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 تخلص البحثمس

 
هدددددددددا البحدددددددد  الددددددددخ التعددددددددرا للددددددددخ تددددددددأثير التددددددددداخل بددددددددي  طريقددددددددة الددددددددتعلم االتقدددددددداني باالسددددددددلوب التعدددددددداوني 

فددددددددددي فدددددددددي تعلددددددددددم مهددددددددددارتي المناولدددددددددة والتصددددددددددويب بكددددددددددرة اليددددددددددد كمدددددددددا هددددددددددو متبدددددددددد  فدددددددددي االسددددددددددلوب التقليددددددددددد  
المنهدددددددددددددداف الدراسددددددددددددددي ا وافتددددددددددددددر  الباحدددددددددددددد  ا  الم مولددددددددددددددة الت ريبيددددددددددددددة هددددددددددددددي االف ددددددددددددددل فددددددددددددددي الددددددددددددددتعلم 

 المهار  م  الم مولة ال ابطة.
واحتدددددددددددوا الدراسددددددددددداا النظريدددددددددددة للدددددددددددخ مفهدددددددددددوم الدددددددددددتعلم الحركدددددددددددي ولددددددددددد  اهميدددددددددددة التدددددددددددداخل فدددددددددددي البي يدددددددددددة 

لم االتقددددددددداني التعليميدددددددددة فدددددددددي اكتسددددددددداب الدددددددددتعلم واالحتفددددددددداظ بهاواي دددددددددا تطدددددددددر  الباحددددددددد  الدددددددددخ مفددددددددداهيم الدددددددددتع
واالسددددددددددلوب التعددددددددددداوني فدددددددددددي التعلددددددددددديم ولددددددددددد  اهميدددددددددددة االحتفددددددددددداظ واخيدددددددددددرا تطدددددددددددر  الباحددددددددددد  الدددددددددددخ تعريفددددددددددداا 

 مهارتي المناولة والتصويب.
ثدددددددددم تطددددددددددر  الباحدددددددددد  فددددددددددي البدددددددددداب الثالدددددددددد  المدددددددددنه  المسددددددددددتخدم وهددددددددددو  الت ريبددددددددددي  ولدددددددددد  لينددددددددددة البحدددددددددد  

يبيددددددددددددة  تعلددددددددددددم ا تددددددددددددم تقسدددددددددددديمهم الددددددددددددخ م مددددددددددددولتي  ت ر سددددددددددددنة 41بالمددددددددددددار    طالددددددددددددب03التددددددددددددي بل ددددددددددددا  
  طالدددددددددبا ثدددددددددم لمدددددددددد 41اتقتددددددددداني تعددددددددداوني  و دددددددددابطة  االسدددددددددلوب المتبددددددددد   كدددددددددل م مولدددددددددة تكوندددددددددا مددددددددد   

الباحددددددددددد  الدددددددددددخ ا دددددددددددراا التكدددددددددددافن بيدددددددددددنهم ا ثدددددددددددم تطدددددددددددر  الباحددددددددددد  الدددددددددددخ ا دددددددددددراااا البحددددددددددد  مددددددددددد  حيددددددددددد  
  ايدددددددددام تدددددددددم 43االختبددددددددداراا القبليدددددددددة ا والدددددددددخ الت ربدددددددددة الر يسدددددددددية ثدددددددددم االختبددددددددداراا البعديدددددددددة اوبعدددددددددد مدددددددددرور  

 اختبار االحتفاظ اواخيرا ذكر الباح  الوسا ل االحصا ية المستخدمة.ا راا 
وفددددددددي البدددددددداب الرابدددددددد  تطددددددددر  الباحدددددددد  الددددددددخ لددددددددر  النتددددددددا   التددددددددي توصددددددددل اليهددددددددا ثددددددددم تحليلهددددددددا ومنا  ددددددددتها 

 بأسلوب للمي م  ذكر اهم الدراساا التي توافقا م  نتا   بحثه.
لتددددددددددي توصددددددددددل اليهددددددددددا اوكانددددددددددا اهددددددددددم وفددددددددددي البدددددددددداب الخددددددددددامي ذكددددددددددر الباحدددددددددد  االسددددددددددتنتا اا والتوصددددددددددياا ا

االسدددددددددتنتا اا هدددددددددي تفدددددددددو  اسدددددددددلوب الدددددددددتعلم االتقددددددددداني باالسدددددددددلوب التعددددددددداوني للدددددددددخ االسدددددددددلوب المتبددددددددد  فدددددددددي 
 التعليما وم  اهم التوصياا لي التماد هذا االسلوب في تعلم مهاراا كرة اليد.

 
Abstract 

 
The effect of Interference Between Mastery Of Learning and Co-operative Learning 

on Learning Accuracy Passing and Goaling Skill in Hand Ball. 

 

 By: Lecturer esam n.kassim   lecturer Mustafa Sub hi Ahmed. 

 

The aims the research is to identify the effect of interference between mastery 

learning and Co-operative learning on learning Accuracy Passing and Goaling Skill in 

Hand Ball and ball in hand ball . 

The research Hypothesized that the experimental group is better in skill learning 

compared to the controlling group. 

The researcher used experimental method the subject were (30) student divided into 

two equal groups. Experimental group (Co-operative learning) and controlling group 

(traditional method). 



Then the main experiment and pre test and after (10) days retention test was 

conducted. 

The result were analyzed and discussed. Finally the researcher concluded the 

supreming of the Co-operative learning over the traditional learning, He 

recommended using this style in teaching Hand Ball 


