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 البايوميكانيك ودوره الفعال في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة

 مها دمحم صالح                                                    .د.أ: مقدم من قبل                                
 تدريسية في قسم التربية الرياضية                                 

 جامعة ديالى –التربية األساسية في كلية 
 

على الرغم من األهمية المتنامية لالقتصاد المعرفية والتنمية المستدامة المعتمد على 
مختلف التقنيات والتكنولوجيا المعلوماتية المتقدمة على مستوى العالم ككل، إال أنه ال يوجد إدراك 

لمجال الرياضي وإهمال الفكر أو الجهد واضح ومعمق لدور علم البايوميكانيك عند العاملين في ا
البشرى الخالق والمعتمد عليه لتحقيق أفضل إنتاجية وبأقل استهالكية لكل رياضي يهدف 

لذا جاء البحث كمحاولة لتقليص الفجوة .لالنجاز التنافسي على صعيد بطوالت العالم المختلفة
دول العالم واالهتمام بعلم المعرفية لدى المهتمين بالمجال الرياضي في العراق مقارنة ب

البايوميكانيك كونه أحد ركائز االقتصاد المعرفي األمر الذى يستلزم حتمية الوقوف على هذا 
الواقع لالنطالق منه نحو اللحاق بدول العالم من خالل دراسة واضحة المعالم تحقيقًا للتنمية 

 .المستدامة
القتصاد المعرفي والتنمية المستدامة وتبين من الدراسة إن للبايوميكانيك دور فعال في ا

من خالل التطوير المستمر للفعاليات واالنجازات الرياضية وذلك لكونها إحدى قاطرة التنمية 
وفى هذا اإلطار فقد تبين أن المحاور االقتصادية .الصناعية في القرن الحادي والعشرين

وادر البشرية والقوانين العلمية للبايوميكانيك تقوم على مجموعة من اآلليات المتمثلة في الك
واألداء واالنجاز الرياضي والقواعد واإلجراءات والبيئة والتكنولوجي وصوالً إلى تحقيق التنمية 

 .المستدامة
 

the biomechanics and effective role in the knowledge economy 
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Despite the growing importance of the economy of knowledge and 

sustainable development based on different technologies and information 

technology developed at the level of the world as a whole, but there is no 

clear understanding and depth to the role of science biomechanics when 

working in the field of sports and neglect of thought or effort creative human 

and adopted it to achieve the best productivity and the lowest consumer per 

So came Find an attempt to reduce the knowledge gap with interested 

domain sports in Iraq compared to other countries of the world and interest 

in science biomechanics being one of the pillars of knowledge economy 

which requires the inevitability stand on this fact to launch him toward 

catching world countries through the study of well-defined to achieve 

sustainable development. The study found that the biomechanics active role 

in the knowledge economy and sustainable development through the 

ongoing development of events and sporting achievements and to being one 

of the locomotive of industrial development in the Horn of atheist century. 

Within this framework, it has been shown that the axes economic 

biomechanics based on variety of mechanisms of human resources and 

scientific laws 
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 :التعريف بالبحث  -1
 :المقدمة وأهمية البحث  1-1

إن التحول الكبير من االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبيرة في هذا 
المجال، مما انعكس إيجابًا على االقتصاديات المحلية والعالمية في معظم دول العالم التي 
استفادت من هذا التطور في زيادة الناتج المحلي لها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لمواطنيها، 

وهذا . أساليب عمل إبداعية خالقة في إدارة األعمال والموارد البشرية والمالية واإلنتاجية وابتكار
التحول الكبير قلب المفاهيم النظرية والعملية في عالم المال واألعمال، بحيث أصبح االقتصاد 
الرقمي والعمل به هو السائد في أعمال القطاع الخاص العالمي ومؤسسات األعمال وإدارتها 

عالقاتها مع قطاعات األعمال األخرى على المستوى المحلي والعالمي، مما أنعكس إيجابًا على و 
زيادة رؤوس أموالها وتضاعف أرباحها، بفضل استخدام التطبيقات التقنية والمعلوماتية في هذا 

 . المجال
من ويعد االقتصاد المعرفي توجها عالميًا حديثًا تسعى إلى تحقيقه الدول والمجتمعات 

خالل االستفادة من معطيات العصر والتحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات 
ومن إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات، وإيجاد اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري شبكات 
االتصاالت والمعلومات، واالعتماد على قوة المعلومات والمعرفة ورأس المال البشري أكثر من 

 .د على المواد الخام والثروات الطبيعيةاالعتما
التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة، والتي ظهرت مع بداية االهتمام  ُيعد مفهومو 

العالمي بقضايا البيئة وحماية الموارد الطبيعية من االستنزاف واالستخدامات غير الرشيدة لتلك 
ما أن تلك التنمية ترتكز على مبادئ تحكم وتتعد أنماط ومستويات التنمية المستدامة، ك.الموارد

السلوك البشري مع المعطيات البيئية المتنوعة، لذلك فإنَّ هناك أهداف تسعى إلى تحقيقها تلك 
التنمية من خالل مشاركات ومساهمات أطرافها، وباستخدام األدوات التي تكفل الوصول إلى 

 .تحقيق تنمية مستدامة
ت في المجال الرياضي هو علم البايوميكانيك الذي ومن أهم تلك العلوم أو األدوا

 إلىومكوناتها للوصول  الحركة أجزاءدراسة  إلىويسعى إلنسان ل باألداء الحركيتخصص 
المعرفة الدقيقة للمسار بهدف التحسين  وسائل إحدى، فهو أفضل، سعيا وراء تكنيك  دقائقها

بتشخيص الحركات  والتدريب حيث يقوم يستخدم في حل المشكالت المتعلقة بالتعلمو . والتطوير
الجيدة والحركة الرديئة ويساعد على تطور  وقوتها، والمقارنة بين الحركة وأوقاتها أجزائهاومقارنة 

للمدرب صورة الحركة النموذجية ليتمكن من اختيار وسائل  الحركة ومعرفة تكنيكيها وبذلك يقرب
 الحركية، اعتمادا على األخطاءمن اجل تجنب المتعلم  إلى إليصالهاالخاصة  وطرائق التدريب

في المجال  لتحقيق أهداف االقتصاد المعرفي ةالقياس الدقيق للجوانب المختلفة المتعلقة بالظاهر 
 .الرياضي

 
 :مشكلة البحث  1-2

المعتمد على والتنمية المستدامة المعرفية  لالقتصادعلى الرغم من األهمية المتنامية 
إدراك  وجديالمعلوماتية المتقدمة على مستوى العالم ككل، إال أنه ال والتكنولوجيا تقنيات مختلف ال

الفكر أو الجهد لدور علم البايوميكانيك عند العاملين في المجال الرياضي وإهمال  واضح ومعمق
يهدف  رياضيوالمعتمد عليه لتحقيق أفضل إنتاجية وبأقل استهالكية لكل البشرى الخالق 

، واكتفاء العاملين في المجال الرياضي في افسي على صعيد بطوالت العالم المختلفة النجاز التنل
العراق باألساليب المعتمدة على التحليل والحكم والتقدير الذاتي وعزوفهم عن أحدث برامج 

التكنولوجية المتقدمة التي تنطوي على نسبة إنفاق فوق المتوسط على التحليل الحركي الرقم و 
, طبيقات والتطوير أو نسبة توظيف فوق المتوسط للعلماء والمهندسين ، أو كليهماالبحوث والت

 ذيالمتقدم ال التقنيهو العلم المعتمد على تقنيات المعلومات  البايوميكانيكهذا ويمكن القول بأن 
الجهد و ضم المجاالت اإلنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والتي تعتمد أساسا على الفكر ي

 .ى الخالق البشر 
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المهتمين بالمجال الرياضي في الفجوة المعرفية لدى لذا جاء البحث كمحاولة لتقليص 
األمر  واالهتمام بعلم البايوميكانيك كونه أحد ركائز االقتصاد المعرفيمقارنة بدول العالم  العراق

من خالل الذى يستلزم حتمية الوقوف على هذا الواقع لالنطالق منه نحو اللحاق بهذه الدول 
 .تحقيقًا للتنمية المستدامةواضحة المعالم دراسة 

 :هدف البحث  1-3
 التعرف على دور البايوميكانيك في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة. 

 :فرض البحث  1-4
 لبايوميكانيك دور فعال في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامةل. 
 :مجالات البحث  1-5
 .البايوميكانيكمجاالت المختصين والباحثين في : المجال البشري  1-5-1

 .1/1/2113ولغاية  1/12/2112: المجال الزماني  1-5-2

 .كلية التربية الرياضية  –جامعة القادسية :  مكانيالمجال ال 1-5-3

 
 :الدراسات النظرية والمشابهة  -2
 :الدراسات النظرية  2-2
 :Biomechanicsالبايوميكانيك  2-2-1

ويتضمن . الكائنات الحيةعلى  الميكانيكيةهو الميكانيكا الحيوية وهو تطبيق المبادئ 
ي للكائنات الحية وتطبيق المبادئ والبحث والتحليل الميكانيك الهندسية الميكانيكيةذلك المتغيرات 

الميكانيكية على كل من األنظمة البيولوجية ، إذ يطبق هذا البحث والتحليل على عدة مستويات 
، إلى مستوي  واإلالستين الكوالجينبدءًا من المستوى الجزيئي الذي تتألف منه المواد الحية مثل 

نيكا الحيوية تشمل دراسة القوى األعضاء واألنسجة و بعض األمثلة البسيطة ألبحاث الميكا
  (1)(.األعضاء)المؤثرة على األطراف 

بعد الحرب العالمية الثانية تطورت الميكانيكا الحيوية للحركات الرياضية في دول 
كعلم قائم بذاته، وقد عقد المؤتمر الدولي ( كما كانت تسمى سابقاً )المعسكر االشتراكي األخرى 

سنة  اليپزگللميكانيكا الحيوية للحركات الرياضية بمدينة  األول حول المشكالت األساسية
ولم تبدأ تلك المرحلة األخيرة من مراحل هذا التطور في الدول الرأسمالية إال مؤخرًا، وقد ( 1691)

عقد المجلس الدولي للرياضة والتربية البدنية التابع لمنظمة اليونسكو دورته الدولية األولى 
وعلى الرغم من هذه المؤتمرات والدورات إال أنه ( 1691)عام  زيورخللميكانيكا الحيوية بمدينة 

بقيت المواقف واالتجاهات العلمية في مجال الميكانيكا الحيوية لها وجهات نظر متباينة تباينًا 
ة لهذا العلم وعدم توصلها في كبيرا لم تتوافق في حقيقتها حول أهمية المدلوالت المنطقية والعلمي

إيجاد نظام علمي يالءم التطبيق العلمي للميكانيكا الحيوية، وقد تم التوجه على ضرورة قيام 
الميكانيكا الحيوية في المساعدة على إيجاد اإليضاحات الالزمة من خالل تحديد الظواهر 

تالف وجهات النظر حول الميكانيكية للعالقات البيولوجية بشكل موضوعي، وعلى الرغم من اخ
طبيعة الميكانيكا الحيوية نشأ رأي داخل أوساط المهتمين بالميكانيكا الحيوية حول ضرورة توحيد 

جميعا داخل  علم النفس، و علم وظائف األعضاء، الكيمياء الحيوية، الميكانيكا، علم التشريح
 (2). الميكانيكا الحيوية، وهذا معناه أن الميكانيكا الحيوية تعد علما مركباً 

                                                           

  
(1) Dudley, R. 2000 .The Biomechanics of Insect Flight: Form, Function ,Evolution . Princeton: 

Princeton University Press . 
 

(2) http://www.marefa.org/index.php  
 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%BE%D8%B2%DA%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AE
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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 وأدى التطور الحاصل في األنواع المختلفة من الرياضيات إلى االهتمام بتطوير علم
البيوميكانيك وقد طورت الكثير من الدول المتقدمة بيوميكانيك الحركات الرياضية في إطار 

 (1).المناهج الرياضية مع ربطها كوحدة واحدة بعلم الحركة

 :الاقتصاد المعرفي 2-2-2

ففي حين كانت األرض، والعمالة، ورأس المال هي العوامل الثالثة األساسية لإلنتاج في 
م، أصبحت األصول المهمة في االقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية، واإلبداع، االقتصاد القدي

وصار للذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع . والذكاء، والمعلومات
وتقدر األمم المتحدة أن . من المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال، أو المواد، أو العمالة

٪  11٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وتنمو بمعدل  1معرفة تستأثر اآلن اقتصاديات ال
٪ من نمو اإلنتاجية في االتحاد األوروبي هو نتيجة مباشرة  51وجدير بالذكر إن . سنويا

الستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، وكثيرا ما تستخدم مصطلحات متعددة 
لفة القتصاد المعرفة منها مجتمع المعلومات واالقتصاد، واالقتصاد للتأكيد على جوانب مخت

 .(2)الرقمي، وشبكة االقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة وثورة المعلومات

وبناء على ما تقدم فان اقتصاد المعرفة في األساس يقصد به أن تكون المعرفة هي 
تعتمد على توافر تكنولوجيات المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي ، واقتصاديات المعرفة 

وعلى العكس من االقتصاد المبني على . المعلومات واالتصال واستخدام االبتكار والرقمنه 
اإلنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل اإلنتاج التقليدية، فإن 

ل البشري، هي أكثر األصول قيمة الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس الما
في االقتصاد الجديد، المبني على المعرفة ، وفي االقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة 
النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات 

 .(3)ت األعمالالتكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدما

 :التنمية المستدامة  2-2-3

أنها التنمية التي ُتلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة األجيال 
القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو االقتصادي المتكامل المستدام واإلشراف البيئي 

،  عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعاتالتنمية المستدامة هي ، و  والمسؤولية االجتماعية
وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة 

التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير ، و  على تلبية حاجاتها
ار إرضاء الحاجات البشرية لألجيال الحالية التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمر 

مفهوم شامل يرتبط باستمرارية الجوانب "أن التنمية المستدامة في الواقع هي  ، أي والمستقبلية
، حيث ُتمّكُن التنمية المستدامة المجتمع "االقتصادية، واالجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع

والتعبير عن وجودهم الفعلي في الوقت الحالي مع حفظ  وأفراده ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم
التنوع الحيوي والحفاظ على النظم اإليكولوجية والعمل على استمرارية واستدامة العالقات 
اإليجابية بين النظام البشري والنظام الحيوي حتى ال يتم الجور على حقوق األجيال القادمة في 

فهوم للتنمية المستدامة ضرورة مواجهة العالم لمخاطر العيش بحياة كريمة، كما يحمل هذا الم

                                                           
(1)  Wainwright, S. A., Biggs, J., Curry, S. and Gosline, J. (1978). "Mechanical Design in 

Organisms." University Press . 
(2)  http://ar.wikipedia.org/wiki/. 
(3) http://rs.ksu.edu.sa/89769.html 

http://rs.ksu.edu.sa/89769.html
http://rs.ksu.edu.sa/89769.html
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التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك 
 .(1)المساواة والعدل االجتماعي

وجديٌر بالذكر أيضًا، أن عملية دمج االعتبارات االقتصادية مع االعتبارات البيئية في 
واتخاذ القرارات المختلفة هو بمثابة الطريق السليم لتحقيق التنمية االستدامة، عمليات صنع 

تضاد مع االعتبارات االقتصادية  -بالضرورة  –فاالعتبارات البيئية التي يشملها قرار ما ال تمثل 
فعلى سبيل المثال، فإنَّ السياسات الزراعية والتي تعمل على حفظ . التي يهدف إليها هذا القرار

وعية األراضي الزراعية بهدف تحسين آفاق التنمية الزراعية على المدى البعيد، كما أن زيادة ن
 .(2)الكفاءة في استخدام الطاقة والمواد من شأنها أْن تخدم األهداف البيئية

 
من إيجاد دراسة مشابهة أو سابقة لموضوع  الباحثةلم يتمكن  :الدراسات المشابهة  2-3

  .وع وأصالته البحث لحداثة الموض

 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية  -3

 .متطلبات إجراءات البحث لمالئمتهالمنهج الوصفي  الباحثة تاعتمد :منهج البحث  3-1
 
تضمنت عينة البحث األساتذة والمختصين والخبراء العراقيين والعرب : عينة البحث  3-2

واألجانب والباحثين والمهتمين والمشتركين في المؤتمر الدولي الثالث للبايوميكانيك والذي أقيم في 
ولم شخصا تم اعتمادهم جميعًا  121جامعة القادسية وكان عددهم  –كلية التربية الرياضية 

 . البحث إجراءاتإلتمام سيع قاعدة جمع المعلومات بشكل أدق و يستثنى منهم أحد لتو 
 
 :  وسائل جمع المعلومات  3-3

 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية-1
 .شبكة االنترنيت-2
 (. -1-ملحق) استمارة استطالع الرأي -3
 .أسلوب المقابلة-4
 
يوم األحد الموافق تم إجراء التجربة االستطالعية   :التجربة الاستطلاعية  3-4
 -من المهتمين والمختصين في البايوميكانيك من جامعة ديالى أساتذة  3على  2/12/2112

كلية التربية الرياضية ، لتحقيق أفضل صورة الستمارة استطالع الرأي الخاصة بالبحث والوقوف 
على مواطن الخلل ليتم تصحيحها وتعديلها ، كذلك لمعرفة الوقت الالزم لإلجابة على فقراتها 

  . يها دون الحاجة لتدخل القائمين بالبحث بالشرح والتوضيحومدى وضوحها للقارئ والمجيب عل
 
 15تتضمن (  -1-ملحق) تم إعداد استمارة استطالع رأي :  استمارة استطلاع الرأي  3-5

،  فقرة تركز في محتواها على دور البايوميكانيك في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة عالميا
                                                           

(1) Saad Bakry, industry development in the knowledge society, 2009 (14). 
رات بناء القدرات التكنولوجية تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، مباد/ األمم المتحدة  - (2)

2-1: ص،  2113األسكوا ، بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، ،   
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ى العمود الذي يشير إلى كلمة نعم في حالة الموافقة عل(  √ )ويتم اإلجابة عنها بوضع إشارة 
على محتوى الفقرة ، أو العمود الذي يشير إلى كلمة كال في حالة عدم الموافقة على محتوى 

وتم إجراء شروط الصدق والثبات والموضوعية عليها للتأكد من صالحيتها في استطالع . الفقرة 
  .أراء العينة قيد البحث

 
في يومي األربعاء والخميس إجراءات البحث ب الباحثة قامت: راءات البحث الميدانية إج 3-9

 لتغطية العدد الكليستمارة استطالع الرأي ال ةنسخ 121إذ تم توزيع  9/12/2113-5الموافقين 
 –المؤتمر الثالث للبايوميكانيك المنعقد في كلية التربية الرياضية وقائع لمشاركين في الباحثين و ل

في مع توظيف أسلوب المقابلة مع أفراد العينة لمناقشة دور البايوميكانيك جامعة القادسية 
بمراجعة وجرد تلك اإلجابات وإحصائها  الباحثة قامت، ثم  االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة

  .لمعرفة مدى موافقة أو عدم موافقة عينة البحث لمحتوى فقرات االستمارة قيد البحث
 
 111 ×الكل /الجزء= ئويةقانون النسبة الم باعتماد الباحثة قامت :الوسائل الإحصائية  3-1

 . الستخراج النتائج نظرًا لمالئمته متطلبات البحث
 
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -4

 تم تنظيمها وتبويبها في جداولو إليها  تالنتائج التي توصلوتحليل بعرض  الباحثة قامت
 ةمعالجتها إحصائيا بغية الوصول إلى النتائج النهائية لتحقيق فرضيبعد وأشكال بيانية توضيحية 

 بناءا على فقرةعليها تعد قيما رقمية لكل  تإن هذه النتائج التي حصل الباحثةرى البحث ، وت
 .محتواها

 
 :عرض وتحليل نتائج استمارة استطلاع الرأي قيد البحث  4-1

لمئوية لإلجابــات على كـافة فقرات استمارة استطالع الرأي الخاصة يبين النسبة ا( 1)الجدول 
 بالتعرف على دور البايوميكانيك في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة
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 عدد فقرات استمارة استطالع الرأي

 (1)الشكل البياني 
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النسبة المئوية لإلجابات على كافة فقرات استمارة استطالع الرأي  يوضح( 1)الشكل البياني 
 الخاصة بالتعرف على دور البايوميكانيك في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة

لكل من % 111اإلجابة بالقبول بنسبة يتضح أن ( 1)والشكل البياني ( 1)من الجدول 
وبنسبة ( 3113)لكل من الفقرة % 69وبنسبة ( 2)للفقرة % 66وبنسبة ( 1111112114)الفقرة 
وبنسبة ( 9)للفقرة % 64وبنسبة ( 15،  11،  6،  5) للفقرة % 65وبنسبة ( 4)للفقرة % 61
، وهذا يشير إلى أن رأي عينة البحث يؤيد إن  (1)للفقرة % 61وبنسبة ( 9)للفقرة % 61

 .فما فوق % 61كانيك دور فعال في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة وبنسبة للبايومي
 : قيد البحث النتائج مناقشة  4-2

تلك النتائج وفقا بمناقشة  الباحثة قامتمما تقدم من عرض وتحليل لنتائج البحث   
ر لتسلسل فقرات استمارة استطالع الرأي قيد البحث للتعرف بشكل أكثر تعمقا على دو 

 .البايوميكانيك في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة 

ساهم علم البايوميكانيك في اختصار : في نص العبارة التالية ستطالع للرأي الا بدأإذ  
إذ إن علم الميكانيكا الحيوية .. .زمن تعلم وإتقان األداء المهاري من خالل تنظيم خطوات التعلم 

البيوميكانيك يعد في مقدمة العلوم التي اهتمت بدراسة حركة والذي هو تعريب المصطلح 
وسكون األجسام باختالف األحجام والخصائص كم تناولت دراسة وتحليل األداء الحركي 
اإلنساني ضمن إطار العوامل البيولوجية و الفسيولوجية للمشاكل الحركية التشريحية والفيزيائية 

ول الميكانيكية المطروحة للبحث والدراسة وتقييم والنفسية من اجل لوصول إلى انسب الحل
 . (1)نتائجها باختالف متطلبات األداء الحركي للفعالية أو المهارة المراد دراستها

إما الفقرة الثانية كانت تشير باالعتماد على علم البايوميكانيك تم التغلب على صعوبات  
التي  واألسس الذي يعني استخدام القوانين.. .التدريب وذلك انطالقا من توظيفه للقوانين العلمية 

 األسبابوكذلك توضيح  الحركي للمهارات لألداء األفضلتساعد على توضيح الشكل الرياضي 
العاملين في مجال  إن إلىعادل عبد البصير  ويشير.الحركة  أداءالميكانيكية للنجاح والفشل في 

                                                           
(1)

  Wainwright, S. A., Biggs, J., Curry, S. and Gosline, J. (1978). "Mechanical Design in 
Organisms." University Press . 
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استخدام طرائق ووسائل التقويم المناسبة  إلى يلجئونالرياضية  الميكانيكا الحيوية للحركات
 وإمكانيةمع مراعاة خصائص تلك الحركات  اإلنسانالميكانيكية التي يؤديها  لدراسة الحركات

وأعطى علم .(1) الرياضية الميكانيكية والخصائص الديناميكية الحيوية للمهارات األسبابتحديد 
 ويعنيوهو نص الفقرة الثالثة  .ف حركة اإلنسانالبايوميكانيك إمكانية تحقيق أفضل إنتاجيه ألهدا

وان فهم البيوميكانيك سيؤدي حتما إلى فهم األساسيات المتعلقة بالنواحي التشريحية 
والفسيولوجية والميكانيكية لحركة الرياضي وهذا سيساعد بال شك في تعلم وتعليم المهارات 

يك أفضل وسائل الوقاية من اإلصابات قدم علم البايوميكان .(2)وتحسين األداء الحركي الدقيق
المختلفة وأفضل تمرينات العالج الطبيعي والتأهيل الطبي، وكما أشارة إليه الفقرة الرابعة من 

إذ عادة ما تكون متطلبات العمل أو األداء على أجهزة وأدوات التدريب والمنافسات االستمارة 
من الرياضيين حياتهم الرياضية دون كبيرة بالدرجة التي يصعب معها إن ينهي عددا كبيرا 

بشكل علمي اإلصابات  عالج تلكلذا كان علم البايوميكانيك متميزاً في  (3).التعرض لإلصابة
 .ومدروس وسليم 

الفقرة الخامسة أشارت إلى إن البايوميكانيك أسهم بشكل فعال في حل العديد من  اأم 
كما ساهم العالم  ،المشكالت النفسية واالنفعالية باالعتماد على إيجاد أفضل مظاهر الحركة

في تطور علم التشريح وقد ميز بين األعصاب والعضالت والذي برهن  گالنوالطبيب المعروف 

بأن الدفع الحركي ينتقل من المخ إلى العضالت عن طريق األعصاب حيث يؤثر في العضالت 

العالم والفنان  تقام( م 1411 – 1541) التي تنقبض بدورها وتسبب حدوث الحركة، وفي عام 

بدراسة تكوين جسم اإلنسان على الجثث البشرية، وكان  ليوناردو داڤنشيوالمهندس االيطالي 

ل أن الحركة سبب كل حياة، وقد اوجد فكره القصور الذاتي فكتب عنه تعريف القوة قائالً، ال يقو

يستطيع أي جسم أن يتحرك من تلقاء نفسه وإنما تنشأ حركته عن شيء أخر وذلك الشيء هو 

القوة
(5)

 . 

وتطرقت الفقرة السادسة إلى االقتصاد بالنفقات الخاصة بالكوادر التدريبية والتحكيمية 

 . والقياس واستخراج النتائجوالتعليمية نظرا العتماد البايوميكانيك على األجهزة الدقيقة للتحليل 
بدأت الدراسات الجادة في موضوع تحليل حركات المشي والركض بعد الحرب العالمية األولى 
وكذلك بعض أنواع الحركات الرياضية المختلفة، وازدادت الحركة العلمية المتعلقة 

يوميكانيك الرياضي وبالذات بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا بعد ما أصبحت الحاجة ابالب
ملحة لها حيث اهتم الدارسون بتطوير األجهزة الرياضية لكي يستطيع الالعبون إعطاء األفضل 
دائما تحت عوامل األمان والسالمة من خالل تعاملهم مع األجهزة الرياضية في الجمناستك 

 . (1)لفعاليات الرياضيةوغيرها من ا

كذلك أشارت الفقرة السابعة إلى إن البايوميكانيك ساهم بشكل متميز في حسن انتقاء 
العامل في يتطلب من إذ  .الالعبين وإعداد أفضل برامج التدريب لتطويرهم إلى أبطال رياضيين

                                                           
(1) SUSAN J.HALL.BASIC BIOMECHANICS, MOSBY,CO.1995.P.13. 

 
(2) http://blog.iraqacad.org/?cat=4&paged=8 

 
(3)  Fung, Y. C .Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissue . (1 nd ed.). New York: 

Springer .ISBN .6-19159-789-0  
 

(4)  Gans, C. 1974 .Biomechanics: An Approach to Vertebrate Biology . Philadelphia: J. 
B. Lippincott. ISBN-10: 0472080164, ISBN-13: 978-0472080168 . 

(1) History of Biomechanics - Ariel Dynamics Video Library  
 

http://www.marefa.org/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%A7%DA%A4%D9%86%D8%B4%D9%8A
http://blog.iraqacad.org/?cat=4&paged=8
http://blog.iraqacad.org/?cat=4&paged=8
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387979476
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387979476
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387979476
http://www.arielnet.com/media/
http://www.arielnet.com/media/
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أعلى من  إن يكون متخصصا في البيوميكانيك ليتمكن إن يرتقي إلى مستوىالمجال الرياضي 
المستوى التطبيقي األساسي المطلوب منه، فعلى جانب خبرته في مجال التحليل العملي والعلمي 
للحركات والمهارات الرياضية يكون بإمكانه إجراء بحوث وعلى نطاق واسع في المجاالت 
البيولوجية والميكانيكية للحركات الرياضية، فمثال دراسة أساليب وأشكال األداء ومراحله 

ألبطال العالميين في مختلف األلعاب الرياضية يتمكن من خاللها تحديد الخواص والمميزات ل
(1)التي قادت هؤالء األبطال إلى تحقيق النجاح

. 

 

وأثر البايوميكانيك بصورة متميزة على وسائل اإلعالم وذلك العتماده على التحليل 

رة الثامنة من استمارة قاحتوته الف الكمي والنوعي وعرضه للبيانات بشكل دقيق وواضح وهذا ما

أدى إلى رفع الواردات االقتصادية نظرا لدخوله ساحات التسويق الرياضي و .استطالع الرأي

من  تاسعةوالتجارة الرياضية لدقة اختياره األفضل لألداء المهاري وهذا ما جاءت به الفقرة ال

 .. استمارة استطالع الرأي

يتناول تصرفات الالعب وتحليل حركات الخصم من إن البايوميكانيك من المعلوم 

تزويد العبيهم  إلىويعمد بعض المدربين  . خطة مناسبة في أسرع وقت الوجهة النفسية لتوفير

أثناء المباريات عبر إشارات متفق عليها سلفاً، ما لفت نظر كاميرات التلفزة،  بتلك المعلومات

 تتوالها األعين وحركات الشفاه واأليدي وبعضتحاول متابعة هذه اإلشارات التي  التي

 فرصة، وليس مجرد تجربة 21في القرن  صار البايوميكانيكوهكذا  ، ارتسامات الوجه وغيرها

ً  بسيطة، الستمرار البحث العلمي، وميداناً لتطبيق معارفه وتجربتها ووضعها على المحك . أيضا

إليه كل  مناسبات مهمة إلظهار ما وصلتفي هذا السياق، صارت المسابقات الرياضية الكبرى 

شريحة من  العلوم، وكذلك لعرض تقنيات الشركات العمالقة ومنتجاتها، بهدف الحصول على

ً  كعكة الرياضة، التي تشّكل إحدى أضخم األسواق إلى صراع بين  الرياضةتحول تهكذا ، راهنا

فرجة ومتعة ومنافسة  وتعطي تلك األمور. الشركات وماركات السلع وبين خطط المدربين

العلماء، ورغبة األطفال والمراهقين في تقليد  كما تُحّرك أقالم الصحافيين وأفكار وتشويقاً هائالً،

دائرة مغلقة، لكنها تتوسع مع كل حركة دوران، بين  األبطال في المالبس واللعب، ما يرسم

ً با أن واألرجح. الرياضة والمال والعلم ً ألن تلك الدائرة تتغذى الجسد الرياضي يدفع ثمنا هظا

 المجال فيدخل بقوة يبدأ  ذيال إن البايوميكانيكجدا هو بشكل أكبر  للفهموذلك أمر يحتاج . منه

 التيكتخصص منفرد ضمن التخصصات الجديدة  األجنبيةالجامعات  فيدرس ي و بدأ الرياضي

  . (3) الهندسية ضية و العلوماتجمع بين علوم التربية الري

الفقرة العاشرة أشارت إلى أن البايوميكانيك شجع اغلب الدول باالعتماد عليه لنيل أما 
أعلى المراتب نظرا العتماده على التحليل الحركي الفوري والتغذية الراجعة وفق المتغيرات 
البايوميكانيكية وقد تأثر تطور البيوميكانيك فيما بعد تأثيراً كبيراً بأهداف البحث ويالحظ أن 

بات التي كانت مطروحة في مجال البيوميكانيك قبل بداية القرن العشرين كانت تتعلق أوالً الواج
بطب العظام وعلم وظائف األعضاء التطبيقي والصناعة ، وأدى التطور الحاصل في األنواع 
المختلفة من الرياضيات إلى االهتمام بتطوير علم البيوميكانيك وقد طورت الكثير من الدول 

                                                           
(2)  Humphrey, J. D. "Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and   Organs." 

New York: Springer .ISBN .1-65199-391-1  
 

(3) CED Technologies Biomechanics Experts  

 
 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387951687
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387951687
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387951687
http://www.cedtechnologies.com/expertise/biomechanical.asp
http://www.cedtechnologies.com/expertise/biomechanical.asp
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بيوميكانيك الحركات الرياضية في إطار المناهج الرياضية مع ربطها كوحدة واحدة المتقدمة 
 .(1) بعلم الحركة

عمل على تحديد األخطاء التي تؤدي على  ةوالبايوميكانيك في الفقرة الحادية عشر
بوصف  البايوميكانيكيهتم  ضياع الوقت والنفقات والجهد المبذول وعمد إلى تجنبها وتجاوزها ،

ة نوعيا ويتطلب التحليل النوعي من المحلل معرفة الغرض الميكانيكي من الحركة من الحرك
 بالمبادئالحركي، ومن غير المعرفة  األداء أخطاء إلىالتي تؤدي  األسباباجل تشخيص 

، وتحديد العوامل التي يرتكز عليها األداءالبايوميكانيكية، فان المحلل يجد صعوبة في تحليل 
 .(2)األداءذلك 

من خالل تفاعله الكبير مع العلوم األخرى أسهم في وضع الخطط التعليمية والتدريبية 
المدرب  إذ أن، ةوتنفيذها دون خسائر بالوقت واألموال وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية عشر

بالجانب : مدرس التربية الرياضية فانه يهتم بحسب ما ذكره طلحة حسام الدين  أوالرياضي 
، وما يسمح به الجهاز الحركي من مميزات أهداف التدريب الرياضي كي من البدني الحر

درجات االقتصاد في الجهد والمثالية  أعلى إلىوتصل به  األداءتوجه  أنوفوائد ميكانيكية يمكن 
 . (3) المنشودة

ساهم في حساب الشغل الميكانيكي المطلوب والسعرات المصروفة وبرامج التغذية 
وهذا كما توضحه .ن جسمه من الطاقة وسرعة استشفائهرياضي مخزوالصحية لتعويض ال

وأكدته الفقرة الرابعة عشر في إن العديد من صور األداء المثالي ووجه  الفقرة الثالثة عشر
في إن البايوميكانيك في .أنظار الباحثين حولها لتحليلها ودراستها واستنبط األفضل وفقا لقوانينه

والفيزياء والفسلجة كالتشريح  أخرىتعتمد على علوم  العلوم المهمة التيالمجال الرياضي من 
حساب ألي متغير  إجراءالمرتبطة بالحركة، لذا اليمكن  األخرىوالعلوم  والرياضيات
قاسم حسن  ويرى كل من.األداءتكتمل جميع العناصر المؤثرة في ذلك  أندون  بايوميكانيكي

يبحث  إذالرياضية،  واألنشطة في جميع الفعاليات أساسية أداةالتحليل  إنشاكر  وإيمانحسين 
دقائقها، سعيا وراء تكنيك  إلىومكوناتها للوصول  الحركة أجزاءدراسة  إلىويسعى  األداءفي 

ويبرز في سياق ، المعرفة الدقيقة للمسار بهدف التحسين والتطوير وسائل إحدى، فهو أفضل
هؤالء يعتبرون من أكثر الناس استعماالً لتقنيات  أنوالرياضيين  العالقة بين التكنولوجيا

، األمر الذي يولّد حاجتهم لالتصال  أسفارهم المستمرة إلىالنقالة، نظراً  الحواسيب والهواتف
  .(4)األكثر تطوراً، بعائالتهم وأصدقائهم وحتى مع مدربيهم بأشكاله

أن علم البايوميكانيك عاد  أما الفقرة األخيرة من استمارة استطالع الرأي فقد أشارت إلى
 غالبًا ما تنتهزإذ  ، بأضعاف صافي األرباح مقابل المصروف في البطوالت الرياضية المختلفة

للدعاية لمنتجاتها عبر الالعبين البارزين الذين يستطيعون  ، الشركات العمالقة المسابقات الكبرى 
ويمس الجانب العلمي تقنيات ، الواسعة االنتشار في األلعابالمليونية  أخيلة الجماهير يملئواأن 

لالستفادة من دقة وقوة اكبر بواسطة رصد دقيق  المهاراتوحركاته عند انجاز بعض  الالعب
                                                           

 
)1(Y.C. Fung, "Biomechanics ,"ISBN 6 5785 7891 0  

 )2(Ikada ,Yoshito .Bio Materials: An Approach to Artificial OrgansIkada ,Yoshito .

Bio Materials: An Approach to Artificial Organs 

 
 ^ المنتدى الرسمي لكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة اإلسكندرية )3( 

 
)4( Hellenic Society of Biomechanics  
 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387943846
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387943846
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387943846
http://www.marefa.org/index.php?title=Yoshito_Ikada&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=Yoshito_Ikada&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=Yoshito_Ikada&action=edit&redlink=1
http://sea-forum.topgoo.net/montada-f59/topic-t1628.htm#8016
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9#cite_ref-1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9#cite_ref-1
http://www.elembio.gr/
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الحرارة  وسرعته في االنطالق الفجائي ودرجة تأقلمه مع واندفاعاتهتالئم الالعب وجسده  لألوضاع
إطار نظام قاس شبيه بنظام  العب يتمرن في بات و. والبرد والمطر وأرضية الملعب وغيرها

وصل إليه علم الفيزياء وعلم  مع استعمال نماذج مصورة يعمل فيها آخر ما. مالحي الفضاء
الحد األقصى من اللياقة بدنيًا  إلى الهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم، بما يكفل وصوله

 .الرياضةتلك  وذهنيًا، وهو الشرط األساسي لتحقيق االنجاز في
الكمية المثلى من السوائل  إلىبديهي أن يمتد أثر العلم إلى النظام الغذائي، لكي يتعرف الالعب 

خصوصًا تلك التي تتضمن مباريات  والسعرات الحرارية الالزمة لتدريبه أو لخوضه المنافسات،
أن يكون  خمس ساعات، ما يتيح لالعب ، التي قد تتعدى مدتها«ماراثونية»قاسية توصف بالـ 

إذا كان غزو الفضاء يتطلب ،  والعقلي في أقصى درجات العطاء البدني والرياضي والفني
تنوعة مثل أيضًا أصبح في حاجة إلى علوم م الرياضةمساهمة قوية من مجموعة من العلوم، فإن 

إن استقبال الكرة لضربها مثاًل . ؛ وعلم النفس الرياضي وغيرهاBiomechanic بيوميكانيكال
مسافة معينة، هي أمور باتت ُتدّرس  إلىارتطامها باألرض أو تركها حتى تصل  باشرة بعدم

وينطبق األمر نفسه على . أكبر قوة ودقة ممكنتين إلىعلمية تكفل التوّصل  بحسب أصول
، بل تتدخل مورفولوجية الالعب،  التأثير نفسيًا في الخصم إلىوالضربات التي ترمي  التحركات

فزيد ال يشبه عمر ال طواًل وال عرضًا بل . التدريب وطرق اللعب سمانية في تحديدأي بنيته الج
السفلى للكائن البشري ال تتشابه، وبالتالي فإن ما يحتاجه احدهم من  حتى األطراف العليا أو

أداء له  إلىأن يتناسب ويتالءم مع هذه االختالفات المورفولوجية للوصول  تقنيات للعب يجب
، متقدمينبديهي القول إن تلك التقنيات قد تصبح معروفة، خصوصًا عند العبي ، عالمي مستوى 

إذا ... إليها ما يجعل الفارق ينحصر في مقدار استيعابها واستخدامها واالستفادة منها والسبق
صارت و أثناء المباريات  ويعمد بعض المدربين الى تزويد العبيهم بتلك المعلومات. أمكن

إليه كل العلوم، وكذلك لعرض  ة الكبرى مناسبات مهمة إلظهار ما وصلتالمسابقات الرياضي
شريحة من كعكة الرياضة، التي  تقنيات الشركات العمالقة ومنتجاتها، بهدف الحصول على

التي أصبحت عصبًا  واإلعالنمن جانب من الدعاية ، و  راهنا تشّكل إحدى أضخم األسواق
الالعبين واللعبة، وجداول المسابقة  ر اإلحصاءات عنالذي يتضمن توفي. الرياضة أساسيًا في

فقد . المباريات مباشرة على الشبكة العنكبوتية بث إلىوأطرافها، والنتائج في المالعب؛ إضافة 
العبك أو العبيك المفضلين، وأن تحصل على تفاصيل  صار من المستطاع، مثاًل أن تختار

، وسير أدائهمكرة الصفراء، ومعلومات عن مستوى مسابقات ال مسيرتهم رياضيًا، وانجازاتهم في
باتت الصور الفورية االلكترونية، عبر نظام الفيديو الرقمي، تشارك في  كما، عن حياتهم وغيرها

عن خط الملعب أو مالمستها الشبكة  كرة التنس مثالً الحكام، وتحسم في خروج  صنع قرار
 وبذا، لم يعد وقت الحكام والالعبين ليهدر. ناً المسائل التي يثور حولها اللغط أحيا وغيرهما من
االلكترونية  كما تقيس اللوحات. الخطوط البيض لتقصي آثار سقوط الكرة عليها إلىفي الركض 
الريح ودرجتي  وسرعتها؛ كما تعطي معلومات عن سرعة اإلرسالقوة ضربات  الطائرةفي مالعب 

  (1).الحرارة والرطوبة وغيرها
 

من تحقيق هدف وفرض  الباحثة تعرض وتحليل ومناقشة للنتائج تمكنومما تقدم  من 
 .البحث في إن للبايوميكانيك دور فعال في االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة

 
 :الاستنتاجات والتوصيات  -4
 :الاستنتاجات  4-1
المعرفي والتنمية القتصاد في ا إن للبايوميكانيك دور فعاليتبين من الدراسة الحالية  .1

إحدى وذلك لكونها للفعاليات واالنجازات الرياضية من خالل التطوير المستمر  المستدامة
 .والعشرين الحاديالقرن  فيقاطرة التنمية الصناعية 

                                                           
(1)  http://www.badnia.net/badnia/archive/index.php/t-2702.html 
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تقوم على مجموعة من  لبايوميكانيكاالقتصادية لمحاور الفقد تبين أن  اإلطاروفى هذا  .2
والقواعد واالنجاز الرياضي واألداء  لعلميةالقوانين االكوادر البشرية و فياآلليات المتمثلة 

 .والبيئة والتكنولوجي وصوالً إلى تحقيق التنمية المستدامة واإلجراءات
 

 :التوصيات   4-1
 :وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات يمكن عرضها من خالل النقاط التالية

تنمية فرص االستثمار ولبحث والتطوير لمراكز تطوير دور البايوميكانيك من خالل إنشاء  -1
والخاص ، والجامعات والمعاهد المنتجة أو المرتبطة  الحكوميالمشتركة بين القطاعين 

وأقسام البحوث والتطوير داخل , باالقتصاد، وحدائق ومدن وحاضنات ومراكز التكنولوجيا
الشركات، والمكاتب االستشارية، والمختبرات وشركات الخدمات التكنولوجية والمواصفات 

 .، والخبراءمقاييس ، ومكاتب براءات االختراعوال
وقوانين , تكنولوجيا علمية العتماد البايوميكانيك كمصدر اقتصادي تبنى وصياغة أطر  -2

 . .اإلنتاجية لهموتحسين القدرات  مجال إعداد الكوادر البشريةالتكنولوجيا في  توظيفضمان 
 الحكوميوتدعيمه في القطاع  القطاع الخاص لدىفي البايوميكانيك تحفيز البحث والتطوير  -3
 .فيه لتحسين اقتصاد البلد وتدعيم التنمية المستدامة تكنولوجية وطنيةبايوميكانيكية وتنمية نخبة  ،
 
 

 المصادر 
تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، مبادرات بناء القدرات التكنولوجية ، األسكوا ، / األمم المتحدة  *

 . 3112بيروت ، الجمهورية اللبنانية ، 
 الرياضية للبنين بجامعة اإلسكندرية المنتدى الرسمي لكلية التربية  *

* CED Technologies Biomechanics Experts  

* Dudley, R. 2000 .The Biomechanics of Insect Flight: Form, Function ,Evolution . 
Princeton: Princeton University Press . 

* Fung, Y. C .Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissue . (1 nd ed.). New 

York: Springer .ISBN .6-19159-789-0  

* Hellenic Society of Biomechanics  

* http://ar.wikipedia.org/wiki/. 

*  http://blog.iraqacad.org/?cat=4&paged=8 

* http://rs.ksu.edu.sa/89769.html 
* http://www.badnia.net/badnia/archive/index.php/t-2702.html 
* http://www.marefa.org/index.php  
* Ikada ,Yoshito .Bio Materials: An Approach to Artificial OrgansIkada ,Yoshito .Bio 

Materials: An Approach to Artificial Organs 

* Saad Bakry, industry development in the knowledge society, 2009 (14). 
* SUSAN J.HALL.BASIC BIOMECHANICS, MOSBY,CO.1995.P.13. 

* Wainwright, S. A., Biggs, J., Curry, S. and Gosline, J. (1978). "Mechanical Design in 

Organisms." University Press . 

* Y.C. Fung, "Biomechanics ,"ISBN 6 5785 7891 0  

 

 استمارة استطلاع رأي( 1)ملحق 

 :المحترم............................ األستاذ 

 :تحية طيبة 

http://sea-forum.topgoo.net/montada-f59/topic-t1628.htm#8016
http://www.cedtechnologies.com/expertise/biomechanical.asp
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387979476
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387979476
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387979476
http://www.elembio.gr/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://blog.iraqacad.org/?cat=4&paged=8
http://blog.iraqacad.org/?cat=4&paged=8
http://rs.ksu.edu.sa/89769.html
http://www.marefa.org/index.php?title=Yoshito_Ikada&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=Yoshito_Ikada&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387943846
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387943846
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0387943846
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البايوميكانيك ودوره الفعال في االقتصاد )إجراء بحث بعنوان  الباحثةروم ت 

عن كافة  ( الأو نعم بـإشارة على )اإلجابة  ةراجي (المعرفي والتنمية المستدامة

 -:العبارات اآلتية

 ال نعم العبارات ت
ساهم علم البايوميكانيك في اختصار زمن تعلم وإتقان األداء المهاري من خالل تنظيم   .1

 .خطوات التعلم 
  

باالعتماد على علم البايوميكانيك تم التغلب على صعوبات التدريب وذلك انطالقا من   .2
 .توظيفه للقوانين العلمية 

  

   . أعطى علم البايوميكانيك إمكانية تحقيق أفضل إنتاجيه ألهداف حركة اإلنسان  .3
قدم علم البايوميكانيك أفضل وسائل الوقاية من اإلصابات المختلفة وأفضل تمرينات   .4

 .العالج الطبيعي والتأهيل الطبي
  

أسهم بشكل فعال في حل العديد من المشكالت النفسية واالنفعالية باالعتماد على إيجاد   .5
 . أفضل مظاهر الحركة

  

أدى إلى االقتصاد بالنفقات الخاصة بالكوادر التدريبية والتحكيمية والتعليمية نظرا   .9
 .العتماده على األجهزة الدقيقة للتحليل والقياس واستخراج النتائج

  

بشكل متميز في حسن انتقاء الالعبين وإعداد أفضل برامج التدريب لتطويرهم إلى ساهم   .1
 .أبطال رياضيين

  

أثر البايوميكانيك بصورة متميزة على وسائل اإلعالم وذلك العتماده على التحليل الكمي   .9
 .والنوعي وعرضه للبيانات بشكل دقيق وواضح

  

لدخوله ساحات التسويق الرياضي والتجارة أدى إلى رفع الواردات االقتصادية نظرا   .6
 .الرياضية لدقة اختياره األفضل لألداء المهاري

  

شجع اغلب الدول باالعتماد عليه لنيل أعلى المراتب نظرا العتماده على التحليل   .11
 .الحركي الفوري والتغذية الراجعة وفق المتغيرات البايوميكانيكية

  

تؤدي على ضياع الوقت والنفقات والجهد المبذول وعمد عمل على تحديد األخطاء التي   .11
 .إلى تجنبها وتجاوزها 

  

من خالل تفاعله الكبير مع العلوم األخرى أسهم في وضع الخطط التعليمية والتدريبية   .12
 .وتنفيذها دون خسائر بالوقت واألموال

  

التغذية ساهم في حساب الشغل الميكانيكي المطلوب والسعرات المصروفة وبرامج   .13
 .الصحية لتعويض الرياضي مخزون جسمه من الطاقة وسرعة استشفائه 

  

فسر العديد من صور األداء المثالي ووجه أنظار الباحثين حولها لتحليلها ودراستها   .14
 .واستنبط األفضل وفقا لقوانينه

  

   عاد بأضعاف صافي األرباح مقابل المصروف في البطوالت الرياضية المختلفة  .15
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