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اثر مساهمة االقتراب والوثبة األخيرة ميكانيكيا في تحقيق أعلى ارتفاع لضرب الدراسة للتعرف هدفت  
  .بالكرة الطائر) المستقيم  –القطري ( الكرة لمهارة الضرب الساحق األمامي 

مجتمع  ونكونه المنهج المالئم لحل مشكلة البحث وقد حدد الباحث الوصفيالمنهج  ونوقد استخدم الباحث
) 6(العبين وقد تم أعطاء ) 5( العبوا المنتخب العراقي بالكرة الطائرة والبالغ عددهم وهم  البحث

  .محاولة ) 30(محاوالت لكل العب ليصبح العدد النهائي ألفراد العينة هي عدد المحاوالت البالغة 
كرة الطائرة بأداء لمهارة الضرب الساحق المواجه بال) التكنيكي(اختبار األداء الفني ون الباحث أجرىوقد 

وحسب الشروط القانونية للعبة، ويقوم أفراد العينة بأداء المهارة بست محاوالت على وفق البناء ، المهارة
حيث كان االختبار في المرة ، )الهبوط ، الضرب ، االرتقاء، االقتراب( الظاهري للمهارة بمراحلها األربع 

ة ثالث محاوالت اخرى مع الثالث السابقة لتصبح ستة األولى بثالث محاوالت لتسجيل الدقة وتم إضاف
  .محاوالت لكل نوع إلغراض التحليل الحركي

 عـدة قـوانين إحصـائية    ثوللتعامل مع الدرجات الخام بشكل بسيط بغية تفسيرها استخدم الباح 
نسبة  ، االرتباط المتعدد،  )بيرسون(االرتباط البسيط  ،االنحراف المعياري ،لوسط الحسابيا(

  .  )المساهمة
  :م فقد توصل الباحث إلى عدة استنتاجات من أهمها قدوفي ضوء مات

لمتغير الخطوة االخيرة ومسافة االقتراب اثر ايجابي في تحقيق اعلى ارتفاع لضرب الكرة  .1
 في الضرب الساحق االمامي القطري 

معنوي في تؤثر بشكل ) مسافة االقتراب و الخطوة االخيرة(تبين ان المرحلة التحضيرية  .2
في تحقيق اعلى ارتفاع بينما ارتبط متغير الخطوة االخيرة فقط  الضرب الساحق القطري

 . في الضرب الساحق المستقيم 
 



 

Abstract  
After the contribution of the approach and the recent jump 
mechanically to achieve the highest high to hit the ball to 
the skill spike Front (country ‐ the straight) Volleyball 
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 This study aimed to identify impact of the contribution approach and the 
recent jump in mechanically achieve the highest high to hit the ball to the 
skill spike Front  (country - the straight) the ball flying. The researchers 
used a descriptive approach as a curriculum appropriate to solve the 
problem of The Search, the researchers identified the research 
community who are players exert the Iraqi team with the ball the plane's 
(5) players have been given (6) attempts for each player to become the 
final number of respondents is the number of attempts the amount of (30) 
attempt.  
The researchers conducted a test of technical performance (technical) the 
skill spike opposite ball flight performance of skill, according to the legal 
requirements of the game, and the respondents to perform the skill in six 
attempts as building virtual skill phases four (approaching, upgrade, 
beatings, land), where the test the first time in three attempts to record 
the accuracy and added three more attempts with the previous three to 
six attempts for each type of motor for analysis.  To deal with the raw 
scores slightly in order to interpret the researcher used several statistical 
laws (the mean, standard deviation, a simple correlation (Pearson), multi-
link, the percentage of contribution). In the light of the foregoing was the 
researcher to several conclusions including:  
1. The last step for a variable distance and approaching a positive impact 
in achieving the highest high to hit the ball in beating the overwhelming 
front-country  
2. Shows that the preparatory phase (space approach and the final step) 
significantly affect the spike in the country to achieve the highest rising 
while the variable associated with the final step only in the spike line.  
 


