبووودو ال جذوووات ضووود الفريوووق الذنوووافس   وتسووواعد علوووى خلوووق فراتوووات نو 

مساحات عند الفريق الذنافس   وبالتالي يستطيا الفريق من استغال  تلوك الفراتوات   

ج بنتيجوة ايجابيوة للوالح الفريوق الولي يذتلوك الكورة بشوكا اكبور مون الفريوق ومن ث، الخرو

 . اللي يقا زمن امتالكه للكرة 
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   من الذبادئ ابساسية للعبة كورة القودم  وي كيفيوة حسوا  ابداو الفعلوي لالعبوين نثنواو      

راو عذليووات التوودريب بأتووكال ا الذبوواراة   مذووا يوود  علووى مسووتريات ، الحقيقيووة   وبالتووالي  اوو

ونساليب ا الذختلفة      ن  حيازة الكرة للفريق تعود مون الجرانوب الذ ذوة فوي بنواو ال جذوات 
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قوودرة الفريووق علووى حيووازة الكوورة موون خووال  الذنوواو ت القلوويرة والطريلووة وتير ووا موون     

  فقوودا  الكوورة ضووذن حوودود الذلعووب والرقووت الفعلووي الذ ووارات الحركيووة بووين الالعبووين دو

 .للذباراة 

 الباب ال اني

 :الدراسات النظرية والدراسات السابقة  – 2

  :الدراسات النظرية 2-1

 :كرة القدم  2-1-1

   التطرر السريا في مجا  التربية الرياضية والبدنية ووسائل ذا الذتنرعة قد فوتح     

آفاق اديدة نمام الباحثين   والدارسين   والذدربين في كرة القدم للتعرل علوى الجديود 

في عذليات اكتسا  الذعلرمات   والقدرات   والذ ارات الحركية وتطرير ا
(1)
 . 

ونتيجووة للتطوورر الكبيوور والذوول ا الحاصووا فووي ننظذووة ونسوواليب اللعووب      تحوور      

اللعب بكرة القدم من ابساليب التقليدية الوى ابسواليب الحديثوة   والتوي تذتواز وتتطلوب 

السرعة الفائقة في نقا الكورات والتعاموا موا مفوردات كورة القودم بذ وارة عاليوة اودا    

انضووباط صووارم فووي تنفيوول الراابووات الخططيووة الفرديووة والتووزام تكتيكووي متطوورر   و

والجذاعية   نري ن  البواحثين والذ تذوين بالعذليوة التدريبيوة قود اسوتغلرا كوا موا يذكون 

استغالله من ناا ا رتقواو بكورة القودم وفنرن وا بغيوة تحقيوق ا نجواز ابفضوا   وخيور 

 –الدوليوة )كورة القودم  دليا على  لك  ر ما نشا دا بعد كا دورة من دورات مسابقات

  وعلى كا الذستريات من تجديد و بداع في نسواليب اللعوب وطرقوه       ولا ( القارية

التجديد واإلبداع ل، يأتي وليد اللدفة بوا اواو نتيجوة للتخطويب السولي، الطريوا ابمود   

واإلعداد الذونظ، والشواما ولكوا عناصور ومتطلبوات كورة القودم   وبنظورة متخللوة 

مقووار  بيننووا وبووين الوودو  الذتقدمووة فووي مجووا  كوورة القوودم نجوود نننووا فووي بدايووة وبأسوولر  

الذشرار   وفي بداية الشروع اللي وصولت الودو  ابخوري الوى ن اياتوه   وخلرصوا  
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في مجا  التكتيك وعذا الفريق      سبب  لا التخلو  فوي  ولا الذجوا   ور ن  الودو  

ي تنظي، العذلية التدريبيةالذتقدمة لجأت الى ابسلر  العلذي والدقيق ف
( )
 . 

 

 

 :المهارات األساسية بكرة القدم  2-1-2

   الذ ووارات الحركيووة فووي كوورة القوودم كثيوورة ومتداخلووة   ومترابطووة مووا بعضوو ا     

البعض   فقد اختلو  الذختلور  فوي تلونيف ، ل وا   فذون ، مون قسوذ ا تبعوا   سوتخدام 

الكورة   ومون ، مون قسوذ ا تبعوا  لذراقو   الكرة الى م ارات نساسية ما الكرة نو بودو 

اللعب ومراقا الالعب في الفريقين الى م ارات  جرمية   وم ارات دفاعيوة وبوالرت، 

من  لا التلنيفات      ا  من الذالحو  ا  الذختلوين   يختلفور  فوي ن  الذ وارات 

الحركية بكرة القدم   ون  اختلفت تسذيت ا تشذا الذ ارات اآلتية
(1)
 . 

 ( .الذناولة)الكرة بالقدم  ركا .2

 ( .ا خذاد)السيطرة على الكرة  .1

 ( .الدحراة)الجري بالكرة  . 

 .الذراوتة والخداع  .1

 ( .الت دي )التلريب على الذرمى  .5

 ( .القطا)الذ ااذة  .6

 .الذكاتفة  .7

 ( .النطح)ضر  الكرة بالرنس  .8

 . رمية التذاس  .9

 ( :المناولة)ركل الكرة بالقدم . اوالً 

وتعوود  وولا الذ ووارة موون نكثوور الذ ووارات اسووتخداما  موون قبووا الالعبووين   ابموور الوولي     

يسووتدعي التركيووز علي ووا   وا  تذووام ب ووا   و تقان ووا بالشووكا اللووحيح   فووالفريق الوولي 

يجيووود  عبيوووه  ووولا الذ وووارة بشوووكا سووولي، وموووتقن يوووتذكن مووون تنفيووول وااباتوووه الدفاعيوووة 
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ي العكووس فووي الفريووق الوولي   يجيوود  عبيووه ننووراع وال جرميووة فووي الذلعووب   بينذووا نوور

 . ضر  الكرة باللررة اللحيحة 

 

 

 :السيطرة على الكرة . ثانياً 

و ي نيضا  من الذ ارات ابساسية في كرة القدم   ومن الراضح بأ  الالعب الولي     

 يتقن م ارة السيطرة على الكرة يكر  نكثر  مكانية في التلرل والتحك، ب ا و ر فوي

حالووة حركووة   ف ووي تجعلووه   يعطووي الفرصووة للذوودافا لقطووا الكوورة    ضووافة الووى ننووه 

يكسب الرقت   فالالعب ي يئ الكرة بالسرعة الذذكنة من ناا الذناولة او الت ودي  او 

القيام بحركة نخري يبتغي ا الالعب في تحقيق سرعة تنفيول الراابوات الخططيوة   وقود 

ب الحديث باعتبار ا من العراموا الفنيوة الرئيسوية فوي زادت ن ذيت ا بزيادة سرعة اللع

تنفيل خطب اللعب الدفاعية من ا وال جرمية
(5)
 . 

 :مهارة الدحرجة . ثال اً 

و ووي عذليووـة انتقووا  الالعووب فووي الكوورة موون مكووا  الووى مكووا  آخوور فووي الذلعووب       

 :وت دل الى 

 .ااتياز الخل، والتخلص منه . ن 

 .الخل،   والقيام بالذناولة والت دي  اختراق صفرل دفاع .   

 .عندما   يترفر مجا  للذناولة في الرقت الذناسب . ج 

 .لسحب الخل، من ااا تنفيل خطة معينة . د 

 .تأخير اللعب وكسب الرقت .  ـ 

 .الدحراة ليست تاية   با وسيلة للرصر  الى الفعالية التي تلي ا . و 

 : مهارة المراوغة والخداع. رابعاً 
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و ي تلك الحركات والفعاليات الفنية   والبدنية   والخططية التي يقرم ب وا الالعوب     

ما الكرة   نو بدون ا من ناا ا حتفاظ بالكرة   والتخلص مون الخلو، للسويطرة علوى 

 .  ظرول الذباراة 

 :مراحا تنفيل الذراوتة والخداع 

 . ي مرحلة التفكير والحا الل ني : الذرحلة ابولى 

 . ي الحركات الكا بة والعذلية الر ذية لخداع الخل، : الذرحلة الثانية 

و وي نداو الفعاليوة الحقيقيووة للتغلوب علوى الخلو،   ويجوب ن  تكوور  : الذرحلوة الثالثوة 

 .سريعة ومفاائة 

 :و ناك عدة وسائا لتنفيل الذراوتة والخداع  ي 

  .تغيير سرعة الركض من البطيو الى السريا او بالعكس  .2

 .تغيير اتجاا الركض يذين يسار نمام خل   .1

 .استخدام نسلر  تباد  القدمين  . 

و ناك نساليب كثيرة للذراوتة والخداع للتخلص وخداع الخل،
(6)
  . 

 :التهديف . خامساً 

للت دي  ا ذية كبيرة لتحقيق الفرز وبدونه   يتحقق النجوا    لولا نجود ا  التودريب     

بشووكا نساسووي الووى الكيفيووة التووي ترصووا الالعووب الووى الطريووا مراحووا اعووداد ت وودل 

الذستري العالي من الجا زية في الجرانب البدنية والفنية والخططية والنفسوية   والتوي 

تادي في الن اية الى القدرة على التسجيا او ترفير فرص الت دي  الجيود والنوااح فوي 

ثووور مووون عشووورة    الفريوووق الووولي يلووونا اك: " مرموووى الخلووو،   و نووواك مبووودن يقووور  

محوواو ت للت وودي  فانووه ابوودا  لوون يخسوور الذبوواراة   والت وودي   وور موون اكثوور الفعاليووات 

 . والذ ارات في كرة القدم التي يجب ا  تذام ب ا اثناو تدريب فرق كرة القدم 

 :حيازة الكرة  2-1-3

   تطرر اللعبة فوي الرقوت الحاضور ندي الوى ا  تذوام بفنور  اللعبوة بشوكا كبيور       

وعليه يعد مبدن حيازة الكرة من الذبوادئ الذ ذوة      يعطوي  ولا الذبودن للفريوق الحوائز 

                                                           
 .  272 كرا   صز ير قاس، الخشا  ومحذد خضر نسذر وما ر احذد البياتي   ملدر سبق ( 1)



على الكرة فرصا  نكثر للرصر  الى  دل الخل،   وكللك  مكانية عالية في احتذالية 

عوون مووا تقوودم موون ن ذيووة فووي الجرانووب البدنيووة والخططيووة تسووجيا اب ووـدال   فضووال  

 .والنفسية 

 :حيازة الكرة واإلعداد البدني  2-1-3-1

 ناك مبودن معورول فوي مجوا  لعبوة كورة القودم  ور ن  الكورة نسورع مون الالعوب       

وعليه فالفريق اللي تكر  الكرة تحت سيطرته يستطيا التحك، في نقوا الكورات بشوكا 

و فريقه من منطقة الى نخري وبدو  بل  مج ردات كبيرة مون اوراو مريح بين نعضا

 لا التلرل الحركي      ن  نقا الكرة بين نعضاو الفريق والتوي تعود نساسوية للعوب 

الجذاعي في الذستري العالي الى دراة كبيرة   والتي يذكن التغلب ب وا علوى الذسوافة 

الفريوق   ومون ثو، ا قتلواد    و   طبيعة نقا الكرات وتذرير وا ترضوح طريقوة لعوب

في بل  الج د
(7)
  . 

و لا يد  على حلر  اقتلاد في صرل الطاقة   وفي الرقت نفسه نالح  عكس     

 لووك بالنسووبة للفريووق الفاقوود للكوورة      يسووعى نعضوواو الفريووق ويجوورو  فووي اتجا ووات 

مختلفووة وراو الكوورة موون ناووا قطع ووا وحيازت ووا   مذووا يووادي  وولا التلوورل الووى بوول  

ا  حيوازة الكورة مون قبوا الفريوق مج رد كبير   فضال  عون صورل طاقوة اكبور   لولا فو

يس ا عذلوه   ومون ثو، ا قتلواد فوي بول  الج ود ورفوا القودرة علوى ابداو بشوكا ايود 

طيلة وقت الذباراة
(8)
 . 

 :حيازة الكرة في تنفيذ الواجبات الخططية   2-1-3-2

   الن ث الخططي اللي رسذته الكرادر التدريبية نثناو الرحدات التدريبية   وكوللك     

لالعبين خال  الذباريات   يذكن تطبيق ا   ويكتب ل ا النجا  بودو  حيوازة الكورة ني ا

ن  التلرفات الحركية الفردية والجذاعية   يذكن تحقيق ا بدو  الحيازة   وعليوه فو   

 حداا الفراتات وتس يا م ذة الالعبوين والراابوات الخططيوة الفرديوة والجذاعيوة   

 .متالك الكرة يذكن ن  تحقق بدو  مبدن ا

                                                           
 .  52م   ص2991  القا رة    اإلعداد النفسي لالعبين بكرة القدممحذد بسيرني ومحذد فاضا   ( 2)

  نطروحوة دكتورراا تيور  قيواس الرقوت الفعلوي وعالقتوه بنتوائث مباريوات الودوري الذذتواز بكورة القودم فوي العوراقناظ، كاظ، اوراد   ( 2)

 .  8م   ص2997بية الرياضية   كلية التر/ منشررة   اامعة بغداد 



 :حيازة الكرة واإلعداد النفسي  2-1-3-3

يعوود اإلعووداد النفسووي لالعبووين فووي الرقووت الحاضوور ن ذيووة كبيوورة خووال  الرحوودات     

التدريبيووة   و  يقووـا ن ذيووة عوون الذتطلبووات ابخووري للعبووة      ي ووت، بتعريوود الالعبووين 

الكامنوة والذكتسووبة فووي  نفسويا  لكووي يسووتطيا فوي وقووت الذبوواراة اسوتخدام نقلووى قدراتووه

التدريب
(9)
 . 

وياكد معظ، الخبراو ن  رياضي الذسوتريات العليوا يتقواربر  مون حيوث الذتطلبوات     

البدنية والذ ارية والخططية   و ناك عاما م ، يحودد نتيجوة كفواح ، نثنواو الذباريوات 

 ر العاما النفسي
(21)
 . 

طرته لديوه القودرة فوي التلورل   فالفريق اللي تكر  الكرة بحرزته   ني تحت سي    

واختيار التنفيل السلي، سرل يكر  في وضا نفسي نفضا من الفريوق الولي يفقود الكورة 

     يكر   ر البادئ في فرض  رادته علوى نرض الذلعوب   و ولا بودورا يعوزز الثقوة 

بالنفس   ومن ث، التأثير ا يجابي على الذستري   نما الفريق ابخر فسورل يكور  فوي 

ا نفسووي تيوور ايوود      يشووعر  عبوورا بووالترتر النفسووي خرفووا  موون  صووابة مرمووا ، وضوو

ب وودل   ويووزداد  وولا التوورتر عنوودما يكوور  الفريووق متووأخرا  فووي النتيجووة   وب ذيووة مبوودن 

حيازة الكرة يذكن ن  نقر  عندما   تكر  للظرول الطبيعية ني توأثير علوى الذسوتري 

 ور ابفضوا موون ااوا تعزيوز الجرانوب النفسووية  يكور  حيوازة الكورة فوي بدايووة الذبواراة

 .لالعبين ومن البداية 

 :أهم العوامل المؤثرة في زيادة زمن امتالك الكرة 2-1-4

 :تطوير المتطلبات األساسية للعبة كرة القدم  2-1-4-1

اإلعووداد البوودني   والذ وواري   والخططووي   ) نوواك متطلبووات نساسووية للعبووة و ووي     

لذتطلبات على الرت، من  مكانية فلل ا بعض ا عن الوبعض ابخور   و لا ا( والنفسي

بشووكا نظووري      نن ووا فووي الذباريووات مترابطووة ومتجانسووة ويكذووا بعضوو ا الووبعض 

                                                           
 .  19م   ص2991  العراق    تدريب  عبي كرة القدم   مطابا التعلي، العاليصبا  رضا صبر وصبا  محذد ملطفى   ( 1)

     رسالة مااستير تير منشررة   اامعة بغوداد   كليوة التربيوة الرياضوية عالقة القلق با نجاز الرياضيحسن محذد عبد العبيدي   (  )

 .  12  ص 2985



ابخر   ويتأثر كا من ا بوابخر         عقودة نو صوعربة التفورق فوي اللعوب تعورد الوى 

نثر ترابب العراما البدنية والذ ارية والخططية والنفسية
(22)
 : 

 :اإلعداد البدني .  اوالً 

يشوووذا اإلعوووداد البووودني عذليوووة ا رتقووواو بذسوووتري عناصووور اللياقوووة البدنيوووة             

اإلعداد البدني  ر نحـد ابسوس الذ ذوة للنجوـا  والتقودم فوي كورة القودم   ولكوي يوتذكن 

  ب  اللعبوة الالعب من نداو الذباريـات بشكا ايد يجب  عودادا  عودادا  بودنيا  متكوامال  

تتطلب من الالعب مج ـردا  بدنيا  وعلبيا  وصرل طاقة حركيوة مسوتذرة طيلوة وقوت 

الذباراة
(21)
 . 

 :اإلعداد المهاري .  ثانياً 

يعد نحدي النراحي الذ ذة في  عداد  عب كرة القدم وي دل الى تطرير الذ وارات     

ابساسية الخاصة باللعبة و تقان ا
(2 )
 . 

 :اإلعداد الخططي .  ثال اً 

ويقلد اذيا اإلاوراوات التوي توت، قبوا وخوال  الذنافسوة والتوي تضوا الالعوب فوي     

مرقوو  يذكنووه موون ترايووه الذنافسووة تحووت ظوورول مناسووبة قوودر اإلمكووا    ون  ال وودل 

الرئيسووي لدعووداد الخططووي  وور  عطوواو  مكانيووة لالعووب علووى تنظووي، وتسووير الذنافسووة 

لا الى نفضا الذسترياتبحيث يخرج فائزا    نو ن  ي
(21)
 . 

 :اإلعداد النفسي . رابعاً 

و ي عذلية نفسية مركبة يدخا في ا الذستري اإلدراكي   وكللك الجرانب اإلراديوة     

وا نفعالية والحالـة الراقعية   وت دل الى  براز تخلية الالعبوين كوأفراد واذاعوات 

لتحقيووق ال وودل موون الذبوواراة   وتتضووح مظا ر ووا فووي الثقووة بووالنفس والسووعي للتنووافس 

والثبووات ا نفعووالي   والقوودرة علووى ترايووه السوولرك خووال  مراحووا اللووراع الرياضووي 

الذختلفة
(25)
 . 

                                                           
 .  7 م   ص1111  دليا ا تحاد ا نكليزي لكرة القدم    2  ط كرة القدم   نساسيات للذدر ليس ريد و ردر وسترتن   ( 2)

 .  292  ص 2م   ج2987  مطابا التعلي، العالي   العراق    1  ط كرة القدمسامي اللفار وآخرو    ( 1)

 .  25م    ص2985  دار الفكر العربي   القا رة    عداد الذتكاما لالعبي كرة القدماإلمحذد عبيدة مفتي  برا ي،   (  )

 .  176م   ص2991  مطابا التعلي، العالي   العراق    1عبد علي نلي    ط:   تراذة  نصر  التدريب ارة   ( 2)

الذغور    الجزائور   )و القانرنيوة للفورق العربيوة دراسة تحليليوة مقارنوة للود  ت الذرضورعية لالخطوامحذد بسيرني وباس، فاضا   ( 1)

 .  18م   ص2987  بحث منشرر   الجزائر    2986الذشتركة في بطرلة العال، بكرة القدم   الذكسيك   ( العراق



 :التدريب المستمر والمتطور على مبدأ حيازة الكرة  2-1-4-2

لغرض تعريد الالعبين والفريق على حيازة الكرة  بد من التدريب على  لا الذبودن     

 .طرر والتغير الذستذر في تكا التدريب من خال  الت

 :الخبرة السابقة  2-1-4-3

بذرور سنرات التدريب والذشواركة فوي الذنافسوات سويرااه الالعوب حلور   اديودة     

فووي نسوواليب وصوويئ ووسووائا التوودريب   فالالعووب  و الخبوورة يكوور  مثووابرا  فووي  عوودادا 

 ويتحرك بدقة وفاعلية كبيرة   وحسب موا يتطلوب الذرقو
(26)
  والالعوب الولي يتذتوا  

بخبرة طريلة وبذذارسة كثيرة فأنه سيكر  مستعد للذنافسة وعلوى مختلو  الذسوتريات 

في دراة اديدة من ا ستعداد
(27)
 . 

 :الدراسات السابقة  2-2

(1991)دراسة ناظم كاظم جواد  2-2-1
(28)
قياس الرقوت الفعلوي للعوب وعالقتوه : ) 

 ( .بنتائث مباريات نندية الدوري الذذتاز بكرة القدم في العراق

 :أهداف الدراسة 

 . معرفة الرقت الفعلي لحيازة الكرة لدي فرق نندية الدوري الذذتاز بكرة القدم  .2

 . معرفة العالقة بين الرقت الفعلي لحيازة الكرة ونتائث الذباريات  .1

 . تيب للرقت الفعلي للعينة وضا تر . 

 :فروض الدراسة 

 . ناك عالقة ايجابية بين الرقت الفعلي لحيازة الكرة ونتائث الذباريات  .2

 .  ناك فروق معنرية بين نندية بغداد والذحافظات في الرقت الفعلي  .1

اما البا  الثالوث   فقود اسوتخدم الباحوث الذون ث الذسوحي واتوتذلت العينوة علوى مالحظوة     

من %( 11)من مجذرع مباريات الدوري وبنسبة %( 21)مباراة بنسبة مئرية بلغت ( 11)

 . مجذرع مباريات الذرحلة ابولى 

 :ولقد توصل الباحث الى االستنتاجات التالية 

                                                           
 .  26م   ص2976  مطبعة بغداد    نظريات التدريب الرياضيثاديرس برلنرفسكي   (  )

 .  117م   ص 299  مطبعة التعلي، العالي    عل، النفس الرياضينزار الطالب وكذا  طه الريس   ( 1)

 .  8ناظ، اراد كاظ،   ملدر سبق  كرا   ص( 2)



ك وقتوا  مفقوردا  وكوا  نكثور الرقوت يحودا عنود ارتكوا  تشير الذباريوات الوى ا   نوا .2

ابخطاو   حيث يزداد  لا الرقت عندما تلعب الفرق الذتقاربة الذستري ما بعضو ا 

 . ويقا عندما يختل  مستري الفرق بدراة اكبر 

 . ناك عالقة ايجابية بين الرقت الفعلي لحيازة الكرة ونتائث الذباريات  .1

 .قت الفعلي بين فرق نندية بغداد والذحافظات  ناك فروق معنرية في الر . 

لقوود نكوود الباحووث علووى ن ذيووة اسووتثذار الرقووت باووا زيووادة الرقووت : نمووا ن ووـ، الترصوويات     

 .الفعلي 

 الباب ال الث

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية - 3

 :منهج البحث   3-1

يعوود اختيووار موون ث البحووث موون الخطوورات ابساسووية لتحقيووق اب وودال    يذكوون ن      

الطريق او الطريقة الذحددة التي ترصا اإلنسا  من نقطوة الوى نقطوة " نعرل الذن ث 

"او  ر السذة الغالبة على مجذرعة من الظرا ر الفكرية او السلركية ... نخري 
(29)
   

ثية سراو في اذا البيانوات وتحقيوق اب ودال علوى وتترق  الكثير من اإلاراوات البح

نرع الذن ث الذستخدم   ول لا اسوتخدم الذون ث الرصوفي بأسولر  العالقوات ا رتباطيوة 

كرنه نكثر الذنا ث مالئذة لطبيعة الذشكلة التي يدرس ا الباحث   و لا ما اكدا كا مون 

رصوفي ي ودل الوى ا  البحوث ال( 2999محذد حسون عوالوي ونسوامة كاموا راتوب   )

الى تحديد الظرول والعالقات التي تراد بين الحقائق والذظا ر
(11)
  

 :مجتمع البحث وعينته   3-2

من ناا تحقيق ن دال البحث  بد ا  يكر  اختيار العينة بشكا مناسوب موا طبيعوة     

 ي  لك الجزو اللي يذثا مجتذا البحث او النذور ج الولي " الذشكلة      تعتبر العينة 

"ي الباحث عليه مجذا عذله يجر
(12)
 . 

                                                           
 .  61م   ص2991  ماسسة الرسالة للطباعة   بيروت     2  ط قراعد نساسية في البحث العلذيسعيد  سذاعيا صيني   ( 2)

  دار الفكور العربوي    2  ط العلذوي فوي التربيوة الرياضوية وعلو، الونفس الرياضويالبحوث محذد حسن عالوي ونسامة كاما راتوب   ( 1)

 .  211م   ص 2999القا رة   

 .  67م   ص1111  مطبعة اامعة بابا   وزارة التعلي، العالي    البحث العلذيوايه محجـر  واحذد بدري   (  )



وعليووه توو، اختيووار مجتذووا البحووث الوولي يذثووا دوري النخبووة بكوورة القوودم بالطريقووة     

   عادة ما تستخدم ا ختيار العذدي للعينة عندما تذثا  لا العينوة مون وا وة " العذدية 

ائث التوي نظر الباحثين الذجتذا ا صلي   و لا ما يعطي نتائث اقر  ما تكر  الى النتو

"يذكن الترصا الي ا من الذجتذا كله 
(11)
 . 

فريقووا  ( 11)ولقوود قووام الباحووث باختيووار عينووة بحثووه بالطريقووة العشوورائية موون بووين     

مشاركا   في دوري النخبة بكرة القدم      ت، اختيار نادي الزوراو عون طريوق القرعوة 

ليكر   العينة الرئيسية للبحث   با ضافة الى الفرق الذنافسة له في مباريوات الودوري 

 .ريات من الذرحلة ا ولى للدوري العراقي بكرة القدم مبا( 5)     ت، اختيار 

 :ابا زة وابدوات ووسائا اذا الذعلرمات    - 

 :لغرض اذا الذعلرمات التي تخص البحث ت، استخدام الرسائا اآلتية 

 :وسائل جمع المعلومات  3-3-1

 .الذرااا والذلادر العربية وابانبية  .2

 .الذقابلة الشخلية  .1

 .زمن امتالك الكرة استذارة تحديد  . 

 .الذالحظة العلذية  .1

 :االجهزة واالدوات المستخدمة  3-3-2

 ( .Dart Fish)برنامث خاص لقياس زمن امتالك الكرة الدارت فش  .2

 .  2عدد  HPحاسبة  بتر  نرع  .1

 .  2عدد Sunnyكاميرا نرع  . 

 .   21عدد  Imationنرع  CDنقراص  .1

 :اإلجراءات التنظيمية  3-4

 :عند  اراو القياسات على ابسس العلذية لتحقيق ن دال البحث اعتذد الباحث 

:اختيار الفريق المساعد  3-4-1
 1 

 

                                                           
  دار صوفاو للنشور   عذوا   2  النظريوة والتطبيوق   ط حوث العلذويمون ث ونسواليب البربحي ملطفى عليا  وعثذا  محذود تنوي،   ( 1)

 .  7 2م   ص1111 

 :الفريق الذساعد )*( 

 .اامعة ديالى  –م مثنى عبد الستار                 كلية التربية ابساسية .م.   2    



نظوورا  لراوورد متغيوورات البحووث الذتذثلووة بقيوواس زموون امووتالك الكوورة   فقوود اسووتعا      

الباحث بعدد من الذساعدين
)*(
لقياس وقت امتالك الكورة للفوريقين عون طريوق برنوامث  

  حيث قام الباحث بشر  عذلية القياس زمن امتالك الكرة التوي ( Dart Fish)خاص 

سوورل تجووري علووى الفوورق بشووكا مفلووـا   وموون ثوو، نداو ووا لتسوو يا م ذووة الفريووق 

 .الذساعد 

 

 :تحديد طريقة قياس زمن امتالك الكرة  3-4-2

     توووـ، تلذيوووـ، استذوووـارة لقيووواس زمووون اموووتالك الكووورة عووون طريوووق برنوووامث خووواص     

(Dart Fish ) لذعرفووة الووزمن الفعلووي للذبوواراة ونسووبة كووا فريووق بووامتالك الكوورة فووي

 ( .  Dart Fish)  وت، قياسه عن طريق برنامث ( 1)ملحق رق، 

 :اعداد المكان واالدوات الخاصة بالبحث  3-4-3

ت، اختيار نادي الزوراو لقياس متغيرات البحث   و لك لكرنه يذثا العينة الرئيسوية     

 .ادارة النادي في تس يا م ذة الباحث  للبحث ولتعاو 

 :التجربة االستطالعية  3-5

   نفضا طريقة  ستكشوال مودي مالئذوة اداة البحوث الذ ذوة  ور اختبار وا قبوا "     

"للتثبيوووت مووون مشووواكل ا ( اسوووتطالعية)تنفيووول ا   ني ااوووراو تجربوووة استكشوووافية 
(11)
   

ربة ا ساسية ا    يجورز ااوراو تجربة ملغرة مشاب ة للتج" والتجربة ا ستطالعية 

التجربووة ا سووتطالعية علووى نفووس افووراد العينووة  ن وو، يتووأثرو  بالتوودريب فووي التجربووة 

"ا ستطالعية مذا ياثر على نتيجة ا ختبار او القياس 
(15)
 . 

وااري الباحث التجربة ا ستطالعية للتحقق من مدي وضور  التعليذوات   ومودي     

دقت ووا   ومالئذووة البوودائا   وموودي اسووتيعا  الالعبووين للقيوواس   وللكشوو  عوون الفقوورات 

الغير واضحة من حيوث اللغوة والذضوذر    واسوتطالع الظورول الذحيطوة بالظوا رة 

                                                                                                                                                                      
 .اامعة ديالى  –مدر  العا  حسين لطي  الر      كلية التربية ابساسية .  1    

 . الذركز العام  –الذلرر علي عبد الكري، حسن      الجذعية العراقية للتلرير .       

 . اامعة ديالى  –كلية التربية الرياضية  –قس، التربية الرياضية  –حسين م دي اراد                    طالب مرحلة رابعة .  1    

  دار نرم  6صوالح خليوا   ط:   تراذوة  ذوي ومنوا ث البحوث ا عالمويمقدمة في اسوس البحوث العلروارويذر وارزي  دومنيك   ( 2)

 .  281م   ص1112للدراسات والنشر والترزيا   عذا    

 .  81م   ص1112  دار الذنا ث للنشر والترزيا   عذا     2  ط اصر  البحث العلذي ومنا جهوايه محجر    ( 1)



لا التجربوة علوى عينوة مون نوادي ديوالى التي يرتب الباحث دراست ا   ولقود ااريوت  و

الرياضووي فووي مبوواراة وديووة مووا نووادي كنعووا  الرياضووي فووي يوورم الثالثوواو الذلووادل 

بعوود اخوول الذرافقووات والتسوو يالت والتنسوويق مووا نووادي كنعووا  الرياضووي  2/22/1122

 اراو  لا الذباراة الردية   واورت  ولا الذبواراة فوي السواعة الثانيوة بعود الظ ور فوي 

 : نادي ديالى الرياضي   وكا  ال دل من التجربة  ر ملعب 

الرقرل علوى الذعرقوات واللوعربات التوي قود تحودا خوال  التجربوة الرئيسوية .  2    

 .ومحاولة تجنب ا 

  Dart Fishمعرفة  مكانية تطبيق برنامث .  1    

 .  التعرل على كفاوة فريق العذا الذساعد .       

 :التجربة الرئيسة  3-6

-1122قام الباحث بااراو القياسات على  عبي دوري النخبة بكرة القودم للذرسو،     

وعلووى ملعووب نووادي الووزوراو الرياضووي      قووام الباحووث بتتبووا مباريووات نووادي  1121

الزوراو الرياضوي موا الفورق ا خوري الذنافسوة   حيوث تو، تحديود مراعيود مسوبقة موا 

ق الذنافسة ابخري إلاراو القيواس   وقوام  دارة  عبي نادي الزوراو الرياضي والفر

الباحث بشر  تفليلي لالعبين عن خطرات ااراو القياسات وعون ا ذيوة  ولا البحوث 

والفائدة التي يذكن ا  يسوتفيد من وا الالعبوين والذودربين مون  ولا النتوائث   ا  تو، قيواس 

ذنتخوب زمن اموتالك الكورة عون طريوق التنسويق موا السويد عبود ا ميور نوااي  عوب ال

الوورطني السووابق وعضوور ال يئووة ا داريووة لنووادي الووزوراو الرياضووي ومحلووا فووي قنوواة 

( Dart Fish)الرياضية العراقية  ستخدام برنامث متطرر   والذسذى بوـالدارت فوش 

  ا      لا البرنامث يعطي بيانات خاصة عن كوا مبواراة ومون ضوذن ا الوزمن الفعلوي 

ل كووا موون الرقووت الضووائا موون الذبوواراة موون حيووث للذبوواراة      يقوورم البرنووامث بحوول

الكرات الخاراة والذخالفات والترقفات الحاصلة في الذباراة   وبعد  لك يعطوي زمون 

 .امتالك الكرة لكا فريق في الذباراة 



الوسائل اإلحصائية 3-1
(26()21)

 : 

 .الرسب الحسابي  .2

 .ا نحرال الذعياري  .1

 .  النسبة الذئرية  . 

 

 

 

 الباب الرابع

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج - 4

عوورض نتووائث زموون اموووتالك الكوورة لنووادي الوووزوراو وبقيووة فوورق دوري النخبوووة  1-2

 :العراقي لكرة القدم وتحليل ا 

عرض وتحليا زمون اموتالك الكورة لنوادي الوزوراو وبقيوة فورق دوري النخبوة  1-2-2

 العراقي لكرة القدم 

 (2)جدول رقم 

 الزوراء وبقية فرق دوري النخبة العراقي لكرة القدميوضح زمن امتالك الكرة لنادي 

 الفرق ت
 عدد

 المباريات

مجموع 

الوقت 

الفعلي 

للشوط 

 األول

النسبة 

 المئوية

مجموع 

الوقت 

الفعلي 

للشوط 

 ال اني

النسبة 

 المئوية

مجموع 

الوقت 

الفعلي 

للشوط 

 ال اني+األول

 النسبة

 المئوية

 %31 143 %29 د 66 %33 د 15 5 الزوراء 1

2 
بقية 

 الفرق
 %26 123 %25 د 59 %26 د 64 5

                                                           
  دار تطبيقوات ا حلوائية واسوتخدامات الحاسور  فوي بحورا التربيوة الرياضوية   ال وديا ياسين التكريتي وحسن محذد عبد العبيدي( 2)

 .  118م   ص2991الكتب للطباعة والنشر   الذرصا   

 .  218م   ص1119  دار الضياو للطباعة والتلذي،   العراق    2  ط SPSSمقدمة ا حلاو وتطبيقاته عايد كري، الكناني   ( 1)



يتضووح ن  الرقووت الفعلووي للشوورط ابو  لجذيووا الذباريووات لنووادي ( 1)موون الجوودو      

  نموا الرقوت الفعلوي للشورط %(   )دقيقوة   بنسوبة مئريوة قودر ا ( 75)الزوراو كوا  

فوي حوين كوا  مجذورع الرقوت %( 19)دقيقوة وبنسوبة مئريوة قودر ا ( 68)الثاني فكا  

 %( .2 )قة   بنسبة مئرية قدر ا دقي(  21)الفعلي للشرطين ابو  والثاني 

( 61)نما بقية الفرق فقد كا  مجذرع الرقت الفعلي للشرط ابو  لجذيا الذباريوات     

دقيقوة ( 59)  في حين كوا  الرقوت الفعلوي للشورط الثواني %( 18)دقيقة وبنسبة مئرية 

قود نموا مجذورع الرقوت الفعلوي للشورطين ابو  والثواني ف%( 15)وبنسبة مئرية قدر ا 

 %( . 16)دقيقة   وبنسبة مئرية قدر ا (  21)كا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض نتائج فروقات زمن اماتالك الكارة لناادي الازوراء وبقياة فارق دوري  4-1-2

 النخبة العراقي لكرة القدم وتحليلها ومناقشتها 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

 الزوراء 01

 بقية الفرق

 0د ش05 0د ش00 0د ش00 0د ش00

 (0)شكل رقم 

 العراقي لكرة القدميوضح زمن امتالك الكرة لنادي الزوراء وبقية فرق دوري النخبة 



 (3)جدول رقم 

يوضح فروقات زمن امتالك الكرة لنادي الزوراء وبقية فرق دوري النخبة العراقي 

 لكرة القدم

 المعالجات

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 Tقيمة  بقية الفرق الزوراء
 الداللة

 الجدولية المحسوبة ع- س ع- س

زمن امتالك 

 الكرة
 معنوي 1.69 2.636 3.496 24.56 3.543 29.26 دقيقة

 (     36)وبدرجة حرية ( 3.35)الجدولية تحت مستوى داللة ( T)قيمة )*( 

     

يتضح ن  الرسب الحسابي لزمن امتالك الكرة لنادي الزوراو كا  (  )من الجدو      

  نموا الرسوب الحسوابي لوزمن اموتالك الكورة (  1.51)وبانحرال معيواري ( 19.16)

( ت)  اموووا قيذوووة ( 1.198)وبوووانحرال معيووواري قووودرا ( 11.58)لبقيوووة الفووورق فبلوووئ 

عنود ( 2.69)الجدوليوة البالغوة ( ت)   و ي اكبر من قيذة( 8 1.8)الذحسربة فبلغت 

  مذا يود  علوى واورد فوروق معنريوة فوي ( 8 )ودراة حرية ( 1.15)مستري د لة 

 .زمن امتالك الكرة بين نادي الزوراو وبقية الفرق وللالح نادي الزوراو 

ويووري الباحووث ا  مسووتري ابداو الفنووي لنووادي الووزوراو يفوورق علووى بقيووة الفوورق     

الذ ارات ال جرمية والدفاعية والت دي  والذراوتة والذناولة   ابمور  بامتالكه لذعظ،

للجانوب الفنوي دور فاعوا فوي : " اللي انعكس ايجابيا  على زمن امتالك الكورة      ن  

"زيادة الرقت الفعلي للعب لللك يجب ا  تذام بتطرير اإلمكانيات الفنية لالعبين 
(18)
  

ولقد نصبح لزاما  على  عبي الفريق وبكا خطرط اللعب الذختلفة التحورك بخول "     

الذكا  الذناسب وفتح الثغرات في دفاع الخل، وا ستحرا  على الكورة بالقودر الكوافي 

التووي يذكوون موون خاللووه السوويطرة علووى مجريووات اللعووب وتسووجيا نعلووى النسووب موون 

داخووا الذلعووب ونثنوواو الذبوواراة   و وولا    اب وودال و بووداو العووروض الشوويقة والجذيلووة

                                                           
 .    7ملدر سبق  كرا   ص ناظ، كاظ، اراد  ( 2)



يكر  ا  بامتالك الالعبين القدر الكافي من الذ ارة الفنيوة التوي تسوذح بالسويطرة علوى 

"الكرة والتحك، في ا 
(19)
  . 

    
 1

برتوولرنة و  )و نووا  بوود موون اإلتووارة الووى ن  نفضووا فوورق العووال، مثووا ننديووة 

ك نو حيوازة الكورة بطور  فتورة مذكنوة نثنواو ا سبانيين يسوتخدمر  مبودن اموتال( مدريد

 11 – 5 مون)الذباراة   وتشوير التقوارير ن  وقوت اموتالك الكورة لنوادي برتولرنة بلوئ 

(دقيقة
)**()*(
تقريبـا  على مـدي ترطي الذبـاراة   مذـا يـد  على ن ذيت ا في لعبة كورة  

ار ابمثوا للرقوت نثنواو القـدم   وبالتوـالي  حوـراز اب وـدال وخلوق الفراتوات وا سوتثذ

 . الذباراة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخام 

 االستنتاجات والتوصيات – 5

                                                           
م 1122  عذوا    ا رد     2  اامعة الذستنلورية   ط كرة القدم الذفا ي، والتدريب   كلية التربية الرياضيةتازي صالح محذد   ( 1)

 .   91  ص

 .  1121التي تلدر عن ا تحاد الدولي لكرة القدم    FIFAمجلة )*( 

 ( . 8)نسبة امتالك الكرة لنادي برتلرنة و  مدريد ملحق )**( 

01 

01 

01 

 الزوراء

 بقية الفرق

 00.00 -س 05.00 -س

 (0)شكل رقم 

 يوضح االوساط الحسابية لزمن امتالك الكرة لنادي الزوراء وبقية فرق دوري النخبة العراقي لكرة القدم

 



 :االستنتاجات  5-1

   زيووادة زموون امووتالك الكوورة لووه دليووا ايجووابي علووى تطوورر الجرانووب البدنيووة  .2

 . الذ ارية والخططية لالعبي كرة القدم 

   زيادة زمن امتالك الكرة له عالقة عكسية ما نسبة تراك، حوامض الالكتيوك  .1

 . في الدم لالعبي كرة القدم 

بوااراو القيواس وا ختبوارات الذ اريوة لالعبوي فورق النخبوة بكورة قلة ا  تذام  . 

 .القدم

تقار  مستريات فرق اندية دوري النخبة بكورة القودم فوي العوراق و لوك بسوبب  .1

 . تقار  مستريات تدريب ، 

تلبوول  مسووتري فوورق انديووة النخبووة و لووك بسووبب احتوورال الالعبووين والتغييوور  .5

 . الذستذر للطاق، التدريبي 

 :صيات التو 5-1

وضووا منووا ث تدريبيووة باسووتخدام تقنيووات حديثووة تسوواعد علووى رفووا الذسووتري  .2

 .  الذ اري والبدني لالعبين 

التأكيد على مراحا التعل، ابولوى والعذوا علوى تطورير الذ وارات ابساسوية     .1

 . تسا ، في تطرير ا في الذستقبا 

 . بكرة القدم تعذي، نتائث  لا البحث على الفرق وابندية الرياضية ابخري  . 

ا  تذووام بأرضووية الذالعووب حيووث نن ووا توواثر بشووكا كبيوور علووى امووتالك الكوورة  .1

 . وابداو الفني والذ اري لالعبين 

 .  الدع، الذادي والذعنري لفرق نندية النخبة  .5

 

 المصادر 

    م 2976  مطبعة بغداد    نظريات التدريب الرياضيثاديرس برلنرفسكي . 

    رسوالة مااسوتير  عالقة القلوق با نجواز الرياضويحسن محذد عبد العبيدي  

 .  2985تير منشررة   اامعة بغداد   كلية التربية الرياضية   



    ،مون ث ونسواليب البحوث العلذويربحي ملطفى عليا  وعثذا  محذود تنوي   

 .م 1111  دار صفاو للنشر   عذا    2النظرية والتطبيق   ط

 مقدمووة فووي اسووس البحووث العلذووي ومنووا ث ارزيوو  دومنيووك   روارويذوور و

  دار نرم للدراسووات والنشوور  6صووالح خليووا   ط:   تراذووة  البحووث ا عالمووي

 . م 1112والترزيا   عذا    

     مطوابا التعلوي، العوالي   العوراق    1  ط كورة القودمسامي اللفار وآخرو  

 .  2م   ج2987

    ماسسووة  2  ط ة فووي البحووث العلذوويقراعوود نساسوويسووعيد  سووذاعيا صوويني  

 . م 2991الرسالة للطباعة   بيروت    

    تدريب  عبي كرة القدم   مطوابا صبا  رضا صبر وصبا  محذد ملطفى

 .م 2991  العراق    التعلي، العالي

    مقدمووة ا حلوواو وتطبيقاتووه عايوود كووري، الكنووانيSPSS دار الضووياو  2  ط  

 . م 1119للطباعة والتلذي،   العراق   

    م 1118  بغداد    التدريس –كرة القدم الذفا ي، تازي صالح محذرد. 

    كرة القدم الذفوا ي، والتودريب   كليوة التربيوة الرياضويةتازي صالح محذد   

 .  م 1122  عذا    ا رد     2اامعة الذستنلرية   ط

  بغوداد    2  ط ادولة التدريب وابداو الخططي بكرة القودم  قاس، لزام صبر  

 .م 1111

    نسووس قاسوو، لووزام صووبر ويرسوو   زم عذوواش وصووالح بشووير سووعد نبوور خوويب

 . م 1115  بغداد    التعل، والتعلي، وتطبيقاته في كرة القدم

    دليوووا  2  ط كووورة القووودم   نساسووويات للذووودر لووويس ريووود و وووردر وسوووترتن  

 . م 1111ا تحاد ا نكليزي لكرة القدم   

    دراسووة تحليليووة مقارنووة للوود  ت الذرضوورعية محذوود بسوويرني وباسوو، فاضووا

الذشوتركة فوي ( الذغر    الجزائر   العوراق)لالخطاو القانرنية للفرق العربية 



  بحوووث منشووورر   الجزائووور    2986بطرلوووة العوووال، بكووورة القووودم   الذكسووويك   

 . م 2987

    القوا رة    اإلعداد النفسي لالعبوين بكورة القودممحذد بسيرني ومحذد فاضا  

 .م2991

    البحث العلذي في التربيوة الرياضوية محذد حسن عالوي ونسامة كاما راتب

 . م  2999  دار الفكر العربي   القا رة    2  ط وعل، النفس الرياضي

    ،دار العووال،  2  ط ت كوورة القوودماساسوويامحذوود عبوودا الوورحش ومفتووي ابوورا ي  

 .  م 2991للذعرفة   القا رة   

    ،دار الفكور  اإلعوداد الذتكاموا لالعبوي كورة القودممحذد عبيودة مفتوي  بورا ي  

 . م 2985العربي   القا رة   

    قيوواس الرقووت الفعلووي وعالقتووه بنتووائث مباريووات الوودوري نوواظ، كوواظ، اووراد

نطروحة دكترراا تير منشررة   اامعة بغوداد    الذذتاز بكرة القدم في العراق

 .م 2997كلية التربية الرياضية   / 

    مطبعوة التعلوي، العوالي  عل، النفس الرياضينزار الطالب وكذا  طه الريس  

 . م  299  

    مطووابا التعلووي،  1عبوود علووي نلووي    ط:   تراذووة  نصوور  التوودريب ووارة  

 . م 2991العالي   العراق   

     دار الذنوا ث للنشوور  2  ط اصور  البحووث العلذوي ومنا جووهوايوه محجوور  

 . م 1112والترزيا   عذا    

    مطبعوة اامعوة بابوا   وزارة  البحوث العلذويوايه محجـر  واحذود بودري  

 . م 1111التعلي، العالي   

    التطبيقووات ا حلووائية وديووا ياسووين التكريتووي وحسوون محذوود عبوود العبيوودي

  دار الكتووب للطباعووة  الحاسوور  فووي بحوورا التربيووة الرياضووية واسووتخدامات

 . م 2991والنشر   الذرصا   

   


