
 

 

 

 تجزیه و تحلیل مهارت های ورزشی
 

 مونا حافظی
1 



2 

چرا تجزیه و تحلیل مهارت 

 ها؟

مربی برای ارزیابی اجرای 

ورزشکار، تشخیص اشتباهات 

و تصحیح آنها برای رسیدن به 

 اجرای مطلوب ورزشکار

به تجزیه و تحلیل مهارت ها نیاز 

 .دارد



 
تجزیه و تحلیل عضالنی       

تجزیه و تحلیل عضالنی مهارتهای حرک تی و ورزش        
نقش عضله در حرکت     

 تجزیه و تحلیل حرک تی و عضالنی مهارت های ورزشی



.به طور کامل با حرکت هاى اختصاصى بدن که در يک حرکت انجام مى شود با اطالع گردد. 1  

شناي  ى حاصل نموده بينش . ۲
 
با تمام عضالتى که در يک مهارت به طور مختلف دخالت دارند ا
.بيشترى در مورد حرکت پيچيده پيدا کند  

عضله يا عضالت مخصوصى را که در حرکت يا مهارت، کار اصلى را به عهده دارند مشخص . ۳
.نمايد، که بعدًا نتواند تمرينات و حرکات تقويتى را جهت همان عضله يا عضالت تنظيم نمايد  

، مشخص (کشش عضالت)عضالتى را که الزم است جهت مهارت مربوط انعطاف پذير شوند . ۴
. نمايد  

هدف از تجزیه و تحلیل حرکتى و عضالنى این است 

:که مربي  
 



منظور و هدف حرکت یا مهارت مربوطه بایستى شرح داده شود، . 1

به طورى که مشخص گردد اجراکننده در تالش انجام چه کارى به چه منظورى و 

.به چه طریقى است  

حرکت هاى اختصاصى بدن را در هنگام اجراى آن مهارت مشخص نموده و . ۲

.مراحل مختلف را ارائه نماید  

عضالت گوناگونى را که در هر مرحلٔه حرکتى فعالیت دارند مشخص کرده . ۳

که البته اگر این کار به طریق صحیح )و نقش آنها را در آن مرحله توضیح دهد، 

(.و دقیق بخواهد انجام شود احتیاج به الکترومیوگرافى است  

 

: اين تجزيه و تحليل بايستى شامل سه اصل مهم زيرين باشد  



:براي اينكه مهارت ها به هدفهاي تعيين شده خود برسند، موارد زير ضروري است   
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 بيشينه اطمينان نسبت به اجراي مهارت1.
 به كاربردن حداقل انرژي فيزيكي و رواني براي اجرا2.
ن عمل در حداقل زمان3.

 
 اجراي ا

 :  عوامل سه گانه زير براي اك ثر مهارت ها بسيار مهم است
 ادراك ويژگيهاي نسبي محيطي1.
ن2.

 
 تصميم گيري درباره نوع اجرا مهارت و محل وقوع اجراي ا

 فعاليت عضالني سازماندار به منظور اجراي حركات3.



 عضالنی -1

 زمانی - 2

 محیطی - 3

 عملکردی- 4
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 روش های طبقه بندی مهارت ها



 مهارت های عضالنی
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 این نوع مهارت ها بر اساس نوع عضالت درگیر در مهارت به دو نوع زیر تقسیم مي

 :شوند

مهارتهاي حركتي ظریف( الف 

 •دراین نوع از مهارت ها اغلب عضالت كوچک درگیر هستند. 

 •تعدادشان كمتر است. 

 •فضاي كمي را اشغال مي كنند 

 •نوشتن و تایپ كردن: مانند. بوسیله تعدادي از اعضاي بدن قابل اجرا هستند 

 مهارتهاي حركتي درشت(ب 

 •دراین نوع از مهارت ها اغلب عضالت بزرگ درگیر هستند. 

 •اكثر مهارتهاي ورزشي جزء حركات درشت هستند. 

 •اجراي آنها بوسیله چند عضو یا همه بدن صورت مي گیرد. 

 •فضاي زیادي را براي اجرا اشغال مي كنند. 
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 مهارتهاي مداوم مهارتهاي زنجيره اي  مهارتهاي مجرد

شروع و پايان 
 مشخص

حركات مجرد و متصل 
 به هم

مشخصنا شروع و پايان  

  گرفتن توپ در هوا

به  ( تير)پرتاپ دارت 
 هدف 

 تيراندازي با تفنگ 

 چكش زدن روي ميخ 
 كاركردن در خط توليد

ژيميناستيكحركات    

 هدايت و راندن اتومبيل
 شنا كردن 

 تعقيب كردن
 دويدن

 

 مهارت  های زمانی



 مهارت مجرد
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كوتاه بسيار زمانی در و است مشخص آن شروع نقطه روشن طور به كه مهارتی  
   . دارد نام مجرد مهارت شود می اجرا

توپ يك كردن شوت يا پرتاب مانند 

 



 مهارت زنجيره ای
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دارند، قرار ای زنجيره مهارتهای شده ياد پيوستار قطبی نقطه دو بين در  
  هم سر پشت ، شده متصل هم به زنجيروار كه مجردند های مهارت از گروهی

 . آورند وجود به را مشكلتری و پيچيده عمل تا شوند می اجرا

ژيمناستيك برنامه يك تكنيكی حركات مانند .   

 



 مهارت مداوم
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جريان زيادی مدت اجراكننده رفتار و ندارد مشخصی پايان و آغاز كه مهارتی  
 . دارد نام مداوم مهارت دارد

  مانند دويدن های طوالنی.  

 



 مهارت های محیطی

در این نوع مهارت محیط ثابت و پایدار می باشد و : مهارت حرکتی بسته(لفا

 یک تکنیک مشابه به. در حین اجرای مهارت دچار تغییر نمی شود

 .طور مداوم تکرار می شود

در این نوع مهارت محیط ثابت و پایدار نمی باشد و : مهارت حرکتی باز( ب

 به پردازش اطالعات. در حین اجرای مهارت دچار تغییر می شود

فرد باید در هر لحظه آمادگی اصالح تکنیکو حتی تغییر . زیادی نیاز دارد

 .تکنیکرا داشته باشد

 :نکته

چنانچه این دو مهارت را روی پیوستار قرار دهیم اکثر مهارتهای ورزشی 

 13 .نزدیک به مهارتهای باز هستند تا بسته



 مهارت باز
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  ، مهارت باز ، حركتی است كه در موقع اجرای آن محيط و شرايط محيطی
 .متغير و غير قابل پيش بينی است 



 مهارت بسته
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  مهارت بسته ، حركتی است كه در موقع اجرای آن محيط و شرايط
 .محيطی ثابت و قابل پيش بينی است



 مهارت محیطی
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 مهارتهاي باز

بيني محيط قابل پيش بيني  محيط غير قابل پيش    بيني  محيط تا حدي قابل پيش  

  ژيميناستيك
 تيراندازي با كمان

 ماشين نويسي

 بازي فوتبال
 كشتي گرفتن

 تعقيب و دنبال كردن خرگوش

 راه رفتن روي طناب
  هدايت كردن و راندن اتومبيل

 بازي شطرنج

  مهارتهاي بسته
  



 مهارت های عملکردی
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مهارت شناختی -مهارت حركتی   

18 

مهارت خود اجرای ،كيفيت موفقيت اصلی كننده تعيين حركتی، مهارت در  
  مانند . دارد قرار حداقل در حركت نوع درباره گيری تصميم و ادراك و است
 ارتفاع پرش

بسيار حركت نوع و انتخاب خصوص در گيری تصميم ، شناختی مهارت در  
 شطرنج مانند  .است مهم
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 یادگیری مهارتهای تکنیکی

.یادگیري تغییر نسبتا پایدار در رفتار است  

.پیشرفت نسبتاً پایدار اجرا بر اثر تمرین است   

 

 سه مرحلۀ یادگیری

(شناختی)مرحله ذهنی  1.   

(حرکتی)مرحله تمرین  2.   

مرحله خودکار 3.   



20 



 مرحله ذهنی
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 در این مرحله ، مغز در جستجوی ارتباط هایی بین این تکنیک و

مغز به دنبال الگوهای . فعالیت هایی است که قبالً آموخته اید 

حرکت آشنا می گردد و شروع به ساختن ارتباط های عصبی 

 .جدیدی می کند 

 ویژگی های مرحلۀ ذهنی: 

اولین چیزی که . کنیم قبالً به هیچ وجه تردستی نکرده اید  فرض

 بهترین روش. الزم دارید ، تصویری کلی از تکلیف است 

حرکت و توضیح آن است  برای رسیدن به تصویری کلی ، نمایش 

 هدف شما از این تمرین در این مرحله ، تشکیل طرحی صحیح از
 تکلیف موردنظر است



 مرحله تمرین
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مرحلۀ بعدی یادگیری مرحلۀ •

این بدان معنی . تمرین است 

 نیست که در مرحلۀ

ذهنی تمرین نکرده اید ، چون •

 .تمرین کرده اید 

در این مرحله تاکید بر کیفیت •

تمرین برای اصالح تکنیک 

در این مرحله باید زمان . است 

بیشتری نسبت به مرحلۀ ذهنی 

 صرف کنید



 مرحلۀ خودکار

23 

 وقتی به تمرین ادامه می دهید ، تکنیک خودکار و خودکارتر می شود. 

 ظرفیت ذهنی شما آزادتر می شود و می توانید از آن برای تمرکز بر عناصر

 مهم تر برای پیشرفت اجرا یا افزودن ابتکار و سبک خاص

 خود استفاده کنید. 

 آمادگی یادگیری فعالیت، در شرایط مختلف و سخت تر را دارید. 

اجرای شما بسیار مطمئن است و وقتی اشتباهی انجام می دهید ، غالباً روش 

  اصالح آن را می دانید. 

 در مرحله خودکار ، تجریه و تحلیل بیش از اندازه ، احتماالً تاثیر منفی بر

 .اجرا دارد 

 پیشرفت یک تکنیک ورزشی تا مرحلۀ خودکار ، احساس عالی و شگفت

 انگیزی است ، اما چنانچه می دانید باید همواره تمرین شود

 تا در مرحلۀ خودکار باقی بماند. 



 : تکنیکی های مهارت آموزش

1 
 معرفی مهارت تکنیکی•

2 
 نمایش و توضیح مهارت تکنیکی•

3 
 واداشتن ورزشکاران به تمرین مهارت تکنیکی•

4 
 اصالح اشتباهات•



معرفی مهارت : مرحلۀ اول 
 تکنیکی

 .مهارت تکنیکی را با شور و اشتیاق در اعمال و کلمات معرفی کنید 

 .به روشنی و از زبانی که ورزشکاران می توانند بفهمند صحبت کنید • 

اصول بیومکانیکی برای نوآموزان نا . ورزشکاران جوان تر نیاز به کلمات ساده تر دارند • 
 .مفهوم نباشد

 .اطالعات زیاد می تواند مخرب باشد. مختصر و کوتاه صحبت کنید • 

 .دقیقه بیان کنید  3آنچه را باید بگویی در کمتر از • 

از تمسخر ،رفتارهای ناراحت کننده و فحشو ناسزا بپرهیزید ، زیرا محیط یادگیری منفی می • 
 .شود 

 :معرفی خوب شامل موارد زیر است  

 جلب توجه ورزشکاران. 1

 چیدن ورزشکاران به ترتیبی که هم بتوانند شما را ببینند و صدای شما را بشنوند. 2

 25 ذکر نام تکنیک و توضیح نحوۀ استفاده از آن در بازی. 3



نمایش و توضیح : مرحلۀ دوم 
 مهارت تکنیکی

نمایش و توضیح دو روش اصلی کمک به ورزشکاران برای کسب 

.طرح ذهنی  ویژۀ یک تکنیک به شمار می روند   

کسی باید تکنیک را نمایش دهد که بتواند آن را ماهرانه اجرا کند 

.و مورد تحسین ورزشکاران باشد  

اگر نمی توانید تکنیک خاصی را نمایش دهید ، می توانید چند راه 

:را انتخاب کنید   

.تکنیک را تمرین کنید تا بتوانید آن را صحیح نمایش دهید . 1  

.از افرادی ماهر بخواهید نمایش دهد . 2  

برای نمایش تکنیک، فیلم ویدیویی نشان دهید. 3  
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واداشتن ورزشکار به تمرین مهارت  : مرحله سوم 
 تکنیکی 

 ( کل بخ جزء – کل ). وادارید مناسب تکنیک تمرین به را ورزشکاران 

شرایط مشابه شرایطی در تکنیک اجرای توانایی ورزشکاران آنکه محض به 

 . وادارید شرایط این در تمرین به را آنها ، کردند پیدا را بازی

دهید انجام مکرر و کوتاه را ها تمرین ، جدید های  تکنیک آموزش هنگام . 

کنید استفاده موثر تمرین زمان از . 

کنید مطلوب استفادۀ وسایل و امکانات از . 

تجربه را مناسبی موفقیت میزان ، تمرین هر در ورزشکاران شوید مطمئن 

   . کنند می

کنید ایجاد تفریح و سرگرمی ، تمرین در .   



اصالح اشتباهات: مرحلۀ چهارم   
 دادن بازخورد
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انواع بازخورد: 

1 -  اطالعات حسی از گیرنده های درونی و گیرنده های بیرونی(بازخورد درونی( 

2 -  آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه(بازخورد بیرونی( 

1 .دادن بازخورد را تا انتهای تمرین به تاخیر اندازید تا در زمان تمرین وقفه ایجاد نشود  .

 نادرست

 وقتی زودتر بازخورد می دهید ، احتمال اینکه ورزشکاران بیاد بیاورند بازخورد مربوط به

 چیست ، بیشتر است و

 صحیح تمرین خواهند کرد. 

2 . درست. بازخورد بیشتر بهتر از بازخورد کم است 

 غالباً در شرایطی که ورزشکاران بازخورد سودمند بیشتری دریافت می . در بعضی شرایط

 کنند ، بیشتر تالش می

 ولی با . بنابراین ، یادگیری آنها تسریع خواهد شد . کنند اجرای خود را اصالح کنند

 پیشرفت ورزشکاران در

 مهارتهای تکنیکی ، الزم است که اتکای بیشتر به بازخوردهای مربی را یاد بگیرند. 



 مشاهده
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 مرحله پيش مشاهده

 

 

 

 

م 
دو

ه 
حل

مر
 :

 

 

 

 مرحله مشاهده



 مرحله پیش مشاهده
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تشخيص هدف مهارت 
 
تقسيم مهارت 

 
تشخيص عناصر اصلی يا كليدی هر بخش 

 
  طرح برنامه مشاهده 

 



 مرحله مشاهده
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 روش يا روش های مشاهده صحيح را به كار گيريد. 
 
 در محل مناسب قرار گيريد. 

 
  مهارت ها را به تعداد دفعاتی كه در برنامه خود منظور كرده ايد ، مشاهده

 .كنيد 

 



 نکته بسیار مهم
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  مهمترين بخش در تجزيه و تحليل مهارت ها
 .می باشد  مشاهده



وضعيت تشريحي به حالتي گ فته مي شود كه بدن راست است بازوها در طرفين 
بدن ك ف دستها رو به جلو پاها مستقيم وانگشتان پاها كمي  به سمت خارج قرار 

ناتوميكي و حركت شناسي از اين وضعيت بررسي مي . دارند 
 
تمامي تحليل هاي ا

.شوند   

 وضعيت تشريحی 



     سطوح حركتی
 

برای اينكه بتوانيم حركات بدن را تجزيه 
تحليل كنيم نيازمند شناخت و تعيين 
مشخصه های معينی هستيم لذا برای 

مطالعه حركت در قسمت ها ی مختلف 
بدن سطوحی فرضی در نظر گرفته و به  

صورت قرارداری تعيين كر ده ايم كه هر  
حركتی كه موازی با آن سطوح انجام شود  

.در همان راستا قابل ارزيابی است   



 سهمی يا ساجيتال

اين سطح از جلو به عقب بدن كشيده 
شده است و بدن را به دو نيمه راست 

به طور فرضي .و چپ تقسيم مي كند 
اگر در وضعيت تشريحي در نظر 

بگيريم از فرق سر تا ما بين دو قوزك 
.داخلي پا قرار مي گيرد   

  
 



 سطح عرضي يا تاجي يا فرونتال 

سطحی است كه بدن را به دو نيمه  
.  جلويی و عقبی تقسيم می نمايد 
اين صفحه نيز از سر تا دو قوزك  

. خارجی پا می گذرد   
   
 



 سطح افقی یا هوریزنتال

  
سطحی است فرضی كه 
بدن انسان را به دو نيمه 

تقسيم فوقانی و تحتانی 
 می كند



 .نقطه ای است که جرم در اطراف آن به صورت کامالً مساوی توزیع شده است 

 .مرکز ثقل مرکز تال قی سه صفحه اصلی بدن یعنی صفحات سهمی ، عرضی و افقی است 

 .درصدی از کف پای آنان قرار دارد  55درصدی ، در زنان  57مرکز ثقل در مردان در نقطه 

 (حدوداً ناف ) مرکز ثقل یک فرد بالغ در حدود  دومین مهرة خاجی است 
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Flexion and Extension 

 خم و باز شدن
وقتی سر پا ايستاده ايد مفصل ران شما باز يا در حالت اكستنشن است 

يعنی ران شما در امتداد تنه شما قرار دارد و وقتی بصورت دو زانو 
 نشسته هستيد اين مفصل خم شده يا در وضعيت فلكشن است



ن، هايپر فلكشن يا . اگر هر يك از اين حركات از دامنه طبيعي خودشان فراتر روند 
 
به ا

ها پراكستنشن گ فته مي شود كه به معني باز شدن بيش از حد و تا شدن بيش از حد 

 .است 

ن به عقب  
 
وريم تا كنار گوش فلكشن است و اگر بيشتر از ا

 
مثال وقتي دست را باال مي ا

وردن اگر تا كنار بدن پايين بياوريم اكستنشن و 
 
ببريم هاپيرفلكشن مي شود و در پايين ا

ن حد رد شود هاپيراكستنشن است 
 
 .اگر از ا

HayperFlexion and Hayper 

Extension 



Adduction and Abduction 

 نزدیک و دور شدن 

به حركتي اطالق مي شود كه عضو از خط میاني بدن دور یا نزدیک مي شود این 
 حركت روي سطح عرضي وحول محور ساجیتال انجام مي شود 

دور كردن بازو یا پا از خط میاني بدن : مثال   



 چرخش

همة حركات چرخشی در بدن روی سطح هوريزنتال و روی  
كه چرخش به دو صورت داريم  .محور ورتيكال انجام می گيرد 

. 
مثل چرخش گردن : چرخش به راست و چپ (  1  

چرخش به داخل و خارج مثل چرخش دست از مفصل  ( 2
 شانه به سمت خارج و داخل



Internal and External Rotation 
 

       

وقتی سر پا ایستاده اید و شست های دو پا را به هم 
نزدیک کرده و پاشنه ها را از هم دور کرده اید در واقع هر 
 Internalدو مفصل ران شما در وضعیت چرخش داخلی 

rotation  ن چرخش
 
قرار گرفته اند و حرکت عکس ا

.نام دارد External rotationخارجی   



 نکته بسیار مهم
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  مهمترين بخش در تجزيه و تحليل مهارت ها
 .می باشد  مشاهده



 نتیجه گیری 
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شما به عنوان يك مربی بايد  
قادر باشيد مهارت ها را به  

در غير  . خوبی مشاهده كنيد 
اين صورت نمی توانيد به 

ورزشكاران نگرش های مورد 
نياز برای تكامل مهارت های  

 .  آنها ارائه دهيد 



 با تشكر از توجه شما 
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