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 ملخص البحث
ألا يةافألألأل ألا في را  ألبفألا رد ألبا رو أل أاف ألا  ا ألالس ستا ألا فا دغ ألاحد ألىا ألا ساا ألارو ألفا تا

فةفاباألففألا حرا  ألا  األ ؤد ي ألا يبإألبندف ألتاافألفاألح  األا يةاـأل  حل قألااةا  ألحراتاأل
ا ا ح ألبن   وألفاألاس تداـأل ف ر فألا  داتتألا في رؼألكألااةوألفر ناأل االاؿألإ  ألىدؼألا فن فس

ا يدؼألا اح أل فررفاألف ألإكاألألكا  فر فألا هسااإألا رناا األ إبط ءألأأارألففألفي روألااحدوألتيؿ
أل طيإأل ألا ساا ألاارو ألا في رؼ ألا  فس اػ ألاالر ل ء ألفا ألأار ألفف ألالسااإ أل يكا ألا  فر ن   أل يكه ا ف

أل  فتس ف.ألة فرا-ا ر  عاا فرحااألا ا  ااألاااتاألا  ربتاألا  دنتاألاباـا
ألا احاألألأل ألفنااا أل فيءف و ألا  ةر  ا ألا فني  ألا ا ح  ألاأىدافو.اس تدـ ألأل  ألأف  ألا اح  فلدألفة فع

أل ألان فت ألابااـ ألا  دنتا ألا  ربتا ألاااتا ألا ا  اا ألا فرحاا ألطيإ  ار ـألألففتس ألة فرا-ا ر  عابا 
أل أل2015-2014ا دراساأل ألا رناا تاأل50اا ا   ألبددىـ ألا اح ألا  طر لا ألاات  ر ألب نا ألط  ا  ك )

أل  ألبددىـ ألاا ا    ألا  ( أل إ(ك ألنر  ا ألا40فف ألبا  ألفا ب ف ألط  ا   ألا  ةر  تاأل(  فةفاب  ف
ااس تدـألا ا ح ألاس ف روأل لاتـألالداءألا في رؼأل  ل تـألأل(ألط  ا  أل أتألفةفابا.20اا ع اطاألافردؿأل 

ا في را ألا يةافتاألااروألا سااألق دألا اح كألااردألا حلاؿألبا ألا  ت ن  أل ف ألفر  ة ي ألا س تداـأل
 ألإ  ألأىـألاالس ن  ة  ألاا حلاؿألبا ألا ن    ألافني أل التألا ا حألSPSSا حل ااألاهحل  تاأل

ألا في را أل ألارض أل راـ ألفا ألا ة  ا ألأار ألا رناا ا ألا لسااإ ألا في رؼ ألا  داتت أل فر ن   ألإف فني ؛
ة فراأل-ا يةافتاألااروألا سااأل دػألطيإألا فرحااألا ا  ااألفاألااتاألا  ربتاألا  دنتاألابااـألا ر  عا

ألا  ألا في رؼ ألا  داتت أل فر ن   أل ط  ق ألتأ ا: ألاف  ألا ا ح  ألا الا ألفاألفتس ف. ألا رناا ا لسااإ
ألا ر  عا.أل ألابااـ ألا  دنتا ألا  ربتا ألااتا ألفا ألا ا  اا ألا فرحاا ألطيإ أل دػ ألا ساا ألارو ألفي را   راتـ

ألا أاف  ألا فة  حتا:ألا  داتتألا في رؼكألالسااإألا رناا اكألا في را ألا يةافتاكألاروألا ساا.
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أل
أل
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(Affect of exercises random overlop master craftsman style learn skills 

basketball offensive) 

Ist. Ali Aibdalamah Kadhem 

Faculty of Physical Education & Sciences sport- Masan University 

 

ABSTRACT 
   The offensive skillsIn basketball، is one of the basic principles which 

are the words of group of movements performed by the player when it is 

in the case of attack to achieve certain duties of mobility to reach the goal 

of the rival، drew attention to the use of exercise، the researcher overlap 

master craftsman to give more than one skill during lab random mwnner، 
reseach aims to know whether this exercise in this manner in the 

upgrading of the master craftsman basketball third stage students Faculty 

of Physical Education & Sciences  sport، Mian Universtiy. 

    Researcher used experimental curriculum relevance search problem 

and ifs objectives. The research community has included the third stage 

students Faculty of Physical Education &Sciences sport- Mian Universtiy 

Academic year 2014-2015 out of the (50) students، were selected random 

sample search the way of the divisions (b)، and (c) of the (40) students، 
distributed on the two groups waldhabtah pilot rate (20) students per 

group. 

  Resaearcher used form performance calendar master craftsman to 

assess skill basketball offensive under search، after obtaining the data 

processed using the Spss bag. And access the resulte، including the 

reseacher to the most important conclusions from them; that the exercises 

overlap master craftsman atyle random positive impact in learn some 

skills basketball offensive to third stage students in Faculty of Physical 

Education and  Sciences sport- University of Misan. It is recommended 

that the researcher، including this: the application of exercises overlap 

master craftsman indisctimenate manner im education basketball skills 

among students in thier stage in Faculty of Physcal Education and 

Sciences sport. 

Keywords: Overlap master craftsman، random methed، Attack skills، 
basketball 
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 :المقدمة-1
ألق تألألألأل ألفف ألفردؼ ألفةياد ألإ   أل ح    ألا  ا ألاا دف بتا ألا يةافتا ألافي را ي  ألا ساا ألارو أل راا   ف  

روألت لاألكألا االاؿألإ  ألا فس اػألا ة دألفاألىكهألا ارااألال دألففألاف يؾألا يبإألأاألا ط  إألالاأل
ا ر  عاألقدرا أل دنتاألافي ر األافار األت لاأل فانوألففأل حل قألا نة  ألاا  ف  ألفاألىكهألا ارااكأل
ا ردألا في را ألا يةافتاألفاألاروألا سااألىاألاحدألا فا دغألالس ستاألا  األ أافألبا روألبفألفةفاباأل

ألفر ناألألففألا حرا   أل  حل قألااةا  ألحراتا ألا يةاـ ألتاافألفاألح  ا ألا يبإألبندف  ا  األ ؤد ي 
 أتأل رااألفرقتاألفةفاباألففألا في را ألاالس ستاألا ت لاأل ي ألاا  األ االاؿألإ  ألىدؼألا فن فس.أل

(ألإ  أل"ألأفأل رااألاروأل1995 ةإألبا ألا ف راـألا ل ني ألتيؿألا درسكألا كارأل فحفادألب دألا ة   كأل
أؼألقدرا وألبا ألألكبا ألا لدرا ألأهدراأتاأل يبإألألروألفي را ي ألا ر فدألاناتألر تساااا سااأل ف   أل

اس طيعألاقراءوألا    األا فحتطاألاا فا را ألا ل دفاألفني ألاات ت رألاالس ة ااألا فن سااألأان ءألا طاطااأل
أل(.ألألألأل212:أل1995اا  يد فألااتألالنااعألففألتيؿألا ت كألا لرارألا في ـ" ألب دا ة   :أل

ـأل(ألا  ألا في را ألاالس ستاألبا ألاني أل"ألحرااألااألفةفاباألففأل2003 أل ألإسف ب تكألألاان رألألألألأل
أل(.41:أل2003االس ست  ألا حراتاأل ؤدؼأل درةاألب  تاألففألا دقا" ألإسف ب ت:أل

ا اح ألا فدربافألاا فت لافألفاأل رااألاروألا سااألبفألاس  تألفت اةاألاف ناباأل  طا رألق  ات  ألألألألأل
با أل طا رألا ة نإألا  دناألاا في رؼألاا نةساألاا تططاألاففألىكهألا يب  فألاا  األ سيـألا     األ

أل فر ن  أل أل" ا اس  تألىاألاس تداـأل ف ر فألفراااألت لاألبفألطر قألا  داتتألا في رؼ.ألانللدأل ي 
ني أل اؾألأل(71:أل1967 قر طـ:ألألتنفتألاتأل در إألف ي ألقسف فألأاألأأارألففألا في را ألالس ستا" اا 

ألوألا صرضألفني ألاأ س إألا يبإألأأارألففألفي روألأاألفلدروأل"ا  ف ر ف"ألا  األ ح اؼألبا أل ف ر فألبد
أل(170:أل1978 ا لة ر:

ا أففألعرار ي ألاأني ألفل رباأل ارضألح ال ألا ارإألا  األقدأل سيـألفاألرفعألق  ات  ألا يبإألألألألألأل
أل ألا لحتح ألا  لرؼ ألفا ألاا لة  ألفا ألا في را  ألارض أل طا ر ألفا ألأتع   ألا س بد ألا فا راو أان ء
أل(192:أل1994 ل  ح:ألألترادألاس تدافي ألاةاا دألبدوألفني :ا  دنتاأل دػألا يب  ف.ألاأل

  نابي أل   دألا يب  فألا رهااألفاألا فف رسا. .1
  ناعألا  ف ر فألا  ألأني ألففألل  حألا ةي  ألا اظتةاأل يبإ. .2
  ة دألفاألح  األاس تدافي ألفاألا  در ا  ألإكأل نفتألأأارألففألفي روألابنلرأل دنا. .3

تدفاألفاألا  راـألاا كؼأل ن فسألالس   إألا  لا دتاألتردألالسااإألا رناا األففألالس   إألا فس ألألألأل
ا لدتفاألبا ألأس سأل ر  إأل راـألا في را ألا حراتاأل.ألففاي ألتلاـألا فدرإألأاألا فدرسأل  راـألا فن ا األ
ألفاألا احدوأل ألفي ـ ألتف رسألبد دو ألأؼألإفألا ف راـ ألا ااحدو ألا  راتفتا ألفاألا احدو اا  يد فألاا طاطاا

السااإألا رناا األا لسااإألاالت ت رؼألاتللدألاوأل"أل ا دؿألأل(أل1986ا  راتفتاكألاتررؼأل ألى ربر أل
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فح اال ألا  فر فألبا ألفي روألفر ناألا ا ي ألفي روألا نتاألاا رادوألإ  ألالا  ألاىاكاأل ح فألان ي ءألفدوأل
 .(Herbert :1986: 52)ا  فر فأل"أل

رألففألافاألعاءألف أل لدـألاةوألا ا ح ألبن   وألفاألاس تداـأل ف ر فألا  داتتألا في رؼأل إبط ءألأأاأل
ألااحدوألتيؿألا  فر فألا هسااإأل ألأس   إألا  در سألا كؼأل"تر فدألأل(ا رناا ا في رو ألاحد اا كؼألترد

با ألفراب وألفس ات  ألا طاااكألإكأل ؤدػألا حرااألففألا فس اػألا ت صألا   اف ككألا يدؼألإ  ألا رفتأل
أل:1996أل: فحسفألحفصبا ألإنراؾألةفتعألا  يف كألفاألالداءألفاألاق ألااحدألاتألحسإألفس ااه."

أل(98
أفألالسااإألا ف اعألفاأل راـألا في را ألقدألالأل  ف ن ألفعألح ةاألاقدروألا طيإألا حراتاألاا  األألإكألألأل

أل فر ن  أل ألاس تداـ ألا ا ح  ألار أػ أل كا ألا فطااإ. ألا  نات ألا في رؼ ألا  فس اػ ألا الر ل ء أل س ىـ ال
أل ألا هسااإ ألا في رؼ ألالداءألأل(ا رناا ا ا  داتت ألفا ألا طااا ألةفتع ألإنراؾ ألبا  أل يدؼ اأسااإ

ا ن ل  يـألففأل فر فألإ  ألأترألااتأل فر فألتح اؼألبا ألأأارألففألفي روألااحدوألفاألا اق ألنةسوألكأل
ألالسااإألففألأارألفاألاالر ل ءألا  فس اػأل ألا  فر ن  أل يكا ألا فأل يكه ألإكا ا يدؼألا اح أل فررفاألف 

  ف.ة فراألفتسأل-ا في رؼألااروألا سااأل طيإألا فرحااألا ا  ااألاااتاألا  ربتاألا  دنتاألابااـألا ر  عا
 اجراءات البحث:-2
 منهج البحث: 2-1
ألاس تدـألا ا ح ألا فني ألا  ةر  األ فيءف وألفناااألا اح ألاأىدافو.أل
 مجتمع البحث وعينته: 2-2

ألا األألألألأل ألا فرحاا ألطيإ ألبا  ألا اح  ألفة فع ألا ر  عا  اان فت ألابااـ ألا  دنتا ألا  ربتا ألاااتا أل-ا
(ألط  ا  كألاات  ر ألب ناألا اح أل50 ألاا ا   ألبددىـأل2015أل-2014ة فراألفتس أل ار ـألا دراساأل

(ألط  ا  ألفا ب فألبا ألا فةفاب  فأل40ا  طر لاألا رناا تاألففألنر  األ إ(كألا  (ألاا ا   ألبددىـأل 
أل(ألط  ا  أل أتألفةفابا.20ا  ةر  تاألاا ع اطاألافردؿأل 

ألاق تألا  دءألا  رفتأل ـألاةراءألا  ة نسأل افةفاب  فألا  ةر  تاألاا ع اطاألفاألف ص را أل ا طاؿكألألألألأل
أل  ألا ةداؿ ألفا ألف  ف ألاف  أل(ك ألا دراسا ألق د ألاا في را  ألا رفرك أل  فأل1ا ا فك ألا  أ فؤ ألاةراء ألا ـ ألك )

أل(أل.2ا فةفاب  فألكألااف ألف  فألفاألا ةداؿأل 
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 يبين تجانس المجموعتين في متريرات )الطول ، الوزن ، العمر(  (1جدول )

 جموعتين في متريرات المهارات الهجومية بكرة السلة قيد الدراسةيبين الت افؤ بين الم ( 2جدول ) 

 2.02( = 38( ودرجة حرية )0.05قيمة )ت( الجدولية بمستو  داللة )
 
 استمارة تقييم الداء الفني ) الت نيكي ( لمهارات كرة السلة : -2-3

س ف روألا ب ف دألاالتـألاالداءألا ةناأل في را ألاروألا سااألق دألا دراساألق ـألا ا ح أل صرضأل ل أل
ا يةافتاأل عففألا في را أل(، التي 2011اوس يوسف خلفة المنصور ، ا  األأبدى ألا ا ح أل 

اىاألاس ف روألفلنناألبا ألاىاأل ا فن ا األا لدر اكألا طاطااأل  ص  رألاال ة هكألا  لا إألا سافا(كأل
حااألالا  ألااات  ألا  ربتاألا ر  عتاألا  رراؽكألاس تر أل ي ألالسسألا رافتاألففألب ناألففألطيإألا فرأل

ألح  ألا لدؽألاا اا  ألاا فاعابتا.
 االختبارات القبلية : 2-4

اةرػألا ا ح ألاالت ا را ألا ل اتاألاك ؾأل  لا رألالداءألا ةناأل ألا  أنتااأل(أل ر ناألا اح أل 
ألاال أل  ص  ر ألا طاطاا ألا لدر اك أل ا فن ا ا ألفي را  أل  أر خألفا ألا سافا( ألا  لا إ  ة هك

 
 المتريرات

 
وحدة 
 القياس

  تجانس
 معامل االلتواء

 
 الضابطة التجريبية النتيجة

 الضابطة التجريبية ع -س ع -س
 اعتدالي 0.520 0.781- 6.560 179.25 7.869 177.15 سم الطول
 اعتدالي 0.982 0.900 5.740 69.31 5.856 68.21 كرم الوزن 
 اعتدالي 0.785 0.823 13.266 246.75 11.232 244.8 شهر العمر

 
 المتريرات

 
وحدة 
 القياس

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
قيمة 
)ت( 
 الجدولية

 
 ع -س ع -س النتيجة

المناولة 
 0.139 1.234 4.95 1.026 5 درجة الصدرية

2.02 

 غير معنو  

الطبطبة 
تريير ب

 االتجا 
 غير معنو   1.005 0.554 3.815 0.514 3.985 درجة

التصوي  
 غير معنو   0.843 1.046 4.6 0.813 4.35 درجة السلمي
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كألاردأل رر ضألافرادألا ر ناألا  ألاحد  فأل راتف   فأل  اعتحأل15/12/2014  ألإأل14/12/2014
ا في را ألا فطااإأل رافي كألاكأل ـألبرضألا  لا رألبا ألفةفاباألففألا ت راءألاا فت ل فأل ارااأل

أل ألا ن    ك ألاابط ء ألا ل اا ألا ةنا ألاالداء أل  ل تـ ألا ساا ألاالتإارو ألتيؿ ألفف ألاس تر ألك ألا ل اتا  ا را 
ا ا ح ألا  أ فؤأل  فألا فةفاباألا  ةر  تاألا  األ  راـألاأسااإألا رناا األاا فةفاباألا ع اطاألا  األ

أل  راـألا لسااإألاالفرؼألا ف اعألففألق تألا فدرس.
 سلو  عمل المجموعتين :أو تمرينات التداخل المهار  ا2-5
 :تمرينات التداخل المهار  بالسلو  العشوائي2-5-1

ألط  ألأبدى  ق ألا في رؼألاا  ا ألا  داتت أل فر ن   ألا اح ألبا أل ألا ا ح  ألفا ألا ااردو افي را 
أيألا افقألالس   إألا رافتاألاا  رباتاألا  األاأد ألبا ي ألا فل درألفاألاس تداـألا تطاا ألا  راتفتاأل

ألا فةفاب  فألا  ةر  تاألاا ع اطاألبا ألا احدا ألاآل تاأل:
 سااإألا رناا األ ا ألبددأل لاا  داتتألا في رؼأل فر ن  ألا فةفاباألا  ةر  تا:ألا  األ راف أل

(ألدقتلاألاىاألا اق ألا ف ر رؼأل90(ألاحدوأل راتفتاأل ففألا احدوألا ااحدوأل 16ا احدا ألف ي أل 
 ـ.د.ألألففألق تألفدرسألا ف دوألىكهألا  فر ن  فاألا أاتاكألاط قألألاروألا سااباتوألفاأل در سأل

 ـأل.3/3/2015ـألألا ص تاأل21/12/2014ر خألأل ففأل ألأحفدألب دألال فاألا ظـ(
 درسألاكأل ا ألفا نةسألسااإألاالفرؼألا ف اعألففألق تألا فةفاباألا ع اطا:ألا  األ راف ألا ل

أل  ألا ااحدوأل 16بددألا احدا ألا  راتفتاألف ي  أل راتفتاأل ففألا احدو (ألدقتلاألاىاأل90(ألاحدو
ا  ففألا كؼألتس رألباتوألفدرسألا ف دوأل ااقعألاحد  فألفاألاالس اعألافقألا فني ألا فر فدألففأل

  در سألىكهألا ف دوأل احد  فألفاألاالس اعأل.ق تألا أاتاأل 
 اسلو  عمل المجموعتين : 3-5-2

ألق ـألا ا ح أل  لستـألا احدوألا  راتفتاألإ  ألايااألأقس ـألاا فألك ؾألا آل األ: 
  عففألىكاألا لسـألبا ألا فلدفاألاابط ءألاهحف ءألا ر ـألااهحف ءألا ت صألألالقسم التحضير  : -أ

داءألا في را ألقتلاألكألا يدؼألىكاألا لسـألإ  أل ي  األا ةسـألل(ألد20ا  احدوألا  راتفتاألاب ففألقدرهأل 
 ا فرط وألا  احدوألا  راتفتاأل.

ألا  ط تل  ألألالقسم الرئيسي : -  ألاةراء ألااك ؾ ألالس ستا ألا في را  ألابط ء ألا لسـ ألىكا   عفف
 ىف :ألة    ف(ألدقتلاأل ااقعأل60ا رفاتاأل  اؾألا في را ألكألاا فأل ففألا لسـألا ر تساأل 

أل(ألدقتلا.35ا ة ءألا  ط تلاأل:ألا فنوأل أل-أل(ألدق  قأل.25:ألا فنوأل ا ة ءألا  راتفاألأل-
  عففألىكاألا لسـألبا ألا ر إألااأل فر ن  أل يد األا حتاألاالنلراؼألكألا ففألألالقسم الختامي : -ج

أل(ألدقتلا.10ىكاألا لسـأل 
 االختبارات البعدية : 3-6
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ألأل ألإارد ألا ر نا ألا اح  ألاا  راتفتأل ااحدا أف ؿ ألفا ألا ااردو ألألكافي را  ألاأةراءألق ـ ا ا ح 
ألا  األ ألا  لا ر ألا ا أل نةس ألا اردتا ألاالت ا را  أل لا ر ألا ـ أل ي  ألا في رؼ أل سداء ألاردتا ات ا را 
ألاا ت لاأل ألا فلارو ألا اردتا ألاالت ا را  ألبرض ألا ـ ألا في را  أل يكه ألا ل اتا ألاالت ا را  لار 

 لاتـألألا لداءألا في رؼألبا ألفةفاباألففألا ت راءألففألكاؼألاالت ل صألفاأل رااألاروألا سااكألا ـ
الداءألا في رؼأل افةفاب  فأل ا  ةر  تاألاا ع اطا(أل افي را ألا ااردوألفاألا اح ألا فاكألاقدألاةر  أل
ألا سافا(أل ألا  لا إ ألك ألاال ة ه أل  ص  ر ألكا طاطاا ألا لدر ا أل ا فن ا ا أل افي را  ألا اردتا االت ا را 

أل(.10ففأل ـ.ألباف  ألافألدرةاألا  ل تـأل أتألفي روألا ن أل9/3/2015ـألألا  ألأل8/3/2015  أر خألأل
 الوسائل اإلحصائية: 2-7

ألألألأل  ألاهحل  تا ألا حل اا ألا ا ح  ألا اس  تألSPSSاس رفت ألففألىكه ألا  ت ن   ألفر  ةا ألفا
ألاال  ااء اهحل  تا: ألفر فت ألا حس  اك ألا اسط ألا فرت رؼألك ألاالنحراؼ أل ك أل ار ن  ألTات ا ر )

أل(.(أل ار ن  ألا فس لااTات ا رأل كألا ف رااطا
 شتها:عرض النتائج وتحليلها ومناق-3
عرض وتحليل ومناقشة نتلائج االختبلارين القبللي والبعلد  للمهلارات المحلددة فلي البحلث  3-1

 للمجموعتين الضابطة و التجريبية :
يبين المعالجات االحصائية الخاصة باالختبارين القبلي والبعد  للمهارات المحددة  (3جدول )

ألوالتجريبيةألفي البحث للمجموعتين الضابطة

أل( . 19( وبدرجة حرية )  0.05( تحت مستو  داللة )  2.09قيمة ) ت ( الجدولية ) *
طألا حسػػ  األااالنحػػػراؼألا فرتػػػ رؼألاقتفػػػاأل(ألا ػػكؼأل  ػػػ فألا اسػػػأل11بنػػدألفيحظػػػاألا ةػػػداؿأل أل

  (ألا فحسػاااألافسػػ اػألا دال ػػاأل افةفػاب  فألا عػػ اطاألاا  ةر  تػػاألفػاألاالت اػػ ر فألا ل اػػاألاا ارػػدؼأل
نةػػدألافألا اسػػطألا حسػػ  األ فيػػ روألا فن ا ػػاألا لػػدر األفػػاألاالت اػػ رألا ل اػػاأل افةفابػػاألا عػػ اطاألاػػ فأل

نةػػدألافألا اسػػطألا حسػػ  األفػػاألاالت اػػ رألأل(أل  نفػػ 1.234(ألااػػ نحراؼألفرتػػ رؼألقػػدرهأل ألأل4.95التفػػاأل 
(ألابنػػػدألحسػػػ إألقتفػػػاأل  (ألنةػػػدى أل1.051(ألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼألقػػػدرهأل أل5.5اػػػ فألالتفػػػاأل ألا ارػػػدؼ

 حصائيةاال المعالجات
 االختبار

قيمة ) ت (*  بعد  قبلي
 المحسوبة

مستو  
 ع للس ع للس الداللة

 
 المناولة الصدرية

 معنو   غير 1.396 1.051 5.5 1.234 4.95 ضابطة
 معنو   11.453 0.686 8.05 1.026 5 تجريبية

 
الطبطبة بتريير 

 االتجا 

 معنو   12.260 0.785 6.475 0.554 3.815 ضابطة

 معنو   26.440 0.435 7.435 0.514 3.985 بيةتجري

 
 التصوي  السلمي

 معنو   7.443 1.239 6.8 1.046 4.6 ضابطة
 معنو   18.136 0.882 8.4 0.813 4.35 تجريبية
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(ألأل19(ألبنػػػدألدرةػػػاألحر ػػػػاأل ألأل2.09(ألاىػػػاألأقػػػتألفػػػػفألا درةػػػاألا ةدا تػػػاألا ا  صػػػػاأل أل1.396التفػػػاأل 
 األ فيػػ روألا فن ا ػػاأل(ألكألافػػ ألا فةفابػػاألا  ةر  تػػاألفاػػ فألاسػػطي ألا حسػػ 0.05ا حػػ ألفسػػ اػألدال ػػاأل 

(ألفػػػاألحػػػ فألنةػػػدألافأل1.026(ألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼألقػػػدرهأل أل5ا لػػػدر األفػػػاألاالت اػػػ رألا ل اػػػاألالتفػػػاأل 
(أل0.686(ألااػػ نحراؼألفرتػػ رؼألقػػدرهأل ألأل8.05ا اسػػطألا حسػػ  األفػػاألاالت اػػ رألا ارػػدؼألاػػ فألالتفػػاأل 

األ أل(ألاىػػػاألأباػػػ ألفػػػفألا درةػػػاألا ةدا تػػػاألا ا  صػػػ11.453ألابنػػػدألحسػػػ إألقتفػػػاأل  (ألنةػػػدى ألالتفػػػاأل 
أل(.0.05(ألا ح ألفس اػألدال األ أل19(ألبندألدرةاألحر األ ألأل2.09

افػػػ ألفػػػاألفيػػػ روألا طاطاػػػاأل  ص  ػػػرألاال ةػػػ هألفنةػػػدألافألا اسػػػطألا حسػػػ  األفػػػاألاالت اػػػ رألا ل اػػػاأل
(أل  نفػػػ ألنةػػػدألافأل0.554(ألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼألقػػػدرهأل ألأل3.815 افةفابػػػاألا عػػػ اطاألاػػػ فألالتفػػػاأل أل

(أل0.785(ألااػ نحراؼألفرتػ رؼألقػدرهأل ألأل6.475 ألألا اسطألا حس  األفاألاالت ا رألا اردؼألاػ فألالتفػا
(ألاىػػػاألاباػػػ ألفػػػفألا درةػػػاألا ةدا تػػػاألا ا  صػػػاألأل12.260ابنػػػدألحسػػػ إألقتفػػػاأل  (ألنةػػػدى ألالتفػػػاأل أل

(ألكألاف ألا اسطألا حس  األفاألاالت ا رأل0.05(ألا ح ألفس اػألدال األ 19(ألبندألدرةاألحر األ 2.09 
(ألفػاألحػ فأل0.514فرتػ رؼألقػدرهأل ألأل(ألااػ نحراؼأل3.985ألا ل ااأل افةفاباألا  ةر  تاألفاػ فألالتفػاأل 

(ألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼألقػػػدرهألأل7.435نةػػػدألافألا اسػػػطألا حسػػػ  األفػػػاألاالت اػػػ رألا ارػػػدؼألاػػػ فألالتفػػػاأل أل
(ألاىاألأبا ألففألا درةػاألأل26.440أل(ألابندألاس ترا ألقتفاأل  (ألا فحساااألنةدى ألالتفاأل 0.435 

أل(.0.05(ألا ح ألفس اػألدال األ أل19(ألبندألدرةاألحر األ ألأل2.09ا ةدا تاألا ا  صاأل أل
اف ألفاألفي روألا  لا إألا سافاألفنةػدألافألا اسػطألا حسػ  األفػاألاالت اػ رألا ل اػاأل افةفابػاأل

(أل  نفػ ألنةػدألافألا اسػطألا حسػ  األ1.046(ألااػ نحراؼألفرتػ رؼألقػدرهأل ألأل4.6ا ع اطاألا فألالتفػاأل أل
(ألاا سػػػ ترا ألقتفػػػاأل1.239(ألااػػػ نحراؼألفرتػػ رؼألقػػػدرهأل ألأل6.8فػػاألاالت اػػػ رألا ارػػػدؼألاػػ فألالتفػػػاأل أل

(ألبندألأل2.09(ألنةدى ألابا ألففألقتفاأل أل أل(ألا ةدا تاألا ا  صاأل ألأل7.443فحساااألا ا  صاأل أل  (ألا 
(ألكألافػػػ ألا اسػػػطألا حسػػػ  األفػػػاألاالت اػػػ رألا ل اػػػاأل0.05(ألا حػػػ ألفسػػػ اػألدال ػػػاأل 19درةػػػاألحر ػػػاأل 

(ألفػاألحػ فألنةػدألافأل0.813(ألااػ نحراؼألفرتػ رؼألقػدرهأل ألأل4.35أل افةفاباألا  ةر  تاألفاػ فألالتفػاأل 
(أل0.882(ألااػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼألقػػػدرهأل ألأل8.4األاالت اػػػ رألا ارػػػدؼألاػػػ فألالتفػػػاأل ألا اسػػطألا حسػػػ  األفػػػ

(ألاىاألأبا ألفػفألا درةػاألا ةدا تػاألا ا  صػاألأل18.136ألابندألاس ترا ألقتفاأل  (ألا فحساااألا ا  صاأل 
 (ألكأل0.05(ألا ح ألفس اػألدال األ أل19(ألبندألدرةاألحر األ أل2.09 

حػددوألفػاألا احػ ألاا ف  نػاألفػاألا ةػداؿألد ػ ألن ػ   ألاالت اػ ر فألا ل اػاألاا ارػدؼأل افيػ را ألا فأل
(ألافألاػػتألفػػفألا فةفػػاب  فألا عػػ اطاألاا  ةر  تػػاألسػػ ر ألافػػقألفػػني أل راتفػػاألفػػاألبفاتػػاأل راػػـأل11 

ا فن ا ػػػاأل ا فيػػ را ألق ػػدألا احػػػ ألاىػػكاألادػألا ػػ ألرفػػػعألفسػػ اػألالداءألا فيػػ رؼأل اطػػػيإألفػػاألفيػػ را أل
فألتػػيؿألن ػػ   ألاالت اػػ را ألا لػػدر اكألا طاطاػػاأل  ص  ػػرألاال ةػػ هكألا  لػػا إألا سػػافا(ألاىػػكاألااعػػحألفػػ

ا اردتػػاأل يػػكهألا فيػػ را ألكألاترػػ األا ا حػػ ألسػػ إألك ػػؾألا ػػ ألافأل راػػـألأؼألفيػػ روأل ػػ ـألارػػدوألطرا ػػقألفنيػػ أل
ا  أػػػراركأل ػػػك ؾألنةػػػدألافألا فةفابػػػاألا عػػػ اطاألقػػػدألحللػػػ ألنسػػػااألفػػػفألا ػػػ راـألن  ةػػػاأل أػػػرارألافف رسػػػاأل
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ؼألا ف اعألففألق ػتألا فػدرسألا في را ألففألتيؿألا احدا ألا  راتفتاألا  األاس تدـألف ي ألالسااإألاالفرأل
كألف  يدؼألا ر تساأل أتألاحدوألىاألاتلػ ؿألا فػ دوألا فطاػاإأل رافيػ ألا ػ ألا ط  ػإألكألااػك ؾألافأل طػارأل
فس اػألاالداءألا في رؼألترادألا  ألحلاؿألافرادألا فةفاباألا عػ اطاألباػ ألا  أػرارا أل أػتألفيػ روألفػعأل

يإألاانػ ءألف ػروألا  راػتـألظيارألدارألا فدرسألاناتألا  رألفاألالسااإألا ف اعألففألق اوألفياأل اةوألا ط
أل: فحفادألا ربترػػا ػػ راـألا فيػػ روأل"اكألترػػدألب فػػتألا  اةتػػوألفػػفألاىػػـألباافػػتألاأ سػػ إألا ط  ػػإأل احراػػا"

أل.(82أل:2000
  نفػػػػ ألترػػػػ األا ا حػػػػ ألسػػػػ إألاةػػػػادألا ةػػػػراؽأل ػػػػ فألاالت اػػػػ ر فألا ل اػػػػاألاا ارػػػػدؼأل افةفابػػػػاألأل

 راػـألفيػ را ألاػروألا سػااألق ػدألألسػااإألا رنػاا األفػا لاألأل فر ن  ألا  داتتألا فيػ رؼألاارألا  ةر  تاألا  أل
اقػػدألاظيػػر ألن ػػ   ألا دراسػػاألاةػػادألفػػراؽألفرناتػػاألكا ألدال ػػاألاحلػػ  تاألفػػاألفسػػ اػألا ػػ راـألا احػػ ألكأل

 ػػػػيداءألا فيػػػػ رؼألااػػػػروألا سػػػػااألفػػػػاألا فيػػػػ را ألق ػػػػدألا احػػػػ ألا فلػػػػاحاألاالت اػػػػ رألا ارػػػػدؼأل افةفابػػػػاأل
ا ػػػكؼألااػػػرألفػػػاأل  ػػػ دوألسػػػااإألا رنػػػاا األ لاأل فر نػػػ  ألا  ػػػداتتألا فيػػػ رؼألا  ةر  تػػػاألا  ػػػاألاسػػػ تدف أل

 حلػػػ تألا ف رافػػػ فألفي ر ػػػ  ألكألاترػػػ األا ا حػػػ ألاةػػػادألا ةػػػراؽألا ػػػ ألافألىػػػكاألالسػػػااإألبػػػ  ألا ريقػػػاأل
ا ف ا د األ  فألا فراـألاا ف راـألاابط ألا ف راـألدارا ألف بي ألفاألانةػ  ألا رفاتػاألا  راتفتػاألاا  الػتألا ػ أل

ءألا لػػػحتحألففػػػ أل ػػػؤدؼألإ ػػػ ألبفاتػػػ  ألفػػػفألتػػػيؿألالداأليػػػ  نةسػػػوألا ط تلألا ا فيػػػ رألألعػػػراروألا ػػػربطأل ػػػ ف
"ألأفألا  فػػػػر فألا رنػػػػاا األباػػػػ روألبػػػػفألساسػػػػااألأل حل ػػػػقألفسػػػػ اػألة ػػػػدأللداءألا فيػػػػ را ألا فػػػػرادأل رافيػػػػ .

ف ر قاػػاألفػػفألا  فر نػػ  ألفػػاألأداءا ألفسػػ لااأل ػػكا ي أل رػػددألفت اػػفألفػػفألا فيفػػ  أل تسػػ ألعػػففألنظػػ ـأل
أل.أل(Schmidt:2000:52 )فحددأل"

عديللللة للمهللللارات المحللللددة فللللي البحللللث عللللرض وتحليللللل ومناقشللللة نتللللائج االختبللللارات الب 3-2
 للمجموعتين التجريبية والضابطة :

يبين المعالجات االحصائية الخاصة باالختبارات البعدية للمهارات المحددة في  (4الجدول ) 
 البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة

 االحصائية المعالجات
 االختبار

* قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

مستو  
 ع للس ع للس الداللة

 معنو   9.083 1.051 5.5 0.686 8.05 المناولة الصدرية

 معنو   4.778 0.785 6.475 0.435 7.435 الطبطبة بتريير االتجا 

 معنو   4.702 1.239 6.8 0.882 8.4 التصوي  السلمي

 ( . 38وبدرجة حرية ) (  0.05( تحت مستو  داللة )  2.02قيمة ) ت ( الجدولية ) *
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(ألافألا فةفابػػاألا  ةر  تػػاألفػػاألاالت اػػ رألا ارػػدؼأل فيػػ روألا فن ا ػػاألا لػػدر األ4  ػػ فألا ةػػداؿأل أل
(ألاا فةفابػػػاألا عػػػ اطاألفػػػاأل0.686(ألاػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼأل ألأل8.05حللػػػ ألاسػػػط ألحسػػػ  ت ألقػػػدرهأل أل

أل(ألاػػػػػػ نحراؼأل5.5ا ارػػػػػػدؼأل فيػػػػػػ روألا فن ا ػػػػػػاألا لػػػػػػدر األحللػػػػػػ ألاسػػػػػػط ألحسػػػػػػ  ت ألقػػػػػػدرهأل ألألاالت اػػػػػػ ر
(ألألاا نػػػػ أل  (ألا فحسػػػػاااأل افةفػػػػاب  فألفػػػػاألاالت اػػػػ رألا ارػػػػدؼأل فيػػػػ روألا فن ا ػػػػاأل1.051فرتػػػػ رؼ 

(أل حػػ ألفسػػ اػألدال ػػاأل2ألكأل02(ألاىػػاألاأ ػػرألفػػفألقتفػػاأل  (ألا ةدا تػػاألا ا  صػػاأل 9.083ا لػػدر األ أل
أل(أل.أل38(ألابدرةاألحر األ ألأل0.05 

االت ا رألا ارػدؼألألاف ألفاألفي روألا طاطااأل  ص  رألاال ة هألفلدألحلل ألا فةفاباألا  ةر  تاألفا
(ألاا فةفابػػػاألا عػػػ اطاألفػػػاألأل0.435(ألاػػػ نحراؼألفرتػػػ رؼألقػػػدرهأل ألأل7.435اسػػػط ألحسػػػ  ت ألقػػػدرهأل أل

(ألاا نػػػ ألأل0.785(ألاػػ نحراؼألفرتػػػ رؼأل ألأل6.475االت اػػ رألا ارػػػدؼألحللػػ ألاسػػػط ألحسػػ  ت ألقػػػدرهأل أل
قتفػػػػاأل أل أل(ألا فحسػػػػاااأل افةفػػػػاب  فألفػػػػاألاالت اػػػػ رألا ارػػػػدؼأل فيػػػػ روألا طاطاػػػػاأل  ص  ػػػػرألاال ةػػػػ هأل أل

(أل38(ألا حػػػ ألدرةػػػاألحر ػػػاأل 2ألكأل02(ألاىػػػاألاأ ػػػرألفػػػفألقتفػػػاأل أل أل(ألا ةدا تػػػاألا ا  صػػػاأل أل4.778
أل(أل.0كأل05اافس اػألدال األ 

افػػػ ألحلػػػا ألا فةفابػػػاألا  ةر  تػػػاألفػػػاألاالت اػػػ رألا ارػػػدؼأل فيػػػ روألا  لػػػا إألا سػػػافاألباػػػ أل
(ألكألاألحلا ألا فةفابػاألا عػ اطاألأل0.882(ألا نحراؼألفرت رؼألقدرهأل ألأل8.4اسط ألحس  ت ألقدرهأل أل

(ألاا ن ألقتفاألأل1.239(ألا نحراؼألفرت رؼأل ألأل6.8األاالت ا رألا اردؼألبا ألاسط ألحس  ت ألقدرهأل ألف
(ألاىػػػاألأل4.702  (ألا فحسػػػاااأل افةفػػػاب  فألفػػػاألاالت اػػػ رألا ارػػػدؼأل فيػػػ روألا  لػػػا إألا سػػػافاأل أل

(ألابدرةػػاألحر ػػاألأل0.05(أل حػػ ألفسػػ اػألدال ػػاأل أل2ألكأل02اأ ػػرألفػػفألقتفػػاأل أل أل(ألا ةدا تػػاألا ا  صػػاأل 
ؿألبػػػػػرضألا حا ػػػػػتألن ػػػػػ   ألاالت اػػػػػ را ألا اردتػػػػػاأل افيػػػػػ را ألا فحػػػػػددوألفػػػػػاألا احػػػػػ أل(كألفػػػػػفألتػػػػػي38 

 افةفػػػاب  فألا  ةر  تػػػاألاا عػػػ اطاأل  عػػػحألافألىنػػػ ؾألفػػػراؽألفرناتػػػاأل ػػػ فألا فةفػػػاب  فألا فلػػػاحاأل
ألا فةفاباألا  ةر  تاأل.

اكألتر األا ا ح ألس إأل ا  فألفس اػألالداءألا في رؼألفػاألا فةفابػاألا عػ اطاألبػفألفسػ اػألأل
األفاألاالت ا را ألا اردتاأل أتألففألفي را أل ا فن ا ػاألا لػدر األكألا طاطاػاأل  ص  ػرألا فةفاباألا  ةر  ت

اال ةػػػ هكألا  لػػػا إألا سػػػافاأل(ألا ػػػ ألا فػػػني ألا  راتفػػػاألا فسػػػ تدـكألاكأل رافػػػ ألا فةفابػػػاألا  ةر  تػػػاأل
اأسػػػااإألا رنػػػاا األاىػػػاألفػػػفألالسػػػ   إألا حد اػػػاألا  ػػػاأل  ف نػػػ ألا ػػػ ألحػػػدألفػػػ ألفػػػعألف طااػػػ  ألا  طػػػارأل

ر  عػػػاألكألاباػػػ ألا ػػػرهـألفػػػفألافألالسػػػااإألا ف اػػػعألفػػػفألق ػػػتألا فػػػدرسألا ػػػكؼألا ح لػػػتألفػػػاألا فةػػػ ؿألا 
 راف ألافلوألا فةفاباألا ع اطاألكؼألف  دوألفاأل راـألفي را ألاروألا سااأل اطاااألا ف  ػد  فألفيػاألتعػعأل
ا فػػ راـأل حػػ ألسػػػتطروألا فػػدرسألاكألتاػػافألا فػػػدرسألفػػاألأأاػػػرألاالحتػػ فألكاألسػػتطروأل  فػػػاألباػػ ألا ػػػدرسأل

(ألباػ أل1983أتع ألفعألف ألأن رألإ توأل أفػ فألأنػارألاأسػ فاألا فػتكألألا  ةقا في ألااألفاألاهاإألااق  وأل
"ألإفألا  أرارألتردألأس س أل ا راـألا حد دألبددألفرا أل أرارألالداءأل احرااألترػدألأفػراألفيفػ ألكألفيػاألتر فػدأل
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باػػ ألفطنػػاألا فػػدرسألات ر ػػوألإ ػػ ألحػػدألار ػػدألفػػاأل حد ػػدألبػػددألا  أػػرارا ألا فااػػ ألا في فػػاأل أػػتألفرحاػػاأل
أل(.151:أل1983سنتاأل" ألأنارألارا إ:أل

افػػ ألسػػ إأل ةػػاؽألا فةفابػػاألا  ةر  تػػاألباػػ ألا فةفابػػاألا عػػ اطاألفػػاألاالت اػػ را ألا اردتػػاألفترػػادألألألألأل
فػاألأل ػداتتألا فيػ را  كؼأل رسـألح  ػاألفػفألاأل اارناألسااإألا  لاألأل فر ن  ألا  داتتألا في رؼألا  ألاارأل

 اػػعألفػػفألق ػػتألا احػػدوألا  راتفتػػاألا  ػػاأل ت اػػفألبػػفألا احػػدوألا  راتفتػػاألا  ػػاألتسػػ تدـألف يػػ ألالسػػااإألا ف
 ػػ ـأل  ي  ػػاألا فاقػػفألا  راتفػػاألا  ا ػػدألا فػػ راـألافا ػػرا ألا رنػػاا األ لسػػااإألاا فػػدرسألكألاكألافألا ػػ راـأل

(أل"ألإ ػػػ ألأفألا  ػػػدر إألا رنػػػاا األتاػػػافألفػػػؤارا ألأل2002كألاتنػػػ رأل ألترػػػرإألت ػػػافكألأل دفرػػػوأل يسػػػ ة اا
ا حراتاألاتةتاأل حا تألاف بي ألبندأل راتـألا في را ألا فة احاكألالفألا ف راـأل  راـألإ  ألة نإألا في را أل

االن اػػ هألاا  را ػػ ألا ي  ػػاأل ػػراف ألحراتػػاألسػػر راأل صػػرضألفااةيػػاأل ص  ػػرألا فااقػػفألفػػاألأانػػ ءألا ارػػإكأل
ا ؤاػدألاػػأفألاسػػ تداـألىػكاألالسػػااإألفػػفألا  ػػدر إألتاػافألفة ػػدا ألفػػاألفراحػتألا ػػ راـألا ف لدفػػاأل" ألت ػػاف:أل

رػػاألا حل ػػقألا ػػكا ألإ ػػ ألنػػرارألا ف رافػػ فألتػػيؿألىػػكاألالسػػااإألا  ف ألا هعػػ فا(.أل83-82:أل2002
ففألتػيؿألا الػاؿألا ػ ألاأ نػ ؼألفػ كألاافألا ط  ػإألتػيؿألأسػااإألاالأ نػ ؼألا فاةػوألتحلػتألباػ أل
ألافتاألا  صكتاألا راةراألسااءألا ن أل صكتاألراةراألكا تاألااألفلدفاألففألق ػتألا فػدرسألكألاكأل نػ رأل ن ىػدو

سػ ة دوألفنيػ ألبػفألـأل(ألا ػ ألافألا  صكتػاألا راةرػاأل" رنػاألفررفػاألا ن ػ   ألا لاتفيػ ألااال2008كألألب دأل  د
ألأل(.87:أل2008 ألب دأل  د:ألطر قألا فرااف  ألا ااردوأل اف راـألن  ةاألساااوألا حراا"

ألا  داتتألا في رؼألألالخاتمة:-4  التألا ا ح ألإ  ألأىـألاالس ن  ة  ألاىاأل؛ألإفألا  راـألا س تداـ
 ألا لسااإألا رناا األأأارألف باتاألففألالسااإألاالفرؼألا ف اعألففألق تألا فدرسألفاأل راـألا في را

أل راـأل ألفا ألا ة  ا ألأار ألا رناا ا ألا لسااإ ألا في رؼ ألا  داتت أل فر ن   ف ألاا  ألا ساا. ألاارو ا يةافتا
أل ألا  دنتاألاباـا ألا  ربتا ألا ا  ااألفاألااتا ألا سااأل دػألطيإألا فرحاا ارضألا في را ألا يةافتاألاارو

سااإألة فراألفتس ف.ألا الاألا ا ح ألاف ألتأ األ:أل ط  قأل فر ن  ألا  داتتألا في رؼألا لأل-ا ر  عا
أل ا رناا األفاأل راتـألفي را ألاروألا سااأل دػألطيإألا فرحااألا ا  ااألفاألااتاألا  ربتاألا  دنتاألاباـا
ا ر  عا.ألاتةعتألإةراءألدراس  ألفن  ياألا ر ن  ألفت اةاأل فررفاألأارألالسااإألا رناا األفاأل راـأل

ألا في را ألا حراتاألفاألفر  ت  ألفت اةا.
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
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 والمراجع: المصادر
 أل(.1983:أل ا ل ىروألكألدارألا ةارألا ررباألكألألا  ربتاألا حراتا؛ألرا إكألأس فاألا فتألألأف فألكأنار 
 كألدارألا ةارألا ررباألكألألألا اح ألا رافاألفةيافوألكألأس   اوألكألأداا وب  دا كألكاق فألكألاآترافأل.أل

 ـ.1988ا ل ىروألكأل
 1987كدارألا أ إأل اطا باألك:أل ا فالتأل1يألألك1 ألكالقدمكرة  س فاألاآتراف؛ألكا لة ر). 
 كأل.(1967كدارألا ننرألك: ا ل ىرواروألا لدـ ألةيؿألا ألب دهألل  حأل؛ألكر طـق 
 كألأل2كأليألاالس ست  ألا في ر األاا تططتاألا يةافتاألفاألاروألا سااإسف ب تكأل ألب دألا رحتـأل.أل

ألـأل.2003نرااألا ةيؿأل اطا باألكألاالساندر األكأل
 ألإ راىتـألكل  ح ألافة ا ألب ده أل  ألا لدـ؛ ألارو ألألكىرو: ا ل 1يكأس ست   ألا فررفا ألأل(1994كدار

:أل اهساندر اكألفننأوألا فر رؼكألألا فرندألفاأل در سألا  ربتاألا ر  عتاألألفحسفأل ألحفص؛أل
1996.) 

 كألدارألا أ إأل اطا باألألنظر   ألاطرا قألا  ربتاألا ر  عتافحفادألداادألكألاآترافأل.ألألكا ربترا
 ألـ.2000اا ننرألكألاصدادألكأل

 ألألكبدن ف أل؛ ألا ة    ألب د ألافحفاد ألاا  ط  قألستاا اةت  ألا  طرؼ أل  ف ألاا ر  عتا ألا  دنتا  ات قا
أل(.أل1995ألكدارألا ةارألا ررباألألك ألا ل ىروألأل2يكألا  ةر  ا

 كألدارألا عت ءأل اطا باألاا  لفتـألأل1كأليألاس ست  ألفاألا  راـألا حراان ىدوألب دأل  د.ألألكا د تفا
 ألـ.2008كألا رراؽألكأل

 أل(2002كفا ااألا لتروألك اصدادألكا  راـألا حرااأل  فألا ف داألاا  ط  قتررإأل؛ألألكت افأل. 
 

 Herbert ، Landin & solman : practice schedule effects on performance 

and lerning of low and high skills student : ( Research Quaterly vol . 

1986 ).  

 Schmidt ، A.Richard & Craig wris berg : Motor lerming and 
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 (0يهحك )

 اطتًارة يهاراث كزة انظهت

 ( اطتًارة تمٍٍى االداء نًهارة ) انًُاونت انصذرٌت( 0) 

 انمظى انختايً انمظى انزئٍظً انمظى انتحضٍزي انًهارة

 8 5 3 انًُاونت انصذرٌت

 

 ( اطتًارة تمٍٍى االداء نًهارة انتصىٌب انظهًً 8) 

 حزكت انزجهٍٍ حزكت انجذع حزكت انذراػٍٍ ارةانًه

 4 8 4 انتصىٌب انظهًً

        

 ( اطتًارة تمٍٍى األداء نًهارة انطبطبت بتغٍٍز االتجاِ 3) 
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 انشىاخص

 

 انذرجت

0 8 3 4 5 6 7 8 9 01 

 (
ى 

رل
0 )

 

           انشاخص األول

           انشاخص انثاًَ

           انشاخص انثانث

           انشاخص انزابغ

           انشاخص انخايض

           انشاخص انظادص


