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المسةمام  الصيةلي   -وأولمبلةمد ووترياةمر راةو -بطولة  الاةمل  -دراسة  حليليلة الكلمات المفتاحيةة   

 والطواي .

 مستخلص البحث

والمسةمام   الصيةلي  المسةمام   ركة   اامللةم   اتجمز وىدراس  حليلل وسرهدف البلث الى         

 زوة  اددا  وواةدر وروسة  خةلر ( وة 2016راةو ) ( واولمبلمد 2007الامل  ) بطول  اي الطواي  

م وواتغ 3000م( والمسمام  الطواي  )400 -م200 -م100السبمق للرقمم بل  هذه الفامللم  ) سيع 

 الرليليل  الدراس  ليفري  الرمراخل  بأسيوب  المسلي منهجال  ، واسرخدوت البمحث   م(10000-م 5000و

الذي  ادصل صفم   جملع وجرماهم علن  حمثل أن اي البمحث  اعرمد  ، و البلث  وشكي  ولئمره وذلك

اامللةم   وة  اامللة  كةل اةي ادوائةل الثلثة  المرسةمبصل  وة  البلةث  علنة  اخرلةمر ح  لذا ونه، اشرصت 

( وبةل  اامللةم  اكركةمل الطواية  اةي م ٤٠٠ – م ٢٠٠ -- م ١٠٠م  )بمسةمبص والمرمثي  المضممر

كةةمن أاضةةل ، واسةةرنرجت   (10,000 -م 5000 م وواتةةع3000( لفامللةةم  )2016اولمبلةةم  راةةو )

 -م10000 -م5000م( ببطول  راو اكولمبل  ، أوم اةي )400-م200-م100وسروى اي اتجمز ااملل  )

ظهي أاضةل وسةروى اةي أدا  المرسةمبصل  اةي ، و    2007لامل   م وواتغ( كمن اكاضل لبطول  ا3000

( حلث ظهي  المنماس  كبلي  بةل  أاضةل ورسةمبصي الاةمل  2007م( اي بطول  الامل  )5000رك  )

،  م10000اةي سةبمق  2007كمم أظهي  المنماس  بل  اكاضةل لبطولة  الاةمل  ،  (2007اي بطول  )

( عيةى حسةمب 2007لثلث  ادولى اةي بطولة  الاةمل  )أظهي  المسما  اداضل كصلمب المياكز او

 ونرخبمحنةم للعبي الرليليل  واكجهز  الوسمئل اسرخدامالمم أوصت   ، (2016بطول  راو اكولمبل  )

 الدراسةم   أن، والاةملمي بملمسةروى وصمرتره أسيوبه  الركرلكي وصمرترم لغيل  الصوى بملامب  الوطنل 

 عيةى حصنلةم   الراةيف اجة   بةل ، المجةيد  المنظةور عيةى حارمةد  ك ان اجة   الامل  دبطمر الرليليل 

 وال  بفاملل  حيكلزهم وعدم ، الرليليل  بملدراسم   الكماي بملصدر اكهرممم ، واللداث  الردرا   ووسمئل

 كمتت  ورخيي  جه  أي حصلمهم الري الردرابل  الدورا   اي اكهرممم اج  ، و الفامللم   بمقي واهممر

 . النرمئج اه  و  المدربل  اجل حمكل  و  رليليل ال بملدراسم  
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Abstract 

       The aim of the research is to study the analysis of the level of 

achievement of short- and long-distance running events in the World 

Championships (2007) and Rio Olympics (2016) through the average 

performance time and the average race speed for the numbers between these 

events (100m-200m-400m) and long distances (3000m muang and 5000m- 

10000 AD), and the researcher used the survey method for the historical 

period in the style of the analytical study in order to suit the problem of the 

research, and the researcher relied on that the sample of her community 

represents all the characteristics of the origin from which it was derived, so 

the research sample was chosen from the top three contestants in each of the 

track events represented by competitions (100 AD). m -- 200 m - 400 m) and 

among the long running activities in the Rio Olympics (2016) for the 3000 m 

steeplechase 5000 m - 10,000 m events, and it was concluded that the best 

level was in achieving the (100 m - 200 m - 400 m) event in the Rio 

Olympics, while in (5000 m) - 10000m - 3000m Muang) was the best for the 

2007 World Championships, and the best performance of the runners in the 

5000m run appeared in the World Championships (2007), where there was 

great competition between the best runners in the world in the 2007 

Championships, as well as the competition between the best for the 

championship world 2007 In the 10000m race, it showed the best distance 

for the top three holders in the World Championship (2007) at the expense 

of the Rio Olympic Championship (2016), while it recommended the use of 

the means and analytical devices for the players of our national teams in 

athletics for the purpose of comparing their tactical style compared to the 

global level, and that the analytical studies of the world champions It should 

not rely on the abstract perspective, but rather it should be familiar with the 

techniques and means of modern training, and pay sufficient attention to the 

analytical studies, and not focus them on a certain effectiveness and neglect 

the rest of the activities, and attention should be paid to the training courses 

held by any specialized party that was in the analytical studies in order to 

enable the trainers to Understand the results. 
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث  -1

 مقدمة البحث وأهميته    1-2

 بمهرمةمم حظلةت  الرةي الفامللةم   و  والركرلكي الركنلكي ادائهم بمخريف الصوى الامب  اامللم   حاد         

 والفسيج  الليكي والرليلل اليامضي ووخريل  وورمبال ، وو  قبل خبيا  الردرا   و  خبيا  كبلي

 ،اضلً ع  اسملل  الردرا  اللداث واسرخدام طيق جداةد  اةي الرةدرا   يامضيوالرغذا  والط  ال

 واخةيى، ارةي  بةل  الصلمسل  اكرقمم حلطل  الى ادى الصوى الامب  الايوم لفامللم   حيك حسخلي وترلج 

 والمسةمام   الصيةلي  المسةمام   اامللةم   اةي ارقةمم أخةيى سةجيت  اكخلةي  السةنوا   اةي ظهي كمم

 اكسملل   وضع خلر و  جم  ذلك كل اامللم  كملوث  واليوي اتجمزا   حلس  ع  اضل والطواي ،

 حرملةز إذ  اكخطةم ، وحشةخل   اليامضةي الدقلق للدا  الليكي الرليلل اضلً ع  اللداث  الردرابل 

المسةما   قلةم  حلكمهةم ونظمة  رامضة  اةي اتهةم اكخةيى اكتشةط  ع  والمضممر الملدان وسمبصم  

 المليلة  بطولرهم ارصمم سوا ، حد  عيى و  الجنسل  المرنماسون الاداد  وسمبصمحهم اي واشريك والزو 

 اةي اآلخي والبا   المضممر اي المسمبصم  ه هذ  با   وحصمم والاململ ، واكولمبل  والدولل  اكقيلمل 

 رالرطةو وان والملةدان. السةمح  او الملدان والمضممر بملامب  الدور با   اي سملت  ولذلك الملدان،

ً  اارمد  ادرقمم وسروى اي  أعيةى أدا  ليادا  اُمك  بمم الجس  الركلف دجهز  عميل  حلصلق عيى أسمسم

 كةي اليامضة  لفسةلولوجلم الفهة  السةيل  إطةمر اةي الردرابلة  الاميل  حر  أن اج   لذا ومك ،  وسروى

 الركنلكلة  النمحلة  وة  اهدف إلله الذي المسروى حصدم عيى الليور وبملرملي المطيوب  الركلف ارلصق

بطولة   ووصمرترةه حمراخلةمً خةلر اكتجمز وسروى دراس  اي البلث  اهمل  جم    والركرلكل ، وو  هنم

 وأغية   أخةيى باةد  ورامقب  سةن  جم    المنماسم   حيك ( كون2016راو ) ( واولمبلمد 2007الامل  )

م( واامللةم  المسةمام  400-200-100الذا  اشريكوا الهم سوا  كمتت اامللم  السيع  ) المرنماسل 

 م(.10000-م5000-م300) الطواي .

   البحث مشكلة1-2

الصوى،  الامب  اامللم   اي سياع حطور و  الامل  الله وم حوصل ودى عيى البمحث  ورمبا  خلر و     

 لةذا الصةوى، الاةمب  رامضة  اةي حليليلة  دراسم   عد  وو  خلر عميه اي النشمطم  الطلبل  وتشي

 اامللةم   ( اةي2016راةو ) ( واولمبلةمد 2007الاةمل  ) بطولة  بةل  حليليل  وصمرتة  دراس  الى ارحأى

 -م5000 -م3000ركة  ) والمسةمام  الطواية  م( 400 -م200 -م100المسمام  الصيلي  ) رك  

البلةث حةور حليلةل درقةمم اامللةم  السةيع   وشةكي  حيكةز   اصد  هنم ام  .واكولمبلم   م( 10000

 اكسملل   و  وايا  الرطور اي الامل  الله الفري  الزونل  الري حوصل وايا    والىوالمسمام  الطواي

 البدتي حطور المسروى ودى ع  والرصنلم  المسرخدو  اي وسمئل الردرا  ، اضل الخططل  الردرابل 

كرلك والركرلكي و  خلر اللصب  الزونل  وحطور الوسمئل واددوا  الردرابل  للسرفمد  ونهم وطيق الر

 2007اي ويكز الادائل  الثلث  ادوائل وحليلل بل  حيك الفامللم  ليلصب  الزونلة  بةل  بطولة  الاةمل  

 ليفامللم  المذكور . 2016واكولمبلمد  راو 

    البحث هدف

 بطولة  اةي والمسةمام  الطواية   الصيةلي  المسةمام   ركة   اامللم   اتجمز راس  حليلل وسروى.د 1

السةبمق للرقةمم  سةيع  زو  اددا  ووادر وروس  خلر ( و 2016راو ) بلمد ( واولم2007الامل  )

 م(.10000-م5000م وواتغ و3000م( والمسمام  الطواي  )400 -م200 -م100بل  هذه الفامللم  )
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   البحث فرض1-4

 رك   اامللم   اي (  2016راو ) واولمبلمد  الامل   بطول  بل  احيمئل  دكل  ذا  ايوق هنمك  .1    

 الطواي .والمسمام   المسمام  الصيلي 

   البحث مجاالت  1-5

المياكزالبشري المجال  1-5-1     المسمام   رك   اامللم   و  ااملل  كل اي  اكوائل الثلث  : 

 (.2016( وأولمبلمد راو )2007الطواي  لبطول  الامل  ) المسمام  و الصيلي 

 الجموا  المسرنييا .  –وعيوم اليامض  الريبل  البدتل    كيل  وكرب  :المكاني  المجال 1-5-2

 . 2021/ 5/ 1 الى   3/2020/ 1و   مد لي المجال الزماني  1-5-3

 الفصل الثاني 
 البحث واجراءاته الميدانية  منهجية  -2

 الرليليلة  الدراسة  ليفرةي  الرمراخلة  بأسةيوب  المسةلي المةنهج البمحث  اسرخدوت منهج البحث   2-1

 . البلث  وشكي  ولئمره وذلك

 أن بمحةث  كةل عيةى انبغي المسلل  الدراسم   و  حليليل  دراس  كل ايالبحث   وعينة مجتمع 2-1

 علنة  حمثةل أن اةي البمحثة  اعرمةد   لةذلك حمثلةل، اصةدق ادصةيي حمثل المجرمع علن  عيى اليل

 الثلثة  المرسةمبصل  وة  البلةث  علنة  اخرلةمر حة  لذا ونه، الذي اشرصت  ادصل صفم   جملع وجرماهم

( وبةل  م ٤٠٠ – م ٢٠٠ -- م ١٠٠بمسمبصم  ) والمرمثي  اامللم  المضممر و  ااملل  كل اي دوائلا

 (.10,000 -م 5000 م وواتع3000( لفامللم  )2016اامللم  اكركمل الطواي  اي اولمبلم  راو )

 الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث 2-2

 اددوا   عيةى بلثهةم إجةيا ا   اةي البمحث  أعرمد  البحث   الوسائل واألدوات المستخدمة في 2-3

 : حل  اآل

 .اكجنبل  والايبل  و الميمدر -1

 الصوى. كلامب  الدولي اكحلمد  ارشلف -2

 شبك  المايووم  الدولل  )اكتريتلت(. -3

 المكرب  الميكزا  الجموا  المسرنييا . -4

 وايووم  عمو  ع  اكبطمر الدوللل . -5

 ر  الرسجلل.اسرمم -6

 اياق عمل وسمعد. -7

 ، وروس  السيع (.السيع  اللسمبي، وادر المروس (  )102  8االحصائية) الوسائل 4
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 الفصل الثالث 
   ومناقشتها وتحليلها النتائج عرض –3

 ( 1جدول )

و  -م400  -م200 -م100( في )2007العالم ) بطولة في سرعتهم ومعدل األوائل الثالثة الفائزين أزمنة يبين

 م(10000 –م 5000 –م 3000

 
 ( 2جدول )

و  -م400 -م200 -م 100( في )2016اولمبياد ريو ) في سرعتهم ومعدل األوائل الثالثة الفائزين أزمنة يبين

 م(10000 –م 5000 –م 3000

 

 :وكمم اأحي الصيلي  والطواي ، المسمام   رك   اامللم   ترمئج ( ظهي  2-1) ل و  خلر الجدول

م( ليثلث  اكوائل اي كل وة  400 -م200 -م100عند وصمرت  ترمئج اامللم  عدو المسمام  الصيلي  )

  اكوائةل اةي اامللة  عةدو ( كةمن وروسة  زوة  الثلثة2016( واولمبلمد راو )2007بطولري الامل  )

( وروسة  2016( وري بملثمتل  واةي اولمبلةمد راةو )10,10( وبمادر سيع  )9,90( وري هو )100)

( ورةي كةمن 200( وري بملثمتل ، أوم اي ااملل  عةدو )9,9( وري بملثمتل  وبمادر سيع  )9,87سيع  )

( ورةي ، أوةم 9,9ماةدر سةيع  )( ثمتل  وب9,87( هو )2007وروس  زو  الثلث  اكوائل اي بطول  )

( كري كمن وروس  زو  الثلث  اكوائل اي بطول  راو كةمن وروسة  الةزو  اةي 200اي ااملل  عدو )

( 43,54م( كةمن وروسة  السةيع  )400( وري بملثمتلة  واةي اامللة  )10,9م( وبمادر سيع  )100)

 ( وري بملثمتل .10,11ثمتل  وبمادر سيع  )

أزونة  الثلثة  اكوائةل اةي كةل وة  الفامللةم  الةثلي أعةله اةي البطةوك  ااند وصمرتة  وروسة      

( وروس  الزو  ليثلث  اكوائل وصمرت  أاضل اةي 2016المذكور ، كمتت ترمئج بطول  الامل  اي راو )

( ، وحازو البمحث  سب  ذلك إلى وجةود المنماسة  الكبلةي  بةل  اكاضةل وة  ورسةمبصي 2007ببطول  )

 دره ةةة( بزو  ق100البطول  والري و  خللهم ح  حلطل  اليقمل  الاململ  اي ااملل  ) الامل  اي حيك
 

( ورةي، أوةم المةم اخة  اامللة  عةدو 200( ثمتل  اي ااملل  عةدو )19,19( ثمتل  وزو  قدره )9,58)

 يك ةةة( وري ظهي  المنماس  واضل  وكبلي  دحياز أاضل أتجمز داضل عدائي الامل  اي ح400)
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( وأاضةمً الفةمئزا  ادثنةل  اآلخةيا  . إذ كةمن وروسة  43,3الفاملل  والري سجيت رق  عملي الكاة  )

 ( ثمتل .43,54أزون  الثلث  اكوائل اي حيك البطول  هو )

م( امكة  ولحظة  أن 10000-م5000م وواتع و3000أوم اي اامللم  رك  المسمام  الطواي  )    

( كمتةةت 2007( ورةةي اةةي بطولةة  الاةةمل  )5000ي اامللةة  ركةة  )وروسةة  أزونةة  الثلثةة  اكوائةةل اةة

م اكةمن وروسة  10000( ورةي بملثمتلة  ، أوةم اةي سةبمق  6,05( دقلص  وبماةدر سةيع  )13,45,87)

م اكةمن وروسة  10000(. أوةم اةي سةبمق 6,13(، أوم اي وادر السةيع  كةمن )27,06,03السيع  )

( دقلصة  13,03,28م اةي اولمبلةمد راةو كمتةت )(، ، بلنمة6,16( ووادر سيع  )27,05,13السيع  )

( هو 2016( وري بملثمتل ، اي حل  كمن وروس  أزون  الثلث  اكوائل اي راو )6,39وبمادر سيع  )

( وري بملثمتلة ، وعنةد وصمرتة  حيةك النرةمئج بةل  البطةولرل  6,27( دقلص  وبمادر سيع  )13,03,28)

( بيور  واضل  هو اداضل وذلك كشةرياك أكثةي 2016وادر سيع  المرسمبصل  اي اولمبلمد راو )

 -المرسمبصل  اي حيك الفاملل  و  وذو المسروى الاملي اةي ركة  المسةمام  الطواية  كاةدائي )اثلوبلةم

كلنلم( وترلج  حيك المشمرك  ح  حسجلل أرقمومً اولمبلمً جداداً. وذلك بسب  اكسيوب الركرلكي الخةمطى  

ركرلكي و  أجل حلصلق اتجمز عملي و  دون النظي إلى المياكز اكولى اةي وم جايه  حادال اسيوبه  ال

 هذه البطول  وترلج  لذلك اصد ح  حلصلق ااضل رق  عملمي.

( وري وواتع، إذ كمن وروس  زو  الثلث  اكوائةل اةي بطولة  الاةمل  3000أوم اي ااملل  رك  )     

ي بملثمتلةة  أاضةةل وسةةروى وحطةةور اةةي ( ورةة6,04( دقلصةة  وبماةةدر سةةيع  )8,16,11( هةةو )2007)

( دقلص  8,03,33( والذي كمن وروس  زو  الثلث  اكوائل هو )2016اكتجمز وصمرتره بمولمبلمد را  )

 ( وري بملثمتل .7,12وبمادر سيع  )

أن أكثي ونماس  اي هذه الفاملل  بل  أبطمر الامل  وذلك كشرياك وحضور جملةع عةدائي حيةك الفامللة  

 بطول  وصمرت  بمولمبلمد راو والري غمب عنهم اللعبل  ترلج  اكصمبم .اي هذه ال

(  وذلةك لوجةود 2016وو  خلر ولحظ  أن اكاضل وسروى اي اددا  كمن اي اولمبلةمد راةو )    

المنماس  اكوياكل  الري حسةلطي عيةى حيةك الفامللة  والرةي حسةمت المياكةز الثلثة  ادولةى، وامكة  

 (.2-1أعله اي المصمرت  بل  بطول  الامل  واولمبلمد راو اي اكشكمر ) حوضلح وم ح  ذكيه

-م100و  خلر وم ح  الرطيق إللةه حةيى البمحثة  أن اكاضةل اةي وسةروى اددا  اةي اامللة   )      

م وواتةةع( ظهةةي اةةي بطولةة  راةةو ، اةةي حةةل  كةةمن أاضةةل وسةةروى اةةي أدا  3000-م10000-م200

 (. 2007لمبلمد راو وصمرتره ببطول  الامل  )المرسمبصل  اي رك  كمن اي او

 
 ( 3جدول )

 يبين الرقم االولمبي والعالمي في كل فعالية

 

 الفعالية

 الرقم

 العالمي )ثانية / دقيقة(  االولمبي )ثانية / دقيقة( 

 9,58 9,69 م  100

 19,19 19,30 م  200

 43,18 43,03 م  400

 12,37,35 12,57,82 م 5000

 26,17,53 27,01,17 م  10000

 7,53,63 8,05,51 م موانع  3000
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 ( 1شكل )

 الم يوضح متوسط زمن الثالثة االوائل ومعدل سرعتهم في كل فعالية من الفعاليات التي اقيمت في بطولة الع
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 ( 2شكل )

يوضح متوسط سرعة الزمن الثالثة ومعدل سرعتهم في كل فعالية من الفعاليات التي اقيمت في اولمبياد ريو  

(2016 ) 
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 بع الفصل الرا

  االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات   4-1

م( ببطولة  راةو اكولمبلة  ، أوةم اةي 400-م200-م100كمن أاضل وسةروى اةي اتجةمز اامللة  )      

 ..2007م وواتغ( كمن اكاضل لبطول  الامل  3000 -م10000 -م5000)

( حلث ظهي  2007م( اي بطول  الامل  )5000ظهي أاضل وسروى اي أدا  المرسمبصل  اي رك  )

 (.2007المنماس  كبلي  بل  أاضل ورسمبصي الامل  اي بطول  )

 م.10000اي سبمق  2007كمم أظهي  المنماس  بل  اكاضل لبطول  الامل  

( عيى حسمب 2007كمم أظهي  المسما  اداضل كصلمب المياكز الثلث  ادولى اي بطول  الامل  )

 (,2016بطول  راو اكولمبل  )

 : صياتالتو 4-2

أسيوبه   وصمرترم لغيل  الصوى بملامب  الوطنل  ونرخبمحنم للعبي الرليليل  واكجهز  الوسمئل اسرخدام  

 الاملمي. بملمسروى وصمرتره الركرلكي

عيةى  الرايف اج   بل ، المجيد  المنظور عيى حارمد  ك ان اج   الامل  دبطمر الرليليل  الدراسم   أن

  اللداث  الردرا   ووسمئل حصنلم  

  الفامللم   بمقي واهممر وال  بفاملل  حيكلزهم وعدم ، الرليليل  بملدراسم   الكماي بملصدر اكهرممم

 وة  الرليليلة  بملدراسةم   كمتت  ورخيي  جه  أي حصلمهم الري الردرابل  الدورا   اي اكهرممم اج  

 . النرمئج اه  و  المدربل  اجل حمكل 

 المصادر
 . ١٩٩٨ ، ليملال  الاي  دار ، الجيي سبمقم   ىالصو الجواد، الامب  عبد  حس -1

 الايبي، الفكي دار حدرا ، ، الملدان، حايل ، حكنلك ووسمبصم   المضممر احمد، سبمقم   بسطواسي-2

١٩٩٧. 

 , 1997بسطواسطي أحمد، الميدر تفسه، -3

 ، الصمهي  ، المامرف دار الصوى، الامب  اللماظ، ووسوع  عبد  ولمود  درواش؛ عمدر زكي-4

١٩٩٤. 

 . ١٩٩٨ ليهوا ، الصوى دلامب  الدولي ليهوا ، الصمتون  الصوى كلامب  الساودي الايبي اكحلمد -5

 اكشامع والمضممر، وكرب  الملدان هيادي، وسمبصم   ابياهل  المنا  عبد  الفروح؛ ابو الدا  ساد  -6

 .١٩٩٨ ، الصمهي  الفنل  ،

الادد   ، الصمهي  ، الصوى الامب  تشي  اكقيلمي، نمل الر ليهوا ، ويكز الصوى كلامب  الدولي اكحلمد -7

 . ١٩٩١ ، اكور

وداع امسل  الركياري، الرطبلصم  اكحيمئل  واسرخدام اللمسوب اي الريبل  اليامضل ، الموصل،  -8

 . 1999دار الكر  ، 

 

 


