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کِ قثال دس تجضیِ ٍ چٌذ اصل یاد آٍسی سٍی چَب هَاصًِ پطتک ًین حشکت  تجضیِ ٍ تحلیلتشای دسک تْتش      

 :صاٍیِ سٍی خشک تِ آى ّا اضاسُ ضذُ است، ضشٍسی است پطتک تاالًس تشگطت  پشش تحلیل

 آنبر جهت پرواز بدن  و اثر نیروی وارده 

پشٍاص تذى فقط طی تواس تا ٍسیلِ، تاثیش هی پزیشد. صیشا ًیشٍی تاثیشگزاس ّواى ًیشٍی ػکس الؼول ًاضی اص      

 . استچَب هَاصًِ ٍسیلِ هی تاضذ کِ دس ایي جا 

تذى تَسط  (دٍساى) جْت پشٍاص، تلٌذی )استفاع(، هذت یا صهاى پشٍاص دس َّا ٍ ّوچٌیي صاٍیِ یا دسجِ چشخص

ّشچِ . تضسگی ًیشٍ )هقذاس ًیشٍی اػوال ضذُ( ٍ جْت اػوال آى تا تَجِ تِ هشکض ثقل تذى تؼییي هی گشدد

 یا دٍساى تیص تش خَاّذ تَد. ٍ ًیشٍی ٍاسدُ تیطتش تاضذ، پشٍاص 

چَب  )تلٌذ ضذى اص اثش هی گزاسد. ّش چِ سشػت تیص تش تاضذ، پشٍاصًیض تش جْت پشٍاص سشػت اٍلیِ حشکت تذى 

اجشای حشکات صاٍیِ ای )دٍساًی ٍ چشخطی( هاًٌذ پطتک، ٍاسٍ یا ّویي تشای  ( ًیض تیص تش خَاّذ تَد.هَاصًِ

تٌاتشایي، استفاع تِ صهاى کافی ًیاص داسین تا دٍساى یا چشخص حشکت کاهل ضَد. چَب سٍی پطتک ًین حشکت 

ٍ اػوال ًیشٍی تیطتش اص طشف دست ّا تش سٍی سشیغ(  تشداضتي گامافضایص دس سشػت افقی )حشکت هْن است. 

 هَجة افضایص استفاع، صهاى پشٍاص ٍ ًیض دٍساى تذى هی گشدد.  چَب

 

 اصول مکانیکی حرکات زاویه ای )دورانی و چرخشی(

ًقطِ پیص تختِ، خشک،...( دس تواس است، حَل هحَس صهیي، چَب هَاصًِ، ٍقتی تذى تا ٍسیلِ ای )هثل -1

 تواس هی چشخذ.
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 تذى هی چشخذ.ٍقتی تذى دس حال پشٍاص است، حَل هحَس هشکض ثقل -2

تشای . ّش چِ قسوت ّای تذى تِ ًقطِ چشخص ًضدیک تش تاضذ، سشػت دٍساى تیص تش خَاّذ تَد ٍ تش ػکس-3

هثال، تذى جوغ ضذُ سشیغ تش اص تذى ساست هی چشخذ. تِ ایي دلیل طیوٌاستی کِ دس ػول چشخص ضؼیف 

 است، تِ طَس راتی پاّای خَد سا خن هی کٌذ تا سشیغ تش تچشخذ.

 

 مسیر پرواز بدندرک 

تشای هشتی ٍ طیوٌاست الصم است کِ اص هسیش  ،چَى تذى دس صهاى پشٍاص حَل هحَس هشکض ثقل هی چشخذ     

 حشکت هشکض ثقل تذى دس َّا آگاّی داضتِ تاضذ. هسیش پشٍاص اص طشیق ػَاهل صیش تؼییي هی گشدد:

چَب ... یا سّا ضذى اص ٍسیلِ هثل  خشک،پیص تختِ، چَب هَاصًِ، صاٍیِ تلٌذ ضذى یا کٌذُ ضذى اص صهیي، -1

 غیشٍُ هَاصًِ 

 (تا دس ًظش گشفتي ًقطِ هشکض ثقل تذى)جْت ًیشٍی ٍاسدُ -2

 سشػت تذى دس آغاص پشٍاص یا صهاى سّا ضذى اص ٍسیلِ-3

 استفاع تذى ًسثت تِ هحل فشٍد-4

 

 

 

 چوب موازنهپشتک روی نیم  تجسیه و تحلیل حرکت

تا ضرته پای هن زهاى ترداشتي گام ته سوت جلَ ٍ آٍردى دست ها ته سوت چَب هَازًه  مرحله اول:

 راهٌوا از عقة
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اػوال فطاس، هَجة  جْت چَب هَاصًٍِ قشاس دادى آى سٍی  تِ سوت جلٍَ آٍردى پای اتکا ترداشتي گام      

دى دست ّا تِ سوت تا آٍسّذایت هی کٌذ.  تِ سوت جلَتذى سا  هی ضَد ٍتیطتش افقی ٍ سشػت  ایجاد ًیشٍ

تشای تا ضشتِ پای ساٌّوا اص ػقة تِ سوت تاال، ًیشٍی دیگشی تش سشػت افقی تذى اضافِ هی ضَد. پاییي ّوضهاى 

تا چَب ّا استفادُ تْتش اص ایي ًیشٍی افقی ایجاد ضذُ دس جْت اجشای هطلَب حشکت، ٌّگام تواس دست 

 .ف تاضٌذهفصل ّای تذى تایذ صا

 

 
   

 لحظه فشار با دست ها وم:دمرحله 

( هی چشخذ ٍ ًیشٍی چَب، تذى حَل هحَس دست ّا )ًقطِ تواس دست ّا تا چَبطی تواس دست ّا تا      

هٌتقل هی ضَد. تش اساس قاًَى سَم ًیَتي )ػول ٍ ػکس  چَبًاضی اص اًقثاض ػضالت، اص طشیق فطاس تِ 

ًیض ًیشٍیی تا ّواى تضسگی ٍ دس جْت هخالف تِ تذى ٍاسد هی کٌذ ٍ تذى سا تِ سوت تاال ٍ جلَ  چَبالؼول(، 

ٍ سشػت تذى دس لحظِ  چَبتذى تا تَجِ تِ ًیشٍی ػکس الؼول  هشکض ثقلّذایت هی کٌذ. هحل ٍ هَقؼیت 

 ضشٍع پشٍاص، هسیش پشٍاص سا تؼییي خَاّذ کشد. 

 ، تَسط هَلفِ ّای صیش تؼییي هی گشدد:صهیيتِ سوت  چَبهسیش پشٍاص تذى پس اص جذا ضذى اص 

 ٍاسد هی ضَد(  چَب تِ  دست ّاٍ هقذاس ًیشٍیی کِ اص طشف  تشداضتي گامسشػت تلٌذ ضذى )دس اثش -1

 تِ تذى چَبًیشٍی اػوال ضذُ اص طشف -2

 چَبهَقؼیت ٍ هحل هشکض ثقل تذى ٌّگام جذا ضذى اص -3
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  و فرود پرواز م:سومرحله 

یؼٌی هسیش پشٍاص خویذُ )هٌحٌی( خَاّذ تَد.  ایي هشحلِ تذى حَل هحَس هشکض ثقل هی چشخذ ٍ هسیش طی     

تا ّواى تضسگی ٍ دس جْت هخالف تِ  چَبتا فطاس دست ّا ًیشٍیی اص طشف حشکت هشکض ثقل تذى هٌحٌی است. 

 ّذایت هی کٌذ. ٍ جلَ تذى ٍاسد ضذُ ٍ تذى سا تِ سوت تاال 
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قَس است. ایي حالت تِ طیوٌاست کوی ، حالت تذى چَبست کِ طی تواس دست ّا تا الصم تِ یاد آٍسی ا

ٍ فشٍدی ٍ ًیشٍی ػوَدی سا تشای پشٍاص تْتش  ایذٍاسد ًو چَب کوک هی کٌذ تا دست ّای خَد فطاس تیطتشی تش

 افضایص دّذ. کٌتشل ضذُ 

تا تاص ، کِ تذى تَسط گشاًص )ًیشٍی جارتِ( تِ سوت پاییي کطیذُ هی ضَد پس اص اتوام چشخص دس پایاى پشٍاص

تِ صَست کٌتشل ضذُ سٍی ٍ تٌظین هٌاسة فاصلِ ًقطِ فشٍد تا چَب، طیوٌاست سؼی هی کٌذ تذى کاهل  کشدى

( تذى طیوٌاستخَد ٍسصضکاس )ًیض پشتاتِ اص آى جایی کِ ایي حشکت یک پشتاتی است ٍ . تیایذپاّای خَد فشٍد 

حائض اّویت است ٍ کیفیت اجشای حشکات تا حذ صیادی دس ایي جا ػَاهل حاکن تش سفتاس پشتاتِ ّا ؛ تٌاتشایي است

تذى طیوٌاست )تِ ػٌَاى  ٍ چَى دس کٌتشل ٍ پیطگَیی ًتیجِ حشکت پشتاتی تستگی داسد طیوٌاستتِ تَاًایی 

صم است کِ اص هسیش حشکت هشکض ثقل تذى دس پشتاتِ( دس صهاى پشٍاص حَل هحَس هشکض ثقل هی چشخذ، تشای اٍ ال

 .َّا آگاّی داضتِ تاضذ ٍ سشػت حشکت تذى خَد سا جْت فشٍد هٌاسة کٌتشل ًوایذ

 

 نکته:

دس آى فشٍد هی آیذ. اگش )تذى طیوٌاست( جا تِ جایی قائن فشٍد تِ استفاع سطحی تستگی داسد کِ جسن       

پشتاب ضذُ است، فشٍد اص اٍج )جا تِ جایی پشتاتِ دس لحظِ ای کِ تِ جسن تاالتش اص سطحی فشٍد آیذ کِ اص آى 

ًقطِ اٍج خَد هی سسذ( کَچکتش است. تشای هثال، ٌّگاهی کِ طیوٌاست حشکتی سا اص سٍی پیست صهیٌی تِ یک 

سطح تاالتش هثل تطک ایوٌی اجشا هی کٌذ یا دس پشش خشک، طی پشٍاص اٍل اص سٍی یک سطح پاییي تش )پیص 

 .جذا ضذُ ٍ تش سٍی یک سطح تاالتش )خشک( فشٍد هی آیذ. دس ایي صَست، فشٍد کَچکتش اص اٍج هی تاضذ تختِ(

اگش جسن پاییي تش اص سطح پشتاتص فشٍد آیذ، فشٍد اص اٍج تضسگ تش است. تشای هثال، پشش ّایی کِ  اص سٍی 

طیوٌاست تشای هثال، جشا هی ضًَذ. خشک، پاسالل، داسحلقِ، تاسفیکس اچَب هَاصًِ، ٍسایل طیوٌاستیک اص قثیل 

( پشتاب کشدُ ٍ تِ سٍی یک چَبدس طی پشٍاص، خَد سا اص سٍی یک سطح تاالتش ) ًین پشتک رٍی چَب هَازًِدس 

 .سطح پاییي تش )صهیي( فشٍد هی آیذ. دس ایي صَست، فشٍد تضسگ تش اص اٍج هی تاضذ

، آًگاُ فشٍد تا اٍج تشاتش است. دس ًتیجِ، صهاى فشٍد تا اگش پشتاتِ دس سطحی ّن تشاص تا سطح پشتاب خَد فشٍد آیذ

صهاى اٍج دقیقا تا ّن تشاتشًذ هثل حشکات آکشٍتاتیک دس پیست صهیٌی. ایي اصل دس طیوٌاستیک داسای کاستشد 

هْوی است. اص آى جایی کِ صهاى فشٍد تا صهاى اٍج تشاتش است، تٌاتشایي طیوٌاستی کِ سؼی داسد پس اص پشٍاص دس 

ا دٍ ٍاسٍ یا دٍ پطتک اجشا کٌذ، تایذ ًیوِ اٍل آى )یؼٌی، یک ٍاسٍ یا یک پطتک( سا دس لحظِ سسیذى تِ اٍج َّ

 .خَد کاهل کٌذ
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ٍ سایر عالقِ  ، داًشجَیاىهطلة حاضر تِ درخَاست کاًال آهَزش گام تِ گام ژیوٌاستیک جْت استفادُ هرتیاى

ٍ یا افراد هٌَط تِ  دُ از آى تَسط سایر کاًال ّا، گرٍُ ّارشتِ ژیوٌاستیک ًگاشتِ شدُ است. استفاتِ هٌداى 

 آهَزش گام تِ گام ژیوٌاستیک ٍ تا حفظ لیٌک کاًال هی تاشد.اجازُ کاًال 

 99آتاى   -دکتر علی دادرس 

      gambegamgym@کاًال سراسری آهَزش گام تِ گام ژیوٌاستیک    


