


ليسانسنــيةاــــنة الثـالس

الميكانيكا الحيوية

أعمال موجهة+محاضرة 

وحدة تعليم أساسية



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

التعرف عىل الميكانيكا الحيوية وأقسامها وأغراضها

التعرف عىل أهداف الميكانيكا الحيوية ومجاالتها التطبيقية

التعرف عىل أهمية دراسة علم الميكانيكا الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



...
ماهية الميكانيكا الحيوية

ياء وهو اأعلم الميكانيكا هو  ر لعلم حد فروع علم الفي 
  يالذ

ر
سواء جسام المختلفةحركة وسكون ال يبحث ف

  
ر
ةجسام الصغي  و ال أالكون كانت حركة الكواكب ف

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



...

قســـــــــام علــم الميكـانيكـــاأ

 

 

 

 

 

 

   

 

       

                                   

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



للميكانيكا الحيويةالمصطلح العلم  

  biomechanicsالميكانيكا الحيوية 
ر
اللغة ف

ر  BIOخر وال mechanicsتنقسم اىل قسمي 

وهو حياة

ر أب: هوخموثيعرفها  المبادىءو نها علم تطبيق القواني 
وط الميكانيكية عىل سي  الحركات الرياضية تحت شر

بيولوجية معينة

تعريف الميكانيكا الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



  البحث العلم  
ر
بية الرياضيةوفق التقنيات ف مجال الير

  
ر الميكانيكية التر داء الحرك  تحكم ال تحديد القواني 

تطوير مناهج البحث الخاصة بالميكانيكا الحيوية

  بحث طرق ال 
  داء الفتر

ر
نشطةمختلف ال المثالية ف

(إلخ...القوة والرسعة)وضع التدريبات البدنية 

أغراض
الميكانيكا 
الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



 
ر
ويتمثل ف

عظام ، ) 
مفاصل ،
عضالت ،
انسجة ،
(أوتار

ويــهتم 
بدراسة 
وظائف 
جسم 
االنسان

وتشمل 
المقذوفات 
االحتكاك 
عنعلم الموا

كيبات  الير
السيكولوج   

ة
ناتجة من 
مالحظة
الحركة 

خرىعالقة الميكانيكا بالعلوم ال 

علم 
يــــح الترسر

ياالفسيولوج
الرياضيات
ياء ر والفي 

علم النفس

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



  
ر
  أهداف الميكانيكا الحيوية ف

المجال الرياضر

1- تحسين االداء

2-منع االصابة وعمليات التأهيل بعد االصابة

3- تحين االداء الفنى

4- تطوير واستخدام ادوات جديدة

5- تحسين التدريب

6- تكنيكات لتقيل من فرص االصابة

7- المعداتتقليل االصابة عن طريق تصميم

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



لدية القدرة على

مجال 
دراسة الحركة
الرياضية

التعلم الحرك  
مجال الصناعة
واالنتاج

المجال 
الطت   

مجال الحركة
  
ر
الفراغف

مجال التطوير
لالنسانالحرك  

مجاالت الدراسة 

للميكانيكا الحيوية

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



...

يساعد الفرد عىل إتقان

والوصول داء الحرك  ال 

كفاءة إىل البالحركة 

يساعد الفرد عىل كفايةالو 

  
تفهم الحركات التر

يقوم بها

يوفر للفرد القدرة

عىل تحليل 
الحركات 
المختلفة

يوفر للفرد القدرة          

عىل تقويم

الحركات

يساعد الفرد عىل 
االحساس بالقوام 
المعتدل وحسن 
استخدام 

طراف الجسمأ

الميكانيكا الحيويةعلم دراسة هميةأ

1

3

2

4

5

امج  يساعد المدرب عىل وضع الي 
التدريبية

المناسبة تبعا للسن والجنس
6

ة رقم    Biomechanicsمدخل إىل الميكانيكا الحيوية (: 1)المحاضر
ر
  ف

المجال الرياضر



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

Planeالتعرف عىل مستويات الحركة 

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 2)المحاضر

Axesالتعرف عىل محاور الحركة 

  
 
نسبية الحركة والنظام اإلحداث



سؤال؟؟؟

  جسم االنسان؟
ر
  ف
ر
كم مستوى فراغ

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 2)المحاضر



ر منهـا عند حركة الجسم بأكمله أو جزء منه حركـة معينـة، فهنـه يجـب علينـا لـ   نصـف الحركـة أن نمـي 

ل الحركـة يـتم المستويات تمثل مركز ثقل الجسم، وعند تمثيـإلتقاءالمستويات والمحاور حيث أن نقطة 

  
ر
.القول بأن الحركة تتم حول المحور وتقع ضمن المستوى الفراغ

  تحدث حولها الحركة: المحور-
.هو النقطة التر

  تحدث فيه الحركة: المستوى-
.هو الفراغ التر

يوجد ثالث مستويات للحركة كالتاىل  : مستويات الحركة:

الجســم إىل ويقســم بالجســم مــن المــام للخلــف يمــر : Sagittal Plane( الجــانت   )الســهم  المســتوى -1

ر والخر جهة  ر أحدهما جهة اليمي  ر متساويي  (.الدحرجة المامية)اليسار، نصفي 

ر : Frontal Planeالمـــا   المســتوى -2 ر ويقســـم اليســار إىل يمـــر بالجســم مـــن اليمـــي  الجســـم إىل قســـمي 

، أحدهما أما   والخر   
ر )خلفر   بجانبي 

(.المشر

3-  
  )المستوى الففر

ر علوي : Transverse Plane(العرضر ،يقسم الجسم إىل قسمي  وسفىل 

(.دوران الجسم حول نفسه)

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 2)المحاضر



ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 2)المحاضر

شكل يوضح مستويات الحركة



 للحركة كالتاىل  محاور يوجد ثالث : الحركةمحاور:

ق : Longitudinal Axis( الــرأ   )الطــوىل  المحــور -1 الجســم مــن العــىل إىل الســفل فيــدور حولــه يخــير

حلـــق عـــىل  ر   الير
ر
  الـــدوران حــول الجســـم ف

ر
ر خـــه وهـــم  يمــر مـــن الـــرأس للالجليــد، وهـــو الجســم كمـــا ف قـــدمي 

  
.عمودي عىل المستوى الففر

  ـ  المحـور 2
ق مـن الجانـب إىل الجانـب الخـر عمـودي هـو : Transverse Axisالعـرضر خـه وهـم  يخـير

  
ر
  الركض، عىل المستوى الجانت   وهو موازي لسطح الرض كما ف

.أماما وخلفاويدور المشر

Anteroposteriorالعميق ـ  المحور 3 Axis : ق عمـودي الخلـف، الجسم خه وهم  من المـام إىل يخير

 لألرض،  عىل المستوى الما   وموازي 
ً
ية حيث يدور الجسم يمينا   العجلة البرسر

ر
 ويكما ف

ً
. سارا

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 2)المحاضر

يحدث تتعامد المستويات على بعضها البعض، وتتالقى عند نقطة مركز ثقل الجسم ف

االتزان



ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 2)المحاضر

شكل يوضح محاور الحركة



  
 
Coordinate system and MotionRelative: نسبية الحركة والنظام اإلحداث

ة رقم  (Axes and Plane)مستويات ومحاور الحركة (: 2)المحاضر

  
 
  D2النظام اإلحداث

 
D3النظام اإلحداث



...
:سيكون الطالب قادرا عىل

التعرف عىل مفهوم التحليل البيوميكانيك  وقواعده

ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

التعرف عىل أهمية التحليل البيوميكانيك  ومستوياته

التعرف عىل برامج وطرق التحليل البيوميكانيك  



ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

(البيوميكانيكي)الحركيالتحليل:

:مفهومه-1

اتتأثي  ومعرفةالحركةأجزاءدراسةهو الحرك  التحليل بمستوىالرتقاءلوالسببيةالوصفيةالمتغي 

.منهاالهدفوتحقيقالحركةأداء

:البيوميكانيك  التحليلقواعد -2

  التمرينأو المهارةاسمتحديد -
ر
.وواضحدقيقبشكلالبدث

  التمرينأو للمهارةالحرك  التحليلهدفتحديد -
ر
.حليلالتواجباتمعمتطابقا يكونإذ البدث

  العلميةالطريقةاختيار -
  نالتمريأو للمهارةالمطلوبالحرك  التحليلمعتتناسبالتر

ر
.البدث

  والجهزةالوسائلتحديد -
.الحرك  بالتحليلالخاصةالمعلوماتعىلالحصولخاللها منيمكنالتر

-



ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

ر - ر الخصائصتعيي  .تحليلهالمطلوبالتمرينأو بالمهارةالخاصةوالقواني 

ر العالقةتحليل- اتالخصائصبي  ر نظر وجهةمنوالمتغي  يائيةيحيةوالترسر الميكانيكيةالقواني  ر والفي 

.والفيسيولوجية



ة رقم  (ضيةالريا)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 10)المحاضر

ك  أهمية التحليل البيوميكاني

.ليل الحركات الرياضية وتوضيحهاحت-

وط الحركات الرياضية وتطويرها- ر وشر   قواني 
ر
.البحث ف

.اكتشاف طرق جديدة غي  معروفة أو غي  معقدة-

-  
ر الحركات الرياضية أو التكنيك الرياضر .تحسي 

  العاىل  -
  تتعلق بالتعلم الحرك  واإلنجاز الرياضر

.حل المشكالت التر

.ثانياالمتعلمإىلإيصالها ثمأوال الحركةتصور عىلالمدربيساعد -



ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

يك  مستويات التحليل البيوميكان

"التحليل بغرض التعرف عىل الخصائص التكنيكية للمهارة: "المستوى الول

  
ر
"التحليل بغرض الكشف عن عيوب الداء: "المستوى الثاث

"التحليل بغرض مقارنة الداء بالمنحنيات النظرية: "المستوى الثالث

"التحليل بغرض الدراسة النظرية لحركات النماذج: "المستوى الرابع



سؤال؟؟؟

؟  
  المجال الرياضر

ر
ما ه  أهم برامج التحليل الحرك  المستخدمة ف

ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر



ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

(ك  البيوميكاني)برامج التحليل الحرك  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

يةللحركات الرياضميكانيك  التحليل البيو قطر 

للحركات الرياضية( الحرك  )مخطه يوضح طرق التحليل البيوميكانيك  

يكيالتحليل الميكان

تيكى التحليل الكينا
أو السببى

الديناميكا االستاتيكا

التحليل 
الكينماتيكى أو

الوصفى

التحليل 
كمىالكينماتيكى ال

التحليل 
الكينماتيكى 

الوصفى



سؤال؟؟؟

ح العالقة    اشر
ر
 التحليل النوغ  والكم  ف

ر التدريب؟بي 

ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر



ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

  التدر 
ر
 التحليل النوغ  والكم  ف

ر يبالعالقة بي 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التدريب
ر
 التحليل النوغ  والكم  ف

ر شكل يوضح العالقة بي 



ة رقم  (يةالرياض)للمهارات الحركية ( الحرك  )التحليل البيوميكانيك  (: 3)المحاضر

مهارة التحليل 

تطبيق المعارف
يحية الترسر

المالحظة الدقيقة

تحديد المشكلة

فهم المعلومات
عن
المهارة

تفسي  المعلومات

تعتمد عىل أن 
/ يكون للمدرب 
المدرس القدرة 

عىل


