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 امللخص

 تتوالف مع برنامج أنیمكنها ) ماتالب( عمل برمجة آلیة باستخدام الحاسوب اآللي عن طریق لغة إلىهدف البحث 
 لحركة ریاضیة بعد تغذیة البرنامج بمعلومات قلیلة ضمن أوتوماتیكیااألوتوكاد و استخراج بعض المتغیرات البایومیكانیكیة 

 أیضاوجود عدد قلیل من الباحثین الذین یجیدون التحلیل الحركي باستخدام الحاسوب والذین  الباحثین بألدراكالحركة ، ونتیجة 
یقضون ساعات متعددة الستخراج متغیرات بایومیكانیكیة لبحثهم علیه یتساءل الباحثان ، هل یمكننا برمجة آلیة الستخراج اكبر 

 تعمل على أوتوماتیكیة آلیةًا ؟ علیه یروم الباحثان برمجة عدد من المتغیرات البایومیكانیكیة وبدقة عالیة وبوقت قصیر جد
استخراج هذه المتغیرات والتي سوف توفر الوقت على المحلل الستخراج متغیرات بحثه واشتملت فرضیة البحث على الحصول 

لبرامج التحلیلیة على نتائج قیم متغیرات البحث وبشكل دقیق جدًا ومطابق لنتائج قیم المتغیرات التي تستخرج عن طریق ا
 لفئة الناشئین واستخدم األجهزةالمعمول بها حالیًا وبالنسبة لعینة البحث تم اختیار بطل العراق لفعالیة الجمناستك بفردي 

الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث وتم عرض نتائج متغیرات البحث وفقًا للبرامج المعتاد علیها والبرنامج 
 ) األوتوكاد( مع برنامج ) لغة الماتالب  ( لبحث الحالي حیث استنتج الباحثان ، تمكین التولیف بین برنامج المستخدم في ا

) أوتوكادماتالب ( بعد تغذیة البرنامج  ألیاوبدقة عالیة ، تم استخراج المتغیرات البایومیكانیكیة للحركة الریاضیة موضوع البحث 
 المختلفة ، وبرمجة آلیة أخرى وبأنواعهاتماد هذا البرنامج لتحلیل الحركات الریاضیة كافة  الباحثان مایلي اعوأوصىبقیم قلیلة 

 الحركة الریاضیة و حث الباحثون في مجال أثناء اإلنسانالستخراج متغیرات كینماتیكیة متمثلة بزوایا مفاصل جسم 
ل انجاز برنامج مماثل والعمل على تطویرها لخدمة البایومیكانیك على االندماج ببحوثهم مع كلیة العلوم قسم الحاسوب من اج

  الحركة الریاضیة 
  

Introducing  a Computer Program  to Automatically Determine Biomechanical Variables Of Athletic 
Moves After Feeding the Program with Minimum Information 

Lecturer.Dr.Abi.R.abdulaghany                         Asist.Lecturer.Farah.T.Muhamed 

Abstract 
The study aims at  devising a program that uses the Matlab package and also 

compatible with the AutoCAD software in order to automatically determine the biomechanical 

variables of athletic moves after feeding the program with minimum information within the 
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movement. As the researchers recognized the fact that the number of researchers that are 

capable of  kinematic analysis are limited , and they spend hours to determine the 

biomechanical variables in their researches, the researchers set fourth the problem of the 

study in questioning if it is possible  to write a program capable of determining the largest 

number of biomechanical variables with highest precision and shortest time.  Thus the 

researchers set out to devise computer program to perform the task and minimize the time of 

the analyzer in determining his research's variables . The study hypothesized that the results 

can be precise and identical to the values of variables determined using the traditional analysis 

programs and methods. The sample of the study was the Iraqi champion in Gymnastic in the 

amateur category. The researchers adopted the descriptive method which is appropriate with 

the nature of the study. The results of the study's variables were presented first using the 

traditional methods form and then the results using the devised program and comparing them 

. The researchers concluded that Matalab and AutoCAD packages can be tuned  with the aim 

of determining the kinematic variables including the joints of the human body during the 

athletic movement. The work was a result of collaboration between researchers in the fields of 

biomechanics and computer science  to developed such programs .  

  :لتعریف بالبحثا -١
   : البحثوأهمیةالمقدمة  ١-١
 هو وٕانما الفني المتطور للریاضیین لم یحدث نتیجة الصدفة او ضربة الحظ واألداءاز الریاضي المتقدم  االنجإن    

 ستخدامللعلوم الطبیعیة المختلفة ذات الصلة باالوالتطبیق المتكامل   األمثل الجید واالستثمارواإلعدادنتیجة للعمل الدؤوب 
العلم الذي یهتم بدراسة (  میدانیًا الباحثان الذي یعرفه لبایومیكانیكلمبادئ  العلمیة المعتمدة على اا  لألسس والسلیم

ویعد تحقیق االنجازات الریاضیة "،  ) في تغییر الحركةالحركة الحیة ظاهریًا أي وصفها خارجیًا وكذلك القوى المسببة 
قي الشعوب وتقدمها لما لها من  أصبحت هذه االنجازات دلیًال على ر إذ جمیع الدول واألفراد إلیهالمتمیزة هدفًا تسعى 

 تسهممردود اجتماعي وحضاري متقدم وهذا یتطلب اإلعداد المتكامل الذي یأخذ بعین االعتبار الكثیر من الجوانب التي 
 األولى التحلیل البایومیكانیكي البوابة یعدو   )١٣ ، ١٩٩٨حسین ، " ( یات أعلى مستو إلى الالعبین أوفي وصول الفرق 

 للتغیر االیجابي األخیرة اآلونةفما الحظه الباحثان في  غیر ریاضي أم فعل حركي ریاضي ات البحث أيلمعرفة حیثی
 وتمكینه عن اآللي في التحلیل الحركي البایومیكانیكي عن طریق االستخدام السلیم للحاسوب اإلبداع حد إلىالذي وصل 

 حركي وبسرعة ودقة عالیتین ، واستمر هذا العمل الجید فرة في استخراج قیم متغیرات أي فعلاطریق بعض البرامج المتو 
علیه اثنى الباحثان على هذا ، حركة ریاضیة ألي وصل لذروته في استخراج بعض المتغیرات البایومیكانیكیة أن إلى

 ، توكاداألو (  برامج التحلیل الحركيإلى الباحثان تولیف برنامج یضاف ارتأىالشئ ووفقًا لتعمقهم بهذا المسار العلمي 
خراج بعض الذي عن طریقه سوف یقلل الفترة الزمنیة في است) ماتالب (  وهو برنامج لغة) الفوتوشوب ، آي فیلم 
ومن المعلوم ان . ة وبدقة عالیة من دون الحاجة الستخراج هذه المتغیرات بوساطة القوانین یدویًا المتغیرات البایومیكانیكی
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لجة الفلم المصور فیدیویًا بعدد من البرامج وصوًال للنتائج الخام للحركة الریاضیة والتي عملیة التحلیل الحركي تتم بعد معا
 جهاز الحاسوب وذلك من اجل الحصول على أمامعدة ساعات طوال مما یتعب كاهله في الجلوس یستغرق المحلل بها 

 والتي تعتبر من اللغات البرمجیة )اتالب م(نتائج خام للبیانات المحللة من قبله لذا ارتأى الباحثان عمل برنامج بلغة
  اذ  في علوم الحاسوب  كافةالمهمة في حل المسائل الریاضیة المعقدة ومعالجة الصور التي تدرس في جامعات القطر

 سرعة ودقة إلى من اجل تقلیل ساعات العمل للحصول على قیم خام وبدقائق قلیلة تؤدي األوتوكادیتم تولیفه مع برنامج 
 البحث للحصول على نتائج صحیحة ، سریعة أهمیة قیمة خام لعینة بحثه ، من هنا جاءت أفضلصول على في الح
   .بالوقت نفسهودقیقة 

  امج المذكورة أعاله مع االستفادة من البر  في البحث العلمي من هنا تتحدد األهمیة في إیجاد طریقة سریعة
 :مشكلة البحث ٢-١

ین ذود عدد قلیل من الباحثین الذین یجیدون التحلیل الحركي باستخدام الحاسوب وال الباحثین بوجإلدراك نتیجة      
 الباحثان ، هل یمكننا برمجة آلیة یتساءل الستخراج متغیرات بایومیكانیكیة لبحثهم علیه طویلةایضًا یقضون ساعات 

 المشكلة تنحصر في السرعة أن أي  ؟الستخراج اكبر عدد من المتغیرات البایومیكانیكیة وبدقة عالیة وبوقت قصیر جداً 
 تعمل على استخراج هذه أوتوماتیكیة آلیة الباحثان برمجة ارتئعلیه  أخرىبإعطاء نتائج التحلیل وٕادخال متغیرات 

 یتعلم هذه أن باحث ألي الستخراج متغیرات بحثه عوضًا عن ذلك یمكن المتغیرات والتي سوف توفر الوقت على المحلل
 البحوث العلمیة الریاضیة وفقًا لفكرة البحث ولیس وفقًا لعملیة إنتاج الزیادة في إلىیة ببساطة مما یؤدي العملیة التحلیل

 ووفقًا للمسح الذي قام به الباحثان لم یجدا على فضال عن ذلكالتحلیل والتي هي حكرًا على البعض ومقابل ثمن باهظ 
  ) .التحلیل الحركي ( جة والریاضة تي جمعت بین البرمهذه الدراسة ال مثل بإجراء قام باحث أنمستوى القطر 

  : البحث هدف ٣-١
الستخراج بعض المتغیرات البایومیكانیكیة عن طریق لغة ماتالب  اآللي باستخدام الحاسوب آلیةبرمجة  ١-٣-١

  .  أوتوماتیكیا للحركة الریاضیة 
  : فرضیة البحث ٤-١
بشكل دقیق جدًا ومطابق لنتائج قیم المتغیرات التي تستخرج عن الحصول على نتائج قیم متغیرات البحث و  ١-٤-١

  .طریق البرامج التحلیلیة المعمول بها حالیًا 
  : مجاالت البحث ٥-١
  . للجمناستك األجهزةبطل القطر في فعالیة فردي :  المجال البشري١- ٥-١
   . محافظة نینوىيالقاعة الداخلیة للجمناستك في نادي الفتوة الریاض:  المجال المكاني٢- ٥-١
   .١/١١/٢٠١٠ ولغایة ١٠/١٠/٢٠١٠ من  ابتداءً :ألزماني المجال ٣- ٥-١
  : المصطلحات المستخدمة٦-١
العلم الذي یدرس القوانین الحركیة لإلنسان واألنظمة ذات العالقة مع القوى المؤثرة من خالل  : البایومیكانیك١- ٦-١

  . ) ١٠ ،  ١٩٨٧الصمیدعي ، (  وتفاعلها مع الطبیعةتوضیح القوانین لدراسة حركات اإلنسان وأجهزته

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  …………………برجمة حاسوبية الستخراج متغرياتاستحداث 

 ٢٠٣

) ظاهریًا ( هو احد أقسام البایومیكانیك الذي یعني بدراسة الشكل الخارجي لحركة الریاضي :كینماتیك  البایو ٢- ٦-١
    ) .٥٣ ،١٩٨٨السامرائي ، (  القوة المسببة للحركة ویطلق علیها علم الوصف الهندسي للحركة إلىدون التطرق 

هو العلم الذي یقوم بدراسة تكوین الحركة وتأثیر القوى المختلفة علیها مع بحث عناصر هذه  :كینیتك البایو ٣- ٦-١
   ) .١٤ ، ١٩٨٨، السامرائي ( القوى ونسبة كل منها

اعدة  والمستوى تقوم بعملیات تحلیل وتمثیل البیانات من خالل معالجتها تبعًا لقاألداءهي لغة عالیة :ماتالبلغة  ٤- ٦-١
 لتسهیل العملیات الحسابیة أساسا وقد صممت Matrix Laboratoryمن كلمتین مشتق Matlabواسم. البیانات بها 

  الریاضیة والمنطقیة التي تجرى على المصفوفات بكفاءة ودقة عالیة
                                                )Brian D.Hahn, 1997,7(( Gerad Blanchet , 2006 , 20)    

 :الصور الرقمیة  ٥-٦-١

 المنظمة في فضاء معین وتمثل كل قیمة منها شدة أو النقاط المنفصلة عبارة عن مجموعة من العینات أوهي 
 النقطة في الصورة وهي صور معالجة عن طریق جهاز الحاسوب التي تتعامل معها لغة ماتالب عن طریق تقسیم إضاءة

 وتمثل هذه النقاط على یمكن معالجة كل نقطة منها على حدا والتي ونیة التي تشكل الصورةاآلالف النقط الل إلىالصورة 
 ویحدد دلیلي صفها وعمودها مكان النقطة في الصورة األبعادشكل مصفوفة ثنائیة 

 أن الحاسبة منها الكامیرات الرقمیة وبما إلى الصورة إلدخالهناك عدة طرق   )torstenseemann.2002.5(الرقمیة
 ، ویحدد حجم  للصورةأفضلالصور الرقمیة مكونة من عدد من البكسالت فكلما ازداد عددها كلما حصلنا على نوعیة 

 الصور الرقمیة فتكون على ثالثة أنواع أما.  بعدد البكسالت المكونة لها أو بالبكسالت بأبعادها إماالصورة بطریقتین 
   :أنواع

  Binary Imageالصور الثنائیة  -١

  Gray Imageالرمادیةالصور  -٢

  .True Color  (Gerard.2006.24) یطلق علیها وأحیانا  Color Imageالصور الملونة -٣
  ) ١٠-٨ ، ٢٠٠٩محمد ،                                                                                                            (

  :بقةاإلطار النظري والدراسات السا -٢
   :اإلطار النظري١-٢
  : البایومیكانیك كعلم١- ١-٢

كان الرائد . یعني البایومیكانیك دراسة الحركة تحت شروط تشریحیة وهو علم ذات عالقة بمیدان الطب والهندسة
 الجسم وقوانین الروافع، وفي  كتل الجسمحیث تناول حركة المشي والعدو ودراسة مراكز ثقل) أرسطو(األول هو العالم 

 المخ إلى العضالت عن طریق األعصاب اذ نأن الدفع الحركي ینتقل م) جان(برهن العالم ) م١٢٠١ / ١١٣١(عام 
عن القوة ) نیوتن(بحث العالم و تؤثر في العضالت التي تقوم بعملیة االنقباض واالنبساط لكي تنتج الحركة في المفاصل 

آلة التصویر الفوتوغرافي عند اختراع  فین األساسیة للمیكانیكاوأسبابها وعمل على دراسة حركة اإلنسان واضعًا القوان
 آلة تصویر فوتوغرافي وضعت بعضها بجانب ٢٤عن طریق استعمال ) الفارس(من تصویر حصان وراكبه استطاع 

من وضع أألساس التشریحي ) لسجافت(واستطاع العالم ). الحركیة(البعض اآلخر، وبعد ذلك استعملت آالت التصویر 
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أجهزة ) أدیسون(طور العالم و . (Oyovprinco 1981,7)حركات الریاضیةللفسیلوجي لإلجابة على االستفسارات وال
، وبعد انتشار الدراسات باالعتماد )البایومیكانیك(التصویر السینمائیة بوضعها في خدمة تطور علم المیكانیكا الحیویة 

والذي یهتم بوصف الحركة من حیث مسارها ) ماتیكنالكی (على هذا العلم تم برمجة البحوث بفرعي الدینامیك وهما
ویهتم بدراسة القوة المسببة ) الكیناتیك(قوة المسببة للحركة والفرع اآلخر ل بالدون التدخ) المكاني والزماني(الهندسي 

الریاضي مما ) اء الفنياألد( علم البایومیكانیك بتحسین التكنیك ویسهم. ) العراقیة للریاضةاألكادیمیة، االنترنیت (للحركة
ساعد في تحطیم األرقام الریاضیة منذ منتصف القرن التاسع عشر ولحد اآلن ومن ذلك نرى وبشكل عام أن للمیكانیكا 

  :الحیویة أهمیة كبیرة في المجال الریاضي منها
  .جازات العالمیةتساعد في إیجاد األجوبة القطعیة المتعلقة بأفضل الطرائق التكنیكیة للریاضي لتحقیق االن. ١
  .تعمل على اكتشاف أفضل الطرائق الفنیة لألنشطة الریاضیة من خالل تجاوز األخطاء. ٢
  .تساعد على معرفة مدى تحقیق التمارین الریاضیة ألهداف التربیة الریاضیة. ٣

  .)٢٠٠٩ الریاضیة العراقیة، مقالة األكادیمیة،االنترنیت ( 
 على سرعة انتشار  ساعدتفي علوم الحاسبات والتقنیات اإللكترونیةر الكبیر ی التطو إنویرى الباحثان 

البایومیكانیك وكثرة البحوث والمعارف كما تداخلت علوم أخرى مثل التعلم الحركي فقدمت بعض الدراسات أسالیب 
التصویر السینمائیة بایومیكانیكیة للتغذیة الراجعة لنتیجة األداء من خالل رسم المنحنیات فضًال عن تزاید استعمال آالت 

 لتحلیل الحركات الریاضیة اعتمدت مفاصل الجسم كأجزاء مادیة أسسولوضع ). منصات القوى(مع أجهزة قیاس القوى 
وضحت للباحثین مسارات أجزاء الجسم ومدى توافقها مع األداء المهاري ووضعت لكل حركة األسلوب االنسیابي من 

م جلیًا في رسائل الماجستیر وأطاریح الدكتوراه والبحوث األكادیمیة حیث تفسر یظهر االعتماد على هذا العل. خالل ذلك
توضح الوضع التشریحي لمفاصل جسم اإلنسان من ) ١( والصورة المرقمة. النتائج باالعتماد على نظریاته

    (Alexender,1988,46)الجانب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 مفصل الورك

 

 مفصل الكاحل

 مفصل الركبة

 مفصل الكتف
 مفصل المرفق
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 ٢٠٥

  :التحلیل الحركي وأهمیته٢- ١-٢
حلیل البایومیكانیكي هو التعرف على مستوى أداء الحركات والمهارات الریاضیة في األلعاب إن الهدف األساسي للت

ین التعرف على نقاط القوة والضعف ین وباحثیین من مدربیی ومنها لعبة الجمناستك، لیتسنى للمختص مختلفال الراضیة
 الینظر إلیه بنظرة ضیقة بمعزل عن  والتحلیل.في مستوى األداء الفني وتقویمه بصورة موضوعیة وعلى أساس علمي

حالة اإلنسان البیولوجیة الن حركة اإلنسان مرتبطة بقوة ذاتیة داخلیة أساسها الجهاز العصبي واالجهزه الداخلیة األخرى 
 .فالتحلیل المیكانیكي لألداء الحركي هو وسیلة موضوعیة لتقویم األداء والعمل على تطویره ) ١٥ ، ١٩٩٠محجوب ،(

التحلیل في اختیار انسب الحركات واألوضاع التي یمكن أن یلجا إلیها الالعب في األداء المعین على وفق ویساعد 
ویفهم تحت مدلول التحلیل على انه مجموعة متفاعلة مختارة طبقا لما  ) . ٣١ ، ٢٣ ، ١٩٩٣حسام الدین ، (شروطه 

 الموجهة لیس فقط إلى دراسة العناصر المكونة للحركة تحدده أهداف وواجبات الدراسة من طرائق البحث البایومیكانیكیة
ویعرف التحلیل الحركي بأنه  ). ٤٤-٤٣، ٢٠٠٦شافع ،( الریاضیة بل أیضا إلى دراسة هذه الحركة كوحدة كلیة متكاملة

ا، وٕان ف منهدمستوى أداء الحركة الذي یحقق الهدراسة الحركة ومعرفة تأثیر المتغیرات الوصفیة والمسببة لإلرتقاء ب"
 ،١٩٧٨، وآخرون نشالی" (كم على مستوى إتقان األداءدراسة الخصائص الكینماتیكیة والكینیتیكیة تسمح بالتعلیل والح

أحد المرتكزات األساسیة لتقویم مستوى األداء والتي من خالله یمكننا مساعدة المدربین في "كما یعرف على أنه ). ٢٠٨
إضافة إلى تحدید مكامن الضعف في األداء والعمل . حقیق المستوى المطلوبمعرفة مدى نجاح منهجهم التدریبي في ت

  )١١ ،١٩٨٧الكاشف، ( : وتكمن أهمیة التحلیل الحركي فیما یأتي" على تجاوزها لرفع مستوى الالعبین
  .تعلیل الحركات الریاضیة وتوضیحها -١
 .بحث القوانین وشروط الحركات الریاضیة وتطوریها -٢

 .ضيیاضیة أو التكنیك الر تحسین الحركات الریا -٣

  :تطور أسلوب التحلیل الحركي ٣- ١-٢
ق بحث الحركات ئار طر یإن األبحاث والتجارب التي أجریت في مجال البایومیكانیك قد عنت قبل كل شيء بتطو 

ق البحث وانجازها ومع تحسین أسلوب التسجیل لصفات ئاوذلك الن تطور هذا العلم كان في األساس معتمدًا على طر 
مهمة أضحت أساس یخدم النظریات العامة التالیة في البایومكانیك بدأت جمع معلومات غنیة ومالحظات یزات الحركة وم

ومع تزاید الرغبة في دراسة حركات اإلنسان باالرتباط مع تطور علوم الطبیعة وتطور الصناعة الذي تطلب استخدام 
ستخدام أبسط جهاز لتحدید مركز ثقل كتلة جسم اإلنسان من قبل المیكانیك في بحوث النشاط الحركي وقد بدا األمر في ا

 وكذلك األخوین فیبر اللذان بحثا حركة اإلنسان بواسطة جهاز میكانیكي وتال ١٨٣٦كل من العالمین بورللي وبازلر عام 
بیرا في بحث الحركات وخاصة التصویر اآللي لسلسلة حركیة من عدة صور ذلك ابتكار أجهزة التصویر التي لعبت دورًا ك

 أثناء الحركة الریاضیة وكذلك حركة أجزاء الجسم المختلفة  فيمع استخدام الضوء والتي تعیین سیر مركز ثقل كتلة الجسم
 التصویر السینمائیة آلةدام وفي أواسط القرن العشرین بدأ استخدام التصویر السینمائي باستخ). ١٧ ،١٩٨٨السامرائي، (

لتصویر الحركة الریاضیة وعلى ضوئها یتم استخراج المتغیرات البایومیكانیكیة عن طریق أجهزة خاصة یقوم بواسطتها 
الباحث من رسم وصالة جسم الریاضي من بدایة الحركة وحتى نهایتها بالتتابع ثم استخراج زوایا وارتفاعات وٕازاحات 

 م ٢٠٠٢ أثناء الحركة، وأخیرا وفي األعوام التي تلت القرن الواحد والعشرین وتحدیدُا في عام  فيوزمن مفاصل الجسم
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دخل التحلیل الحركي باستخدام التصویر الفیدیوي وبشكل سریع وواسع النطاق نتیجة لدقة استخراج المتغیرات 
  .  عن طریق الحاسوب اآلليالبایومیكانیكیة وباستخدام برامج حدیثة

  : استخدامها في المجال الحاسوبي و  ة ماتالبلغ ٤- ١-٢
  . تحلیل البیانات والمعطیات واكتشافها والنمذجة المرئیة لها -١
  .ة یوباس العملیات الریاضیة والح-٢
  . تطویر الخوارزمیات -٣
  . للمشاریع األولیة المخططات النمذجة  والمحاكاة وتصمیم -٤
   company\com.mathworks.ww\    الرسوم العلمیة والهندسي-٥

 تمثل بشكل مصفوفة لذا یمكن تطبیق جمیع العملیات الحسابیة والمنطقیة )ماتالب( الصورة في لغة أنوبما 
   . (Mathworks , 2002,3).وبصورة مباشرة

  : البحثإجراءات -٣
  .منهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث  استخدم الباحثان ال:منهج البحث١-٣
  :عینة البحث٢-٣
 بطولة آلخر للجمناستك وفقًا األجهزة وهو بطل القطر في فعالیة فردي المعدیة تم اختیار عینة البحث بالطریقة     

 بطولة رآلخوفقا   ) األجهزةفردي ( ناستك م في فعالیة الجمدیریات التربیة وكذلك بطل ٢٠٠٩ في محافظة اربیل أقیمت
  -:الذي یبین اسم الالعب وكتلته  ) ١(  ، وكما مبین في الجدول رقم ٢٨/١٠/٢٠١٠ في محافظة كركوك أقیمت

  اسم وكتلة عینة البحث)١(رقم الجدول
  كغم/ كتلة الالعب   اسم الالعب

  ٢٥  ألعبیدي یزن صائب
  : المستخدمة واألجهزة وسائل جمع البیانات ٣-٣
  :ت  وسائل جمع البیانا١- ٣-٣

  ) . یدویًا ، آلیاً  ( اآلليتم جمع البیانات عن طریق المالحظة العلمیة التقنیة والتحلیل بوساطة الحاسوب 
  : المستخدمة واألدوات األجهزة ٢- ٣-٣
  األرضیةبساط الحركات * 

  جهاز مهر * 
  جهاز قفاز * 
   متر ١مقیاس رسم * 
  Sony تصویر نوع آلة* 
  ستاند كامیرا* 
  ملم ٨فیلم * 
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  Dellحاسبة نوع الب توب * 
  سم ٥٠٠شریط قیاس * 
  شریط الصق * 
   :األولىالتجربة االستطالعیة  ٤-٣
 من خالل هذه التجربة تم الحصول على قیم نتائج بایومیكانیكیة تم استخراجها مسبقًا عن طریق التحلیل الحركي    

وشملت متغیرات للقفز ضمًا على جهاز المهر في  ،  ) ٨-٣( كما موضح في باستخدام برامج التحلیل المتعارف علیها 
فعالیة الجمناستك لیتسنى للباحثان مالحظة دقة النتائج التي سیتم الحصول علیها بالبرنامج الذي استخدموه مع تولیفه 

  . منها یدویًا التأكد القیم المستخدمة هي قیم صحیحة وقد تم أنعلمًا  ) أوتوكادماتالب ( ببرنامج 
  : االستطالعیة الثانیة  التجربة٥-٣

 نقطتین أیعاز بأخذ وذلك األوتوكاد   تم من خالل هذه التجربة تولیف لغة الماتالب مع الصورة المحللة ببرنامج 
 عدد بأقل والمحاولة بتغذیة برنامج ماتالب لالعب الحركي لألداء) نقطة بدایة ، نقطة نهایة (  والعمودیة األفقیة لإلزاحة

 من ابتداءً  أسبوع واحدات لكي نحصل على متغیرات البحث واستغرقت هذه التجربة مدة ممكن من المعلوم
   .٢٠١٠/ ١٦/١٠ ولغایة ١٠/١٠/٢٠١٠
  : التجربة الرئیسة ٦-٣
في هذا  األخریین الباحثین عمل برمجي نهائي لیتسنى فهمه بسهوله من قبل إجراء تم من خالل هذه التجربة      

 إدخال حیث تم اإلجرائيم كیفیة استخدامه ، وعمل واجهة للبرنامج تتالئم مع حجم البحث الذین یرغبون بتعلالمجال 
 قیمة كتلة إدخال یقوم البرنامج بعد تفعیله بطلب بأنه بلغة عربیة تعرض من قبل برنامج الماتالب وذلك  اإلیعازاستقبال 

 هذه اإلدخالر للحركة ككل وبعد عملیة  سم ، عدد الصو ١٠٠جسم الالعب ، قیمة مقیاس الرسم الحقیقي الذي هو 
  العمودیة ،و األفقیة العمودیة ، الزمن الكلي ، السرعة و األفقیة الحقیقیة اإلزاحة(  باستخراج كل من ألیاسیقوم البرنامج  

 ) .قة الكاملة  ، الطاقة الكامنة و الطااألفقیة ، القدرة ، الطاقة الحركیة األفقي ، القوة بالنیوتن ، الشغل األفقيالزخم 
 النهائیة لعمل األسس بوضع ١/١١/٢٠١٠ ولغایة ١٧/١٠/٢٠١٠حیث استغرق هذا العمل في هذه التجربة من 

المحللة (  النتائج للحركتین كًال على حدا إخراج من صالحیة البرنامج عن طریق مالحظة الدقة في التأكدوتم . البرنامج 
   ) .٨-٣(   كما موضح في امج المعتاد علیهاتي تم استخراجها بالبر  الاألولیةومطابقتها مع القیم ) بالبحث 

  : المتغیرات البایومیكانیكیة ٧-٣
   الكلیة األفقیة اإلزاحة* 
  الزمن الكلي للحركة * 
   األفقیةالسرعة * 
   األفقيالزخم * 
   األفقیةالقوة * 
   األفقيالشغل * 
   األفقیةالقدرة * 
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  الطاقة الحركیة* 
  امنة الطاقة الك* 
  الطاقة الكاملة * 
  : البرامج المتعارف علیها والمستخدمة في التحلیل الحركي ٨-٣
 تم استخدام برامج خاصة في التحلیل عن طریق الحاسوب االلكتروني وذلك من اجل استخراج متغیرات البحث     

  :وهي كما یأتي 
  :I FILME برنامج ١- ٨-٣

أي (  صغیرة الحجم فیدویة مقاطع إلىخالله یمكننا تجزئة الفلم الفیدیوي هو عبارة عن برنامج مشغل فیدیوي من      
    MPEG المراد تحلیلها وهي من نوع األخرىكل حركة تكون مستقلة عن الحركات 

  :Image Read 8 برنامج ٢- ٨-٣

وتجزئته من هو عبارة عن برنامج متطور من مجموعة مایكروسوفت له القابلیة على تقطیع الفلم الفیدیوي       
ثا ، ثم یتم خزنها ) / صورة٢٥ -١(  صورة متسلسلة أي من٢٥ صور منفردة كًال على حدا بواقع إلىالبدایة وحتى النهایة 

  في الحاسوب لیتم معالجتها في برنامج آخر
  :AutoCAD 2000i برنامج ٣-٨- ٣       

ة وفي رسم الخرائط لألبنیة ، ویستخدم هذا هو برنامج هندسي واسع االستخدام في میادین الهندسة المعماری     
البرنامج في المجال الریاضي من اجل استخراج قیم كینماتیكیة وكینیتیكیة وبشكل واسع وهناك عدة إصدارات لهذا البرنامج 

   )   2000i , 2000 , 14, 2006 , 2007 , 2008( منها 
  : البرامج المستخدمة في البحث الحالي ٩-٣
   :AutoCAD 2000iبرنامج  ١- ٩-٣

   ) .٨-٣( كما موضح في 
   :Matlab لغة ماتالب ٢- ٩-٣

   ) .٤- ٦- ١( كما موضح في 
  : خوارزمیة البحث ١٠-٣
  .لالعبالتحلیل الحركي ة تمثل ر  وهذه الصو )األوتوكاد( في برنامج ةصور  تكوین -١
  .  التي تحوي التحلیل الحركيملونةالصورة ال قراءة -٢
  .لالعب وعدد الصور  قیمة كتلة اإدخال -٣
  ) .واأللوان واألعمدةعدد الصفوف (  الصورة أبعاد إیجاد -٣
  . الصوریة التي تحدد بدایة ونهایة الحركة المعالجة الصوریة تم تحدید النقاط عن طریق -٤
  ١٧  رقم الخطوةإلى لم یتم تحدید نقطتي بدایة ونهایة الحركة اذهب إذا -٥
   .تحدید نقطتین صوریتین باالعتماد على القیمة اللونیةعن طریق  ألفقيا تحدید قیمة مقیاس الرسم  -٦
  ١٧ رقم  الخطوةإلى اذهب األفقي لم یتم تحدید نقاط مقیاس الرسم إذا -٧
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  .قیم المتغیرات البایومیكانیكیة  إیجاد -٨
   .عرض قیم المتغیرات البایومیكانیكیة المحسوبة -٩

   والعمودي للنقاط األفقي البعد إیجاد ارتفاع الالعب عن نقطة معینة عن طریق  النقاط الصوریة التي تحددإیجاد -١٠
   رقم١٧ الخطوة إلى لم یتم تحدید نقطتي االرتفاع اذهب إذا -١١
  . قیمة مقیاس الرسم العمودي عن طریق تحدید نقطتین صوریتین باالعتماد على القیمة اللونیة إیجاد -١٢
  ١٧رقم  الخطوة إلىاس الرسم العمودي اذهب  لم یتم تحدید نقاط مقیإذا -١٣
  .والكاملة  قیمة الطاقة الكامنة إیجاد -١٥
  . الطاقة الكامنة والطاقة الحركیة عرض قیمة كل من -١٦
  . النهایة -١٧
  : عرض وتحلیل النتائج -٤
ام البرامج التحلیلیة  تناول هذا العرض نتائج كل من قیم المتغیرات البایومیكانیكیة لعینة البحث وذلك باستخد    

(  ولكن باستخدام برنامج للعینة نفسها عرض قیم المتغیرات البایومیكانیكیة فضال عنوالمعتاد علیها من قبل المحللین 
 مقارنة بین النتائج وذلك لعدم وجود أي فرق معنوي عن طریق الحصول على بإجراءولم یقم الباحثان  ) أوتوكادماتالب 

  .یقتین  بالطر  نفسهاالنتائج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 البدایة

ة ثمثل التحلیل الحركيقراءة صورة الملون  

 ادخال كتلة الالعب وعدد الصور
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معالجة الصورة الملونة وتحدید النقطتین الصوریتین 

اطبع قیم المتغیرات 
 البایومیكانیكیة

١ 
 

٢ 
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  : عرض النتائج ١-٤
  :  عرض النتائج البایومیكانیكیة لحركة القفز ضمًا على جهاز المهر ١- ١-٤
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ام البرامج المعتاد علیها لبایومیكانیكیة لحركة القفز ضمًا على جهاز المهر باستخدقیم المتغیرات ا)٢(الجدول رقم
  والبرنامج المستخدم في البحث الحالي

  أوتوكادبرنامج ماتالب   برامج التحلیل المعتاد علیها
  القیم  المتغیرات البایومیكانیكیة  القیم  المتغیرات البایومیكانیكیة

  م١.٩٢١   الكلیةاألفقیة اإلزاحة  م١.٩٢١   الكلیةاألفقیة اإلزاحة
  ث٠.٩٦٠  الزمن الكلي للحركة  ث٠.٩٦٠  الزمن الكلي للحركة

  ث/م٢.٠٠١  األفقیةالسرعة   ث/م٢.٠٠١  األفقیةالسرعة 
  جول٥٠.٠٢٥  األفقيالزخم   جول٥٠.٠٢٥  األفقيالزخم 
  نیوتن٥٢.١٠٠  األفقیةالقوة   نیوتن٥٢.١٠٠  األفقیةالقوة 
  جول١٠٠.٠٨٤  األفقيالشغل   جول١٠٠.٠٨٤  األفقيالشغل 
  واط١٠٤.٢٥٤  األفقیةالقدرة   طوا١٠٤.٢٥٤  األفقیةالقدرة 

  جول٥٠.٠٥٠  الطاقة الحركیة  جول٥٠.٠٥٠  الطاقة الحركیة
  جول١٦٠  الطاقة الكامنة  جول١٦٠  الطاقة الكامنة
  جول٢١٠  الطاقة الكاملة  جول٢١٠  الطاقة الكاملة

  :تحلیل النتائج  ٢ -٤
 التي تم استخراجها عن طریق البرامج المعتاد والذي یبین قیم المتغیرات البایومیكانیكیة ) ٢( من الجدول المرقم    

 ، یبین تساوي قیم المتغیرات البایومیكانیكة في الطریقتین المستخدمتین في )أوتوكادماتالب (علیها في التحلیل ، برنامج 
ت  بلغإذ  )ادأوتوكماتالب (  النتائج من قبل البرنامج  وٕاخراجالتحلیل مما یؤكد بذلك السالمة العلمیة والدقیقة في عمل 

ثانیة بكال الطریقتین  ) ٠.٩٦٠ (یقتین ، بلغت قیمة الزمن الكلي متر بكال الطر  ) ١.٩٢١ ( الكلیة األفقیة اإلزاحةقیمة 
  ثانیة بكال / متر ) ٢.٠٠١ ( األفقیة، بلغت قیمة السرعة 

نیوتن  ) ٥٢.١٠٠ (األفقیة القوة  بكال الطریقتین ، بلغت قیمةجول  ) ٥٠.٠٢٥ ( األفقيالطریقتین ، بلغت قیمة الزخم 
 ) ٥٠.٠٥٠(ین ، بلغت قیمة الطاقة الحركیةجول بكال الطریقت ) ١٠٠.٠٨٤( األفقيتین ، بلغت قیمة الشغل بكال الطریق

جول ) ٢١٠(جول بكال الطریقتین ، بلغت قیمة الطاقة الكاملة) ١٦٠(ین ، بلغت قیمة الطاقة الكامنة جول بكال الطریقت
  . المسبقة أهدافهوهذا ما یؤكد فرضیة الباحثان ویحقق .ین بكال الطریقت

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  -: استنتج الباحثان مایاتي النتائجمن خالل عرض وتحلیل :  االستنتاجات١-٥
  .وبدقة عالیة  ) األوتوكاد( مع برنامج ) لغة الماتالب  (  تمكین التولیف بین برنامج ١-١-٥
 ) أوتوكادماتالب ( بعد تغذیة البرنامجألیاموضوع البحث متغیرات البایومیكانیكیة للحركة الریاضیة تم استخراج ال٢-١-٥

  .بقیم قلیلة 
  - :یأتي یوصي الباحثان بما : التوصیات٢-٥
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   . المختلفةوبأنواعها  كافة تحلیل الحركات الریاضیةل اعتماد هذا البرنامج ١-٢-٥
   الحركة الریاضیة أثناء  فياإلنسانغیرات كینماتیكیة متمثلة بزوایا مفاصل جسم  الستخراج متأخرى آلیة برمجة ٢-٢-٥
 الباحثون في مجال البایومیكانیك على االندماج ببحوثهم مع كلیة العلوم قسم الحاسوب من اجل انجاز حث ٣-٢-٥

   .مماثل والعمل على تطویرها لخدمة الحركة الریاضیةهكذا برنامج 
   :جنبیةواألالمصادر العربیة 

   .٥ ،٢٠٠٩شهاب،  الریاضیة العراقیة ، األكادیمیة •
   .١٩٩٣ النظریة والتطبیقیة ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، األسسحسام الدین ، طلحة ، المیكانیكا الحیویة ،  •
   . ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،عمان١ التدریب الریاضي ، طأسس، ) ١٩٩٨(حسین ، حسن قاسم ،  •
  .دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .  البایومیكانیك ،) ١٩٨٨( فؤاد توفیق امرائي ،الس •
، الطبعة األولى، دار منظور علم الحركة للبدء في مسابقات العدو) ٢٠٠٦(شافع، خالد عبد الحمید حسانین  •

  .الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة
 .كانیك والریاضة، جامعة الموصل، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر البایومی١٩٨٧الصمیدعي، لؤي غانم  •

  . ، مكتبة النهضة العربیة ، القاهرة ١، االستفتاء في ریاضة الجمباز ، ط) ١٩٨٧( الكاشف ، عزت محمود ، •
  . ، مطبعة جامعة بغداد ١ النظریة في الجناستك ، طاألسس ، ١٩٧٨ ، وآخرونالیشن ، یوركن ،  •
 ، مطابع التعلیم العالي التحلیل الحركي الفیزیاوي والفسلجي للحركات الریاضیة ) ١٩٩٠ ( محجوب، وجیه •

   .والبحث العلمي، جامعة بغداد
جامعة  .  FPGA ، تنفیذ البیئة المادیة لمرشح استخراج الحواف باستخدام ٢٠٠٩محمد ، زهراء طارق ،  •

 .هندسة الحاسبات/ كلیة الهندسة /الموصل
• Alexender p.( 1970) , biomechanics Sefty, Moscow , . 
• Brian D. Hahn : “ Essential Matlab for scientistics and Engineers “ , 1997 , by Jw 

arrowsmith Ltd. Bristol . 
• Gerard Blanchet ,“ Digital signal and Image processing using MATLAB “ , Maurice 

charbith fste Ltd , 2006 . 
• MATLAB the language of technical  computing By Mathworks , 2002 . 
• Oyovprinco , (1981) Biomechanics of swimming  helthy , Kiev , . 
• Torsten seemann , “ Digital image processing using local segmentation “ , 2002 
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  ة القفز ضما على جهاز المهر من المستوى الجانبيالصور المقطعة أدناه توضح حرك)١(الملحق رقم 

                                
                      

١ 

٥ ٦ 

٣ ٤ 

٢ 
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  )١(الملحق رقم 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                  

  
  المخططات أدناه تمثل حركة الالعب من لحظة ضرب القفاز وحتى لحظة لمس البساط        

 
 
 

٨ ٧ 
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رسم ارتفاع عمودي عن المهر وقیمة مقیاس الواعلي الكلیة األفقیة لإلزاحة أدناهالصورتین الموضحة )٢(الملحق رقم   
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