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ممخص البحث

تعد القدرات البدنية عمى مستوى ٍ
عال من األىمية لجميع األنشطة واأللعاب الرياضية

بشكل عام ولفعالية الوثب الطويل بشكل خاص .وتكمن مشكمة البحث في اإلجابة عمى التساؤل

التالي :ماىي نسبة مساىمة أىم القدرات البدنية بإنجاز الوثب الطويل لمناشئين؟

استخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب المسح والعالقات االرتباطية لمالئمتو لمشكمة البحث

وأىدافو .اشتممت عينة البحث عمى العبي الوثب الطويل المنضمين لممركز التدريبي أللعاب
القوى -مديرية تربية ديالى ،وتم اختيارىا بالطريقة العمدية والبالغ عددىم ( )9العبين .واستخدم
الباحثان الحقيبة اإلحصائية لمعالجة البينات وبعد التوصل إلى النتائج استنتج الباحثان أن

القدرات البدنية الخاصة بالوثب الطويل مجتمعتا تساىم بنسبة عالية في انجاز الوثب الطويل،

عمى الرغم من اختالف القدرات البدنية في عالقتيا باإلنجاز كالً عمى حدة ،ولم يكن ارتباط

بعضيا معنويا باإلنجاز .ويوصي الباحثان بمراعاة تنمية وتطوير القدرات البدنية الخاصة بالوثب
الطويل بتوافق وانسجام الرتباطيا مع بعضيا بما يتناسب ونسب مساىمتيا أثناء إعداد البرامج

التدريبية لتطويرىا من قبل المدربين.

Contribution of the most important physical abilities to achieve long jump for
young people

Research Summary

Physical abilities are of high importance to all activities and sports in

general and to the efficiency of long jump in particular. The problem of
research is to answer the following question: What is the contribution of the
most important physical abilities to achieve the long jump of young people؟

The researchers used the descriptive method in the survey method and the

correlative relations to suit the research problem and its objectives. The
research sample included the long jump athletes who joined the Athletics
Training Center, the Diyala Education Center, and were selected by the

deliberate method of (9) players. The researchers concluded that the physical
abilities of the long jump combined contributed a high percentage of the long

jump, although the physical abilities differed in their relation to the

performance separately, and some of them were not related morally to the
achievement. The researchers recommend taking into account the
development and development of the physical abilities of the long jump by

consensus and harmony of the association with each other in proportion to

the proportion of their contribution during the preparation of the pilot programs
for development by the trainers.

-1المقدمة :

تعد القدرات البدنية عمى مستوى ٍ
عال من األىمية لجميع األنشطة واأللعاب الرياضية بشكل

عام ولفعالية الوثب الطويل بشكل خاص  ،ويشير (أبو العال) " إلى أن أداء القدرات البدنية

تشكل الحجر األساس في تنمية الميارات الحركية لمنشاط الرياضي واتقانيا والوصول إلى أعمى

مستويات الرياضة  ،وترتبط أمكانية أداء الحركات بمستوى نمو القدرات البدنية " (عبد الفتاح

 )40 ،1986،وان لكل لعبة ونشاط رياضي ممارس قدراتو البدنية الخاصة التي يتميز بيا،
وتكون ذات تأثير فعال في مستوى االنجاز الرياضي  ،وترتبط مباشرة بالنشاط التخصصي وفي
فعالية الوثب الطويل تعد السرعة والقدرات البدنية المركبة من ارتباط القوة والسرعة (القوة

االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ) باإلضافة إلى المرونة من أىم القدرات المؤثرة باالنجاز،

ويظير تأثيرىا بشكل واضح في مرحمة االقتراب واالرتقاء وىما من أىم المراحل الفنية في فعالية

الوثب الطويل ،التي تتطمب منافستيا األداء القصوى المتقن في عدد محدود من المحاوالت
(بحسب قانون المعبة( لتحقيق أفضل انجاز ،والبد من توضيح وتأكيد أمر عمى مستوى عالي من

األىمية أال وىو أن القدرات البدنية تختمف في نسبة مساىمتيا في االنجاز بحسب متطمبات
المسابقة أو الفعالية الممارسة ،وأن العممية التدريبية تستيدف إلى تحسين وتطوير القدرات البدنية
لتحقيق أفضل انجاز في السباقات الرياضية ،لذا أصبح من واجب المدربين معرفة نسبة مساىمة
القدرات البدنية الخاصة في االنجاز في األلعاب أو الفعاليات الرياضية التي يقومون بتدريبيا

ليتسنى ليم األخذ بنظر االعتبار ىذه األىمية وأوليات ىذه القدرات البدنية ونسبة مساىمتيا في
تحقيق االنجاز الرياضي  ،خاصة عند إعدادىم البرامج التدريبية لتطويرىا.
وتكمن مشكمة البحث في اإلجابة عمى التساؤل التالي:

ماىي نسبة مساىمة أىم القدرات البدنية بإنجاز الوثب الطويل لمناشئين؟
وييدف البحث إلى التعرف عمى نسبة مساىمة القدرات البدنية في انجاز الوثب الطويل

لمناشئين " اذ يعد تدريب الناشئين مرحمة قائمة بحد ذاتيا يتداخل فيو تدريب المبتدئين مع تدريب

المتقدمين وتيدف إلى إعداد الناشئين طبقا لمتطمبات التدريب لممستويات العالية "( عصام عبد

الخالق  )20 1981 ،ومما يضاعف من أىمية القدرات البدنية ليذه المرحمة العمرية فضال عن
ارتباط ىذه القدرات باألداء الفني الدقيق والمركب لموثب الطويل لتضيف شيء جديد من التكامل

واالنسجام في تطوير مستوى ىذه القدرات البدنية ونسبة مساىمتيا في تحقيق االنجاز  ،والذي

يعد مؤشر عممي واضح ودقيق لممدربين عند إعدادىم ومتابعتيم لمبرامج التدريبية وصوال إلى

تحقيق أفضل االنجازات في سباقات الوثب الطويل لمناشئين.

وتكمن أىمية البحث في تحديد نسب مساىمة أىم القدرات البدنية بإنجاز الوثب الطويل لدى

الناشئين ،واالستفادة من ىذه النسب من قبل المدربين عند وضع واعداد الب ارمج التدريبية
لتطويرىا بما يتناسب وأىميتيا لالعبين الناشئين.

-2منيجية البحث واجراءاتو الميدانية:
 1-2منيج البحث:

استخدم الباحثان المنيج الوصفي بأسموب المسح والعالقات االرتباطية لمالئمتو لمشكمة
البحث وأىدافو.

 2-2مجتمع البحث وعينتو:
اشتممت عينة البحث عمى العبي الوثب الطويل المنضمين لممركز التدريبي أللعاب القوى -

مديرية تربية ديالى ،وتم اختيارىا بالطريقة العمدية والبالغ عددىم ( )9العبين من اجل تنفيذ
البحث وتحقيق أىدافيا.
جدول ( )1تجانس المجموعة في متغيرات الطول وكتمة الجسم والعمر
المتغيرات

الطول

كتمة الجسم

العمر باألشير

وحدة القياس

سم

كغم

الشير

الوسط الحسابي

175.389

60.067

210.78

الوسيط

175.000

60.000

212.000

االنحراف المعياري

4.581

7.460

9.821

معامل االلتواء

0.264

0.511

-0.607

الخطأ المعياري

0.717

0.717

0.717

معامل التفمطح

-1.510

2.627

-0.828

2-3وسائل جمع المعمومات واألجيزة واألدوات:
1-3-2وسائل جمع المعمومات:

المصادر والمراجع العربية واألجنبية ،االختبارات والقياس.

 2-3-2األجيزة واألدوات المستخدمة:

ممعب الوثب الطويل ،ساعة توقيت االلكترونية عدد ( )4نوع كاسيو ،صافرة عدد ( ،)2أعالم
أشاره عدد ( ،)4حاسبة البتوب نوع ( ،)LENOVOأقراص مدمجة ( ،)CDشريط قياس عدد
( ،)1كامي ار تصوير فيدوي نوع (سوني)  210صورة /ثانية

 4-2تحديد القدرات البدنية واختباراتيا:
قام الباحثان بتحديد القدرات البدنية الخاصة بالوثب الطويل واالختبارات المناسبة ليا كما ىو

مبين في الجدول ()2

جدول ( )2يبين القدرات البدنية الخاصة بالوثب الطويل واختباراتيا
ت

المتغيرات البدنية

اسم االختبار

وحدة القياس

1

السرعة

ركض ( )30متر من البداية العالية

ثانية

2

القوة االنفجارية لمرجل الدافعة

الوثب الطويل من الثبات لقدم واحدة

نيوتن

3

القوة المميزة بالسرعة لمرجمين

خمس خطوات ركض بالقفز

نيوتن

4

المرونة

ثني الجذع مع سحب الرجمين معا من وضع الطيران

درجة

 5-2وصف االختبارات:

أوال  :اختبار ركض ( )30متر من البداية العالية ( :خريبط)372 ،9999 ،

الغرض من االختبار :قياس السرعة االنتقالية

األدوات الالزمة :ساحة االختبار تتضمن مجالين لمركض فيحدد فييا خط البداية والنياية ،ساعة
توقيت االلكترونية عدد ( ، )2أعالم إشارة عدد ()2

وصف األداء :يقف الالعب خمف خط البداية من وضع البدء العالي ،وعند سماع إشارة البدء

يقوم الالعب بالركض بأقصى سرعة ممكنة وبخط مستقيم ضمن مجالو إلى أن يجتاز خط

النياية .

أداة االختبار:

 مسجل يقوم بالنداء عمى أسماء الالعبين وتسجيل زمن أداء االختبار.
 مطمق يقوم بعممية إطالق الالعبين.

 ميقاتي عدد ( )2لتوقيت زمن االختبار.
تعميمات االختبار:

 عمى الالعب االلتزام بالبقاء ضمن مجال الركض المخصص لو أثناء أداء االختبار.
 يتم إجراء االختبار لكل العبين معا لخمق روح المنافسة بينيما.

 يعطى لممختبر محاولتين ويسجل لو زمن أفضل محاولة التسجيل- :يسجل الالعب
الزمن المستغرق في قطع مسافة االختبار لفترة ( )100/1من الثانية.

ثانيا :اختبار الوثب الطويل من الثبات بقدم واحدة (تصميم الباحث)

الغرض من االختبار :قياس القوة االنفجارية لعضالت الرجل الدافعة .

األدوات الالزمة :ارض مستوية ال تعرض الالعب لالنزالق  ،شريط قياس  ،تحديد خط البداية
عمى األرض .

وصف األداء :يقف الالعب خمف خط البداية وقدم الرجل الدافعة لألمام واألخرى لمخمف ،
تمرجح الذراعان أماما أسفل خمفا مع ثني الركبة وميل الجذع أماما  ،ثم تمرجح الذراعين أماما

وبقوة مع مد الرجل الدافعة عمى امتداد الجذع  ،ودفع األرض بقوة في محاولة لموثب أماما ابعد

مسافة ممكنة .

تعميمات االختبار :

 لكل العب محاولتان تسجل لو أفضميا .

 إذا ما اختل توازن الالعب ولمس األرض بجزء آخر من جسمو عدا القدمين تعتبر
محاولة الغيو ويجب إعادتيا .

إدارة االختبار:

 مسجل يقوم بالنداء عمى األسماء وتسجيل النتائج.

 محكم يقوم بحساب مسافة الوثب ومالحظة األداء ،ومساعدين عدد ( )2لغرض قياس
المسافة.

طريقة التسجيل :يسجل الالعب المسافة من خط البداية (الحافة الداخمية) حتى آخر اثر تركو
الالعب واألقرب لخط البداية مقاسو بالمتر وأجزائو.

لقد تم تصوير االختبار كما في الشكل ( )1وتحميمو باستخدام برنامج التحميل بالحاسوب

( )Kenoveaوتم استخراج قيمة القوة االنفجارية لمرجل الدافعة بوحدة القياس (نيوتن) وحسب
القانون االتي:

القوة االنفجارية =

ك السرعة
زمن الدفع المحظي

وكانت أبعاد الكامي ار كما يمي

ارتفاع الكامي ار  1.25متر والمسافة األفقية إلى مكان الوثب  3.80متر

الشكل ( : )1يوضح اختبار الوثب الطويل بقدم واحدة من الثبات

ثالثا  :الركض بالقفز خمس خطوات  ( :الفضمي)3193 ،

الغرض من االختبار  :قياس القوة المميزة بالسرعة لمرجمين .
األدوات الالزمة  :ارض مستوية  ،شريط قياس  ،تحديد خط البداية عمى األرض.

وصف األداء  :يقف الالعب خمف خط البداية إحدى قدميو أماما واألخرى خمفا  ،ثم يبدأ بالوثب

إلى األمام بالدفع عمى رجل االستناد واليبوط عمى الرجل الممرجحة لألمام  ( ،أي من الرجل
اليمنى إلى اليسرى وبالعكس ) مع تكرار ىذه الوثبات بحيث ييبط بالوثبة الخامسة في الحفرة

بالرجمين معا .

تسجيل النتائج :

 لكل العب محاولتان تسجل لو أفضميما .

 تقاس المسافة من الحافة الداخمية لخط البداية إلى اقرب اثر تركو الالعب من خط
البداية في الوثبة الخامسة .

وقد تم تطوير االختبار كما في الشكل ( )2وتحميمو باستخدام برنامج التحميل بالحاسوب
( )Kenoveaوتم استخراج قيمة القوة المميزة بالسرعة لمرجمين بوحدة القياس ( نيوتن( وبحسب
القانون االتي:

القوة المميزة بالسرعة =
وكانت أبعاد الكامي ار
ارتفاعا 1.25متر

س

س

ن

ن

ك

المسافة األفقية من عمى مكان الوثب  12.60متر

الشكل (  :)2يوضح اختبار ركض بالقفز خمس خطوات

رابعا :اختبار من وضع الوقوف عمى صندوق الوثب والطيران مع ثني الجذع وسحب الرجمين
معاً( :تصميم الباحث)

الغرض من االختبار :قياس المرونة الحركية لعضالت الظير والفخذ في حركات الثني لألمام

من وضع الطيران.

األدوات الالزمة :بساط إسفنج ارتفاع ) (70-60سم ،صندوق ارتفاع ) (80سم.
وصف األداء :يقف الالعب عمى الصندوق والذراعان عاليا ،ثم تمرجح الذراعان أمام أسفل خمفا
مع ثني الركبتين وميل الجذع أماما ،ومن ىذا الوضع تمرجح الذراعان أماما وبقوة مع مد

الرجمين والدفع عمى الصندوق بقوة والوثب أمام أعمى مع ثني الجذع أماما ورفع الرجمين وتقريبيا

لمجذع أقصى ما يمكن.
تعميمات االختبار:

 لكل العب محاولتان تسجل لو أفضميا بعد التصوير والتحميل.

 في حالة اختالل توازن الالعب أو الوثب بقدم واحدة تعتبر المحاولة الغية ويجب
إعادتيا.

 مسجل يقوم بالنداء عمى األسماء.
 محكم يقوم بمالحظة األداء .

لقد تم تصوير االختبار وتحميمو باستخدام برنامج التحميل بالحاسوب ) (Kenoveaوتم استخراج

قيمة الزاوية بين الظير والرجمين من الخارج كما في الشكل ()3

الشكل ( :)3يوضح اختبار ثني الجذع وسحب الرجمين معا من وضع الطيران
 6-2إجراءات البحث الرئيسة:
قام الباحثان بأجراء االختبارات عمى عينة البحث وعمى ممعب نادي ديالى في تمام الساعة

التاسعة صباحا في يوم السبت الموافق  ،2015/3/21وبعد اتخاذ الباحثان كافة اإلجراءات

التنظيمية الكفيمة بضمان أجراء االختبارات بالشكل الصيح فضال عن تييئة كافة المستمزمات
واألدوات وبحضور فريق العمل المساعد وكما يمي

 اختبارات الركض ( )30متر من البداية العالية
 اختبار ثني الجذع وسحب الرجمين معا من وضع الطيران
 اختبار الوثب الطويل من الثبات بقدم واجدة
 اختبار خمس خطوات ركض بالقفز

وتم تصوير االختبارات وتحميميا ألستخرج قيم القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة والمرونة

عن طريق برنامج التحميل بالحاسوب (.)Kenova

 7-2الوسائل اإلحصائية:

استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية

 Spssلمعالجة البيانات منيا (الوسط الحسابي،

االنحراف المعياري ،معامل االلتواء ،الخطأ المعياري ،معامل التفمطح ،معامل ارتباط بيرسون،
مستوى الخطأ ،معامل االرتباط المتعدد ،معامل التحديد ،ونسبة المساىمة).

 -3عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:

 1-3عرض نتائج اختبارات القدرات البدنية ومعامل االرتباط واالنجاز لعينة البحث وتحميميا
ومناقشتيا:

جدول ( )3يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلنجاز والقدرات البدنية لعينة البحث
متغيرات البحث

وحدة القياس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االنجاز

متر

5.060

0.256

السرعة

م/ثا

6.849

0.262

قوة انفجارية

نيوتن

1706.289

674.845

قوة مميزة بالسرعة

نيوتن

1333.657

111.110

المرونة

درجة

313.111

7.881

يبين الجدول ( )2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقدرات البدنية واالنجاز قيد

البحث ،إذ بمغ الوسط الحسابي لإلنجاز ( ،)0.1.1واالنحراف المعياري ( .)1.30.وبمغ الوسط

الحسابي لمسرعة ( )..8.9واالنحراف المعياري ( .)1.3.3أما الوسط الحسابي لمقدرة االنفجارية
فقد بمغ ( ،)971..389واالنحراف المعياري ( .).7..8.0وبمغ الوسط الحسابي لمقوة المميزة
بالسرعة ( ،)9222..07واالنحراف المعياري ( .)999.991أما الوسط الحسابي لممرونة فقد

بمغ ( )292.999واالنحراف المعياري (.)7.889

جدول ( )4يبين معامل االرتباط البسيط ونسبة المساىمة ومستوى الخطأ وداللة االرتباط
بين القدرات البدنية واالنجاز لعينة البحث
القدرات البدنية

قيمة (ر) المحسوبة

نسبة المساىمة

مستوى الخطأ

داللة االرتباط

السرعة

*.732

6.536

0.025

معنوي

قوة انفجارية

0.534

6.285

0.139

غير معنوي

قوة مميزة بالسرعة

0.497

6.247

0.173

غير معنوي

المرونة

0.291

6.685

0.447

غير معنوي

يبين الجدول ( ).قيمة (ر) المحسوبة ونسبة المساىمة ومستوى الخطأ وداللة االرتباط بين

القدرات البدنية واالنجاز ،إذ بمغت قيمة (ر) المحسوبة بين السرعة واالنجاز ( )1.723وبنسبة

مساىمة ( )1.02.ومستوى خطأ ( )1.130وىي ذات داللة معنوية.

أما قيمة (ر) المحسوبة بين القوة االنفجارية واالنجاز فقد بمغت ( )1.02.وبنسبة مساىمة

( )1.380ومستوى خطأ ( )1.929وىي غير دالة معنوياً .أما قيمة (ر) المحسوبة بين القوة
المميزة بالسرعة واالنجاز فقد بمغت ( )1..97وبنسبة مساىمة ( )1.3.7ومستوى خطأ

( )1.972وىي غير دالة معنوياً .أما قيمة (ر) المحسوبة بين المرونة واالنجاز فقد بمغت
( )1.399وبنسبة مساىمة ( )1.180ومستوى خطأ ( )1...7وىي غير دالة معنوياً.

جدول ( )5يبين معامل االرتباط المتعدد ومعامل التحديد والخطأ المعياري لمتقدير بين متغيرات البحث
المتغيرات

االرتباط المتعدد

معامل التحديد

الخطأ المعياري لمتقدير

االنجاز

.877

.769

.174

يبين الجدول ( )0قيمة معامل االرتباط المتعدد بين القدرات البدنية مجتمعة واالنجاز والتي

بمغت ( )1.877ومعامل التحديد البالغة ( )1.7.9والخطأ المعياري لمتقدير ( .)1.97.وىو ذو
ارتباط معنوي.

ولمناقشة ذلك أظيرت نتائج الجداول ( ). ،2عدم وجود عالقة ارتباط بين القدرات البدنية

(القوة االنفجارية ،والقوة المميزة بالسرعة ،والمرونة) واالنجاز ،ووجود عالقة ارتباط معنوية بين
السرعة واالنجاز.

ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى أىمية السرعة في تحقيق االنجاز المطموب ومساىمتيا بشكل

فعال بانجاز الوثب الطويل .ويتفق ىذا مع ما أشار أليو (محمد عثمان) تعتبر السرعة من أىم
العوامل التي تتحكم في المستوى في مسابقات الوثب الطويل فضال عن قوة الوثب والتي ترتبط

بمستوى السرعة إلى حد كبير ،وتشير نتائج التجارب الحديثة في مجال الوثب الطويل إلى أن
المستوى الرقمي لموثب الطويل يتحدد بنسبة(

) من خالل سرعة االقتراب و(

) من خالل قوة

وسرعة االرتقاء (عثمان ، )233-232 ،1990 ،وعمى الرغم من ان نسبة مساىمة القدرات
البدنية الخاصة بالوثب الطويل مجتمعتا في االنجاز جيدة حيث بمغت ( ).769أال انو باستثناء

السرعة فان باقي القدرات البدنية كال عمى حدة لم يكن ارتباطيا باإلنجاز ذو داللة معنوية ،
وبالنسبة لمقوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة فان جدول ( )3يبين بان قيم األوساط الحسابية

ليذه القدرات جيدة ولكن عالقتيا باإلنجاز غير معنوية ويعزو الباحثان ذلك إلى أن القوة

االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة من القدرات البدنية المركبة من (السرعة والقوة ) " إذ يتوقف
ذلك عمى قدرة الرياضي عمى دمج ىذين المكونين وربطيا بصورة توافقية وبدرجة عالية من

التكامل" (حسين )88 ،1998 ،و (حسانين)301 ،2004 ،

ويؤكد ذلك (جمال عالء الدين) إلى إن "االرتباط المتبادل لمستويات مختمفة ومتباينة لكل من

خصائص القوة وخصائص السرعة متالئمة مع طبيعة األداء في النشاط الرياضي الممارس"

(عالء الدين.)183،1995 ،

وىذا يفسر عدم وجود ارتباط معنوي بين القدرتين واالنجاز كون ذلك يتطمب من الرياضيين

الناشئين إمكانية عالية في دمج مكونات القدرتين ( القوة والسرعة) بمستويات عالية وبنسب

دقيقة ،وتوافق مع األداء الفني لموثب الطويل  ،ومما يزيد من دقة وصعوبة ارتباط ىذه القدرات

باإلنجاز ىو أن أىميتيا تظير في أىم مراحل الوثب الطويل وىما مرحمتي االقتراب واالرتقاء وما
يتطمبو من ذلك الواثب الناشئ من تعجيل سريع لموصول إلى لوحة االرتقاء بأقصى سرعة مثالية

ومناسبة ألداء ارتقاء جيد وفعال ،وىذا بالتأكيد يحتاج إلى تدريب مستمر ولفترات طويمة من عمر

الرياضي .

أما بالنسبة لممرونة فإنيا من القدرات البدنية المكتسبة بالتدريب ويشير (عصام عبد الخالق)

انو يجب أداء تمارين المرونة يوميا حتى الوصول لدرجة المرونة المطموبة ،عمى أن يستمر

التدريب لممحافظة عمى المستوى المتحقق (عبد الخالق )200 ،1981 ،فضال عن ذلك فان
األداء التنافسي في الوثب الطويل يتطمب درجة عالية من المرونة بحيث يمكن أن يصل إلى

) )%95-85أو أكثر من إمكانات المفصل التشريحية  ،فضال عن تأثير مستوى المرونة
بدرجة توتر العضالت المقابمة لمعضالت األساسية العاممة وبمستوى القوة العضمية ،إضافة إلى

ارتباطيا بمستوى األداء الفني لموثب الطويل (.عبد الفتاح)248 ،1997 ،

أما بالنسبة لنتائج الجدول ( )5فقد أظيرت وجود عالقة ارتباط عالية بين القدرات البدنية

مجتمعتاً واالنجاز في الوثب الطويل ،وأن معامل التحديد ليا إذ بمغ ( ،(0.769وىذا يشير إلى
مساىمة القدرات البدنية الخاصة بالوثب الطويل جيدة ،ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى أىمية ىذه

القدرات وتأثيرىا باإلنجاز بشكل يسيم في تطوير االنجاز كمما عمل المدرب إلى تطويرىا ،وىذا
يتفق مع (أبو العال)" إلى أن القدرات البدنية تشكل الحجر األساس في تنمية الميارات الحركية

لمنشاط الرياضي واتقانيا والوصول إلى أعمى المستويات الرياضية ،إذ ترتبط أمكانية أداء
الحركات بمستوى نمو القدرات البدنية" (عبد الفتاح)40 ، 1986 ،
-4الخاتمة:

في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان أن القدرات البدنية الخاصة بالوثب الطويل مجتمعتا

تساىم بنسبة عالية في انجاز الوثب الطويل ،عمى الرغم من اختالف القدرات البدنية في عالقتيا
باإلنجاز كالً عمى حدة ،ولم يكن ارتباط بعضيا معنويا باإلنجاز.

ويوصي الباحثان بمراعاة تنمية وتطوير القدرات البدنية الخاصة بالوثب الطويل بتوافق

وانسجام الرتباطيا مع بعضيا بما يتناسب ونسب مساىمتيا أثناء إعداد البرامج التدريبية
لتطويرىا من قبل المدربين ،فضالً عن ارتباطيا باألداء الفني واالنجاز بالوثب الطويل.
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