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 ملخص البحث 
البحمسث إن البحث الديمع يع ميسل التربية الريس ية مسزال يحتس  إلى الكثير االكثيمر ممن       

الديميممة لكممع يممت  الفةمماا ااارتإممسك بمسممتاى الريس ممة يممع ب دفممس امدسليممة الدديممد مممن الملممك ف 
 .التع ازالف ريس تفس تدسفع الكثير مفةس االتع هع سب  يع اد  تإد  مستاى الريس ع

إن اافيمممسز الريس مممع الممم د يحإإمممم الفمممرد الريس مممع اسمممياكم ممممسها اا تدبيمممر امممن ياافممم        
قية ي  ق ان ه ا اافيسز ا يدتمد ايى تطار الإسبييسف البدفية االمةسريمة يإمط إ  ان هم ه الل 

اافيمممممسزاف تتمممممأثر بدااممممممل ففسمممممية اديمممممدب مثمممممل المممممداايح االر بمممممسف االإفسامممممسف ااادراك االتفكيمممممر 
ن حسلممة الإيمم   ايممع الميممسل الريس ممع تدممد سمم حسق   اااسممتدداد الففسممع اكمم لك ال مماا االإيمم   اا 

ئ ففسممم بمممدفيسق يممين يإممد يكممان الإيمم  ميسممراق يييدمم  داراق محفمممزاق ليريس ممع ممممس يديدممم الممى ان يةحممد
اففسيسق ليتغي  اييم افد يكان مدافسق يةا  ا تأثير سيبع ايى ففسية الريس ع االمة  يع كل ه ا 

 ها أن يتدرا الريس ع المار االحساف التع تقفح الإي  بحسلتيم السيبية اااييسبية   
إن الحسلة الففسية تدد مةمة يداق ل ابع كرب الإد  ليقساف لمس لة ه اليدبة من مميزاف      

ن ه ه ااستيسبسف  مثيرب تتمثل يع حركة الكرب السريدة االتع تتطي  استيسبسف حركية سريدة اا 
من تيك  ةس بدفة اسراة تحإيإسق ليةدا المفلاد تإرار الففسع ال د يسساد ايى أداتحتس  الى ااس

 الحركة 
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Abstract 

     physical education still needs to be lots and lots of scientific research in 
order to be up and raise the level of sports in our country and to address 
many of the problems that our sport is still experiencing a lot of them and that 
is the reason for the lack of progress in the sports level . 
      The sporting achievement achieved by the individual sports and behavior 
What is not an expression of personal aspects as well as this achievement 
does not depend on the evolution of capabilities physical and skill just as the 
achievements have affected many psychological factors such as the motives 
and desires and beliefs and cognitive thinking and psychological 
preparedness، as well as fear and anxiety. 
   The situation of concern in the sports field is a double-edged sword، it may 
be a facilitator anxiety plays a catalytic role of an athlete than him to be 
afforded the same physically and psychologically to overcome it may be a 
constraint is a negative effect on the psychology of sports and is important in 
all this is that the athlete recognizes things and situations manufactured 
anxiety Bhalth negative and positive. 
     The mental state is very important for soccer players of the halls of what 
this game exciting features is the rapid movement of the ball and that requires 
a quick motor responses and that these responses need to be mentally 
stable، which helps their performance accurately and quickly investigated the 
desired goal of that movement. 
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 مقدمة: ال-1
يرتبط اافيسز الريس ع بتففي  الاايبسف اال طط االتغي  ايى الملسكل االقدابسف           

كمس  اافيسز،لبياغ  كل اا  ب ل يةاداق  ير ااتيسددالتع ياايةةس الريس ع االتع تتطي  من 
ًثر ايى كع سياك اافسسن الحر  يرتبط اافيسز الريس ع بسلظااهر الففسية المةمة التع ت

حد مظسهر ااففدساف الففسية التع أفسع اال د يدد ه  ه ه الظااهر الإي  الفأاااففدسلع، امن 
ًدد بسل ا  الى ا ت ل يع التااي  الدقبع الد  ًثر بدرية اا حة ايى مستاى  يعت ممس ي

 أثفسك المفسيسة الريس ية  يع المةسرد  هأداك
ااييم يةا س    اييةس،الفتيية التع يمكن الحقال إن ليإي  داراق مةمسق يع اافيسز ا         

"يةا في  ميسر، إييسبيس سيبيس" يةا في  مدا  اامس ان يكان تأثيره  تأثيرهمس ان يكان أ ا حدين ي
مدتمد ايى  لألداك( ايإسق لفظرية الداايح  إن تأثير حسلة الإي  اسمتم المرادية   (klefferايلير

بةس ااي  مدين ، كمس أن اايراد  اد الإي  الااطئ يكان أدا ة  فاب التيس   االميل التع يسب
 أي ل من  اد الإي  الدسلع يع الاايبسف المدإدب االقدبة ( 

إن سمة الإي  اقبحف مةمة لدى الدديد من ايمسك الففس الريس ع لمس لةس من أثر مبسلر ايى 
ًاك الديمسك أن سيا  الريس ية،ااداك يع المفسيسسف   سقة يع ماافا بك اافسسن ا إ  يرى ه

 الفرد الفاز اال سسرب تتأثر الى حد كبير بمستاى الإي  ال د يتميز بم 
إن الحسلة الففسية تدد مةمة يداق ل ابع كرب الإد  ليقساف لمس لة ه اليدبة من مميزاف مثيرب   

ن ه ه اا ستيسبسف تحتس  تتمثل يع حركة الكرب السريدة االتع تتطي  استيسبسف حركية سريدة اا 
الى ااستإرار الففسع ال د يسساد ايى أداكهس بدفة اسراة تحإيإسق ليةدا المفلاد من تيك 

 الحركة  
اتكمن أهمية البحث ليافاا ايى تيك السمة االحد مفةس يةد اامكسن ا ي  فسادب ريس ية 

        يسزاف الريس يةان ااف اليدبة،متاازفة ايمسفسق من البسحث لتطاير مستاى الريس ع يع ه ه 
ًثر   إ تدتمد ايى تطاير الإسبييسف البدفية يحس  بل فتددى  لك  ا أن هفسك ااامل أ رى ت

 االإي  (ايى اافيسز متمثية بسلداايح االر بسف االإفساسف ااادراك االتفكير اااستدداد الففسع 
سمة ايى ال ابين اه ا بسلطبح ل ا يسك ااهتمس  بة ا البحث لمس لمسم البسحث من تأثير تيك ال

ًثر ايى مستااه  ابسلتسلع ايى فتيية الفر      سي
تدد الفسحية الففسية  الفاز، إ اتيد  الفسحية الففسية لدى الريس ع فدراق كبيراق يع تحإ         

من اامار التع لأفةس أن تحدد فتيية المبسراب امستاى أداك ال ا ، ايدد الإي  أحد ه ه 
ًدد الى اربسك ال ا  افد ااداك ايفدكس اليااف ًثر ايى مستاى ااداك ممس ي   الففسية االتع ت

الفري  بلكل اس  لدى تطبي  ال طط من فبل   س   اا ح لك سيبسق ايى مستااه بلكل 
 المدر  
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االإي  ها ليس ظسهرب مزمفة بل حساف ففسية تظةر ايى ال ا  تحف اا س  اظراا مديفة 
الففسع ممس ييدل الريس ع يتقا بسلتلفر، ااد  ااستإرار اا اللدار  هس بسإلر متمثية 

 بسل دا ايإدان الثإة االةرا  من أداك التمريفسف اال اا من ال ق  امن المفسيسة  اتةس  
امن   ل  برب البسحث المتاا دة كمدر  امدرس لة ه المسدب احظ ان ادد ا يستةسن بم من 

مسف اايية ان ه ه السمة اان دارهس يع ااتيسهين ااييسبع االسيبع المدربين ا يميكان مديا 
اتأثيرهس ايى ال ابين ممس ييدية  اسيزين ان تاظيا حساف الإي  الميسر لمقيحة الفري  اا 

ًدد الى  يس  الافف االيةد   مدسلية حسلة الإي  المدا  ممس ي
حسلة لدى اابع كرب الإد  تدرا دريسف الإي  الميسر المد  ي  ال ايةدا البحث الى

تدرا الد فة بين لإي  كحسلة االمًلراف الكمية لداك بدا مةسراف كرب الإد  ا  ليقساف 
ايرا البحث ها هفسلك ا فة ارتبسط بين حسلة الإي   الميسر االمدا ( ابين بدا  ليقساف 

( اابسق 51البحث  اتكافف ايفة   المًلراف الكمية لداك بدا مةسراف كرب الإد  ليقساف  
من اابع كرب الإد  ليقساف لفر  بطالة التربية ليمدارس ااادادية / ديسلى، ليمدب من 

 يع الإساة المغيإة / فسدد ديسلى الريس ع  54/0/1353الغسية  5/55/1353
ًل  يت من الحزن اللديد اتافح الفلل اسراة التةير ااد         اان مفةا  الإي  ها اففدسل م

ايفة  الإي  احيسفسق أفم حسلة من التحسس ال اتع يدركةس  الفاز،ستإرار االحسسسية الزا دب لفإدان اا
مس الحسلة البم  هاالساك اه الفرد ايى قار من الطيا ااد  اارتيس  مح تافح أكبر ليح ر 

 يع طبيدتةس اللدار اااففدسلية ليحسلة المقسحبة لي اا    نتكا 
ًلمة تتي  بسب  التةير ال د افد ارا الإي  افقسر م درسة التحييل  بأفم تيربة اففدسلية م

يحقل ايى ااا سك الدا يية لييس  اان ه ا التةير يفتر من المفبةسف الدا يية اال سريية التع 
 ( 23 :5881 ا اد: الدقبع(تسيطر اييةس بااسطة اليةسز 

احداث اا طسك حتى تقل الى  رد يدل لي اا ابتدر  من اارتبسك"ايدريم البسحث ايى أفم 
اارتبسك التس  اها مسبا  بلكل حإيإع اا رمزد بظرا من التةديد ال د يدركم الفرد سريدسق 

 " ايستيي  اليم بلدب
إن ااسبس  الحإيإية ليإي  تريح الى بدا اامار الدا يية التع يحس بةس الل   أحسسسسق    

ًلمة   امس قسدالتع مر بةس طيية يترب حيستم  ية ا  سم سق اهع ففس التيسر  اال براف الم
ًلمة التع تلبم ظراا اماافا فديمة أثسرف ييم الإي  اأ  ف  الظراااافسسن بدا  الم

ت سيإم من يديد ادان أن يفطن الى الد فسف بين الماافا اليديدب االإديمة اب لك يبدأ فيإسق 
 ( 38: 5888سازان:ا   احمد   سم سق  ير مفةا  ( 

ن اافيسز الريس ع ال د يحإإم الفرد الريس ع اسياكم مس       ها اا تدبير ان يااف   اا 
الل قية ي  ق ان ه ا اافيسز ا يدتمد ايى تطار الإسبييسف البدفية االمةسرية يإط إ  ان ه ه 
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 االتفكيراافيسزاف تتأثر بداامل ففسية اديدب مثل الداايح االر بسف االإفساسف ااادراك 
 ادد س حسق  تع الميسل الريس ع تدداد الففسع اك لك ال اا االإي   إن حسلة الإي  ياااس

حدين يإد يكان الإي  ميسراق يييد  داراق محفزاق ليريس ع ممس يديدم الى ان يةئ ففسم بدفيسق اففسيسق 
ا أن ليتغي  اييم افد يكان مدافسق يةا  ا تأثير سيبع ايى ففسية الريس ع االمة  يع كل ه ا ه

ًدد ليإي  بحسلتيم السيبية اااييسبية    يتدرا الريس ع ايى اامار االحساف التع ت
  :البحث واجراءاته الميدانية يةمنهج-2
 منهج البحث:  2-1
مح طبيدة ملكية  يت ك است د  البسحث المفةر الاقفع بساسيا  الد فسف اارتبسطية لكافم    

 البحث 
 عينة البحث : 2 –2

( اابسق من اابع كرب الإد  ليقساف المغيإة إ  ان ادد اابع 51لميف ايفة البحث        
( اابسق اه  يمثيان يري  المدارس الملسركة ببطالة التربية افد 12كرب الإد  ليقساف يبيغ  
 ( من ميتمح البحث  % 21مثيف ايفة البحث فسبة  

 البحث: الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة في 3 – 2
ًمن الاقال الى تحإي  اهداا           لغرا  مسن الحقال ايى بيسفسف قحيحة ادفيإة ت

 البحث استدسن البسحث بأدااف متدددب لتففي  متطيبسف البحث ايى الفحا اآلتع :
  :جمع المعلومات وسائل2-3-1
يمية ااا تبسر المقسدر الدالل قية  المإسب ف  االيفبية  المقسدر االمرايح الدربية    

 االإيسس 
 البحث:االجهزة واالدوات المستخدمة في  2 – 3 – 2
كراف فد  قساف   (  0سساة تافيف الكترافية ادد    ميد  كرب الإد  ليقساف المغيإة    
 (   Pantuom 4حسسبة الكترافية    (  3 
  :القياسات واالختبارات المستخدمة في البحث 4 – 2
 القلق :مقياس  1 – 4 – 2

يتكان من مإيسسين يلمل ااال ايى  ا   (محمد حسن ا اد اها مإيسس ا دم         
( ابسراف تإيس مدى اسةس  الإي  يع اارتإسك بمستاى اداك ال ا  يع المفسيسسف الريس ية 53 

( ابسراف تإيس مدى ااسفة الإي  لمستاى اداك 53ايسمى  الإي  الميسر ( ايتألا الثسفع من  
 ا  يع المفسيسسف الريس ية ايسمى الإي  المدا  ، ايت  تقحي  المإيسسين  الميسر ال

اي  مإيسس متدر  يتكان من  مسة ايى االمدا (  بدا ل ت  ت ر  يع ادد يإراف المإيسس 
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استيسبسف هع  دا مسق ،  سلبسق ، احيسفسق ، فسدرا ، ابداق (  ( ايمسق ان ابسراف الإي  الميسر تحمل 
  -  ااتية :اارفس

( أمس ابسراف الإي  المدا  يتحمل اارفس   5،  0،  4،  2،  8،  53،  51،  54،  51،  5 
 (   1،  1،  3،  1،  55،  50،  52،  51،  58،  13اآلتية   

 طريقة حساب المؤشرات الكمية : 2 – 4 –2
سقة يت    لةس تإيي  أدا ة  يت  تإيي  أداك ال ابين يع أثفسك المبسريسف من   ل استمسرب       

يع اليد  إ  يت  حسس  ادد المحسااف القحيحة لكل اا  من المةسراف ااسسسية بكرب الإد  
 ليقساف االتع تلمل :

                   . ضرب الكرة بالرأس.5 . الدحرجة.4  المراوغة..  3 . التهديف.2 االخماد. 5
 الهواء.. السيطرة على الكرة في 6
( أمس  ااداك القحي  لكل اا  يع ےفس  البسحث االكسدر المسساد ا ح ا مة  ا     

( تدفع قفر اايى x( ادرية الد مة  5المةسراف الم كارب اا ه ايى أن درية ه ه الد مة  
التإيي  تدطفس مًلر بأن الدريسف التع حقل اييةس  استمسربه ا ااسسس يةن المحقية الفةس ية 

 ال كر ع المةسراف آففة كل اا  ي
 االحصائية:الوسائل  5 – 2

 مدسمل اارتبسط   بيرسان(   المديسرد،اافحراا  الحسسبع،الاسط 
  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
 وتحليلها:عرض النتائج  1 – 3

 ( يبين درجات القلق الميسر والمعوق وقلق الحالة 1جدول )
تسلسل 
 الالعبين 

 درجة القلق 
 ميسر ال

 درجة القلق 
 المعوق 

 درجة قلق 
 الحالة 

1 41 40 81 
2 44 21 65 
3 32 34 66 
4 34 31 65 
5 43 22 56 
6 39 21 60 
. 29 16 45 
8 41 24 65 
9 30 32 62 
10 42 2. 69 
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11 35 35 .0 
12 45 28 .3 
13 41 28 69 
14 41 36 .. 
15 45 2. .2 
16 39 1. 46 
1. 34 32 66 
18 44 31 .5 

( إن البسحث است ر  دريسف ايفة البحث يع الإي  الميسر االمدا  5يتبين من اليدال       
( اافل درية 41افي  الحسلة ا  يظةر من   ل فتس يم أن اايى درية ليإي  الميسر كسفف  

لة يإد ( امس يع درية في  الحس53( اافل درية  43( بفمس كسفف اايى درية الإي  المدا   13 
 (  1( اكمس ها ما   يع اليدال  41( اافل درية  15كسفف اايى درية  

 ( يبين اعلى قيمة واقلها والمدى لمتغيرات البحث 2الجدول )
 الوسائل االحصائية

 المدى اقل قيمة اعلى قيمة 
 المتغيرات

 19 26 45 القلق الميسر

 24 16 40 القلق المعوق
 36 45 81 قلق الحالة

 
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث في المهارات االساسية  (3جدول )ال

 بكرة قدم للصاالت 
 الوسائل االحصائية

 
 المهارات االساسية

 ع±  س

 1،68 .4،6 االخماد
 2،29 2.،3 التهديف
 2،13 3،06 المراوغة
 2،11 .4،6 الدحرجة

 .1،5 4،33 ضرب الكرة بالرأس
 .1،3 .3،6 يطرة على الكرة في الهواءالس

 



312074-6032 :ISSN

 

196 
 

( أن فتس ر ايفة البحث يع اا تبسراف ال سقة بسلمةسراف ااسسسية 0ايتبين من اليدال      
( بسفحراا مديسرد فدره 4،32كسفف ايى الفحا ااتع يع مةسرب اا مسد كسن الاسط الحسسبع  

( 1،18( ااافحراا المديسرد  0،21( امس يع مةسرب التةديا يإد كسن الاسط الحسسبع  5،31 
( ا  يع مةسرب 1،50( ابسفحراا مديسرد  0،33ايع مةسرب المراا ة كسن الاسط الحسسبع  

( ايع مةسرب  ر  الكرب 1،55( اافحراا مديسرد  4،32الدحرية يإد كسن الاسط الحسسبع  
رب السيطرب ايى ( أمس يع مةس5،12( ابسفحراا مديسرد  4،00بسلرأس كسن الاسط الحسسبع  

 (  5،02مديسرد   ابسفحراا( 0،32كسن الاسط الحسسبع  يالكرب يع الةااك 
المؤشرات الكمية ألداء بعض مهارات كرة امل االرتباط بين قلق الحالة و ( يبين مع4الجدول )

 القدم للصاالت 
 الوسائل االحصائية

 ع± س المتغيرات
 قيمة ز

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

 9،21 .66،1 الحالة قلق
0،02 

 
0،.4 

 عشوائي
 1،68 .4،6 االخماد 1

 9،21 .66،1 قلق الحالة
 عشوائي 0،14

 2،29 2.،3 التهديف 2
 9،21 .66،1 قلق الحالة

 عشوائي 0،16
 2،13 3،06 المراوغة 3

 9،21 .66،1 قلق الحالة
 عشوائي 0،05

 2،11 .4،6 الدحرجة 4
 9،21 .66،1 قلق الحالة

 عشوائي 0،23
 .1،5 4،33 ضرب الكرة بالرأس 5

 9،21 .66،1 قلق الحالة
 عشوائي 0،04

السيطرة على الكرة في  6
 .1،3 .3،6 الهواء

 
( يإد ا   ييم البسحثان ا فة اارتبسط بين دريسف ال ابين يع في  4أمس اليدال        

لكرب الإد  ليقساف إ  اظةرف فيمة  ر( المحسابة اد  الحسلة ، ابين بدا المةسراف ااسسسية 
اياد ا فة ارتبسط في  الحسلة ابين المةسراف ااسسسية فيد الدراسة ، إ  اظةرف من   ل ه ا 

( افيمة  ر( 3،31اليدال ان فيمة  ر( المحسابة بين في  الحسلة ابين مةسرب اا مسد كسفف  
( أمس فيمة  ر( المحسابة بين في  الحسلة 3،54التةديا  المحسابة بين في  الحسلة ابين مةسرب 

( أمس فيمة  ر( المحسابة بين في  الحسلة ابين مةسرب  ر  3،31 يكسففابين مةسرب الدحرية 
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( بيفمس كسفف فيمة  ر( المحسابة بين في  الحسلة ابين مةسرب السيطرب  3،10 يكسففالكرب بسلرأس 
الإي  يميدةس كسفف افل من فيمة  ر( اليدالية البسلغة ( اه ه 3،34ايى الكرب يع الةااك  

 (  3،31( امستاى دالة  53( تحف درية حرية  3،24 
 مناقشة النتائج :  2 – 3

( اابسق كسفف دريستة  يع الإي  الميسر من 52( يظةر لفس ان  5من   ل اليدال        
كبر من درية الحيسد امس يع في  أدا  ن كسفف دريستة  يع الإي  الم( اابي1درية الحيسد اان  

( اابسق كسفف دريستة  اكبر من درية الحيسد اه ا يدطع مًلراق ايى أن ايفة 53الحسلة يأن  
البحث كسفف تدسمية  مح حساف الإي   الميسر االمدا  ( ييدب بقارب اسمة ااثبتاا افة  ايى 

، اأن مس يدزز ه ا الك   الفتس ر  ير الإي  ايى ادا ة  دا ل الميدفدر كبير من الااع تأث
ًثراف الكمية لداك مةسراف كرب الإد  ليقساف 4يدال   ( إ  ل  تظةر ييم اد ا فة بين الم

ابين الإي  االبسحث هفس يدزاهس الى ان اليةد البدفع االمةسرد المب ال يع ه ه اليدبة ي تيا 
طبيدة ه ه اليدبة تفرا ايى ال ابين ان  ان االدس  اليمساية بكرب الإد  ال سريية مث ق إ  ان

أثفسك المبسراب اايى الدما  يةن يع يأ  اا افف مستإطح أا يكان التبديل مفتا  ا ير مإيد 
ًكد بأن  دا ايفة البحث يع اداك مةسراف كرب الإد  ليقساف يداد الى ااامل  البسحث ي

م  متةس افدرتةس ايى تطاير  متدددب مفةس مس يتدي  بمفسهر التدري  الما ااية لة  امدى
ان المفسهر التدريبية تدد افقراق ااسم ق اسسسيسق يع قفح ال ا   ا  ؛امكسفيستة  البدفية االمةسرية

الإسدر ايى ااداك بقارب قحيحة امح كل ه ا يةن البسحث ا يغفل الدار ااييسبع االسيبع 
تظةر ايى ال ابين ااراا ففسية بحسلتيم  الميسر االمدا ( يدفدمس يكان فيإسق مدافسق 

(  بأن الإي  يرايإم ا طرابسف يسيالايية اففسية 5828ايسيالايية م تيفة ا  يلير ا اد  
م تيفة تكان بمثسبة مظسهر اا ااراا لم مفةس السياك الترددد سااك ايى المستاى الحركع اا 

لتركيز ااافتبسه الراد ال هن ااففدسلع اا الدإيع كسراة التةير االففرزب ا دا الإدرب ايى ا
 .(511: 5888رات :  ا التففس اارتفس  ال غط(  ا اد  اا طرا اسراة الفبا 

ًكد ايى ان ثإة ا        أن البسحث ابحس  مدريتم بمستايسف ايفة البحث المةسرية االبدفية ي
اسسمة كسمل ال ابين بأففسة  اسلية اأفة  يستطيدان ااداك يع مبسريسف قدبة اان ه ا يلير 

( الى أن  الثإة بسلففس هع درية اااتإسد التع يمتيكةس الريس ع ان مدى فدرتم 1331رات   
ن تافح الريس ع لفتس ر أدا م يدد اسم ق هسمسق من حيث التأثير ايى فتس ر  ايى تحإي  الفيس  اا 

االدطسك اكيمس زادف  المبسريسف كمس ان الثإة يع تافح الفتس ر تيدل الريس ع اكثر استدداداق ليب ل
درية التافح ااقب  الريس ع اكثر ثإة  ساا  لك من فدرتم ايى التحمل االمثسبرب االتقمي  
يع ماايةة الدإبسف التع تإسبيم اا الملك ف التع تدتر م ايقب  من السةل اييم ان يستسي  

 ( 18: 1331ليةزيمة اا ان يفإد اامل (   رات : 
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 الخاتمة:  – 4
ير  مدفاد بين الإي  الميسر االإي  المدا  لدى  ارر البسحث بدد مفسفلة الفتس ر ظةتاستف    

اابع كرب الإد  القساف يع بطالة المدارس ااادادية / تربية ديسلى  اهفسلك ا فة ارتبسط 
اأاقى البسحث ب رارب اهتمس  المدربين كحسلة  مدفاية بين المةسراف ااسسسية االإي  

 رارب تدزيز حسلة الإي   ال ابين،الففسع لمس لم من اهمية كبيرب يع أداك  ادادبسلاالمدرسين 
ايراك بحاث ملسبةة اايى ا الميسر لدى اابع كرب الإد  ليقساف اتإييل حسلة الإي  المدا ، 

 يدسليسف يردية ايرفية ا رى 
 

 :والمراجعالمصادر 
  الدربع، دار الفكر  رلسد االتاييماااداد الففسع ليفسل ين دليل اا كسمل:اسسمة  ،رات 

 ( 1331 مقر، الإسهرب،
  ااسكفدرية،  مبسدئ البحث الديمع يع التربية البدفية االريس ية ايع:حسن احمد اسازان 

   (5888 المدسرا،مفلأب 
 ليفلر،مركز الكتس   الإسهرب،:  المد ل الى اي  الففس الريس ع حسن:محمد  ،ا اد 

5881)   
  البحث الديمع يع التربية الريس ية ااي  الففس  كسمل،اسسمة  ،رات ا  سن،حا اد محمد

 (   5888دار الفكر الدربع ،  الإسهرب،:  الريس ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 


