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 تأثير االسلوب التدريبي لذوي االستقالل مقابل االعتماد على المجال االدراكي
 في تعلم مهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد واالحتفاظ بها 

 حاتم شوكت ابراهيم                          .م. د             م. رياضي تركي هالل كاظم
 ياضة/جامعة ديالى         كلية التربية البدنية وعلوم الر 
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 كرة اليد.الكلمات المفتاحية: االسلوب التدريبي، االستقالل مقابل االعتماد، 

 ملخص البحث 
اي  بكرب اليد يةدا البحث الى: إاداد تمريفسف بسلسيا  التدريبع لمةسرتع المفسالة االتق  

تدرا يسايية السيا  ا  لطيبة المرحية الثسفية كيية التربية البدفية اايا  الريس ة/ يسمدة ديسلى 
التدريبع ل اد ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل اادراكع يع تدي  مةسرتع المفسالة 

 االتقاي  بكرب اليد اااحتفسظ بةس 
، تكان ميتمح البحث من ط   يبع لم  متم اطبيدة البحثافد ااتمد البسحثسن المفةر التير    

المرحية الدراسية الثسفية بكيية التربية البدفية اايا  الريس ة يع يسمدة ديسلى ليدس  الدراسع 
(  0( طسل ، أمس ايفة البحث يإد تكافف من ط     521البسلغ ادده     1351 –1354

( ت  ا تيسرهس الاا يس من بين لد  المرحية الدراسية الثسفية االبسلغ ،  ،  أ  لدبة  لد  اه
(  33لكل لدبة، ابة ا بيغف ايفة البحث    سق ( طسلب 03- 11( لد ، ابمددل  1ادده    

( 13، اأمس ايفة التيسر  ااستط اية ال د ييرد البسحثسن امية  اييةس االبسلغ ادده    سق طسلب
، بدد ان استبدد البسحثسن ادداق من الط   من ايفة البحث ، تمف بس كسفف من لدبة  د(طسل

اميية التيسفس بين الميسميح الث ث من ايفة البحث ل بط المتغيراف ااتية الدمر الزمفع 
االطال االازن ، ات  التكسيً ييمس بين ميسميح البحث يع تدي  مةسرتع المفسالة االتقاي  بكرب 

، افس  مدرس المسدب بتطبي  المفةس  التدييمع ليكيية افد ت  ااداد اتفظي  التمسرين اتكرارهس اليد
ايى است دا  ااسيا  التدريبع لميمااة ااستإ ل اميمااة اااتمسد اميمااة الم تيطين 

( احدب 1( احدب تدييمية اباافح  54ايى الميسل اادراكع، افد استغر  المفةس  التدييمع  
( دفيإة ، امن ث  ا تبسر ااحتفسظ 83اان زمن الاحدب التدييمية   ،يمية لكل ميمااة بسلسبا تدي

( يامس   ات  است دا  البرفسمر ال س  المست د  يع الميساف ااحقس ية ابفظس  15بدد مرار  
 spss است را  البيسفسف ال سقة بسلبحث ) 
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The Effect of a Training Style for Independent People by Relaying on 
Cognitive Aspect in Learning the Skills of Passing، Shooting، and 

Holding the Ball in Handball 
Inst.Dr. Hatem Shawkat Smaeel     Turki Hilal Kahdim 

College of Physical Education 
Abstract 

   This study aims at identifying the sample of the study which is independent 
people by relying on cognitive aspect in learning the skills of passing، 
shooting، and holding the ball in handball; and preparing exercises using 
training style for teaching the skills of passing and shooting in handball for the 
students of the second grade in the College of Physical Education and Sport 
Science، University of Diyala; then، investigating the efficiency of the style 
above.  
   The researchers adopted the experimental method due to the suitability to 
the nature of the study. The study community consisted of the students of the 
students of the second grade in the College of Physical Education and Sport 
Science، University of Diyala in the academic year 2014-2015. The study 
community is consisted of 175 students while the sample of the study 
consisted of the students of three sections (A، B، and C) chosen randomly 
among the five sections of the stage with 25-30 student in each section. 
Consequently، the sample of the study consisted of 60 students. The sample 
of the pilot experiments consisted of 20 students from section D after the 
exclusion of several students from the sample of the study. The three groups 
in the sample of the study were equalized in the variables of age، height، and 
weight as well as the skills of passing and shooting in handball. The subject 
teacher executed the conventional educational method of the college. Then، 
the training method was prepared، organized، then repeated on the 
independence group، dependence group and the mixed group targeting the 
cognitive aspect. The educational method lasted for 14 educational units on 
the rate of 2 units/group/week. The time of each educational unit is 90 
minutes. After 21 days، the holding test was conducted. The study statistical 
data were extracted using (SPSS)       
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 المقدمة:-1
تدد الدميية التدييمية أحد الميساف التع حظيف بسلدديد من التغيراف االتطاراف الديمية أيمسفس    

ًديم يع بفسك الميتمح احل ملك تم  ييإد ظةرف اسسلي  تدييمية حديثة  بسلدار ال د يمكن ان ت
الى المتدي  كافم محار الدميية التدييمية  يفتإل ييةس مركز الفلسط يع اميية التدي  من المدي 

ي   ان ظةار اسسلي  ترااع الفرا  الفردية بين المتديمين اا سيمس يع فدراتة  اسمستة  
ًاليسف ااايبسف يديدب ليمدي  يي  يدد  الل قية  زيسدب ايى  لك يسن ه ا التطار ا سا مس

مين بل تددى  لك ليكان المايم داره مإتقرا ايى تاقيل المديامسف االمدسرا الى المتدي
اية  ل قية المتديمين اتيبية  ،االمحفز ليتدي  ي   ان داره يع تةي ة اليا التدييمع المفسس 

ًدد الى  ًالية ا تيسر أي ل الطرا   اااسسلي  التع ت احتيسيستة   كمس تإح ايى استإم مس
   تحإي  ااهداا السياكية يع أفقر افف ايةد ممكفين اافل كيفة 

يسفم من ال رارد  ،رمية بسلطري  القحي  اتااك  التطا اليل ان تسير الدميية التديي   
مرااسب الفرا  الفردية بين المتديمين افد ا تيسر ااسيا  التدييمع، اه ا بداره يتطي  ااهتمس  

سف اادراك بسلسسلي  المدريية  اادراكية( التع يمتيكافةس، ا  تدد " من المفسهي  المرتبطة بدميي
االت كر االتحايل االت زين االتفكير اهع مس يدرا بتيةيز اا تفسال المديامسف اهع يع الافف 
ففسم مقدر ليفرا  الفردية يةع تقا اتحدد الطريإة التع تت  بةس الدمييسف الدإيية المدريية 

 (  480، 5884" الفرمساد،
سسلي  المدريية   اادراكية ( التع فسلف ايدد اسيا  ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى احد اا   

، يةع تقا " الطريإة التع يدرك بةس الفرد المافا امس بم من  البسحثيناهتمس  ادد كبير من 
( ازم  م ظةر  Witkin(، يمن   ل محسااف اتكن   4، 5811تفسقيل" اللرفساد اا ران ،

، يع حين يكان ادراكم ليزاك الميسل  مافا بسفم ادراك كيعليبأن هفسك أيرادا يتميز ادراكة  
مبةمس اسمع اقحس  ه ا الفمط بسلمدتمدين ايى الميسل اادراكع  ابسلمإسبل يأن هفسك أيرادا 
يتميز ادراكة  ان الميسل بأفم ادراك تحيييع ، ا  يمكفة  ادراك افسقر المافا بقارب مففقية 

ن ان الميسل اادراكع اا مستإية ان بد ةس اسمع اقحس  ه ا الفمط بسلمستإيي
ًثر اسيا  ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل اادراكع بطريإة 2، 1333 ابسس، (   ي

تفسال الفرد مح اا رين ابي تم، يسلمدتمدان ايى الميسل اادراكع يف يان الماافا اايتمساية، 
ايى احكسمة  ال سقة،  ا  يتدر ان أكثر الى تأثير الفسس اا رين لفة  افل فدرب يع اااتمسد

ل ا ية  أكثر استفسدب من الدراس التع تدتمد ايى المحس رب االمفسفلة االتدي  اليمساع االتاييم 
ااارلسد االتغ ية المرتدب بأفاااةس اتدزيز الدرس بسلاسس ل المديفة االمتسبدة يع تفظي  ديتر 

ادراكع ية  يمييان الى التفرد الم حظسف ااداك الاايبسف  امس  اد ااستإ ل ايى الميسل ا
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االدزلة ايف يان الدمل بديدا ان اال س ، ل ا ية  أكثر استفسدب من الدراس التع تتطي  
 ( witkin،1977،26التدي  الفردد اااكتلسا احل الملك ف اتحدد الغماا  

دفية امةسرية ان لدبة كرب اليد كغيرهس من االدس  الريس ية اليمساية التع تتطي  مااقفسف ب   
 سقة بةس تمكن ال ا  من ااداك بأايى مستاى يفع ممكن إلكمسل المبسريسف بم تيا 
متطيبستةس البدفية االمةسرية، اه ا ا يت  اا ان طري  التفايح االتيدد يع ااسسلي  االطر  

 التدييمية التع تااك  التطار ال د طرا ايى لدبة كرب اليد 
اهمية البحث تكمن يع تدرا تأثير ااسيا  التدريبع يع المتديمين  امن   ل مس تإد  يسن   

من  اد اسيا  ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل اادراكع يع تدي  مةسرتع المفسالة 
لسيابة  المدريع  االتقاي  بكرب اليد اااحتفسظ بةس لمدرية تأثير ااسيا  التدييمع يية  ايإس

 دميية التدييمية اتأثير  لك يع افيس  ال
تكمن ملكية البحث اافط فس من حإيإة أن السسلي  التدييمية المتبدة، تتطي  تغيرا لمااكبة    

متطيبسف الدميية التدييمية يع افتفس الحس ر، ل ا يسدى الإس مان بسلدميية التدييمية إلى تحسين 
ترااع الفرا  الفردية بين  أسسلي  التدي  المتبدة ا لك من   ل إييسد بدا ل تدييمية يديدب

المتديمين االتع يمكن تحديدهس ان طري  أحد السسلي  المدريية إ سية إلى ااست دا  اسس ل 
 تدييمية م تيفة 

امن الم حظ يع درس تدي  كرب اليد  اف المةسراف الةيامية االديساية المتدددب أن بدا    
ك الداك اليد  اهع تدطى أا تإد  ليميح أثفسيع المةسراف قدبة الداك ا اف ماافا متغيرب 

الط   بسلطريإة  اتةس ابأسيا  محدد متبح يع كل الماافا التدييمية من دان مرااسب مس بين 
 الط   من يرا  يردية يع المستاى المدريع 

هديف الدراسة تحديد ايفة البحث ل اد ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل اادراكع    
لم تيطين يع تدي  مةسرتع المفسالة االتقاي  بكرب اليد اااحتفسظ بةس ابسلسيا  اميمااة ا

اداد تمريفسف بسلسيا  التدريبع لبدا المةسراف السسسية بكرب اليد لطيبة المرحية  التدريبع  اا 
الثسفية كيية التربية الريس ية/ يسمدة ديسلى  اك لك تدرا يسايية السيا  التدريبع ل اد 

 ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل اادراكع يع تدي  مةسرتع المفسالة االتقاي  بكرب اليد ااستإ
 اااحتفسظ بةس 

هفسك يرا   اف دالة احقس ية بين اا تبسراف الإبيية االبددية ل اد اسيا   ايرا البسحثسن   
ح التيريبية يع ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل اادراكع اميمااة الم تيطين اليميسمي

تدي  مةسرتع المفسالة االتقاي  بكرب اليد  هفسك يرا   اف دالة احقس ية بين ميسميح البحث 
الث ثة يع تدي  مةسرتع المفسالة االتقاي  بكرب اليد  اك لك هفسك يرا   اف دالة إحقس ية يع 
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ميح البحث التيريبية ا تبسراف ااحتفسظ بتدي  مةسرتع المفسالة االتقاي  بكرب اليد بين ميس
 الث ث 

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
 منهج البحث: 2-1
است د  البسحثسن المفةر التيريبع إ  يدد أي ل مس يمكن إتبسام لياقال إلى فتس ر دفيإة يةا    

سن المفةر الاحيد ال د يمكفم اا تبسر الحإيإع لفراا الد فسف بسلسب  أا الثر، اا تسر البسحث
( ال د يا   5تقمي  الميسميح التيريبية  اف اا تبسر الإبيع االبددد  كمس يع اللكل  

 التقمي  التيريبع لميمااتع ايفة البحث:

 اجراءات البحث الميدانية: 2-2
 : وعينتهمجتمع البحث  2-2-1
تكان ميتمح البحث من ط   المرحية الدراسية الثسفية بكيية التربية البدفية اايا  الريس ة     

( طسل  ، أمس ايفة  521البسلغ ادده     1351 –1354يع يسمدة ديسلى ليدس  الدراسع 
الاا يس من بين  ا تسرهس( لد  اه  لدبة  ا ،  ،    ( ت   0البحث يإد تكافف من ط    

( طسل  لكل  03- 11( لد ، ابمددل  1لد  المرحية الدراسية الثسفية االبسلغ ادده    
ييرد  ، اأمس ايفة التيسر  ااستط اية ال د سق ( طسلب 33لدبة، ابة ا بيغف ايفة البحث   

كسفف من لدبة   د ( بدد ان استبدد ا ( طسلبس 13البسحثسن امية  اييةس االبسلغ ادده   
البسحثسن ادداق من الط   من ايفة البحث، أن من اامار ااسسسية التع يبغع الدفسية بةس لكع 

ديفة " هع تدطع فتس ر اكبر دفة ااثافس ها ا تيسر الديفة التع تمثل الميتمح تمثي  حإيإيس ، يسل
يزك من الميتمح ال د تيرد الدراسة اييةس ، ي تسرهس البسحثسن ا تيسرا الاا يسق أا امديسق" طبإس 

   لسيا  الدراسة اظراا أيرا ةس
 تجانس العينة في مؤشرات النمو: 2-2-2

لغرا التأكد من أن مًلراف الفما لدى أيراد الديفة التيريبية ليبحث م  مة، المفح      
ًث ًثر ايى فتس ر التيربة من حيث الفرا  المايادب، تطي  تيسفس الديفة  ان الم راف التع ت

 طري  مفحفى التازيح الطبيدع( إ  است د  البسحثسن فسفان مدسمل اا ت ا لمًلراف الفما 
 ( 5 الطال، الكتية، الدمر( امتغيراف البحث كمس يع اليدال  

 االحتفاظ االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعة

 المستقلين
 المناولة-1
 المناولة-1 االسلوب التدريبي التصويب-2

 المختلطين اختبارات االحتفاظ بالتصوي-2

 المعتمدين
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 لبحثيبين تجانس العينة في متغيرات ا( 1جدول)

وحدة  المؤشرات ت
 القياس

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 معامل االختالف المعياري

 .5،4 3.04 1.3.09 سم الطول 1

 9،. .،2 0.95. كغم الكتلة 2

 2،88 .0.5 19.85 سنة العمر 3

 االدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات: 2-3
 ستدسن البسحثسن بسلاسس ل ااتية:لغرا يمح البيسفسف االمديامسف االاقال الى الحإيإة ا

المإسب ف الل قية لي براك  استمسراف لتسييل اتفريغ البيسفسف  المقسدر الدربية ااايفبية 
 ااستبسفسف       اللبكة الدالية المديامستية  اافترفيف(  التيسر  ااستط اية  االم تقين 

 االجهزة المستعملة:  2-3-1
سساة تافيف  (   لإيسس الطال االمسسيسف 51سس مددفع طالم  لريط في ميزان لإيسس الازن    

 ( يسبسفية القفح لإيسس الزمن Casioفا    
 االدوات المستعملة: 2-3-2
 لاا    اا تبسراف االإيسس  ( 51كرب يد ادد   م ا  كرب اليد فسفافية مح مستيزمستةس   

 ( 33×  33اهداا حديدية  
 ترشيح االختبارات: 2-4
ي  اهداا البحث افيسس متغيراتم استدمل البسحثسن ميمااة من اا تبسراف لغرا بغية تحإ    

يمح المديامسف ان السياك ال د ففاد فيسسم، بةدا الاقال الى مإسرفة الفرد مح  يره اا 
 ، اه ه اا تبسراف هع: مإسرفة الفرد مح ففسم يع  اك سي  مدين اا مإسييس محددب

 ة )الصورة الجمعية(:اختبار االشكال المتضمن 2-4-1
ًه ي   ان  Witkinبدد اط   البسحثسن ايى اا تبسراف التع قممةس يتكن        ( ازم 

اا تبسراف التع قممةس البسحثسن اا ران التع تإيس الفرا  المايادب بين اايراد يع ميسل 
ر ا تبسر االكسل ( ت  ا تيس F.D.Iاسيابة  المدريع ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل   

( ا لك  Group Embedded Figures Test – GEFTالمت مفة   القارب اليمدية (   
لتايره اسةالة تطبيإم ، ا  ان " من بين مميزاف است دا  ه ا اا تبسر افم سةل يع ادارتم 
تم اتطبيإم ايتطي  فيي  من الزمن يع ايراكاتم اا يكيا يةدا اا مسا ، اسةل يع حسس  دريس

 (  541،  1333اها سةل ااا   اما ااع يع تفسير فتس يم "  اازيريساد،
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 وصف االختبار:-
 يتكان ا تبسر االكسل المت مفة  القارب اليمدية( من ث ثة افسس  ر يسة هع:

 الإس  ااال: اها ليتدري ، اا تد ل دريتم يع حسس  الدرية الفةس ية ل  تبسر   5
 ان من تسح يإراف متدرية يع القدابة الإس  الثسفع: ايتك  1
الإس  الثسلث: ايتكان من تسح يإراف متدرية يع القدابة أي س اها مكسيئ ليإس  الثسفع   0

 من اا تبسر 
اان كل يإرب يع اافسس  الث ثة ابسرب ان لكل هفدسع مدإد يت من يع دا يم لكل بسيط    

البسيط بإي  الرقس ، افد رااع يع  مدين، ايطي  من المفحا  ان يًلر  يحدد( اللكل
ًية اللكل البسيط االلكل المدإد ال د يت مفم يع  تفظي  اا تبسر اد  تمكن المفحا  من ر
افف ااحد  ا  ا دف االكسل البسيطة المطيا  اكتلسيةس اتديين حدادهس يع القفحة اا يرب 

 من اا تبسر 
 زمن االختبار:-
من ا تبسراف السراة اب لك يي  االتزا  بدفة بسلزمن  يدد ا تبسر االكسل المت مفة   

الم ق  ليراك كل فس  مفم، ا  يستغر  ايراك اا تبسر كيم مح لر  طريإة اايسبة افراكب 
دفيإة(، امس زمن اايسبة ايى افسس  اا تبسر يكسفف ايى  03التدييمسف حاالع فقا سساة  

 الفحا ااتع:
  الإس  ااال:  ق  لم دفيإتسن

 الإس  الثسفع:  ق  لم  مس دفس   
 الإس  الثسلث:  ق  لم  مس دفس   

 تصحيح االختبار:-
تدد ايسبة المفحا  ان كل يإرب قحيحة إ ا استطس  ان يا   يميح حداد اللكل البسيط    

المطيا   امس اللكل ال د ل  يحدد يميح ابدسده ي  يدد قحيحس، كمس ا تدد اايسبة قحيحة 
حداد لكل ا ر  ير مطيا   اليحقال ايى درية المفحا  يع اا تبسر تدطى إ ا ا دف 

درية ااحدب ان كل يإرب ايسبتةس قحيحة اتيمح دريسف المفحا  ان الإسمين الثسفع االثسلث، 
امس الإس  ااال ي  تدطى لم اية درية من الدريسف يةا م ق  ليتدري   ايى افم يي  

ه ا الإس  ليتأكد من ان المفحا  فد ارا التدييمسف يح  ايسبسف المفحا  ايى يإراف 
 اطريإة اايسبة 

( درية يحقل اييةس المفحا  إ ا ايس  ايسبسف 51اب لك تكان الدرية الفةس ية ل  تبسر     
قحيحة ان يميح يإراف الإسمين الثسفع االثسلث، اكيمس زادف درية الفرد يع اا تبسر كسن  لك 

 لى ااستإ ل ان الميسل اادراكع االدكس قحي  دلي  ايى زيسدب مييم ا
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 :(118، 2002)كمال الدين درويش ،االختبارات المهارية بكرة اليد  2-4-2
ا تسر البسحثسن بدا المةسراف ااسسسية التع هع  من المفةر المإرر ليمرحية الثسفية لمسدب    

 التقاي ( -كرب اليد امن ه ه المةسراف هع  المفسالة 
 المناولة: 2-4-2-1

 : ا تبسر التااي  اسراة التمرير اسم االختبار
 : فيسس التااي  اسراة التمرير ايى اليدار الهدف من االختبار

  كرب اليد، اليدار، سساة ايإسا(  االدوات:
( أمتسر من اليدار ايإا  ال ا  بتمرير الكرب ايى 4: يإا الم تبر ايى بدد  وصف االداء

 ( ثسفية 33مرير لكثر ادد ممكن يع الزمن المحدد  اليدار ااستمرار الت
 : تحتس  ادد التمريراف من الزمن المحدد  يحتس  ادد مراف است   الكرب( طريقة التسجيل

 التصويب: 2-4-2-2
 دفة التقاي  بكرب اليد  اسم االختبار:

 فيسس دفة التقاي  بكرب اليد  الهدف من االختبار:
(   بحيث يكان اللكل ليإس مين 0× 1ايى الحس ط بأبدسد   كرب يد مرسا  االدوات: هدف

(   ان 8( مستطي ف ايرس   ط بطال  8ل ط ت فع اليدار بسلرا ايإس  الى   سق م مس
 الةدا المرسا  

 : يإا  ال ا  بسلتقاي  من  يا ال ط ب طاب اارتكسز مح مرااسب مس ييع: طريقة االداء
 التع تمثل زاايس المرمى االتع تبيغ ابدسدهس ( ا 8،2،0،5اقسبة المستطي ف  -
 ( س  يفسل أربح دريسف 33×533 
( االتع تمثل المفطإة يا  راس حسرس المرمى ابين فدميم االتع تبيغ 1،1اقسبة المستطييين  -

 ( س  يفسل ث ث دريسف 33×  533ابدسدهس  
مى االتع تبيغ ابدسدهس ( االتع تمثل مفطإة مدى  رااع حسرس المر 3،4اقسبة المستطييين  -
 ( س  ايفسل ال ا  دريتين 13× 533 
( 13×533( يمثل مفطإة قدر اي   حسرس المرمى االتع تبيغ ابدسدهس  1اقسبة المستطيل  -

 س  يفسل ااا  درية ااحدب 
 إ ا يسكف الكرب  سر   لك يفسل قفرا -
ًدد كل اا  الر-  رميسف الكل اا  محسالة ااحدب يإط  ي
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 التجربة االستطالعية:  5 – 2
إن الغرا الر يسع من التيربة ااستط اية ها التدرا ايى فدرب ايدسلية اق حية مس    

يسساده يع التيربة الر يسية من أدااف ايري  امل اا تبسراف اأيةزب اك لك تحديد امدسلية 
 ال طسك  

 التجربة االستطالعية االولى:2-5-1
التع طب  ييةس ا تبسر  1351/  1/  11ستط اية االى بتسريخ أيرد البسحثسن تيربة ا   

 اناالكسل المت مفة  القارب اليمدية(، افد تبين بأن هفسك مستايسف متبسيفة افد اايسبة 
 اا تبسر 

 التجربة االستطالعية الثانية:2-5-2
ةس فس  البسحثسن من ايل الافاا ايى ق حية اا تبسراف المةسرية المستدمية اامكسفية تطبيإ   

فبل البدك بتففي   1351/  1/  14بأيراك تيربة استط اية ل  تبسراف المةسرية بتسريخ 
 اا تبسراف الإبيية ليمةسراف 

 اجراءات البحث الميدانية: 2-6
 اجراء اختبار االشكال المتضمنة: 2-6-1
 مفة  القارب اليمدية( بدد تحديد ميتمح البحث فس  البسحثسن بتطبي  ا تبسر االكسل المت   

يع احدى فساسف كيية التربية البدفية  1351/  1/  11ابلكل لسمل ليميح ايراد الديفة بتسريخ 
 يسمدة ديسلى ابسستدسفة يري  الدمل المسساد لتففي  اا تبسر  –اايا  الريس ة 

 تحديد العينة على وفق اسلوب االستقالل مقابل االعتماد على المجال: 2-6-2
دممد تطبيمم  ا تبممسر االممكسل المت مممفة  القممارب اليمديممة( االحقممال ايممى الفتممس ر تبممين بممسن ب   

دريسف ايفة البحث لمتغير ااسيا  المدريع ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميمسل يمع ا تبمسر 
( ابممسفحراا 3،381( دريممة اباسممط حسممسبع بيممغ  51 – 3االممكسل المت مممفة ترااحممف مممس بممين  

 ( 1(، اكمس مبيفة بسليدال  4،311مديسرد  
 يبين نتائج اختبار االشكال المتضمنة (2الجدول )

 المتغيرات
 المدى ع± س   ن العينة

 ( 18 – 0)  4،625 6،092 60 عينة البحث النهائية

امممن  مم ل دريممسف ايممراد الديفممة فيممد بممأن هفممسك حممساف اسممطية بممين المدتمممد االمسممتإل، يديممى    
   الر يسة لألسسلي  المدريية تمثل يع كافةس ثفس ية الإط  اا ان ه ا الر   من ان احد ال قس
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ا يدفممع تقممفيا اايممراد تقممفيفس ثفس يممس ، يدفممد م حظممة دريممسف اايممراد ايممى همم ا اا تبممسر يتبممين 
بسفةممس تمثممل تازيدممس متقمم  ، ممممس يممدل ايممى ايمماد حممساف اسممطية تيمممح بممين قممفتع ااسممتإ ل 

( اممممن  ممم ل ترتيممم  دريمممسف ايمممراد 18، 5883دراكع الةفمممدااد،افدس ،ااااتممممسد ايمممى الميمممسل اا
الديفممة يممع ا تبممسر االممكسل المت مممفة تفسزليممس مممن ايممى الممدريسف الممى ادفممسه، اايممى  مماك المديممسر 
الدرافممع تمم  الحقممال ايممى ثمم ث ميمااممسف ايممى ايمم  اسمميا  ااسممتإ ل مإسبممل اااتمممسد ايممى 

 الميسل اايى الفحا ااتع :
 دريممسف يمممس يمما ، اهمم ا 53لمم  مسممتإل اممن الميممسل اادراكممع إ ا حقممل ايممى  يدممد الطس )

 ممتسز( -يدفع بأفم يإح  من مستاى  ييد يدا 
   دريمة يممس دان، اهم ا يدفمع 1يدد الطسل  مدتمد ايى الميسل اادراكمع إ ا حقمل ايمى )

  ديا(  –بأفم يإح  من مستاى  افل من المتاسط 
 ميسل افمدمس يإمح دريستمم بمين المدريسف المطيابمة ليمسمتإيين يدد الطسل  م تيط يع إدراك ال

( دريممة، اهمم ا يدفممع بأفممم يإممح  مممن 8 – 0االممدريسف المطيابممة ليمدتمممدين االتممع ترااحممف بممين  
 ( 0ييد(، اكمس مبين بسليدال  –مستاى  متاسط 

 
 يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمديات لذوي االسلوب المعرفي (3الجدول )

 االستقالل مقابل االعتماد على المجال
 المدى ع± س   ن المتغيرات
 ( 2-0)  0،829 1،083 20 المعتمدين
 ( 9-3)  83.،1 5،586 20 المختلط
 ( 18-10)  2،120 11،956 20 المستقلين

امن   ل مس تإد  ت  تحديد ادد الط   المستإيين االم تيط االمدتمدين لكل لدبة من      
  لدراسيةاللد  ا

 تقسيم العينة على وفق االسلوب المعرفي االستقالل مقابل االعتماد على المجال ( يبين4الجدول ) 

العدد  الشعبة المجموعة
البرامج  المستبعدون الكلي

 عدد العينة المتبقي التعليمية

 . .2 أ المستقلين
االسلوب 
 التدريبي

20 
 20 . .2 ب المختلطين
 20 9 29 د المعتمدين
 60 - 23 83  المجموع
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 طريقة اجراء االختبارات المهارية: .-2
 االختبارات القبلية: 1- .-2
فبل البدك بتففي  اا تبسراف الإبيية ليمةسراف المستدمية يع البحث فس  البسحثسن بةاطسك احدتين    

المةسراف  تدييميتين تدريفيتين ليميح ايراد الديفة لغرا تمكين الط   من التدرا ايى لكل
اكيفية تأديتةس، بددهس ايرف اا تبسراف الإبيية ليمةسراف الم تسرب اليميسميح التيريبية بتسريخ 

، افد ت  تففي  اا تبسراف بمسسادب يري  الدمل المسساد  امن ايل مدرية تكسيً 1351/ 1/ 13
ًثرب يع فتس ر البحث است د  الب سحثسن تحييل التبسين الديفة من حيث المتغيراف  اف الد فة االم

 F  ) 
( يبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجاميع البحث مما يدل على تكافؤ 5الجدول )

 العينة

 التجربة الرئيسة: 2-.-2
ريبع من ايل تحإي  أهداا البحث، فس  البسحثسن بةاداد تمريفسف بسست دا  السيا  التد   

( احداف تدييمية لمةسرب المفسالة 3( احدب تدييمية مفةس 53اليميسميح التيريبية الث ثة، ات من  
( احداف تدييمية ملتركة ليميح المةسراف فيد 4( احداف تدييمية لمةسرب التقاي ، ا 3ا 

افح ( دفيإة، أد با 83البحث اباافح احدتين تدييميتين يع السبا ، امدب كل احدب تدييمية  
الرب أسسبيح، افد ت  تففي  التيربة بسلسيا  التدريبع ايى الميسميح التيريبية الث ثة يع الفقل 

( اايى 10/4/1351( الغسية  0/0/1351( اليمدب من  1351-1354الثسفع ليدس  الدراسع 
 ميد  كرب اليد يع كيية التربية الريس ية/يسمدة ديسلى 

 االختبارات البعدية: 3-.-2
( ليميممسميح التيريبيممة يممع فساممة 13/4/1351  البسحثممسن بممةيراك اا تبممسراف البدديممة بتممسريخ فممس   

 كيية التربية البدفية اايا  الريس ة /يسمدة ديسلى  
 

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( Fقيمة )
 المحسوبة

( Fقيمة )
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 المناولة
 0،59 2 1،18 عبين المجامي

0،02 

3،15 

 غير معنوي
 90،.3 .5 2160،33 داخل المجاميع

 التصويب
 0،11 2 0،23 بين المجاميع

 غير معنوي 0،04
 2،58 .5 146،35 داخل المجاميع



312074-6032 :ISSN

 

116 
 

 اختبار االحتفاظ: 4-.-2
ت  ايراك ا تبسر ااحتفسظ ال س  ليمةسراف ااسسسية المستدمية يع البحث الألسيا       

( يامس من افإطس  التدي  ابتسريخ 13مإسبل اااتمسد ايى الميسل بدد مرار المدريع ااستإ ل 
، ا لك لمدرية مإدار التدي  المحتفظ يع ال اكرب كمس احر  البسحثسن ايى 1351/  1/  52

اد  ممسرسة المتديمين ااداك المةسرى ليدبة كرب اليد   ل يترب ااحتفسظ الاافدة بين اا تبسر 
ف ااحتفسظ االتركيز ايى اليااف  الفظرية ال سقة بسليدبة   ل ه ه المدب البددد اا تبسرا

 ي   ان تةي ة الظراا ففسةس التع ايريف ييةس اا تبسراف الإبيية االبددية  
 الوسائل اإلحصائية:  8–2
( است را  spssلإد ت  است دا  البرفسمر ال س  المست د  يع الميساف ااحقس ية ابفظس    
 سفسف ال سقة بسلبحث البي
 عرض نتائج االختبارات ومناقشتها:-3
 نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجاميع الثالثة لمهارتي المناولة والتصويب: 3-1

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات القبلية والبعدية  (6جدول رقم )
 بالسلوب التدريبي:لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد و 

 : نتائج االختبارات البعدية واختبارات االحتفاظ لمهارتي المناولة والتصويب  3-2
 االختبارات البعدية واختبارات االحتفاظ لمهارتي المناولة والتصويبيبين  (.لجدول رقم )ا

 
 
 
 
 
 

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( Fقيمة )
 المحسوبة

 
( Fقيمة )

 الجدولية

 الداللة
 االحصائية

رات
ختبا

اال
 

 المناولة
 139،82 2 2.9،65 بين المجاميع

3،42 

3،15 

 معنوي
 40،83 .5 8.،.232 داخل المجاميع

 التصويب
 91،.3 2 5،83. بين المجاميع

 معنوي 9،44
 4،01 .5 5.،228 داخل المجاميع
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( لمعرفة قيمة اقل فرق معنوي بين مجاميع L.S.Dنتائج اختبار )يبين ( 8الجدول رقم )
 ارتي المناولة والتصويبتبارات مهثة في االخالبحث الثال 

 :نتائج اختبارات االحتفاظ المهارية  3-3
 المهارية االحتفاظ اختبارات يبين نتائج (9) جدول

االختبارات 
 المجاميع المهارية

 اختبارات االحتفاظ
( الختبار  )س 
 االحتفاظ االول

( الختبار )س  
 االحتفاظ الثاني

 المناولة
 0.،33 34،95 المستقلين
 8.،36 36،34 المختلطين
 39،59 40،06 المعتمدين

 التصويب
 21،15 21،50 المستقلين
 21،03 21،25 المختلطين
 19،92 19،00 المعتمدين

 مناقشة النتائج: 3-4
رافس  اف دالة احقس ية بين اا تبسراف من   ل الفتس ر السسبإة، ظةر بسن هفسك ي     

الإبيية االبددية اليميسميح التيريبية يع اا تبسراف المةسرية القسل  اا تبسراف البددية  ايدزا 
البسحثسن سب  ه ه الفرا  الى تأثير المفةر التدييمع بسلسيا  التدريبع، ا  فيد بسن ه ا 

 مهارة التصويب مهارة المناولة

داللة  فرق االوساط المجاميع
فرق  المجاميع الفروق

 داللة الفروق االوساط

 –المستقلين 
 0،49 1،39 المختلطين

 غير دال 0.69 0،25 المختلطين –المستقلين  غير دال

 –المستقلين 
 المعتمدين

 دال 0،01 2،50 المعتمدين –المستقلين  دال 0،01 5،11

 –المختلطين 
 0،49 1،39 المستقلين

 غير دال 0،69 0،25 المستقلين –المختلطين  غير دال

 –المختلطين 
 .0،0 2.،3 المعتمدين

 دال 0،001 2،25 المعتمدين–المختلطين  غير دال

-المعتمدين 
 المستقلين

 دال 0،01 2،50 المستقلين-المعتمدين  دال 0،01 5،11

-المعتمدين 
 2.،3 المختلطين

0،0. 
 دال 0،001 2،25 المختلطين-المعتمدين  غير دال
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ي ، امن ث  سساد ايى اظةسر تإد  اا   يع ااسيا  كسن لم ااثر الفدسل يع احداث التد
مستاى ااداك المةسرى لدى ميسميح ايفة البحث الكن بفس  م تيفة  اه ا يدل ايى ان المفةر 
التدييمع كسن م  مس لمستاى الديفة ااستيدسبةس ي   ان افم فد بفع ايى اسس ايمية قحيحة 

المفسهر بلكل يدسل يسن ااداك الدس  ليطسل  افد ت  تففي ه بلكل سيي  امفظ ، ا  افم "افد تففي  
ان " من الظااهر الطبيدية لدميية  من( 531، 1331،الكسظمعيتحسن كثيرا"  اه ا مس اكده  

يع التدي  مس دا  المدرس يتبح  طااف ااسس السييمة  لتدي  ها ابد ان يكان هفسك تطارُ ا
 ليتدي  االتديي  

تكيا الط   المدتمدين ايى الميسل اادراكع ال ين تديماا  فيد من   ل اليداال  اتةسا      
التدريبع ممس افدكس إييسبيس يع تدي  مةسرب المفسالة بكرب اليد ابلكل اكبر  السيا ايى اي  

فيسسس بسلميمااة التيريبية ليمستإيين االم تيطين ، يسن سب  ه ا التإد  يمكن ان فدزاه الى ان 
ح  قس   الفمط المدتمد ال د يف ل الدمل يع يا ايتمساع ، التدريبع  يتف  م السيا 
ان ااتمسده  ايى اا رين يع تإدير مستااه  ، ا  ان من  قس   الل   المدتمد  ي  

 (  034، 1331ايى الميسل افم بحسية دا مة الى تأييد اا رين االميل الى التيمح  الدتا ، ،
ًكد البسحثسن ان هفسك افقرا مةمس       ا ر اها تدسان ايراد الميمااة الااحدب يع تففي  اي

ًالية  التمريفسف المإررب فد سساد ايى الدمل بيدية أكثر، ا  ييدل ايى است  المتديمين مس
ًدان اايبستة  بقارب يمساية تدسافية،  الفيس  يع اداك التمرين، يلدار المتديمين بأفة  ي

ًالان ان افيسز اايبستة  يع  ميمااستة  يسساده  ايى تإبل التدي  ااحسسسة  بأفة  مس
(  اه ا يتفسس  مح 28، 1330بفسايية أكثر من افرافة  يع الطريإة اااتيسدية  الدزااد ،

 اايراد المدتمدين ايى الميسل اادراكع، ا  افة  حريقان دامس ايى ار سك اا رين افة   
 ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل من   ل الفتس ر السسبإة بسلفسبة ل اد اسيا  ااستإ       

تكيا الط   المستإيين ان الميسل  اادراكع يع الميسميح التيريبية ل  تبسراف البددية، ظةر
التدريبع اال د افدكس إييسبيس يع تدي  مةسرب  التقاي ( ابلكل اكبر  السيا اادراكع مح 

 السيا حثسن سب   لك الى ان فيسسس بسلط   الم تيطين االمدتمدين ان الميسل ايدزا البس
التدريبع يدد من ااسسلي  التع تتفسس  مح ال قس   الل قية التع يمتيكةس المستإيان ان 
الميسل اادراكع، ا  افة  يظةران "مي  لديدا فحا السيطرب ايى الميسل المحيط بة  ايسدان 

(، ل ا ية  543، 1333د ،الى تفظيمم اااسدب بفس م اتركيبم االسيطرب اييم بدفة" اازيريسا 
 يمييان الى الدمل بلكل يردد امن دان اا   بسرا اا رين   

يتقا المتديمان المستإيان ان الميسل بطما  اسل يديدة  الى متسبدة المفةر، امن ث  ا 
فيده  يمتسزان بدايدية اسلية مإسرفة ب اد اااتمسد ايى الميسل، اه ا مس اكدتم فتس ر دراسة 
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( التع السرف الى ان اال س  ال ين يتميزان بساستإ ل ان الميسل 40، 5881، اللرفساد
 يكان لدية  مستاى مرتفح من الطما  مإسرفة بسلل س  المدتمدين ايى الميسل 

التدريبع لم تأثير اييسبع يع التدي ، ا  يتي   السيا يدزا البسحثسن سب  التإد  الى ان ا       
الية ااااتمسد ايى الففس يع اداك المةمسف اات س  الإراراف بلأفةس  ليطسل  يرقة تحمل المسً 

اه ا يدد امرأ  راريس بسلفسبة ل ا  كرب اليد، يست س  الإرار القس   بسلفسبة ل ا  يتي  
يرقة احراز الفاز اا سيمس يع مةسرب التقاي ، ا  يتطي  من ال ا  ان يكان مستإ  يع 

 من دان تأثير زم  م من الفري  اا من الفري  المفسيس  ادا م ايع ات س  فراراتم ا 
( الى ان اايراد  Watkin، 1977،26( فإ ق ان  Stephanتاقيف دراسة ستيفن   ا

المستإيان من طيبة كيية التربية الريس ية فد اظةراا تفافس ايى افرافة  المدتمدين، ايسر 
إدرب ايى تحييل المافا المدإد  يسلمستإيين البسحثسن  لك يع تفا  المستإيين ان الميسل يع ال

إدراكيس أي ل يع حين يفلل  ايى التحييل التع تتي  لة  اداكان الميسل يمتيكان فدرب اايى 
ًدد بة  الى حسلة من ااربسك   المدتمدان ايى الميسل يع تحييل الماافا التع ت

مااتين التيريبيتين يع بدا امس الط   ال ين يمتيكان قفة الم تيط يإد تكيفاا مح المي   
التدريبع كسن م    امفسي   السيا اا تبسراف المةسرية، ايدزا البسحثسن سب   لك الى ان 

الم تيط يع إدراك الميسل اه ا يدفع ان  السيا مح ال قس   الل قية التع يمتيكةس  ااف 
ب يمساية اا بقارب يردية الم تيط لدية  الميل فحا التدي  بقارب يردية اا بقار  السيا  ااف 

 ايمساية مدس 
ايدزا البسحثسن  لك التإد  الى مرااسب ااسيا  المدريع  ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى    

الميسل اادراكع( ليمتديمين افد ا ح المفةر التدييمع ي   ان تأثير ااسيا  التدييمع 
التمسرين بحيث يبدد المتدي  ان الميل ،   ااسيا  التدريبع( يةا يسسه  يع التيديد االتفايح يع

ًدد الى ديدة  لب ل المزيد من اليةد لتحسين  ا  يثير لدى المتدي  اسمل التلاي  االر بة ممس ي
المستاى اه ا بداره يسساد ايى تدي  المةسرب ااتإسفةس بلكل اكثر يسايية ، ييإد السر  محمد 

"است دا  ااطسراف المتفااة تيدل المسدب  ( الى ان11، 5812ر س( فإ ق ان  ايزيس سسمع ،
يسسه  اسيا  المفسيسسف يع مدرية  االتدييمية ملافة اتدمل ايى تحسلع الميل افد تديمةس"، 

تإد  ييد البسحثسن بسن ااحتفسظ يرتبط بددد من  امس ي   المتدي  بسلمستاى ال د يبيغم 
امفظمة امرتبطة كيمس كسن ااحتفسظ أي ل المتغيراف، ا  تيد بسفم كيمس كسفف المديامسف مرتبة 

ابمس ان المستإيين ه  أكثر تفظيمس ليمديامسف ل ا يسن ه ا فد يكان أحد ااسبس  يع ت كر 
المستإيين بلكل أكثر من المدتمدين  اان التراك يميح الحااس يع اميية التدي  بسلفسبة ليفرد 

 بسفع المستإل يسسه  يع ترسيخ اتدمي  التدي  بحيث ييديم 
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ا  قة الإال ان التدديل يع ااسيا  المدريع لم اهمية ترباية  سقة يس ا اريفس ان      
أسيابس مديفس يع الميسل المدريع يمكن ان يسةل اا يدرفل اميية التدي  اا التحقيل، يسن اميية 

ًك د  فقير التغيير من اسيا  الى ا ر يإادفس بسل رارب الى  ي  بي ة تدييمية أي ل ليتدي   اي
( ان من اهداا التربية الدسمة، تفمية ااستإ لية 81، 1333ااإي ن( فإ ق ان  لسكر اإية،

التربية الحديثة تسدى الى بفسك الفرد بفسك اإييس يتمثل يع اكسسبم  ن  إ  إااااتمسد ايى الففس، 
ر م ليدمل ايى طريإة التفكير المفظ ، اكيفية استدمسل ه ه الطريإة يع حل الملك ف التع تدت

 حيةس بأسيا  ايمع مدتمدا ايى  اتم اطرا   تفكيره 
 
 الخاتمة:-4

ان ااسيا  التدريبع اسيا  يدسل يع ريح مستاى من   ل فتس ر البحث تاقل البسحثسن 
ان المتديمين  اد ااسيا  المدتمد لدية  ا  ااداك المةسرى ليمةسراف فيد البحث ابفس  م تيفة 

دي  اااحتفسظ لمةسرب  المفسالة( ابلكل أي ل من المتديمين  اد ااسيا  الإسبيية ايى الت
المتديمين  اد ااسيا  المستإل لدية  الإسبيية ايى التدي  اااحتفسظ ا  الم تيط(  – المدتمد 

ااسسلي  ا  الم تيط(  –لمةسرب  التقاي ( ابلكل أي ل من المتديمين  اد ااسيا   المدتمد 
 سبيية ايى التغيير اا التدديل إ ا مس تايرف الظراا ل لك الكن ليس بسةالة المدريية لةس الإ

 ا  يدد  ا يس دب حإيإية لدمييةالتقفيا ايإس لألسسلي  اادراكية المدريية ل لك ياقع البسحثسن 
لألسيا  التدريبع أهمية كبيرب ل اد ااستإ ل مإسبل اااتمسد ايى الميسل اادراكع ا  التدي  
كسن أي ل تدي  بسلسيا  التدريبع ا  بدا المةسراف السسسية بكرب اليد اااحتفسظ بةس  يع تدي 

ااستإ ل ايى  المةسرب المفسالة ل اد اااتمسد ايى الميسل ايييم ميمااة الم تيطين ايييم  ا 
أي ل تدي  بسلسيا  التدريبع لمةسرب التقاي  ل اد ااستإ ل ايى اان  الميسل اادراكع 

 اااتمسد ايى الميسل اادراكع  اسل ايييم ميمااة الم تيطين ايييم  ا المي
 :والمراجع المصادر

  الإسهرب: مكتبة اافييا 5الفرمساد، حمدد ايع  ااسسلي  المدريية بين الفظرية االبحث  ط  
  5884المقرية، 

  ا فتةمس بسلتدسمل الةفدااد، افدس  لفتة ماسى  ااستإ ل ان الميسل اادراكع اااتكسل اييم ا
   5883مح ال غاط الففسية  رسسلة مسيستير  كيية اآلدا ، يسمدة بغداد، 

  المحسميد، لسكر اإية  يا  اااتمسدية اا فتةس بتإدير ال اف لدى طيبة المرحية ااسسسية
  1333الدييس يع ااردن  اطراحة دكتاراه، كيية التربية، اليسمدة المستفقرية، 

  بد الرحمن درايش؛ الإيسس االتإاي  اتحييل المبسراب يع كرب اليد فظريسف كمسل الدين ا– 
 ( 1331تطبيإسف:  الإسهرب، مركز الكتس  ليفلر، 
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  الكسظمع، ظسير هسل  اسمسايل  ااسيا  التدريسع المتدا ل اتأثيره يع التدي  االتطار من
دكتاراه، كيية التربية الريس ية،    ل ال يسراف التفظيمية المكسفية لبي ة تديي  التفس  اطراحة

  1331يسمدة بغداد، 
    الدزااد، ادفسن ابد الكري  محماد  إثر است دا  اسيا  التدي  التدسافع يع تحقيل ط

القا الرابح الدس  يع مسدب ااد  االفقا   رسسلة مسيستير، كيية التربية / ابن رلد، يسمدة 
  1330بغداد، 

  امسن: دار 5الفظرية االتطبي   ط –ان(  اي  الففس الترباد الدتا ، ادفسن ياسا  اا ر  
  1331المسيرب ليفلر االتازيح االطبساة، 

  اللرفساد، افار محمد االليخ، سييمسن ال  رد  ا تبسر االكسل المت مفة  القارب
  5811  الإسهرب: مكتبة اافييا المقرية، 0كراسة   التدييمسف  ط  –اليمدية( 

 ار محمد  اي  الففس المدريع المدسقر  الإسهرب: مكتبة اافييا المقرية، اللرفساد، اف
5881  

  اااتمسد ايى الميسل( اا فتم بسدراك  –ريسا ازيز ابسس  ااسيا  المدريع  ااستإ ل
  1333الدم   رسسلة مسيستير، كيية اآلدا ، يسمدة بغداد، 

   تدي  بدا مةسراف الكرب الطس رب ايزيس سسمع يريس  إثر طريإة التدريس الفردد ايى
  مسرس  كيية 5لتيمي اف المرحية ااادادية ااتيسهستةن فحاهس  ميية تطار ايا  الريس ة  مر 

  5812التربية الريس ية، يسمدة المفيس، 
  اازيريساد، يس ل محسن  ا فة اااتمسد ايى الميسل مإسبل ااستإ ل ان الميسل سمة

ايى الميسل مإسبل ااستإ ل ان الميسل سمة ل قية ايى اي   ادراكية ااسيا  اااتمسد
    1333بدا المتغيراف  اطراحة دكتاراه، كيية اآلدا ، اليسمدة المستفقرية، 

 Witkin، H.A. et al. Field Dependence & Field Independence Cognitive 
Styles and There Educational Applications. Review Ed. Research 
Vol. 47، No.1، 1977. 

 
 
 
 
 
 
 


