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 ملخص البحث: 

مارس   5كم مشي رجال ببطولة العالم للمشي للفرق و التي اقيمت يوم  35تهدف هذه الدراسة الي تحليل و التعرف علي استراتيجية سباق  
درجة و الرطوبة   28  –  24مارس و كانت درجة الحرارة تتراوح بين    5صباحا يوم    7.00سلطنة عمان ، الساعة    –مسقط     2022
باحث المنهج الوصفي باستخدام الدراسة التحليلية ،اشتملت عينة الدراسة على الالعبين المشاركين % واستخدم ال  53  -%    59تمثل  

( العب مثلوا عينة الدراسة تم تقسيمهم  51( العب و قد انهي السباق بشكل صحيح عدد )65كم ( مشي رجال بعدد )35في سباق )
المستويات الرقمية المتأخرة علي االستراتيجيات المختلفة لالعبين ، تم   مجموعات بناءًا علي المستوى الرقمي حتي ال تؤثر علي  5الي  

(  7الحصول علي النتائج الجراء التحليل االحصائي من الموقع الرسمي لالتحاد الدولي اللعاب القوى العالمية ، و تم تقسيم السباق الي ) 
لتحليل البيانات االحصائية مستخدمًا تحليل   28االصدار     SPSSكم ( لكل مرحلة . و استخدم الباحث برنامج    5مراحل بمسافة )  

التباين في اتحاة واحد و اختبار تيوكى للتعرف علي الفروق بين المجموعات الخمسة في كل مرحلة و برنامج الجداول االلكترونية النشاء 
استراتيجية و هي  البدء بتزايد السرعة ) التسارع  الرسوم البيانية ، و قد استنتج الباحث أن العبي النخبة اصحاب المراكز االولي لديهم  

( ثم المشي االيقاعي بالسرعة القصوى المثالية المستهدفة مع زيادة السرعة و المرحلة االخيرة من السباق هي المحافظة علي السرعة  
ع المتوافق مع قدرات الالعبين مع المثالية و تجنب االحطاء القانونية دون هبوط في السرعة  و يوصي الباحث بالتدريب علي االيقا

 مرحلة انهاء السباق دون هبوط في السرعة.  –السرعة القصوى المثالية -المحافظة علي مراحل السباق من البدء و التسارع  

 . 2022كم مشي ،مسقط  35التحليل الزمني، الخطوه، بطولة العالم للمشي، سباق الكلمات المفتاحية: 

   مقدمة:
يعتبر سباق المشي الرياضي من السباقات ذات االداء الفني المعقد لما يتطلب من التزام الالعبين بالجوانب القانونية التي تحكم  

"  أن  القواعد الفنية من القانون الدولي لمسابقات العاب القوى و التي تنص علي    Cمن فصل   )   54.2  (تقدم الالعبين وفقًا للقاعدة  
كما يجب أن  (.يرى بالعين المجردة ) هناك فقد اتصال واضح  دم المتسابق بخطوات متصلة باألرض بحيث ال يكون سباق المشي هو تق

حتى الوصول إلى الوضع الرأسي المستقيم    من لحظة االتصال باألرض   (انثناء في الركبةوجود  عدم  )المتقدمة مستقيمة    تكون الرجل
(WA, 2022a) . 

فقد تم تحديث      (Taborri et al., 2019)لي مدي تقدم الالعبين بشكل سليم بالعين المجردة  نظرا لصعوبة تحكيم المشي و التأكيد ع
  انذارات من ثالث قضاة مختلفين 3القانون الدولي لسباقات المشي لتفادي استبعاد الالعبين من السباقات بعد تلقي الالعب أو الالعبة  

  C( من فصل    54.7.3)    لما لسباقات المشي من صعوبة بالغه في التحكيم و قدرة القضاة علي اقرار االستبعاد فقد تم اضافة بند
حيث  اضافة منطقة العقبات و هذه المنطقة يتم توقيف الالعب أو الالعبة فيها القواعد الفنية من القانون الدولي لمسابقات العاب القوى  

كم(  50دقائق( لسباق ) 5كم( حتي)   5   /متر  5000ثانية ( لمسافة سباق)    30لمدة زمنية حسب مسافة السباق و التي تتراوح من )  
شي ، كما يتم استبعاد الالعبين لحصولهم علي البطاقة الرابع من قاضي أخر من غير نفس القضاة اصحاب االنذارات الثالثة لنفس  م

 (WA, 2022a) . الالعبة   /الالعب 

و االستبعاد  وفي ضوء هذه التعديالت يسعى الالعبين الي عدم ارتكاب اي اخطاء فنية و قانونية تقودهم الي منطقة العقوبة أ
 من السباق من خالل استراتيجيات مختلفة يتم التدريب عليها لتحقيق مستوى رقمي متميز في السباقات و تحقيق ترتيب عالمي متميز .
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و يمكن أن يكون تحقيق المستويات الرقمية المتميزة من خالل الحفاظ علي الخصائص البيوميكانيكيا مثل وضع القدم ، المد الكامل 
الخطوة   في زيادة طول  الذي يساعد  للحوض و  الحركي  االتصال باألرض ،المدى   ,Norberg)، (Ahmed, 2014)للركبة لحظة 

2015)   ،(Di Gironimo et al., 2016)    تساعد العبي ايضا  فسيولوجيا  هناك محدد  ان  و .كما  الطويلة  المشي من المسافات 
 ,.Higgens et al)(Yoshida et al., 1989)المحافظة علي استراتيجيات السباق المخطط لها تبعا لقدرات الالعبين الفسيولوجيا

2016)  ،(J. Hagberg & Coyle, 1984)  ،(Filipas et al., 2021) . 

ة باستخدام استراتيجيات خاصة بناءًا علي  االيقاع خالل مراحل السباق المختلفالسرعة و  و نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه تنظيم  
القدرات البدنية و تردد الخطوة و طول الخطوة في تأخير التعب و تحسين النتيجة النهائية للسباق ، كذلك ترجع أهمية استراتيجية تنظيم 

بمستوى األداء ومن ثم فإن العداء    السرعة إلى عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين العدائيين ذو المستويات العالي في القدرات المرتبطة
م قد يفوز أو يخسر السباق بناًء على استراتيجية تنظيم السرعة الخاصة به، و السرعة المثالية تكون في أغلب األحيان نتيجة لعملية التعل

 ,PI)تحقيق المستهدف    ووبالتالي فإنه يجب على العدائيين والعدائات التدريب على مثل هذه اإلستراتيجيات عند التحضير للسباق  
 .  ( 2020الجميد, ( ، ) 2011)شحاتة,   (2021

والتقدم  الفسيولوجي  التكيف  كفاءة  يحقق  متدرج  بشكل  التدريبية  الخطة  داخل  التدريبية  األحمال  يقنن  أن  المدرب  ويستطيع 
بالمستوى الرياضي معتمدا علي استراتيجيه يستخدمها الالعبين في السباق فهنا يكون التركيز علي إيقاع الالعبين و القدرات البدنية 

ظر عن المركز الذي سيحققه الالعبين  ، حيث تعتبر مؤشرات األزمنة أحدى المؤشرات الهامة فى وضع  الخاصة بالالعبين بغض الن
 وتقنين األحمال التدريبية خالل الموسم الرياضي.  

المشي بالدول العربية ازدهًا و مشاركة في البطوالت اإلقليمية و العالمية مع  ثباتًا نوعيا في مستوى اإلنجاز   وتشهد سباقات
ى جميع المستويات ولعدة عقود على التوالي بالرغم من التطور الهائلة في طرق وأساليب التدريب وزيادة قاعدة الممارسين لهذه النوعية  عل

من السباقات ، و يرى الباحث أن ذلك قد يرجع إلى عدم قدرة الالعبين و الالعبات على استخدام استراتيجية  مناسبة لتوزيع الجهد 
خالل مراحل  السباق، حيث الحظ الباحث أن معظم الالعبين يبدأون السباق بسرعة عالية و تبدأ  هذه السرعة فى    لتنظيم سرعتهم

االنخفاض حتى نهاية السباق نتيجة للتعب وعدم القدرة على تنظيم سرعة السباق ، حيث تكرر فى انسحاب أو تأخر في ترتيب بعض 
ة العالم نتيجة البدء بسرعة عالية وال يستطيع االستمرار فى هذه السرعة وكذلك ال يمكنهم الالعبين العرب من السباقات الدولية وبطول

إلى تخصصه في مجال   باإلضافة  عمله كمدرب  الباحث من خالل  لدى  البحث  فكرة  تبلورت  وقد   ، وفقًا إلمكانياتهم  السرعة  تنظيم 
والالعبات عادة ما يستخدمون استراتيجيات ال تتفق مع قدراتهم    الميكانيكا الحيوية و العاب القوى ،  حيث توصل إلى أن الالعبين

 التدريبية، مما دفع الباحث إلى محاولة تحليل أستراتيجية تنظيم السرعة لدى الالعبين و الالعبات ببطولة العالم للفرق لمحاولة التعرف
الفرق للوصول الي صورة تساعد مدربي المشي في    علي طرق و استراتيجيات التي استخدمها الالعبين سواء علي المستوى الفردي أو

 انخراط العبي الوطن العربي في سباقات المشي و احتالل مراكز متقدمة في المحافل الدولية . 
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 أهمية الدراسة: 
 قد مما كم مشي فردي و فرق  من الرجال ، 35العبي المشي علي مستوى العالم في سباق الـ  نخبة الدراسة عينة تمثل -1

 ألستراتيجية تنظيم السرعة للمستويات العليا.  بالنسبة خاصة ذات أهمية  نتائج هذه الدراسة يجعل
 يضمن الذي األمر العرب، الخاصة بالالعبين التدريب برامج وتقنيين توجيه في الدراسة هذه نتائج من اإلستفادة إمكانية  -2

 .ممكنة نتائج أفضل تحقيق وبالتالي العملية التدريبية مدخالت جميع من أستفادة أقصى تحقيق
تطبيق أستراتجية تنظيم السرعة و معدل بذل الجهد أثناء المراحل المختلفة من السباق مما قد يساهم في تطوير مستويات   -3

 األداء لدى العبي المشي الرياضي العرب من الجنسين. 
 أهداف الدراسة: 

كم مشي    35التعرف على استراتيجية تنظيم السرعة وفقًا لمستوى األداء لدى الالعبين و الالعبات المشاركين في سباق الـ    -1
   2022سلطنة عمان  –للفرق مسقط ببطولة العالم 

  35في سباق  التعرف على الفروق في أستراتيجية تنظيم السرعة ومعدل بذل الجهد بين الالعبين و الالعبات المشاركين    -2
 . 2022سلطنة عمان   –للفرق مسقط كم مشي ببطولة العالم 

 تساؤالت الدراسة:  
كم مشي ببطولة العالم    35ما هى استراتيجية تنظيم السرعة وفقًا لمستوى األداء لدى الالعبين و الالعبات المشــــاركات في سباق الـ    -1

    2022سلطنة عمان  –للفرق مسقط 
كم مشي   35ما هى الفروق في أستراتيجية تنظيم السرعة ومعدل بذل الجهد بين الالعبين و الالعبات المشاركين في سباق الـ    -2

 2022سلطنة عمان  –للفرق مسقط ببطولة العالم 
 إجراءات الدراسة: 

 المنهج:  
 حليلية نظرًا لطبيعة البحث.  لتحقيق أهداف البحث فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام الدراسة الت 

 العينة:
م  بإجمالي  2022كم مشي ببطولة العالم للفرق مسقط    35أشتملت عينة الدراسة على الالعبين الرجال المشاركين في سباق  

( العبين حصلوا علي عقوبات ثم  6( العبين لم يبدوا السباق و عدد) 8( دولة  ، منهم عدد )   29)    يمثلون ( من الرجال    65العينة )
(   51حصلوا علي بطاقة حمراء و تم استبعادهم من السباق ليصبح العدد الكلي لالعبين الذين تمكنوا من انهاء السباق بشكل صحيح )

 .   العب 
% من سرعة الالعب  1باق فقد تم تقسيم الالعبين الي خمس مجموعات بنسبة  نظرا لتقارب المستوى الرقمي لالعبين في الس

% لباقي المجموعات من سرعة الالعب االول في كل مجموعة ثم المجموعة الخامسة اشتملت علي باقي  2األول للمجموعة االولي ثم 
 الالعبين حتي المركز االخير في السباق . 
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 ( 1جدول )
 الدراسة الي مجموعات حسب المستوى الرقميتقسيم عينة 

 زمن بداية المجموعة  عدد الالعبين  المجموعة 
 2:36:14 4 االولي
 2:37:51 11 الثانية
 2:41:07 10 الثالثة 
 2:44:25 6 الرابعة

 2:47:38 20 الخامسة 
 - 51 االجمالي

 
 وسائل جمع البيانات: 

كم مشي ببطولة العالم    35الـ  كم مشي  من المسافة الكلية لسباق    5البيانات المستخدمة في هذه الدراسة تمثل األزمنة البينية لكّل    
دقيقة و    35الساعة السابعة صباحًا و انتهه السباق الساعة العاشرة و    2022مارس    5،    2022سلطنة عمان    –للفرق مسقط  

تم الحصول علي البيانات واالزمنة   % ،    53  - %  59درجة و نسبة الرطوبة ما بين    28-24كانت درجة الحرارة تتراوح بين  
  (WA, 2022b)ى العالميةالرسمية المسجلة لكل العب من الموقع الرسمي لالتحاد الدولي أللعاب القو 

 متغيرات الدراسة: 
 مراحل (.  7(  مشي للرجال )كم 35كم ( من المسافة الكلية لسباق الـ)   5متوسط األزمنة البنية لكل )  .1
 .( مجموعات حسب المستوى الرقمي و استخدم متوسط المستوي الرقمي للمجموعة   5تم تقسيم العينة الي )  .2
 متوسط السرعة )متر/ثانية(: وقد تم حسابه بقسمة المسافة المقطوعة بالمتر على الزمن المقطوع بالثانية. .3
 . 100قسمه معدل السرعة للمرحلة على معدل سرعة السباق ككل مضروبة في  معدل بذل الجهد )%(: وتم حسابه عن طريق   .4

 المعالجة اإلحصائية:
 على اشتملت وقد اإلحصائية المعالجة في الثامن و العشرون  االصدار  (SPSS)بـ    المسمى اإلحصـــــائي البرنامج الباحث أستخدم

 :التالية العمليات
 النسب المئوية  .1
 كم مشي لالعبين .  5اتجاه واحد لألزمنة البينة لكل تحليل التباين في  .2
 الفروق باستخدام المجموعات الخمسة باستخدام اختبار توكي. .3
 .الرسوم البيانية .4

 تم تحويل االزمنة الي اجزاء من مائة حتي ال تتأثر المعالجات االحصائية في تحليل التباين .
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 عرض النتائج 
 ( 2جدول )

 المراحل السبعة للمجموعات الخمسة ومراحل السباق السبعة   أزمنة
 لبطولة العالم للمشي للفرق 

 51ن = 
  المجموعة

 المرحلة 
 االولي
 ) ق ( 

 الثانية 
 ) ق ( 

 الثالثة  
 ) ق ( 

 الرابعة 
 ) ق ( 

 الخامسة 
 ) ق (  

 24:15:00 23:42:00 23:45:00 23:36:00 23:30:00 األولي
 23:57:00 23:05:00 22:55:00 22:42:00 22:35:00 الثانية
 24:19:00 23:21:00 23:00:00 22:46:00 22:43:00 الثالثة 
 24:47:00 23:09:00 22:41:00 22:29:00 22:30:00 الرابعة

 26:23:00 23:50:00 22:51:00 22:40:00 22:25:00 الخامسة 
 27:51:00 24:01:00 23:23:00 22:10:00 21:23:00 السادسة 
 28:47:00 24:57:00 24:09:00 22:44:00 21:53:00 السابعة

 مراحل كل مرحلة تمثل مسافة خمسة كيلومترات . 7يوضح الجدول السابق ازمنة مراحل السباق السبعة حيث تم تقسيم السباق الي 
 

 المراحل السبعة للمجموعات الخمسة لبطولة العالم للمشي للفرق   أزمنة( 1شكل )
 ( 3جدول )

 

19:12:00

20:24:00

21:36:00

22:48:00

24:00:00

25:12:00

26:24:00

27:36:00

28:48:00

30:00:00

األولي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة

المجموعة االولي  المجموعة الثانية  المجموعة الثالثة  المجموعة الرابعة  المجموعة الخامسة 
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 معدالت السرعة للمراحل السبعة للمجموعات الخمسة ومراحل السباق السبعة 
 لبطولة العالم للمشي للفرق 

 51ن = 
  المجموعة

 المرحلة 
 االولي 

   ث(  /)م
 الثانية 

   ث(  /)م
 الثالثة  

   ث(  /)م
 الرابعة 

   ث(  /)م
 الخامسة  

   ث(  /)م
 3.44 3.52 3.51 3.53 3.55 األولي
 3.48 3.61 3.64 3.67 3.69 الثانية
 3.43 3.57 3.62 3.66 3.67 الثالثة 
 3.36 3.60 3.67 3.71 3.70 الرابعة

 3.16 3.50 3.65 3.68 3.72 الخامسة 
 2.99 3.47 3.56 3.76 3.90 السادسة 
 2.90 3.34 3.45 3.67 3.81 السابعة

 3.24 3.51 3.58 3.67 3.72 اجمالي السباق 
كم مشي    35يوضح الجدول السابق معدالت السرعة لكل مجموعة خالل مراحل السباق في بطولة العالم للمشي في سباق  

 رجال

 
 المراحل السبعة للمجموعات الخمسة لبطولة العالم للمشي للفرق  معدل سرعة ( 2شكل )

 
 
 

2.70

2.90

3.10

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5
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 ( 4جدول )
 معدل بذل الجهد للمراحل السبعة للمجموعات الخمسة ومراحل السباق السبعة

 لبطولة العالم للمشي للفرق  
 51ن = 

  المجموعة

 المرحلة 

 الخامسة  الرابعة   الثالثة   الثانية  االولي 
 الفرق  الجهد %  الفرق  الجهد %  الفرق  الجهد %  الفرق  الجهد%  الفرق  الجهد % 

 96.32 -4.57 95.43 األولي
-

3.68 
97.88 

-
2.12 

100.11 0.11 106.22 6.22 

 7.56 107.56 2.78 102.78 1.44 101.44 0.14 100.14 -0.70 99.30 الثانية 

 99.84 -1.28 98.72 الثالثة 
-

0.16 101.08 1.08 101.61 1.61 105.93 5.93 

 3.94 103.94 2.49 102.49 2.49 102.49 1.10 101.10 -0.33 99.67 الرابعة 
 2.36- 97.64 0.45- 99.55 1.74 101.74 0.28 100.28 0.04 100.04 الخامسة

 99.42 2.55 102.55 4.88 104.88 السادسة
-

0.58 98.79 -1.21 92.49 -7.51 

 99.99 2.48 102.48 السابعة
-

0.01 
96.26 

-
3.74 

95.09 -4.91 89.49 
-

10.51 
كم مشي   35يوضح الجدول السابق معدل بذل الجهد لكل مجموعة خالل مراحل السباق في بطولة العالم للمشي في سباق  

 رجال

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
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 في المراحل السبعة للمجموعات الخمسة لبطولة العالم للمشي للفرق  معدل بذل الجهد( 3شكل )

 ( 5جدول )
 كم لبطولة العالم للمشي للفرق  35لسباق  للمرحلة األوليتحليل التباين بين المجموعات  

 الداللة  قيمة "ف"  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
 0.005 4.22 150497031.19 4 601988124.78 المجموعات بين 

     35686328.06 46 1641571090.91 داخل المجموعات 
       50 2243559215.69 المجموع

 2.57( هي  46،  4% بدرجة حرية ) 0.05قيمة " ف" الجدولية عند مستوى داللة  

 المجموعات الخمسة في المرحلة االولي من السباق . ( الي وجود اختالف بين 5يشير جدول رقم )
 

 ( 6جدول )
 الفروق بين المجموعات الخمسة للمرحلة االولي لبطولة العالم للمشي للفرق    

 51ن= 

 زمن المرحلة  المجموعة
 الفروق 

1 2 3 4 5 
1 23:30:00 0 0:06 0:15 0:12 0:45 
2 23:36:00  0 0:09 0:06 0:39 
3 23:45:00   0 0:03 0:30 
4 23:42:00    0 0:33 
5 24:15:00     0 

( الي وجود فروق بين المجموعات الخمسة في المرحلة االولي من السباق بين المجموعة االولي و المجموعة الخامسة  6يشير جدول رقم ) 
لصالح المجموعة الثانية و بين المجموعة الثالثة و المجموعة  لصالح المجموعة االولي و بين المجموعة الثانية و المجموعة الخامسة  

 الخامسة لصالح المجموعة الثالثة و بين المجموعة الرابعة و الخامسة لصالح المجموعة الرابعة . 
(  7جدول )   

 كم لبطولة العالم للمشي للفرق  35لسباق  للمرحلة الثانيةتحليل التباين بين المجموعات  
 الداللة  قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية وع المربعاتمجم مصدر التباين 

 0.001 6.03 148602443.63 4 594409774.51 بين المجموعات 
     24631228.26 46 1133036500.00 داخل المجموعات 

       50 1727446274.51 المجموع
 2.57( هي  46،  4% بدرجة حرية ) 0.05قيمة " ف" الجدولية عند مستوى داللة  
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 ( الي وجود اختالف بين المجموعات الخمسة في المرحلة الثانية من السباق .7يشير جدول رقم )
 ( 8جدول )

 الفروق بين المجموعات الخمسة للمرحلة الثانية لبطولة العالم للمشي للفرق        
 51ن = 

 الفروق   زمن المرحلة  المجموعة 
1 2 3 4 5 

1 22:35:00 0 0:07 0:20 0:30 1:22 
2 22:42:00  0 0:13 0:23 1:15 
3 22:55:00   0 0:10 1:02 
4 23:05:00    0 0:52 
5 23:57:00     0 

( الي وجود فروق بين المجموعات الخمسة في المرحلة الثانية من السباق بين المجموعة االولي و المجموعة  6يشير جدول رقم )
االولي و بين المجموعة الثانية و المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثانية و بين المجموعة  الخامسة لصالح المجموعة  

 الثالثة و المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثالثة و بين المجموعة الرابعة و الخامسة لصالح المجموعة الرابعة . 
 

 (  9جدول ) 
 كم لبطولة العالم للمشي للفرق  35لسباق  للمرحلة الثالثةتحليل التباين بين المجموعات  

 الداللة  قيمة "ف"  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 0.000 6.91 232238325.98 4 928953303.92 بين المجموعات

     33602532.61 46 1545716500.00 داخل المجموعات 
       50 2474669803.92 المجموع

 2.57( هي  46،  4% بدرجة حرية ) 0.05قيمة " ف" الجدولية عند مستوى داللة  

 ( الي وجود اختالف بين المجموعات الخمسة في المرحلة الثالثة من السباق . 9يشير جدول رقم )
 

 (10جدول ) 
 الفروق بين المجموعات الخمسة للمرحلة الثالثة لبطولة العالم للمشي للفرق         

 51ن = 
 الفروق   زمن المرحلة  المجموعة 

1 2 3 4 5 
1 22:43:00 0 0:03 0:17 0:38 1:36 
2 22:46:00  0 0:14 0:35 1:33 
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3 23:00:00   0 0:21 1:19 
4 23:21:00    0 0:58 
5 24:19:00     0 

( الي وجود فروق بين المجموعات الخمسة في المرحلة الثالثة من السباق بين المجموعة االولي و المجموعة  10يشير جدول رقم )
الخامسة لصالح المجموعة االولي و بين المجموعة الثانية و المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثانية و بين المجموعة الثالثة و 

 المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثالثة و بين المجموعة الرابعة و الخامسة لصالح المجموعة الرابعة .
 

 (  11جدول ) 
 كم لبطولة العالم للمشي للفرق  35لسباق  للمرحلة الرابعةتحليل التباين بين المجموعات  

 الداللة  قيمة "ف" المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
 0.001 6.09 217709379.68 4 870837518.72 بين المجموعات 

   35777862.98 46 1645781696.97 داخل المجموعات 
    50 2516619215.69 المجموع

 2.57( هي  46،  4% بدرجة حرية ) 0.05قيمة " ف" الجدولية عند مستوى داللة  

 وجود اختالف بين المجموعات الخمسة في المرحلة الرابعة من السباق .( الي 11يشير جدول رقم )
 

 ( 12جدول )
 51الفروق بين المجموعات الخمسة للمرحلة الرابعة لبطولة العالم للمشي للفرق     ن = 

 الفروق   زمن المرحلة  المجموعة =
1 2 3 4 5 

1 22:30:00 0 0:01 0:11 0:39 2:17 
2 22:29:00  0 0:12 0:40 2:18 
3 22:41:00   0 0:28 2:06 
4 23:09:00    0 1:38 
5 24:47:00     0 

( الي وجود فروق بين المجموعات الخمسة في المرحلة الرابعة من السباق بين المجموعة االولي و المجموعة  12يشير جدول رقم )
المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثانية و بين المجموعة الثالثة و الخامسة لصالح المجموعة االولي و بين المجموعة الثانية و  

 المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثالثة و بين المجموعة الرابعة و الخامسة لصالح المجموعة الرابعة .
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 ( 13جدول ) 
 كم لبطولة العالم للمشي للفرق  35لسباق  للمرحلة الخامسةتحليل التباين بين المجموعات  

 الداللة  قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
 0.000 7.43 447828256.68 4 1791313026.74 بين المجموعات 

    60293357.05 46 2773494424.24 داخل المجموعات 
     50 4564807450.98 المجموع

 2.57( هي  46،  4% بدرجة حرية ) 0.05ف" الجدولية عند مستوى داللة  قيمة " 

 ( الي وجود اختالف بين المجموعات الخمسة في المرحلة الخامسة من السباق .13يشير جدول رقم )
 ( 14جدول )

 الفروق بين المجموعات الخمسة للمرحلة الخامسة لبطولة العالم للمشي للفرق     
 51ن = 

 

 زمن المرحلة  المجموعة
 الفروق 

1 2 3 4 5 
1 22:25:00 0 0:15 0:26 1:25 3:58 
2 22:40:00  0 0:11 1:10 3:43 
3 22:51:00   0 0:59 3:32 
4 23:50:00    0 2:33 
5 26:23:00     0 

( الي وجود فروق بين المجموعات الخمسة في المرحلة الخامسة من السباق بين المجموعة االولي و المجموعة  14يشير جدول رقم )
الخامسة لصالح المجموعة االولي و بين المجموعة الثانية و المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثانية و بين المجموعة الثالثة و 

 ح المجموعة الثالثة و بين المجموعة الرابعة و الخامسة لصالح المجموعة الرابعة .المجموعة الخامسة لصال 
 

 (  15جدول ) 
 كم لبطولة العالم للمشي للفرق  35لسباق  للمرحلة السادسةتحليل التباين بين المجموعات  

 
 الداللة  قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.000 11.13 505753288.32 4 2023013153.30 المجموعات بين 
   45423038.87 46 2089459787.88 داخل المجموعات 

       50 4112472941.18 المجموع
 2.57( هي  46،  4% بدرجة حرية ) 0.05قيمة " ف" الجدولية عند مستوى داللة  
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 المجموعات الخمسة في المرحلة السادسة من السباق .( الي وجود اختالف بين 15يشير جدول رقم )
 ( 16جدول )

 الفروق بين المجموعات الخمسة للمرحلة السادسة لبطولة العالم للمشي للفرق         
 51ن =  

 زمن المرحلة  المجموعة
 الفروق 

1 2 3 4 5 
1 21:23:00 0 0:47 2:00 2:38 6:28 
2 22:10:00  0 1:13 1:51 5:41 
3 23:23:00   0 0:38 4:28 
4 24:01:00    0 3:50 
5 27:51:00     0 

( الي وجود فروق بين المجموعات الخمسة في المرحلة السادسة من السباق بين المجموعة االولي و المجموعة  16يشير جدول رقم ) 
لصالح المجموعة الثانية و بين المجموعة الثالثة و الخامسة لصالح المجموعة االولي و بين المجموعة الثانية و المجموعة الخامسة  

 المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثالثة و بين المجموعة الرابعة و الخامسة لصالح المجموعة الرابعة .
 

 ( 17جدول )  
 كم لبطولة العالم للمشي للفرق  35لسباق  للمرحلة السابعةتحليل التباين بين المجموعات  

 
 الداللة  قيمة "ف"  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 0.000 14.94 1505906069.07 4 6023624276.29 بين المجموعات
     100817426.22 46 4637601606.06 داخل المجموعات 

       50 10661225882.35 المجموع
 2.57( هي  46،  4% بدرجة حرية ) 0.05قيمة " ف" الجدولية عند مستوى داللة  

 ( الي وجود اختالف بين المجموعات الخمسة في المرحلة السابعة من السباق .17يشير جدول رقم )
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 ( 18جدول )
 51العالم للمشي للفرق         ن = الفروق بين المجموعات الخمسة للمرحلة السابعة لبطولة 

 

 زمن المرحلة  المجموعة
 الفروق 

1 2 3 4 5 
1 21:53:00 0 0:51 2:16 3:04 6:54 
2 22:44:00  0 1:25 2:13 6:03 
3 24:09:00   0 0:48 4:38 
4 24:57:00    0 3:50 
5 28:47:00     0 

المجموعات الخمسة في المرحلة السابعة من السباق بين المجموعة االولي و المجموعة  ( الي وجود فروق بين  18يشير جدول رقم )
الخامسة لصالح المجموعة االولي و بين المجموعة الثانية و المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثانية و بين المجموعة الثالثة و 

 بعة و الخامسة لصالح المجموعة الرابعة .المجموعة الخامسة لصالح المجموعة الثالثة و بين المجموعة الرا
 

 مناقشة النتائج:
 

( إلى معدل السرعة و فروق معدل السرعة وكذلك معدل بذل الجهد   3،    2،    1( االشكال)    4،    3،    2تشير النتائج الواردة بالجداول )  
كم (حيث تشير نتائج جدول     5للرجال و السيدات   قيد الدراسة في كل من الزمن الكلي للسباق ، معدل السرعة ، ومتوسط زمن كل )  

ان متوسط سرعة المجموعة االولي خالل السباق جاء اقل من متوسط سرعة المرحلة الخامسة و السادسة و     ( الي3( و شكل )3)
السابعة و هذا يعني أن هذه المجموعة لم تصل الي المرحلة الثالثة من التعب بينما متوسط السرعه الكلي للسباق للمجموعة الثانية كان 

ادسة و  هذا يعني ان هذه المجموعة وصلت الي مرحلة التعب مع الحفاظ علي السرعة بينما  اقل من المرحلة الرابعه و الخامية و الس
جاء معدل السرعه الكلي للسباق للمجموعة الثالثة  اعلي من  المرحلة السادسة و السابعة و هذا يوكد وصول العبي هذه المجموعه الي  

السرعة بشكل طفيف ، وظهر التدور الواضح في معدل السرعة لدي   كم ( من نهاية السباق وهبوط في معدل  10مرحلة التعب قبل )
كم ( و هذا يعني دخول العبي هذه المجموعت في مرحلة التعب مبكرًا  15المجموعة الثالثة و الرابعة و الخامسة قبل نهاية السباق ب)

 مما ادي الي تدهور المستوى الرقمي لهذه المجموعات .  
 
( ان هناك تباين بين المجموعات الخمسة في المرحلة االولي من السباق      6،    5ة في جدول )حيث أظهرت النتائج الموضح 

المجموعة الخامسة أصحاب المراكز 45كان هذا االختالف في الزمن في حدود ) ثانية ( بين المجموعة الصحاب المراكز االولي و 
بين المجموعة االولي و المجموعة الرابعة حتي تقلص هذا الفارق الي    ثانية (  30المتأخرة في السباق بينما تقلص الفارق الزمني الي ) 

ثواني ( بين المجموعة االولي و المجموعة الثانية في المرحلة االولي من السباق، و هذا يشير الي محاولة الالعبين   6ان وصل الي ) 
ترتيب يمكن المحافظة علية و التقدم في هذا الترتيب  التقدم بسرعه في المرحلة االولي من السباق في محاولة كل العب الوصول الي  
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حتي اخر السباق بينما لوحظة أن العبي المجموعة االولي و الثانية و الثالثة كان لديهم ايقاع محدد من بداية السباق بينما المجموعة  
هتما مدربي هذة الفئة في محاولة الحصول  الرابعة و المجموعة الخامسة ليس لديهم استراتيجية خاصة بالسباق ربما قد يرجع هذا الي ا 

 علي مراكز دون المستوي الرقمي للحصول علي ترتيب علي مستوي الفرق .  
الالعبين في المجموعة االولي و الثانية و الثالثة و الرابعة علي حساب  متوسط زمن  بينما تزايدات الفروق بشكل واضح بين  

دقائق ( في    6.54( الي أن وصل هذا الفارق الزمني  الي)    18حتي    7الفروق في الجداول من ) المجموعه الخامسة و حيث ظهر هذة  
(  3المرحلة السابعة فقط االمر و قد يرجع هذا الي نقص الخبرة و عدم تنظيم اإليقاع خالل مراحل السباق او محاولة الحفاظ علي عدد )

نقطة ( مــــــــــن  16 جاء ترتيب الفريق االسباني في المرتبة االولي مسجاًل )  العبين في كل فريق لتحقيق ترتيب علي مستوي الفرق حيث
( و جاء الفريق   15،    9،    5نقطة ( من المراكز )    29( بينما احتل الفريق الصيني المرتبة الثانيه مسجاًل )  11،    3،    2المراكز )

( و هذا يعني أن هناك بعض المدربين الذين يهتموا فقط    23،    19،    6)  نقطة (  من المراكز    48االلماني في المرتبة الثالثة مسجاًل )  
بالفريق علي حساب النتائج الفردية فيدرب الالعبين علي الوصول الي خط النهاية في ترتيب متقدم معا بحيث يقلل الفجوة بين الالعبين 

النخبة الي المستوي الرقمي لالعبين بغض النظر عن الترتيب  في النقاط وبالتالي يحقق مركز متقدم علي مستوى الفرق بينما ينظر مدربي  
و هذا ما سوف يحقق مستوى متميز و كذلك ترتيب مميز لالعبين المشاركين في سباقات الفرق  فسباقات الفرق تختلف عن السباقات 

(  5ما لوحظ في الفريق االسباني مكون من )الفردية في التركيز علي استراتيجية النقاط لمن لدية عدد من الالعبين المميزين المشاركين ك 
العبين بينما اهتم الالعب السويدى صاحب المركز االول فردي بالمستوى الرقمي الشخصي لة و لم يكن ذو تأثير كبير علي نتائج الفرق 

شاركت الصين و المانيا حيث انة مشارك فقط علي المستوي الفردي و لم تشارك السويد بعدد العبين يسمح لها بتكوين فريق ، بينما  
  4( العبين وهذا العدد من الالعبين في كل فريق يسمح بالفوز و تحقيق ترتيب علي مستوى الفرق بينما شاركت امريكا بعدد ) 6بعدد )  

  ( العبين فقط ما يفسر تأكيد المدرب علي الحصول علي 3( العبين و هناك العب انسحب من السباق ليصبح عدد الفريق االمريكى )
( اخر مركز 51ترتيب علي مستوى الفرق دون االهتمام بالمستوى الفردي و اكد ذلك وصول الالعب االمريكي في ترتيب متأخر جدا ال )

 في السباق .و هنا نالحظ أن المدرب االمريكي أكد علي اكمال السباق لالعبين الثالثة لتحقيق الترتيب الثامن علي مستوى الفرق . 
( العبين من سلطنة عمان تم استبعادهم من السباق نتيجة نقص في خبرة  5عب تونسي لم يكم السباق و )بالرغم من شاركة ال

 كم ( مشي أو صعوبة نتيجة االجواء التي اقيمت بها السباق .  50 – كم 35المشاركة في سباقات المشي الطويلة )
بين بمساعدة مدربي المستويات العليا و النخبة بضبطها ويعزي الباحث ذلك لوجود استراتيجية خاصة في التدريب يقوم بها الالع

و التدريب عليها خالل الموسم الرياضي بغض النظر عن مستوى البطولة و مستوى المنافسين فكل من الالعبين يقوم باالداء التنافسي  
ي السرعة الي الوصول الي سرعة االيقاع المدرب طبقًا لقدراته البدنية و التكنيكية و كذلك التكتيكية فمنهم من يبدأ السباق بطيء ثم يزيد ف

علية و المحافظ علي هذا االيقاع الي الوصول الي مرحلة التعب االخير و التي يحدث فيها هبوط المستوى مع عدم القدرة علي المحافظة  
أن معدل السرعة الكلي لهذة   (2علي االيقاع و هذا ما حدث للمجموعة االولي اصحاب المراكز االربعة االولي حيث يتضح من جدول )

ث بينما جاءات المراحل االربعة االولي من السباق لهذه المجموعة دون هذا المعدل و قد وصوال الي هذا المعدل   /متر  3.72المجموعة  
( كم االولي كانت عبارة عن تسارع لالعبين و أن المرحلة السادسة من    20من الرسعة في المرحلة الخامسه و هذا يفسر أن مسافة ) 

رحلة السابعة كانت تمثل هبوط في السرعة مع المحافظة علي االيقاع أي أن هذه المجموعة لم  السباق كانت تمثل السرعة القصوى و الم
تدخل في مرحلة التعب مع عدم المحافظة علي االيقاع . و هذا ما يتفق مع العدد من الدراسات التي اكدت علي االهتمام بااليقاع في  

)الجميد, ،    (Hanley, 2013)  (2011)شحاتة,  ،  (Yoshida et al., 1989)المسافات الطويلة يعمل علي تحقيق مراكز متقدمة  
كما تشير نتائج الدراسة  إلى أن االستراتيجية المتعبة في السباق بواسطة العبي النخبة من الرجال ال تستند على إيقاع ثابت   . (2020
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نطالقة متزايدة السرعة  منذ البداية حتى الوصول الي اإليقاع الخاص بالالعبين و من ثم محاولة الحفاض  للسرعة ولكنها تعتمد على اال
علي معدل السرعة حتي نهاية السباق دون فاقد في معدل السرعة  مع وجود المتغيرات البيوميكانيكة والفسيولوجية واأليضية وتتفق هذه  

،   (Norberg, 2015)،  (Hanley et al., 2014)،    (J. M. Hagberg & Coyle, 1984)النتائج مع ما توصل إلية كل من  
(Cazzola et al., 2016)   ، 

 & Díaz et al., 2018(    ،(Pycke(،   (Thiel et al., 2012)،  (de Koning et al., 2011)حيث يشير كل من     
Billat, 2022)    الفائزين بالمراكز األولى في السباقات  نتج عن الزيادة في تردد الخطوةللرجال  التسارع في الجزء األخير لدى  إلى أن 

 وطولها في حين أنخفض طول الخطوة خالل مرحلة الحفاظ على السرعة حتى النهاية .
أن البداية السريعة في سباق المسافات الطويلة    Díaz et al., 2018(    ،(Billat et al., 2020)(ومن ناحية أخرى يرى    

بكر وقد أستنتج الباحثين أن البداية  قد تؤدي إلى وصول الالعبين  إلى الحد األقصى إلستهالك األكسجين مبكرًا مما يؤدي إلى التعب الم
حيث توصل    (Young, 2007)  (Yoshida et al., 1989)السريعة قد تؤدي إلى تدهور مستوى األداء الكلي للسباق. ويؤكد ذلك  

 إلى وجود إرتباط دال بين الحد األقصى إلستهالك األكسجين ومستوى األداء لدى عدائي المسافات المتوسطة والطويلة.  
أن االستراتيجية الحرة   Díaz et al., 2018(    ،(Casado et al., 2021)    ،(Pycke & Billat, 2022)(في حين توصل  

ة التي  لتنظيم السرعة قد تكون إختيار متعمد من قبل للرجال لتقليل الجهد الفسيولوجي خالل السباق وبالتالي تأخير التعب مقارنة باالستراتيجي
 إليقاع الثابت.تعتمد على ا

ويرى الباحث أن هذه الفروق قد تعزى إلى الزيادة في تراكم الالكتات ، أوالقدرة الهوائية الغير كافية إلنتاج الطاقة المطلوبة ويؤكد 
 .J)دى للرجال  .ويرى الباحث أن هذه الفروق قد تعزى إلى أنخفاض الحد األقصى إلستهالك األكسجين ل  (Kaunteya, 2015)ذلك   

Hagberg & Coyle, 1984) ،(Haugen et al., 2021) .   
الباحث إنه من الممكن تقسيم السباق إلى عدة مراحل وفقُا لمع التسارع األولى ، المرحلة  ويرى  دل بذل الجهد وهي مرحلة 

اإلنتقالية ، مرحلة الحالة الثابتة )هضبة السرعة( ، مرحلة التسارع الثانية و الوصول الي السرعة القصوى للسباق  ، ومرحلة تناقص 
كم  االولى  5مشي الرياضي حيث تمثل ال  السرعة. أن ما أسفر عنه تحليل التباين يمكن األستفادة منه في العملية التدريبية لالعبي ال

مرحلة التسارع األولى والتي فيها يحاول الالعبين أخذ موقع مناسب لهم في السباق ويعتمد األداء هنا بالدرجة األولى على نظام إنتاج  
عبين أداء تدريبات السرعة التي  الطاقة الفوسفاتي )الكرياتين فوسفات( ثم النظام الهوائي ولتحسين األداء في هذه المرحلة يجب على الال

كم الثانية و الثالثة و الرابعة مرحلة المشي 5متر وتدريبات تحمل االداء و ذلك بهدف التدريب، في حين يمثل ال    80-20تستمر من  
مشي عند    - قة الالهوائية  المشي عند العتبة الفار   - اإليقاعي ويمكن تنميها من خالل التدريبات الهوائية )المشي عند العتبة الفارقة الهوائية

كم الخامسة و السادسة مرحلة التسارع الثانية والسرعة الهوائية القصوى ولتنمية قدرة للرجال و 5السرعة الحرجة ، في حين يمثل ال  
بالسباق   المشي بالسرعة الخاصة  -المشي بهدف  التسارع    –السيدات على التحمل الالهوائي ومقاومة الجسم للحموضة )المشي اإليقاعي  

كم االخيرة  التحمل و مقاومة التعب و هبوط السرعة نظرًا ألهمية التحمل في تحديد مستوى األداء  5)الجلكزة الالهوائية( بينما تمثل ال 
  في سباق المشي )مرحلة الحالة الثابتة( فإنه يجب على المدربين و الالعبين التركيز على تنمية التحمل الهوائي وكذلك التركيز على 

تدريبات تحمل الالكتيك )مرحلة التسارع الثانية ومرحلة السرعة القصوى ( و االهتمام بتحسين االيقاع في المرحلة االخيرة من السباق و 
 التي دائما ما يحدث بها هبوط و تدهور في السرعة.  
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 اإلستنتاجات: 
األخيرة تعتبر العامل الرئيسي للفوز بالسباق ويرجع ذلك  كم    5أظهرت نتائج الدراسة أن المحافظة على السرعة العالية في الـ  .1

 إلى أن العبي النخبة لديهم مستويات تكتيكية ورقمية متقربة.
مشي على إيقاع ثابت ولكن هناك مراحل تمييز األداء وهي مرحلة  كم     35ال تعتمد أستراتيجية تنظيم السرعة في سباق الـ    .2

رحلة الحالة الثابتة )هضبة السرعة(، مرحلة التسارع الثانية ، مرحلة السرعة القصوى،  التسارع األولى ، مرحلة اإلنتقال ، م
 ومرحلة تناقص السرعة.  

على البداية السريعة والقدرة على التسارع مرة أخرى في المرحلة الثالثة ومن ثم فأن السرعة  كم     35يعتمد النجاح في سباق الـ   .3
 ها في ذلك مثل  البداية البطيئة جدًا. العالية في البداية قد تكون ضارة ومثل

اإلستراتيجيات الخاصة بتنظيم السرعة يجب أن توازن بين اإلحتياج إلى األداء المثالي والمتطلبات التي تؤدي إلى إحداث هذا   .4
 التوازن أثناء التدريب.

 لفني و الرقمي لالعبين . استراتيجيات سباقات الفرق قد تختلف طبقا للهدف من المنافسة و باختالف مستوى االداء ا .5
كم مشي و    35دقائق في سباق    3.30تجنب االخطاء القانونية التي تقود الالعبين الي منطقة العقوبة و التي تصل الي   .6

 بالتالي تؤثر علي المستوى الرقمي لالعب و الترتيب النهائي لالعب و الفريق.
 التوصيات: 

 معدل سرعة المراحل االخيرة من السباق اعلي من معدل السرعة الكلي للسباق . يجب علي الالعبين التدريب علي ان يكون  .1
يجب على الالعبين المتخصصين في سباق المشي  التدريب على أستراتيجية تنظيم السرعة الخاصة بهم خالل مراحل التحضير  .2

 للبطولة على أن تتفق هذه األستراتيجية مع قدراتهم الفعلية.
الت .3 التحمل الخاص حتى يتمكنوا من الحفاظ على سرعتهم  يجب على الالعبين  ركيز على تدريبات تحمل السرعة وتدريبات 

 كم اإلخيرة بجانب تدريبات القدرة الهوائية. 5خاصة في الـ 
الالعبين المشاركين في بطوالت الفرق يتم اختيارهم علي أسس المستوى الرقمي و المشاركة بعدد كافي من الالعبين لتجنب   .4

 نتيجة الفرق. فقدان 
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Abstract: 

This study aims to analyze and identify the strategy for 35 km men world athletics race walking team  championships which 

was held March 5th 2022 Muscat(OMA) at 7am, the temperature was between 24-28 degree and humidity between 53%-59% 

the researcher used the descriptive method by using analytical study ,the study sample include athletics participating in 35 

km men walking race by(65)athlete (51)athlete representing the sample finished the race correctly were divided into 5 groups 

based on record to avoid the effect of lower record on Elite results, the results were conducted to statistical analysis from 

world athletics official website, the race was divided into 7 stages with(5km) each .The researcher used SPSS version( 28) 

to analyze statistical data using ANOVA and TYOKI test to identify differences between the 5 groups in each stage of the 

race and excel to make charts ,the researcher has concluded that Elite who came in 1st place have strategy which is starting 

with acceleration then keeping optimal speed then at the end try to keep their speed avoiding technique faults without 

decreasing speed. The researcher recommends the training on the athletes rhythm and using strategy training as acceleration 

,optimum speed, maintaining speed and avoid the  decrease in the speed with the fatigue in the final stage. 

Key words :Chronological analysis, Pce, Walking race championship, 35km walking race, Muscat 2022.  

 

 

http://www.ajsp.net/

