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ي علم المعلومات الریاضیةدراسة ف
عبد الحكیم الطائي. د

أستاذ محاضر

تتضمن الدراسة هذه موضوعا أعتقد بأنه ذو أهمیة بالغة في مسار الحركة الریاضیة العربیة التي 
بدأت تشق طریقها بخطى علمیة ثابتة نحو تحقیق األهداف المرسومة لغرض التطور وااللتحاق بالحركة 

:وتتضمن المحاور التالیة) المعلومات الریاضیة(وان المحاضرة في في العالم، وعن
.المعلومات وأهمیتها ومصادرها-1
.تجهیز البیانات الریاضیة وتصنیفها-2
.تحلیل المعلومات برمجتها وتخزینها واسترجاعها-3
.استخدام الحاسب اآللي في المجال الریاضي-4

:المقدمة
إن التخطیط العلمي یعتبر في عالمنا المعاصر عنصر أساسي من عناصر اإلدارة والتنظیم ألیة 
مؤسسة أو مشروع، حیث یمكن من خالله التنبؤ بما ستكون علیه أیة حالة مستقبال وفي قیاسات 

تقدم یعتمد متصاعدة نحو تحقیق األهداف المطلوبة في إطار نظرة متفائلة للوصول إلى حالة التطور، وال
.هذا بالضرورة على المعلومات
عبارة عن حقائق ومفاهیم الغایة منها تعریف اإلنسان وتنمیة قدرته لغرض "وتعرف المعلومات بأنها 

إنجاز عمل أو اتخاذ قرار معین، كما أنها تتعلق عادة باألفراد واألماكن واألشیاء أو بتفاعل عنصرین أو 
". أكثر منها

من هذا التعریف یتضح أن المعلومات قد تعتبر إحدى الموارد األساسیة لدفع عجلة التنمیة بشكل 
عام، فإن التقدم العلمي والتقني للدول له عالقة بمدى التطور الذي تحققه تلك الدول في مجال 

ویا بحجم ومستوى المعلومات، كما أن عملیة التغییر التي هي أساس التنمیة ترتبط ارتباطا مباشرا وعض
المعرفة حول ما هو كائن وحجمها ومستواها ومعرفة كیفیة الحصول أو اختیار المدخالت الالزمة لتحقیق 
التغیر المطلوب، وكل هذا یرتبط بشكل أو بآخر بالقدرة على انتقاء المدلوالت الالزمة وكیفیة الحصول 

لن یعاني في المستقبل من أي نقص في إن العالم بأسره ال یعاني في الوقت الحاضر وسوف . علیها
المعلومات التي ال یمكن استخدامها إال إذا كانت متاحة وهي ال یمكن أن تكون متاحة إال إذا توفر 

.األسلوب العلمي القادر على توفیر تلك المعلومات
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تنمیة بلد إن أهم عطاءات القرن العشرین هي اكتشاف حقیقة قد تبدو بدیهیة للوهلة األولى وهي أن
ما ال تعتمد على الموارد البشریة والمادیة لذلك البلد فحسب، وٕانما تعتمد بشكل أساسي على المعلومات 
التي بدورها تتیح االستخدام األمثل وتسمح بتوفیر الوقت واالقتصاد في الموارد وأخیرا یتیح التخطیط 

ال یمكن تحقیقه إال بتوفیر المعلومات الدقیقة الواقعي والعلمي للفعالیات أي بمعنى آخر التعجیل بالتنمیة 
للمسؤولین المباشرین التخاذ قراراتهم الالزمة، علیه نجد أن أكثر الدول اهتماما بالمعلومات هي أكثرها 

من اعتماداتها المالیة أو میزانیتها لفعالیات البحث %6إلى %5تطورا وتقدما حیث تخصص ما یقارب 
.المعلوماتیةوالتطویر وتحسین الخدمات 
وبالرغم من تفاوت درجة تقدمها في هذا المجال، فقد أثبتت الدراسات وجود (أما األقطار العربیة 

عدم كفاءة األجهزة المعنیة بالمعلومات : قصور ذاتي في مجال المعلومات ناتج عن عدة عوامل أهمها
1).وعدم استخدام األسالیب والتقنیات الحدیثة المتقدمة في توثیقها

:المعلومات وأهمیتها ومصادرها
كما وضحنا سابقا، واستكماال لموضوع المعلومات فإنها المعرفة التي تكونت نتیجة تحلیل البیانات 

.علیهاوٕاجراء العملیات المطلوبة 
والمعلومات عادة تكون أكثر معنى من البیانات، بحیث تساعد متخذي القرارات في تحقیق أغراض 
وأهداف معینة، وكثیرا ما تترادف كلمة البیانات مع معلومات رغم أن لها معاني مختلفة، فالبیانات تعتبر 

ن بیانات لذا علینا أن نراعي هي المادة الخام التي تبنى علیها المعلومات، وأن جمیع المعلومات تتكون م
الدقة بأن تتمیز البیانات التي تجمع بالصدق والتوافق والشمولیة فیما بینها ومناسبة زمنیا لالستخدام، وأن 

والبد أن توضح العالقة بین البیانات . تعتمد المنطقیة التي تؤدي بالتالي أهمیتها من الناحیة االقتصادیة
.كاملة للمعلوماتوالمعلومات من خالل الدورة ال

البیانات

المعلومات                                      اإلجراء    

القرار

.1984بنك المعلومات الصناعیة العربیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة، جامعة الدول العربیة - 1
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من خالل هذه العملیة یتم استخدام البیانات للحصول على المعلومات، حیث تساعد هذه المعلومات في 
عمال التي تؤدي كذلك إلى مجموعة اتخاذ القرار الذي یؤدي بدوره إلى تنفیذ مجموعة من اإلجراءات واأل

:إضافیة من البیانات لیتم مرة أخرى توظیفها للحصول على البیانات والمعلومات من مصادر عدیدة هي

:مصادر وطنیة یمكن أن تكون* 
مصادر وطنیة داخلیة تتمثل بالوزارة المعنیة ودوائرها، والتشكیالت اإلداریة التابعة لها، أو كما هو -أ

.في المجال الریاضي اللجنة األولمبیة الوطنیة مثل، واالتحادات واألندیة الریاضیة التابعة لهاالحال 
.مصادر وطنیة خارجیة وهذا تتمثل بالمؤسسات األخرى والدوائر التابعة لها-ب
:مصادر خارجیة وتشمل* 

والمنظمات التابعة لها والمنظمات المصادر اإلقلیمیة العربیة المتمثلة بالجامعة العربیة، والهیئات -أ
العربیة األخرى المتخصصة وهیئاتها في األقطار العربیة، وعلى سبیل المثال في المجال الریاضي 

.المكتب التنفیذي لوزراء الشباب والریاضة العرب في إطار الجامعة العربیة واللجان التابعة لها
حدة والمنظمات التابعة لها، والمنظمات واالتحادات المصادر الدولیة المتمثلة في هیئة األمم المت-ب

.الدولیة األخرى ذات العالقة بنوك المعلومات كاإلتحاد الدولي للمعلومات الریاضیة
:تجهیز البیانات الریاضیة وتصنیفها- 2

إن تجهیز البیانات هو عبارة عن مجموعة العملیات والمعالجات التي تجري وتتم على البیانات 
اإلجراءات التي تجعل هذه البیانات أكثر فائدة "صول على المعلومات، أي أن تجهیز البیانات هوللح

مثال ذلك حینما تقرأ هذه المحاضرة وتتصفح أي كتاب هو نوع من تجهیز البیانات، حیث أن " واستخدام
م بترتیبها وتقییمها العین ترسل بالبیانات المتكونة من الحروف والكلمات واألرقام إلى الذاكرة التي تقو 

).المعلومات المفیدة إلیك باالستخدام(وتحویلها إلى المعلومات المطلوب الحصول علیها 
والنظام هو مجموعة من العناصر المرتبطة ببعضها بواسطة ) نظام(إن عملیة تجهیز البیانات هو 

عناصر النظام على أنها شكل ما من العالقات المتداخلة التي تؤدي وظیفة معینة، ویمكننا وصف 
.مجموعة من المدخالت التي تجري علیها بعض العملیات للحصول على المخرجات المطلوبة

المخرجات                                   العملیات                                 المدخالت

والمعطیات التي ) المدخالت(ومن ثم یمكن تعریف نظام تجهیز البیانات على أنه مجموعة البیانات 
.المطلوبة) المخرجات(تجري على هذه البیانات للحصول على 

.مجموعة من المدخالت التي تجري علیها بعض العملیات للحصول على المخرجات المطلوبة
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المدخالتعملیة تجهیز ات علومالم
البیانات

:عناصر نظام تجهیز البیانات
:إن نظم تجهیز البیانات یتكون من ثالث عناصر رئیسیة هي

.تجهیز البیاناتالمدخالت وهي البیانات الخام الالزمة لعملیة * 
.العملیات وهي مجموعة العملیات التي تجري على البیانات لتحویلها إلى معلومات* 
.المخرجات هي المعلومات الناتجة من عملیة تجهیز البیانات* 

تلعب البیانات دورا هاما في إعطاء صورة متكاملة من الحقائق الخاصة بأوجه النشاط داخل مجاالت 
ولما كانت هذه البیانات هي األساس الذي ترتكز علیه . العمل في مختلف التطبیقات العملیة والریاضیة

الوصول ائص معینة من أجل اإلدارة الحدیثة في اتخاذ قراراتها، لذلك ینبغي أن تتوفر في البیانات خص
:إلى مخرجات صحیحة في صورة نتائج وحلول منطقیة ومن أهم هذه الخصائص

.أن تكون البیانات واقعیة تعبر عن حقیقة الموقف العام-أ
.منسقة لیس فیها تعارض أو تناقض لغرض استیعابهاأن تكون -ب
.في الحكمأن تكون بدرجة كبیرة من الدقة حتى یمكن االعتماد علیها- ج
.أن تكون مناسبة زمنیا لالستخدام-د

، وهي )data Manipulation(فهي إحدى عملیات معالجة البیانات data Classificationأما تصنیف 
تقسیم البیانات إلى مجموعات أو فئات متماثلة طبقا لخصائص مشتركة، وتتم عملیة التصنیف تبعا 

:یة الحسابیة المطلوبة مثالللغرض أو الهدف أو متطلبات العمل
.یمكن تصنیف بیانات الریاضیین والموهوبین منهم من حیث النوع إلى ریاضیین ذكور وٕاناث-أ

).الخ...جید جدا، جید، مقبول(من ناحیة أخرى تصنیف بیانات الریاضیین من حیث المستوى -ب
:وهناك عدة طرق لتجهیز البیانات الریاضیة وتصنیفها، وهي

Manual Methodالطریقة الیدویة                                               * 

Mechanical Methodالطریقة المیكانیكیة                                       * 

Electromechanical Methodالطریقة اإللكترومیكانیكیة                         * 

:جتها وتخزینهاتحلیل المعلومات وبرم- 3
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تحلیل المعلومات تعني عملیة تحلیل النتائج التي تم التوصل إلیها، وذلك بهدف معرفة طبیعة إن 
العالقات المختلفة والقیم النسبیة بین البیانات، وعادة یكون كتابة هذه النتائج في نظام معین تبعا للغرض 

:ور كاألتيوصوالهدف المطلوب حتى یتمكن المسؤولون االستفادة منها، ویمكن عرض النتائج 
یمكن عرض النتائج في صورة قوائم تشتمل على جمیع مفردات البیانات ):Lists(في صورة القوائم -أ

مثال قوائم نتائج الریاضیین في إحدى المسابقات والبطوالت أو الدورات الریاضیة، والتي تحتوي على رقم 
.یةتسلسل الریاضي، اسم الریاضي، الرقم الذي حققه، النتیجة النهائ

)Statiscal Tables(في صورة جداول إحصائیة -ب
).Graphsand Cuves(في صورة رسوم بیانیة ومنحنیات - ج
رغم أن الحاسب اإللكتروني یتمیز بقدرته على إنجاز العملیات الحسابیة حسب األوامر والتعلیمات (

المعلومات الواسعة والمختلفة التي المعطاة له بسرعة فائقة وبدقة متناهیة، كذلك بإمكاناته الكبیرة في حفظ
فهو یعجز عن حفظها واستعادتها باستعمال . یعجز اإلنسان عن حفظها واستعادتها باستعماالته العادیة

فهو یعجز أن یقوم بشكل ذاتي بحل أي مسألة مهما كانت بسیطة، أي أن عملیه ینحصر . ذاكرته العادیة
مج له بشكل صحیح یتوافق مع األسس العلمیة الصحیحة التي في تحلیل وٕایجاد الحلول للمسائل التي تبر 

).تعتمد علیها هذه الحلول
:إن تحلیل أو حل أي مسألة باستخدام الحاسب یمر بمرحلتین رئیسیتین هما

:تتمثل في دور اإلنسان في حل المسألة وتتكون من عدة خطوات: المرحلة األولى
المسألة هو عبارة عن دقة التعبیر في تعریفها، بحیث یجعلها إن تعریف : تعریف وتحلیل المسألة-أ

معروفة ومفهومة بصورة واضحة دون أي غموض لجمیع األشخاص العاملین ضمن مجال االختصاص 
.الذي تخضع له المسألة

أما تحلیل المسألة واختیار طریقة الحل، فهو أصعب المصاعب وأشق الخطوات، ومن أجل الوصول 
إلى الحل صحیح فإن الكثیر من العالقات الریاضیة والقوانین المناسبة كل المسائل، یجب أن تستعمل 

الحاسب اإللكتروني، وربما تحتاج أیضا إلى تطویر هذه القوانین والعالقات لجعلها تناسب الحل باستخدام
.وفیما یلي العناصر األساسیة التي یمكن التعرض إلیها أثناء التحلیل

وتحدید نوعها ) النتائج المطلوب التوصل إلیها(تحدید أهداف المسألة وذلك بتحدید عناصر المخرجات - 
).بیانات حرفیة أو رقمیة أو حرفیة رقمیة وتحدید أسلوب عرضها(
المدخالت وتشمل المتغیرات ذات التأثیر للوصول إلى قیم عناصر المخرجات، وكذلك تحدید عناصر - 

2.یجب تحدید نوع عناصر المدخالت وتوصیفها بدقة

.291، ص1984الحاسبات اإللكترونیة ومعالجة البیانات، مطبعة دار األمل، أسس : حمد الفیومي.د- 2
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تحدید العالقات الریاضیة المختلفة التي یشملها الحل، وحصر طرق الحل وتقییمها من أجل اختیار - 
.اإللكترونيمع كیفیة تنفیذه بالحاسبالحل األفضل الذي یتالءم 

: برمجة الحل تخطیطها-ب
بعد اختیار طریقة الحل المقترحة على شكل خطوات متسلسلة ومترابطة منطقیا یعبر عنها باللغة 
العادیة، إال أنه یحكمها المنطق الریاضي ومجموع الخطوات هذه یسمى بخوارزمیة المسألة، وقد یكون 

أن جمیع هذه الخوارزمیات تؤدي إلى نفس النتیجة ولكن بطرق للحل الواحد أكثر من خوارزمیة واحدة إال
مختلفة، وقد یكون في كثیر من األحیان وضع مخطط وصفي تسلسلي یسمى مخطط سیر العملیات وذلك 
باستخدام مجموعة من األشكال الرمزیة التي تكون أكثر وضوحا وأنسب فهما وبواسطة خریطة سیر 

.بع الحل والعالقات المنطقیة التي تتبع في الحلالعملیات یمكن مالحظة كیفیة تت
.برمجة خوارزمیة الحل باستخدام إحدى لغات البرمجة- ج

إن مخطط سیر العملیات عبارة عن تخطیط تصوري مساعد سهل المالحظة بالنسبة للمبرمج، ولكنه 
سیر العملیات یجب أن غیر مفهوم بالنسبة للحاسب اإللكتروني لذلك فإن طریقة الحل المتمثلة بمخطط

تكتب بإحدى لغات الحاسب التي یفهمها والتي تتالءم مع حل المسألة، وبعد ذلك یتم طباعة البرنامج 
على آلة التنقیب أو طباعة البرنامج على شاشة االتصال المرئي والبرنامج في شكله األخیر وهو ما 

).Source Program(یسمى البرنامج المصدري 
:التالیةالمرحلة 

.وتتمثل في دور الحاسب نفسه في تحلیل وحل المسألة
ونعني بها عملیة تخزین البیانات، وهي المحصلة النهائیة في دورة ) data Sterage(أما التخزین 

تجهیز البیانات وتلعب دورا هاما في تجهیز العاملین والمختصین بالبیانات والمعلومات التي سبق 
في شكل مناسب ومقید وعملیة التخزین یمكن أن تتم على البیانات بعد معالجتها، حیث یتم االحتفاظ بها

ستخدامها التخزین على نسق وترتیب معین ومنظم یساعد ویبسط عملیة استرجاعها في المستقبل، وذلك ال
.كمدخالت في دورة جدیدة

:استخدام الحاسب اآللي في المجال الریاضي
دیثة في تحلیل میكانیكیة الحركات الریاضیة، سواء المتعلقة بجسم الریاضي أو إن الدراسات الح

، حیث تعتبر هذه الحسابات من )Computers(باألداة تعتمد وبشكل كبیر على الحاسبات اآللیة كمبیوتر 
ضروریات البحوث التي تتضمن التصویر السینمائي والتي تمدنا بمعطیات ومدلوالت كثیرة تساعد على 

بدراسة عن ) Purdy(حیث قام 1974ولقد ظهرت بوادر استخدام ذلك عام . یم األداء عن طریقهاتقو 
، )Running Curve(استخدام الحاسبة اآللیة في تحلیل أداء الریاضیین ذوي المستوى العالمي في ركضة 

وأخیرا الجداول التدریبیة للعدائین ). Scoring Tables(وعمل جداول خاصة بتقییم أداء العدائین 
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)Traigning Schedules( كما عرض من خالل دراسته نماذج أخرى الستخدام الحاسبة في تحلیل ،
.ودراسة األداء الحركي في فعالیات متعددة

بدراسة شملت اختبارات لإلزاحة الخطیة والزاویة ألجزاء الجسم المختلفة، حیث ) Susankap(وقام 
ح الحاسب دراسة السلسلة الكینماتیكیة لواصلتین أو ثالثة، وقد أخضعت المدلوالت والمعطیات أتا

كادر في الثانیة، لقد 100-96تم التصویر بین ) Fortan(المحصلة علیها من تحلیل الفالم لبرنام 
بمعامالت الخاصة ) Martin(تضمن النموذج األساسي المستخدم في هذا التحلیل استخدام طریقة القالب 

وتمت دراسة وظیفة وطول عمود الزانة الزجاجیة ودورها في التغییر . األبعاد الثنائیة والثالثیة للحركة
أوضحت نتائجها زمن األداء الخاص بمعدل التغیر في وظیفة الطول الخاص بالزانة أثناء القفز إلى 

عن ) 1984محمد صبري عمر دكتور (جانب ممر مركز ثقل الجسم أثناء األداء وأدت هذه الدراسة ل
استخدام الحاسب اآللي في تطویر األداء الحركي في ریاضة التجذیف، تمت كتابة البرنامج بلغة 

)Basic( قام األداء الحركي ألحد قوارب التجذیف الزوجیة من درجة تتقدم ممن تتراوح أعمارهم بین ، حیث
دراسة لتحلیل حركة ثالثة عداءات في ب) John Herman(و) Raip Mann(سنة كما قام كل من 27- 25

م، تم تصویر العداءات على المانع التابع 1984في أولمبیاد لوس أنجلس عام ) متر موانع100(ركض 
Des VAX11/750(أخضعت نتائج التحلیل إلى ) Des Rainbow ioo Computer(وحلل الفیلم السینمائي 

Computer( وقد استخلصت أكثر من ،)البرنامج المستخدم والتي على أساسها تمت متغیرات في) 9
المقارنة بین المیدالیة الذهبیة والفضیة والعداءة الثامنة، وأظهرت هذه الدراسة أهمیة بعض المتغیرات في 

حول أثر المتغیرات 1988وفي دراسة تمت في العراق لرسالة  ماجستیر عام . تحدید اإلنجاز األفضل
14تم هذا البحث والدراسة بمعاونة الحاسب اآللي، وتم التوصل إلى حصر ) في اجتیاز الموانع(الحركیة 

وتم دراسة المتغیرات لوصلتین ولثالثة ) Geometry of Motion(زاویة وصفیة لشكل حركة العداء 
نقطة مع تتبع أثر المسارات الخطیة والمنحنیة لهذا النقاط، كما تم مشاهدة ) 15(وصالت كینماتیكیة ل

إن ). Screen(داء لفن اجتیاز المانع ومقارنة ذلك بنموذج أو عداء آخر على نفس الشاشة العداء في أ
القیام بدراسة وصفیة غیر قادرة لتكوین فكرة شاملة عن موضوع الدراسة والبحث ما لم ترافق ذلك 

دلوالت الم) Basic(المدلوالت الرقمیة لنقاط الجسم ومركز ثقله واستخراج من البرنامج الذي أعد بلغة 
السرعة، التعجیل، والسرعة لزوایا الرجل القائدة ورجل االرتقاء - الزمن). المسافة- بدالة الزمنالخاصة 

وزوایا الجذع، فضال عن معالجة متفرقات أفردت لها مساحة خاصة أهمها زمن التماس قبل وبعد المانع، 
تیجة لتحلیل الحاسب اآللي كانت تخضع إن األرقام الهائلة التي ظهرت ن. وأعلى ارتفاع لمركز ثقل الجسم

إلى برنامج إحصائي إلثبات فیما لو تواجدت فروقات ذات داللة إحصائیة تشیر إلى تعدیل حالة أو 
دقیقة 34قصور أو قوة في ناحیة معینة، لقد تمكن الباحث ومن خالل الحاسب اآللي اختزال زمن قدره 

كادر بعد 531ط، وتم بزمن قدره دقیقة واحدة معالجة عمل لتحلیل وٕایجاد مركز الثقل لكادر واحد فق
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تحضیر الحاسب لبعض المعادالت التحلیلیة والتي أهمها إسقاطات الشعاعیة، والدوال المثلثیة ومقلوباتها 
لمحورین أفقي وعمودي، وتعیین أبعاد وارتفاع نقطة الوزن النسبي التي كانت وراء بعض المعوقات 

إن أهم ما كلف به الحاسب . م موانع110ة وهم من أبطال العراق في ركض الظاهرة على عینة الدراس
هو إیجاد الوضع األمثل للعداء، وذلك بدراسة احتمال التوافق العمودي ألي جزء من أجزاء الجسم مع 

.حافة المانع
مج على النتائج اعتمد البرنا. وقد سمح البرنامج بحریة اختیار نقاط البدایة والنهایة في مراحل الحركة

المستحصلة من التصویر السینمائي، وقد أشار البرنامج إلى أهمیة زاویة االرتقاء والمسافة قبل المانع 
الرجل القائدة األثر - لتحدید مسار منحنى طیران مركز ثقل العداء، واتضح أن سرعة مد زاویة الجذع

خیرة أهمیة أخرى في الهبوط بعد المانع لنقل الفعال في التحكم لنقل الجسم إلى األمام األعلى، وكانت لأل
الجسم لیسیر إلى المانع اآلخر، أسهمت المتغیرات األخرى مع ما تم ذكره أعاله في اختزال زمن الطیران 

الدراسات من خالل ما تقدم أهمیة استخدام الحاسبات لقد أظهرت. وأخیرا في اختزال زمن أداء الحركة
دراسة تطویر األداء الحركي من وجهة نظر استیعاب عدة متغیرات في وقت اآللیة في المجال الریاضي ل

واحد، وٕاقامة الجداول الخاصة، وبناء برامج خاصة بالقابلیات البدنیة إضافة إلى إمكانات أخرى تتم 
ویمكن تطبیق هذا أي استخدام الحاسب اآللي في مجال البحوث الریاضیة وتطویر . دراستها حالیا

از لكافة الفعالیات واأللعاب الریاضیة إلى استخدام الحاسب اآللي في عملیات تجهیز مستویات اإلنج
البیانات الریاضیة وتصنیفها وبرمجتها وتلخیصها وتخزینها وتوثیقها، لتكون مرجعا للباحثین والمستفیدین 

.منها في مجال التربیة الریاضیة


