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هدف ال�حث إلى الكشف عن انتقال أثر التعلم العمودي والعمـودي المعكـوس المصـحوب 

 �الحقی�ة التعل�م�ة و�دونها على التحصیل الحركي ل�عض المهارات االساس�ة �الكرة الطائرة. 
وافتـــرض ال�احـــث عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنو�ـــة فـــي انتقـــال أثـــر الـــتعلم العمـــودي 

ي المعكــــوس المصـــــحوب �الحقی�ــــة التعل�م�ـــــة و�ــــدونها علــــى التحصـــــیل الحركــــي لـــــ�عض والعمــــود
 المهارات االساس�ة �الكرة الطائرة . 

وتكونت عینة ال�حث من طـالب السـنة الدراسـ�ة الثان�ـة فـي كل�ـة التر��ـة الر�اضـ�ة جامعـة 
ع تجر�ب�ــة ) طال�ــا  مــوزعین علـى ار�ــع مجــام�٥٢قوامهـا ( ٢٠٠٣-٢٠٠٢الموصـل للعــام الدراســي 

إذ تعلمــت المجموعــة التجر�ب�ــة االولــى علــى وفــق انتقــال أثــر الــتعلم العمــودي المصــحوب �الحقی�ــة 
التعل�م�ـــة وتعلمـــت المجموعـــة التجر�ب�ـــة الثان�ـــة علـــى وفـــق انتقـــال أثـــر الـــتعلم العمـــودي المعكـــوس 

انتقـال أثـر الـتعلم المصحوب �الحقی�ة التعل�م�ة بینما تعلمـت المجموعـة التجر�ب�ـة الثالثـة علـى وفـق 
العمــودي مــن دون حقی�ــة تعل�م�ــة ، امــا المجموعــة التجر�ب�ــة الرا�عــة فقــد تعلمــت علــى وفــق انتقــال 

 أثر التعلم العمودي المعكوس ومن دون حقی�ة تعل�م�ة أ�ضًا . 
وتـــم التحقـــق مـــن تكـــافؤ المجـــام�ع فـــي متغیـــرات (العمـــر والـــوزن والطـــول) وفـــي عـــدد مـــن 

ة والحرك�ـــة لـــ�عض المهـــارات االساســـ�ة �ـــالكرة الطـــائرة . واســـتخدم ال�احـــث عناصـــر الل�اقـــة البدن�ـــ
تصم�م المجموعات المتكافئة ذات المالحظة ال�عد�ة وتم الس�طرة على السـالمة الداخل�ـة والسـالمة 

 الخارج�ة للتصم�م التجر�بي لعددا من االجراءات . 
علـى ضـوء البرنـامج العـام المعـد وتم تنفیذ البرنامج التعل�مي المعد من قبـل مـدرس المـادة 

من قبل الهیئة القطاع�ة لكل�ات واقسام التر��ة الر�اض�ة فـي تـدر�س االسـلو�ین العمـودي والعمـودي 
المعكــوس �عــد صــ�اغته علـــى وفقهمــا كمــا قـــام ال�احــث �اعــداد وتصـــم�م واخــراج وتنفیــذ واســـتخدام 

 الحقی�ة التعل�م�ة وعلى وفق االسلو�ین . 
نـامج التعل�مـي عشـرة اسـاب�ع بواقـع وحـدة تعل�م�ـة اسـبوع�ا وحسـب النظـام وقد اسـتغرق البر 

المعمول �ه في كل�ات واقسـام التر��ـة الر�اضـ�ة فـي القطـر . وعولجـت الب�انـات احصـائ�ا �اسـتخدام 



 

 

 و 

 

الوســط الحســابي واالنحــراف المع�ــاري والنســ�ة المئو�ــة ومعامــل االرت�ــاط ال�ســ�ط ومعامــل االرت�ــاط 
) فضـًال عـن مق�ـاس L.S.Dالت�این ذو االتجـاه الواحـد واخت�ـار اقـل فـرق معنـوي لــ(المتعدد وتحلیل 

 التعلم العام لمهارات ال�حث وقد استنتج ال�احث ما �أتي : 
اســــتخدام الحقی�ــــة التعل�م�ــــة فضــــال عــــن االســــلوب التعل�مــــي المســــتخدم العمــــودي او العمــــودي  -

ض المهـارات االساسـ�ة �ـالكرة الطـائرة موضــوع المعكـوس اللـذان حققـا انتقـاال ایجاب�ـا فـي تعلـم �عـ
 ال�حث . 

حقــق االســلوب العمـــودي المقــرون �الحقی�ــة التعل�م�ـــة انتقــاال ایجاب�ــا افضـــل ممــا حققــه االنتقـــال  -
 العمودي المعكوس المقرون �الحقی�ة التعل�م�ة في جم�ع مهارات ال�حث . 

االسـلوب العمـودي المعكـوس فـي جم�ـع  حقق االسلوب العمودي انتقاال ایجاب�ا افضل مما حققـه -
 مهارات ال�حث . 

وجــود فــروق ذات داللــة معنو�ــة بــین مجموعــات ال�حــث االر�عــة فــي مهــارات (التمر�ــر مــن امــام  -
الــرأس إلــى االمــام والتمر�ــر مــن فــوق الــرأس إلــى الخلــف والتمر�ــر �ــالقفز واالرســال مــن االعلــى 

علمــت �االســـلوب العمـــودي المقـــرون �الحقی�ـــة واالرســال الخطـــافي) ولمصـــلحة المجموعـــة التـــي ت
 التعل�م�ة یل�ه االسلوب العمودي المعكوس المقرون �الحقی�ة التعل�م�ة .  

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنو�ــة بــین مجموعــات ال�حــث فــي مهــارات التمر�ــر مــن الســقوط  -
الجــانبي واالرســال  واالرســال المواجــه مــن االســفل واالرســال المتمــوج االمــامي واالرســال المتمــوج

الســـاحق اال ان الفـــروق كانـــت عشـــوائ�ة لمصـــلحة المجموعـــة التـــي تعلمـــت �االســـلوب العمـــودي 
 المقرون �الحقی�ة التعل�م�ة . 

حققــت المجموعــة التــي تعلمــت �االســلوب العمــودي المقــرون �الحقی�ــة التعل�م�ــة المســتوى االول  -
ي جم�ــع المهــارات المختــارة إذ  بلــغ المجمــوع فــي التقــو�م العــام لتفوقهــا علــى �ــاقي المجموعــات فــ

 درجة) �مق�اس التقدیر العام .  ٤٠درجة) من اصل ( ٤٠العام (
فاعل�ــة اســتخدام الحقی�ــة التعل�م�ــة كمعــزز تعل�مــي فــي مــادة الكــرة الطــائرة لفاعلیتهــا فــي تحقیــق  -

 مستوى تعل�مي افضل . 
 وأوصى ال�احث ما �أتي : 

م�ة  لفاعلیتها في تعلم  �عـض المهـارات االساسـ�ة �ـالكرة الطـائرة موضـوع استخدام الحقی�ة التعل� -
 ال�حث . 

ضــرورة التــدرج فــي عمل�ــة تعلــم المهــارات الحرك�ــة �ــالكرة الطــائرة مــن الســهل إلــى  الصــعب عنــد  -
 تعل�م المهارات موضوع ال�حث . 
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The study aims at uncovering the effect of vertical and opposite 

vertical learning with and without multi-media package on the motor 

gaining of some basic skills in Volleyball .  

It has been hypothesized there are no significant differences in 

this respect.  

The corpus consists of second – year students (52 in number) , 

college of physical Education, Mosul University (2002-2003) distributed 

to four experimental group. The first groups learned according to the 

transfer of the effect of vertical learning with the multi-media package.  

The second group learned in accordance with the transfer of the 

effect of opposite vertical learning with the multi-media package. The 

third group learned according to the transfer to the effect of vertical 
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learning without multi-media package. The fourth group learned 

 in accordance with the transfer of the effect of the opposite vertical 

learning with out multi-media  package .  

The four groups were equal in age, weight and height variables, 

and in some motor and physical fitness elements of some basic skills in 

Volleyball. The researcher has used the equal – groups design with 

dimensional notice, and the inner and outer safety of the experimental 

design of some procedures .  

The teaching program planned by the general program by the 

physical education departments and colleges sport in teaching the vertical 

and opposite vertical approaches. The resources has also prepared, 

designed, fulfilled used the multi-media package according to the two 

approaches.  

The teaching program lasted for ten weeks, one teaching unit a 

week. The data have been statistically dealt with.  

The following conclusions have found :  

1- Using the multi-media package in addition to the vertical or opposite 

vertical approach which proved successful in learning some skills in 

Volleyball.  

2- The vertical approach with the multi-media package was more 

successful than the opposite vertical approach with the multi-media 

package with respect  to all skills studied.  

3- The vertical approach was more successful than the skills studied.  

4- There are significant differences there among the four groups with 

respect to some skills in favour of the group that learned due to the 

vertical approach with the multi-media package, and second to it is 

the opposite vertical approach with the multi-media package .  
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5. There are no significant differences among the groups studied in some 

other skills. But the differences were random in favour of the group 

that learned  due to multi-media package vertical approach .  

6. The group that learned due to the multi-media package vertical 

approach has come in the first level in the general evaluation 40 out  

of 40. 

7. The effective usage as a teaching support volleyball in achieving  

a better teaching level recommendations :  

1. Using the multi-media package for its effectiveness in learning 

some basic volleyball skills .  

2. It is necessary to go step by step in learning volleyball motor skills; 

the easy to the hard when teaching skills under study .  
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