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سلوبي التعلم االتقاني والتعاوني في تأثير استخدام أ
على  تعلم بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة

في  عينة من طالب المرحلة االولى بقسم التربية الرياضية
 كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية

 م.م عماد طعمه راضي
  يةكلية التربية األساس –الجامعة المستنصرية 

 
 ملخص البحث 

يهدددالبحث ادددابحثدددعبحثتاددد لبلودددعبتددد اي بحندددول عبحثدددتاوعبح ت ددد  عبلحثتاددد ل عب دددعبتاودددعب
ثهت د ب  ثبويددمب اد بحثههد  حابحثهملهيددمبحثه ب دمب بد ةبحثنددومب  اي ثههد ب دعبحثه هدد  بحثتاويهدعبح

ب ضلب عبحثتاوعب.بأنول عبلحثتا لبلوعبحيبحأل
(بط ثد ب دعبحثه اودمبح لثدعب  ندعب45عب)حنتياعبحثه هجبحثتم ي دعبلمدهوابحثاي دمبلود

حثت  يدددددمبحث ي ضددددديمببويدددددمبحثت  يدددددمبح ن نددددديمبحثم هادددددمبحثهنت  ددددد يمبلتضددددده ابلنددددد  لبمهددددد ب
بحثهاوله ابلح يت   حابلحثلن  لبح ا   يمببحثهنتياهمب.

بلقابتعبل  بلتاويلبله  قممبحث ت  جبلقابتل لبحث  اابهنبذثكبحثعب.
 دد  عبثددثبتدد اي بب يدد بمدداحاب ددعبتاوددعبحثههدد  تينبحثه  لثددمبحنب نددتياحعبحنددول بحثددتاوعبح ت -

 حث ا يمب اابحاحءبحثط ط مبلحثتهايلبحثنوهعبب اابحاحءبحثط ط مب.

حنبحنددول بحثددتاوعبحثتادد ل عبثددثبتدد اي ب ادد لب ددعبتاوددعبحثههدد  تينبحثه  لثددمبحث ددا يمب ادداب -
 حاحءبحثط ط مبلحثتهايلبحثنوهعب ااببحاحءبحثط ط مب.

باوعبهلبحنول بحثتاوعبح ت   عب.حنبح ضلبحنول بثوت -
لقددابحل ددعبحث  اددابحثددعبحايدد لب نددول ينبحثددتاوعبح ت دد  عبلحثتادد ل عب ددعبتددا ي بهدد اةب

بب ةبحثنومب ه ه  بحثبويمب.ب
ب
ب

 الباب االول
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 التعريف بالبحث  -1

 المقدمة واهمية البحث 1-1

ق  وي تدمبهدعبحثي يدمبحنبحثهتاوعبهلبهال بحثاهويمبحثت  ليمبلحثتاويهيمبلحنبت هيمبقا حتدثبلب
هتطو د ابحثتدعبتيداعبلهويدمبحثدتاوعببح ن نيمب يه بلتتطو بح هته عبحثم هلبلحثاقيقب عبتدل ي 

لتددل  بحثص  ددمبثتا يددقبح احءبح هاددلبثوههدد  حابحث ي ضدديمبحثهيتوصددمبحثتددعبتابدد بقددا ةبحثهددتاوعب
بلوعب هعبحمزحءبلهن  ببحثهه  هبحلبحثا بمب.

يهيددددمبحثتددددعبحنددددتياهابب ددددعبتاوددددعببحثههدددد  هبحث ي ضدددديمبحنبحثبايدددد بهددددنبح ندددد ثي بحثتاو
له زحثابتنتياعب,بحذبت  ي ابه ه ب ن بحث م حب عبح احءبحثهه  يبلحث ا عببثذحبناعبحثي  حءب
لحث  االنببحثعبحيم ابحن ثي بلط قبتيداعبح ثاد  بلحثصا ثيد ابلحثههد  حابحث ي ضديمبب  دمب هد ب

بيتالعبه ببق  وي ابلحهب  ي اببحثهتاوعب.
نبثا مبب ةبحثنومبهعبحااىببح ثا  بحثي ضيمبحثهههمبحثتعبحبتن ابما يمبب ي ةب عبح

بهنبقلةب عبحثا  عب ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ  واحنبحثا ثعبلي تعبذثكب ن بحثط  اثبحثن ي ب عبحثوا بلثه بتاتلٍي
بلهه  هبهاي هب عبحثهملعبب.

لبدددذثكبتاتدددليبلوددددسبههددد  حابحن ندددديمبا  ليدددمبلهملهيددددمبلههددد  حابه ب ددددمبهدددنببوتدددد ب
للينبحثتدددعبتل دددلبحثص يدددقبحثدددعبحثصدددلزبحذبحنبحا هددد ب مدددبلبهتدددزنبلح ندددي  عببلنددد ي بحذبحنبحث ددد

حثهه  حابح ن نيمبضد ل يمب مدبلبب يد بثوهدتاوعب هدعبندوعبح  ت د ءب ادلهبح يمد اهبببلحثتصدلقب
ليم بلوعبحث   عب اهويمبحثتاويعبحنبيوعب  ثهتاوعبحثهه  حابح ن نيمبب  دمبل بتلمدابههد  هبحهدعب

ب ئب.هنبح ي
لحنبحثهددددا  ينبلحث دددد  هينب اهويددددمبحثددددتاوعبيمدددد بحنبيلح ددددقب ددددينبلهويددددمبتاوددددعبحثههدددد  حاب
لحثط ي ددمبلح نددول بح هاددلببثددتاوعبتوددكبحثههدد  هبلاندد بقددا حابلق  ويددمبحثهددتاوعبلح يددذب   دد ب

بح لت   بحثص لقبحثص ايمبب ينبحثهتاوهينب.
ثبلحثهه  يددثبحثتددعبتاهددلب ددعبلحنبحثه هدد  بحثتاويهددعبحثددذيبيضددعبحثتهدد  ينبح اهدد ءبحث ا يدد

حبندد  بحثههدد  حابحثا بيددمبلتطلي هدد بت يددذب   دد بح لت دد  بحثط ي ددمبحلبح نددول بحثددذيبييدداعب
بتا يقبهالبحثه ه  بحثذيبي هعبحثل للبحثيثب.

ب
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لت تعبهذهببهنبياللبحثت  نقبب ينبحثته  ينبحثهندتياهمبلتاودعبحثههد  هبحثهطول دثبندلحءبب  داب
مبلهعب ذثكبتتطو ببحنتياحعبح ندول بحثتاويهدعبحثه  ند بثتاوديعببا  ليثبحلبهملهيمبحلبه ب 

بحااىبحثهه  حاب.
 وددذثكبتدد تعبحههيددمبحث اددابهددنبيدداللبحنددتياحعبحنددول عبحثددتاوعبحثتادد ل عبلح ت دد  عب ددعب
تاوعب ا بحثهه  حابحثهملهيمبحثه ب دمب بد ةبحثندومببهدنبيداللبحايد لبح ندول ينب دعبحثه هد  بب

بيمب.حثتاويهعبحثهت  ب عبحثبو
 مشكلة البحث    1-2

هددنبيدداللبهت  اددمبحث  اددابحثددال بحثاهويددمب ددعبقنددعبحثت  يددمبحث ي ضدديمبب بويددمبحثت  يددمب
ح ن ندديمب ادد بقوددمبح هتهدد عبب ددعبتاوددعبب ادد بحثههدد  حابحثهملهيددمبحثه ب ددمب ددعببدد ةبحثنددومب

ثددعبلحثتددا ي بلويهدد ب ضددالبلددنبقوددمبحنددتياحعبح ندد ثي بحثاوهيددمبحثااياددمبح هدد بحثددذيبيدداللبح
حههيدددمبحندددتياحعبتودددكبح نددد ثي بحثتاويهيدددمببلمدددالثته ب  ثه هددد  بحثتاويهدددعب هددد بييددداعبحثاهويدددمب

حذبحنبت  يعبلهويمبحثتاوعبلحنتياحعبحثط حقببحثاوهيدمببثبل نيه به بحثهه  حابحثه ب مب,بحثتاويهي
ب  نددتاه  بهددذهبح ندد ثي بهددلبحثهدد هجبحثاوهددعبحثددذيبيدد حابه ددثب  دد بحثهنددتلئبحثتاويهددعبلتا يددق

بحهاحلبحثاهويمبحثتاويهيثب مبلب ا لب ه بيياعبهذهبحثهه  حابلحثتن ي ب عبتاوهه .ب
لط  دد بثهدد بت دداعبح تدد ئبحث  اددابحث يدد عب ا حنددمبلوهيددثبمدد اهبثهددذهبحثهمددبوثبهددنبيدداللبحنددتياحعب
ح نددول عبحثددتاوعبحثتادد ل عبلح ت دد  عبلت اي ههدد بب ددعبتاوددعب ادد بحثههدد  حابحثهملهيددثبحثه ب ددمب

ثذيبيهبنبهنبيالثثبح  ت  ءب هنتلئبحثهه  حابلحثتطدلي بلحثل دلب د ثطال بحثدعب ب ةبحثنومبح
بهنتلئبح ضلب  ثتاوعب.ب

 اهداف البحث  1-3
حثتادددد لبلوددددعبتدددد اي بحنددددول عبحثددددتاوعبحثتادددد ل عبلح ت دددد  عب ددددعبتاوددددعب ادددد بحبثههدددد  حابب–ب1

ب.ببحثهملهيمبحثه ب مب ب ةبحثنومب  اي ثهه ب  ثه ه  بحثتاويهعبحثهت  ب  ثبويم
حثندومببحثتا لبلوعببحيبحنول عبح ضلب عبتاوعب ا بحثهه  حابحثهملهيمبحثه ب مبب ب ةب-2
ب.
 فروض البحث  1-4
ه دد كب دد لقبذحابا ثددمبحا دد  يمبب ددينبح يت دد  ينبحث  وددعبلحث اددايبثالنددول ينبحثتادد ل عبب–ب1

بحثنومببلح ت   عبب عبتاوعب ا بحثهه  حابحثهملهيمبحثه ب مب ب ة
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بقبذحابا ثمبحا   يمب ينبح يت   حاببحث اايمب ينبح نول ينبه  كب  لبب-2
ه ددد كب نددد مبتطدددل ب دددعبتاودددعب اددد بحثههددد  حابحثهملهيدددمبحثه ب دددمب بددد هبحثندددومب  ندددتياحعبب-3

بح نول ينب.
 مجاالت البحث  1-5
ب/ببحثم هامبحثهنت   يمبع/ببويمبحثت  يمبح ن نيم:بطال بحثه اومبح لثحثهم لبحث م يب-
 ب22/5/2222ب–ب22/2/2222ببب-حثزه  عبب:حثهم لبب-

بحث  لمبحثاحيويمبحثهيو مب بويمبحثت  يمبح ن نيمب.بب-حثهم لبحثهب  عبب:ب-
 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابهة . -2

 الدراسات النظرية . 2-1
 التعلم واساليبة . 2-1-1

 البيبد ابحيب هدطبهدنبحنبحثتاوعبهصهلعبم هلبللحن بماحابلهلبحن  بحثاهويمبحثتاويهيمب
بح ه طبحثنولكبحث م يبحنبييولبهنب لعبه بهنبحثتاويعب.ب

حنبحث ي ضعبحثذيبي لعب  احءبحيببههد  ةببا بيدمبهطول دمبه دثبلي دلب هد بحثدعبه اودمبب
ح ت دد نبح لتله تيبيددمبحن نددثبهددلبحثددتاوعب,بلقددابت دد للبحثبايدد بهددنبحث دد ااينبحثددتاوعبلوددعبل ددقب

ص هيهددثبحنددت  احابحثددعبلوددعبحثدد ص بلحثت  يددمبلحثددتاوعبحثا بددعبلثهددذحبح تم هدد ابحثاوهيددمحذباددااابه
 ددد نبحثدددتاوعب)بهددد هلبح بحث تددد  ببحثا  دددلب نددد  بحثتييددد بحثهندددته ب نددد ي اب دددعبح احءبلحثندددولكب

ب.ببب(1)ب ن  بحثي  ةبحثن   مبلحثتط يقبحثاوهعبب(
 يطمبح بلبذثكب)بهللهويمبتيي بحلبتاايلب عبنولكبحثص اب تيممبقي هثب  م طبلوعبم

يبدددلنبهدددذحبحثتييددد بحلبحثتادددايلبقدددابتدددعب تيمدددمبثو ضدددجبحلبثددد ا بحثاددد  ابحثه قتدددمبب ثتاددد بحلب
تادد طعب ادد بحثا دد قي بحثه مددطمبلميدد بذثددكبهددنبحثالحهددلبذحابحثتدد اي بحثددلقتعبلوددعبحثنددولكب

ب.(2)لح احءب(ب

                                                 
.م هاددمبحث  دد ةبهطدد   بحثتاودديعبحثادد ثعب.ببوعبحثا بددع.بحثددتا مدد حببههددايبمددورب.بحبدد عبهاهدداب دد اعببب(1)

ب.ب19.بص1995
ب.ب333.بصب1992.بحث  ه ةب.باح بحثها  لب.ببلوعبحث ص بحث ي ضعهاهابانينبلالليب.ببب(2)
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ل هددذحب دد نبحثددتاوعبياددابحثامدد بح ندد  بثبددلب ي ضددعبحلبهددتاوعببلح ددثبيادداابتييدد ب ددعب
بلكبحثص ابلت    تثبلتات  ب عبحاحءةب.بحثنو

لث ابت للابحن ثي بحثتاوعبلهذحبيالا ب مدبلبلحضدفب دعبحثاهويدمبحثتاويهيدمبحذب يلمداب
حندددول بح ضدددلبهدددنبحندددول بثبدددنبحهددد حابهههددد ابل  يندددي ابهدددنبملح ددد بحثدددتاوعبهدددلبحيتيددد  بح نددد ب

بلحبا ه بحقت  احابل ابحثتاوعبلحثتاوعبحثا بعب.ببببح ن ثي 
ب.ب(1)ح ن  ب ه بحثباي بهنبحن ثي بحثتاوعببحثتعبه ه بللوعبهذحب

بنول بحثتاوعبحثهتمه بلحثهتلزعب.أ -
 نول بحثتاوعببحثهتنونلببلحثاملح عبأ -

 نول بحثتاوعببحثهتيي بلحثا  ابأ -

 نول بحثتاوعبحثذه عبلحث ا عب.بأ -

 نول بحثتاوعبحثبوعبلحثمز عب.أ -

 نول بحثتاوعبح ت   عب.أ -

 عب.بنول بحثتاوعبببحثتا ل أ -

 اسلوب  التعلم االتقاني  2-1-2
(بحثندولبيمبهدنبمهدمبللودعب بد ةب) ودلعياتهابهذحبحث لعبهنبحثتاوعبلوعب   يد ابحثدتاوعببب

بحثهتهاومب عبحنبحثص لقبحثص ايمب عبحثها ومبحث ه  يمبثوتا ي ب.
يدد ىب وددلعبحنبا اددمب ادد بحثتالهيددذبحثددعببلقددابحطددللبثوددتاوعبللدداعبحثندده حبثهددعب دد نب

عبحثب  عبثودتاوعب.بقدابي هد ب دعب  د بح يد ينب د  هعبهيتوصدلنبللويدمب  دابهدنبحنبي يذلحبلقته
يبلنبهنبحهعبحثه  اىبحثتا ينيمبا للبحثتالهيذبلوعبحثلقابحثب  عبثتاوعبحيبحلط ءبحثطو دمب
ببب(2)حثهت ي ينبا حني ابحثلقابحثذيبيات مل ثبثتاوههعبلين لاهعبلوعبتا يقبح هداحلبحثت  ليدمب

ب.

                                                 
ب.ب22.بصب2222.ببب.بحثتاوعبحثا بعب ينبحثه اأبلحثتط يقيا  بييلنببب(1)
ب.212.بصب1992لياب.بحثببحثتاوعب عبلوعبحث ص بحثت  يم ا بله ب.بببب(2)
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 ت دد  عب)بهلييدد  بحثهددتاوعبلحثتددا ي بينددتياعب ي دد لبحثطو ددمبحثددعبهنددتلىبحنبحثددتاوعبح
حثنيط ةبلودعبحثلاداحابحث  ينديمب دعبحثتاوديعبق دلبححثنده حبثهدعب    ت د لبحثدعبحثلاداةبحثتاويهيدمب

ب.ب(1)حثالا مب(ب
ل  ثبت  يمبتاويهيمبثتا ي به اةبتاويهيمبهتنونومبلودعب ادلبه هدعبلتاويههد بحذبتبدلنب

ه حابتاوهه بهمزحءةببحثعبلاداحابحلبحقند عبههيدزةبللحضدامبتاطدعب دعبا دمب دصيمبحثهه  ةبحث
لحاداةبحللداةبا ددصبحلب اد بحثطو ددمبحيت د  ب دعب ه يددمببدلبمددزءب د ذحبثدعبي ددولحبحثدعبا مددمب

%ب(ب دد  هعبيددزلالنب لقددابلتددا ي بحضدد  يينباتددعب92ب-%ب02ح ت دد نب ددعبهددذحبح يت دد  ب)
ب.ببب(2) عبح يت   ب(بي  الحبق ا ينبلوعبتا يلبا ممبح ت  نب

لبذثكببحنبح نول بيهالبثول للبحثدعبحلودعبا مدمبهدنبحثدتاوعبحيبحت د نبحثهدتاوعبحيبههد  ةب
ب ي ضيمبي حابتاوهه ب.ب

لحنبح نول بينتطي بتاوعبحيبهلضلعبا حنعب ا ممبل ثيمبهنبحثتابعبحذبتل  ابثهعب
بإثع:حث  للبحثه  ن مبليهالبهذحبحث لعبهنبحثتاوعب

  دمب دثبل د بحثلاداحابحثا حنديمبتوهيذبلوعبحنبياهدلبلي مدزبل  د ابثند لتمبحثيبهن لاةببلب-
بثهتت ثيمب.بح
بتطلي بقا ةببلبتوهيذبثي لبحثعبا ممبهنبح ت  نبب-
بتطلي بحثه  ا ةبحثذحتيمبلحثتلميثبحثذحتعبثاىبحثتالهيذب.بب-
بتممي بحثتاويعبحثذحتعبلحثاح ايمبثوتاوعب.ب-
 اسلوب التعلم لتعاوني  2-1-3

نددد ثي بحثدددتاوعبحثادددايابلقددد ا بلودددعبيودددقبا ثدددمبهدددنبحثت  ددد بأنبهدددذحبح ندددول بهدددنبإ
ح متهدد لعب ددينبحثطو ددمب ددعبحث ددلبحثلحادداب,بلهددذحبحثت  دد بيماوهددعبحبادد ب ت مدد ب ددعبحثادد  اب

بح ي ىب.ب

                                                 
(1)  

Denese. D and Jackie S:mastery  lerning  in public  school (volda state 

university. December 1990.P.1 
(2)  

matzier.m. w: analysis of mastery learning system of instruction for teaching 

tennis, human  kinetics , sport pedagogy, 1992, PP.63. 70 
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ذبحنب  ددد ءبح هددداحلبحثتاويهيدددمبلحثتدددعبتيددداعبحثطو دددمب دددعبتو يدددمبا مددد تهعبل دددقبحثدددتاوعبإ
ثها  بهنبمهمبله بزهال هدعبهدنبمهدمبحيد ئبتصد لالبهاهد أبله مد أبحثتا ل عب يتص لولنبه بح

ب يوقب لحبحثتا لنب ينبحثطو مب.
 دد نبحثدددتاوعبحثتاددد ل عبهدددلب)حيمددد ابهيبويدددمبت  يهيددمبثاهدددلبهمهللدددمبهدددنبحثطو دددمب ايددداب
ي يه ببلبحلضد ءبحثهمهللدمب دعبحثدتاوعبلودعبل دقبحالح بلحضدامبلهادااةبهد بحثت بيدابلودعب

ب.بب(1)يتاوعبحثه اةبحثتاويهيم(ببحنببلبلضلب عبحثهمهللم
لبددذثكب)بح ددثبح نددتياحعبحثتاويهددعبثهمهللدد اب دديي ةببثبددعبياهددلبحثطو ددمبنددليمبث  دد ب

ب.ب(2)هنتلىبتاوههعببلتاوعب اضهعبح ي ب(ب
لهلب) مد طبهمهللدمب ديي ةبهدنبحثتاوهدينبحثدذينبياهودلنبندليمبثادلبهمدبومبحلبحتهد عب

ب.ب(3)بههمبحلتا يقبهالبل عب(
تاوعبحثتا ل عبحن نثببهلبتيصيدلببهدنبهند لثيمبحثهدا  ب دعبحاحءبحث دلبلهذحب  نبحث

بحذبيتا هلبه بحثهمهلل اببحث يي ةببحثتعبتبلنب عبحث لب.ب
حنبحثتاوعبحثتا ل عببيهالبحثعبمادلبحثطدال بلودعبمدبلبمد هي ب ديي ةب دعبتاودعبحيب

حلبحثهاودعببهه  ةب ي ضيمبهنبحملبتا يقبحثهالبحثذيبي هعبحثل للبحثيمبندلحءببد نبحثهدا  
ب.

ب.ببب(5)يهبنبتوييصبحهعب  ح ابحثتاوعبحثتا ل عب
بين لابلوعب هعبحثهص هيعبلح ن بحثا همبلحت   ه ب. -
 ي هعبحث ا ةبلوعبتط يقب عبهلحقلبمياةب. -

 ي هعبحث ا ةبلوعبالبحثهمبالاب.ب -

بي هعبحث ا ةببححث احليمبثاىبحثطال ب. -
بلبهنب ا ببحثايل ب.بلوعببحث معبهه بت اعبهنبحيم  ي ابح بح ثب ييو

                                                 
ب1999لهد نباح بحثندي ةبثو مد بلحثتلزيد ب.بب1.بطببحثت دهيعبحثتاويهدعبلهه  ندمهاهابهاهدلابحثايودمب.ببب(1)

ب.ب329.ص
(2)  

smith karla : cooperative lerning  effect team worle for engineering classroom  

university of Minnesota cooperative learning center Microsoft inter net1999 .P.1. 
(3)   

Garfid . Johnson: teching statstics using  small grop cooperative learning  

jourral Of stat istics educational . university of Minnesota 1993 .p.p.1-9. 
.بب1991حثبتدد ب.بحث دد ه ةب:بلدد ثعببحتم هدد ابااياددمب ددعبحثه دد هجبلطدد قبثتددا ي بددلا بانددينببلمددكب.ببب(5)

ب.ب311صب
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 ا لمهارات المركبة السلة .  2-1-1

حنبثا مببد ةبحثندومبتاتهدابلودعبمدعبهد عبهدلبيات د بح ند  بهللحثههد  حاببح ن نديمبب
نلحءبب  ابهملهيمبحلبا  ليمبلحنبحت  نبحثهه  حابح حبن نديمببيند لابحثهدا  بلودعبتا يدقب

بحثهالبحثذيبي هعبحثل للبحثيمب.
عببددلبحثا بدد ابحثضدد ل يمببحث  دد ءةبححثتددعببتدد ايبثيدد  بلحنبحثههدد  حابح ن ندديمبهددب
بهاينب.ب

ب:ب(1)لحنبحثهه  حاب عبب ةبحثنومبقابقنهابحثعب
بحثهه  حابحثهملهيمب. -
 حثهه  حابحثا  ليمب. -

 حثهه  حابحثا  ليمبحثهملهيمب. -

 دد نبحثههدد  حابحثتددعبتضددعبحثهمهددللتينبهددعبتات دد با بيددمب هددعب)بحثا بدد ابحثتددعبتتبددلنبهددنب
اعبه طوفبحلبحبا بحيبتتبلنبهنبلاداتينبحلبحباد بلتد ايب مدبلبه بد بايدابح ت  طبينتي

يتطو بهنبحثالل ينبل دابحاحءهد بحث يد عب ا بد اب دعبنوندومبهتا ق دمبلهتت ح طدمب مدبلبه بد ب
ب.(2)لتات  بحثعبلقابحطللبلهمهلابحب  بل ابح احءبحبا بهنبحثهه  حابحثص ايمب(ب

لحثتدعبيدتعبحثتد ح طب ي ههد ب تهد عبحلبح مد زبببذثكب)بل ثبهمهللمبهنبحثهه  حابحثلايداة
ب.بب(3)لهلبه ب(ب

لحنبثا ددمببدد ةبحثنددومبلادداةبهددنبح ثادد  بحثتددعبتاتددليبلوددعبلدداابهددنبحثههدد  حابحثه ب ددمب
مبحثتدددعبتهتدددز ب)بحثط ط دددمبلحثتهدددايلبب,بحثط ط دددمبلحثه  لثدددمب(ب.بلمي هددد بهدددنبحثههددد  حابحثا بيددد

ابحثههد  حابحثا بيدمب ودذثكبيندتلم بلودعبثاللد بهدنبحيمد ل ملبحثتل لبحثعبط ي دمبتهبدنبح
حثها  بحلبحثها  بحت  عبحنول بهاينبثوتا ي بب نبيبلنبحثتا ي ب  حندتياحعبحثط ي دمبحثبويدمب

ح احءبااةبلتداهجبندليمبل دابحيبتتمزحءةبحثهه  حابحثا بيمبحثعبحمزحءبليا  ببلبمزحءبلوعب
ب.بب(5)

                                                 
ب.52.بصبب1904 ياحاب.بحثهبت مبحثلط يمب.بحن بله  اىبب ةبحثنوم   زب مي باهلاحابلحي لنب.ببب(1)
.ببح يت ددد  حابحثهه  يدددمبلحث صنددديمب دددعبحثهمددد لبحث ي ضدددعهاهددداباندددنبلدددالليب.بهاهددداب  ددد بحثددداينب.ببب(2)

ب.ب52ب-54.بصبب1901حث  ه ة.بهط امباح بحثصب ب.ب
ب.24.بصب1901هط امبحثتاويعبحثا ثعب.ب, ياحا,حثهه  حابحثص يمب ب ةبحثنوم ,ببه لبل  ل. لابم  بب(3)
ث دد ءبل احثوددم.بتدد اي بهدد هجبتددا ي عبه تدد حبثتطددليبحثندد لمبح  ت  ثيددمب ددعبحاحءب ادد بحثههدد  حابحثهملهيددمببب(5)

ب.ب25.بصب2221حثا بيمب ب ةبحثنومب.ب ن ثمبه منتي بمي به مل ةب.م هامب ياحاب
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 الباب الثالث
  منهج البحث واجراءاته الميدانية  -3

 منهج البحث  3-1
يبهمبومب عببحث الابحثاوهيمبتوزعبحث  اابب عبحيتي  بحثه هجبحثهال عبح ندم هنببأنبإ

ه بط يامبحثهمبومبحثه حاباوه بللويثبحنتياعبحثه هجبحثتم ي عبثهال هتثبهمبومبحث اداب)بهدلبب
  مبل دعبب  مبح م حءحاببلحثتاح ي بحثهابهمبثتعبيتايلب يه بحث  اابح مت ليمب دعبق دابهند

ب.ب(1)ب  مبحث  للبحثهايطمبب   ه ةبهاالاةب(ب
 عينة البحث   3-2 

تعبحيتي  بحثاي دمبهدنبهمتهد بح  دلبحثهتهادلب طدال بحثه اودمبح لثدعبببقندعبحثت  يدمبب
(بط ث بايابتعب25حث ي ضيمبب بويمبحثت  يمبح ن نيمببحثم هامبحثهنت   يمبلحث  ثغبلااهعب)

ب45(ل ددذثكبح دد ااببحثاي ددمب)12يتيدد بحثاي ددمبلتددعبحنددت ا ابب)حلتهدد ابحثط ي ددمبحثاهايددمب ددعبح
%ب(ببلقنددددهابحثددددعباالاددددمبهمدددد هي ب,بهمهددددللتينبتمدددد ي يتينبب05(ط ثدددد بليمددددبولنب ندددد مب)

بلهمهللمبض  طمب.ب
 ادوات البحث ووسائل جمع المعلومات   3-3
ب-ط  مددي بهودددلنب–بدد حابندددومبب-(5ندد لمببتلقيددابحثبت ل يدددمبلددااب)بب-هوادد ببدد ةبحثندددومب-
با ن مبياليمبب–(ب5   ةبلاا) 

  -  يقبحثاهلبحثهن لاب*

 حنته  ةبحنتطالعبثوي  حءبلحثهيت ينبثاليتي  ح يت   حابحثهال همبثاي مبحث اا.ب-

 حثه  ا بحثا  يمبلح م  يمب-

                                                 
(1)

.بصبب1999ح  انب.باح بلح دلبثوط  لدمبلحث مد ب.بب.به هميمبحث اابحثاوهدعب.اهابل ياحابلحي لنبه  
 .ببب52

 حثم هامبحثهنت   يمب.ب–بويمبحثت  يمبح ن نيمبب–بتل حءبت  يمبي ضيمبب-*بع.ا.بنه اباني ب

   يمب.حثم هامبحثهنت ب–بويمبحثت  يمبح ن نيمبب–ه منتي بت  يمب ي ضيمبب–ع.ع.بهاهابحمه  ب

 حثم هامبحثهنت   يمب.ب–بويمبحثت  يمبح ن نيمبب–ه منتي بت  يمب ي ضيمبب-ع.ع.بنالعبا تلرب
ب
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 اختبارات المستخدمة بالبحث  3-4
   (1)اختبار دقة المناولة  الصدرية بعد اداء الطبطبة 

  باقدمبحثه  لثددمبحث ددا يمببهددنبحثا بدمبحيبحثدد  طب ددينبحثط ط ددمبمد  بح يت دد  ب.بقيدد
 لاقمبحثه  لثمبحث ا يمب.ب

ح الحاب.بادد  طبحهودد ب.ببدد ةبنددومب.بمدد يطبقيدد  ب.بط  مددي ب.بادد  طبميدد بهطدد طب.بهندده  ب
بب-همددت كبثوددالح  بحثاالاددمبحثه  لطددمب ددعب ه يددمبحثا ددلبحثه نددعبحثددعبل دداببثيدد  بتاايددابه بددز
بببنعبب22,4نبحثهنه  بحثا اهبح لثعبت اابل

بب–نعبب59حثا اهبحثا  يمببت اابلنبحثهنه  ب
 نعبب14حثا اهبحثا ثامبت اابلنبحثهنه  ب

 ها ل اب(ب.بب12لاابحثها ل اب.بيه فببلبثا ب)

 طريقة االداء .         
قداعب(بلدنبحثهدالبلل دابل دلثثبحثدعب24ي لعبحثهيت د ب د احءبحثط ط دمبهدنبيدطبي اداب)

قداعب(بي دلعبحثهيت د ب د احءبحثه  لثدمبحثدعبحثهدالبب9 )حثهالب(بلحثدذيبي اداب)يطبحثهلحزيبثوماح
بحثه نلعبلوعبحثماح ب النبتلقلب.ب

 احتساب النقاط 
يهد فبحثاللدد باالاددمب  دد طبحذحبثهنددابحثبد ةبحثدداح  ةبحثاحيويددمبل  طتددينبحذحبثهنددابحثدداح  ةب

ويهدد بحثاللدد ب ددلبلحثلنددطعبل  طددمبحذحبثهنددابحثدداح  ةبحثي  ميددمب.بحلوددعب  دد طبيهبددنبحنبيا
بب  طمب(بب.ب32)

 . (2) اختبار التهديف السلمي بعد اداء الطبطبة
.بببقيدددد  باقددددمبحثتهددددايلب اددددابحاحءبههدددد  ةبحثط ط ددددمب.بحثتلح ددددقبحثا بددددعببغرررررض االختبررررار -

بلحثهه  يب اهلبحثذ حلينبلحث موينب.ب
ب.بببب ةبنومب.بهوا بب ةبنومب.بهالبنومب.بباالدوات -

                                                 
.بصبب1999.حثهل دددلب.باح بحثبتددد بثوط  لدددمب.ب.ببددد ةبحثندددومب ددد  زب مدددي باهدددلاحاب.به يدددابل احثودددمببب(1)

ب223-ب222
ببب(2)
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حثط ط ددمببلحثاالايددمب مددبلبب(بهادد ل اب.بيمددت طبحاحء12فبحثهيت دد ب)يهدد .ببشرررط الختبررارب-
ق  ل عب.بحثب ةبحثتعبتايلبحثهالب اابح تب  بيط بق  ل عبهنبحثط ط مبحلبحثاالايمب بتان ب

بهنبضهنبح هاحلبحثهنمومب عبحثها ل اب.ب
طبياندد بثبددلبها لثددمب  ماددمب ددعبحثتهددايلب  طددمبلحادداةب.بحلوددسب  دد .ببباحتسرراب النقرراطب-

ب(ب   طب.12يا لبلويه بحثهيت  ب)
بب. التجربة االستطالعية 3-5 

ق عبحث  ااب  م حءبحثتم  مبح نتطالليمبحلثعباعبحليااب اابه ل بحن لعبلحاابلذثدكب
بى ييددددمبحثتادددد لبلوددددعبحثهاتليدددد ابلح الحابلحث دددد للبحثهب  يددددمبلحثزه  يددددمبثاليت دددد  حابلهددددا

لتال عبحث ال  ابحثتعبتلحمثبب–(بطال ب12عب) م اه بل ههه بهنبق لبح  حابحثتم  مبللااه
ب  يقبحثاهلبحثهن لاب.ب

 . االسس العلمية لالختبارات 3-6

ب.ببالثباتبب-
 ب(1)ثاي مب صنه بحلطعبب ت  جبهت    ميا عب ثب)حذحبب  بح يت   بحبا بهنبه ةبلوعبح

حث نديطبببق  لنبح  ت  طبث ابحنتياعبحث  اابط ي مبحل اةبح يت   بلهنبياللبحنتياحع
ب(ب.ب1)مبهنبحثا  اببه به ينبب عبحثمالللمابحنبح يت   حابتتهت ب ا ممبل ثي ي نلنب

ب.الصدق  -
هددلب)حنبتبددلنبهههددمبح يت دد  بقيدد  بلت ددليعبحث ددصمبحثتددعبلضدد بهددنبحموهدد بح يت دد  ب

ب.بب(2)ب االب(
ث ددددابحنددددتياعبحث  اددددابط ي ددددمبحث دددداقبحثددددذحتعبهددددنبيدددداللبلدددد  بح يت دددد  حابلوددددسب 

نببحثي دددد حءبلحثهيت ددددينب ددددعبهمدددد لببح يت دددد  بلحث يدددد  ب ددددعبحثت  يددددمبحث ي ضدددديمبهمهللددددمبهدددد
ب(ب.ب1لا وابلوعبا ممبل ثيمبهنبحث اقببه به ينب عبحثماللب)

 الموضوعية .   -

                                                 
ب.ب1990.بحث دد ه ةبباح بحثصبدد بحثا  ددعببم.باثيددلبحثهاوددعبحثص ددلبلط ثدد ببحثت  يددمبحث ي ضدديح ددل بحثيددلثعببب(1)

ب.221ص
.بحث  اندديمب.بهطدد   بحثتاودديعبحثاوددعببح يت دد  حابلحث يدد  بلح ا دد ءب ددعبحثهمدد لبحث ي ضددعلوددعبنددولعب.ببب(2)

ب.ب25صب2225
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لهع)بلاعبت اي بحث ت  جبحثي  مب ذحتيمبحثه افبحلب مي مبلحنبحثهصالصبيا لب
ب.بب(1)هنبلحااب(بلوعبا ممبهاي مبل اه بي لعب ت ايفبح يت   بحبا ب

ل ييددمبحثتادد لبلوددعبهلضددلليمبح يت دد  حابببحثه مددامبلهددابحث  ادداب اندد  بها هددلب
بح  ت  طب ينبا م ابحثابعبح للبلحثابعببحثا  عب*ب.بب

ب(ب.ب1لتعبحثتل لبحنبحث يعبذحابهلضلليمبل ثيمبماحببه به ينب عبحثماللب)
 (1جدول )

 بارات .يوضح معامل الثبات والصدق والموضوعية لالخت
بحثهلضلليمب بحث اق بها هلبحثا  ا با ح يت   حابحثه مام

ب2,92 ب2,93 ب2,01 حيت دددد  باقددددمبحثه  لثددددمبحث ددددا يمب ادددداب
بحاحءبحثط ط مب

ب1

ب2,94 ب2,91 ب2,05 حيت ددددد  بحثتهدددددايلبحثندددددوهعب ادددددابحاحءب
بحثط ط م

2 

ب(ب.2,24(بلهنتلىبا ثثب)9(بل ابا ممبا يمب)2,222قيهمب) (بحثمالثيمب)
 بارات القبلية. االخت 3-7

تعبحم حءبح يت   حابحث  ويمبلوعبلي مبحث ااب  ث  لمبحث ي ضيمبحثهيو مبحثاحيويمب بويمب
حثت  يدددمبح ن نددديمبحثم هادددمبحثهنت  ددد يمبلثاليت ددد  ينبحثه  لثدددمبحث دددا يمب ادددابحاحءبحثط ط دددمب

حثاهدلبب.بلوعبيابح ن تذةب ص يقبب29/2/2222لحثتهايلبحثنوهعبب اابحاحءبحثط ط مب ت  يخب
بحثهن لا.

 استخدام االسلوبين )التعاوني واالتقاني ( .  3-8
قدد عبحث  ادداب  ايدد لبح نددول ينب)حثتادد ل عبلح ت دد  عب(بلوددعبحثه هدد  بحثتاويهددعبحثهت دد بب

  نعبحثت  يمبحث ي ضيمب بويمبحثت  يمبح ن نيمبحثم هامبحثهنت   يمببللوعبحثههد  تينبحثه  لثدمب
(باقي ددمبلحنبب322(بلادداحابتاويهيددمبثبددلبههدد  ةبحيب)5 لحقدد ب)بحث ددا يمبلحثتهددايلبحثنددوهعبلب

                                                 
(1)

بب.ب43.بصبب1999.بحث  ه ةب.باح بحثصب بحثا  عبب.باثيلبحث اابحثاوهعيي بحثاينبلوعب  
بحثم هامبحثهنت   يمب.ب–بويمبحثت  يمبح ن نيمبب-ل حةببت  يمب ي ضيمببابتب–*ح.بع.با.بحق  لبطثب

بحثم هامبحثهنت   يمب.ب–بويمبحثت  يمبح ن نيمبب-ه منتي بت  يمب ي ضيمببب–ح.بع.بع.بقي بهاهابببب
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(باقي ددمبثوههدد  تينبلا  بحثه هدد  بلح نددول ينبهددنبب122(بلادداحابحيب)0همهددلعبحثلادداحاب)
بق لبحثها نينبحثهيت ينب.ب

 االختبارات البعدية .  3-9
 لثدددمبقددد عبحث  اددداب ددد م حءبح يت ددد  حابحث اايدددمبثوهمهدددللتينبحثتمددد ي يتينبثوههددد  حابحثه 

لودددعبب22/5/2222حث ددا يمب ادددابءبحثط ط دددمبلحثتهددايلبحثندددوهعب ادددابحاحءبحثط ط ددمب تددد  يخب
حث  لدددددمببحث ي ضدددددديمبحثهيو دددددمبث نددددددعبحثت  يدددددمبحث ي ضدددددديمبببثبويدددددمبحثت  يددددددمبح ن نددددديمبحثم هاددددددمب

 حثهنت   يمببللوعبيابح ن تذةب ص يقبحثاهلبحثن لاب.

    الوسائل االحصائية .   3-11
ب:بب(1)حثلن  لبح ا   يمبحثت ثيمبث ابتعبحنتياحعب

 .بها هلبح  ت  طبحث نيطب) ي نلن(ب.بب1

ب.بحثلنطبحثان  عب2
ب.بح  ا حلبحثهاي  يب.3
ب(T).بب   بب.بق  لنب5
ب(F) بببببب.بق  لن4
ب(L.S.D)    ب  ب .بق  لنبحقلب  قبها ليبب2

                                                 
حثتط ي  ابح ا   يمب.لحنتياحه اببحثا ندل ب دعب ادلابحثت  يدمببلاي بي نينبحثتب يتعب.باننبهاها.بب(1)

ب.بب252ب-125.بص.بب1999حثهل لب.باح بحثبت بثو م بلحثط  لمب.بي ضيمب.ببحث ب
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 الباب الرابع
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج . -4

 نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجاميع الثالث .عرض وتحليل ال 4-1
 ( .2جدول)

الجدولية  (t)المحسوبة وقيمه    (t)بين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمه 
 لالختبارين القبلي والبعدي للمناولة الصدرية بعد اداء الطبطبة  وللمجاميع الثالث  .

(ببيتضدددفب ددد نبحثلندددطبحثانددد  عب دددعبح يت ددد  بحث  ودددعب2هدددنبيددداللبح طدددالعبلودددعبحثمددداللب)
وعبحثتاددد ل عب(ب ودددغبثوه  لثدددمبحث دددا يمب اددداببحاحءبحثط ط دددمبثوهمهللدددمبحثتم  دددمبح لثدددعب)بحثدددتا

(بب2,2(بب يهددد ب ودددغب ددعبح يت ددد  بحث ادددايبحثلندددطبحثانددد  عب)1,2(بل دد ح ا لبهايددد  يب)2,0)
(بلهددددعبحب دددد بهددددنبقيهددددمبب0,59حثهانددددل مب) (t)(ببحهدددد بقيهددددم2,49ل دددد  ا حلبهايدددد  يب)

(t)(بلهذحبه يالبلوعبلمدلاب11(بل ا ممبا يمب)2024(بل ابهنتلىبا ثمب)1,13حثمالثيمب)
بث  ثفبح يت   بحث اايب.  قبها ليبلب

لبددذثكبيتضددفبهددنبحثمدداللبثوهمهللددمبحثتم ي يددمبحثا  يددمب)حثددتاوعبح ت دد يب(ب دد نبحثلنددطب
(بحهددد ب دددعبح يت ددد  ب2,12(ببل ددد ح ا لبهايددد  يب ودددغب)2,9حثانددد  عبثاليت ددد  بحث  ودددعب ودددغب)
 (t)(بل هددد ابقيهدددم2,10(بل ددد ح ا حلبهايددد  يب ودددغب)2,4حث ادددايب ودددغبحثلندددطبحثانددد  عب)

بحثها ثممبببببببب
ب يمح ا  ببببببب

ببببببببببببببب
بب

بحثهم هي 
ب

لادددددددددددددداةب
بحث ي  

امددددددعب
بحثاي مب

 (t)قيهددمبح يت   حث اايببح يت   بحث  وعب

بحثهانل م
قيهددددددددددددددددمب

(t) 

بحثمالثيم

بحثا ثمب

ب
ب ب-

ب
بعبب-+ب

ب
ب ب-
ب

ب
بعبب-+ب
ب

بحثتم  مح لثعب
ب)حثتاوعبحثتا ل ع(

ب1,2ب2,0ب10ب  طم
ب

بب0,59ب2,49ب2,2
ب
ب

ب1,13

بها لي

بثا  يمبحثتم  مبح
ب)حثتاوعبح ت   ع(ب

ب

بها ليبب12,01ب2,10ب2,4ب2,12ب2,9ب10ب  طم

بها ليبب1,90ب2,92ب5,2ب2,10ب2,5ب10ب  طمبحثض  طم
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(بلل ددابهنددتلىبا ثددمب1,13حثمالثيددمبحث  ثيددم)(t)(بلهددعبحب دد بهددنبقيهددمب12,01ل مبب)حثهاندد
ب.حث اايب  قبها ليبلث  ثفبح يت   (بلهذحبه يالبلوعبلملاب11(بل ا ممبا يمب)2,24)

(ب دعب2,5لبذثكبيتضفبهنبحثماللب د نبحثلندطبحثاند  بثوهمهللدمبحثضد  طمبب ودغب)
.بحهدد ب ددعبح يت دد  بحث اددايب وددغبحثلنددطبحثاندد  عب2,10ح يت دد  بحث  وددعبل دد ح ا حلبهايدد  يب)

(ببلهدعبحب د ب1,90حثهاندل مبب  ويداب) (t)(بحهد ببقيهدم2,92(بل  ح ا حلبهاي  يب وغ)5,2)
(ب11(بلا مدددمبا يدددمب)2,24(بل دددابهندددتلىبا ثدددمب)1,13حثمالثيدددمببببحث  ثيدددمب)(t)هدددنبقيهدددمب

بلهذحبيالبلوعبلملاب  قبها ليبلث  ثفبح يت   بحث اايبب.
 ( .3دول)ج

الجدولية  (t)المحسوبة وقيمه    (t)بين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 لالختبارين القبلي والبعدي للمهارة التهديف السلمي بعد اداء الطبطبة  .

(ببيتضدددفب ددد نبحثلندددطبحثانددد  عب دددعبح يت ددد  ب3هدددنبيددداللبح طدددالعبلودددعبحثمددداللب)
تاوعبحث  ودددعبثوه  لثدددمبحثتهدددايلبحثندددوهعب اددداببحاحءبحثط ط دددمبثوهمهللدددمبحثتم ي يدددمبح لثدددعب)بحثددد

(بب يهدد ب وددغب ددعبح يت دد  بحث اددايبحثلنددطب1,3(بل دد ح ا لبهايدد  يب)0,21حثتادد ل عب(ب وددغب)
(بلهدعبحب د بب0,3حثهاندل مب) (t)(ببحه بقيهدم2,12(ببل   ا حلبهاي  يب)12,33حثان  عب)

بببببببببببببب
بحثها ثممبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

بببببببببببببب
بح ا   يم

بب
ب هي حثهم
ب

لادددددددددددددداةب
بحث ي  

امدددددددددددددددعب
بحثاي مب

 (t)قيهدددددمبح يت   حث اايببح يت   بحث  وعب

بحثهانل م
 (t)قيهمبب

بحثمالثيم
بحثا ثمب

ب
ب ب-

ب
بعبب-+ب

ب
ب ب-
ب

ب
بعب-+ب

بحثتم  مح لثعب
ب)حثتاوعبحثتا ل ع(

ب1,3ب0,21ب10ب  طم
ب

بب0,3ب2,12ب12,33
ب
ب

ب1,13

بها لي

بحثتم  مبحثا  يمب
ب)حثتاوعبح ت   ع(ب

ب

بها ليبب9,3ب2,11ب11,03ب2,09ب0,95ب10ب  طم

بها ليبب1,9ب2,90ب15,24ب1,2ب0,2ب10ب  طمبحثض  طم
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(بلهددذحبه يددالب11(بل ا مدمبا يددمب)2024(بل دابهنددتلىبا ثددمب)1,13حثمالثيددمب)(t)هدنبقيهددمب
بليبلث  ثفبح يت   بحث اايب.لوعبلملاب  قبها 

لبددذثكبيتضددفبهددنبحثمدداللبثوهمهللددمبحثتم ي يددمبحثا  يددمب)حثددتاوعبح ت دد يب(ب دد نبحثلنددطب
(بحهدد ب ددعبح يت دد  ب2,09(ببل دد ح ا لبهايدد  يب وددغب)0,95حثاندد  عبثاليت دد  بحث  وددعب وددغب)
 (t)(بل هدد ابقيهددم2,11(بل دد ح ا حلبهايدد  يب وددغب)11,03حث اددايب وددغبحثلنددطبحثاندد  عب)

(بلل دددابهندددتلىبا ثددددمب1,13حثمالثيدددمبحث  ثيددددم)(t)(بلهدددعبحب ددد بهددددنبقيهدددمب9,3حثهاندددل مبب)
ب.  قبها ليبلث  ثفبح يت   حث ااي(بلهذحبه يالبلوعبلملاب11(بل ا ممبا يمب)2,24)

(ب دعب0,2لبذثكبيتضفبهنبحثماللب د نبحثلندطبحثاند  بثوهمهللدمبحثضد  طمبب ودغب)
(.بحهدد ب ددعبح يت دد  بحث اددايب وددغبحثلنددطبحثاندد  عب1,2)بح يت دد  بحث  وددعبل دد ح ا حلبهايدد  ي

(ببلهعبحب  ب1,9حثهانل مبب  وياب) (t)(بحه ببقيهم2,90(بل  ح ا حلبهاي  يب وغ)15,24)
(بلهدذحب11(بلا مدمبا يدمب)2,24(بل دابهندتلىبا ثدمب)1,13حثمالثيمببحث  ثيمب)(t)هنبقيهمب

ب.يالبلوعبلملاب  قبها ليبلث  ثفبح يت   بحث اايبب
عرض وتحليل النتائج االختبارات البعديرة برين ودخرل المجمروعتين  التجرريبيتين  4-2

 والضابطة .
 (4جدول )

المحسوبة والجدولية    f)يبين متوسط المربعات بين المجموعات ودخلها و قيمة )
بلالختبار البعدي للمهارة المناولة الصدرية بعد اداء الطبطبة .

ه دددددددددددددددددددددددددددددا ب
بحثت  ينب

همهدددددددددددددددددلعب
بحثه  ا اب

ا مددددددددددددددددمب
بحثا يمب

هتلندددددددددددددددددطب
بحثه  ا اب

ب (f)قيهددمب
بحثهانل م

 (f)قيهدمب

بحثمالثيمب
هنددددددددددددتلىب

بحثا ثم
بحثا ثمب

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددينب
بحثهمهلل اب

بب10,4ب2ب32,11
ب20,12

ب
ب3,14

ب
ب2,24

ب
بها ليب

احيدددددددددددددددددددددددددددددددددددلب
بحثهمهلل اب

ب2,251ب41ببب32,13

حاحءبحثط ط دددمبب(بي دددينب تددد  جبتاويدددلبحثت ددد ينبحثههددد  ةبحثه  لثدددمبحث دددا يمب ادددا5حثمددداللبب)       
ثوهم هي بحثاالابثاليت   بحث اايبلقابت ينبلملاب  قبها ليب ينبحثهم هي بحثداالابحذب ويداب

(ببل دداب3,14حثمالثيدمبحث  ثيدمب) (F)(بلهددعبحب د بهدنبقيهدمب20,12حثهاندل مب)  (F)قيهدمب
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(بههد ببي بدابلمدلاب د قبها دليب دعبتاودعب2,24(بلتاابهندتلىبا ثدمب)41ب-2ا ممبا يمب)
بةب ينبحثهمهلل ابحثاالاب.حثهه  ب

 (5جدول )
بين االوساط الحسابية للمجاميع الثالث الختبار المناولة   (L.S.D)يبين اقل فرق معنوي 

 الصدرية بعد اداء الطبطبة .
بحثا ثمب L.S.Dب ت  جبحثص لقب  قب ينبح لن طبحثهم هي ب

بب2,4ب2,4ب-2,2ب2عب–ب1ع
ب2,433

بلملح ع
بها ليب1,5ب5,2ب–ب2,2ب3عب–ب1ع
بها ليب1,9ب5,2ب–ب2,4ب3عب–ب2ع

ثها  ددمبها ليددمبحثصدد لقب ددينبح لندد طبحثاندد  يمبب (L.S.D) (ب ددينب تدد  جب4حثمددالل)ب
حثاالابثهه  ةبحثه  لثمببحث ا يمب اابحاحءبحثط ط دمبل ي دابحث تد  جببلداعبلمدلاب د لقبها ليدمب

ثا  يمب)بحثدتاوعبح ت د  عب(بثد نب ينبحثهمهللمبحثتم ي يمبح لثعب)حثتاوعبحثتا ل عب(بلحثهمهللمبح
(ب2,433حثهاندل مبلحث  ثيدمب)ب(L.S.D)(بلهدلبحقدلبهدنبقيهدمب2,4  قبح لن طب ي هه ب ودغب)

(بلبدددذثكبح هددد اب ددد لقبها ليدددمب دددينبحثهمهللدددمبح لثدددعبلحثهمهللدددمب2,24ل هندددتلىبا ثدددمب)
(بلهدلبحب د ب1,5حثا ثام)حثض  طم(بلث  ثفبحثهمهللمبح لثدعب نب د قبح لند طب ي ههد ب ودغب)

(ب.ببلبددذثكب هدد اب دد لقبها ليددمب ددينبحثهمهللددمب2,433حث  ثيددمب)بب ( L.S.D)هددنبقيهددمب
حثا  يدددمبب)حثدددتاوعبح ت ددد  ع(بلحثهمهللدددمبحثا ثادددمبلث ددد ثفبحثهمهللدددمبحثا  يدددمبلثدددذثكبب نب ددد قب

(ب2,433حثهاندددل مبحث  ثيدددمب)ب(L.S.D)(بلهدددلبحب ددد بهدددنبقيهدددمب1,9ح لنددد طب ي ههددد بب ودددغب)
تنوندلبح ضدلبهمهللدمب دعبتاودعبههد  ةبحثه  لثدمبحث دا يمب ادابحاحءبحثط ط دمبهدعب.لثهذحب  نب

بحثهمهللمبحثا  يمب)حثتاوعبح ت   عب(باعبحثهمهللمبح لثعب)حثتاوعبحثتا ل ع(باعبحثض  طمب.ب
ب
ب
ب
ب
ب

 (5جدول )
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المحسوبة والجدولية    f)يبين متوسط المربعات بين المجموعات ودخلها و قيمة )
 دي للمهارة التهديف السلمي  بعد اداء الطبطبة .لالختبار البع

ه ددددددددددددددددددددددددددا ب
بحثت  ينب

همهدددددددددددددددلعب
بحثه  ا اب

ا مددددددددددددددمب
بحثا يمب

هتلنددددددددددددددطب
بحثه  ا اب

ب (f)قيهدمب
بحثهانل م

 (f)قيهمب

بحثمالثيمب
هنددددددددددتلىب

بحثا ثم
بحثا ثمب

ب15
ب

بب24,13ب2ب132,2
ب2,39

ب
ب3,14

ب
ب2,24

ب
بها ليب

احيددددددددددددددددددددددددددددددددددلب
بحثهمهلل اب

ب12,10ب41بب419,54

(بي دددينب تددد  جبتاويدددلبحثت ددد ينبحثههددد  ةبحثتهدددايلبحثندددوهعبب ادددابحاحءبحثط ط دددمب4حثمددداللبب)      
ثوهم هي بحثاالابثاليت   بحث اايبلقابت ينبلملاب  قبها ليب ينبحثهم هي بحثداالابحذب ويداب

(ببل ابا مدمب3,14حثمالثيمبحث  ثيمب) (F)(بلهعبحب  بهنبقيهمب2,39حثهانل مب)  (F)قيهمب
(بهه ببي بابلملاب  قبها ليب دعبتاودعبحثههد  ةب2,24لتاابهنتلىبا ثمب)(ب41ب-2ا يمب)

ب ينبحثهمهلل ابحثاالاب.
 (6جدول )

بين االوساط الحسابية للمجاميع الثالث الختبار   (L.S.D)يبين اقل فرق معنوي 
 التهديف السلمي بعد اداء الطبطبة .

ببحثا ثم L.S.Dب ت  جبحثص لقب  قب ينبح لن طبحثهم هي ب
بب1,4ب11,03ب-12,33ب2عب–ب1ع

ب2,12
بلملح ع

بها ليب2,20ب15,24بب–ب12,33ب3عب–ب1ع
بها ليب3,10ب15,24ب–ب11,03ب3عب–ب2ع

ثها  ددمبها ليددمبحثصدد لقب ددينبح لندد طبحثاندد  يمبب (L.S.D) (ب ددينب تدد  جب1حثمددالل)ب
 د لقبها ليدمببحثاالابثهه  ةبحثتهدايلبحثندوهعبب ادابحاحءبحثط ط دمبل ي دابحث تد  جببلداعبلمدلا

 ينبحثهمهللمبحثتم ي يمبح لثعب)حثتاوعبحثتا ل عب(بلحثهمهللمبحثا  يمب)بحثدتاوعبح ت د  عب(بثد نب
(ب2,12حثهانددل مبلحث  ثيددمب)ب(L.S.D)(بلهددلبحقددلبهددنبقيهددمب1,4 دد قبح لندد طب ي ههدد ب وددغب)

ب(بلبدددذثكبح هددد اب ددد لقبها ليدددمب دددينبحثهمهللدددمبح لثدددعبلحثهمهللدددم2,24ل هندددتلىبا ثدددمب)
(بلهلبحب  ب2,20حثا ثام)حثض  طم(بلث  ثفبحثهمهللمبح لثعب نب  قبح لن طب ي هه ب وغب)

(ب.ببلبذثكب ه اب  لقبها ليمب ينبحثهمهللمبحثا  يمبب2,12حث  ثيمب)بب ( L.S.D)هنبقيهمب
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)حثدددتاوعبح ت ددد  ع(بلحثهمهللدددمبحثا ثادددمبلث ددد ثفبحثهمهللدددمبحثا  يدددمبلثدددذثكبب نب ددد قبح لنددد طب
(ب.لثهددذحب دد نب2,12حثهانددل مبحث  ثيددمب)ب(L.S.D)(بلهددلبحب دد بهددنبقيهددمب3,10 وددغب)ب ي ههدد ب

تنونلبح ضلبهمهللمب دعبتاودعبههد  ةبحثتهدايلبحثندوهعب.ب ادابحاحءبحثط ط دمبهدعبحثهمهللدمب
بحثا  يمب)حثتاوعبح ت   عب(باعبحثهمهللمبح لثعب)حثتاوعبحثتا ل ع(باعبحثض  طمب.ب

 مناقشة وتحليل النتائج . 4-3

مناقشرررة نترررائج االختبرررارات القبليرررة والبعديرررة للمجررراميع الرررثالث فررري المهرررارات  4-3-1
 الهجومية المركبة بكرة السلة .

(بحنبه دددد كبتاندددد  اب ددددعببتاوددددعب ادددد بحثههدددد  حاب3-2يتضددددفبهددددنبيدددداللببحثمدددداللب)
حثهملهيمبحثه ب مب ب ةبحثنومبهنبياللبحثص قب ينبحث ت  جبح يت   حابحث  ويمبلحث اايمبلث د ثفب

يت   حابحث اايمبلثوهم هي بحثاالابببليازلبحث  اابهذحبحثتاننبحثدذيبطد حبلودعبهمدللتعبح 
حث اددابحثددعبحايدد لبحنددول عبحثددتاوعب)ح ت دد  عبلحثتادد ل عب(ب ددعبحث   دد هجبحثتاويهددعببددلنبهددذحنب
ح نول  نبياطي نبحثص  مبثوهتاوعبثدنبيتيدذب اد بحث د ح حاب  صندمبلبدذثكبياطدينبحثهاولهد اب

زهددمبحثتددعبيات مددمبحثهددتاوعبهددنبيدداللبحثمدد حبلحثادد  بلحث هددلذ بثوههدد  ةبحا دد ءبحثضدد ل يمبلحثال
حثلادداةبحثتاويهيددمبلبددذثكبيددل  حنبحثهاولهدد اب مددبلبميددابثددالاحءبحثددذيبتددعبهددنبق ددلبحثهددا  بحلب
حث هددلذ بحثددذيبحائبحثههدد  ةبلبددذثكبلهددلبهددذحنبح نددول  نبلوددعبحثتلح ددقب ددينبحثتهدد  ينبحث ا يددمب

حثمددم لمبثهددعبلوددعبحث م ددمب ددعبحاحءبحثته ي دد اببحثتددعبت ادداب لحببلحثهه  يددمبلحلطددابثوهددتاوع
حثه   نمب ينبحثهمهللتينبهنبياللبحثتب حب بلحثهه  نمب عبتانينبهنتلىبح احءبلحنبحن  ب
لهويدددمبحثددددتاوعبثوملح دددد بهدددلبحبتندددد  بحثهددددتاوعبهمهللددددمبهدددنبحث ددددا حابحثهه  يددددمب)حنبحثه دددد هجبب

ىبحثت اعبحثذيبيا  ثبحثص ابحث ي ضعبهدنب دلعبحث مد طبحثتاويهيمبحلبحثتا ينيمبي   ب م اه ب ها
حثهه   بهنبياللبحثهنتلىبحثهه  يببلحث دا عبلحثصنديلثلمعببلهدذحبياتهدابلودعبحثتبيدلبحثدذيب

ب.ب(1)بيا  ثبحثص ابه بحثه هجبحثذيبيط  ثب(
حهددد بييدددصبحثهمهدددلعبحثضددد  طمب  دددابحاددد زابت ددداه ابحيضددد اب نببح ددد حابحثهمهللدددمبقددداب

يهدعبل  حندول ببيا يندعبيت  ند بهد بتاودعبحثههد  حابحثهملهيدمب بد ةبحثندومبتا ضلحبثهد هجبتاو
بلبذثكب  نبحث   عب  ثتاويعبهعبحن تذةبهيت لنب.

                                                 
اح بحثصبددد بحثا  ددعب.بحث ددد ه ةب.ببل دد  لبحلضددد ءبحثتددا ي بحث ي ضددعبهدددايلبتط ي ددعب.هاهددابلوددعبقدددط.ببب(1)

ب.92.بصبب1999
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ماقشررة  نتررائج اختبررارات  البعديررة بررين وداخررل المجرراميع الررثالث فرري تعلررم بعررض  4-3-2
 المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة .
(ب هدد ابحنبه د كبت د ينببها ددليبثتاوديعب ادد ب2-5هدنبيداللبتاويددلب تد  جبمدالحلب)

حثهه  حابحثهملهيمبحثه ب مب ب ةب ينبحثهمهلل ابحثاالاببليالابهذحببحثدعبحايد لببح ندول ينب
)حثتا ل عبلح ت   عب(بحثذينبتعبحاي ثهه بلوعبحثهمهدللتينببحثتمد ي يتينبلحيدذب   د بح لت د  ب
حثهلحز مب عبت  ديعبحثه د هجبلودعبحند  بلقدابحلطدعبح ندول ينبثبدلبههد  ةب  ثلقدابحثه  ند ب
لثددذثكب نبح ندددول ينبلهتطو  تههدد ببلت  نددد بح احءبهددد بهنددتلىبحثمهدددابحثه ددذللبحثدددذيبي ذثدددمب
حثهتاوعبتاابهنبح هل بحثهههمبلحثلحم به حل ته ب دعبتط يدقبحاحءبحثههد  ةبلحنبح ندول ينبب  د ب

بها ليب عبتاوعبحثهه  حاب.بذلبت اي ب
والتعرراوني ( تررائج اختبررار افضررل اسررلوب مررن اسرراليب الررتعلم )االتقرراني مناقشررة ن 4-3-3

 لتعلم  بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة .
(بثها  دددمبحقدددلب ددد قبها دددليب دددعبح لنددد طبحثانددد  يمب1,4تدددعبتاويدددلب تددد  جبحثمددداحللب)

تاودددعبببثوهمددد هي بحثددداالابلحثتاددد لبلودددعبح ضدددلبحندددول ب دددعبحثدددتاوعب)ح ت ددد  عبلحثتاددد ل عب(ب دددع
بحثهه  حابحثهملهيمبحثه ب مب ب ةبحثنوم.
ثها  ددمبحقددلب دد قبها ددليبب ددعبتاوددعبههدد  ةبب (L.S.D)ح هدد ابحث تدد  جب ددعبحيت دد  حاب

حثه  لثمبحث ا يمب اابحاحءبحثط ط مبلحثتهايلبحثنوهعب اابحاحءب ا بحث  اداب د نبحثهمهللدمب
 ددعبحثددتاوعببحثههدد  تينببلياددزلبببحثتم ي يددمبحثا  يددمب)حثددتاوعبح ت دد  ع(بهددعبح ضددلبحنددول بثتدد اي 

حث  اابذثكبحثعبط يادمبحثههد  حابحثهد حابتاوههد بهدنبيداللبحندتياحعبح ندول بحثدتاوعبح ت د  عب
حثذيبياتهدابلودعبحندتياحعبه داأبحثدتاوعبهدنبحمدلبحثدتهبن,بلحثدذيبيادابيطدمبتاويهيدثبتدل  بثبدلب

ابيتاوهدددلنب  نددد بط ثدد ببهددد بيات مدددثبهدددنبحثلقددابثول دددللبحثدددعبهندددتلىبحثددتهبنبحذبحنبح  ددد ح
هيتوصدمبلبدذثكبحندتياحعبحثتبدد ح بحثدذيبيد ايبحثددعبتييد ب ند عبلا  دداب دعبتاودعبح احءبلت نددمعب
هددد بط يادددمبحثههددد  حابحثهددد حابتاوههددد بلحثتدددعبتادددابهدددنبحثههددد  حابحث دددا مب دددعبحثدددتاوعبحذبتتطوددد ب
بحاحءهدد بقددا حاب ا يددمبلهه  يددمبل ثيددمب ضددالبلددنبحنددتياحعبحثتددا  ب)حثههدد  ةبثا بيددمبتتبددلنبهددن
لدداابهددنبح مددزحءبحث ندديطمبحثهيتوصددمبلثبددلبمددزحءبهددنبهددمبح مددزحءبيهبددنبحنبياوددعبب او ددمب ددعب

ب.(1)نيطمبلهنباعب  طبح مزحءب ي ه ب(نونومبح مزحءبحث 
                                                 

ب.12.بصب1992.بحث  ه ةب.ببحثتا ي بحثهايلبحثعب   ي اح تا ابحثالثعبثالثا  بحث لىبثوهلحهب.ببب(1)
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لحنبح نول بح ت   عبي حلعبحثص لقبحثص ايمب ينبحثهتاوهينبحثذيبتيتولب ن بتاوههعب
ه ثايدمبثول دللببحثدعبحثزهيدلبحثدذيبتاودعببهنبلحاابثعبحي بلهذحبياطعباد  زبثاليد بحنبي داع

 ند لمب)حذحبنددها  بثوهددتاوعب دد نبيا نددلحب اندد به يات مل ددثبهددنبلقدداب مددابح هددعبي ددولنبحثددعب
ب.ب(1) ص بحثهنتلئبهنبح ت  نبحثها  لبلحثهه  حابحثهيتوصمب(ب

لحنبتص لددلبحثطددال بهدد بح نددول بلحنددتم  تهعبثددثبهددلبحثددذيبحاىبحثددعبتطددلي بقددا حتهعبب
ثهندددتلىب اودددعبلمدددل بحثت بيدددابحنبلودددعبحثهدددا  بحنبيبدددلنبهوهددد اب  نددد ثي بلطددد قبلت ددداههعب  

هتاددددااةبثتددددل ي بحثص  ددددمبثوطو ددددمببهه  نددددمبح  مددددطمبحث ي ضدددديمبحثتددددعبتت  ندددد بهدددد بهيددددلثهعب
بلحنتااحاحهعب ايابي ايبهذحبحثعبت    بحثهتاوهينب ب ي بلهه  ي ب.
ويهيددمب ددعبحثه هدد  بحثهدد حابحنبح نددول بحثتاويهددعبثددثبال ب ادد لبلهدد ا ب ددعبحثهنددي ةبحثتا

تط ي ددمبلتيتوددلبهددذهبح ندد ثي بلحثط ح ددقب دد يتاللبي ل دديتثبحذبحنب)ح ندد ثي بتدد ا بلوددعب
نددد لمبحثدددتاوعبللودددعببا مدددمبح مددد  عب دددعبحثدددتاوعببلحنبحثتبيدددلبحث دددايفبلحثه  نددد بثوط ي دددمب
ابل نددول بتاتهددالوعبحثصهددعبحثنددويعابثوالحهددلبلحثه دد اىبحثتددعبثددثب ددومب ددعبحثهلضددلعبثبددعبتا دد

ب.ب(2)حا ه بلقيهتثب عبهلحقلبتاويهيمبهاي مب(ب
حه به بييصبحثهمهللمبحثتم ي يمبحثا  يمبب)حثتاوعبحثتا ل عب(ب  اب ه ابحث ت  جبلمدلاب
تطددل بهواددل ب ددعبتاوددعبحثههدد حابلتانددي ه ببلذثددكبب ندد بحثتص لددلب ددينبحثهمهللدد ابحث دديي ةب

ببحثهتا ل ثبهنبم  ثبي   بهنتلي ابحثتاوعبثاىبحثهتاوهينب.

                                                 
(1)

ب.ببب232.بصب1991.بحثبلياب.ببحثتاوعب عبلوعبحث ص بحثت  ليب ا بله بحثاه ب.  
ب

ب52.بصبب1991.بحث  ه ةباح بحثها  لبببنيبلثلميمبحثتا ي بلحثه   ن اهاهاباننبلالليب.ببب(2)
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 الباب الخامس
 االستناتاجات والتوصيات . -5

 ستنتاجات .اال 5-1
.حنبنتياحعبح نول بح ت   عب عبتاوعبثدثبتد اي بب يد حاببمداحابل اد لب دعبحثههد  تينبحثه  لثدمبب1

 حث ا يمب اابحاحءبحثط ط مبلبحثتهايلبحثنوهعب اابحاحءبحثط ط مب.

.حنبح ضلبحنول بثتاوعببهلبحنول ب)حثتاوعبح ت   عب(ب عبتاوعب ا بحثهه  حابحثهملهيمب2ب
بحثنوم.ببحثه ب مب ب ة

.حنبحنول بحثتاوعبحثتا ل عببثدثبتد اي ب اد لب دعبا دللبتاودعب  ثههد  حابحثهملهيدمبحثه ب دمب3 
  ب ةبحثنومب.ب

.حنبحنددول بحثددتاوعبح ت دد  عبثددثبحادد بلحضددفب ددعبا ددللبتطددلي بح احءبثوههدد  تينبحثه  لثددمبب5
بحث ا يمب اابحاحءبحثط ط مبلبحثتهايلبحثنوهعب اابحاحءبحثط ط مب.

 وصيات.الت 5-2

 حلته ابح نول بح ت   عب عبتاوعب ا بحثهه  حابحثهملهيمبحثه ب مب ب ةبحثنوم.ب -1

ض ل ةبتط يقبحثيطلحابحنول بحثتاويهعب مدبلبب هدلبلاقيدقبلي ل د ابلودعبحثه تدا ينب -2
. 

حمددد حءبا حنددد ابحيددد ىبتت ددد للبحثه ددد  ةب دددينبح نددد ثي بحثتاويهيدددمبح يددد ىبثدددتاوعبههددد  حاببب -3
ب ي ضيمبحي ىب.ب

 المصادر

ب1990.بحث  ه ةبباح بحثصب بحثا  عب.باثيلبحثهاوعبحثص لبلط ث ببحثت  يمبحث ي ضيمبح ل بحثيلثعبب-
ب1992.بحث  ه ةب.ببحثهايلبحثعب   ي ابحثتا ي ح تا ابحثالثعبثالثا  بحث لىبثوهلحهب.بب-
ب.ب.ب1991.بحثبلياب.ببحثتاوعب عبلوعبحث ص بحثت  ليب ا بله بحثاه ب.ب-
ب.ب1999.بحث  ه ةب.باح بحثصب بحثا  عبباثيلبحث اابحثاوهعبيي بحثاينبلوعب.ب-
اب.هط اددددمبحثتاودددديعبحثادددد ثعب.ب,.ب يدددداحبحثههدددد  حابحثص يددددمب بدددد ةبحثنددددوم لددددابمدددد   ب.ببهدددد لبلدددد  لب.بب-

ب.ب1992م هامب ياحاب,ب1901
.بهطدد   بحثتاودديعببندديمح يت دد  حابلحث يدد  بلح ا دد ءب ددعبحثهمدد لبحث ي ضددعب.بحث  الوددعبنددولعب.ببب-

ب.ب2225حثا ثعب
ب1904 ياحاب.بحثهبت مبحثلط يمب.بحن بله  اىبب ةبحثنوم   زب مي باهلاحابلحي لنب.بببب-



تأثير استخدام أسلوبي التعلم االتق اني والتعاوني في تعلم بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة  
/ الجامعة المستنصرية  على عينة من طالب المرحلة االولى بقسم التربية الرياضية في كلية التربية االساسية  

 م.م عماد طعمه راضي .................................................................

 344 0229مجلة كلية التربية األساسية                                             العدد السادس والخمسون / 

ب1999.حثهل لب.باح بحثبت بثوط  لمب.ب.بب ةبحثنومب   زب مي باهلاحاب.به يابل احثومبب-
ب..1993.ب.بح نب ا يمب.بهط   بحثصنببحثه  هجبحثها   ة لزيبح  حهيعب.بب-
.بحث ددد ه ةب:بلددد ثعبحثبتددد ببحتم هددد اباايادددمب دددعبحثه ددد هجبلطددد قبثتدددا ي بدددلا باندددينببلمدددكب.بب-

ب1991
ث ددد ءبل احثودددم.بتددد اي بهددد هجبتدددا ي عبه تددد حبثتطدددليبحثنددد لمبح  ت  ثيدددمب دددعبحاحءب اددد بحثههددد  حابب-

ب.ب2221حثا بيمب ب ةبحثنومب.ب ن ثمبه منتي بمي به مل ةب.م هامب ياحاببحثهملهيم
.ببح يت د  حابحثهه  يدمبلحث صنديمب دعبحثهمد لبحث ي ضدعاهاباننبلالليب.بهاهاب   بحثاينب.بهب-

ب.ب.ب1901هط امباح بحثصب ب.ببحث  ه ة.
ب1992.بحث  ه ةب.باح بحثها  لب.ببلوعبحث ص بحث ي ضعهاهابانينبلالليب.بب-
ب.ب1991 لب.ب.بحث  ه ةباح بحثها ببنيبلثلميمبحثتا ي بلحثه   ن اهاهاباننبلالليب.بب-
ب1999ح  انب.باح بلح لبثوط  لمبلحث م ب.بب.به هميمبحث اابحثاوهعب.هاهابل ياحابلحي لنبب-
اح بحثصبد بحثا  دعب.بحث د ه ةببل   لبحلض ءبحثتا ي بحث ي ضعبهدايلبتط ي دعب.هاهابلوعبقط.بب-

ب..ب1999.ب
ي ةبثو مدد بلحثتلزيدد ب.بلهدد نباح بحثنددب1.بطببحثت ددهيعبحثتاويهددعبلهه  نددمهاهددابهاهددلابحثايوددمب.بب-

ب..ب1999
 .ب2222هاهابهاهلابحثايومب.بحثت هيعبحثتاويهعبلهه  نمب.ببله نبب.باح بحثني ةببثو م ببب-

.م هامبحث   ةبهطد   بحثتاوديعبحثاد ثعبب.بحثتاوعبحثا بع م حببههايبمورب.بحب عبهاهاب  اعبب-
ب.1995.ب

  يمب.لحنتياحه اببحثا نل ب عب الابحثتط ي  ابح ا بلاي بي نينبحثتب يتعب.باننبهاها.بب-
 .ب1999حثهل لب.باح بحثبت بثو م بلحثط  لمب.بحثت  يمبحث ي ضيمب.بب

ب.ب2222.ببب.بحثتاوعبحثا بعب ينبحثه اأبلحثتط يقيا  بييلنب-
- Denese. D and Jackie S:mastery  lerning  in public  school (volda 

state university. December 1990. 

- Garfid . Johnson: teching statstics using  small grop cooperative 

learning  jourral Of stat istics educational . university of Minnesota 

1993. 
-  matzier.m. w: analysis of mastery learning system of instruction for 

teaching tennis, human  kinetics , sport pedagogy, 1992,  
- paul . n. grop work and language learning . English  teaching for 

umvol 27. no 2 . 1988. 
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 - smith karla : cooperative lerning  effect team worle for engineering                   

classroom  university of Minnesota cooperative learning  center 

Microsoft inter net1999.                                                                               

the effect of using the bath ways of efficient 

and cooperative learning in learning some skill 

(defensive and offensive ) in basket ball 

 

Abstract 
The researcher want to know the effectsof bath efficient learning 

and cooperat learning in learning some defensive  

And  offensive skill in basket ball by entrance in to the scientific 

text  in the college and to know which of them is better . 

The experiment of ways is used in speciment consist of (54)  

Student in the first stage of sport eduction  collge  almustansiryah 

university and  the result can clusion were. 

1- the efficient way is better in bath chest pass after drippl. 

2 -the cooperative way has active effect in learning bath chestpass 

after dripplhbg and safe scoring  

3 -the best way for learning is efficient way  

And researcher active to use the bath ways in learning the 

subject of basket ball. 

 


