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 الملخص

غيرات  المتعلى تطوير بعض الصفات البدنية  و  و التدريبي التبادلي التدريستاثير  اسلوبي 
كرة السلةفي  زيتونةالتربية الرياضية بجامعة ال مساقالفسيولوجية  لدى طلبة   

هددددددد  ااهدددددددلىاالت رل دددددددياالتدددددددلالتيسدددددددر التدددددددلايددددددد   رال ددددددد    االتيددددددد ر  االتي ددددددد  ت ا
لت  دددددد  ت ى ياتدددددد  اف  ددددددديااغ ددددددرل ا لتيدددددد ر   اط ددددددلاايفدددددد  را سدددددد الت ددددددد   الت    دددددديا لت ي

،اح ددددد اايدددددطاي  ددددد طالتفددددد  التدددددلا ى ددددد طي  اا  ددددد رالتير  ددددديالتر   ددددد يا ى  سددددديالت  ي  دددددي
لحددددد ه  ايدددددطاي ر  دددددب ا  تفر  ددددديالتي   ت ددددديا ل ادددددر ايدددددطايددددد ر  ب ا  تفر  دددددياالتي ر   ددددديا   غددددد ا

فددددددد ا  ددددددد راالتير  ددددددديااا(اف ت ددددددد ذا ددددددد التدددددددلن را ددددددد التف  ددددددديالت  دددددددى   62ط  دددددددسالت رل دددددددسا 
لت دددددددد ب اا(ا ل دددددددديا لطاالت  حدددددددد 6126-6122 ياافدددددددد الت  دددددددد الت رل دددددددد ال   ا لتر   دددددددد

 دددد اا     ددددياال دددد    ا  ل دددد االتيىر  دددد ا يددددطايف  ددددرالت ر دددد   التي ر  دددد اط ددددلالت ى دددد طي  ا ت
ا      ع.ا   يا ح ل اي ر   ي

ي  دددددد  ا يدددددد   االت رل ددددددساالتددددددلاد ات  دددددد   االتي دددددد  ت ا لتيدددددد ر   ال ددددددرال ا  تددددددياا
لت ددددد   االت    دددددياا يفددددد را سددددد الت يغ دددددرل الت  ددددد  ت ى يا،ا ح  ددددد ااافددددد ايح ددددد  ا سددددد 

 ا ددددددددد التيددددددددد اا ر ددددددددد التيددددددددد ا ر ددددددددد اا    دددددددد   االتي ددددددددد  ت ا  دددددددددي  الف ددددددددلت ى  طدددددددديا
ا .       التي ر  

ا.ا    التي   ت ا،ال     التي ر   ا،نراالت  يلت لتسا:ال لتن    ا
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Abstract 

  

This Study aimed to identifytheeffectoftwoteaching styles 
(reciprocal and practice) to development some physical attributes 
and some  physiological variables to the  students  physical 
education course at al zaytoonaUniversity, where students  were 
divided into two groups ,on was teaching by reciprocal style the 
number was (13) students, and  the other group was taught by 
practice style and the number  As well  as (13) student, the total  
study sample (26) students enrolled  into the course of physical 
education in the  first semester the  a academic year 2011-2012. 

Results of the study shows an effective significant in improving 
some physical attributes  and development  some physiological  
variables in both styles ,the  group has examined by reciprocal 
styles  shows best level and  interactive of the teaching by 
practice. 
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