
  المرحلة الثانية (البايوميكانيك)محاضرة االولى ال

 مفهوم البايوميكانيك

اطلك مصطلح المٌكانٌكا الحٌوٌة او الباٌومٌكانٌن كتعرٌف للمصطلح الٌونانً وٌتكون هذا المصطلح من 

ومعناها االدارة او  Mechanicوكلمة  الحٌوٌةوعناها الحٌاة او   Bioكلمتٌن ٌونانٌتٌن هما 

حركات االنسان وتحلٌلها تحلٌال علمٌا. اما  ودراسة(تفهم 9976( وٌعرف الطالب )9988894)شلش,الماكنة

تحت شرٌط  الرٌاضٌةعلى سٌر الحركات  المٌكانٌكٌة والمبادئخموث فٌعرف بانه علم تطبٌك الموانٌن  هو

 -ٌنه. وٌنمسم المٌكانٌن عموما الى لسمٌن اساسٌٌن هما:بٌولوجٌة مع

 -:الستاتًن او السكو _9

والجسم فً حاله  متوازٌةعلى الجسم  المؤثرةوهو العلم الذي ٌغطً الحاالت التً تكون فٌها جمٌع الموى 

 سكون او ثبات

 -:الدٌنامٌنالمتحرن او _ 2

التً تسبب تغٌرا فً سرعته واتجاهه وٌنمسم  المتوازنةوغٌر  المتحركةالموى  طبٌعةوهو العلم الذي ٌبحث 

 الى لسمٌن داخلٌٌنهذا العلم 

وهو العلم الذي ٌعنً دراسه الحركة دراسه الحركه دراسه وصفٌه من حٌث زمانها ومكانها  -الكٌنماتٌن:أ_

ن انتمالٌا مستمٌما بصرف النظر عن الموى التً تسبب حدوث الحركه. ولد ٌكون الكمٌنماتٌ

 تٌن الدائري او الزاوي(.وٌسمى)بالكٌنماتٌن الخطً( او ٌكون حول محور ثابت وٌسمى )بالكٌنما

وهو العلم الذي ٌتناول دراسه الموى فً حاالت الثبات او الحركه ولد ٌكون الكاٌنتن خطا  -الكٌنتن:ب_

 مستمٌما وٌسمى )بالكٌنتن الخطً( او دارٌا وٌسمى )بالكٌنتن الدائري او الزاوي(.

 اهمٌة دراسة الباٌومٌكانٌن                                  

لدراسة الباٌومٌكانٌن اهمٌه كثٌره فً المجال الرٌاضً الن االغراض التً تمس جوهر العمل الرٌاضً  ان

متعددة ومتشبه بالنسبه للعاملٌن فً الرٌاضه كمدربٌن ومدرسٌن ورٌاضٌٌن , كما ان حركة التطور فً 

تمكن  االنسان من التغلب  المجال الرٌاضً تسٌر بدون انمطاع نحوه االمام مكتشفٌن الموانٌن الجدٌدة التً

على الموانٌن التً فرضتها الطبٌعه من ذالن نرى وبشكل عام  للباٌو مٌكانٌن اهمٌه كبٌره فً المجال 

 -الرٌاضً اما اهمٌته بشكل خاص فهً:

_تساعد فً اٌجاد االجوبه المطعٌه المتعلمه بافضل الطرق التكتٌكٌه للرٌاضٌٌن لكً ٌستطٌعوا ان ٌحمموا 9

 ات العالمٌه االنجاز

 _تساعد فً تطبٌك الموانٌن المٌكانٌكٌه على الحركه الرٌاضٌه  2



 _تعملعلى اكتشاف ومعرفه طرق االداء الفنٌه لالنشطه الرٌاضٌه3

 _تجاوز االخطاء واكشاف اسبابها ومعرفه الطرٌمه الصحٌحه فً التدرٌب الرٌاضً 4

 ٌه _تساعد اٌجاد الطرٌمه البسٌطه لمعرفه الحركه الرٌاض5

6_ 

تساعد على معرفه مدى تحمٌك التمارٌن التمارٌن الهداف التربٌه الرٌاضٌه التً تساهم فً تعلٌم التكنٌن 

 الرٌاضً من الناحٌتٌن المٌكانٌكٌه و البٌولوجٌة 

 _ تساعد على تلعٌم التمارٌن المناسبهوحسب العمر الزمنً للطلبه ضمن المرحله الدراسٌه7

 ركٌه عن طرٌك اتمان الحركات والمهارات البدنٌه _ضمان تحمٌك الكفاٌه الح8

 _ تساعد  على اعداد وتهٌئة  الرٌاضً للبطوالت الرٌاضٌه9

تهٌئة واعداد المرس والمدرب لزٌادة لدرته فً التموٌم للحركات والتمارٌن الرٌاضٌه لكً ٌستطٌع _91

 معرفه المفٌد منها لتعمٌمه واالبتعاد عن المضر 

مائد الرٌاضً لزٌادة لدرته فً التموٌم للحركات والتمارٌن الرٌاضٌه لكً ٌستطٌع _اعطاء الفرصه لل99

 معرفه المفٌد منها لتعمٌمه واالبعاد عن المضر

 على زٌادة لدرته فً االحتفاظ بلٌالته ولوامه المعتدل _ تساعد الرٌاضً العادي92

 نبه التعرض لالصابات والمخاطر_تعمل على زٌاده لدرة الرٌاضً على االداء الحركً الصحٌح مماٌج93

 _ زٌادة لدرة المفرد الرٌاضً على تحلٌل حركاته الذاتٌه وحركات الغٌر94

 

 


