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الملخص:

يهدف البحث إىل التعرف على مسامهة علم البيوميكانيك الرياضي يف حتقيق اقتصاد املعرفة يف ظل متطلبات
التنمية املستدامة،حيث أجريت الدراسة على عينة من أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
والبالغ عددهم  20أستاذ مت اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من أصل  60أستاذ أي بنسبة  ،%33.33كما
مت اتباع المنهج الوصفي من خالل توزيع استمارات استبيان على األساتذة ،وقد مت التعامل مع البيانات
باألسلوب اإلحصائي املالئم باستخدام النسب املئوية  %واختبار كاف تربيع بواسطة برنامج احلزمة اإلحصائية

للعلوم االجتماعية (.)SPSS 23

ويف األخري مت التوصل إىل أن للبيوميكانيك الرياضي دور فعال يف حتقيق االقتصاد املعريف والتنمية املستدامة
من خالل التطوير املستمر للفعاليات واالجنازات الرياضية وذلك لكوهنا إحدى قاطرات التنمية الصناعية ،كذلك
تبني أن احملاور االقتصادية للبيوميكانيك تقوم على جمموعة من اآلليات املتمثلة يف الكوادر البشرية والقوانني
العلمية واالجناز الرياضي والقواعد واإلجراءات والبيئة والتكنولوجيا وصوال إىل التنمية املستدامة ،وقد أوصى
الباحثني بإنشاء مراكز البيوميكانيك للبحث والتطوير وتنمية فرص االستثمار املشرتكة بني القطاعني احلكومي
واخلاص ،واجلامعات واملعاهد املنتجة أو املرتبطة باالقتصاد.
* الكلمات المفتاحية :البيوميكانيك ،اقتصاد املعرفة ،التنمية املستدامة.

Abstract:
The research aims to identify the contribution of biomechanics to the
knowledge economy in light of the requirements of sustainable development. The
study was conducted on a sample of the professors of the Institute of Science and
Technology of physical and sports activities of the 20 professors who were
randomly selected from 60 out of 33.33%, The descriptive approach was
followed by the distribution of questionnaire forms to the teachers. The data were
treated in the appropriate statistical manner using percentages% and a sufficient
quadratic test by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 23).
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Finally, it was found that biomechanics have an effective role in achieving the
knowledge economy and sustainable development through continuous
development of sports activities and achievements because it is one of the
locomotives of industrial development. It also turns out that the economic axes of
biomechanics are based on a set of mechanisms such as human cadres, scientific
laws, Environment and technology to sustainable development. The researchers
recommended the establishment of biomechanics centers for research,
development and development of joint investment opportunities between the
public and private sectors, universities and institutes associated with the economy.
* Key words: biomechanics, knowledge economy, sustainable development.

 -1مـقـدمة وإشكالية البحث:
إن التحول الكبري من االقتصاد التقليدي إىل اقتصاد املعرفة أحدث ثورة كبرية يف هذا اجملال ،مما انعكس إجیابا
على االقتصاديات احمللية والعاملية يف معظم دول العامل اليت استفادت من هذا التطور يف زيادة الناتج احمللي هلا،
ٕواجیاد فرص وظيفية جديدة ملواطنيها ،وابتكار أساليب عمل إبداعية خالقة يف إدارة األعمال واملوارد البشرية واملالية
واإلنتاجية ،وهذا التحول الكبري قلب املفاهيم النظرية والعملية يف عامل املال واألعمال ،حبيث أصبح االقتصاد
الرقمي والعمل به هو السائد يف أعمال القطاع اخلاص العاملي ومؤسسات األعمال ٕوادارهتا وعالقاهتا مع قطاعات
األعمال األخرى على املستوى احمللي والعاملي ،مما أنعكس إجیابا على زيادة رؤوس أمواهلا وتضاعف أرباحها ،بفضل
استخدام التطبيقات التقنية واملعلوماتية يف هذا اجملال.
واقتصاد املعرفة هو فرع جديد من فروع العلوم اإلقتصادية ظهر يف اآلونة األخرية ،يقوم على فهم جديد
أكثر عمقا لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور اإلقتصاد وتقدم اجملتمع ،وإن مفهوم املعرفة ليس باألمر اجلديد
بالطبع فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تفتّ َح وعيه ،وارتقت معه من مستوياهتا البدائية حىت وصلت إىل ما عليه
اآلن ،غري أن اجلديد اليوم هو حجم تأثريها على احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية وعلى منط حياة اإلنسان عموما،
وذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية ،فقد شهد الربع األخري من القرن العشرين أعظم تغيري يف حياة البشرية هو
التحول الثالث بعد ظهور الزراعة والصناعة ،ومتثّل بثورة العلوم فائقة التطور يف اجملاالت اإللكرتونية والنووية
والفيزيائية والبيولوجية والفضائية وكان لثورة املعلومات واإلتصاالت دور الريادة يف هذا التحول ،فهي م ّكنت
اإلنسان من فرض سيطرته على الطبيعة إىل حد أصبح عامل التطور املعريف أكثر تأثريا يف احلياة من بني العوامل
األخرى املادية والطبيعية ،لقد باتت املعلومات موردا أساسيا من املوارد اإلقتصادية له خصوصيته بل إهنا املورد
اإلسرتاتيجي اجلديد يف احلياة اإلقتصادية املكمل للموارد الطبيعية ،كما تشكل تكنولوجيا املعلومات يف عصرنا
الراهن العنصر األساسي يف النمو اإلقتصادي فمع التطور اهلائل لنأنظمة املعلوماتية حتولت تكنولوجيا املعلومات
إىل أحد أهم جوانب تطور اإلقتصاد العاملي ,وقد أحدثت هذه الثورة مجلة من التحوالت اليت تناولت خمتلف
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جوانب حياة اجملتمع ،سواء بنيته اإلقتصادية أو عالقات العمل أو ما يكتنفه من عالقات إنسانية  -جمتمعية..
إخل.
ويُعد مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة ،واليت ظهرت مع بداية االهتمام العاملي بقضايا البيئة ومحاية
املوارد الطبيعية من االستنزاف واالستخدامات غري الرشيدة لتلك املوارد ،كما أن تلك التنمية ترتكز على مبادئ
حتكم السلوك البشري مع املعطيات البيئية املتنوعة ،لذلك فإن هناك أهدافا تسعى إىل حتقيقها تلك التنمية من
خالل مشاركات ومسامهات أطرافها ،وباستخدام األدوات اليت تكفل الوصول إىل حتقيق تنمية مستدامة.
ومن أهم تلك العلوم أو األدوات يف اجملال الرياضي هو علم البيوميكانيك الذي ختصص باألداء احلركي
لإلنسان ويسعى إىل دراسة أجزاء احلركة ومكوناهتا للوصول إىل دقائقها ،سعيا وراء تكنيك أفضل ،فهو أحد وسائل
املعرفة الدقيقة للمسار هبدف التحسني والتطوير ،ويستخدم يف حل املشكالت املتعلقة بالتعلم والتدريب إذ يقوم
بتشخيص احلركات ومقارنة أجزائها وأوقاهتا وقوهتا ،واملقارنة بني احلركة اجليدة واحلركة الرديئة ويساعد على تطور
احلركة ومعرفة تكنيكيها وبذلك يقرب للمدرب صورة احلركة النموذجية ليتمكن من اختيار وسائل وطرائق التدريب
اخلاصة إليصاهلا إىل املتعلم من أجل جتنب األخطاء احلركية ،اعتمادا على القياس الدقيق للجوانب املختلفة املتعلقة
بالظاهرة لتحقيق أهداف االقتصاد املعريف يف اجملال الرياضي.
على الرغم من األمهية املتنامية لالقتصاد املعريف والتنمية املستدامة املعتمد على خمتلف التقنيات والتكنولوجيا
املعلوماتية املتقدمة على مستوى العامل ككل ،إال أنه ال يوجد إدراك واضح ومعمق لدور علم البيوميكانيك عند
العاملني يف اجملال الرياضي ٕوامهال الفكر أو اجلهد البشرى اخلالق واملعتمد عليه لتحقيق أفضل إنتاجية وبأقل
استهالكية لكل رياضي يهدف إىل اإلجناز التنافسي على صعيد بطوالت العامل املختلفة ،واكتفاء العاملني يف اجملال
الرياضي يف اجلزائر باألساليب املعتمدة على التحليل واحلكم والتقدير الذايت وعزوفهم عن أحدث برامج التحليل
احلركي الرقمي والتكنولوجيا املتقدمة اليت تنطوي على نسبة إنفاق فوق املتوسط على البحوث والتطبيقات والتطوير
أو نسبة توظيف فوق املتوسط للعلماء واملهندسني ،أو كليهما ،هذا ومیكن القول بأن البيوميكانيك املعتمد على
تقنيات املعلومات هو العلم التقين املتقدم الذي يضم اجملاالت اإلنتاجية ذات القيمة املضافة العالية واليت تعتمد
أساسا على الفكر واجلهد البشرى اخلالق.
لذا جاء البحث حماولة لتقليص الفجوة املعرفية لدى املهتمني باجملال الرياضي يف اجلزائر مقارنة بدول العامل
واالهتمام بعلم البيوميكانيك كونه أحد ركائز االقتصاد املعريف األمر الذى يستلزم حتمية الوقوف على هذا الواقع
لالنطالق منه حنو اللحاق هبذه الدول من خالل دراسة واضحة املعامل حتقيقا للتنمية املستدامة.
ومن هنا میكن صياغة مشكلة الدراسة كالتايل:
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 -2الفرضيات:
تعرف الفرضية على أهنا "ذلك احلل املسبق إلشكالية البحث" ،وهناك من يرى أن فروض البحث هي "تنبؤ
لعالقة قائمة بني متغريين"

 -1-2الفرضية العامة:
 يساهم علم البيوميكانيك الرياضي يف حتقيق اقتصاد املعرفة يف ظل متطلبات التنمية املستدامة. -3أهمية البحث :تكتسي دراستنا هذه أمهيتها من:

 -1-3الجانب العلمي (األكاديمي):
 إبراز القيمة العلمية للبيوميكانيك ،وأمهيته يف اجملال الرياضي واالقتصادي املعريف. استخالص مجلة من التوصيات العلمية قصد جعلها كمرجع علمي يستفاد منه يف حقل الرتبية الرياضية. -إثراء الطلبة واألساتذة مبعلومات مفيدة يف هذا اجملال.

 -2-3الجانب العملي (التطبيقي):
 كون الدراسة ستطبق على أحد أهم القطاعات التعليمية ذات التأثري املباشر على التنمية الشاملة وهو قطاعالتعليم العايل.
 يفيد العاملني يف جمال االختصاص يف حتقيق االقتصاد املعريف والتنمية املستدامة. -4أهداف البحث:

* الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تسليط الضوء على مسامهة علم البيوميكانيك الرياضي يف حتقيق اقتصاد

املعرفة يف ظل متطلبات التنمية املستدامة.

 -5تحديد المصطلحات والمفاهيم:
میكن حتديد مصطلحات حبثنا نظريا وإجرائيا من أجل حتقيق القدر الكايف من الوضوح ،وهذا على النحو
التايل:
 -1-5علم البيوميكانيك الرياضي:

هو امليكانيكا احليوية وهو تطبيق املبادئ امليكانيكية على الكائنات احلية ،ويتضمن ذلك املتغريات اهلندسية
امليكانيكية والبحث والتحليل امليكانيكي للكائنات احلية وتطبيق املبادئ امليكانيكية على كل من األنظمة
البيولوجية ،إذ يطبق هذا البحث والتحليل مبستويات عدة بدءا باملستوى اجلزيئي الذي تتألف منه املواد احلية مثل
الكوالجني واإلالستني ،إىل مستوي األعضاء واألنسجة و بعض األمثلة البسيطة ألحباث امليكانيكا احليوية تشمل
دراسة القوى املؤثرة على األطراف.
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* التعريف اإلجرائي :هو علم يهتم بتطبيق القوانني امليكانيكية والفيزيائية على األداء احلركي لإلنسان قصد
الوصول إىل األداء املثايل بأقل جهد ووقت.

 -2-5اقتصاد المعرفة:

اقتصاد املعرفة يف األساس يقصد به أن تكون املعرفة هي احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي ،واقتصاديات املعرفة
تعتمد على توافر تكنولوجيات املعلومات واالتصال واستخدام االبتكار والرقمنة ،وعلى العكس من االقتصاد املبين
على اإلنتاج ،حيث تلعب املعرفة دورا أقل ،وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل اإلنتاج التقليدية ،فإن املوارد البشرية
املؤهلة وذات املهارات العالية ،أو رأس املال البشري ،هي أكثر األصول قيمة يف االقتصاد اجلديد ،املبين على املعرفة،
ويف االقتصاد املبين على املعرفة ترتفع املسامهة النسبية للصناعات املبنية على املعرفة أو متكينها ،وتتمثل يف الغالب يف
الصناعات ذات التكنولوجيا املتوسطة والرفيعة ،مثل اخلدمات املالية وخدمات األعمال.

* التعريــف اإلجرائــي :هووو أحوود فووروع االقتصوواد يقوووم علووى أسوواس املعرفووة ورأس املووال البشووري يف تطووور اإلقتصوواد

وتقدم اجملتمع.

 -3-5التنمية المستدامة:
هي التنمية اليت تُليب احتياجات البشر يف الوقت احلايل دون املساس بقدرة األجيال القادمة على حتقيق أهدافها،
وتركز على النمو االقتصادي املتكامل املستدام واإلشراف البيئي واملسؤولية االجتماعية ،والتنمية املستدامة هي
عملية تطوير األرض واملدن واجملتمعات ،وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تليب احتياجات احلاضر بدون املساس
بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاهتا.
* التعريف اإلجرائي :هي إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق

واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لنأجيال احلالية واملستقبلية.

 -6منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:
 -1-6المنهج العلمي المتبع:

نظرا لطبيعة موضوعنا ،ومن أجل تشخيص الظاهرة وكشف جوانبها ،بات من الضروري استعمال المنهج

الوصفي ملالئمته طبيعة الدراسة.

 -2-6مجتمع البحث:

ارتأينا يف حبثنا أن يكون اجملتمع خاص بأساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة

الدائمني وغري الدائمني والبالغ عددهم ( )60أستاذ.

 -3-6عينة البحث وكيفية اختيارها:
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العينة هي جزء من جمتمع الدراس ة الذي جتمع منه البيانات امليدانية وهي تعترب جزء من الكل ،مبعىن أنه تؤخذ

جمموعة من أفراد اجملتمع على أن تكون ممثلة جملتمع البحث.

حرصنا للوصول إىل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومطابقة للواقع باختيار العينة اخلاصة باألساتذة بطريقة

عشوائية بسيطة من اجملتمع األصلي حيث بلغت  20أستاذ أي بنسبة  %33.33من أصل  60أستاذ.

 -4-6مجاالت البحث:

* المجال البشري :میثل عدد األفراد الذين مت من خالهلم إجناز هذه الدراسة ،وقد مشل ( )20أستاذ.

* المجال المكاني :میثل اإلطار املكاين الذي مت فيه إجناز هذه الدراسة ،وقد مت إجراء الدراسة امليدانية على
مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بالبويرة.

* المجال الزماني :میثل اإلطار الزماين الذي مت فيه إجناز الدراسة ،حيث دام إجناز البحث ما بني

 2017/09/05حىت .2017/10/20

 -5-6األدوات المستعملة في البحث:

 االستبيان :لقد استعملنا االستبيان كأداة يف هذه الدراسة ،ألنه أنسب وسيلة للمنهج الوصفي ،وهو أداة منأدوات احلصول على احلقائق والبيانات واملعلومات ،ومن بني مزايا هذه الطريقة أهنا تسهم يف احلصول على بيانات
من العينات يف أقل وقت وجهد.
وقد احتوى االستبيان على ( )12سؤال مصاغا بشكل واضح وبسيط ومفهوم ،كما هو موضح يف املالحق.

 -6-6األسس العلمية لألداة (سيكومترية األداة):

* الصدق :يقصد بالصدق " قدرة املقياس على قياس اخلاصية اليت وضع لقياسها فعال وال يقيس شيئا بديال عنوه
أو باإلضافة إليه" ،وقد مت التحقق من الصدق الظاهري لالستبيان.

 -الجدول رقم ( :)01يوضح الصدق الظاهري لالستبيان:

الجامعة

القرار

المحكمين الدرجة العلمية
01
أستاذ حماضر "أ" جامعة البويرة موافق  +بعض التعديل
02
أستاذ حماضر "أ" جامعة البويرة موافق  +بعض التعديل
03
أستاذ حماضر "أ" جامعة البويرة موافق  +بعض التعديل
 -7-6الوسائل اإلحصائية :تم استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية ( )SPSS 23الستخراج املعادالت التالية:
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* النسبة المئوية (الطريقة الثالثية) :بعد عملية مجع كل االستبيانات اخلاصة باملدربني ،قمنا بعملية تفريغها
وفرزها ،حيث يتم يف هذه العملية حساب عدد تكرارات األجوبة اخلاصة بكل سؤال يف االستبيان ،وبعدها يتم
حساب النسب املئوية بالطريقة اإلحصائية الثالثية.

وملطابقة النتائج نقوم حبساب كا 2بعد ذلك جند كا 2اجملدولة بعد حتديد مستوى الداللة ( )0.05ودرجات
احلرية.
* اختبار كا:2

يسمح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بني خمتلف النتائج احملصل عليها من خالل االستبيان ،ويتكون هذا
القانون من:
 -التكرارات المشاهدة :وهي التكرارات اليت نتحصل عليها بعد توزيع االستبيان.

 التكرارات المتوقعة :وهو جمموع التكرارات يقسم على عدد اإلجابات املقرتحة (االختيارات).2

جدول كا حيتوي هذا اجلدول على:
2

2

 كا المجدولة :وهي قيمة ثابتة نقارهنا مع كا احملسوبة الختاذ القرار اإلحصائي. -درجة الحرية :وقانوهنا هو [ ن ـ ـ  ،]1حيث ن هي عدد اإلجابات املقرتحة.

 مستوى الداللة :نقوم مبقارنة النتائج عندها وأغلب الباحثني يستعملون مستوى داللة  0.05أو0.01

2

2

االستنتاج اإلحصائي :بعد احلصول على نتائج كا احملسوبة نقوم مبقارنتها ب كا اجملدولة فإذا:

كانت كا 2احملسوبة أكرب من كا 2اجملدولة فإننا نرفض الفرضية الصفرية  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1اليتتقول بأن الفرق يف النتائج يعود للفروق بني الفئتني أي توجد داللة إحصائية.

وإذا كانت كا 2احملسوبة أقل من كا 2اجملدولة فإننا نقبل الفرضية الصفرية  H0اليت تقول بأنه ال توجد فروق بني
النتائج وإمنا يعود ذلك إىل عامل الصدفة.

 -7عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

 -عرض وتحليل نتائج االستبيان الخاص باألساتذة:

 -الجدول رقم ( :)02النسب المئوية ونتائج كا 2لعبارات االستبيان.
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األسئلة اإلجابات التكرارات
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

النسبة

كا

%

المحسوبة
12.8

نعم

18

%90

ال

02

%10

نعم

20

%100

ال

00

%00

نعم

16

%80

ال

04

%20

نعم

18

%90

ال

02

%10

نعم

17

%85

ال

03

%15

نعم

15

%75

ال

05

%25

نعم

20

%100

ال

00

%00

نعم

15

%75

ال

05

%25

نعم

17

%85

ال

03

%15

نعم

16

%80

ال

04

%20

نعم

19

%95

ال

01

%05

نعم

16

%80

ال

04

%20

* تحليل النتائج:

2

كا

20

2

الجدولية
3.84
3.84

7.20
12.8
9.80
5

3.84
3.84
3.84
3.84
3.84

20

3.84

5
9.80
7.20
16.2
7.20

3.84
3.84
3.84
3.84

درجة

مستوى

االستنتاج

الحرية
1

الداللة
0.05

اإلحصائي

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

دال
دال
دال
دال
دال
دال
دال
دال
دال
دال
دال
دال

* المصدر :تحليل بيانات االستبانة بواسطة برنامج .spss

من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( ،)02والسؤال األول نالحظ أن من أجابوا بأن علم
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البيوميكانيك مكن من التغلب على صعوبات التدريب وذلك انطالقا من توظيفه للقوانني العلمية كانوا بنسبة مئوية
بلغت  ،%90يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%10كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  12.8وهي

أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة،
وهذا يعين استخدام القوانني واألسس اليت تساعد على توضيح الشكل الرياضي األفضل لنأداء احلركي للمهارات
وكذلك توضيح األسباب امليكانيكية للنجاح والفشل يف أداء احلركة ،ويشري عادل عبد البصير إىل أن العاملني يف

جمال امليكانيكا احليوية للحركات الرياضية يلجؤون إىل استخدام طرائق ووسائل التقومی املناسبة لدراسة احلركات
امليكانيكية اليت يؤديها اإلنسان مع مراعاة خصائص تلك احلركات وإمكانية حتديد األسباب امليكانيكية
واخلصائص الديناميكية احليوية للمهارات الرياضية.
ومن خالل نتائج السؤال الثاني نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك قدم أفضل وسائل الوقاية من

اإلصابات املختلفة وأفضل مترينات العالج الطبيعي والتأهيل الطيب كانوا بنسبة مئوية بلغت  ،%100أي مجيع
أفراد العينة يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%00كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  20وهي أكرب من

كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.

ومن خالل نتائج السؤال الثالث نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك أسهم بشكل فعال يف حل

كثري من املشكالت النفسية واالنفعالية باالعتماد على إجیاد أفضل مظاهر احلركة كانوا بنسبة مئوية بلغت ،%80
يف حني نسبة من أجابوا غري ذلك كانت  ،%20كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  7.20وهي أكرب من كا

2

اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،حيث أسهم
العامل والطبيب املعروف گالن يف تطور علم التشريح وقد ميز بني األعصاب والعضالت والذي برهن بأن الدفع

احلركي ينتقل من املخ إىل العضالت عن طريق األعصاب حيث يؤثر يف العضالت اليت تنقبض بدورها وتسبب
حدوث احلركة.

ومن خالل نتائج السؤال الرابع نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك أدى إىل االقتصاد بالنفقات
اخلاصة بالكوادر التدريبية نظرا العتماده على األجهزة الدقيقة للتحليل والقياس واستخراج النتائج كانوا بنسبة مئوية
بلغت  ،%90يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%10كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  12.8وهي

أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة،
حيث ازدادت احلركة العلمية املتعلقة بالبيوميكانيك الرياضي وبالذات بعد احلرب العاملية الثانية وخصوصا بعد ما
أصبحت احلاجة ملحة هلا حيث اهتم الدارسون بتطوير األجهزة الرياضية لكي يستطيع الالعبون إعطاء األفضل
دائما حتت عوامل األمان والسالمة من خالل تعاملهم مع األجهزة الرياضية يف اجلمناستك وغريها من الفعاليات
الرياضية.
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ومن خالل نتائج السؤال الخامس نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك أسهم بشكل متميز يف

حسن انتقاء الالعبني ٕواعداد أفضل برامج التدريب كانوا بنسبة مئوية بلغت  ،%85يف حني نسبة من أجابوا
عكس ذلك كانت  ،%15كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  9.80وهي أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر

وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،إذ يتطلب من العامل يف اجملال الرياضي
أن يكون متخصصا يف البيوميكانيك ليتمكن من أن يرتقي إىل مستوى أعلى من املستوى التطبيقي األساسي
املطلوب منه.

ومن خالل نتائج السؤال السادس نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك أثر بشكل كبري على
وسائل اإلعالم وذلك العتماده على التحليل الكمي والنوعي وعرضه للبيانات بشكل دقيق وواضح كانوا بنسبة
مئوية بلغت  ،%75يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%25كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  5وهي

أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.
ومن خالل نتائج السؤال السابع نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك أدى إىل رفع الواردات

االقتصادية نظرا لدخوله ساحات التسويق الرياضي والتجارة كانوا بنسبة مئوية بلغت  %100أي مجيع أفراد
العينة ،يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%00كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  20وهي أكرب من

كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.

ومن خالل نتائج السؤال الثامن نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك شجع أغلب الدول باالعتماد

عليه لنيل أعلى املراتب نظرا العتماده على التحليل احلركي الفوري والتغذية الراجعة كانوا بنسبة مئوية بلغت

 ،%75يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%25كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  5وهي أكرب من
كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.

ومن خالل نتائج السؤال التاسع نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك عمل على حتديد األخطاء اليت
تؤدي إىل ضياع الوقت والنفقات واجلهد املبذول وعمد إىل جتنبها وجتاوزها وفق املتغريات البيوميكانيكية كانوا
بنسبة مئوية بلغت  ،%85يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%15كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة

 9.80وهي أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل
الفرضية البديلة.
ومن خالل نتائج السؤال العاشر نالحظ أن من أجابوا بأنه من خالل تفاعل علم البيوميكانيك الكبري مع

العلوم األخرى أسهم يف وضع اخلطط التعليمية والتدريبية وتنفيذها دون خسائر بالوقت واألموال كانوا بنسبة مئوية
بلغت  ،%80يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%20كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  7.20وهي

أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة،
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حيث أسهم يف حساب الشغل امليكانيكي املطلوب والسعرات املصروفة وبرامج التغذية الصحية لتعويض الرياضي
خمزون جسمه من الطاقة وسرعة استشفائه.
ومن خالل نتائج السؤال الحادي عشر نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك فسر كثري من صور

األداء املثايل ووجه أنظار الباحثني حوهلا لتحليلها ودراستها واستنباط األفضل وفقا لقوانينه كانوا بنسبة مئوية بلغت

 ،%95يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك كانت  ،%05كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  16.20وهي
أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة،

حيث يهتم البيوميكانيك بوصف احلركة نوعيا ويتطلب التحليل النوعي من احمللل معرفة الغرض امليكانيكي من
احلركة من أجل تشخيص األسباب اليت تؤدي إىل أخطاء األداء احلركي ،ومن غري املعرفة باملبادئ البيوميكانيكية،
فإن احمللل جید صعوبة يف حتليل األداء ،وحتديد العوامل اليت يرتكز عليها ذلك األداء.

ومن خالل نتائج السؤال الثاني عشر نالحظ أن من أجابوا بأن علم البيوميكانيك عاد بأرباح كبرية مقابل

املصروف يف البطوالت الرياضية املختلفة كانوا بنسبة مئوية بلغت  ،%80يف حني نسبة من أجابوا عكس ذلك

كانت  ،%20كما بلغت قيمة كا 2احملسوبة  7.20وهي أكرب من كا 2اجلدولية  3.84مما يفسر وجود داللة

إحصائية ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،إذ غالبا ما تنتهز الشركات العمالقة املسابقات
الكربى للدعاية ملنتجاهتا عرب الالعبني البارزين الذين يستطيعون استقطاب ماليني اجلماهري يف األلعاب الواسعة
االنتشار.
* خــاتـمـ ــة:

لقد بدأنا حبثنا من اجملهول وها حنن اآلن ننهي هذا العمل املتواضع مبا هو معلوم ،وبدأنا مبا هو غامض وها حنن
اآلن ننهيه مبا هو واضح ،وبدأنا بإشكال وافرتاضات وها حنن اآلن ننهيه حبلول ونتائج ،حيث أن لكل بداية هناية
ولكل منطلق هدف مسطر ومقصود ،وها حنن اآلن خنط أسطر خامتة حبثنا اليت سنحاول من خالهلا تقدمی زبدة
املوضوع ومدى حتقيق اهلدف املرجو من ذلك وتقدمی فروض مستقبلية تساعد الباحثني على مواصلة البحث أو
إعادة دراسته من جوانب أخرى ،حيث انطلقنا من تعاريف ومصطلحات ،وجسدت جبمع املعلومات ومعاجلتها
وحتليلها معتمدين يف ذلك على العمل املنهجي الذي ال خيلو من الضوابط وااللتزامات املنهجية املطلوبة ،حيث
وضعنا يف مقدمة أهدافنا إزالة الغموض وااللتباس الذي ملسناه أثناء بداية هذا املوضوع ،هلذا كانت من أهم
اخلطوات املعتمدة هي تنظيم العمل يف إطار علمي ومنهجي.
فمن خالل دراستنا اليت مل تكن حمض صدفة أو عشوائية ،بل كانت نابعة عن قناعة حيث كان جممل هدفنا
يصبو إىل التعرف على مسامهة البيوميكانيك الرياضي يف حتقيق اقتصاد املعرفة يف ظل متطلبات التنمية املستدامة،
وبعد مرورنا باملراحل األساسية اليت میر عليها كل باحث توصلنا إىل أن للبيوميكانيك الرياضي دورا فعاال يف
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االقتصاد املعريف والتنمية املستدامة من خالل التطوير املستمر للفعاليات واالجنازات الرياضية وذلك لكوهنا إحدى
قاطرة التنمية الصناعية يف القرن احلادي والعشرين ،ويف هذا اإلطار فقد تبني أن احملاور االقتصادية للبيوميكانيك
تقوم على جمموعة من اآلليات املتمثلة يف الكوادر البشرية والقوانني العلمية واألداء واالجناز الرياضي والقواعد
واإلجراءات والبيئة والتكنولوجيا وصوال إىل حتقيق التنمية املستدامة.

* اقتراحات وفروض مستقبلية:
يف ضوء دراستنا ومناقشتنا للنتائج خلصنا إىل جمموعة من االقرتاحات والفروض املستقبلية واليت نأمل أن تكون
بناءة وتعمل على ترقية املستوى العلمي ،ومتثل بداية النطالق حبوث ودراسات أخرى يف هذا اجملال بتوسع وفهم
أكثر ومیكن حصرها فيما يلي:
 إنشاء مراكز البيوميكانيك الرياضي للبحث والتطوير وتنمية فرص االستثمار املشرتكة بني القطاعني احلكوميواخلاص ،واجلامعات واملعاهد املنتجة أو املرتبطة باالقتصاد.
 تبين وصياغة أطر علمية العتماد البيوميكانيك الرياضي كمصدر اقتصادي تكنولوجيا ،وقوانني ضمان توظيفالتكنولوجيا يف جمال إعداد الكوادر البشرية وحتسني القدرات اإلنتاجية هلم.
* قائمة المراجع باللغة العربية:

 -1حسني أمحد الشاف عي ،سوزان أمحد علي مرسي ،مبادئ البحث العلمي يف الرتبية البدنية والرياضية ،منشأة املعارف.2002 ،
 -2رشيد زروايت  ،مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية ،ط ،1عني مليلة ،اجلزائر.2007 ،
 -3طلحة حسام الدين :امليكانيكا احليوية واألسس النظرية والتطبيقية ،القاهرة ،دار الفكر العريب.1993 ،
 -4فريد كامل أبو زينة وآخرون ،مناهج البحث العلمي الكتاب الثاين اإلحصاء يف البحث العلمي ،ط ،1دار املسرية للنشر
والتوزيع :جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.2006 ،

* قائمة المراجع باللغة األجنبية:

5- Andrée Lamoureux (1995)," recherche et méthodologie en science humaines", Edition
Etudes vivantes, Québec.
 6- Maurice Angers (1996) - Initiation Pratique à La méth odologie des sciences mimines2éne Edition, Inc., chnébec.
7- Saad Bakry, industry development in the knowledge society, 2009..
8- SUSAN J.HALL.BASIC BIOMECHANICS, MOSBY,CO.1995.

* قائمة المواقع اإللكترونية:
9- http://ar.wikipedia.org/wiki/.
10- History of Biomechanics - Ariel Dynamics Video Library.
11- CED Technologies Biomechanics Experts.
12- Arab Strategy for Establishing the Arab ICT Society.
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