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 جامعة بنها. –كلية التربية الرياضية للبنين  –استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة 

شعبة  استحداث تطوير حمتوى مقرر تطبيقات امليكانيكا احليوية يف رياضات التخصص لطالب
 ملعايري جودة اعتماد مقرر طبقا   جامعة بنها بكلية الرتبية الرياضية التدريب بالفرقة الرابعة

 أ.م.د/ تامر حسين الشتيحي
Tamer.alshetaihy@fped.bu.edu.eg 

01005402100 

 :حثمقدمة ومشكلة الب

 
 
ي أي مجتمع هو المنهج، وحيث أد، فأهم أعمدة التعلم  حيث أن لكل بناء ع

 
 ؛ن لكل رحالة دليليم ف

ي يتفاعل 
ات الت  ي ميدان التعليم هو المنهج ألن المنهج هو مجموع الخبر

 
فدليل المعلم والمتعلم حي   يبحران ف

 ف تعليمية محددة. لم والمتعلم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها لتحقيق أهداحولها المع
(4 :1) 

ات الموجهة  وحيث أن المنهج هو األداة األساسية للمنظومة التعليمية وهو سلسلة من الخبر
 . لتحقيق أهداف معينة فالمناهج الدراسية هي مادة ومحتوى العملية التعليمية وهي أداة لتحقيق أهدافها 

(6  :20) 
هداف التعليمية من دون وجود المناهج المالئمة لمستوى نضج كما أنه من الصعب تحقيق األ

يه باإلضافة إىل استعداد فالمتعلمي   والمرتبطة بحاجاتهم وحاجات مجتمع واتجاهات العرص الذي يعيشون 
ي عرص يتمب   بالثورة العلمية والتكنولوجية

 
ي ف

 (20: 2) . المدرب للنمو المهت 

  إن
 
والمدلوالت والعوامل الميكانيكية المؤثرة تستوجب معرفة القواني    دراسة الحركة الرياضية علميا

ي نحو األفضل
ي اآلداء الحركي للفعاليات الرياضية بطريقة تحليلية لغرض رفع وتطوير اإلنجاز الرياض 

 
هذا  ؛ف

 . ي
ي المجال الرياض 

 
 الواجب يجب أن يناط بالمدرسي   والمدربي   ف

ي تقوم عىل أساس تعزيز الربط بي   إن معوق
ات كل علم قائم عىل األبحاث والنظريات والتجارب الت 

 (7: 1) الظواهر المختلفة لكي توجب لها قواعد ثابتة ومؤكدة. 

 
 
ة جيدة يعرف  إن المدرب الذي يفهم جيدا ي آداء المهارات الرياضية له مب  

 
العمليات الميكانيكية ف

عب، كما أن الخلفية العلمية تساعد المدرب لرؤية العالقات المتداخلة الموجودة بالضبط ما يريد أن يفهمه الال 
 
 
ي المهارات وهذه العالقات المتداخلة تسمح بالوصول إىل برامج تدريبية ومهارات متطورة جدا

 
 . ف

(5 :11) 

بية الرياضية  جامعة بنها  –وبحمد هللا وبفضله تعاىل تم االنتهاء من إعداد الالئحة الداخلية لكلية الب 
ي العام الجامعي 

 
ي هذه الالئحة  ،م2009/2010وتطبيقاتها ف

 
تم  ثدحمستمقرر ومن ضمن المواد الدراسية ف

( تحت اسم تطبتدريسه إىل طالب الفرقة الرابعة  ي
ي رياضشعبة )تدريب رياض 

 
ات يقات الميكانيكا الحيوية ف

م السابع  ي الب 
 
ي االتخصص وذلك ف

 
 يق الالئحة. بمن تط م2012/2013لعام الجامعي والثامن أي تم تدريسها ف

امج األكاد ي ال ودخول هذا المقرر ضمن البر
فرها حت  يمكن أن ابد من تو يمية له متطلباته الخاصة الت 

ي اإلعداد المتكامل للكوادر المتخصصة عىل الوجه المرجو، فجانب إعدا
 
د المناهج وتجهب   المعامل يسهم ف
ي تساعد عىل سهولة ورسعة االستيعاب، كما توفر إطار بد من توفب  المادة اكان ال 

 لعلمية المكتوبة الت 
 
  ا

 
 مرجعيا

 واألساسيةومن هنا جاءت فكرة البحث الذي يمثل الموضوعات الرئيسية من يريد البحث واالستقصاء؛ ل
ي 
 
 رياضات التخصص الذبمقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

 
 ي ي
 
بية ر  د ي كليات وأقسام الب 

 
البدنية س ف

 والرياضة. 

وحيث أن هناك مسافة بي   ما يتم عمله وبي   ما يجب عمله، هذه المسافة تمثل طموح اإلنسان 
 ، ي التمب  

 
بية الرياضية شورغبته ف بوية واإلنسانية تضح فيها تلك أوحيث أن الب  نها شأن كل المجاالت الب 
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طبيق العمىلي للمنهج وأنه كلما ضاقت يمكن عمله هو الت ن ما يجب عمله هو المنهج وما أالظاهرة وهي 
 
 
 (5:  6) . وكلما اتسعت تلك المساحة دل هذا عىل العكس المساحة بي   المنهج والتطبيق كان األداء ممتازا

 أوحيث 
 
 ن النظرية العلمية ال تقترص عىل أسلوب استحداث وتطوير المنهج فقط بل تنصب أيضا

 ( 13 : 3) . ك عزلة بي   الجانبي   عىل العمليات التنفيذية له أي أنه لم يعد هنا

الميكانيكا الحيوية  بيقاتاألمر الذي دىع الباحث لعمل استحداث للموضوعات الرئيسية لمقرر تط
ي 
 
 : وتحليله وذلك من خالل التعرف عىلالتخصص  رياضاتف

  ي
 
 التخصص.  رياضاتمدى تحقيق أهداف مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

  ي هذا المقرر. التعرف عىل طرق وأساليب
 
 التدريس المستخدمة ف

 ي محتوى مقرر تطبيق
 
ي يجب مراعاتها ف

ي رياضات. التعرف عىل األسس الت 
 
 ات الميكانيكا الحيوية ف

  ي يتم من خاللها تقويم المقرر
 األسس والمعايب  الت 

  ي
حات والتوصيات الت   تساعد عىل تطوير المقرر وزيادة فاعليته. المقب 

 :هدف البحث

ي رياضات التخصص من خالل: ير مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية استحداث وتطو 
 
 ف

  ي رياضات التخصص. تحديد أهداف
 
 مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

  ي
 
ي يجب مراعاتها ف

ي رياضات محتوى تحديد االسس الت 
 
مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

 التخصص. 

 ي ريا
 
 ضات التخصص. تحليل مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

  ي رياضات
 
ي تدريس مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

 
تحديد الطرق واألساليب المستخدمة ف

 التخصص. 

  .ي رياضات التخصص
 
ي مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

 
 تحديد أساليب التقويم المستخدمة ف

  حات والتوصيات بهدف تطوير المقرر المذكور والعمل عىل زيادة  فعاليته. تقديم المقب 

 :تعاريف البحث
ي تهي :المقرر

ات المربية الت  افها ئو هو مجموعة الخبر بقصسسسسسسسسسسسسسسسد ها المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة التعليمية للطالب تحت إرس 
 (8. )شامل المتكامل لمواجهة سوق العملمساعدتهم عىل اإلعداد ال

 :إجراءات البحث
 :منهج البحث

ي باألسلوب ال استخدام
 . ه لطبيعة البحثمسحي نظرا لمالئمتالباحث المنهج الوصف 

 :مجتمع البحث

         بية الرياضية جامعة بنها للعام الجامعي ي بكلية الب 
طالب الفرقة الرابعة شعبة تدريب رياض 

 . بعد استبعاد الغب  منتظمي    75 ويبلغ عددهم م 2015 / 2014

 بية الرياضية ب ي علوم الحركة بكليات الب 
 
اء من أعضاء هيئة التدريس المتخصصي   ف جمهورية الخبر

 (1مرفق ) مرص العربية. 

 :عينة البحث
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 :  تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية كما يىلي

 (1جدول )

 توصيف عينة البحث

 العدد نوعية العينة  
 20 أعضاء هيئة التدريس بأقسام علوم الحركة

 45 الفرقة الرابعة شعبة تدريب رياضيطالب 

اء من أعضاء هيئة التدريس حيثأفراد العينة لكل م( أعداد 1)يوضح جدول   (20) بلغ قوامها  ن الخبر
بية الرياضية. عضو   هيئة تدريس بأقسام علوم الحركة بكليات الب 

 طالب. ( 45)كما يوضح الجدول أعداد الطالب وكانت 

 وسائل جمع البيانات:

 استحداث تطوير محتوى مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية استمارة

  تحليل الوثائق 
 ح المرجعي والدراسات السابقة.المس 
 .المقابلة الشخصية 
 .استمارة االستبيان 

( كما قام باالطالع عىل الوثائق من قسسسسسسسسسسسسسسسم 2قام الباحث باالطالع عىل الئحة الكلية مرفق ) الوثائق: لتحلي
ي من خاللها تم التعرف عىل مجتمع البحث وعدد أفراده. 

 شئون الطالب الت 

االطالع عىل المراجع العلمية والدراسسسسات المرتبطة بموضسسسوع البحث وكذلك قام الباحث ب المسححا المرجعي:
ي 
 
 التخصص.  رياضاتالموضوعات الرئيسية لمقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

بية الرياضية  :المقابلة الشخصية ي كليات الب 
 
تم إجراء المقابالت الشخصية مع بعض أعضاء هيئة التدريس ف

اتهم وذلك للتعرف عىل اآلراء  ي موضوع الدراسة مع تحديد محاور االستبيان الخاصة بالمنهج واالستعانة بخبر
 
ف

ي مجال تصميم المقررات الدراسية. 
 
 (1مرفق )     ف

  :اسححتمارا اتسححتبيا 
ا
 - أعضسسساء هيئة التدريس) من:  قام الباحث بتصسسسميم اسسسستمارة اسسسستبيان وتطبيقها عىل كال

ي طالب 
 . (الفرقة الرابعة شعبة تدريب رياض 

 الهدف من اتستبيا  
مقرر تطبيقات  محتوى همية لتطوير األإىل معرفة المحاور والعبارات الالزمة وذات االستبيان يهدف 

ي رياضات التخص
 
ي ومن خالله يتم  صالميكانيكا الحيوية ف

اء أللفرقة الرابعة شعبة تدريب رياض  خذ أراء الخبر
ي هذا التطوير 

 
 . والطالب ف

 : خطوات إعداد اتستبيا
اء صوالمقابالت الشخاالطالع عىل المراجع من خالل  تحديد محاور اتستبيا : ية بالسادة الخبر

ي مجال الميكانيكا الحيوية
 
 . وعلوم الحركة والمتخصصي   ف

ي اختيار 3(؛ كما يوضح مرفق )2تحديد المحاور لالستبيان مرفق )تم 
 
اء ف ( النسبة المئوية آلراء الخبر

ي ضوء معايب  الجودة مرفق )محاور االستبيان وبناءا 
 
(؛ 4 عىل ما سبق تم صياغة العبارات الخاصة بكل محور ف



4 

 

4 

 

اء 5ويوضح مرفق )  آلراء الخبر
 
( توزيسسسسع العبارات عىل محاور 2ويوضح جدول ) ؛( النسبة المئوية لكل عبارة وفقا

 االستبيان. 

 (2جدول )

 توزيع العبارات على محاور االستبيان

 عدد العبارات احملاور

 30 أهداف المنهج 
 55 محتوى المنهج 

 8 طرق وأساليب التدريس 
 6 تقويم المنهج 
 9 تطوير المنهج 
 108 العدد الكلي 

  ي )نعم
 
ان التقدير الثالث ال( وذلك لإلجابة عىل االستبيان من خالل النسبة  -إىل حد ما  –تم تحديد مب  

ي تطوير مقرر تطبيقات عىل الع %80المئوية وقد ارتض  الباحث نسبة موافقة 
 
ي تساعد ف

بارات والت 
ي رياضات التخصص. 

 
 الميكانيكا الحيوية ف

 ( 6وتم التوصل إىل الصورة النهائية لالستبيان مرفق .) 

 :الخطوات التنفيذية للبحث
ة من تم التطبيق عىل عينة البحث من ي الفب 

 
يوم الخميس  أعضاء هيئة التدريس والطالب وذلك ف

 . م7/2015 / 9 الموافقالخميس  إىل يوم م2015 / 6/  4 الموافق

 :ةحصائياإل اتمعالجال
 : SPSS برنامج استخداماستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية لمعالجة بيانات البحث ب

  .الوزن التقديري 

 األهمية النسبية . 

 2كا . 
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 عرض ومناقشة النتائج:
 (3) جدول

 المنهج أهدافول للمحور األ ية النسبيةهمالتكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واأل

 65= ن

الوزن  ال اىل حد ما نعم العبارة م
 التقديرى

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
 األهداف المعرفية

أن يتضمن معلومات  .1
خاصة عن أهمية 
التعامل مع البيانات 

تستخرج  التياألولية 
 من االجهزة

61 93.80 2 3.10 2 3.10 189 96.92 107.11 

أن يتضمن معلومات  .2
جهزة خاصة عن األ
 يالمستخدمة ف

استخراج البيانات 
 البيوميكانيكية 

59 90.80 2 3.10 4 6.20 185 94.87 96.58 

 أن يتضمن المعارف .3
والمعلومات الخاصة 

نسان بحركة جسم ال 
حل  فيللمساهمة 

المشاكل الحركية 
المساهمة 
 البيوميكانيكية 

59 90.80 4 6.20 2 3.10 187 95.90 96.58 

أن يتضمن معلومات  .4
عن التحليل 
 هنواعأالبيوميكانيكى ب
 هومراحل

55 84.60 5 7.70 5 7.70 180 92.31 76.92 

أن يتضمن معلومات  .5
عن اختبار وتقيم 

 الحركياألداء 
بالمساهمات 
 البيوميكانيكية

55 84.60 5 7.70 5 7.70 180 92.31 76.92 

  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 (3) جدولتابع 

 المنهج أهدافول للمحور األ همية النسبيةالتكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واأل

 65= ن

الوزن  ال الى حد ما نعم العبارة م
 التقديرى 

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
 التربوية األهداف

طالب تنمية شخصية ال  .1
للطالب   الذاتيواالستقالل 

 والدقة واالتقان
56 86.20 4 6.20 5 7.70 181 92.82 81.63 

تنمية قدرة الطالب على   .2
 81.63 93.33 182 6.20 4 7.70 5 86.20 56 التفكير المنظم  فياآلليه 

بث روح التعاون لدى   .3
 72.40 91.28 178 9.20 6 7.70 5 83.10 54 الطالب

 72.58 90.77 177 10.80 7 6.20 4 83.10 54 ية الثقة بالنفس  تعمل على تقو   .4
تساعد الطالب على التدريب   .5

 60.40 87.69 171 15.40 10 6.20 4 78.50 51 على تحمل المسئولية

تعمل على تعود الطالب   .6
 86.52 94.36 184 4.60 3 7.70 5 87.70 57 على النظام  

 التعليمية األهداف
تعلم  أن يتضمن كيفية   .7

 91.60 93.85 183 7.70 5 3.10 2 89.20 58 الطالب مع البيانات األولية

أن يتضمن كيفية تعلم    .8
الطالب تشغيل األجهزة 

 الخاصة بالميكانيكا
57 87.70 4 6.20 4 6.20 183 93.85 86.43 

أن يتضمن كيفية تعلم    .9
الطالب حل مشاكل حركة 
الجسم االنسان بمساهمات 

 البيوميكانك
60 92.30 3 4.60 2 3.10 188 96.41 101.75 

أن يتضمن كيفية تعلم    .10
الطالب المبادئ األساسية 

 للتحليل البيوميكانيكى 
61 93.80 2 3.10 2 3.10 189 96.92 107.11 

أن يتضمن كيفية تعليم   .11
الطالب القدرة على اختيار 

 الحركيوتقيم األداء 
 بالمسهمة البيوميكانيكية

59 90.80 2 3.10 4 6.20 185 94.87 96.58 

 المهارات الذهنية
تحليل المهارات الرياضية   .12

وفقًا لمراحل األداء اكتشاف 
االخطاء بواسطة التصوير 

 السينمائى
58 89.20 2 3.10 5 7.70 183 93.85 91.60 

تطبيق قوانين الرياضات على   .13
 96.58 94.87 185 6.20 4 3.10 2 90.80 59 الحركات الرياضية.

 112.65 97.44 190 3.10 2 1.50 1 95.40 62 د مركز الثقلايجا  .14
تواجه  التيتحديد المعوقات   .15

 96.58 94.87 185 6.20 4 3.10 2 90.80 59 الرياضيفن األداء 

تطبيق المقذوفات والروافع   .16
واالحتكاك على المهارات 

 الرياضية 
61 93.80 2 3.10 2 3.10 189 96.92 107.11 

 فيواعه تحيل االتزان بان  .17
 101.94 96.92 189 1.50 1 6.20 4 92.30 60 .الرياضيالمجال 
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  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

 

 (3) جدولتابع 

 المنهج أهدافللمحور االول  التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واالهمية النسبية

 65= ن

الوزن  ال الى حد ما نعم العبارة م
 ى التقدير 

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
 المهنية والعلمية األهداف

توظيف ما تم دراسته عند   .18
التدريب على مختلف أنواع 

 الرياضات
58 89.20 3 4.60 4 6.20 184 94.36 91.42 

توظيف ما تم دراسته عند   .19
مختلف أنواع  فيالتدريس 

 الرياضات 
58 89.20 1 1.50 6 9.20 182 93.33 91.97 

مهارى  رياضيوضع برنامج   .20
 فيلكيفية اكتشاف وتال
 األخطاء الحركية

58 89.20 4 6.20 3 4.60 185 94.87 91.42 

 استخدامالقدرة على   .21
 96.58 94.87 185 6.20 4 3.10 2 90.80 59 الكاميرات

 96.49 95.38 186 4.60 3 4.60 3 90.80 59 القدرة على إجراء المعايرة  .22
 مة والقابلة للنقلالمهارات العا

 استخدامقدرة الطالب على   .23
وسائل االتصال المختلفة 
للحصول على المعلومات 
البحثية العداد األوراق 

 البحثية

57 87.69 3 4.62 5 7.69 182 93.33 86.52 

وسائل  استخدامالقدرة على   .24
عرض  فيالتكنولوجيا  

 معلومات المقررات الدراسية
57 87.69 2 3.08 6 9.23 181 92.82 86.80 

يقوم بتدريب الطالب على   .25
العمل اجماعى اثناء مناقشة 

 االبحاث الجماعية
56 86.15 2 3.08 7 10.77 179 91.79 82.18 

 5,991= 0,05ية عند مستوى معنوية الجدول 2قيمة كا

 بي   استجابات عينة البحث عىل عبارات المحور  (3)يتضح من جدول 
 
وجود فروق دالة احصائيا

ي  أهداف المنهج)ول األ
 
المحسوبة أعىل من قيمتها الجدولية عند  2جميع العبارات حيث كانت قيمة كا ف

قد و ، كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عىل عبارات المحور 0.05مستوى معنوية 
 (97,44، 87,69)تراوحت بي   

ي تساعد عىل تطوير مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية عىل العبارات ا %80وقد ارتض  الباحث نسبة موافقة 
لت 

ي رياضات التخصص. 
 
 ف
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 (4) جدول

 رمحتوى المقر يلمحور الثانل التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واالهمية النسبية
 65= ن

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

التقدير
 ى

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

 داخل المعمل وأثناء التجارب االداء
تاكد أن الطالب تعلم  1

المدخل للعمل التجريبى 
ومن ثم االختبار الصحيح 

ألمثل الطرق العلمية 
 وأفضلها

59 90.8
0 

2 3.10 4 6.20 185 94.87 96.58 

 استخدامقدرة الطالب على  2
االجهزة القياسية لدراسة  
انواع الحركات الرياضية 

المختلفة باالنشطة 
 الرياضية 

58 89.2
0 2 3.10 5 7.70 183 93.85 91.60 

يجب أن يتعلم الدارس أن  3
هذا المجال العلمى  فييطبق 

)التجريبى( كل ما أكتسبه من 
معارف ومعلومات نظرية 

خالل محاضرات الميكانيكا 
 الحيوية 

59 90.8
0 2 3.10 4 6.20 185 94.87 96.58 

يجب أن يتعلم الدارس  4
تظم والمنظم التسجيل المن

 لنتائج التجارب
62 95.4

0 1 1.50 2 3.10 190 97.44 112.65 

وجود خطة زمنية مقسمة  5
للمحاضرات على مدار 
الفصل الدراسى لمحتوى 

 المنهج 
59 90.8

0 2 3.10 4 6.20 185 94.87 96.58 

لتدريب  فيوجود زمن كا 6
الطالب على إجراء 

التجارب المعملية وتفسير 
 فيفادة منها النتائج لالست

 الناحية التطبيقية.

61 93.8
0 2 3.10 2 3.10 189 96.92 107.11 

 االمكانات المادية والبشرية
توافر معمل ميكانيكا  7

حيوية من حيث المساحة 
 م15×25التقل عن 

60 92.3
0 4 6.20 1 1.50 189 96.92 101.94 

باالضافة الماكن تخزين  8
االدوات وتدريس المواد 

 النظرية.
58 89.2

0 3 4.60 4 6.20 184 94.36 91.42 

توفير بيئة ومعامل خاصة  9
بالتصوير السينمائى 

 الحركيللتحليل 
58 89.2

0 1 1.50 6 9.20 182 93.33 91.97 

 أخصائى ميكانيكا حيوية 10
58 89.2

0 4 6.20 3 4.60 185 94.87 91.42 

 مبرمج كمبيوتر 11
59 90.8

0 2 3.10 4 6.20 185 94.87 96.58 

: تشغيل  فياخصائى فنى  12
وصيانة الحاسب اآللى ، 
واالت التصوير، تخزين 

 وتحضير األجهزة.
59 90.8

0 
3 4.60 3 4.60 186 95.38 96.49 
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الميكانيكا  معملاجهزة  13
89.2 58 الحيوية

3 3 4.62 4 6.15 184 94.36 91.42 

 5,991= 0,05ية عند مستوى معنوية الجدول 2قيمة كا
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 (4) دولجتابع 

 رمحتوى المقر يلمحور الثانل التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واالهمية النسبية

 65= ن

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

التقدير
 ى

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

 التطبيقى العلمى
تحديد نظام االحداثيات  14

87.6 57 المتعامدة
9 

4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 

نقطة أو  أيوصف وضع  15
83.0 54 جسم أي

8 
2 3.08 9 13.8

5 
175 89.74 73.51 

 فيتحديد درجات الحرية  16
الحركة ذات البعدين وذات 

 الثالث ابعاد
58 89.2

3 3 4.62 4 6.15 184 94.36 91.42 

مبادئ التصويروتكنولوجيا  17
90.7 59 التصوير

7 4 6.15 2 3.08 187 95.90 96.58 

 نظام المعايرة  18
62 95.3

8 1 1.54 2 3.08 190 97.44 61.06 

طرق تهذيب وتمهيد  19
90.7 59 منحنيات البيانات

7 3 4.62 3 4.62 186 95.38 96.49 

مقياس زوايا المفصل  20
84.6 55 االلكترونى

2 5 7.69 5 7.69 180 92.31 76.92 

تمثيل بيانات الحركة  21
92.3 60 الزاويه

1 1 1.54 4 6.15 186 95.38 101.94 

تحديد طرق القياس الكلى  22
لخصائص الجسم 

خالل  الذاتيوالقصور 
 التحليل

61 
93.8

5 2 3.08 2 3.08 189 96.92 107.11 

النمذجة العضلية  23
89.2 58 العصبية.

3 5 7.69 2 3.08 186 95.38 91.60 

 التحليل ثالثى االبعاد 24
59 90.7

7 2 3.08 4 6.15 185 94.87 96.58 

 بيوميكانيكا االتزان 25
62 95.3

8 1 1.54 2 3.08 190 97.44 112.65 

 الواقع االفتراضى 26
59 90.7

7 3 4.62 3 4.62 186 95.38 96.49 

المكانيكا  فياالمكانات  27
87.6 57 الحيوية

9 4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 
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معمل الميكانيكا الحيوية  28
)امكانيات مادية+ 
 امكانيات البشرية( 

54 83.0
8 2 3.08 9 13.8

5 175 89.74 73.51 

 الحركيالتحليل  29
58 89.2

3 1 1.54 6 9.23 182 93.33 91.97 

االسس والتطبيقات  30
المتعلقة بالقوانين األساسية 

 للحركة
الشغل  -االرتداد -)الدفع

 -والقدرة والطاقة
ميكانيكا  -المقذوفات
 الموانع

58 89.2
3 3 4.62 4 6.15 184 94.36 91.42 

 فيالتحليل الكي 31
60 

92.3
1 1 1.54 4 6.15 186 95.38 101.94 

 التحليل الكمى 32
55 

84.6
2 3 4.62 7 

10.7
7 178 91.28 77.29 

التحليل الميكانيكى لبعض  33
 58 المهارات الرياضية

89.2
3 3 4.62 4 6.15 184 94.36 91.42 

الدعم من تخصصات  34
89.2 58 ب والهندسة.اخرى كالط

3 
4 6.15 3 4.62 185 94.87 91.42 

  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

 (4) جدولتابع 
 رالمحور الثانى محتوى المقر التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واالهمية النسبية

 65= ن

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

التقدير
 ى

االهمية 
 2كا سبيةالن

 % ك % ك % ك

 المصطلحات
 المفاهيم الكيتاتيكية 35

59 90.7
7 3 4.62 3 4.62 186 95.38 96.49 

 االتزان 36
57 87.6

9 4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 

بيوميكانيكا الطرف  37
 -المرفق -العلوى)الكتف

 رسغ اليد(
58 89.2

3 4 6.15 3 4.62 185 94.87 91.42 

انيكا الطرف بيوميك 38
 -الركبة -السفلى) الحوض

 حركات القدم( -الكاحل
60 92.3

1 3 4.62 2 3.08 188 96.41 101.75 

 بيوميكانيك العمود الفقرى  39
56 86.1

5 3 4.62 6 9.23 180 92.31 81.82 

 -حركة المقذوفات )كرات 40
90.7 59 رمح( -جلة

7 4 6.15 2 3.08 187 95.90 96.58 
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 العضليةتحليل الحركة  41
57 87.6

9 2 3.08 6 9.23 181 92.82 86.80 

الوسط  فيحركة الجسم  42
92.3 60 المائى

1 1 1.54 4 6.15 186 95.38 101.94 

 بيوميكانيكا االتزان 43
57 87.6

9 7 10.7
7 1 1.54 186 95.38 87.26 

 كينسوتاب 44
60 92.3

1 3 4.62 2 3.08 188 96.41 101.75 

 األرجونوميكس 45
57 87.6

9 4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 

 يالمحتوى التخصص
كل تخصص على النقط التاليهي يجب ان يحتو   

الوقاية من االصابة  46
95.3 62 )مفصل الركبة(

8 
1 1.54 2 3.08 190 97.44 112.65 

أدوات الممارسة  47
90.7 59 )الكرة+الشبكة(+ المالبس

7 
1 1.54 5 7.69 184 94.36 96.86 

لحذاء واألرضية الخاصة ا 48
89.2 58 بالملعب )االحتكاك(

3 4 6.15 3 4.62 185 94.87 91.42 

 أرجوتوميكس قوانين اللعب 49
54 83.0

8 4 6.15 7 10.7
7 177 90.77 72.58 

 تحليل بعض المهارات 50
57 87.6

9 1 1.54 7 10.7
7 180 92.31 87.26 

مساهمة بعض  نسبة 51
المتغيرات البيوميكانيكية 
على فاعلية أداء بعض 

 . هارات الحركية المركبةالم
58 89.2

3 2 3.08 5 7.69 183 93.85 91.60 

عالقة عزوم القصور  52
لوصالت الجسم  الذاتي

 بفاعلية .................
57 87.6

9 3 4.62 5 7.69 182 93.33 86.52 

يكية المتغيرات البيوميكان 53
87.6 57 . لفاعلية أداء ...........

9 2 3.08 6 9.23 181 92.82 86.80 

بعض المؤشرات  54
 البيوميكانيكيه لمهارة
 ............وعالقتها

56 86.1
5 2 3.08 7 10.7

7 179 91.79 82.18 

دراسة تحليليه لتحديد زوايا  55
الرؤية الهندسية 

 لحكام...............
57 87.6

9 4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 

  5,991= 0,05ة عند مستوى معنوية الجدولي 2قيمة كا

 بي   استجابات عينة البحث إوجود فروق دالة  (4)يتضح من جدول 
 
عىل عبارات المحور حصائيا

ي 
 
ي  ر محتوى المقر  الثاث

 
المحسوبة أعىل من قيمتها الجدولية عند مستوى  2جميع العبارات حيث كانت قيمة كا ف

قد تراوحت و جابات أفراد عينة البحث عىل عبارات المحور ، كما اتضح أن النسب المئوية الست0.05معنوية 
 (97,44، 90,77) بي   
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ي تساعد عىل تطوير مقرر تطبيقات الميكانيكا  %80وقد ارتض  الباحث نسبة موافقة 
عىل العبارات الت 

ي رياضات التخصص. 
 
 الحيوية ف

 (5) جدول

 ساليب التدريسأطرق و الثالثحور لمل همية النسبيةالتكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واأل

 65= ن

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

التقدير
 ى

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

 طرق التدريس
الطرق القائمة  استخدام 1

 59 على جهد المعلم
90.7

7 3 4.62 3 4.62 186 95.38 96.49 

الطرق القائمة  استخدام 2
 57 على جهد المتعلم

87.6
9 4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 

طرق  استخدام فيالتنوع  3
التدريس على مدار الفصل 

 الدراسى
57 

87.6
9 4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 

 أساليب التدريس
أسلوب التدريس  تخداماس 4

90.7 59 المصغر
7 1 1.54 5 7.69 184 94.36 96.86 

 اسلوب التعلم التعاونى 5
54 83.0

8 4 6.15 7 10.7
7 177 90.77 72.58 

 الذاتياسلوب التدريس  6
57 87.6

9 2 3.08 6 9.23 181 92.82 86.80 

 اسلوب التدريس التفاعلى 7
58 89.2

3 2 3.08 5 7.69 183 93.85 91.60 

اساليب  استخدام فيالتنوع  8
التدريس على مدار الفصل 

 الدراسى
60 92.3

1 1 1.54 4 6.15 186 95.38 101.94 

  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2كا  قيمة

 بي   استجابات عينة البحث عىل عبارات المحور  (5)يتضح من جدول 
 
وجود فروق دالة احصائيا

ي  طرق واساليب التدريس الثالث
 
المحسوبة أعىل من قيمتها الجدولية  2جميع العبارات حيث كانت قيمة كا ف

النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عىل عبارات المحور  ، كما اتضح أن0.05عند مستوى معنوية 
 (95.38، 90,77)قد تراوحت بي   و 

ي تساعد عىل تطوير مقرر تطبيقات الميكانيكا  %80وقد ارتض  الباحث نسبة موافقة 
عىل العبارات الت 

ي رياضات التخصص. 
 
 الحيوية ف
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 (6) جدول

 تقويم المنهج الرابعلمحور ل همية النسبيةواألالتكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي 

 65= ن

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

التقدير
 ى

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

 أنواع التقويم  استخدامتنوع  1
58 

89.2
3 4 6.15 3 4.62 185 94.87 91.42 

وسائل حديثة  استخدام 2
 61 للتقويم

93.8
5 2 3.08 2 3.08 189 96.92 107.11 

ضرورة تقويم الطالب أثناء  3
تطبيق كل جزء تطبيقى 

 المقرر في
59 

90.7
7 2 3.08 4 6.15 185 94.87 96.58 

وجود بطاقة تقويمية  4
 62 للطالب

95.3
8 1 1.54 2 3.08 190 97.44 112.65 

وجود معايير ببطاقة  5
87.6 57 التقويم

9 
3 4.62 5 7.69 182 93.33 86.52 

محاور  فيقشة الطالب منا 6
95.3 62 تقييمه باالستمارة

8 
1 1.54 2 3.08 190 97.44 112.65 

  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

 بي   استجابات عينة البحث عىل عبارات المحور  (6)يتضح من جدول 
 
وجود فروق دالة احصائيا

ي  الرابع تقويم المنهج
 
المحسوبة أعىل من قيمتها الجدولية عند مستوى  2قيمة كاجميع العبارات حيث كانت  ف

قد تراوحت و ، كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عىل عبارات المحور 0.05معنوية 
 (95.38، 90,77)بي   

ي تساعد عىل تطوير مقرر تطبيقات الميكانيكا  %80وقد ارتض  الباحث نسبة موافقة 
 عىل العبارات الت 

ي رياضات التخصص. 
 
 الحيوية ف
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 (7) جدول

 المنهج تطوير الخامسلمحور ل همية النسبيةالنسب المئوية والوزن النسبي واألالتكرارات و

 65= ن

 العبارة م
الوزن  ال الى حد ما نعم

التقدير
 ى

االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك

أن يكون المقرر ليس  1
مكررًا لمقررات السنوات 

سية السابقة وقاعدة الدرا
أساسية للتطبيقات العلمية 

 الفعلية.

54 83.0
8 2 3.08 9 13.8

5 175 89.74 73.51 

متابعة متطلبات سوق  2
العمل من الجهات 

الخارجية وأضافتها بصورة 
 المقرر فيمستمرة 

54 
83.0

8 4 6.15 7 
10.7

7 177 90.77 72.58 

زيادة عدد ساعات  3
التدريسية للمقرر من مرة 

سبوعيًا إلى مرتين أ
 اسبوعياً 

55 
84.6

2 5 7.69 5 7.69 180 92.31 76.92 

أدوات واجهزة  استخدام 4
حديثة )وسائل تكنولوجيه 

 حديثة(
57 87.6

9 4 6.15 4 6.15 183 93.85 86.43 

االستعانة بمقاطع الفيديو  5
89.2 58 واالفالم التعليمية

3 4 6.15 3 4.62 185 94.87 91.42 

المقرر أهداف  أن يتحقق 6
أخرى للطالب كتعليم 
 التصوير السينمائى

58 89.2
3 5 7.69 2 3.08 186 95.38 91.60 

ادخال مقرر تطبيقات  7
 فيالميكانيكا الحيوية 

رياضات التخصصي 
 كمقرر الكترونى

54 
83.0

8 2 3.08 9 
13.8

5 175 89.74 73.51 

وجود معايير يتم م خاللها  8
تحديث المقرر من فترة 

 رى ألخ
58 89.2

3 1 1.54 6 9.23 182 93.33 91.97 

األهتمام بمطابقة المقرر  9
92.3 60 لمعايير الجودة

1 1 1.54 4 6.15 186 95.38 101.94 

  5,991= 0,05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

 بي   استجابات عينة البحث عىل عبارات المحور  (7)يتضح من جدول 
 
 وجود فروق دالة احصائيا

ي  الخامس تطوير المنهج
 
المحسوبة أعىل من قيمتها الجدولية عند  2جميع العبارات حيث كانت قيمة كا ف

قد و ، كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات أفراد عينة البحث عىل عبارات المحور 0.05مستوى معنوية 
 (95,38، 89,74)تراوحت بي   

ي تساعد عىل تطوير مقرر تطبيقات الميكانيكا عىل العبار  %80وقد ارتض  الباحث نسبة موافقة 
ات الت 

ي رياضات التخصص. 
 
 الحيوية ف
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 :اتستنتاجات
ي من خاللها تم عمل الدراسة التحليلية لتطوير مقرر تطبيقات أالوصول إىل  .1

هم عنارص المقرر الت 
ي رياضات التخص

 
:  صالميكانيكا الحيوية ف  وهي

  عليمية(. ت –تربوية  –أهداف المقرر )أهداف معرفية 

 ية-االداء داخل المعمل وأثناء التجارب) محتوى المنهج -التطبيف  العلىم-االمكانات المادية والبش 
 (المحتوى التخصض-المصطلحات

  .طرق وأساليب التدريس 

  .تقويم المنهج 

  .تطوير المنهج 

  .التجارب المعملية والبحثية 

  .الوسائل التعليمية 

 لخاصة بالمقرر. ق األهداف المعرفية اياالهتمام بتطب .2

بوية الخاصة بالمقرر.  .3  االهتمام بتطبيق األهداف الب 

 االهتمام بتطبيق األهداف التعليمية الخاصة بالمقرر.  .4

البديلة بالمقرر سواء اليدوية أو األجهزة األساسية و أهمية تناسب وتوافر وتنوع األدوات و  .5
ونية.   اإللكب 

ي  .6
 
 دم االقتصار عىل نوع واحد. أساليب التدريس المستخدمة وع استخدامالتنوع ف

ي عملية تطوير المنهج.  .7
 
 مشاركة كال من اعضاء هيئة التدريس والطالب ف

ي المنهج.  .8
 
 تقسيم المقرر إىل وحدات تدريسية تتماش  مع عدد الساعات المقررة ف

 التقويم المستمر للطالب.  .9

 ناء عملية التدريب. النتائج أث استخدامالربط بي   التجارب المعملية السابقة والجديدة ومحاولة  .10

11.  
 
ي رياضات التخصص وذلك طبقا

 
ي لمقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

 
التوصل إىل التوصيف النهاث

 ( والمعد من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة. 12للنموذج رقم )

 (7مرفق )

 التوصيات:
ي إعداد الخريسسسسج االمر الذي يتطلب اال

 
ة ف هتمام بها والعمل تحتل المقررات العلمية أهمية كبب 

 : ي ضوء نتائج البحث يوضي الباحث بما يىلي
 
 عىل تطويرها وف

ي تحليل المقررة  استخدام .1
 
استبيان استطالع أراء كل من السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب ف

 وتطويره. 
ي المقرر وإضافة تلك  .2

 
متابعة متطلبات سوق العمل من الجهات الخارجية وإضافتها بصورة مستمرة ف

 طلبات بالمقرر. المت
 اهتمام المقرر بمعايب  الجودة بصورة مستمرة.  .3
ة ألخرى.  .4  وجودة معايب  وآلية يتم من خاللها تحديث المنهج من فب 
ي لشعبة  .5

 
ي التدريب الميداث

 
ي رياضات ال ف

 
تطبيق المقرر المطور لمادة تطبيقات الميكانيكا الحيوية ف

 . ي
 التدريب الرياض 

 إعقال أي عنرص من عنارصه. التطوير المستمر المقرر وعدم  .6
 لنموذج توصيف مقرر المعد من قبل  .7

 
تم التوصل لتوصيف مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية تبعا

 الهيئة القومية لضمان الجودة. 
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: التحليل الحركي، الدار العلمية الدولية للنشررررررر ط مجيد، نجاح مهدي شاااال بيريسااااان خر  .1

 .م2002، التوزيع، عمان، األردنوالتوزيع ودار الثقافة للنشر و 
تطبيق نظام ضمان الجودة التعليمية واالعتماد لتطوير التعليم  :عبد الراضي حسن المراغي .2

 .م2008، ، دار الفكر العربي1الجامعي وقبل الجامعي ط
، : أضررررررواء على مناهج التربية الرياضررررررية، دار الوفاء، ا سرررررركندريةخرون أعفاف عثمان، و  .3

 .م2007
  م.2006، ، مكتبة الشباب2ط ،التدريس مبادئ ومهاراته :عيل صبري محمدماهر إسما .4

ا سرركندرية،  ،منشرر ة المعارف ،بيوميكانيكا التحليل الحركي والمهاري  :محمد إبراهيم شحاتة .5
 .م2014

: مناهج التربية الرياضررررية المدرسررررة انعكاسررررات مكارم حلمي أبو هرجة، محمد ساااعد زغلو  .6
 م.2005، لكتاب للنشر، مركز ا1عصر العولمة، ط

الموجهة قيميًا  ةي: مناهج التربية الرياضرررررية المدرسرررررمكارم حلىمي أبو هرجة، محمد سسسسسسعد زغلول .7
 .م2005، ، مركز الكتاب للنشر1العولمة، ط انعكاسات عصرفي مواجهة 

8. Nqua: .الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد    
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 (1مرفق )

 تم عرض استمارا اتستبيا  عليهمقائمة بأسماء السادا الخبراء الذين 

 الوظيفة االسم م
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  أحمد الدالي 1
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  أحمد السيوفي 2
 لتربية الرياضية جامعة طنطاكلية ا –أستاذ الميكانيكا الحيوية  إبراهيم جبر 3
 كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة –أستاذ الميكانيكا الحيوية  أحمد عبدالعظيم 4
 كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق –أستاذ الميكانيكا الحيوية  محمد عبدالحميد 5
 ة جامعة المنصورةكلية التربية الرياضي –أستاذ الميكانيكا الحيوية  محمد يحيى غيده 6
 كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات –أستاذ علم الحركة  خالد شافع 7
كلية التربية الرياضية جامعة كفر  –أستاذ مساعد بقسم علوم الحركة  وحيد صبحي عبدالغفار 8

 الشيخ
 كلية التربية الرياضية جامعة طنطا –أستاذ علوم الحركة  ياسر غرابة 9
 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا –أستاذ الميكانيكا الحيوية  رو سليمانعم 10
 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا –أستاذ الميكانيكا الحيوية  عمرو حلوي  11
 كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان –أستاذ علم الحركة  حنان مالك يوسف 12
المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من  –التربية الرياضية  رئيس قسم محمد عمرو مطاوع 13

 رمضان
 كلية التربية الرياضية جامعة المنيا –أستاذ علم الحركة  شريف محمد عبدالقادر العوضي 14
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ علم الحركة  محمد أمين محمد علي أمين 15
 كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق –اذ الميكانيكا الحيوية أست عاد  مصطفي كما  فهيم 16
 كلية التربية الرياضية جامعة حلوان –أستاذ الميكانيكا الحيوية  طلحة حسين حسام الدين 17
 كلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد –أستاذ ميكانيكا حيوية  إيهاب عاد  عبدالبصير 18
 كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة –بقسم علوم الحركة  أستاذ مساعد حسام حسين 19
كلية التربية  –أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  محمود لبيب 20

 الرياضية جامعة جنوب الوادي
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 (2مرفق )
 جامعة بنها   

 كلية التربية الرياضية       
 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

 الخبراء في مجال علوم الحركة الرياضية السادة استطالع رأياستمارة 
 

 السيد األستاذ الدكتور / ................................
 تحية طيبة وبعد ...،

األسررررتاذ المسرررراعد بقسررررم التدريب الرياضرررري وعلوم  تامر حساااين محمد الشاااتيحييقوم الباحث / 
 إعداد دراسة بعنوان :الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها ب

شعبة التدريب  استحداث تطوير محتوى مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية في رياضات التخصص لطالب)
 (بكلية التربية الرياضية جامعة بنها طبقا لمعايير جودة اعتماد مقرر بالفرقة الرابعة

يث المحاور والعبارات فنرجو من سرررريادتكم التكرم بإبداء الرأي حول ما تحتويه االسررررتمارة من ح
حتى يمكن االسرررررترشررررراد بدرائكم السرررررديدة في الحصرررررول على نتائج يمكن االسرررررتفادة منها في التعرف 

 استحداث تطوير محتوى مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيويةعلى 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 مقدمه لسيادتكم
 الباحث                                                                            
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 غري موافق موافق اسم احملور م

   أهداف المنهج  1
   محتوى المنهج  2
   طرق وأساليب التدريس  3
   تقويم المنهج  4
   تطوير المنهج  5

 .......................محاور اخرى ترى سيادتكم اضافتها............................
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 (3مرفق )
 جدول

 آراء الخبراء في محاور اتستبيا  قيد البحث

 )صدق اتستبيا (

= 10 

 النسبة املئوية التكرار احملاور م

 %100 10 أهداف المنهج  1
 %100 10 محتوى المنهج  2
 %90 9 طرق وأساليب التدريس  3
 %100 10 تقويم المنهج  4
 %90 9  تطوير المنهج 5

اء تراوحت بي   ( أن صدق المحتوى لمحاور االستبيان وفقا آل2يتضح من جدول )  - %90) راء الخبر
فما فوق لقبول المحاور ويوضح ذلك الجدول صدق المحتوى  %80 ( وقد ارتض  الباحث نسبة مئوية100%

 لمحاور االستبيان. 
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 (4مرفق )
 جامعة بنها   

 كلية التربية الرياضية       
 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

 
 الخبراء في مجال علوم الحركة الرياضية السادة استمارة استطالع رأي

 

 السيد األستاذ الدكتور / ................................
 تحية طيبة وبعد ...،

األسررررتاذ المسرررراعد بقسررررم التدريب الرياضرررري وعلوم  تامر حساااين محمد الشاااتيحييقوم الباحث / 
 الحركة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها بإعداد دراسة بعنوان:

شعبة التدريب  استحداث تطوير محتوى مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية في رياضات التخصص لطالب)
 (بكلية التربية الرياضية جامعة بنها طبقا لمعايير جودة اعتماد مقرر بالفرقة الرابعة

فنرجو من سرررريادتكم التكرم بإبداء الرأي حول ما تحتويه االسررررتمارة من حيث العبارات الخاصررررة 
بكل محور والعبارات حتى يمكن االسترشاد بدرائكم السديدة في الحصول على نتائج يمكن االستفادة 

 .استحداث تطوير محتوى مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيويةمنها في التعرف على 
 ول فائق االحترام والتقديروتفضلوا بقب

 
 
 

 مقدمه لسيادتكم
 الباحث                    
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 هدافول ال املحور ال 

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    األهداف المعرفية

أن يتضمن معلومات خاصة عن أهمية التعامل مع البيانات األولية  1
 األجهزةالتي تستخرج من 

   

عن االجهزة المستخدمة في استخراج  أن يتضمن معلومات خاصة 2
 البيانات البيوميكانيكية 

   

نسان أن يتضمن المعارف والمعلومات الخاصة بحركة جسم ال  3
 البيوميكانيكيةو للمساهمة في حل المشاكل الحركية 

   

    هومراحل هنواعأأن يتضمن معلومات عن التحليل البيوميكانيكي ب 4
يم األداء الحركي بالمساهمات يتبار وتقأن يتضمن معلومات عن اخ 5

 البيوميكانيكية
   

بوية     األهداف الب 
    للطالب والدقة واالتقان يتنمية شخصية الطالب واالستقال  الذات 1
    في التفكير المنظم  ليةتنمية قدرة الطالب على اآل 2
    بث روح التعاون لدى الطالب 3
    فس  تعمل على تقوية الثقة بالن 4
    تساعد الطالب على التدريب على تحمل المسئولية 5
    تعمل على تعود الطالب على النظام   6

    األهداف التعليمية
    ل الطالب مع البيانات األوليةامأن يتضمن كيفية تع 1
    أن يتضمن كيفية تعلم الطالب تشغيل األجهزة الخاصة بالميكانيكا 2
 ينسانة تعلم الطالب حل مشاكل حركة الجسم ال أن يتضمن كيفي 3

 بمساهمات البيوميكانك
   

    أن يتضمن كيفية تعلم الطالب المبادئ األساسية للتحليل البيوميكانيكي  4
م األداء الحركي يأن يتضمن كيفية تعليم الطالب القدرة على اختيار وتقي 5

 همة البيوميكانيكيةابالمس
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 ال ىل حد ماإ نعم العبارة م
    المهارات الذهنية

تحليل المهارات الرياضية وفقًا لمراحل األداء اكتشاف االخطاء بواسطة  1
 ينمائيالتصوير الس

   

    ات على الحركات الرياضية.يتطبيق قوانين الرياض 2
    يجاد مركز الثقلإ 3
    يتحديد المعوقات التي تواجه فن األداء الرياض 4
    المقذوفات والروافع واالحتكاك على المهارات الرياضية تطبيق  5
    .ينواعه في المجا  الرياضأيل االتزان بلتح 6

    المهارات المهنية والعلمية

    توظيف ما تم دراسته عند التدريب على مختلف أنواع الرياضات 1
    توظيف ما تم دراسته عند التدريس في مختلف أنواع الرياضات  2
    لكيفية اكتشاف وتالفي األخطاء الحركية ري مها يوضع برنامج رياض 3
    الكاميرات استخدامالقدرة على  4
    القدرة على إجراء المعايرة 5

    المهارات العامة والقابلة للنقل

وسائل االتصا  المختلفة للحصو  على  استخدامقدرة الطالب على  1
 وراق البحثيةعداد األ المعلومات البحثية ل

   

وسائل التكنولوجيا في عرض معلومات المقررات  استخدامالقدرة على  2
 الدراسية

   

اثناء مناقشة االبحاث  يجماعليقوم بتدريب الطالب على العمل ا 3
 الجماعية

   

أضافة اخرى ترونها سيادتكم 

 ............................................................... .....................................................................

 ............................................................................................................................. ....... 
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 محتوى املقرر  ياملحور الثان

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
: األ 

ا
    داء داخل المعمل وأثناء التجاربأوال

ومن ثم االختبار الصحيح  يكد أن الطالب تعلم المدخل للعمل التجريبأت 1
 ألمثل الطرق العلمية وأفضلها

   

نواع الحركات أاالجهزة القياسية لدراسة  استخدامقدرة الطالب على  2
 نشطة الرياضية الرياضية المختلفة باأل 

   

( كل ي)التجريب ييجب أن يتعلم الدارس أن يطبق في هذا المجا  العلم 3
ما أكتسبه من معارف ومعلومات نظرية خال  محاضرات الميكانيكا 

 الحيوية 

   

    يجب أن يتعلم الدارس التسجيل المنتظم والمنظم لنتائج التجارب 4
 يوجود خطة زمنية مقسمة للمحاضرات على مدار الفصل الدراس 5

 محتوى المنهج ل
   

وجود زمن كافي لتدريب الطالب على إجراء التجارب المعملية وتفسير  6
 النتائج لالستفادة منها في الناحية التطبيقية.

   

 :
 
ية ثانيا     االمكانات المادية والبش 

    م15×25تقل عن  توافر معمل ميكانيكا حيوية من حيث المساحة ال 1
    ن االدوات وتدريس المواد النظرية.ضافة الماكن تخزيبال 2
    للتحليل الحركي مائيتوفير بيئة ومعامل خاصة بالتصوير السين 3
    ميكانيكا حيوية ئيأخصا 4
    مبرمج كمبيوتر 5
الت التصوير، آ، و يفي: تشغيل وصيانة الحاسب اآلل يفن ئياخصا 6

 تخزين وتحضير األجهزة.
   

    جهزة المعملأ 7
: التطبيق العثالث
 
    مىلي ا

    تحديد نظام االحداثيات المتعامدة 1
    جسم ينقطة أو أ يوصف وضع أ 2
    تحديد درجات الحرية في الحركة ذات البعدين وذات الثالث ابعاد 3
    وتكنولوجيا التصوير مبادئ التصوير 4

  



26 

 

26 

 

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    نظام المعايرة  5
    تهذيب وتمهيد منحنيات البياناتطرق  6
    يلكترونمقياس زوايا المفصل ال  7
    ةتمثيل بيانات الحركة الزاوي 8
    خال  التحليل يتحديد طرق القياس الكلى لخصائص الجسم والقصور الذات 9
    العضلية العصبية. لنمذجةا 10
    االبعاد يالتحليل ثالث 11
    نبيوميكانيكا االتزا 12
    يالواقع االفتراض 13
    كانيكا الحيويةياالمكانات في الم 14
    + امكانيات البشرية(  معمل الميكانيكا الحيوية )امكانيات مادية 15
    التحليل الحركي 16
 االسس والتطبيقات المتعلقة بالقوانين األساسية للحركة 17

 ميكانيكا الموانع -لمقذوفاتا -الشغل والقدرة والطاقة -االرتداد -)الدفع
   

    التحليل الكيفي 18
    يالتحليل الكم 19
    لبعض المهارات الرياضية يالتحليل الميكانيك 20
    الدعم من تخصصات اخرى كالطب والهندسة. 21

: المصطلحات
 
    رابعا

    اتيكيةنالمفاهيم الكي 1
    االتزان 2
    رسغ اليد( -المرفق -)الكتف بيوميكانيكا الطرف العلوى  3
    حركات القدم( -الكاحل -الركبة -)الحوض بيوميكانيكا الطرف السفلى 4
    ي بيوميكانيك العمود الفقر  5
    رمح( -جلة -حركة المقذوفات )كرات 6
    تحليل الحركة العضلية 7
    ئيحركة الجسم في الوسط الما 8
    بيوميكانيكا االتزان 9
    كينسوتاب 10
    األرجونوميكس 11
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 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
: المحتوى التخصضي 

 
    خامسا

    :ةكل تخصص على النقط التالي ي ن يحتو أيجب  

    الوقاية من االصابة )مفصل الركبة( 1
    + المالبس الشبكة( + أدوات الممارسة )الكرة 2
    ملعب )االحتكاك(الحذاء واألرضية الخاصة بال 3
    وميكس(نقوانين اللعب )أرجو  4
    تحليل بعض المهارات 5
نسبة مساهمة بعض المتغيرات البيوميكانيكية على فاعلية أداء بعض  6

 المهارات الحركية المركبة .............. 
   

    لوصالت الجسم بفاعلية ................. يعالقة عزوم القصور الذات 7
    المتغيرات البيوميكانيكية لفاعلية أداء ...............  8
    بعض المؤشرات البيوميكانيكيه لمهارة............وعالقتها............... 9
    دراسة تحليليه لتحديد زوايا الرؤية الهندسية لحكام............... 10

أضافة اخرى ترونها سيادتكم 

 ....................... .............................................................................................................

 ............................................................................................................................. ....... 
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 طرق وأساليب التدريس ثالثاملحور ال

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    طرق التدريس

    الطرق القائمة على جهد المعلم استخدام 1
    الطرق القائمة على جهد المتعلم استخدام 2
    يطرق التدريس على مدار الفصل الدراس استخدامالتنوع في  3

    أساليب التدريس

    ريس المصغرأسلوب التد استخدام 1
    ياسلوب التعلم التعاون 2
    الذاتياسلوب التدريس  3
    ياسلوب التدريس التفاعل 4
    يساليب التدريس على مدار الفصل الدراسأ استخدامالتنوع في  5
 

أضافة اخرى ترونها سيادتكم 

 .................................................................... ................................................................

 ............................................................................................................................. ...... 

 املحور الرابع تقويم املنهج

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    أنواع التقويم  استخدامنوع ت 1
    وسائل حديثة للتقويم استخدام 2
    في المقرر يضرورة تقويم الطالب أثناء تطبيق كل جزء تطبيق 3
    وجود بطاقة تقويمية للطالب 4
    وجود معايير ببطاقة التقويم 5
    مناقشة الطالب في محاور تقييمه باالستمارة 6

سيادتكم أضافة اخرى ترونها 

 ............................................................................................................................. .......

 .................................................................................................................... ................ 
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 املحور الخامس تطوير املنهج 

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
أن يكون المقرر ليس مكررًا لمقررات السنوات الدراسية السابقة وقاعدة  1

 أساسية للتطبيقات العلمية الفعلية.
   

متابعة متطلبات سوق العمل من الجهات الخارجية وأضافتها بصورة  2
 ي المقررمستمرة ف

   

    سبوعياً أزيادة عدد ساعات التدريسية للمقرر من مرة أسبوعيًا إلى مرتين  3
    جهزة حديثة )وسائل تكنولوجيه حديثة(أأدوات و  استخدام 4
    فالم التعليميةاالستعانة بمقاطع الفيديو واأل 5
    ئيأن يحقق المقرر أهداف أخرى للطالب كتعليم التصوير السينما 6
دخا  مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية في رياضات التخصص كمقرر إ 7

 يلكترونإ
   

    خاللها تحديث المقرر من فترة ألخرى  نوجود معايير يتم م 8
    هتمام بمطابقة المقرر لمعايير الجودةاال 9

أضافة اخرى ترونها سيادتكم 

 ................................................ ....................................................................................

 ............................................................................................................................. ...... 
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 (5مرفق )
 ( 10ول عبارات المحور اتول اتهداف     )   = النسب المئوية آلراء الخبراء ح

 النسبة املئوية التكرار العبارة م
   األهداف المعرفية

أن يتضمن معلومات خاصة عن أهمية التعامل مع البيانات األولية التي تستخرج  1
 %90 9 من االجهزة

أن يتضمن معلومات خاصة عن االجهزة المستخدمة في استخراج البيانات  2
 %100 10 البيوميكانيكية 

أن يتضمن المعارف والمعلومات الخاصة بحركة جسم األنسان للمساهمة في حل  3
 %90 9 المشاكل الحركية المساهمة البيوميكانيكية 

 %80 8 هومراحل هنواعأأن يتضمن معلومات عن التحليل البيوميكانيكي ب 4
 %80 8 كي بالمساهمات البيوميكانيكيةأن يتضمن معلومات عن اختبار وتقيم األداء الحر  5

بوية    األهداف الب 

 %100 10 للطالب والدقة واالتقان يتنمية شخصية الطالب واالستقال  الذات 1
 %100 10 في التفكير المنظم  يةتنمية قدرة الطالب على اآلل 2
 %90 9 بث روح التعاون لدى الطالب 3
 %100 10 تعمل على تقوية الثقة بالنفس   4
 %100 10 تساعد الطالب على التدريب على تحمل المسئولية 5
 %90 9 تعمل على تعود الطالب على النظام   6

   األهداف التعليمية

 %90 9 الطالب مع البيانات األولية لماأن يتضمن كيفية تع 1
 %90 9 أن يتضمن كيفية تعلم الطالب تشغيل األجهزة الخاصة بالميكانيكا 2
بمساهمات  ينسانيتضمن كيفية تعلم الطالب حل مشاكل حركة الجسم ال أن  3

 البيوميكانك
8 80% 

 %80 8 أن يتضمن كيفية تعلم الطالب المبادئ األساسية للتحليل البيوميكانيكي  4
يم األداء الحركي يأن يتضمن كيفية تعليم الطالب القدرة على اختيار وتق 5

 %100 10 همة البيوميكانيكيةابالمس
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 ( 10النسب المئوية آلراء الخبراء حول عبارات المحور اتول اتهداف     )   = 

 النسبة املئوية التكرار العبارة م

   المهارات الذهنية

تحليل المهارات الرياضية وفقًا لمراحل األداء اكتشاف االخطاء بواسطة التصوير  1
 %90 9 ئيالسينما

 %100 10 الحركات الرياضية. ات علىيتطبيق قوانين الرياض 2
 %90 9 يجاد مركز الثقلإ 3
 %90 9 يتحديد المعوقات التي تواجه فن األداء الرياض 4
 %90 9 تطبيق المقذوفات والروافع واالحتكاك على المهارات الرياضية  5
 %100 10 .ينواعه في المجا  الرياضأتحيل االتزان ب 6

   المهارات المهنية والعلمية

 %100 10 توظيف ما تم دراسته عند التدريب على مختلف أنواع الرياضات 1
 %100 10 توظيف ما تم دراسته عند التدريس في مختلف أنواع الرياضات  2
 %90 9 لكيفية اكتشاف وتالفي األخطاء الحركية ي مهار  يوضع برنامج رياض 3
 %100 10 الكاميرات استخدامالقدرة على  4
 %100 10 راء المعايرةالقدرة على إج 5

   المهارات العامة والقابلة للنقل

وسائل االتصا  المختلفة للحصو  على المعلومات  استخدامقدرة الطالب على  1
 عداد األوراق البحثيةالبحثية ل

8 80% 

 %90 9 وسائل التكنولوجيا في عرض معلومات المقررات الدراسية استخدامالقدرة على  2
 %90 9 بحاث الجماعيةثناء مناقشة األأ يجماعلالطالب على العمل ا يقوم بتدريب 3
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 ( 10) ن =     محتوى املقرر  الثانياملحور النسب المئوية آلراء الخبراء حو  عبارات 

النسبة  التكرار العبارة م
 املئوية

: االداء داخل المعمل وأثناء التجارب
ا
   أوال

ار الصحيح ألمثل يومن ثم االخت يعمل التجريبكد أن الطالب تعلم المدخل للأتال 1
 الطرق العلمية وأفضلها

8 80% 

نواع الحركات الرياضية أاالجهزة القياسية لدراسة  استخدامقدرة الطالب على  2
 %100 10 نشطة الرياضية المختلفة باأل 

( كل ما أكتسبه ي)التجريب ييجب أن يتعلم الدارس أن يطبق في هذا المجا  العلم 3
 %100 10 من معارف ومعلومات نظرية خال  محاضرات الميكانيكا الحيوية 

 %90 9 يجب أن يتعلم الدارس التسجيل المنتظم والمنظم لنتائج التجارب 4
 %90 9 لمحتوى المنهج  يوجود خطة زمنية مقسمة للمحاضرات على مدار الفصل الدراس 5
ارب المعملية وتفسير النتائج وجود زمن كافي لتدريب الطالب على إجراء التج 6

 %90 9 لالستفادة منها في الناحية التطبيقية.

 :
 
ية ثانيا    االمكانات المادية والبش 

 %100 10 م15×25تقل عن  توافر معمل ميكانيكا حيوية من حيث المساحة ال 1
 %90 9 ضافة الماكن تخزين االدوات وتدريس المواد النظرية.بال 2
 %100 10 للتحليل الحركي ئيعامل خاصة بالتصوير السينماتوفير بيئة وم 3
 %90 9 ميكانيكا حيوية ئيأخصا 4
 %80 8 مبرمج كمبيوتر 5
الت التصوير، تخزين وتحضير آ، و يفنى في: تشغيل وصيانة الحاسب اآلل يخصائأ 6

 األجهزة.
8 80% 

 %90 9 جهزة المعملأ 7
: التطبيق الع

 
   ىلي مثالثا

 %90 9 االحداثيات المتعامدةتحديد نظام  1
 %90 9 جسم ينقطة أو أ يوصف وضع أ 2
 %90 9 تحديد درجات الحرية في الحركة ذات البعدين وذات الثالث ابعاد 3
 %100 10 وتكنولوجيا التصوير مبادئ التصوير 4
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 ( 10) ن =     محتوى املقرر  الثانياملحور النسب المئوية آلراء الخبراء حو  عبارات 

 النسبة املئوية التكرار العبارة م

 %100 10 نظام المعايرة 5
 %90 9 طرق تهذيب وتمهيد منحنيات البيانات 6
 %90 9 يلكترونمقياس زوايا المفصل ال  7
 %100 10 ةتمثيل بيانات الحركة الزاوي 8
 %80 8 خال  التحليل يتحديد طرق القياس الكلى لخصائص الجسم والقصور الذات 9
 %100 10 النمذجة العضلية العصبية. 10
 %90 9 االبعاد يالتحليل ثالث 11
 %80 8 بيوميكانيكا االتزان 12
 %90 9 يالواقع االفتراض 13
 %100 10 كانيكا الحيويةياالمكانات في الم 14
 %90 9 معمل الميكانيكا الحيوية )امكانيات مادية+ امكانيات البشرية( 15
 %90 9 التحليل الحركي 16

17 
 االسس والتطبيقات المتعلقة بالقوانين األساسية للحركة

 %100 10 (ميكانيكا الموانع -المقذوفات -الشغل والقدرة والطاقة -االرتداد -)الدفع

 %80 8 التحليل الكيفي 18
 %80 8 يالتحليل الكم 19
 %100 10 لبعض المهارات الرياضية يالتحليل الميكانيك 20
 %80 8 خصصات اخرى كالطب والهندسة.الدعم من ت 21

: المصطلحات
 
   رابعا

 %80 8 اتيكيةنالمفاهيم الكي 1
 %100 10 االتزان 2
 %100 10 رسغ اليد( -المرفق -)الكتفي بيوميكانيكا الطرف العلو  3
 %90 9 حركات القدم( -الكاحل -الركبة -)الحوض بيوميكانيكا الطرف السفلى 4
 %90 9 ي الفقر  بيوميكانيك العمود 5
 %100 10 رمح( -جلة -حركة المقذوفات )كرات 6
 %80 8 تحليل الحركة العضلية 7
 %100 10 ئيحركة الجسم في الوسط الما 8
 %80 8 بيوميكانيكا االتزان 9
 %80 8 كينسوتاب 10
 %80 8 األرجونوميكس 11
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 ( 10) ن =     ى املقرر محتو  الثانياملحور النسب المئوية آلراء الخبراء حو  عبارات 

 النسبة املئوية التكرار العبارة م

: المحتوى التخصضي 
 
   خامسا

   :ةكل تخصص على النقط التالي ي يجب ان يحتو  
 %90 9 الوقاية من االصابة )مفصل الركبة( 1
 %90 9 + المالبس الشبكة( + أدوات الممارسة )الكرة 2
 %100 10 االحتكاك(الحذاء واألرضية الخاصة بالملعب ) 3
 %100 10 وميكس(نقوانين اللعب )أرجو  4
 %100 10 تحليل بعض المهارات 5
نسبة مساهمة بعض المتغيرات البيوميكانيكية على فاعلية أداء بعض المهارات  6

 الحركية المركبة .............. 
8 80% 

 %90 9 .....لوصالت الجسم بفاعلية ........... يعالقة عزوم القصور الذات 7
 %100 10 المتغيرات البيوميكانيكية لفاعلية أداء ...............  8
 %90 9 بعض المؤشرات البيوميكانيكيه لمهارة............وعالقتها............ 9
 %80 8 دراسة تحليليه لتحديد زوايا الرؤية الهندسية لحكام............... 10
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 ( 10) ن = طرق وأساليب التدريس  الثالثاملحور راء حو  عبارات النسب المئوية آلراء الخب

 النسبة املئوية التكرار العبارة م

   طرق التدريس

 %100 10 الطرق القائمة على جهد المعلم استخدام 1
 %90 9 الطرق القائمة على جهد المتعلم استخدام 2
 %100 10 يسطرق التدريس على مدار الفصل الدرا استخدامالتنوع في  3

   أساليب التدريس

 %100 10 أسلوب التدريس المصغر استخدام 1
 %100 10 ياسلوب التعلم التعاون 2
 %90 9 الذاتياسلوب التدريس  3
 %90 9 ياسلوب التدريس التفاعل 4
 %100 10 سياساليب التدريس على مدار الفصل الدرا استخدامالتنوع في  5
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 ( 10) ن =     املحور الرابع تقويم املنهجلخبراء حو  عبارات النسب المئوية آلراء ا

 

 النسبة املئوية التكرار العبارة م

 %100 10 أنواع التقويم  استخدامتنوع  1
 %90 9 وسائل حديثة للتقويم استخدام 2
 %100 10 في المقرر يضرورة تقويم الطالب أثناء تطبيق كل جزء تطبيق 3
 %100 10 للطالب وجود بطاقة تقويمية 4
 %80 8 وجود معايير ببطاقة التقويم 5
 %100 10 مناقشة الطالب في محاور تقييمه باالستمارة 6
 
 

 ( 10) ن =    املحور الخامس تطوير املنهجالنسب المئوية آلراء الخبراء حو  عبارات 

 النسبة املئوية التكرار العبارة م

السنوات الدراسية السابقة وقاعدة أساسية أن يكون المقرر ليس مكررًا لمقررات  1
 للتطبيقات العلمية الفعلية.

10 100% 

ضافتها بصورة مستمرة في إمتابعة متطلبات سوق العمل من الجهات الخارجية و  2
 المقرر

8 80% 

 %100 10 زيادة عدد ساعات التدريسية للمقرر من مرة أسبوعيًا إلى مرتين اسبوعياً  3
 %80 8 اجهزة حديثة )وسائل تكنولوجيه حديثة(أدوات و  استخدام 4
 %100 10 االستعانة بمقاطع الفيديو واالفالم التعليمية 5
 %100 10 ئيأن يتحقق المقرر أهداف أخرى للطالب كتعليم التصوير السينما 6
 %80 8 نيلكترو إادخا  مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية في رياضات التخصصي كمقرر  7
 %100 10 خاللها تحديث المقرر من فترة ألخرى  نعايير يتم موجود م 8
 %80 8 هتمام بمطابقة المقرر لمعايير الجودةاال 9
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 (6مرفق )

 الصورا النهائية لالستبيا 
 جامعة بنها   

 كلية التربية الرياضية       
 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة

 

 ....................السيد األستاذ الدكتور / ............
 تحية طيبة وبعد ...،

األسررررتاذ المسرررراعد بقسررررم التدريب الرياضرررري وعلوم  تامر حساااين محمد الشاااتيحييقوم الباحث / 
 :جامعة بنها بإعداد دراسة بعنوان الحركة بكلية التربية الرياضية

شعبة التدريب  باستحداث تطوير محتوى مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية في رياضات التخصص لطال)
 (بكلية التربية الرياضية جامعة بنها طبقا لمعايير جودة اعتماد مقرر بالفرقة الرابعة

يك أر  فنرجو من سرررررررريادتكم التكرم بإبداء الرأي حول ما تحتويه االسررررررررتمارة من وفقًا لما يناسررررررررب
سررررررررررتحداث تطوير لك ال( وذال –لى حد ما إ – ي التقدير )نعمواالجابة على العبارات وفقًا لميزان ثالث

 .مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيويةمحتوى 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
 
 

 مقدمه لسيادتكم
 الباحث                    
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 املحور االول االهداف

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    األهداف المعرفية

البيانات األولية التي تستخرج  أن يتضمن معلومات خاصة عن أهمية التعامل مع 1
 األجهزةمن 

   

أن يتضمن معلومات خاصة عن االجهزة المستخدمة في استخراج البيانات  2
 البيوميكانيكية 

   

أن يتضمن المعارف والمعلومات الخاصة بحركة جسم األنسان للمساهمة في حل  3
 المشاكل الحركية المساهمة البيوميكانيكية 

   

    هومراحل هنواعأمعلومات عن التحليل البيوميكانيكي بأن يتضمن  4
    أن يتضمن معلومات عن اختبار وتقيم األداء الحركي بالمساهمات البيوميكانيكية 5

بوية     األهداف الب 

    للطالب والدقة واالتقان يتنمية شخصية الطالب واالستقال  الذات 1
    فكير المنظم في الت ةتنمية قدرة الطالب على اآللي 2
    بث روح التعاون لدى الطالب 3
    تعمل على تقوية الثقة بالنفس   4
    تساعد الطالب على التدريب على تحمل المسئولية 5
    تعمل على تعود الطالب على النظام   6

    األهداف التعليمية

    الطالب مع البيانات األولية املأن يتضمن كيفية تع 1
    يتضمن كيفية تعلم الطالب تشغيل األجهزة الخاصة بالميكانيكاأن  2
أن يتضمن كيفية تعلم الطالب حل مشاكل حركة الجسم االنسان بمساهمات  3

 البيوميكانك
   

    أن يتضمن كيفية تعلم الطالب المبادئ األساسية للتحليل البيوميكانيكي  4
م األداء الحركي ياختيار وتقي أن يتضمن كيفية تعليم الطالب القدرة على 5

 همة البيوميكانيكيةابالمس
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 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    المهارات الذهنية

تحليل المهارات الرياضية وفقًا لمراحل األداء اكتشاف االخطاء بواسطة  1
 ئيالتصوير السينما

   

    تطبيق قوانين الرياضات على الحركات الرياضية. 2
    اد مركز الثقليجإ 3
    يتحديد المعوقات التي تواجه فن األداء الرياض 4
    تطبيق المقذوفات والروافع واالحتكاك على المهارات الرياضية  5
    .ينواعه في المجا  الرياضأتحيل االتزان ب 6

    المهارات المهنية والعلمية

    الرياضات توظيف ما تم دراسته عند التدريب على مختلف أنواع 1
    توظيف ما تم دراسته عند التدريس في مختلف أنواع الرياضات  2
    لكيفية اكتشاف وتالفي األخطاء الحركية ي مهار  يوضع برنامج رياض 3
    الكاميرات استخدامالقدرة على  4
    القدرة على إجراء المعايرة 5

    المهارات العامة والقابلة للنقل

وسائل االتصا  المختلفة للحصو  على  استخدامب على قدرة الطال 1
 عداد األوراق البحثيةالمعلومات البحثية ل

   

وسائل التكنولوجيا في عرض معلومات المقررات  استخدامالقدرة على  2
 الدراسية

   

ثناء مناقشة االبحاث أ يجماعليقوم بتدريب الطالب على العمل ا 3
 الجماعية
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 محتوى املقرر  يالثاناملحور 

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
: االداء داخل المعمل وأثناء التجارب

ا
    أوال

ار الصحيح يومن ثم االخت يكد أن الطالب تعلم المدخل للعمل التجريبأت 1
 ألمثل الطرق العلمية وأفضلها

   

نواع الحركات أاالجهزة القياسية لدراسة  استخدامقدرة الطالب على  2
 نشطة الرياضيةياضية المختلفة باأل الر 

   

( كل ما ي)التجريب ييجب أن يتعلم الدارس أن يطبق في هذا المجا  العلم 3
 أكتسبه من معارف ومعلومات نظرية خال  محاضرات الميكانيكا الحيوية 

   

    يجب أن يتعلم الدارس التسجيل المنتظم والمنظم لنتائج التجارب 4
لمحتوى  يقسمة للمحاضرات على مدار الفصل الدراسوجود خطة زمنية م 5

 المنهج 
   

وجود زمن كافي لتدريب الطالب على إجراء التجارب المعملية وتفسير  6
 النتائج لالستفادة منها في الناحية التطبيقية.

   

 :
 
ية ثانيا     االمكانات المادية والبش 

    م15×25قل عن ت توافر معمل ميكانيكا حيوية من حيث المساحة ال 1
    ضافة الماكن تخزين االدوات وتدريس المواد النظرية.بال 2
    للتحليل الحركي ئيتوفير بيئة ومعامل خاصة بالتصوير السينما 3
    ميكانيكا حيوية ئيخصاأ 4
    مبرمج كمبيوتر 5
الت التصوير، تخزين آ، و يفي: تشغيل وصيانة الحاسب اآلل يفن ئيخصاأ 6

 ير األجهزة.وتحض
   

    اجهزة المعمل 7
: التطبيق الع

 
    مىلي ثالثا

    حداثيات المتعامدةتحديد نظام ال 1
    جسم ينقطة أو أ أيوصف وضع  2
    بعادة أتحديد درجات الحرية في الحركة ذات البعدين وذات الثالث 3
    وتكنولوجيا التصوير مبادئ التصوير 4
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 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    نظام المعايرة  5
    طرق تهذيب وتمهيد منحنيات البيانات 6
    يلكترونمقياس زوايا المفصل ال  7
    ةتمثيل بيانات الحركة الزاوي 8
    خال  التحليل يتحديد طرق القياس الكلى لخصائص الجسم والقصور الذات 9
    النمذجة العضلية العصبية. 10
    بعاداأل ييل ثالثالتحل 11
    بيوميكانيكا االتزان 12
    يالواقع االفتراض 13
    كانيكا الحيويةياالمكانات في الم 14
    + امكانيات البشرية(  معمل الميكانيكا الحيوية )امكانيات مادية 15
    التحليل الحركي 16
 سس والتطبيقات المتعلقة بالقوانين األساسية للحركةاأل 17

 (ميكانيكا الموانع -المقذوفات -الشغل والقدرة والطاقة -االرتداد -)الدفع
   

    التحليل الكيفي 18
    يالتحليل الكم 19
    لبعض المهارات الرياضية يالتحليل الميكانيك 20
    الدعم من تخصصات اخرى كالطب والهندسة. 21

: المصطلحات
 
    رابعا

    المفاهيم الكيتاتيكية 1
    االتزان 2
    رسغ اليد( -المرفق -)الكتفي بيوميكانيكا الطرف العلو  3
    حركات القدم( -الكاحل -الركبة -)الحوض بيوميكانيكا الطرف السفلى 4
    ي بيوميكانيك العمود الفقر  5
    رمح( -جلة -حركة المقذوفات )كرات 6
    تحليل الحركة العضلية 7
    ئيوسط الماحركة الجسم في ال 8
    بيوميكانيكا االتزان 9
    كينسوتاب 10
    األرجونوميكس 11
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 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
: المحتوى التخصضي 

 
    خامسا

    :يةكل تخصص على النقط التال ي ن يحتو أيجب  
    الوقاية من االصابة )مفصل الركبة( 1
    + المالبس الشبكة( + أدوات الممارسة )الكرة 2
    الحذاء واألرضية الخاصة بالملعب )االحتكاك( 3
    وميكس(نقوانين اللعب )أرجو  4
    تحليل بعض المهارات 5
نسبة مساهمة بعض المتغيرات البيوميكانيكية على فاعلية أداء بعض المهارات  6

 الحركية المركبة .............. 
   

    وصالت الجسم بفاعلية .................ل يعالقة عزوم القصور الذات 7
    المتغيرات البيوميكانيكية لفاعلية أداء ...............  8
    بعض المؤشرات البيوميكانيكيه لمهارة............وعالقتها............... 9
    دراسة تحليليه لتحديد زوايا الرؤية الهندسية لحكام............... 10

 

 ر الثالثاملحو 

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    طرق التدريس

    الطرق القائمة على جهد المعلم ماستخدا 1
    الطرق القائمة على جهد المتعلم استخدام 2
    يطرق التدريس على مدار الفصل الدراس استخدامالتنوع في  3

    أساليب التدريس

    أسلوب التدريس المصغر استخدام 1
    ياسلوب التعلم التعاون 2
    الذاتياسلوب التدريس  3
    ياسلوب التدريس التفاعل 4
    ياساليب التدريس على مدار الفصل الدراس استخدامالتنوع في  5
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 املحور الرابع تقويم املنهج

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
    أنواع التقويم  استخدامتنوع  1
    ديثة للتقويموسائل ح استخدام 2
    في المقرر يضرورة تقويم الطالب أثناء تطبيق كل جزء تطبيق 3
    وجود بطاقة تقويمية للطالب 4
    وجود معايير ببطاقة التقويم 5
    مناقشة الطالب في محاور تقييمه باالستمارة 6
 

 

 املحور الخامس تطوير املنهج 

 ال إىل حد ما نعم   العبارة م
كون المقرر ليس مكررًا لمقررات السنوات الدراسية السابقة وقاعدة أن ي 1

 أساسية للتطبيقات العلمية الفعلية.
   

ضافتها بصورة إمتابعة متطلبات سوق العمل من الجهات الخارجية و  2
 مستمرة في المقرر

   

    سبوعياً أساعات التدريسية للمقرر من مرة أسبوعيًا إلى مرتين الزيادة عدد  3
    أدوات واجهزة حديثة )وسائل تكنولوجيه حديثة( استخدام 4
    االستعانة بمقاطع الفيديو واالفالم التعليمية 5
    ئيأن يحقق المقرر أهداف أخرى للطالب كتعليم التصوير السينما 6
ادخا  مقرر تطبيقات الميكانيكا الحيوية في رياضات التخصصي كمقرر  7

 يلكترونإ
   

    خاللها تحديث المقرر من فترة ألخرى  نمعايير يتم م وجود 8
    هتمام بمطابقة المقرر لمعايير الجودةاال 9
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 (7مرفق )
 

 واالعتماداهليئة القومية لضمان جودة التعليم 
 

 

 

 ( 12م )ـــوذج رقـمن

 بنها  جامعة:

 التربية الرياضية  ة:ـيـلـك

 التدريب الرياضي وعلوم الحركة  م:ـسـق

 

  توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر

 : الرمز الكودي

رياضة  فيتطبيقات الميكانيكا الحيوية  اسم المقرر: 

 .التخصص

  الرابعة الفرقة: 

 "تدريب رياضي" : شعبة

جميع : صالتخص

 .الرياضات التطبيقية

 : عدد الوحدات الدراسية

  

 

فهم الطالب بيوميكانيكية الحركات الرياضية عن طريق تفهم  هدف المقرر   -1
 بيوميكانيكية حركة النسان. فيركة النظم المشت

 يةأن يكون الطالب قادرًا على تطبيق المعارف والمعلومات البيوميكانيك المستهدف من تدريس المقرر: -2

 على سير الحركات الرياضية.

 :المعلومات والمفاهيم –أ 

المعارف والمعلومات الخاصة بحركة جسم النسان للمساهمة 
 بالمساهمات البيوميكانيكة. حل المشاكل الحركية في

  أن يتضمن معلومات عن التحليل البيوميكانيكى بأنواعه
 ومراحله.

  الحركيأن يتضمن معلومات خاصة عن تقييم األداء. 

 عمىلي  1 نظري

 

1 
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  فيأن يتضمن معلومات خاصة عن األجهزة المستخدمة 
 استخراج البيانات البيوميكانيكية.

  أن يتضمن معلومات خاصة عن أهمية التعامل مع
 تستخرج من األجهزة. التييانات األولية الب

 المهارات الذهنية: –ب 

  ًكتشاف لمراحل األداء ال  تحليل المهارات الرياضية وفقا
 .ئياألخطاء بواسطة التصوير السينما

 .تطبيق قوانين الرياضيات على الحركات الرياضية 
 .إيجاد مركز الثقل 
  الرياضيتواجه فن األداء  التيتحديد المعوقات. 
 حتكاك على ق قوانين المقذوفات والروافع واالطبيت

 المهارات الرياضية.
  الرياضيالمجا   فيتزان بأنواعه تحليل اال. 

 :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر-ت

  على مختلف  الرياضيتوظيف ما تم دراسته عند التدريب
 أنواع الرياضات.

  مختلف أنواع  فيتوظيف ما تم دراسته عند التدريس
 ياضات.الر 

  فيكتشاف وتالالكيفية  ري مها رياضيوضع برنامج 
 األخطاء الحركية.

 .القدرة على إجراء المعايرة 
  الكاميرات. استخدامالقدرة على 

 المهارات العامة: -ث

 تصا  المختلفة للحصو  وسائل اال  يستخدم الطالب
ق البحثية على المعلومات البحثية لعداد األورا

 .الخاصة بالمقرر وعرضها
 أثناء مناقشة األبحاث  يالقدرة على العمل الجماع

 .الجماعية

 : محتوي المقرر -3

 الحداثيات المتعامدة. تحديد نظام 
  جسم. أينقطة أو  أيوصف وضع 
 .مبادئ التصوير وتكنولوجيا التصوير 
 .طرق التعامل مع المنحنيات الخاصة بالبيانات 
 مقياس زوايا المفصل. 
 جسم لخصائص ال تحديد طرق القياس الكلى

 .خال  التحليل الذاتيوالقصور 
 العضلية العصبية النمذجة. 
  تزاناال. 
 يفتراضالواقع اال. 
  األساسية األسس والتطبيقات المتعلقة بالقوانين

 -:للحركة
 –المقذوفات  –الطاقة  –القدرة  –الشغل  –رتداد اال  –)الدفع 

 ميكانيكا الموائع(.
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 :يةكل تخصص على النقاط التال يحتوي

 ( الرياضة في يالمفصل الرئيسالوقاية من الصابة.) 
 .أدوات الممارسة والمنافسة والتدريب + المالبس 
 .الحذاء واألرضية الخاصة بالملعب 
  هذه الرياضة. فيقوانين اللعب 
 .تجارب معلمين 

 :أساليب التعليم والتعلم -4

  طرق التدريس القائمة على جهد  خداماستالتنوع في
 المتعلم.المعلم و 

  المصغر طرق التدريس ) استخدامالتنوع في– 
 (.يالتفاعل – الذاتي – يالتعاون

علم للطالب ذوي أساليب التعليم والت -5

 : القدرات المحدودة

 التدريس القائمة على جهد المعلمطرق  استخدام. 
 يأسلوب التدريس التفاعل استخدام. 

 تقويم الطــالب:  -6

 مة:األساليب المستخد -أ

 .متحانات تحريريةا
 .تطبيقيةمتحانات ا
 .ةيهفشمتحانات ا

 .بحثية أوراق

 

 

 

 

 :التوقيت -ب

 .األسبوع الرابع
 .األسبوع الثامن
 .األسبوع التاسع
 .األسبوع العاشر

توزيع  -ج

 : الدرجات

30 % 
30 % 
10 % 
30 % 

 ائمة الكتب الدراسية والمراجع:ق -7

 .يكانيكا الحيوية في رياضة التخصصتطبيقات الم  مذكرات  -أ
 تامر حسين الشتيحى

 .نظريات وتطبيقات الميكانيكا الحيوية في الحركات الرياضية  كتب ملزمة  -ب
 يإيهاب عاد  عبد البصير عل

 .م1997فؤاد  بور –لمتحدة سنتر للطباعة والنشر ا
 تمارين محلولة وتطبيقات عملية في الميكانيكا الحيوية. 
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 سوسن عبد المنعم
 محمد عبد السالم راغب

 1985 –دار المعارف بمصر 
   الرياضيالتحليل البيوميكانيكى والتكامل بين النظرية والتطبيق في المجا. 

 عاد  عبد البصير
 عبد البصير إيهاب عاد 

 م2007لوران السكندرية  -المكتبة المصرية 
   يوديناميكاألو  الب الجزء - الرياضيالبيوميكانيك في المجا. 

 سوسن عبد المنعم
 عصام محمد أمين

 عمر ي محمد صبر 
 محمد عبد السالم راغب

 م1977دار المعارف بمصر 
 دراسات معملية في بيوميكانيكا الحركات الرياضية. 

 م1994 د عالء الدينجما  محم
 الجزء األو   - يعلم الحركة التطبيق 

 طلحة حسام الدين
 وفاء صالح الدين

 كامل محمد فيمصط
 ديسعيد عبد الرش

 م1998مركز الكتاب للنشر 
عماد عبد  - يفي األداء البدن يالميكانيكا الحيوية والتقييم والقياس التحليل  كتب مقترحة  -ج

 .م2007السكندرية  -ية المكتبة المصر  -البصير على 
 1ط  اذليأحمد فؤاد الش - الرياضيفي المجا   يأسس التحليل البيوميكانيك - 

 .م2001ات السالسل للطباعة والنشر الكويت ذ
  م1987جامعة الموصل  - يغانم الصميدع ي لؤ  -البيوميكانيكا والرياضة. 
  دار  -مان ع -عدى جاسب حسين  -نتقاء المواهب االميكانيكا الحيوية و

 .م2014الوى مجد
دوريات علمية  -د

 أو نشرات ... الخ 

 معية الميكانيكا الحيوية الدوليةالنشرة العلمية لج. 

شبكة  -ه

 المعلومات الدولية

http://www.Kinesiotaping.com  
http://www.bioxbio.com/if/html/CLINBIOMECH 
http://www.bioxbio.com/if/html/CLIN-BIOMECH 

 

 : رئيس مجلس القسم العلمي       : أستاذ المادة


