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  مقدمه

بديهی است . امری حياتی محسوب می شود ميدانی َو دوی  برای توسعه، فعاليت مربيان واجد شرايط، در تمام کشورها

باشگاه ها و ديگر سازمانهايی که در سطح عمومی ، اس محلیمربيانی که در سطوح پايه کار می کنند، مانند مربيان مدر

نقش بسيار مهمی در برانگيختن و پرورش دادن ورزشکارانی دارند که روزی به قهرمانان تبديل خواهند  فعاليت اساسی دارند

بسيار  .است بوده ١٩٧۶فدراسيون جهانی از سال ی  توسعهی  آموزش مربيان يکی از هدفهای مهم برنامه، بنابراين. شد

ی هاي از دوره، منطقه ایی  ه در کشورهای خود و چه در مراکز توسعهچ، قتم بگويم که هزاران مربی در سراسر دنياوخوش

  .اند شدهبهره مند ، سازمان داده شده بود IAAFکه از طرف 

ود برای باالبردن سطح بناميم، ما به تالش خ  “ IAAFه عتوسی  دهه”که مايليم آن را ، ٢٠٠٠تا  ١٩٩١در طی سالهای 

ی  در برگيرنده، اين سيستم جديد. يم از طريق ايجاد سيستم آموزش و صدور گواهی برای مربيان ادامه دادآموزش مربيان 

خاص هر دوره و ی   مواد درسی استاندار شده، خاص هر دوره های  با برنامه، مربيگریی  استاندارد شدهی  سه دوره

فدراسيون جهانی در هر کشور  های  مربيانی که در دوره، تحت اين سيستم. خواهد بودبه هر دوره  امتحانات مخصوص

در اختيار ، تمرينها و آموزشها را برای کار مهمی که به آن مشغولند می توانند مطمئن باشند که بهترين، شرکت می کنند

  . خواهند داشت

عنصر پايه و ، اين کتاب. را تبريک می گويم “ربيگریمقدمه ای بر تئوری م”با کمال خوشوقتی چاپ کتاب  در اين زمينه

به وجود  ميدانیو  دوورزش ی  شد و از طريق آن تحول بسيار زيادی در توسعهبا میمربيگری سطح يک ی  اساسی دوره

  .خواهد آمد 

. مندشان ابراز دارمبرای کار درخشان و ارزش “ پيتر تامسون “ مايلم مراتب قدردانی و تشکر خود را از مولف اين کتاب آقای

به خاطر مشارکتشان در به وجود آمدن اين کتاب ، همچنين الزم می دانم که از بسياری از خبرگان و مشاورين در سراسر دنيا

  .مهم و تکوين کل سيستم سپاسگزاری نمايم 

مدرسان و مربيانی ، انهمچنين مدير IAAFدو و ميدانی  های انجمن بين المللی فدراسيونمايلم از بخش توسعه ، هدر خاتم

  .صميمانه سپاسگزاری نمايم، که مشارکت آنان موجب موفقيت سيستم آموزش و صدور گواهی برای مربيان خواهد شد

  

  ميدانی َو دو راسيونهای دف بين المللی رئيس انجمن 
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  منظور از فلسفه در اين بحث چيست ؟

فلسفه عجيب به نظر برسد، در حالی که هيچ چيز ی  بحث درباره، عملی مربيگریی   شايد در آغاز آموزش يک دوره

افکار و ی  ی تعيين کنندهچنين فلسفه ا. برای زندگی يا مربيگری نيست، توسعه يافتهی  ضروری تر از يک فلسفه

از کجا آمده ايد و به چه ، صرف نظر از اينکه چه کسی هستيد. عمل در می آوريدی   تصميماتی است که شما آن را به مرحله

شيد که از زندگی و تجارب شخصی تان با میعقايد و مالحظات خاص خود ، دليل به مربيگری روی آورده ايد، دارای ايده ها

به چه ، امتحان کنيد که تا چه حد خود را می شناسيد و به عنوان يک مربی، در يک فرصت مناسب. تسرچشمه گرفته اس

معين و صريح داشته باشيد و بدون ی   يک فلسفه تمشکل خواهيد توانس، بدون اين شناخت. اهدافی می خواهيد دست يابيد

  .ی موفق و موثر باشيدبمشکل می توانيد يک مر، داشتن چنين فلسفه ای

يا در حقيقت از ، موقعيتها و تجارب زندگی خود می پردازيدی است که از طريق آن به مشاهده فلسفه دريچه ا، به زبان ساده

فلسفه همان ارزشی است که برای تمام اين موارد . روابط خود با آنان می پردازيدی  به توسعه، طريق آن به مردم نگريسته

ولی اعم از آنکه از . ه ای داريد که ممکن است به خوبی توسعه يافته باشدشما در زندگی خود فلسف. قايل می شويد

در ، شما همواره در حال توسعه بودهی  فلسفه، فکری خود آگاه باشيد يا بدون توجه به آن تصميم گيری و عمل کنيد فلسفه

  .طول زندگی تان نيز به تکامل خود ادامه خواهد داد

  مربيگری چيست ؟

ی است که برای کمک به يک فرد و رسيدن به هاي مجموعه ای گسترده از فعاليتی  اغلب در برگيرنده “مربيگری”ی  واژه

  .گيرد میهدفی مشخص انجام 

، ه ای توصيف شده است که به پيشرفتفعاليت ها و دستورالعملهای سازمان يافتی  مربيگری به عنوان مجموعه، در ورزش

  .ورزشکاران کمک می کند تکامل و موفقيت يک ورزشکار يا گروهی از

ورزشکار را در  ادعا می کنند که، روهیگ های و يا مسئوالن رسانه سرپرستان، گارانآموز، در اين زمينه، افرادی مثل والدين

، نزمينه  آموزش، تمريمربيگری واقعا در برگيرنده فعاليتهايی در ، در اين صورت. يندنما  میرسيدن به هدفش ياری 

  .شدبا  میو موارد مشابه ديگر دستورالعمل  دادن

کردن  افزايش توانمندی و بارور، بهبود نتايج، مربيگری تنها به معنی کمک به ديگران برای آموزش مهارتهای ورزشی

نيازهای يک . شود مين ساير نيازهای يک ورزشکار را نيز شامل میأدرک و ت، بلکه تشخيص. آنان نيستی  نيروهای بالقوه

مربوط به ورزش ، نيازهای بارزتر با  دامنه وسيعی مانند نيازهای اجتماعی و احساسی را با اهميتی برابر، هورزشکار متعدد بود

  .گيرد  میدر بر ، و مسابقات
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. ديق و نيازهای يک ورزشکار را قبل از حقوق و نيازهای خود در نظر بگيرواز نظر اخالقی بايد حق، به عنوان يک مربی نمونه

و نيز مراقبت از آنان را افزايش  ت ارتباط مستمر خود را با ورزشکارانی که آموزش آنان را بر عهده داريدبهتر اس، بنابراين

از اين رو مربيگری شما نقش مهمی در شکل . يک فعاليت اجتماعی محسوب می شود، شرکت در بازيهای ورزشی. دهيد

  .دهی به زندگی ورزشکاران ايفا خواهد کرد

  

  وظايف يک مربی 

برای افزايش ، تمرينی های  وظايف خود را منحصر به تنظيم برنامه ها و فعاليت، ه شما می توانيد به عنوان يک مربیالبت

به . ولی مربيان با تجربه می دانند که اين مسئوليت ها فقط جزء کوچکی از يک کل است، توانمندی ورزشکار خود بدانيد

برای بعضی ، ممکن است برای انجام دادن بعضی از آنها مشتاق بوده وظايف بسيار زيادی خواهيد داشت که، عنوان مربی

ی   اگر بتوانيد به خوبی از عهده. به يک ميزان اهميت دارند تمام وظايف، ولی به هر حال. ديگر رغبت چندانی نداشته باشيد

  .در آن صورت يک مربی موفق محسوب می شويد، وظايف خود بر آييد

  

  : از خود سوال کنيد

دهم ؟ آيا اين کارها را انجام کارهای مربوط به آنان را انجام ، افراد را بر عهده گرفته من می توانم مسئوليت اينآيا  

  دهم ؟ می

  

  مهارتها و ايده ها ، آموزش معلومات جديد    به عنوان يک تعليم دهنده 

    افزايش توانمندی    به عنوان يک تمرين دهنده 

  اد ن به فعاليت ها و تمرينها جهت د    به عنوان يک هدايت کننده 

  برای رسيدن به هدف ، ايجاد راههای مناسب و مثبت   به عنوان يک برانگيزنده 

  برنامه ريزی برای تشويق و تنبيه     به عنوان يک نظم دهنده

  سازماندهی و برنامه ريزی       به عنوان يک مدير

  رسيدگی به گزارشها      به عنوان يک سرپرست

  همکاری با مطبوعات      به عنوان يک ناشر

  مشاوره و راهنمايی    به عنوان يک مددکار اجتماعی

  ارزيابی و حل مسايل و مشکالت، تجزيه و تحليل      به عنوان يک دانشمند 

 و باالبردن سطح معلومات ياد گرفتن، اشتياق به گوش کردن      به عنوان يک فراگيرنده
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بعضی يا تمام وظايف فوق با هم ترکيب شده اند و الزم است بتوانيد ، مددر بسياری از موقعيتهايی که برای شما پيش خواهد آ

آن ، تان جهت داده دگی شما به تصميم گيريهای روزانهزنی  در حالی که فلسفه بنابر اين. در تمام موارد فوق تصميم بگيريد

ک مربی با آن مواجه می شويد جهت ا به تمام مسايلی که به عنوان يممربيگری شی   در اينجا نيز فلسفه. را هدايت می کند

. مربيگری به مهارتهای فراوانی نياز دارد که از طريق افزايش معلومات و تجربه به دست می آيد. آن را هدايت می کند، داده

ولی اين معلومات در صورتی ، می توان اين معلومات و تجربه را به دست آورد، مربيگری های با مطالعه کتب و گذراندن دوره

  .رزش پيدا خواهد کرد که عمال مورد استفاده قرار بگيرندا

  

  مربيگری ی   فلسفهی   توسعه

خواهيد  اهدافی که میی  درباره، بنابراين. مربيگری را توسعه دادی   تنها از راه افزايش معلومات است که می توان فلسفه

بيگری برايتان مشخص و معلوم نباشد، به همان ترتيب اگر هدف از مر، آگاهی بيشتری کسب کنيد، دست يابيد بدان

  .د توانست به آن برسيدينخواه

  

 

  آگاهی از خود 

  .خود را بشناسيد

مربيگری خود را قبول داريد ؟ برای ی  چرا مربيگری می کنيد ؟ در مربيگيری برای چه چيز ارزش قائل هستيد ؟ آيا نحوه

سعی کنيد با امتياز دادن به . ناميد “اصول مربيگری “  ن رااصول زير مطرح شده است که می توان آ، توصيف يک مربی موفق

  .خود را بهتر بشناسيد، خود در هر يک از موارد زير

  

  

  “اصول مربيگری “ارزيابی خود بر مبنای

کنيد  می دور امتيازهايی را دايره بکشيد که فکر. ندرمورد استفاده قرار می گي، موارد زير برای توصيف يک مربی موفق

در مقابل مواردی که . هنگام قضاوت به شما خواهند داد، نه آن امتيازهايی که انتظار داريد برای شما منظور کنند انورزشکار

 .فکر می کنيد به افزايش توانايی خود نياز داريد عالمت بزنيد
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  نقاط ضعف  زياد  متوسط  کم  اصول مربيگری

  -  ٣  ٢  ١  معلومات ورزشی

  -  ٣  ٢  ١  قدرت سازماندهی

  -  ٣  ٢  ١  یدرستکار

  -  ٣  ٢  ١  نمايش حرفه ای 

  -  ٣  ٢  ١  واجد شرايط بودن 

  -  ٣  ٢  ١  اشتياق داشتن 

  -  ٣  ٢  ١  سخت کوشی

  -  ٣  ٢  ١  وقت شناسی

  -  ٣  ٢  ١  سازگاری

  -  ٣  ٢  ١  درک

  -  ٣  ٢  ١  خوب بودن ی   شنونده

  -  ٣  ٢  ١  انفرادی های تعميم کمک

  -  ٣  ٢  ١  اعتماد به نفس دادن به ورزشکار

  -  ٣  ٢  ١  اننده برانگيز

  -  ٣  ٢  ١  معلم خوب

  -  ٣  ٢  ١  مشوق

  -  ٣  ٢  ١  تحسين کننده 

  -  ٣  ٢  ١  احترام گذاشتن به ورزشکار

  -  ٣  ٢  ١  صبور بودن نسبت به ورزشکار

  -  ٣  ٢  ١  خوش خلق بودن 

  

  شناخت اهداف 

  آنچه می خواهيد به دست آوريد ی   آگاهی درباره

  شد با  میمعموال پاسخهای آنان شامل موارد زير ، ی چه نتيجه ای می خواهند بگيرنداگر از مربيان سوال کنيد که از مربيگر

   پيروزی

  نشاط

 پيشرفت ورزشکار

  ولی کداميک اهميت بيشتری دارد؟، ممکن است بگوييد هر سه مهم هستند
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تالش . گيرد میقرار مورد ارزيابی ، شويم موفقيت يک ورزشکار با توجه به اهميتی که برای پيروزی يا شکست وی قايل می

به هر حال موجب غفلت از ، ”پيروز شدن به هر قيمت “ ولی اعتقاد به. همواره حايز اهميت بوده است، برای پيروزی

مربيانی که اساس کار خود را بر موفقيت ورزشکاران در مسابقه قرار . پيشرفتهايی خواهد شد که ورزشکار کسب کرده است

 .به وجود می آورندبارها اين مشکل را ، می دهند

  

مورد  مسألهاين است که پيشرفت يک ورزشکار بايد به عنوان مهمترين ، موفق و با تجربه ديدگاه بسياری از مربيان، در مقابل

موجب ايجاد آمادگی و مقاومت بيشتر در ورزشکار و ، تاکيد بيشتر بر پيشرفت ورزشکار نسبت بر پيروزی او. توجه قرار گيرد

سنجيدن ميزان رشد  بخش و راهی برایمسابقه صرفا يک رقابت رضايت، رتدر اين صو. ربی خواهد شدرضايت بيشتر م

 : در بسياری از موارد با عبارت زير مطرح شده است، اين فلسفه. شخصی خواهد بود

  

  ”بعد پيروزی  ،ورزشکاراول  ”

 

 : و اين به معنی آنست که

 نه تمام زندگی او را ، کيل می دهدزندگی فرد را تش های تنها يکی از جنبه، ورزش 

 احترام گذاشتن به مربی و قدردانی کردن از کار اوست ی  اعتقاد به اين شعار به منزله 

 تصميم ، به اهداف مشترکشان درباره اهميت آمادگی و کوشش برای رسيدن، ورزشکاران به اتفاق مربيان

 خواهند گرفت 

 ون و مسابقه استترام گذاشتن به قانحای  به منزله، اين امر 

 يک موفقيت به حساب می آيد ، خودی  دستيابی ورزشکار به توان بالقوه، با قبول شعار فوق 

 شد با میاحترام گذاشتن به رقيب و همچنين برگزار کنندگان مسابقه ی  قبول اين شعار به منزله 

 

 

به عنوان . شدبا میبه آن مشکل  کردن ولی عمل، فلسفه ای است که درک آن آسان “ اول ورزشکار بعد پيروزی “  عبارت

، پيشرفت يا پيروزی ورزشکار خود قايل شده ايد های بايد در مورد ميزان اهميتی که برای هر يک از زمينه، يک مربی

نه تنها ، اين تصميم. بلکه در عمل نيز بايد رعايت گردد. اين تصميم گيری بعدا نبايد فقط به زبان آورده شود تصميم بگيريد و

بلکه به ويژه در زمانی که اوضاع چندان رضايت بخش نيست نيز بايد عملی ، هنگامی که همه چيز به خوبی پيش می رود

  .گردد
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  و روش مربيگری فلسفه

  به سوی هدايت و آموزش بهتر 

که وی را  قرار داشت  “ قوانين مربيگری  “  تحت حکومت قوانينی به نام، در گذشته شاگرد به عنوان يک فرد مطيع و منضبط

امروزه چشم اندازهای وسيع تری در مقابل ورزشکار باز شده و در نتيجه سواالت بيشتری برای . آمرانه هدايت می کردند

بلکه ، اين امر به معنای مقابله با مربی نيست. او راه يافته است های واژهی  به مجموعه "چرا"ی   وی مطرح گرديده و کلمه

بسياری از مربيان تمايل دارند به همان روشی که .که جزيی از وجود وی محسوب می شودتنها يک کنجکاوی سازنده است 

اگر می خواهيد مربی موفقی . اين عمل گاهی اوقات موثر واقع خواهد شد. خود تعليم ديده اند به ورزشکاران آموزش دهند

يک روش خوب رهبری از . باشيد، می بريدمربيگری و هدايتی که در بيشتر مواقع به کار  بايد به دقت مراقب روش، باشيد

ارتباط برقرار  به شما اجازه می دهد که به نحو مؤثرتری با ورزشکاران خود، مربيگری و شخصيت شما نشأت گرفتهی  فلسفه

 .سه روش مشخص را می توان برای هدايت ورزشکار تشخيص داد، در شرايط عادی. کنيد

  مقايسه سه روش اصلی هدايت ورزشکار

  رهبری روش

  روش اتفاقی  روش همکارانه  روش آمرانه  

  بدون تاکيد  تاکيد بر ورزشکار  تاکيد بر پيروزی  فلسفه

  بدون هدف  اهداف حرفه ای و اجتماعی  اهداف حرفه ای  هدف

  تصميم گيری ها ی  همه  تصميم گيری

  بر عهده مربی است

 تصميم گيری بر عهده

  مربی است و ورزشکار

  گيرد میورزشکارتصميم 

  شنيدن  سوال کردن و شنيدن، گفتن  گفتن  ارتباطی  نحوه

  اصال  زياد  اصال يا کم  ارتباطی   توسعه

از طرف مربی قضاوت يا تعيين   پيروزی و مفهوم آن 

  شود می

مشترکا از طرف مربی و ورزشکار 

  شود و تعيين می قضاوت

  نامشخص

به ورزشکار کم اعتماد می شود و   پيشرفت ورزشکار

  اد نمی شوديا اصال اعتم

 شود به ورزشکار اعتماد نمی  شود به ورزشکار اعتماد می

  اصال وجود ندارد  هميشه وجود دارد  گاهی وجود دارد  محرک و انگيزه

  هيچ کدام  قابل تغيير  غير قابل تغيير  برنامه آموزش

 

اما روش هدايت و آموزش . شدن در آنها بسيار کم است احتمال موفق، افراطی بوده، اقیروشهای هدايت آمرانه و اتف

در عين حال به ورزشکار اين امکان را می دهد ، الزم را ارائه می کند های  ضمن آنکه دستورالعمل ها و راهنمايی ،همکارانه

اول ورزشکار بعد  “ بيشتر از فلسفه، اين روش. نيز پيشرفتهايی داشته باشد روانی و اجتماعی، جسمی های  که در زمينه

روش خود را تغيير داده يا آن را اصالح ، مربيان خوب می توانند با توجه به شرايط ورزشکاران.  می کندپيروی  “ پيروزی

  .تنها روش مربيگری که برای کسب موفقيت توصيه می شود روش همکارانه است. کنند
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  داروهای نيروزا در ورزش

استفاده از داروهايی است که ، تهديد می کند ورزشی يک رقابت سالم را های يکی از بزرگترين مسايلی که در تمام رشته

استفاده از اين داروها را در سراسر ، قوانين ملی و قوانين فدراسيونهای بين المللی. برای بهبود نتايج ورزشی ساخته شده است

انی که از آن اين کار نوعی تقلب بوده و می تواند باعث بروز عوارض پزشکی بلند مدت برای ورزشکار. دنيا تحريم کرده است

اين ، آزمايش و تنبيه متخلفين، حداکثر تالش خود را می کنند تا از طريق آموزش، ورزشی مسئوالن. استفاده می کنند بشود

 .تمرين و رقابت دور سازندی  داروها را از صحنه

  

عدم آگاهی از بعضی ابعاد ی  و نيز به منزله “ پيروز شدن به هر قيمت “ی  نشانه اعتقاد به فلسفه، استفاده از اين داروها

، توسعه يافته و متعادل بودهی  دارای يک فلسفه، اکثريت مربيان موفق در سراسر جهان. شدبا میورزشکار  و وجودی مربی

اين فلسفه با اولويت دادن به پيشرفت . استفاده می کنند، از تمرينهای بلند مدتی که به خوبی برنامه ريزی شده است

شکار بعد ورزاول  “ی  اگر همه مربيان در حرف و عمل از فلسفه. ن آمادگی را در وی ايجاد می کندبيشتري  ،ورزشکار

 .استفاده کنند، ديگر هيچ دليلی برای استفاده از اين نوع داروها وجود نخواهد داشت “ پيروزی

 

  

  تمرين برای بکارگيری فلسفه در عمل

ی  در يک يا دو جمله سعی کنيد پاسخ را. ير را با يکديگر مطرح کنيدبا مربيان ديگر جلسه ای تشکيل دهيد و پرسشهای ز

 :صريح بيان کنيد

  

 چرا مربيگری می کنيد ؟  .١

 دوست داريد ورزشکارانتان شما را چگونه توصيف کنند ؟ .٢

 فکر می کنيد از کدام روش مربيگری بيشتر استفاده می کنيد ؟ .٣

 کدام است ؟، مربی بهتری خواهيد شدفکر می کنيد بهترين زمينه ای که با پيشرفت در آن  .۴

 مثال بزنيد “ اول ورزشکار بعد پيروزی “ی  نمونه ای از اجرای فلسفه .۵
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پاسخ درست يا نادرست ، در اين موارد. بعد به طور دسته جمعی بحث کنيدی  سواالت صفحهی   با گروهی از مربيان درباره

  .را بشنويد شما می توانيد به راحتی نظرات ديگران. مورد نظر نيست

 “شدبا میدادن آگاهيهای بيشتر به مربيان و ورزشکاران ، بهترين راه برای کنترل مصرف دارو ” .١

عوارض جانبی آن ، IAAFريم شده از طرف حداروی جديدی کشف شده است که در ليست داروهای ت ” .٢

آيا مصرف اين ، دترقی می ده% ١٠شناخته شده نيست ولی گفته می شود که رکورد ورزشکار را به ميزان 

   “  توصيه خواهيد کرد؟، دارو را به ورزشکاری که مربيگری وی را بر عهده داريد

   “ نمی توانيد به موفقيت در رقابتهای بين المللی دست يابيد، بدون استفاده از داروهای تحريم شده ” .٣

وبی نشان بدهد و سال تحت تعليم شما قرار داشته است، در فصل جاری پيشرفت خ ۵اگر ورزشکاری که ” .۴

و در اين موقع يکی از دوستان ، اکنون هم يک هفته بيشتر به مسابقات قهرمانی کشور باقی نمانده باشد

ماه گذشته از مواد استروئيدی نيروزا  ٨نزديک ورزشکار به طور محرمانه به شما بگويد که آنان در طی 

 “چه عکس العملی نشان خواهيد داد ؟، استفاده می کرده اند

 ”در ورزش بهتر آن است که ورزشکار و مربی مجاز باشند از هر دارويی که می خواهند استفاده کنند  ” .۵
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”دور پاسخهای صحيح را دايره بکشيد 

    .المت بکشيدع “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست هايی که فکر می کنيد آنها را درک کرده  زمينه  : پاسخ های نادرستبه معنی  “غ”

  ايی است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد ه  زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  

  م ن -غ -د  ديدگاهتان نسبت به موفقيت ها و تجارب زندگی است، شمای  فلسفه  .١

  م ن -غ -د  مربيگری اهداف مشخصی داردی   تکامل يافتهی  يک فلسفه .٢

  م ن -غ -د  فقط به معنی برنامه ريزی برای جلسات تمرين است، مربيگری .٣

  م ن -غ -د  مشخصی نياز ندارندی   برای مربيگری به فلسفه، بيان موفقمر .٤

  م ن -غ -د  به معنی آن است که پيروزی اهميتی ندارد “ اول ورزشکار بعد پيروزی “  عبارت .٥

  م ن -غ -د  گيرد میشخصا برای دونده اش تصميم ، يک مربی خوب در تمام موارد .٦

  م ن -غ -د  ار اجازه می دهد که به حداکثر توان بالقوه خود دست يابدبه ورزشک، روش مربيگری همکارانه .٧

  م ن -غ -د  يک بخش مهم از پيشرفت ورزشکار را تشکيل می دهد، تالش برای رسيدن به پيروزی .٨

  م ن -غ -د  باشد يکی از راههای موفقيت آميز برای رسيدن به هدف می، روش مربيگری آمرانه .٩

  م ن -غ -د  آموزش صحيح به مربی و ورزشکار است، خذف داروهای نيروزا از ورزشبهترين روش برای  ١٠

         

      

   سبک های رهبری –تمرين انطباق 

  : حروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهيد

  باشد ورزشکار محور و مرکز يک برنامه تمرينی قابل تغيير می .الف  روش آمرانه   .١

  فقط به عهده ورزشکار است، تصميم گيری  .ب  روش همکارانه   .٢

  به ورزشکار نمی توان اعتماد کرد  .پ  روش اتفاقی   .٣



 25 اندام شناسی و فيزيولوژی

 
  فصل دوم 

  اندام شناسی و فيزيولوژی
  

    



  فيزيولوژیاندام شناسی و  26

 
، بدن ورزشکاران. شدبا میبدن  ساختمانعلم آشنايی با ، بسيار پيچيده است و اندام شناسیی   بدن انسان يک ماشين زنده

رنگ پوست آنان نيز با يکديگر تفاوت دارد ولی اندامهای همه  آنان دقيقا مثل هم  ،مختلف بوده های دارای شکل و اندازه

به همان اندازه بهتر خواهيد توانست ، کار می کند و هر چه قدر درک شما از چگونگی ساخت اندامهای بدن افزايش يابد

معلومات پيچيده و ، يک پزشکی  اندازهدر اين مورد الزم نيست که به . واکنش بدن نسبت به تمرينها را درک کنيدی  وهحن

  .کنند بدانيد اندامها چگونه با هم کار می، ولی نياز داريد که ساختمان بدن خود را شناخته، دقيق داشته باشيد

  سلول واحد اوليه ساختمان بدن 

شده است و بدن از يک يا چند سلول ساخته ، بدن هر موجود زنده. واحد اصلی ساختمان بدن موجودات زنده است، سلول

و به طور کلی تمام قسمتهای بدن ما از  مغز، عضالت، استخوان، پوست. شدبا میانسان دارای ميليونها سلول ريز و زنده 

مختلف به  های سلول کوچک و ريز با اندازه و شکلانجام دادن هر عمل باعث می شود که ميليونها . سلول تشکيل شده اند

سلولها شبيه به ی  همه، در نتيجه، وظايف متفاوتی بر عهده دارند، ر سلول يا گروه سلولیه. کار با يکديگر مشغول شوند

  .يکديگر نيستند

  : طوری طراحی شده اند که به عنوان مثال بعضی از سلولها

 سلولهای عصبی پيامهای الکتريکی را منتقل می کنند     : های عصبی باشندحامل پيام  

 اکسيژن را به تمام بدن می رسانند، لهای قرمز در خونگلبو    : حامل مواد شيميايی باشند  

 اسکلت را به وجود می آورند، یسلولهای استخوان    : تکيه گاه اندامها باشند  

 می توانند نيرو توليد کنند ، سلولهای عضالنی    : بدن را به حرکت در آورند  

در نهايت می ميرند و جای آنها را سلولهای ، ردهف خاص خود را بر عهده دارد ولی تمام آنها زندگی و رشد کيوظا، هر سلول

  .جديد می گيرند

  اسکلت

از استخوان و ديگر اجزا نگهدارنده تشکيل ، اسکلت بدن. شندبا میدارای اسکلت ، جثهبزرگ انسانها مانند بيشتر حيوانات  

  : شدبا  میشده است و دارای سه عملکرد ويژه 

ی   ودهتبدن ما يک  نگاهدارندهی   بدون اين شبکه. تمانی نگاه می داردتمام بدن را مانند يک شبکه ساخ: نگهداری .١

 .بی شکل و لخت خواهد بود 

 .کند جمجمه از مغز محافظت می: ن مثالبه عنوا. از اندامهای حساس و مهم بدن محافظت می کنند: محافظت .٢

می توانند مفاصل را به ، عضالت با اتصال به استخوانها. شدبا میتکيه گاه عضالت در هنگام حرکت : حرکت .٣

اين امر به ما امکان می دهد که بتوانيم عالوه بر حرکت دقيق قسمتهای مختلف بدن به طور . حرکت در آورند

 .يز با هم و يکجا به حرکت درآوريمتمام بدن خود را ن، جداگانه
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ولی ، بوده تخت و بعضی  ی گردبعض، بعضی کوتاه، استخوان وجود دارد که بعضی بلند ٢٠٠بيش از ، در اسکلت بدن انسان

ای قابل انعطاف و  بعضی از سلولها ماده، رحم مادر هنگام رشد جنين در داخل. شندبا  میتمام آنها دارای ساختمانی يکسان 

به استخوان تبديل  در طول دوران کودکی و بلوغ بيشتر غضروفها به تدريج. مقاوم می سازند که غضروف ناميده می شود

همان غضروفی است که به استخوان تبديل  ش و پايين بينی خود لمس می کنيد،خوان نرمی که شما در گواست. شوند می

  .نشده است

عالوه بر آن دارای قسمتهای زنده و غير . بايد در مقابل نيروهای مختلف مقاومت کند، استخوان بسيار سخت و محکم بوده

، قسمتهای غير زنده. ضربات ناگهانی را جذب می کند، آن گرديده قسمتهای زنده باعث انعطاف پذيری. شدبا  میزنده نيز 

. مانند سيستم يک اهرم عمل می کنند استخوانهای اسکلت. مقاومت آن را زياد می کنند، باعث سختی و استحکام گرديده

بين ی  و در فاصله بلکه بر روی يکديگر منطبق شده اند، دقيقا به هم متصل نيستند استخوانها، در اکثر قسمتهای بدن شما

انعطاف پذير و محکم در محل مفصل به يکديگر متصل  های زردپیی  استخوانها به وسيله. آنها مفاصل به وجود آمده اند

  .به شما اجازه می دهد که در جهات متفاوت حرکت کنيد، ود مفاصل مختلف در بين استخوانهاجو. شده اند

 

  ؟استخوانها را به حرکت در می آورد، ولی چه چيز انها حرکت می کننددر حقيقت استخوهنگاميکه حرکت می کنيد،  
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  عضالت 

 ۶٠٠در حدود ، در بدن شما. از محل مفاصل حرکت می کنند، عضالت متصل به آنها وارهيدگیو  ضبا انقبا، استخوانها

وزن بدنتان را تشکيل % ۴٠با تنفس و حتی ايستادن استفاده می کنيم و تقري، وجود دارد که از آنها برای حرکت عضله

  .دهند  می

حرکات خود استفاده می کنيد از گروهی سلولهای نازک و طويل که رشته يا تار عضالنی  عضالتی که از آنها برای کنترل

يک غالف محکم و قابل انعطاف پوشانده و دور ی  هر دسته از تارهای عضالنی به وسيله. تشکيل شده اند، ناميده می شوند

در انتهای هر . شود  باعث نگهداری آن می، پوشاندهغالف مشابهی دور تا دور سطوح خارجی عضله را . ع شده اندهم جم

آورند که عضله را به استخوان   عضله را به وجود می های ون يا پیبا يکديگر پيوسته و تاند، تمام اين غالفهای متصل، عضله

  .متصل می کند
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بيشتر عضالت . به استخوانها وصل شده اند، ی که در هر دو طرف مفصل وجود دارديها تاندون يا پیی  عضالت به وسيله

زير ران که مفصلهای ران و ی  مانند عضله. و بعضی از آنها دو مفصل را به حرکت در می آورند، فقط يکی از مفاصل بدن

  .زانو را به حرکت در می آورد

  

  

توانند   و نمی فقط توانايی کشيدن را دارند، عضالت. جاد می شودعضله، حرکت ايی  با کشيده شدن استخوان به وسيله

به همين دليل است که اکثر عضالت بدن انسان به صورت جفتهای متقابل . يعنی فشار دادن را انجام دهند، عکس اين عمل

دين ترتيب و ب گيرد میجفت آن عضله در حالت وارهيدگی و کشيدگی قرار  تنظيم شده اند و با منقبض شدن يک عضله

مفصل ثابت ، همزمان و با نيروی مساوی منقبض گردند، متقابلی  اگر هر دو عضله. حرکت کردن را ممکن می سازد

. شدبا میمتقابل ی   مفصل آرنج مثال خوبی برای نحوه  عملکردِ  يک جفت عضله. حرکتی به وجود نخواهد آمد، مانده

قرار ، در تقابل با عضله  سه سر که بازو را به صورت صاف در می آورد، ردهخم ک آرنجی  بازو را از ناحيه ،دو سری  ماهيچه

  .گيرد می
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برای به وجود آمدن يک ، در حرکات اعضای بدن. انقباض فقط يک عضله ايجاد گردد به ندرت پيش می آيد که حرکت از

ر بين عضالت ديگر به عهده له دوظيفه ای که هر عض. معموال گروهی از عضالت به کار گرفته می شوند، حرکت ساده

  .متفاوت خواهد بود ، با توجه به ميزان و نوع حرکت مورد نياز  ،گيرد می

بايد رشد ، به همين گونه. مقابل آن باشدی  تعادل بين هر عضله و عضلهی  تمرينی همواره بايد به وجود آورنده های  برنامه

آن رشد نامتعادل يک ی   تمرينی که نتيجهی  هر برنامه. وجود داشته باشد متعادلی بين عضالت سمت راست و چپ بدن

، يا عضالت متقابل آنها باشد، معموال باعث ايجاد صدمه در عضله  ضعيفتر گرديده در برابر عضله، عضله يا گروه عضالت

  .خطر ايجاد صدمات بزرگتر را نيز به دنبال خواهد داشت
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  انواع تارهای عضالنی 

  :  دو نوع تار عضالنی وجود دارددر هر عضله معموال

    انقباضتار عضالنی تند  -١

  انقباض کند تار عضالنی -٢

انقباض دارد که نسبت اين تارها در افراد مختلف کند انقباض و تند  هر فرد در عضالت خود مجموعه ای از تارهای عضالنی

  .می توان آن را تغيير دادبا تمرين ناز طريق وراثت تعيين می گردد و ، اين نسبت پيش از تولد. متفاوت است

  

، ه زمانی کوتاهدمی توانند در يک باز، بقه ای به سرعت عمل کردهاسمانند موتور اتومبيل م، انقباض تند تارهای عضالنی

به ، مواد زايد یبهامعتنايجاد مقادير  عکس العمل شيميايی خاص از چنين حرکات سريعی. حرکاتی بسيار سريع ايجاد کنند

به اين معنی است که ورزشکار نمی تواند از تارهای ، ايجاد اسيد الکتيک به مقدار زياد. شدبا میاسيد الکتيک  شکل

است که باعث  اسيد الکتيک توليد شده ای، موردنمونه بارز اين . انقباض خود برای مدت طوالنی استفاده کندتند عضالنی 

  .متر سرعت می گردد ۴٠٠ی   بقهمتر آخر مسا ٨٠تا  ۶٠کند شدن حرکت يک دونده در 

  

مواد . ولی می تواند برای مدت طوالنی تری عمل کنند، ايجاد کرده نيرو و سرعت کمتری، النی انقباض کندضتارهای ع

ی که به هاي اين تارها در رشته، به همين علت به آسانی دفع می شود، حرکت اين تارهای  زايد ايجاد شده در نتيجه

  .زی می کنندبا  مینقش مه ،استقامت نياز دارند

  

شد اگرچه باعث با میری تتمرين سرعت برای ورزشکاری که به طور طبيعی دارای تارهای عضالنی انقباض کند بيش

ولی بيشترين سرعت به دست آمده هنوز بسيار کمتر از ورزشکاری است که به ، افزايش سرعت انقباض اين تارها خواهد شد

اگرچه باعث ، یتمرينهای استقامت، بالعکس. شدبا میانقباض تند از تارهای عضالنی  طور طبيعی دارای درصد بيشتری

ولی استقامت ، شد خواهد شدبا  میانقباض تند افزايش استقامت ورزشکاری که دارای درصد بيشتری از تارهای عضالنی 

، انقباض است کند ای عضالنیه دارای درصد بيشتری از تارهکاستقامت ورزشکاری  خوبیهنوز به ، نهايی اين ورزشکار

 .شدبا  مین
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  ؟ستخوانها را به حرکت در می آورندچگونه عضالت ا

آنها در حقيقت مبدلهای انرژی هستند . ايجاد حرکت می کنند، عضالت مانند موتورهايی کار می کنند که با مصرف سوخت

وقتی عضالت ما در حالت وارهيدگی . ندکه انرژی شيميايی موجود در غذای مصرفی را به انرژی حرکتی تغيير می ده

تارهای عضالنی برای وارد کردن نيرو ، هنگام حرکت. شندبا میبه تبع آن تارهای عضالنی در حال انبساط ، هستند

 در نتيجه عضله  ،منقبض می شوند

طول آن ، به حالت انقباض درآمده

البته اين امر . کوتاهتر می شود

هميشه بدين معنی نيست که تمام 

بلکه هر . ضله منقبض می شودع

به نيروی بيشتری نياز  چه قدر

تارهای بيشتری به کار گرفته ، باشد

می شود و عضله گرايش بيشتری به 

انقباض کامل و برجسته شدن نشان 

عضالنی  های انقباض. خواهد داد

  : به دو نوع اصلی تقسيم می شوند

  انقباض ديناميک يا پويا 

 انقباض استاتيک يا ايستا 

  انقباض پويا 

وقتی يک انقباض باعث تغيير در طول عضله و 

انقباض  به آن، حرکت مفاصل منتهی به آن گردد

وقتی نيروی انقباض از . گويند يا ديناميک می پويا

با ، مقدار باری که بايد ايجاد شود بيشتر باشد

عضله ، طول آن کمتر شده، پويای عضله انقباض

 “اض متمرکزانقب  “  اين انقباض. جمع می شود

اگر نيروی انقباض کمی کمتر از . ناميده می شود

باری باشد که بايد جابجا شود، در اين صورت 

می گردد  همراه انقباض پويا به افزايش طول عضله

  .می گويند “انقباض غير متمرکز “ آنکه به 
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  انقباض ايستا 

فقط باعث افزايش تنش در ، قباض ايزومتريک يک عضلهان. بيشتر به نام انقباض ايزومتريک شناخته شده است، اين انقباض

چنين . حرکتی نيز ايجاد نخواهد کرد، آن عضله می گردد ولی هيچ افزايش يا کاهشی در طول عضله به وجود نياورده

آيد که عضالت   هنگامی به وجود می انقباض ايزومتريک عضالت، آنی   نمونه.انقباضی را می توان به تکرار مشاهده کرد 

سر و کار ما بيشتر ، ولی به هر حال. منقبض و منبسط می شوند، به منظور ايجاد حالت موازنه و ثبات در يک مفصل، تقابلم

  .با انقباضهای پويا يا ديناميک است

  سيستم اعصاب 

  ديگر ی   انتقال اطالعات از نقطه ای به نقطه

اين . عالمتی از مغز دريافت کند، دادن اين عمل شما هنگامی به کشيدن استخوان می پردازد که برای انجامی  عضله

انقباض تار عضالنی هنگامی آغاز . منتقل می شود، عالمات به وسيله عصب ها که از سلولهای ويژه عصبی ساخته شده اند

يک تحريک عصبی دريافت کند و آن تحريک عبارت است از عالمتی الکتريکی که به وسيله سلول عصبی ، می شود که تار

فراوانی که از نخاع به تمام  های نخاع و عصب، عبارت است از شبکه ای شامل مغز، سيستم عصبی. می گردد حمل

  .قسمتهای بدن منشعب می گردند
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مربوطه را انجام ی  با انقباض خود بايد وظيفه، تعيين می کند که چه مقدار از تارهای آن، عالمت سيستم عصبی به عضله

، النی عالمت داده شود تا به نسبت افزايش بارضبايد به تعداد بيشتری از تارهای ع، ايش پيدا کندهر چه قدر بار افز. دهند

   .منقبض گردند

  

عالوه بر . به بدن اجازه می دهد که حرکات هماهنگ داشته باشد، سيستم عصبی به صورت يک سيستم دو طرفه کار کرده

اين اطالعات شامل . بر می گردد عضله به مغزتی نيز از طرف اطالعا. عالماتی که از مغز به عضله فرستاده می شود

  .آن منقبض گرديده استی  سرعت و نيرويی است که عضله به وسيله، وضعيت مفاصل مختلف، احساس ها

  

بسيار ضروری ، ورزشیی   يی در تجزيه و تحليل حرکات عضالنی مربوط به مهارتهای اساسی رشتهابيگری توانردر م

الزم است عضالتی را که به رد شدن از روی مانع ، دوی با مانع هستيدی  اگر شما مربی يک دونده، مثالبرای . شدبا می

شما با آگاهی از چگونگی کار عضالت و تشخيص گروه عضالت اصلی که برای انجام يک . بشناسيد  ،می کنند کمک

خاص ی  رينهای ورزشکار و يا يک رشتهآموزشی و تعيين تمی   برای طراحی برنامه، مهارت ويژه وارد عمل می شوند

   .ورزشی موفق تر خواهيد بود
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”دور پاسخهای صحيح را دايره بکشيد 

    .عالمت بکشيد “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : خ مورد نظر خود را عالمت زديدپس از اينکه پاس

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست هايی که فکر می کنيد آنها را درک کرده  زمينه  : پاسخ های نادرستبه معنی  “غ”

  توجه نشده ايد هايی است که هنوز به طور کامل م  زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  م ن -غ -د  بدن انسان از ميليونها سلول زنده و کوچک درست شده است  .١

  م ن -غ -د  استخوان در اسکلت بدن وجود دارد ٦٠در حدود  .٢

  م ن -غ -د  انجام دادن حرکات مختلف را برای شما امکانپذير می سازد  ، وجود مفاصل محتلف بين استخوانها .٣

  م ن -غ -د  با انقباض و انبساط عضالتی که به آنها متصل است، حرکت می کنند، حل مفاصلاستخوانها از م .٤

  م ن -غ -د  انقباض کند انقباض است و يا دارای تار عضالنی تند هر فرد يا دارای تار عضالنی  .٥

نی ولی نسبت به تارهای عضال، قدرت و سرعت کمتری توليد می کنند، انقباض کند تارهای عضالنی  .٦

  برای مدت بيشتری می توانند عمل کنند، انقباض تند 

  م ن -غ -د

هم می توانند استخوانها را بکشند وهم می توانند آنها را فشار ، عضالت برای به حرکت در آوردن بدن .٧

  دهند

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  عضالت شما به صورت متمرکز منقبض می شوند، اگر وزنه ای را به آرامی پايين بياوريد .٨

  م ن -غ -د  اين کشش را انجام می دهند، پيامی از مغز دريافت کنند، وقتی عضالت شما برای کشش .٩

  م ن -غ -د  فقط پيامهای مغز را به عضالت می فرستد، سيستم عصبی به صورت يک طرفه کار کرده ١٠

 

  اندام شناسی  –تمرين انطباق 

  : حروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهيد

  زردپی .الف  از بدن مانند يک شبکه ساختمانی محافظت می کند  .١

  سلول  .ب  عضالت را به استخوانها پيوند می دهد  .٢

  پی  .پ  عدد از آن در بدن انسان وجود دارد ٢٠٠در حدود   .٣

  اسکلت  .ت  نمی تواند فشار دهد، فقط می تواند بکشد  .٤

  لهعض  .ث  يدنما  میاستخوانها را به يکديگر وصل   .٥

  استخوان  .ج  اطالعات را به سرتاسر بدن منتقل می کند، به وسيله پيامهای الکتريکی  .٦

  عصب  .چ  واحد ساختمانی موجود زنده است  .٧
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علم ، ايجاد می گردد آنتمرينهای منظم جسمی در ی  چگونگی عملکرد بدن و تغييراتی که در نتيجهی   مطالعه درباره

، وقتی شما بدانيد که چگونه بدن برای ايجاد انقباض عضالنی انرژی توليد می کند. ه استناميده شد “وظايف اعضای بدن”

يک مربی خوب قادر است تفاوتهای ، به عالوه. خواهيد توانست تمرينهای مفيدتری را برای ورزشکار خود طراحی کنيد

   .فيزيولوژيکی اساسی بين افراد مختلف را تشخيص دهد

آنها يک تبديل کننده انرژی هستند که انرژی شيميايی . حرکت توليد می کنند، رف سوختعضالت مانند ماشين با مص

  .از سه طريق می تواند توليد شود، اين انرژی حرکتی. موجود در غذای مصرفی را به انرژی حرکتی تغيير می دهند

  

  سيستمهای انرژی

  : ست چند عامل مهم را مورد مالحظه قرار دهيماالزم ، برای درک اين مطلب که چگونه در عضالت انرژی توليد می شود

  هوا به شکل اکسيژن مورد نياز است ؟ آيا برای توليد انرژی .١

 می گوييم سيستم توليد انرژی، است و اگر مورد نياز نباشد “ با اکسيژن “  اگر مورد نياز باشد می گوييم سيستم توليد انرژی

  است “بی اکسيژن”

  در عضالت توليد می شود ؟ “اسيد الکتيک” رژیآيا در سيستم توليد ان .٢

  است ” آالکتيک” يا” بی الکتيک” است و اگر توليد نشود می گوييم سيستم “با الکتيک” اگر توليد شود می گوييم سيستم

  به کار رفته است  “هوازی”ی   به جای کلمه” با اکسيژن”

  به کار رفته است  “بی هوازی”ی  به جای کلمه” بی اکسيژن ”

 يا “اروبيک” وجود دارد که يکی بنابراين سه نوع سيستم برای توليد انرژی مورد نياز عضالت ورزشکاران 

  .شدبا می “)بی هوازی(بی اکسيژن“  يا “آن اروبيک“  دو سيستم ديگر، بوده”)هوازی(اکسيژنبا”

  

  “با اکسيژن  “  سيستم

  .به اکسيژن نياز دارد، سيستمی است که برای توليد انرژی عضالنی
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    “  بی الکتيک –بی اکسيژن   “  سيستم

اين سيستم مربوط به انرژی ذخيره ای . اسيد الکتيک هم توليد نمی شود، سيستمی است که در آن به اکسيژن نيازی نيست

  .شدبا میوالزم برای شروع حرکت 

به ، مختلف ورزشی های تهرش. شدبا میز سه سيستم انرژی فوق ايا ترکيبی  قادر به استفاده از هر يک، بدن هر ورزشکار

 های دررشته، استفاده از هر يک از سيستمهای انرژی فوق ميزان در نتيجه. انواع و مقادير مختلف فعاليت عضالنی نياز دارند

افزايش توانمندی . مورد نياز تعيين خواهد شدی  ارجحيت و کاربرد هر يک با توجه به رشته، مختلف ورزشی متفاوت بوده

و ، تمرينی است که هدف آن افزايش کارآيی يک سيستم انرژی به خصوص های ا نتيجه طراحی دقيق برنامهغالب، ورزشکار

  .شدبا  میافزايش انرژی عضالنی 

  “بی اکسيژن  “  و “با اکسيژن  “  نسبت استفاده از سيستم

وص بدين معنی است که در يک فعاليت به خص “بی اکسيژن  “ و سيستم انرژی “با اکسيژن “ نسبت ميزان استفاده از سيستم

مثال . استفاده می شود “بی اکسيژن “ یژو چه مقدار از سيستم انر “با اکسيژن “ در آن فعاليت چه مقدار از سيستم انرژی

درحالی که . تامين می کنند “بااکسيژن  “ وندگان ماراتون بيشتر انرژی عضالنی مورد نياز خود را با استفاده از سيستم انرژیَد

نسبت استفاده از . استفاده می کنند “بی اکسيژن”بيشتر از سيستم انرژی ، پرش کنندگان و پرتابگران، عتدوندگان سر

بدون استراحت  ،براساس اين که ورزشکاران در چه مسافت و با چه شدتی “بی اکسيژن “  و “با اکسيژن “  انرژی های سيستم

 .تعيين خواهد شد  ،به فعاليت ادامه می دهند
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  :زمانی مشخص وجود داردی  دو محدوده، ر يک سيستم انرژی به سيستم انرژی ديگربرای تغيي

تامين می گردد  “الکتيک بی-اکسيژن  بی  “  بيشتر انرژی مورد نياز از سيستم، تا ده ثانيه فعاليت عضالنی شديد: ده ثانيه .١

  تامين می گردد “با الکتيک -بی اکسيژن  “  ستمبيشتر انرژی مورد نياز از سي، سيستم انرژی تغيير يافته، و پس از ده ثانيه

بيشتر انرژی مورد نياز از ، بين ده ثانيه تا يک دقيقه فعاليت عضالنی شديدی  در فاصله: يک دقيقه .٢

سيستم انرژی تغيير يافته، بيشتر انرژی مورد نياز از ، تامين می گردد و پس از يک دقيقه “باالکتيک -اکسيژن بی “  سيستم

  .تامين می گردد “ا اکسيژنب “  سيستم

  

  “با اکسيژن  “  سيستم انرژی

مورد استفاده ، شندبا  میاين سيستم در تمرينهايی که دارای شدت کمتری . به اکسيژن نياز دارد “با اکسيژن “  سيستم انرژی

استفاده . تامين می کندانرژی مورد نياز اکثريت افراد را از بدو تولد تا پايان عمر ی  و سيستمی است که عمده گيرد میقرار 

، شدتهای گوناگون بعد از تمرين با، در تسريع بازگشت تعداد ضربان قلب به تعداد آن در حالت استراحت بدن، از اين سيستم

با توجه به حمل اکسيژن و سوخت به . يدنما  میمواد زايد ن ياايجاد خستگی ، اين سيستم بسيار موثر بوده. اهميت فراوان دارد

  .ايفا می کنند “با اکسيژن “ های و ريه نقش مهمی در فعاليت بلق، ون و رساندن آن به عضالتخی   وسيله

ی ، باعث افزايش مقاومت در برابر خستگی می شود و نسبت به هر يک از سيستمها“با اکسيژن  “  استفاده از سيستم

ينهايی که هدف آن استفاده از سيستم تمر. سنگين دوام خواهد آورد های مدت بيشتری در برابر فعاليت “اکسيژن بی “ 

را  “با اکسيژن “ تمرينهای مسافت مورد نظر برای انجام دادن. دقيقه طول بکشد ٢٠است، حداقل بايد  “با اکسيژن  “  انرژی

. انجام داد) اينتروال(و هم با تقسيم آن به مسافتهای کوتاهتر به صورت دوهای تند و کند ، توان هم به صورت پيوسته می

، در عضله “با اکسيژن  “  باعث افزايش توليد انرژی. اگر به طور صحيح انجام شود، “با اکسيژن “  رين با استفاده از سيستمتم

  .همچنين افزايش کارآيی قلب و ريه ها يعنی سيستم گردش اکسيژن خواهد شد 
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    “  بی الکتيک –بی اکسيژن   “  انرژی

  ثانيه اول  ١٠انرژی 

ای يا انرژی شروع فعاليت ياد  سيستمی است که از آن به عنوان انرژی ذخيره، ”الکتيک بی  –بی اکسيژن  “  سيستم

بيشترين انرژی است که دونده ها به صورت انفجاری برای انجام دادن يک حرکت با ی  تامين کننده، اين سيستم. شود می

انرژی ذخيره شده در داخل . دثانيه پس از شروع فعاليت مصرف می کنن ١٠طی مدت ، سرعت و مقاومت حرکتی زياد

  .استراحت به سطح اوليه خود باز می گردد دقيقه ٣-٢بعد از ، عضالت که در يک فعاليت شديد انفجاری مصرف می گردد

فعاليت . توسعه می يابد، )استراحت  –فعاليت (متناوب  های  با انجام دادن دوره  “  بی الکتيک –بی اکسيژن  “ سيستم انرژی

استراحت بايد با توجه به شدت و طول مدت فعاليت ی  دوره. ثانيه تجاوز نکند ١٠د باشد ولی زمان آن از بايد بسيار شدي

اگر در ورزشکاری عاليم و آثار . دقيقه باشد تا عضالت بتوانند مجددا به ذخيره انرژی بپردازند ٣تا  ٥/١تنظيم شده بين 

  .شتری داشته باشد و يا اينکه مدت فعاليت وی را کوتاه کنيدبه او اجازه دهيد که زمان استراحت بي، خستگی ظاهر شد

  

    “  با الکتيک –بی اکسيژن   “  سيستم انرژی

  ثانيه تا يک دقيقه فعاليت  ١٠در فاصله ، انرژی مورد استفاده

نياز  ولی چون فعاليت شديد به مصرف مقادير زيادی اکسيژن، شديد را تامين کند های  اين سيستم می تواند انرژی فعاليت

دفع مواد زايد ، بنابراين به علت کمی اکسيژن، و بدن در طی اين مدت نمی تواند اکسيژن الزم را در اختيار داشته باشد، دارد

اسيد الکتيک در داخل سلولهای عضالت  در نتيجه، اين سيستم بدون اکسيژن عمل کرده، حاصل از فعاليت ممکن نمی شود

شد که به تدريج باعث کند با میعلت اصلی خستگی ورزشکار ، الکتيک در خونجمع شدن اسيد . و خون جمع می شود

سرعت جمع شدن و افزايش اسيد الکتيک که منجر به ، هر چه شدت فعاليت بيشتر باشد. شدن سرعت وی خواهد شد

يزان اسيد م، ثانيه ۴٠تا  ٣۵بعد از ، متر سرعت ۴٠٠ی   برای مثال در بدن دونده. بيشتر خواهد شد، خستگی می شود

اسيد الکتيک با سرعت کمتری در ، متر چون آهسته تر می دود ٨٠٠ی  دونده. الکتيک به باالترين سطح خود خواهد رسيد

مقدار اسيد الکتيک به اندازه ای افزايش می يابد که باعث بروز خستگی ، ثانيه ٨۵تا  ٧٠عضالت او جمع می شود و بعد از 

  .می گردد

در  روندی بسيار کندتر از زمان الزم برای جايگزينی انرژی ذخيره ای، ک بعد از فعاليتاز بين رفتن اسيد الکتي

يعنی گاه بيشتر از يک ساعت طول می کشد تا ميزان اسيد الکتيک در خون به . دارد “ بی الکتيک –اکسيژن  بی “  سيستم

  .سطح اوليه آن در قبل از تمرين باز گردد
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دفع اسيد الکتيک را تسريع ، دوی آرام که پس از يک فعاليت شديد انجام می شود مثل راه رفتن يا، سبک های  فعاليت

بيشترين کاهش را ، بعد از فعاليت شديد) دويدن آرام  –راه رفتن ( دقيقه استرات فعال  ١٠اولين ، خواهد کرد و در اين ميان

  .در سطح اسيد الکتيک ايجاد خواهد کرد

، دقيقه طول می کشد ٢ثانيه تا  ١٠با انجام دادن تمرينهای شديدی که بين  “ يکبا الکت –بی اکسيژن  “ سيستم انرژی

دقيقه طول بکشد تا اسيد  ١٠تا  ٣بايد بين ، استراحت به طول مدت تمرين بستگی داشته های دوره. توسعه خواهد يافت

 .الکتيک توليد شده بتواند دفع گردد

 

  توسعه سيستمهای سه گانه انرژی

  دقيقه و بيشتر ٦٠تا  ١  دقيقه ١ثانيه تا  ١٠  ثانيه ١٠تا   طول مدت

  کيلومتر يا دويدن پيوسته ١٥متر تا  ٣٠٠  متر ٤٠٠تا  ٨٠  متر ٨٠تا  ٢٠  مسافت

  %٧٥تا  ٥٠  %١٠٠تا  ٩٠  %١٠٠حداکثر   شدت

  ٢٠تا  ٣   ٥تا  ١  ٤تا  ٣  تکرار

  دقيقه ٣تا  ١  دقيقه ١٠تا  ٣  دقيقه ٣تا  ٥/١  استراحت

  ٤تا  ١  ٤تا  ١  ٤تا  ١  تعداد سری ها

   ٨تا  ٥  دقيقه ٢٠تا  ١٠  دقيقه ١٠تا  ٨  استراحت بين سری ها

  

  تنفسی  –سيستم قلبی 

  رساندن اکسيژن به سرتاسر بدن

اين سيستم شامل . سوخت و مواد غذايی به عضالت در حال فعاليت است، مسئول رساندن اکسيژن، تنفسی –سيستم قلبی 

ريه ها اکسيژن را به خون . مواد زايد را از عضالت خارج می کند، و در عين حال رگ ها و خون است، قلب، ريه ها

  .رسانند  می

  رساننده اکسيژن به خون ، ريه ها

زمانی که بدن در . جا اکسيژن موجود در هوا جذب خون می شودآندر ، هوا از طريق بينی و دهان به داخل ريه ها وارد شده 

اين مقدار هوا می تواند به ، در طول يک تمرين شديد. ليتر هوا تنفس می شود ١٠حدود در هر دقيقه ، حال استراحت است

ليتر  ۵٠، حداکثر مقدار هوايی که از طريق بينی می تواند به ريه ها وارد شود. ليتر در هر دقيقه افزايش پيدا کند ١۵٠تا  ١٢٠

  .کنند  بيشتر دونده ها هنگام دويدن از طريق دهان تنفس می. در دقيقه است

  زندگی ی  قلب تلمبه 

بزرگی است که از عضله ساخته شده و ی  مانند تلمبه، قلب. شب و روز در حال تلمبه کردن خون به سراسر بدن است، قلب

وقتی که . ضربان ناميده می شود، هر انقباض عضالنی قلب. از قبل از تولد تا پايان عمر هرگز متوقف نمی شود ضربان آن
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بنابراين ضربان قلب تندتر می شود تا خون اکسيژن . عضالتتان به اکسيژن بيشتری نياز دارند، عاليت می کنيدشما تمرين يا ف

، از تعداد آن در هنگام استراحت تا بيشترين تعداد آن در فعاليت شديد، افزايش ضربان قلب. دار بيشتری را به عضالت برساند

بهترين جايی که می توان ضربان قلب را حس . ضربه در دقيقه می رسد ٢٠٠گاهی به بيش از ، در افراد مختلف متنوع بوده

نيز  آن رای   بلکه اندازه، نه تنها به افزايش ضربان قلب منجر می شود، تمرين. نبض مچ دست يا کنار گردن ميباشد، کرد

، تمرين باعث افزايش اندازه، بنابراين. قلب خواهد توانست در هر ضربه خون بيشتری تلمبه کند، در نتيجه، افزايش داده

نهايتا تمام قلب بزرگتر و قوی تر ، بطن ها و دهليزهای داخل آن شدهی  ضخامت و قدرت عضالت قلب و نيز افزايش اندازه

  .خواهد شد 

  خون و رگهای خونی

ی که به آن رگهای خونی می هاي خون در سراسر بدن در داخل لوله

خونی هستند که خون را رگهای ، سرخرگها. حرکت می کند، گويند

کوچکتری  سرخرگها به مويرگهای. از قلب به اندامها می برند

خون را ، تقسيم می شوند که به داخل تمام بافتهای بدن نفوذ کرده

مويرگها در جايی . به طور کامل به تمام سلولهای بدن می رسانند

قرار گرفته اند که در آنجا مواد الزم از خون به سلول منتقل می 

به خون برگشت داده می ، ود و مواد زايد و باقی مانده در سلولش

) گرداند  قلب باز می که خون را به( مويرگها به سياهرگ . شود

تعداد مويرگها در عضالت افزايش ، بر اثر تمرين. شندبا  میمتصل 

  .گردد که عضالت بهتر کار کنند اين امر سبب می. می يابد

 د را به سراسر بدن مواد شيميايی و ساير موا، خون

به همين دليل است که به خون و رگهای . رساند می

اهميت خون به . سيستم حمل و نقل می گويند، خونی

 :شد با میدليل موارد زير 

 و غذا را از سيستم گوارشی دريافت  اکسيژن را از ريه ها

سلولهای قرمز . آن را به سلولهای بدن می رساند، نموده

مسئوليت حمل اکسيژن را بر عهده  )گلبولهای قرمز( خون 

 .دارند

 آن را به ريه ها می برد که در آنجا از طريق بازدم از بدن خارج می شود، دی اکسيد کربن را از سلولها گرفته . 

 به کليه می رساند تا در آنجا تصفيه شوند، مواد زايد را ازبافتهای بدن گرفته. 

 مانع از بروز عفونت می گردد، از طريق مبارزه با ميکروب و التيام زخمها.  
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  تفاوتهای فردی از نظر اندام 

ولی هم برای مردان و هم برای زنان می توان سه نوع مختلف بدن را . متنوعی است های بدن افراد دارای شکلها و اندازه

  : تشخيص داد

  

  شوند  بدن اين افراد معموال دارای شکل مشخصی نيست و به سرعت می توانند چاق: اندومورف -١

  شد با میبسيار متناسب و عضالنی ، بدن اين افراد: مزومورف -٢

  بدن اين افراد الغر است و معموال بلند قد هستند : اکتومورف -٣

  

ترکيبی از يک يا چند نمونه فوق ، بدن اکثر مردم. سه نمونه مشخص اين گونه اندامها در تصوير فوق نشان داده شده است

خاص آن رشته در بدن ورزشکاران می  های  باعث ايجاد ويژگی، به خصوصی  يت در يک رشتهدر ورزش فعال. شدبا می

گرايش به سمت نوع ، پرش ارتفاعی   و ورزشکاران رشته) استقامت ( بدن دوندگان مسافتهای بلند ، به عنوان مثال. گردد

 های به سمت بدن، طول و سه گام پرش های  دوهای با مانع و ورزشکاران رشته، بدن دوندگان سرعت. اکتومورف دارد

وقتی از شما . به سمت ترکيبی از اندومورف و مزومورف گرايش پيدا می کند، بدن پرتاب کنندگان. مزومورف گرايش دارد

الزم است به نوع ، ی مناسب تر است بيان کنيدهاي جوان برای چه رشته ورزشکاربخواهند نظر خود را در مورد اينکه يک 

 تار عضالنی انقباض است يا کند همچنين تشخيص اين که بيشتر تارهای عضالنی او از نوع تار عضالنی. نيدبدن او توجه ک

 .اهميت دارد، انقباض تند
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  ترکيب بدن 

  :هنگامی که خود را وزن می کنيد ،در حقيقت به توزين دو ترکيب معين می پردازيد 

  بيهای الزم است بافتها و چر، عضالت، که شامل استخوانها: وزن خالص -١

  .که در نقاط مختلف بدن جمع شده است : چربيهای اضافی -٢

  به نسبت بين وزن خالص و چربيهای اضافی بدن او بستگی دارد ، ترکيب بدن هر فرد

  

  شد با  میدر گرو افزايش وزن خالص بدن و کاهش چربيهای اضافی ، ورزشکاری  بهبود نتايج حاصله به وسيله

دارای وزنی  “الف  “ی  دونده. بدنی متفاوت باشند ن می دهد که دو فرد می توانند دارای وزن مشابه و ترکيبدياگرام باال نشا

به عنوان يکی از عوامل سنجش ميزان ، مربيان بايد از وزن بدن. شد ولی چربی اضافه نداردبا می “ب”ی  برابر با دونده

برای ورزشکار اين امکان وجود دارد که ، ه بيش از مقدار چربی باشدتا زمانی که وزن عضل. توانمندی ورزشکار استفاده کنند

  .وزن خويش را نيز افزايش دهد ، همراه با افزايش توانمندی
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”دور پاسخهای صحيح را دايره بکشيد 

    .عالمت بکشيد “مطمئن نيستم  “ به عنوان را “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست هايی که فکر می کنيد آنها را درک کرده  زمينه  : پاسخ های نادرستبه معنی  “غ”

  هايی است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد   زمينه  :معنی مطمئن نيستم به  “م ن”

  

  م ن -غ -دانرژی الزم برای حرکت را به دست می آورند  ، عضالت مانند ماشين کار می کنند و با مصرف سوخت  .١

  م ن -غ -د  يردتعيين کننده آنست که کدام سيستم انرژی مورد استفاده قرار گ، زمان و شدت حرکت .٢

  م ن -غ -د  استفاده می شود “ با الکتيک –بی اکسيژن  “ در پرتاب وزنه از سيستم انرژی .٣

سيستم ی  باعث توسعه، دقيقه انجام می شود ١ثانيه تا  ١٠تمرينهای شديدی که بين  .٤

  می شود  “  با الکتيک –اکسيژن   بی  “  انرژی

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  هيچ نوع مواد زايدی ايجاد نمی کند “ با الکتيک –بی اکسيژن  “  سيستم انرژی .٥

  م ن -غ -د    فقط بايد از طريق بينی تنفس کرد، متر ٤٠٠در مسابقه  .٦

  م ن -غ -د  قويتر خواهد شد، يک پمپ عضالنی بزرگ است که با تمرينهای صحيح، قلب .٧

  م ن -غ -د  می کندبيشر به سمت اندومورف گرايش پيدا ، متر ٥٠٠٠بدن دوندگان  .٨

  م ن -غ -د  خون اکسيژن را از ريه ها به عضالت می برد .٩

  م ن -غ -د  وزن هر فرد مشخص می کند که بدن او چه مقدار چربی اضافی دارد ١٠

  

   سيستم های انرژی –تمرين انطباق 

  : حروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهيد

زايد را به آسانی ی  مواد توليد شده، از اکسيژن استفاده کرده .الف   “ با الکتيک –بی اکسيژن  “  سيستم انرژی  .١

  جذب می کند

    ثانيه  ١٠فعاليت شديد کمتر از   .ب  سيستم انرژی با اکسيژن  .٢

بيشتر از آن استفاده ، متر ٤٠٠سيستم انرژی است که دوندگان   .پ   “ الکتيک بی –بی اکسيژن “  سيستم انرژی  .٣

  .می کنند
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متناسب با نيازهای ورزشکار و به ، مربيان با تجربه می توانند تکنيکهای مورد استفاده در ورزش را تجزيه و تحليل نموده 

اغلب برای انتخاب نوع تکنيک يا اصالح و تغيير ، مربيان مبتدی. اصالحات الزم را در آن به عمل آورند، منظور پيشرفت وی

ی  تقليد از تکنيکهای مورد استفاده، ساده و رايج ترين راه برای برطرف کردن اين مشکل، عموما. شکال می شوندآن دچار ا

از  اين است که قهرمانان مکررا، مشکلی که اين تقليد به همراه خواهد داشت. شدبا  میورزشی آنان  های قهرمانان در رشته

مربيان و ورزشکاران نيز تقليدهای صحيح و گاه ناصحيحی از ظاهر ، مختلف استفاده می کنند و عالوه بر آن های  تکنيک

  .هر تکنيک به عمل می آورند

با تمرين و آموزشهای مداوم ، يک قهرمانی   مورد استفاده های  تکنيک. هر ورزشکاری قدرت و ضعفهای خاص خود را دارد

اغلب برای مربی يا ، اين تکنيک پيشرفته. ه استاو توسعه يافت های و در طول چند سال شکل گرفته و متناسب با توانايی

چگونه خواهند توانست برای انتخاب بهترين تکنيک و تشخيص دليل اشتباهاتی  مربيان. ورزشکار نيمه ماهر مناسب نيست

ی او و تواناي، درک مربی از عوامل موثر در ايجاد حرکت، توانايی خود را بهبوب بخشند ؟ در اين مورد، که مشاهده می کنند

  . در تجزيه و تحليل حرکات دارای اهميت ويژه ای است

  نيرو 

ولی ، ما نمی توانيم نيرو را ببينيم. نيرو به معنی کشيدن يا فشار دادن است، به زبان ساده. باعث ايجاد حرکت می شود، نيرو

، هنگام جهش و فرود، رش ارتفاعيک ورزشکار پ، به عنوان مثال. به علت آثاری که باقی می گذارد، از وجود آن آگاه هستيم

مشاهده ، آن را که باعث جهش پرش کننده از زمين می شودی  ما نيرو را نمی بينيم ولی نتيجه. به زمين نيرو وارد می کند

  .می کنيم

ها دن انسان اثر می کنند و آثاری که اين نيرواز داخل و خارج بر بعبارت است از علم شناخت نيروهايی که  “بيو مکانيک ”

 باعث حرکت، عضالت در بدن ورزشکار ايجاد شدهی  نيروهايی هستند که به وسيله، نيروهای داخلی. باقی می گذارند

از بدن بر آن تاثير  که از خارج، نيروهايی هستند مانند نيروی جاذبه و اصطکاک، نيروهای خارجی. استخوانها می گردند

  .گذارند می

استفاده از ، بيومکانيک می پردازيم تا در تجزيه و تحليل حرکات به شما کمک کنيم در اين بخش به بررسی مبانی و اصول

  .سبب می گردد که در کار مربيگری خود موفق تر باشيد “ديد مربيگرانه “ همراه با تقويت، در تمرينها اين اصول

  

  حرکت خطی و دورانی

حرکتی است که حول محور ، رکت دورانیانجام می شود و ح حرکتی است که در طول يک خط مستقيم، حرکت خطی

ازحرکت خطی و دورانی است که حرکت کلی ناميده می  حرکت معموال ترکيبی، ميدانی َو دودر . دوران انجام می شود

حرکتی خطی دارد که از حرکت دورانی ساقها به وجود می آيد و هر دو نوع ، سرعتی  بدن يک دونده، به عنوان مثال. شود
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برای رسيدن به سرعت الزم قبل از ، ديسکی  يک پرتاب کننده. گيرد میانجام   “  دويدن “ اد حرکت کلیحرکت برای ايج

پرتاب به سمت جلوی ی   از پشت دايره، از حرکت دورانی استفاده می کند و همچنين با حرکت خطی، رها کردن ديسک

  .اين مثال ديگری از حرکت کلی است. دايره حرکت می کند

  

  اب سرعت خطی و شت

ا يک اين متحرک ممکن است بدن انسان و ي. تنديی حرکت می کند يک متحرک با چه که آن استی  تعيين کننده، سرعت

با چه سرعت و در چه جهتی حرکت آن است که يک متحرک ی  تعيين کننده، سرعت خطی. پرتاب باشدی   وسيله

، از تقسيم مسافت طی شده بر زمان. ه طی کندثاني ١٠متر را در مدت  ١٠٠ممکن است ، سرعتی  يک دونده. کند می

متر بر ثانيه به دست  ١٠سرعت خطی ، ثانيه تقسيم کنيم ١٠متر را بر  ١٠٠در مثال فوق اگر . سرعت خطی به دست می آيد

  .می آيد 

ی برد که می توان پ، زمانهای به دست آمدهی  با مقايسه، بنابراين. شدبا میمسافتهای مسابقه مشخص ، ميدانی َو دودر 

يا دارای  سريعتر، ثانيه می دود ١٠در  متر را ١٠٠دونده ای که ه به ما می گويد تجرب. کدام دونده سرعت خطی بيشتری دارد

 ٣متر را در  ١۵٠٠ثانيه طی می کند، و نيز دونده ای که  ١٢سرعت خطی بيشتر از دونده ای است که همين مسافت را در 

  .دقيقه طی می کند ۴ارای سرعت خطی بيشتر از دونده ای است که همين مسافت را در د، ثانيه طی می کند ۴٠دقيقه و 

  

، ابتدا در خط شروع بی حرکت بوده يعنی. سرعت خطی شما در طول مسير تغيير می کند، در هر مسافتی که مسابقه بدهيد

شتاب يک . اب می گيريدآورده يا شت تسرعت خطی به دس، ولی وقتی تپانچه شليک کند، سرعت خطی شما صفر است

شتاب دويدن ممکن است به حداکثر سرعت . تغيير استسرعت خطی آن با چه تنديی در حال متحرک نشان می دهد که 

  .، منجر گرددبه خصوص مطلوب استی  رای يک رشتهيا به سرعت خطی ای که ب، )متر ١٠٠مانند سرعت (خطی 

  

. شتاب منفی دارد، تیود را از دست داده است و به عبارسرعت خطی خدر حقيقت ، دونده ای که سرعت خود را کم می کند

شتاب يا ی  مرحله، می بينيم که اولين مرحله. توجه کنيم سرعتی  مربوط به يک دونده “زمان -سرعت  “  اگر به نمودار

، ه می شوديعنی زمانی که دونده خست، حداکثر سرعت خطی و آخرين مرحلهی   مرحله، بعد از آن. افزايش سرعت است

  .شدبا میکاهش سرعت ی  مرحله
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  :در صورت امکان به سؤاالت زير پاسخ دهيد، ”زمان  –سرعت  “  ضمن بررسی نمودار

  زمان شتاب گرفتن دونده چند ثانيه است ؟

  ثانيه چه قدر است ؟ ٢سرعت دونده بعد از 

  قدر است ؟ ثانيه چه ۶سرعت دونده بعد از 

  کاهش سرعت می رسد ؟ی  رحلهدونده به م، بعد از چند ثانيه

  

  اندازه حرکت 

و از حاصل ضرب وزن در سرعت خطی بدن به ، از مقدار حرکت و جنبشی که بدن دارد عبارت است، بدن حرکتاندازه 

به عنوان مثال در پرش . حرکت می تواند از يک قسمت به قسمت ديگر منتقل شودی   اندازه، در بدن انسان. دست می آيد

حرکت به عنوان يک نيروی اضافی ی  موجب انتقال اندازه، هنگامی که ران موازی زمين است، کت پای آزادتوقف حر، طول

  .می شود ، آن انجام گرفته استی  به پايی که جهش به وسيله

گشتاور ”و برابر است با حاصل ضرب ، بدنحرکت زاويه ای بدن عبارت است از مقدار حرکت زاويه ای يا چرخشی ی   اندازه

متناسب است با شکل و اندازه ای  “ گشتاور ماند “ مقدار. وقتی بدن در حال دوران يا چرخش است. عت دورانیردر س “ندما

آن کمتر از زمانی  “ماند گشتاور”، اگر در دوی سرعت بازوهای دونده خم باشد، به عنوان مثال. گيرد میکه بدن به خود 

آن   “ گشتاور ماند “ کاهش، بودهکت  حری   اندازه حرکت يا مقداری دارای، چرخشدر حال  يک جسم. است که صاف است

در حرکت بازوها و  اين اصل، در دوی سرعت .افزايش اين سرعت ميشودباعث ايجاد شتاب در سرعت دورانی و درنتيجه 

ور ماند در افزايش گشتا. باعث کاهش سرعت دورانی خواهد شد، افزايش گشتاور ماند. ساقها تاثير می گذارد بازيافت

  . گيرد میبه سمت جلو مورد استفاده قرار  برای کند کردن چرخش بدن، پرش طولی   تکنيکهای مختلف رشته
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 به عنوان مثال در. حرکت زاويه ای از يک قسمت بدن به قسمت ديگر بودی   می توان شاهد انتقال اندازه، به همين ترتيب

با انتقال . قسمت چپ بدن خود را بالفاصله قبل از پرتاب متوقف می کندحرکت ، زمانی که يک پرتابگر راست دست، پرتابها

  .شتاب خواهد گرفت ، افزايش داده) شد با میکه سمت پرتاب کننده ( سرعت قسمت راست بدن ، حرکت زاويه ایی   اندازه

  برای مربيان  نکاتی

رعايت شود تا ورزشکار بتواند به حداکثر نيرو و  يدرتاب وجود دارد که باپپرش و ، به ويژه در دو، دو اصل اساسی برای تمرين

  .سرعت الزم دست يابد 

 مفاصل قابل استفاده را به کار بگيريد ی  همه

 .هر يک از مفاصل را به موقع مورد استفاده قرار دهيد 

  

  همه مفاصل قابل استفاده را به کار بگيريد 

زمانی به بهترين  شود تا بيشترين تاثير را داشته باشد اين کار نيروی هر يک از مفاصل بايد با نيروی ساير مفاصل ترکيب

اين امر کمک می کند به بيشترين سرعت . نحو انجام می شود که از تمام مفاصلی که بايد به کار گرفته شود، استفاده کنيد

  .يا شتاب از يک حرکت به وجود آيد 

نيرو به  کمر و انگشتان همگی استفاده شود تا بيشترين، بازو، شانه، ران، به عنوان مثال در پرتاب وزنه بايد از مفاصل زانو

مثل زانو و ران استفاده کنند و گاهی ، افراد مبتدی مکررا فراموش می کنند که از حرکت مفاصل ياد شده. وزنه وارد شود

  .موفق به اجرای کامل حرکت نمی شوند، اوقات به علت عدم استفاده از مفاصل کمر يا انگشتان

  ر يک از مفاصل را به موقع مورد استفاده قرار دهيده

گيری هر يک از مفاصل دارای تأخر و زمان به کار، تقدم، وقتی برای انجام دادن يک مهارت از چند مفصل استفاده شود

روه حرکت بايد از گ. اصول زير به ما می آموزند که مفاصل چه موقع بايد به کار گرفته شوند. اهميت بسيار زيادی است

  :با گروه عضالت کوچک خاتمه يابد، عضالت بزرگ شروع شده

  از بزرگ به کوچک 

  . باعث ايجاد حداکثر نيرو و اعمال آن به طور مداوم در طول حرکت خواهد شد، استفاده از اين الگو

يک قسمت از ی  اين تداوم باعث جمع شدن نيروهای توليد شده بر روی يکديگر خواهد شد و نيروی توليد شده به وسيله 

اگر زمان بندی و توالی حرکات ، در حرکت پرتاب وزنه. زيربنای نيروهای توليد شده در مفاصل ديگر قرار خواهد گرفت ،بدن

 هانو حرکات ش، ساق ها کم شده باشد سرعت راست شدنحرکت مفاصل ران درست زمانی که ، آن اصولی و صحيح باشد

  .ز می گردد و به همين ترتيب حرکات ادامه می يابدزمانی که چرخش باسن کند شده باشد آغا
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توالی و زمان . به سرعت آخرين قسمت بدن در هنگام رها کردن آن بستگی دارد، پرتابی  سرعت رها شدن يک وسيله

  .ها کندپرتاب را با بيشترين سرعت ری  اجازه خواهد داد که ورزشکار بتواند وسيله، بندی صحيح حرکات

  

  نين حرکت اقو

شد که به با می “سر ايزاک نيوتن “ تحقيقات دانشمند انگليسی به نامی  بيشتر نتيجه، بين نيرو و حرکتی   درک رابطه 

  . معروفيت خاصی دارد، حرکتی  دليل ارائه قوانين سه گانه

  قانون اول نيوتن 

عملی از اين قوانين ی   فادهولی مهمتر از آن است. بسيار مهم است، حرکتی  دانستن تعريف هر يک از قوانين سه گانه

  : قانون اول نيوتن می گويد. شدبا می

ن به هما، هر جسمی که در حال سکون و يا حرکت يکنواخت در امتداد يک خط مستقيم باشد ”

  ”ت تاثير يک نيروی خارجی قرار گيرد مگر آنکه تح، حال باقی می ماند

استارت وارد ی  تا زمانی که پاهای او نيرويی بر تخته، رعتسی  يک دونده، کاربرد اين قانون چيست ؟ به عنوان مثال

تا زمانی که برای تغيير جهت حرکت خود ، در دورخيز خود، يا يک ورزشکار پرش ارتفاع. از آن جدا نخواهد شد، نکرده است

  .از روی زمين جهش نخواهد کرد، از افقی به عمودی نيرويی وارد نکرده است

  شتاب قانون  –قانون دوم نيوتن 

شتاب هر جسم متناسب است با نيرويی که موجب شتاب آن شده است و در همان جهتی که  ”

   “ نيرو عمل می کند به وجود می آيد



 53 تجزيه و تحليل حرکات

 
، استارتی  جدا شدن از تختهی  سرعت در لحظهی   شتاب يک دونده. به معنی شتاب بيشتر است، اعمال نيروی بيشتر

شتاب دور شدن از ، هر چه قدر نيروی وارد شده بيشتر باشد. ت وارد می کنداستاری   متناسب با نيرويی است که بر تخته

، پرتاب بيشتر باشدی  هر چه قدر نيروی وارد شده بر وسيله، پرتاب های  در رشته. استارت نيز بيشتر خواهد شدی   تخته

  .پرتاب بيشتر خواهد شد  مسافتشتاب و درنتيجه 

پرش  های  اين مطالب در مورد رشته. يی که بتواند به آن شتاب بدهد وجود نداردديگر نيرو، پرتاب رها شودی   وقتی وسيله

، شتاب به دست ين بر آن وارد می کند بيشتر باشدهر چه قدر نيرويی که ورزشکار هنگام بلند شدن از زم. هم صادق است

باعث شتاب ، لند شدن او از زمينيک از حرکات ورزشکار بعد از ب هيچ. شدبا میآمده و يا مسافت پيموده شده نيز بيشتر 

. ماهيچه ها برای توليد آن به حالت انقباض در می آيند، هنگامی که نيروی بيشتری الزم باشد. گرفتن بدن وی نمی شود

  .بيشتر است ، به همين دليل است که احتمال آسيب ديدگی در هنگام حرکت و در مراحل افزايش يا کاهش شتاب

  عکس العمل  قانون –قانون سوم نيوتن 

  “.عکس العملی مساوی با آن و در خالف جهت آن وجود دارد ، برای هر عملی ”

اين . و در خالف جهت آن می شود مساوی با آن يک دونده نيرويی بر زمين وارد می کند که باعث ايجاد عکس العمل

  .بدن را بر روی زمين وادار به حرکت می کند، نيروی عکس العمل

عکس العمل ، در اين موارد. مصداق می يابد. گيرد میهمچنين در مورد حرکتهايی که در هوا انجام  ،قانون عکس العمل

يک ورزشکار پرش طول ، مساوی و مخالف حرکت را می توان در حرکت ساير قسمتهای بدن مشاهده کرد و برای مثال

عبارت از حرکت پاها به سمت ، الف جهت آنعکس العمل مساوی و خ. خود را به جلو می آوردی   بازوها و تنه، هنگام فرود

 . شدبا میفرود  جلو و قرار گرفتن آنها در وضعيت مناسب برای
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  مرکز ثقل 

در نقطه ، اين نيرو بر هر جسم. اجسام را به سمت مرکز زمين می کشدی  نيرويی است که هميشه وجود دارد و همه، ثقل

مانند وزنه يا ديسک نقطه ای ، مرکز ثقل يک جسم جامد. اثر می کند آن جسم ناميده می شود “  مرکز ثقل “  ای فرضی که

  . در مرکز آن قرار دارد، ثابت بوده

  

. شکل کلی آن دايما در حال تغيير است، بدن انسان دارای شکلی پيچيده است که به دليل حرکات مختلف اعضای آن 

مرکز ثقل ممکن است در ، برای مثال. غيير مکان می دهدمرکز ثقل آن مطابق با تغيير حالت بدن و اعضای آن ت، بنابراين

در  مانع ميله عبور از رویی  مانند لحظه( و يا در خارج از بدن قرار گيرد ) مانند هنگام ايستادن ( ، داخل بدن واقع گردد

  ) ا نيزه يا پرش ارتفاع پرش  ب

  

نوان نيرويی که ورزشکار يا جسم را به سمت زمين ثقل به ع، هنگامی که يک ورزشکار می پرد يا جسمی را پرتاب می کند

 کند مسير منحنی شکلی را طی می، جسم مرکز ثقل آن، زمانی که جسمی پرتاب می شود. عمل می کند، می کشد

دهد  شروع پرتاب و سرعت رها شدن را نشان میی  زاويه، اين منحنی سهمی شکل. ناميده می شود “ میهمنحنی س “ که

  . چه ارتفاع و مسافتی را طی خواهد نمود، جسم يا ورزشکار که تعيين می کند
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يا  ؛ ورزشکار ايجاد می شودی  بر اين اساس قرار گرفته است که چه نيروهايی به وسيله، تمامی اصول و مبانی حرکت

ولی به ، رسنداين نيروها ممکن است در نظر اول پيچيده به نظر ب. نيروهای خارجی چگونه بر بدن ورزشکار اثر می کنند

به عنوان بخشی ، بيومکانيک و تجزيه و تحليل حرکت ها، ورزشی را فرا می گيريدی   تدريج که اصول و مبانی هر رشته

  .قابل فهم و قابل استفاده از دانش مربيگری شما در خواهد آمد و کمک خواهد کرد تا مربی موفقی باشيد 
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”کشيد دور پاسخهای صحيح را دايره ب

    .عالمت بکشيد “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست هايی که فکر می کنيد آنها را درک کرده  زمينه  : اسخ های نادرستپبه معنی  “غ”

  هايی است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد   زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  

  م ن -غ -د    مربيان همواره بايد از تکنيک قهرمانان تقليد کنند   .١

  م ن -غ -د  ان کشيدن يا فشار دادن استهم، نيرو به زبان ساده .٢

متر در ثانيه می  ٨دارای سرعت خطی . ثانيه طی می کند ٢٥متر را در  ٢٠٠يک دونده سرعت که  .٣

  باشد

  م ن -غ -د

اگر ساکن باشند همچنان در حالت ، تمام اجسام وقتی تحت تاثير يک نيروی خارجی قرار می گيرند .٤

  به حرکت خود ادامه می دهند، دارای حرکت يکنواختی باشند سکون باقی می مانند و يا اگر

  م ن -غ -د

متناسب با نيرويی است که در جهت ، استارتی  سرعت هنگام جدا شدن از تختهی  شتاب يک دونده .٥

  استارت وارد می کندی  مخالف به تخته

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  .حرکت ساقها در هوا شما را به جلو خواهد راند، در پرش طول .٦

  م ن -غ -د  با عضالت بزرگ پايان خواهد يافت، حرکت با عضالت کوچک شروع شده .٧

  م ن -غ -د  جسم را به سمت زمين می کشد، مرکز ثقل نقطه ای فرضی است که از آن نقطه نيروی ثقل يا جاذبه .٨

کيلوگرمی حرکت  ٦٥سرعت ی  با سرعتی مشابه يک دونده، کيلوگرمی ٨٠سرعت ی  اگر يک دونده .٩

  اندازه حرکت بيشتری خواهد داشت، دونده ای که وزنش بيشتر است، کند

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  يک منحنی سهمی شکل است، مسير حرکت مرکز ثقل جسم پرتاب شده ١٠
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  رشد و تکامل 

يکی از مشکالت مهم در . يتها و نيازهای خاص خود هستندآنان دارای قابل. کوچک افراد بزرگ نيستند های نمونه، کودکان

گاهی ممکن . چگونگی رشد و پيشرفت آنان استی   درباره، کمبود اطالعات تعدادی از مربيان و والدين، ورزش کودکان

  .ود که کودک ورزش را کنار بگذاردشاعث باست اين بی اطالعی آنان 

و کنند  آن را درک می، اد می شود شناختهاز دوران کودکی تا بزرگسالی ايج تغييراتی را که در يک فرد، مربيان با تجربه

در . روش مربيگری خود را بر اساس پاسخگويی مناسب به نيازهای ورزشکاران جوان برنامه ريزی می کنند

عامل  دو. فرض بر اين قرار گرفته است که کودکان از تغذيه خوب و صحيحی برخوردار هستند، زير های دستورالعمل

به آن لطمه خواهد زد و اين عوامل بايد در ، کودکان را تحت تاثير خود قرار داده رشد و پيشرفت، نامناسب و بيماریی  تغذيه

  . در نظر گرفته شوند، دکودک را مورد توجه قرار می ده زمانی که مربی نيازهای

اين مراحل برای . لد تا بزرگسالی طی می کندبين توی   مراحل مشخصی برای رشد وجود دارد که کودک آن را در فاصله 

اين مراحل در جدول زير به . بلوغ می رسندی  ولی معموال دختران قبل از پسران به مرحله. يکسان است، پسران و دختران

  .وضوح نشان داده شده است 

  

 مراحل رشد و تکامل دوران طفوليت تا مرحله بزرگسالی

  زنان

٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩   ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ 

 طفوليت  کودکی  بلوغ  جوانی  بزرگسالی

  طفوليت  کودکی  بلوغ  جوانی  بزرگسالی

٠  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩   ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ 

  مردان

  

  رشد جسمی 

ما بايد کار خود را با بررسی تغييراتی که بدن در دوران رشد با آن . در کسب نتايج مطلوب اهميت آشکاری دارد، رشد جسمی

 تغييرات مهمی در اندازه ها و تناسبات بدن به وجود می آيد که در کسب مهارت و نيز. شروع کنيم، مواجه می شود

  .مختلف کودک تاثير خواهد گذاشت های  فعاليت
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  الگوهای رشد 

  بدن  های  تغيير در اندازه 

قد يک طفل در هنگام تولد حدود يک چهارم قد او هنگام بزرگسالی . نظر جسمی به سرعت رشد می کنندکودکان از 

برای رشد  چهار مرحله، از بدو تولد تا پايان بزرگسالی. سالگی قد افراد به بلندترين حد خود می رسد ٢٠معموال در . شدبا می

  : وجود دارد

 در بدو تولد و اوايل کودکی  رشد سريع .١

 ی کآرام و منظم در اواسط کودرشد  .٢

 بلوغ ی  رشد سريع در دوره .٣

 يعنی بزرگسالی ، رشدی   تا رسيدن به آخرين مرحله، تدريجی در جوانیی  رشد با آهنگ کند شونده .۴

  . در طی طفوليت و کودکی با يکديگر قابل مقايسه هستند، دختر و پسر از لحاظ شکل و اندازه هر دو جنس

  

  تغييردر تناسبات 

 بعضی از قسمتهای بدن، در طی دوران رشد. زمان بزرگسالی دارد تفاوتهای زيادی با، در هنگام تولد سبات جسمی بدنتنا

بدن  های  نسبت بين اندازه، تصاوير زير. نهايی در دوران بزرگسالی برسند بيشتر از ساير قسمتها رشد می کنند تا به تناسبات

  . را در سنين مختلف نشان می دهد

. سر حدود يک چهارم قد استی  اندازه، در هنگام تولد. سر نسبتا بزرگ و پاها نسبتا کوتاه استی   اندازه، ن کودکیدر دورا

، در حدود يک سوم قد است، همچنين طول پاها در هنگام تولد. اين نسبت به يک ششم می رسد، در حالی که در بزرگسالی

به اين معنی است که تمام قسمتهای آن ، تغيير در تناسبات بدن. رسداين نسبت به يک دوم می ، در حالی که در بزرگسالی

  . به يک ميزان رشد نمی کنند
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  .شد با میبه علت رشد متفاوت اعضای بدن در زمانهای مختلف ، تغييراتی که در اندازه ها و شکل بدن به وجود می آيد

  

مثال تغيير در اندازه  سر در . تاثير بسياری خواهد داشتکسب مهارتها و اجرای فنون ی  در نحوه، اين تغيير در تناسبات

در . توانايی دويدن را محدود می کند، در تعادل بدن هنگام حرکت تاثير می گذارد و يا کوتاهی پا در دوران کودکی، کودکی

مکن است موجب ولی رشد سريع آنان م، شندبا میبازو و پاهای بلندی دارند که برای دويدن مناسب  کودکان، شروع بلوغ

  .شود که ظاهرشان زشت و ناهنجار به نظر برسد و از نظر هماهنگی حرکات دارای مشکالتی گردند

  رشد جهشی 

ی  آن است که در دوره، مشخص ترين جهش در رشد. به آن رشد جهشی گويند، ميزان رشد به سرعت افزايش يابد وقتی

  .و قد خواهد شد  اين جهش موجب افزايش سريع وزن. بلوغ اتفاق می افتد
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، هيچ قبل از آن. شدبا میسالگی  ١۴سالگی و برای پسران در حدود  ١٢برای دختران در حدود ، اوج رشد جهشیی  نقطه

بيشتر انرژی کودکان صرف ، در طی دوران رشد جهشی. تفاوت مهمی بين پسران و دختران از نظر وزن و قد وجود ندارد

آموزشی خود را با حجم و شدت معمولی ی  می شوند و ممکن است نتوانند برنامه هخيلی زود خست کودکان. رشد می گردد

  .در اين صورت تمرينهای سبک باعث تسريع رشد بدن وی می گردد. اگر کودک انرژی کافی داشته باشد. ادامه دهند

  

  تفاوتهای بين دختران و پسران 

ی   شروع و پايان دوران بلوغ و رسيدن به مرحله. ی شوددر سنين مختلفی شروع م، رشد جهشی و بلوغ پسران و دختران

، تفاوتهای ويژه شود ه در هورمونهای بدن ايجاد میدر نتيجه تغييراتی ک. در دختران زودتر از پسران اتفاق می افتد، جوانی

ای نهتی جزئی در پها و تغييرا عموال اين امر باعث پهن شدن شانهم. ای در دوران بلوغ بين پسران و دختران پديد می آيد

در ، اين تغييرات. در دختران خواهد شد، ها باسن و تغييرات جزئی در عرض شانهدر پسران و پهن شدن لگن و  لگن و باسن

  .حرکت پسران و دختران تاثير خواهد گذاشت ی  نحوه

. ان نيز تغيير می کنددويدن آنی   نحوه در نتيجه، باعث چرخش رانها به سمت داخل گرديده، پهن شدن باسن در دختران

، هبمربيان با تجر. دونده تاثير بگذارد و گاه ممکن است درک علت آن برای دونده مشکل باشد اين امر می تواند در تالشهای

  . آماده می کنند مسألهبرای پذيرش اين ، ورزشکاران دختر را قبل از شروع دوران بلوغ
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وقتی که حرکت دويدن با . فت کمی داشته باشدشريا پي، فتی نداشتهيک ورزشکار ممکن است در طی اين دوره اصال پيشر

. انطباق گاهی ممکن است دو سال طول بکشدی  اين دوره. مجددا پيشرفت آغاز خواهد شد، شکل جديد بدن انطباق يافت

  . خوبی در بر خواهد داشتی  برای ورزشکاران جوان نتيجه، صبر و تشويق از طرف مربی در طول اين دوره

احساسی در  -می تواند موجب بروز اشکاالت جسمی و نيز اشتغاالت فکری، بلوغ اتفاق می افتدی  رشد جنسی که در دوره

اين موضوع ممکن است مانع از . درک ويژه ای از آنان داشته باشد، مربی بايد هنگام شروع پريود دختران. نوجوان گردد

  .جسمانی گردد های  شرکت آنان در فعاليت

بايد بدانند  مربيان به ويژه. يک فرآيند طبيعی بيولوژيکی است که هنگام رشد جنسی و در دوران بلوغ روی می دهد ،پريود

در تخمدانهای دختران تخمک ، در هنگام بلوغ. چه تغييراتی ايجاد می شود، که در بدن دختران ورزشکار تحت تعليم آنان

اين . اين امر می شوندی  متوجه، کمی خون از راه واژن خود در هر ماه آنان با از دست دادن مقدار. رسيده توليد می شود

تصاوير، نشان دهنده تغييراتی است . روز به پايان می رسد ۵شناخته می شود و معموال ظرف  “ پريود “ دوره به نام قاعدگی يا

احتمالی که در  های  وجه بی نظمیيک ورزشکار دختر بايد مت. در تخمدان و رحم به وجود می آيد، که در طی دوران پريود

وزن يک زن در طول . در صورت بروز اين بی نظمی ها از دستورهای پزشکی پيروی کند، زمان پريود اتفاق می افتد بوده

يک . کيلوگرم باشد ٣تا /. ۵حتی او ممکن است گاهی شاهد تغيير بين ، مدت پريود به طور طبيعی باال و پايين رفته

ورزشکار و والدين می تواند موجب کاهش اضطرابها و هيجانهايی شود که به دنبال تغييرات ، ربیخوب بين می  رابطه

  .دن ورزشکار به وجود می آيدببيولوژيکی در 
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  و بلوغ ديررس بلوغ زودرس

ی  نقطه. بعضی از کودکان زودتر و بعضی ديرتر از حد معمول رشد می کنند. هر کودکی با سرعت خاص خود رشد می کند

  .يا ديرتر از سن متوسط مشاهده شود ممکن است دو سال زودتر، اوج در منحنی رشد جهشی پسران و دختران

ی  دن در بارهانديشي، بنابراين. يک تفاوت چهار ساله وجود داشته باشد، از نظر ميزان رشد، ان هم سنکممکن است بين کود

مربی هنگام تعليم جوانان بايد مورد توجه  کايلی است که يشايد يکی از مهمترين مس، ای سن تنهامراحل و سن رشد به ج

بنابراين احتمال . اعضا و قدرت بدن کودکان بستگی داشته باشد های چون کسب موفقيت ممکن است به اندازه. قرار دهد

، عبارت ديگر به. به اين موفقيت دست يابند، دارد بسياری از کودکان خيلی ديرتر از افرادی که دارای بلوغ زودرس هستند

آنان قضاوت کنيم، افرادی که دارای بلوغ ی  اگر بخواهيم فقط بر اساس نتايجی که کودکان به دست آورده اند درباره

  . به تکرار مورد قضاوت ناصحيح قرار خواهند گرفت، زودرس هستند

  ساختمان بدن 

شد و با  میبارزترين عالمت رشد ، تغيير در اندازه ها و تناسبات بدن

اسکلت بدن . تغييراتی است که در بدن و اسکلت ايجاد می شودی  يجهنت

شد که نرمتر از استخوان با  میيک کودک بيشتر دارای حالت غضروفی 

از اوان ، تغييراتی که باعث تبديل شدن غضروف به استخوان می شوند. است

  . شود سطوح خاصی در استخوانها آغاز می زندگی و با رشد

ضعيفترين قسمت ، صفحات رشد ناميده شده، اين سطوح خاص رشد 

توانند به آسانی و با وارد شدن  اين سطوح می. استخوان محسوب می شوند

نيروهای خفيف می توانند . يک نيروی ناگهانی يا تکرار شونده صدمه ببينند

ولی نيروهای بيش از حد تحمل ، موجب تسريع رشد استخوانها شوند

جدی با عواقب بلند  های آسيب ديدگیممکن است موجب بروز ، کودکان

  .مدت گردند

پرتابهای سنگين تکرار و استفاده ، بايد از جهش، در طی دوران رشد سريع

، رشد سريع بدن به پايان می رسدی  زمانی که دوره. از وزنه احتناب نمود

  . نخواهند بود یديگر سطوح ضعيف، مناطق رشد به استخوان تبديل شده
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   کودکان و تمرين

واقعی خود کمتر  های توانايیی   آنان از محدوده. کودکان نمی توانند به خوبی بزرگساالن تمرينهای سنگين را تحمل کنند

، ساله با اندام متوسط ۶يک کودک . کودکان مانند بزرگساالن آرام و عميق تنفس نمی کنند، به عنوان مثال. آگاهی دارند

برای کسب ، ساله با اندام متوسط ١٨در حالی که يک نوجوان ، يتر هوا تنفس کندل ٣٨بايد ، برای تامين يک ليتر اکسيژن

برای ، اين بدان معنی است که هر چه قدر ورزشکار کم سن و سالتر باشد. ليتر هوا نياز دارد ٢٨يک ليتر اکسيژن فقط به 

که دو تای آن ، يستم انرژی ستبدن دارای سه س .بايد بدنش بيشتر فعاليت کند، تامين اکسيژن مورد نياز عضالت وی

کودکان نسبت ، جوانیی   قبل از دوره. است) هوازی (  “ با اکسيژن “ و سومی سيستم) بی هوازی (  “ بی اکسيژن “  سيستم

بهتر است کودکان ، بنابراين. تامين می کنند “اکسيژن با”مورد نياز خود را از سيستم  مقدار بيشتری از انرژی، به بزرگساالن

در  “بی اکسيژن “ های  باعث رشد فعاليت، تغييرات جسمی در زمان بلوغ و بعد از آن. رينهای منظم و مدام بپردازندبه تم

  .جوان مناسب تر است  ورزشکارکودکان خواهد شد و ميزان اين رشد تعيين می کند که چه رشته يا مسافتی برای 

  نکاتی برای مربيان 

  مراحل رشد آنان توجه کنيد به ، به جای در نظر گرفتن سن کودکان

  .اجرا تاثير خواهد گذاشت ی  در نحوه، يد بروز چه تغييراتی در تناسبات جسمینفکر ک

  .درک کنند ، ا تغييراتی را که در بدن آنان پديد خواهد آمدتبه کودکان کمک کنيد 

نه سن تقويمی آنان ، تنظيم کنيد و کسب نتيجه را بر اساس رشد آنان اجرای  ميزان توقع خود از کودکان در مورد نحوه

.  

  .ر اساس رشد جسمی آنان گروه بندی کنيد بکودکان را ، با در نظر گرفتن قد و وزن به عنوان يک اصل

در آينده می توانند بسيار موفق ، افرادی که دارای بلوغ ديررس هستند. ورزشکاران را برای کسب مهارتها تشويق کنيد

  .تر باشند 

  .خودداری کنيد ، از تمرينهايی که بر مناطق رشد استخوانی فشار زيادی وارد می کنند، شد جهشیری  در طول دوره

  .تمرين با وزنه برای کودکان خودداری کنيدی   از منظور کردن برنامه، جوانیی  قبل از دوره
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”دور پاسخهای صحيح را دايره بکشيد 

    .عالمت بکشيد “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست آنها را درک کرده هايی که فکر می کنيد  زمينه  : پاسخ های نادرستبه معنی  “غ”

  هايی است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد   زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  

  م ن -غ -د  جوانی شروع می شودی  بلوغ مرحله ای از رشد پسران و دختران است که قبل از دوره  .١

  م ن -غ -د  بدن پديد می آيد ایه رشد سريعی در اندازه، در دوران طفوليت .٢

  م ن -غ -د  بايد جدا از هم بازی کنند، پسران و دختران در طی دوران کودکی .٣

اگر ساکن باشند همچنان در حالت ، تمام اجسام وقتی تحت تاثير يک نيروی خارجی قرار می گيرند .٤

  ود ادامه می دهندبه حرکت خ، سکون باقی می مانند و يا اگر دارای حرکت يکنواختی باشند

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  بلوغ، کودکان دارای بازوها و ساقهای بلندی هستندی  در شروع دوره .٥

  م ن -غ -د  بايد تمرينهای سنگين وزنه برداری انجام گردد، رشد جهشی دوران بلوغی  در طول دوره .٦

  م ن -غ -د  رشد جنسی دختران و پسران استی  دوره، بلوغ .٧

  م ن -غ -د  ورزشکاران جوان بايد بر اساس سن دسته بندی شوندی  ههم .٨

می توانند فشارهای زياد را تحمل ، در مقابل آسيب ديدگی بسيار مقاوم بوده، سطوح رشد در استخوانها .٩

  کنند

  م ن -غ -د

  نم  -غ -د  درک کنند، بايد به کودکان کمک کرد تا تغييراتی را که بدن آنان ايجاد می شود ١٠

  

   مراحل رشد –تمرين انطباق 

  : حروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهيد

  کودکی .الف  جوانی شروع می شودی  بعد از پايان مرحله  .١

  جوانی  .ب  از تولد تا دو سالگی  .٢

  طفوليت   .پ    يادگيری حرکت پايه ی   دوره  .٣

  بزرگسالی  .ت    رشد جنسیی  مرحله  .٤

  بلوغ  .ث  ورزشی های ای ويژه در رشتهمهارتهی   توسعهی   دوره  .٥
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  افزايش کنترل حرکات 

در جهت کسب مهارت ، برای آموزش مهارتهای پايه به آنان بايد وقت زيادی صرف کرده، مربيانی که با کودکان کار می کنند

مورد نيازند و بايد قبل از پريدن و پرتاب کردن ، حرکاتی هستند که برای دويدن، مهارتهای پايه. بيشتر به آنان کمک نمايند

  .هماهنگی بين اين حرکات تالش کرد ی  در جهت توسعه، يک رشته ورزشیی  ويژه های  کسب مهارت

  مهارت  

ميزان يادگيری مهارتهای ويژه . مهارتهايی را فرا می گيرند، چه به تنهايی و چه با نظارت مربی، کودکان هنگام بازی کردن

  .موزش و مشکالت مربوط به کسب آن مهارت بستگی دارد آ، تجربه، به بلوغ، در آنان

  بلوغ 

يادگيری به معنی ايجاد تغيير در مهارت . زمانی مشخص در بدن ايجاد می شودی  از بلوغ تغييراتی است که طی دورهمنظور

ات اگر يک فعاليت به خصوص با درج. شدبا میشخص برای انجام دادن يک فعاليت به خصوص و حاصل تمرين زياد 

در دوران بلوغ به دليل شرايط . شدبا میتفاوت در ميزان فراگيری مهارت ی  نشان دهنده، متفاوتی از مهارت اجرا گردد

محدوديتهايی در امر فراگيری و اجرا به وجود می آيد که سيستم عصبی نيز در اين امر بی تاثير ، اسکلت و عضالتی   ويژه

  .نيست

شامل مغز و همه عصبهايی است که به ، اين سيستم. م عصبی تکامل پيدا نمی کندسيست، بزرگسالیی  تا قبل از دوره

يا حرکات ، کم سن و سال نمی توانند به خوبی تصميم گرفته های بچه. آن ها پيامها به سرتاسر بدن می رسدی   وسيله

متناسب با مراحل رشد آنان ی هاي مهارت ورزشکاران جوان دارای محدوديت. عضالنی را به طور سريع و دقيق کنترل کنند

  . شدبا می

  تجربه 

به همان نسبت شانس بيشتری برای فراگيری . هر چه قدر کودک موقعيتهای بيشتری برای حرکت در اختيار داشته باشد

اين امکان را خواهد داشت که تجربيات بيشتری ، حرکات و مهارتهای او گسترده تر باشدی  خواهد داشت و هر چه قدر دامنه

  . ورزشی، برای اجرای مهارتهای خاص آن رشته از اين تجربيات استفاده کندی  پس از انتخاب يک رشته، دست آوردهبه 

احتماال بعد ها در پرتاب نيزه ، پرتاب توپ داشته اندی  کودکانی که در سنين پايين فعاليت کمی در زمنيه، به عنوان مثال

ی   از مهارتهای ساده، ته ای که در ورزش مورد استفاده قرار می گيرندبيشتر مهارتهای پيشرف. دچار اشکال خواهند شد

بيشتری کسب  های ه موفقيتهر چه قدر کودکان در فراگيری مهارتهای پاي. ندرمی گي پريدن و پرتاب کردن نشأت، دويدن

ورزشی  های  يا ساير رشته ميدانی َو دوی  کنند، شانس بيشتری خواهند داشت که به يک ورزشکار ماهر در رشته

  .گردند تبديل
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  آموزش

آموزش اين مهارتها در سطحی متناسب با . از وظايف مهم و خاص مربيان است، به کودکان ميدانی َو دوآموزش مهارتهای 

، برای فهم مطالب شتهدرک خوبی از مسايل ندا، هاترورزشکاران جوان در مقايسه با بزرگ. بسيار مهم است، توانايی کودکان

 های می افتد که مربيان نسبت به سطح اطالعات و دانستنی گاهی اتفاق. آموزشی و اجرايی به توضيحات بيشتری نياز دارند

  .در آينده بايد به دست آورد، يا آنان را دارای تجربياتی تصور می کنند که به طور طبيعی، کودکان بی توجه بوده

  

  ت مشکالت اجرايی يک فعالي

اجرای يک فعاليت برای ، همچنين. اجرای يک فعاليت ممکن است برای افراد مختلف، مشکالت متفاوتی به وجود آورد

هر چه . در هر دوره از رشد نيز مشکالت متفاوتی در بر خواهد داشت، شخصی که مراحل مختلف رشد را طی می کند

، بنابراين. دچار مشکالت بيشتری خواهد بودفراگيری و اجرای آن ورزشکار هم به همان ميزان برای ، فعاليت پيچيده تر باشد

اجرای يک مهارت به روشی که بيشترين شانس را برای يک . در تالشهای اوليه نتايج مطلوبی به دست نخواهد آورد

برای فراگيری و زمان بيشتری ، هر چه فعاليت پيچيده تر باشد. بسيار اهميت دارد، موفقيت آميز در بر داشته باشدی  نتيجه

 .اجرای صحيح آن مورد نياز است 

  

  

١٠    ١١    ١٢    ١٣  ١٤  ١٥  ١٦    ١٧   ١٨ 

 دو و ميدانی و ساير ورزشها

 دو و ميدانی 

شرکت در همه ورزشها

١٠    ١١    ١٢    ١٣  ١٤  ١٥  ١٦    ١٧   ١٨ 

 تمرينهای عمومی مربوط به رشته های متعدد

تمرينهای تخصصی در رشته انتخابی

 ت در ورزش دو و ميدانیشرک
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  مراحل شروع حرکات پايه در کودکان 

حرکات پايه و اساسی را ، آنان با گذراندن مراحل مختلف رشد. الگوهای مختلف حرکتی را فرا می گيرند، کودکان از بدو تولد

  .می آموزند، اهد شدورزشی محسوب خوی  مهمی برای فراگيری مهارتهای ويژه که در آينده کمک

  

  

بعضی از افراد ممکن . برای کودکان مختلف در سنين متفاوتی اتفاق خواهد افتاد، مشخص رشدی  رسيدن به يک مرحله

 های ، توانايیديگر در حالی که بعضی، حرکتی توسعه نيافته ای باشند های يا جوانی دارای توانايی است حتی در سنين بلوغ

در تسريع ، موقعيتهايی که يک مربی به وجود می آورد. را در دوران کودکی از خود نشان می دهند فوق العاده پيشرفته ای

را بدهد که قبل از اين فرصت ، بلوغ می رسندی   ورزشکارانی که ديرتر به مرحلهبه مربی بايد . پيشرفت اهميت فراوانی دارد

  .کامل فرا بگيرند حرکات اساسی و پايه را به طور، پرداختن به حرکات پيچيده تر

  

  

  چگونه می توان به يادگيری کودکان کمک کرد ؟

  : يادگيری را طی می کنندی   سه مرحله، وقتی کودکان چيز جديدی می آموزند

  ) تعيين هدف ( تفکر ی  شروع يا مرحلهی  مرحله .١

  )رسيدن به هدف ی  نحوه( يادگيری ی  ميانی يا مرحلهی  مرحله .٢

  ) رسيدن به هدف ( اجرای مهارت ی   پيشرفته يا مرحلهی  مرحله .٣
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  ) تعيين هدف ( چه بايد کرد ؟. تفکر ی   شروع يا مرحلهی   مرحله  - ١

بايد بدانند که برای به دست آوردن ، قبل از آنکه کودکان بتوانند چيزی را ياد بگيرند

پيش از آنکه از ، بسياری از مربيان بی تجربهی  عده. چه چيزی تالش می کنند

، يش يا فتار برای ورزشکار توضيح دهند که چه چيزی را بايد به دست آوردطريق نما

انجام دادن فعاليت و رسيدن به هدف آغاز می ی   کار خود را با توضيح در مورد نحوه

را بايد  خود می داند که چه چيزی، آنان به اشتباه تصور می کنند که ورزشکار. کنند

ست با توجه به وضعيت کودک و طبيعت ممکن ا، در طی اين مرحله. به دست آورد

  .پيشرفت به کندی صورت بگيرد، خاص يک مهارت

  )رسيدن به هدف ی  نحوه( يادگيری ی   ميانی يا مرحلهی   مرحله - ٢

اجرايی برنامه  های معموال بر اساس معلومات و توانايی، اغلب ديده ايم که مهارتها

، در مراحل اجرای حرکات به دليل مشکالت مربوط به هماهنگی. ريزی می شوند

در طی اين مرحله ارائه . يادگيری مهارتهای پيچيده به وقت بيشتری نياز دارد

مهارت به نحوی که تجارب قبلی  پيشنهادهايی درباره چگونگی انجام دادن يک

  .اهميت فراوانی دارد، کودک را مورد استفاده قرار دهد

  ) رسيدن به هدف  (اجرای مهارت ی   پيشرفته يا مرحلهی   مرحله - ٣

کودکان هنگام . پيدا می کند کنترل حرکت ها بيشتر حالت اتوماتيک، در اين مرحله

توجه خود را ، انجام دادن آن فکر کنندی   به جای آن که به نحوه، انجام يک فعاليت

اين مرحله . به اين مطلب معطوف می دارند که چه کاری را در چه زمانی انجام دهند

اکنون ورزشکار می تواند درباره استراتژی انجام دادن . مهارت استاجرای ماهرانه 

مطالب بيشتری فرا ، و همچنين کوشش بيشتر در اجرای مهارت، يک مهارت پيچيده

  .بگيرد

  

  کودکان ی   بالقوه های  توانايی

اجرای فعاليت ی  ی نحوهتصميم گيری سريع و ارزياب، با بزرگتران برای دريافت و درک اطالعات توانايی کودکان در مقايسه

اهميت عوامل موثر در کسب مهارتها و تجزيه و ، به علت کم تجربه بودن، کودکان در مقايسه با بزرگساالن. خود محدود است

اين بدان معنی است که آنان برای متمرکز شدن بر روی چيزی که برايشان . تحليل موقعيت ها را تشخيص نمی دهند

توانست  خواهند، آنان با پيشرفت مهارتهايشان و به دست آوردن تجربيات بيشتر. نياز دارند هميشه به کمک، اهميت دارد

به استفاده صحيح از اطالعات کسب ، يک ارزيابی موفق از خود. آن را مورد استفاده قرار دهند، اطالعات بيشتری کسب کرده

ها  از آنجايی که بچه. قبلی و تصحيح موارد الزم استاجرای بهتر، در گرو ارزيابی  درست نحوه ی اجرای . شده بستگی دارد
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جلب توجه ورزشکار می تواند قابليتهای وی را برای ارزيابی با . تجربه اند، در ارزيابی اجرای خود با مشکل روبرو می شوند کم

  .کردن اجرای خود بهبود بخشيد

  

  اصول برنامه ريزی برای تمرينها 

  :بايد به خاطر سپرد، شندبا  میرنامه ريزی جلسات تمرين موثر بعضی از اصول ساده ای را که در ب

  آموزش حرکات ساده و کلی قبل از حرکات دقيق و جزيی

بنابراين فراگيری ، با توجه به اينکه اجرای حرکات کلی نسبت به اجرای حرکات دقيق و جزيی به دقت کمتری نياز دارد

بهتر است قبل از پرداختن به اجرای دقيق تکنيکهای ، رد مبتدیهنگام آموزش به يک ف. شدبا  میحرکات کلی آسانتر 

  .حرکات کلی مربوط به اجرای يک مهارت را آموزش داده يا تصحيح کنيد تدااب، پيشرفته

  از ساده به مشکل  انجام دادن تمرينها 

شروع ، زش بايد از حرکات سادهآمو، بنابراين. شدبا  میآسانتر از انجام دادن حرکات مشکل ، انجام دادن حرکات ساده مسلمًا

مشکالت را بيشتر از ديدگاه آنان ، سعی کنيد محدوديتهای کودکان را درک کرده. سپس با حرکات مشکل تر ادامه يابد، شده

  .بررسی کنيد نه از ديدگاه خود 

  جزئيات و کليات 

آموزش حرکات پيچيده ای را که از  .بهتر فرا گرفته می شوند، ه عنوان يک حرکت کامل و کلیهر يک از حرکات ساده، ب

به اين بدان معنی است که يک مهارت بايد . اجزای بسياری تشکيل شده است به صورت جزء به جزء بهتر می توان انجام داد

  .ارتباط خود را با اجزای ديگر مهارت حفظ کند به طوری که هر جزء. اجزای مختلف تقسيم گردد

  ع تمرينهای پيوسته و تمرينهای منقط

دکان نيز صورت اين اشتباه گاهی در مورد کو. ورزشکاران خارج استی  تمرينهای طوالنی از حوصله انجام دادن معموًال

استفاده از تنوع در  .رای مدتی طوالنی توجه خود را به يک موضوع معطوف نمايندبدر حالی که آنان نمی توانند . گيرد می

تقسيم ، ر است تمرينها به اجزای مختلفی که هر يک به مهارتهای متفاوتی نياز داردبهت، تمرينی بسيار مهم بوده های  برنامه

  .گردند

  تمرين و شرايط مسابقه 

بعد از آموزش مهارت به . نه اينکه فقط آن را تمرين کنند، کودکان عالقه دارند آنچه را فراگرفته اند مورد استفاده قرار دهند

طوالنی ی   فقط ورزشکاران با تجربه و بزرگسال قادرند يک دوره. ان ترتيب دهيدسعی کنيد مسابقه ای برای آن، کودکان

می توان با ، به محض اينکه کودکان آمادگی الزم را به دست آوردند. تمرين را انجام دهند تا به مهارت بيشتری دست يابند

مدت ، يد متناسب با پيشرفت کودکان بودهاين مسابقات با. آنان را حفظ کردی  انگيزه، آزمودن مهارتهايشان در يک مسابقه

  .يادگيری آنان در مراحل بعد آسانتر خواهد بود، اگر کودکان از کاری که انجام می دهند لذت ببرند. برگزاری آن کوتاه باشد



 71 رشد و تکامل

 

  نکاتی برای مربيان 

  شان تمرين دهيد هاي توانايیی  در محدوده، به کودکان

  ی از تجربيات حرکتی را به دست آورند وسيعی  کودکان را تشويق کنيد که دامنه

  را به خاطر داشته باشيد  “آسان بگيريد”ی  يعنی دو حرف اول جمله  “ ب –آ   “  .ساده آموزش دهيد

  

  : استفاده قرار دهيد چهار اصل راهنمای زير را مورد

 به سادگی توضيح دهيد ، آنچه را بايد انجام دهند .١

 چگونگی انجام دادن آن را توضيح دهيد ، ش دادهآنچه را بايد انجام دهند برايشان نماي .٢

 کافی منظور کنيد  برای تمرين وقت  .٣

سعی کنيد اول اشتباهات مهم را تصحيح . در همان لحظه آن را تصحيح کنيد، صبور باشيد و اگر اشتباهی رخ داد .۴

 کنيد 

  

 حرکات پايه را توسعه دهيد ، قبل از پرداختن به مهارتهای ويژه 

  مشغول و درگير نکنيد، با ارائه مطلبی با حجم زيادفکر کودکان را 

  ابتدا حرکات بزرگ و ساده را آموزش دهيد 

 تمرينی را کوتاه مدت در نظر بگيريد  های دوره، برای ورزشکاران جوان 

 مسابقه ای برای ، به محض اينکه کودکان توانستند مهارتهای خود را در يک مسابقه مورد استفاده قرار دهند

  تيب دهيدآنان تر

  برای بيان مطالب از کلمات ساده استفاده کنيد تا درک آن برای کودکان آسان باشد 

 کودکان را به روش مثبت انجام دهيد  اظهار نظر در مورد کارهای 

  انتظار به دست آوردن نتايج خوب و مطلوب را در مدت کوتاه نداشته باشيد. 
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”کشيد دور پاسخهای صحيح را دايره ب

    .عالمت بکشيد “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست هايی که فکر می کنيد آنها را درک کرده  زمينه  : اسخ های نادرستپبه معنی  “غ”

  هايی است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد   زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  

  م ن -غ -د  ورزشکاران جوان نمی توانند به خوبی بزرگساالن حرکات خود را کنترل کنند  .١

  م ن -غ -د    ورزشی تخصص يابند های  کان بايد خيلی زود در يکی از رشتهکود .٢

  م ن -غ -د  به آموختن تکنيک پرش طول در جوانی کمک خواهد کرد، پريدن در دوران کودکیی   تجربه .٣

  م ن -غ -د    .اجرای فعاليتشان آسان استی  ارزيابی نحوه، برای کودکان .٤

  م ن -غ -د  پريدن و پرتاب کردن را ياد بگيرند، ی دويدنسالگ ٧تا  ٢کودکان بايد بين  .٥

  م ن -غ -د  اجرای فعاليتشان مشکل استی   برای کودکان ارزيابی نحوه .٦

  م ن -غ -د    حرکات کوچک بايد قبل از حرکات بزرگ فراگرفته شوند .٧

يت را به طور صحيح انجام ورزشکار بايد آن قدر به تمرين ادامه دهد تا بتواند فعال، در يک جلسه تمرين .٨

  دهد

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  مهارتهای پيچيده را می توان به اجزای مختلف تقسيم نمود .٩

  م ن -غ -د  ورزشکاران تنظيم گردد های  آموزش مهارتها بايد بر اساس آگاهيها و توانايی ١٠

  

   مراحل يادگيری –تمرين انطباق 

  : دحروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهي

  

  ی مهارت يافتن  مرحله .الف  فکر کردن در مورد کاری که می خواهند انجام دهند  .١

  ی تفکر مرحله  .ب  اجرای مهارت  .٢

  ی يادگيری مرحله  .پ    تالش برای يافتن راههای انجام دادن مهارت  .٣
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ن ورزشکار در

بهبود.  آورند

شتر مربيان و

ط به ورزش از

برنامه تمرينی

ر زندگی خود

 الزم است به

تمرين. شدبا  

تمريِن برنامه 

زنان، مردان. د

 به دست می

درک بيش اصل

طالعات مربوط

ی ارائه يک ب

 است آن را در

يک ورزشکار

  .ند

میت انتخابی 

.شکار می کند

می

وژی

ست می آورند

بت به گذشته

حا،  توانمندی

 آوری تمام اط

، براشکار دارد

قادر، ق يافته

ي. زشکار است

يش را حفظ کن

در يک فعاليت 

 ورزشکار را آش

کامل

آناتوم

فيزيولو

وزش 
ھارتھا

 جديدی به دس

ج بهتری نسبت

اين افزايش. د

 به معنی جمع

 مربی از ورزش

ن زندگی انطباق

ک فرد غير ورز

توانمنديش، خودی

،ندی ورزشکار

يازهای فردی

ا

تک

آمو
مھا

رکوردهای، ته

نتايج، ورزشی ی

شدبا  میکاران

نهای ورزشی

شناختی که ر

معينی   شيوه

ر بيشتر از يک

ی  گی روزمره

ن افزايش توانمن

ايی ها و نياتوان

تئوری 
تمرينھای 
ورزشی

فلسفه

آسيب ديدگيھا
ھایو کمک
اوليه

کستقبلی را ش

های مام رشته

انمندی ورزشک

تئوری تمرين. د

العات در کنار

چه حد با يک

بسيار، رزشکار

نيازهای زند ن

ت که هدف آن

رفت است که ت

روانشناسی
ورزشی

تغذيه

ن رکوردهای ق

در تم، وم خود

رفتن سطح توا

شدبا  می آنها

اين اطال. شدبا  

  .گيرد

ت که فرد تا چ

ی يک فرد و

و همچنين، بی

م يافته ای است

ت و قابل پيشر

ر

بيومکانيک

تاريخ

  های ورزشی

موال ورزشکاران

 تالشهای مداو

به دليل باال ر

مرينها و نتايج

می اجتماعی 

گ میه قرار فاد

  آمادگی - 

ين معنی است

معموال توانمندی

انتخای    رشته

  شی 

فعاليت نظام، ی

جريان بلند مدت

تئوری تمرينه

در ورزش معمو

سراسر دنيا با

معموال  ،نتايج

وزشکاران از تم

منابع علمی و

موثر مورد استف

 

-توانمندی 

توانمندی به اي

م. تداوم بخشد

نيازهایدليل

تمرين ورزش

تمرين ورزشی

يک ج، ورزشی

د

س

ن

و

م

م

ت

ت

د

ت

و
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روش تمرين . ورزشی را بهبود بخشدی  يک رشتهاجرای کيفيت ، می تواند از طريق تکرار فعاليتهای تمرينی، ورزشی

تمرينی ورزشی ی  قبل از آنکه مربی بتواند يک برنامه. اصول ثابتی پيروی می کند زيرا از، ورزشی قابل برنامه ريزی است

  :سه اصل زير از مهمترين اين اصول است . بايد اصول تمرينها کامال درک شود. مفيد و بلند مدت را ارائه کند

 قانون بار اضافی 

 قانون برگشت پذيری 

 قانون خواص ويژه تمرينهای متفاوت 

  

  قانون بار اضافی 

تمام . وظايف متفاوتی به عهده دارد، هر سلول يا گروه سلولی. بدن انسان از ميليونها سلول زنده و ريز تشکيل شده است

همواره در داخل ، اين انطباق عمومی. منطبق کنند، سلولها می توانند خود را با فعل و انفعاالتی که در بدن روی می دهد

  . بين ورزشکار و تمرين ورزشی نيز انطباق به وجود خواهد آمد، به همين ترتيب. گيرد میبدن صورت 

عبارت است از مجموعه فعاليت ها يا تمرينهايی که ورزشکار در يک جلسه تمرين انجام می دهد و تعيين ، بار تمرين ورزشی

نمندی يک ورزشکار از طريق بار وقتی توا. شدبا  میمختلف تمرينی  های به معنی تعيين مجموعه ای از فعاليت، بار تمرينی

 دن به آن واکنش نشان می دهد و اين واکنش بدن همان منطبق شدن باب، رينی جديد به مقابله خوانده می شودتم

استراحت و ی   مرحله، شود  وقتی تمرين متوقف می. خستگی است، اولين واکنش بدن. رينی جديد استبار تمی  مجموعه

  .انطباق بدن با بار تمرينی فرا می رسد 

خود باز نگردد و به سطح پيشرفته تری ی  توانمندی اوليهباعث خواهد شد که ورزشکار به سطح ، جريان استراحت و انطباق

بار اضافی ، بنابراين. موازنه ای است که بدن با بار تمرينی جديد برقرار کرده استی  نتيجه، بيشتر اين توانمندی. برسد

مرين که واکنش بدن نسبت به ت(استراحت و انطباق بدن بعد ازتمرين ی  مرحله. تمرين موجب خستگی بدن می شود

با ايجاد انطباق الزم به سطح باالتری از توانمندی ، نيروی مصرف شده را جبران کرده باعث می شود که بدن، )شد با می

  .برسد

اگر بار . نشان می دهد که تمرين چگونه عمل می کند، استراحت توانايی بدن برای انطباق با بار تمرينی جديد در هنگام

استفاده از بار . يا اصوال وجود نخواهد داشت، در اين صورت افزايش انطباق بسيار کم بوده، کافی نباشدی  تمرينی به اندازه

، جبران نيروی از دست رفته و به دست آوردن موازنهی   باعث خواهد شد که او در زمينه، تمرينی بيش از حد تحمل ورزشکار

اين شرايط به علت تمرين بيش از . خود بازگردد ندیتوانمی  حتی ممکن است نتواند به سطح اوليه. با مشکالتی مواجه شود

  .حد به وجود خواهد آمد 
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 “   

ضرورتی برای

توانمندی فرد

مربی بايد، ن

ستقيم ارتباط

توانايیفزايش 

خواهيد داد

ض. هکار نبودر 

انی که سطح ت

اقع شدن تمرين

مسی  ن نتيجه

موجب اف، ه ای

را از دست 

 بار تمرينی در

در زما، اضافی

برای موثر وا. ت

به عنوان، مندی

 به طور مرحله

مندی خود ر

ن صورت هيچ

ط به قانون بار ا

داده شده است

توانمن. رک کند

که افزايش بار

  . خواهد شد 

توانم، ندهيد

در اين،  نگيريد

ر مربوطير تصو

نشان د،  گردد

ت پذيری را درک

ه کار می رود 

شتری حاصل

منظم ادامه ن

منظم در نظر

اين امر در. مد

مرينها باز می

 قانون برگشت

  .ش می يابد

ح اين مطلب به

ه توانمندی بيش

 را به طور م

تمرينی می  مه

جود نخواهد آم

بل از شروع تم

 بار اضافی و

افزايش، تراحت

برای توضيح  “  ر

در نتيجه رديده

  های ورزشی

   پذيری 

گر تمرينها

شکار يک برنام

 بار جديد به وج

قبی  طح اوليه

قانون،  انطباق

ر تمرينی و است

ش تدريجی بار

راری انطباق گر

تئوری تمرينه

قانون برگشت

اگ ”

اگر برای ورزش

انطباق بدن با

سط به آرامی به

بينی  رابطه

صحيح بين بار

افزايش “ی  واژه

بدن برای برقر

ق

ا

ا

ب

ر

ص

و

ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ورزشی

های  از وزنه

يش محدودی

ينی مشخص

زيادیی   صله

.د خواهد کرد

دی ورزشکارن

يروی مصرف

 تمرين و در

يروی مصرف

تمرينها بسيار

ص بدن با بار

 استراحت در

ورت انفرادی

اجرایی  حوه

رد ورزشکاران

تئوری تمرينه

  

تر يا استفاده

ابتدا افزايش، دهد

 با يک بار تمري

ر فاصی ورزشکا

خودی  ت اوليه

ندر سطح توانم

حت و جريان ني

تمام پس از ا

 عدم جبران ني

  زمانی بين ت

ت انطباق ناقص

شتری را برای

به صو “ تمرينی

 توانمندی و نح

الی که در مور

ستراحت کوتاهت

فاده قرار می د

مانی که بدن 

سطح توانمندی

زگشت به حالت

ته می شود، د

 .  

استراحی   رحله

ورزشکار، ديده

کالت ناشی از

ا فاصلهزياد، ي

به علت، ت آمده

بايد زمان بيشی 

نسبت تم “ حيح

يشرفت را در

در حا، باشد ۴ 

زمانهای اس، ر

شکار مورد استف

زم. ی می ماند

ار تمرينی با س

شروع به باز، ه

ی به کار گرفت

کم خواهد بود

متفاوتی در مر

ر تمرينی گرد

مشک. د داشت

 تمرين بسيار ز

 نتايج به دست

مربین شرايط، 

تعيين صح .ود

تواند حداکثر پي

به ١می تواند 

شتر يا سريعتر

مورد يک ورزش

مان سطح باقی

اگر با،  ترتيب

ی کاهش يافته

 جلسات تمرينی

زان آن بسيار ک

تاثيرهای م، ت

ص بدن با بار

شکالتی خواهد

جلسات متعدد

جرای فعاليت و

در اين. شدبا  ی

  .هش دهد

ناميده می شو 

ن طريق می ت

اين نسبت م، ن

 تکرارهای بيش

م کسانی را در

سپس در هم، ه

همين به. ابد

ح توانمندی وی

دور از هم در

 ايجاد کند ميز

 تمرينی متفاو

ب انطباق ناقص

صرف شده مش

ج ر تمرينی در

مدن کيفيت اج

میبيش از حد

آن را کاه، رده

“  سبت تمرينی

 که مربی از آن

ران جوانرزشکا

 مواردی مثل

م بار تمرينی يک

کار ايجاد شده

 کاهش می يا

سطح، ارج باشد

واصل زمانی د

يا اگر افزايشی

فاده از بارهای

موجب، ش از حد

جبران نيروی مص

هنگامی که بار

ايين آمدپ. يافت

عالئم تمرين ب

جددا ارزيابی کر

نس  “  ، استراحت

راههايی است

ور در مورد. رد

ی تواند شامل

  .د

ی به طور مداوم

ندی آن ورزشک

عمل انطباق، 

 تحمل وی خا

ی ای که در فو

يو ، جود نياورده

ده ايم که استف

 تمرينی بيش

برای جب، راحت

ه، ه استراحت

زايش خواهد يا

از آشکارترين ع

 تمرينی را مج

ينی به زمان

يکی از ر، شکار

ار به وجود آور
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افزايش بار می

سنگين تر باشد

 

وقتی که مربی

در سطح توانمن

،منطبق گرديد

و از حد داشته

بارهای تمرينی

افزايشی به وج

 

اغلب شاهد بود

بار. شده دارد

استری  مرحله

شده در مرحله

افز، کوتاه است

يکی ا، تمرينی

بار، نظر گرفته
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الزاما به ، استراحت کردن بين دو تمرين، یلمعدر شرايط . مناسب تر باشد ٢به  ١استفاده از  بالغ و با تجربه ممکن است

ادن يک تمرين سبک تر يا آسانتر از بلکه می تواند به معنی انجام د، و بدون فعاليت نيست معنی داشتن يک استراحت کامل

تمرينی موفقيت آميز برای ورزشکاران بالغ به صورت  های اين امر را می توان در بسياری از برنامه. تمرين اصلی باشد

. مشاهده کرد “ يک هفته تمرين مشکل و يک هفته تمرين آسان “ يا  “  يک روز تمرين مشکل و روز بعد آسان  “ی   برنامه

يا حتی به فشار تمرينی ، پاسخ مثبت داده “ آسان –آسان  –مشکل  “ی  وان ممکن است به خوبی به برنامهورزشکاران ج

  .کمتری نياز داشته باشند

  تمرينهای متفاوتی   قانون خواص ويژه

ن واکنش و انطباق مخصوص به آ، بيانگر آن است که طبيعت خاص هر بار تمرينی “تمرينهای متفاوتی   خواص ويژه “ قانون

و همچنين نيازهای خاص ، بار تمرينی بايد با توجه به خصوصيات فردی ورزشکار. تمرين را در بدن ورزشکار ايجاد می کند

به وضوح ، ی مثل دوی ماراتون و پرتاب وزنههاي اين امر هنگام مقايسه بين نيازهای رشته. انتخابی او تعيين گرددی  رشته

در هنگام برنامه ريزی تمرينهای دونده ای که ، ولی با همان اهميت حی کمترهمچنين اين امر با وضو. مشخص می گردد

متر با مانع با يک  ١٠٠يک دونده ی  متر و نيز مقايسه ۴٠٠ی  در مقايسه با يک دونده، متر است ٢٠٠اختصاصی او ی  رشته

  .متر با مانع مشاهده می شود  ۴٠٠ی  دونده

انجام دادن . ينهای عمومی همواره بايد قبل از تمرينهای تخصصی قرار بگيردتمر، در يک طرح بلند مدت تمرينهای ورزشی

ی  تعيين کننده، حجم تمرينهای عمومی. به ورزشکار آمادگی تحمل فشار تمرينهای تخصصی را می دهد، تمرينهای عمومی

، عمومی بيشتر باشد هر چه قدر حجم تمرينهای. شدبا میميزان آمادگی ورزشکار برای انجام دادن تمرينهای تخصصی 

  .توانايی ورزشکار برای انجام دادن تمرينهای تخصصی نيز بيشتر خواهد شد 

  خالصه اصول تمرين 

  بدن می تواند خود را با بار تمرينی انطباق دهد 

 باعث افزايش انطباق بدن با بار تمرينی خواهد شد ، استفاده از بار تمرينی با شدت الزم و به طور صحيح 

 موجب تکرار افزايش انطباق و رسيدن به سطوح باالتر توانمندی خواهد ، مرينی به طور تدريجی افزايش يابداگر بار ت

 شد 

 زمانی زياد مورد استفاده قرار بگيرد، باعث افزايش ميزان توانمندی ی  اگر بار تمرينی همواره ثابت بماند يا با فاصله

 ورزشکار نخواهد شد 

 کار رود  يا در فواصل کوتاه به، زياد بودهکه بار تمرينی بسيار  گيرد میزمانی انجام ، نیانطباق ناقص بدن با بار تمري 

 انطباق مخصوص به آن را ايجاد خواهد کرد ، طبيعت خاص هر تمرين 

 قوانين ، )برگشت پذيری و خواص ويژه تمرينهای متفاوت ، بار اضافی( سه قانون ، عالوه بر اصول اساسی انطباق

  .تمرين يک ورزشکار مورد توجه قرار دهد ی  که مربی بايد هنگام طراحی برنامهديگری هستند 
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  خصوصيات فردی

  واکنش هر فرد نسبت به تمرين 

خاص خود را نسبت به تمرينهای ورزشی  های توانايی ها، قابليت ها و واکنش، موجودی منحصر به فرد بوده، هر شخص 

برنامه ای تحت ، بنابراين. واکنشهای متفاوتی نشان می دهند، يکسان ورزشکاران در مقابل تمرينهای. نشان می دهد

شما . که بتواند بهترين نتيجه را برای همگان به طور يکسان ارائه کند، وجود ندارد “ تمرينی همگانی ايده آلی  برنامه  “ عنوان

اين اصول را در مورد وی به ، رزشکاراز و، توام با شناخت خود، الزم است اصول تمرينی را درک کرده، به عنوان يک مربی

باشد که بر طراحی تمرينی يک  عوامل متعددیی   در بر گيرنده، مختلف بوده های اين شناخت بايد در زمينه. کار ببريد

  .شد با می) تمرينی  سابقه(سن رشد و سن تمرينی ، وراثت، اين عوامل شامل. ورزشکار خاص اثر بگذارد

  

  وراثت 

اين خصوصيات موروثی بايد از طرف . ذهنی و عاطفی خود را از والدينشان به ارث می برند، ت جسمیخصوصيا، ورزشکاران

ولی ميزان تغيير يا اصالح ، بعضی از اين خصوصيات را می توان با تمرينهای منظم اصالح کرد. مربی تشخيص داده شود

توان آن را ندارند که قهرمان ، کاران از نظر وراثتیورزشی  همه. موروثی آنان بستگی خواهد داشتی   به توان بالقوه، آنها

  .دست يابند، آنها اين توانايی را دارند که به باالترين حدی که توان موروثيشان اجازه می دهدی   ولی همه، المپيک شوند

  

  سن رشد 

می توانند در سطح بسيار  ،بيانگر آن است که ورزشکاران جوان با سن شناسنامه ای يکسان، رشد افرادی  اطالعات ما درباره

سال از نظر سن  ۴گاه می توانند تا ، افراد مختلف با سن شناسنامه ای يکسان. متفاوتی از بلوغ و تکامل قرار داشته باشند

  .رشد يا سن زيستی با يکديگر تفاوت داشته باشند

  

  ) تمرينی ی   سابقه( سن تمرينی 

مدت زمانی که يک ، شدبا  میمتفاوتی با ديگر ورزشکاران ی   ربهدارای توانمندی و تج، هر ورزشکار به صورت فردی

بايد با ، سن تمرينی. تاثير می گذارد، در سطح توانمندی و ميزان ظرفيت وی هنگام تمرين، ورزشکار به تمرين پرداخته است

  .با عدد نشان داده شود، توجه به سالهايی که يک ورزشکار تمرين نموده است تعيين شده
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  .ير اهميت در نظر گرفتن سن تمرينی و سن زيستی و همچنين سن شناسنامه ای را نشان می  دهدجدول ز

  سن شناسنامه ای  سن زيستی  سن تمرينی

١١  ٩  ١  

١١  ١٣  ٣  

  جدول ورزشکاران با سن شناسنامه ای يکسان و سن تمرينی و زيستی متفاوت

  سن شناسنامه ای  سن زيستی  سن تمرينی

١٢  ١٣  ٢  

١٥  ١٣  ٢  

  ر جدول ورزشکاران با سن شناسنامه ای متفاوت و سن تمرينی و زيستی يکساند

، تمرين ولی واکنشهای فردی آنان به، اگر چه ممکن است ظرفيت ورزشکاران برای تمرين يکسان باشد، در جدول دوم

  .همچنان بايد مورد دقت قرار گيرد

  تنوع 

می تواند خيلی زود برای ورزشکار و ، تناوب بار تمرينی و استراحتتکرار م، از سوی ديگر، فعاليتی است بلند مدت، تمرين

وی ی  و انگيزه عالقه، تمرينی ورزشکاری  يک مربی موفق با متنوع کردن برنامه. مربی به صورت امری خسته کننده درآيد

د تر از نداشتن برنامه و مفي، معموال ايجاد تنوع در برنامه، در تمرينهای ورزشی. ورزش حفظ خواهد کردی  را برای ادامه

گروه تمرينی و محيط ، ، زمان تمريندر اموری مثل ميزان اهميت تمرين اين تغيير و تنوع ،می تواند. شدبا  میکردن  استراحت

  .زمينه ای است که مربی می تواند از حداکثر خالقيت خود در آن استفاده کند ، تنوع. تمرين ايجاد شود

  شرکت موثر در تمرين

آخرين و شايد مهمترين . شدبا  میحاصل تالشهای خود او و مهارت مربی ، که يک ورزشکار به دست می آوردنتايجی 

در موثر  شرکت “ عامل، تمرينی موفق نمی تواند شروع گرددی  عاملی که بايد در نظر گرفته شود و بدون آن برنامه

  .است  “ تمرين

ورزشکار بايد بخواهد که به طور فعال و مشتاق ، تمرينیی  ک برنامهبدين معنی است که برای موثر واقع شدن ي، اين عامل

بايد جدی تر از فعاليتی باشد ، شرکت موثر در تمرين و انجام دادن آن به طور مداوم. در انجام دادن آن شرکت داشته باشد

تمام مراحل زندگی  ورزشکار درباعث می شود که ، شرکت موثر در تمرين. که ورزشکار در حضور مربی انجام می دهد

الزم است که ورزشکار در اين زمينه آموزش ديده باشد و سپس ، بنابراين. به نتايج موفقيت آميزی دست يابد، ورزشی خود

  .برای پذيرش کامل و استفاده از اين عامل تشويق گردد
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”دور پاسخهای صحيح را دايره بکشيد 

    .عالمت بکشيد “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست کنيد آنها را درک کرده هايی که فکر می  زمينه  : پاسخ های نادرستبه معنی  “غ”

  هايی است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد   زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  

قادر است آن ، معين زندگی انطباق يافتهی  توانمندی به اين معنی است که فرد تا چه حد با يک شيوه  .١

    را در زندگی خود تداوم بخشد 

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  فقط برای هفته ای که در پيش است بايد طراحی شود، تمرين .٢

  م ن -غ -د  يکی از نتايج تمرين کردن است، افزايش انطباق بين بدن و بار تمرينی .٣

  م ن -غ -د  از بين خواهد رفت، اگر توانمندی ورزشکار به کار گرفته نشود .٤

  م ن -غ -د  ميشه يک بار تمرينی يکسان بر ورزشکار وارد گردد    بهترين روش تمرين آن است که ه .٥

 کوتاه و يا زمانهای استراحت خيلی، به اين معنی است که بار تمرينی خيلی زياد “ تمرين بيش از حد ” .٦

  .است

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د    موروثی يکسان هستند  های تمام ورزشکاران دارای توانايی .٧

  م ن -غ -د  خاص خود را به همراه خواهد آورد های واکنشهای ويژه و انطباق، يک بار تمرينی ی ماهيت ويژه .٨

، تمرينی اوی   هنگام سنجيدن توانايی يک ورزشکار برای انجام دادن تمرين، سن رشد جسمی و سابقه .٩

  بيشترين اهميت را خواهند داشت

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  .ورزشکار موفق خواهد شد، ار باشدتا زمانی که مربی خواستار موفقيت ورزشک ١٠

  

   اصول تمرين –تمرين انطباق 

  : حروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهيد

  ی تمرينهای متفاوت قانون خواص ويژه .الف    پايين آمدن سطح توانمندی به علت متوقف شدن تمرين   .١

  ر اضافی قانون با  .ب  انطباق ويژه بدن با بارهای تمرينی متفاوت  .٢

  قانون برگشت پذيری  .پ  انطباق بين بدن و بار تمرينی افزايش  .٣

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ورزشی

گی خود تداوم

تمرينهايی، مر

واملی تشکيل

شد ی خواهد

 چند نوع از

 می شود که

ها رانآ، ذارند

ی بار تمرينی

نوعی تمرين 

رين استقامت

تئوری تمرينه

 آن را در زندگ

 و علت اين ام

مندی از چه عو

جاد واکنشهايی

ال در يک يا

جود آن باعث

ن تاثير می گذ

وقتی، رای مثال

،کت در تمرين

نوعی تمر، رين

قادر است، فته

شدبا میشکار 

يد ديد که توانم

باعث ايج، رينی

معموال، متفاوت

و، ربنايی بوده

ی حرکت بدن

  هماهنگی

بر.  خواهد شد

عت تکرار حرک

تمر آن،  باشد

  

گی انطباق ياف

ورزش  فرد غير

ولی باي. ی دهد

يک بار تمری

اين واکنش م

 توانايی ها زير

ها در چگونگی

ه، ف پذيری

يست حرکتی

ر حالی که سرع

شترين حد خود

شيوه معين زندگ

ر بيش از يک

 خود انجام می

ی ماهيت ويژه “

.شدبا میت

اين. ی گذارد

 اين توانايی ه

  :  عبارتند از

فانعطا، عت

زي های   توانايی

در، ه می شود

 تمرين در بيش

ه حد با يک ش

 يک ورزشکار

انتخابی های

“ نهای متفاوت

متفاوت،  ديگر

تاثير می،  دهند

نجايی کهز آ

وجود دارد که

سرع، تقامت

تی  عه يکی از

ن قدرت شناخته

 يا طول مدت

ت که فرد تا چه

ت که توانمندی

رشته  رشته يا

ص ويژه تمرين

ز بار تمرينی

ا تشکيل می

از. اصل گردد

  .ناميده اند  “ 

    “  حرکتی

  نمندی

و  “ ست حرکتی

است، قدرت

موجب توسع، ن

ه عنوان تمرين

گر مسافتا. 

معنی است ين

 مشخص است

ورزشکار برای

خواص  “  ق قانون

حاصل از های

که توانمندی را

 از تمرينها حا

زيست حرکتی

زيست ح  “  ی

توانی   دهندهل 

زيس  “ ی اساسی

نوع آن توجه به

به، د خود باشد

.خواهد شد ب

82 

  توانمندی

به اي، توانمندی

کامال. بخشد

است که فرد و

طبق !شده است

که با واکنشه

ی کهاي توانايی

نتايج مطلوبی

ز  “  های توانايی

های  توانايی

لتشکي اجزای

پنج نوع توانايی

هر تمرين با ت

در باالترين حد

سرعت محسوب

 .خواهد بود

ت

ت

ب

ا

ش

ک

ت

ن

ت

ت

د

س

خ



 

 

 

 

 

 

 

 های ورزشی

ی  دهندهنشان

  .هد شد 

ندونده  ماراُت

،استقامت، ت

 

ت حرکتی پنج

 زنان ومردان

ينهای با وزنه

آنها را قادر 

   

ت
مي
اه

ن 
يزا
م

تئوری تمرينه

اين مثالها ن. د

ت حرکتی خوا

 حرکتی يک د

مربوط به قدرت

زيست های ی

برای، رزشی

قاومتی يا تمري

،شده عضالت

:ه تقسيم کرد

قدرت

مي
ن
يز

ب وزنه

اميده می شوند

ند توانايی زيست

زيست های ی

نيازهای م، ير

شخصات توانايی

وی  هر رشته

مق های تمرين 

کارآيی بيشتر ع

ن به سه دسته

قد

ماراُتن و پرتاب

ی هماهنگی نا

شرفت دو يا چن

توانايی. ز دارند

شکل زي. ست

.  

ت که مربی مش

قدرت در ه.

ی ی به وسيله

کنش باعث ک

درت را می توان

استقامت

 های دوی م

 ماراتن

تمرينهای، شند

پيشمرين باعث

ی متفاوتی نيا

يزه متفاوت اس

شان می دهد

 ضروری است

 بستگی دارد

رهای عضالنی

اين واک. دهند

قد. اسخ گويند

سرعت

، برای رشته

دوی

بوط به هم باش

هر تمر، ر عمل

زيست حرکتی ی

نيی  ب کننده

اين دو رشته نش

بسيار، ک رشته

  .رک کند

عضالت درت

وقتی که تار. ت

ش نشان می 

صبی مرکزی پا

( 

ذيری

يست حرکتی

رتاب وزنه

ت پيچيده و مرب

ن است ولی در

های  به توانايی

تی يک پرتاب

ماهنگی را در ا

 مورد نياز يک

آنها را دری   عه

به قد، ن نيرو

 برخوردار است

از خود واکنش 

 به سيستم عص

)مت در قدرت

انعطاف پذ

انايی های زي

پر

 شامل حرکات

و ظاهری تمرين

ختلف ورزشی ب

زيست حرکت ی

ف پذيری و هم

وانمندی خاص

توسعهی    نحوه

رای وارد کرد

ميت ويژه ای

،ار می شوند

ه نحو بهتری

 اکثر

 جاری

استقام( تقامتی 

هماهنگی

نمودارتوا

83 
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  قدرت حداکثر

اين ی  تعيين کننده، حداکثر قدرت. توليد کندبيشترين نيرويی است که عضله می تواند با انقباض خود آن را ، قدرت حداکثر

بلکه اين قدرت زمانی ، نيست که يک حرکت با چه سرعتی انجام شده است و يا تا چه مدتی می تواند ادامه داشته باشد

  .يا آن را تحت کنترل در آوريم، هاهميت می يابد که الزم است بر يک مقاومت بسيار زياد غلبه کرد

  

  

  قدرت انفجاری 

گاهی . به سرعت واکنش نشان دهد، قدرتی است که بر اثر آن يک عضله می تواند در مقابل نيروی مقاومت، رت انفجاریقد

در ، خاص از قدرت اين نوع. ناميده می شود “ يا زورمندی “ قوه  “ ،”سرعت حرکت  “و “  سرعت انقباض  “  ترکيب دو عامل

  .اهميت بسيار زيادی دارد، فاده از قدرت به صورت انفجاری نياز دارندکه به استها و پرتاب  ها پرش، هادو موادبعضی از 

  قدرت استقامتی

توليد نيرو در زمانی که خستگی به وجود آمده و به طور قابل ی   عبارت است از توان عضالت برای ادامه، نوع قدرت اين

عامل قدرت و طوالنی بودن مدت  به سادگی عبارت است از ترکيب دو، قدرت استقامتی. توجهی در حال افزايش است

، آزمونی است برای سنجش قدرت استقامتی، خستگی تا رسيدن به اوج “  نشست و برخاست “ اجرای يک تمرين مانند. حرکت

در زمانی بيش از حد معمول و ، تکرار يک حرکت منتيجه ای است که ورزشکار هنگای  تعيين کننده، خصوصيات اين قدرت

ی قدرت به  امعتنبه مقدار ، دقيقه ٨ثانيه تا  ۶٠زمانی بين ی  دونده ها در فاصله، برای مثال. آورد متعارف به دست خواهد

  .استقامتی نياز دارند

پرتاب چکش

پرتاب وزنه

پرتاب ديسک

پرتاب نيزه

پرش با نيزه

)استرادل(پرش ارتفاع

پرش سه گام

)فاسبوری(پرش ارتفاع -پرش طول

دوهای با مانع

دوهای سرعت 

متر با مانع 3000 - 800

متر 5000-1500

متر 10000

ميزان کاربرد قدرت حداکثر، در رشته ھای مختلف ورزش دو وميدانی
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  قدرت ی   توسعه

ی   هر دو موجب توسعه، نيروهای مقاومت استفاده می شودی  تمرينهای با وزنه و تمرينهايی که در آن از وسايل توليد کننده

حجيم شدن ” آنبه ، افزايشی در توده و حجم عضله حاصل شود، تمرين کردنی  گر در نتيجها. خواهند شد قدرت

  . می گويند “  عضله

بيشتر حاصل تمرينهای مربوط به ازدياد قدرت حداکثر و قدرت انفجاری است و تمرينهای مربوط به ، ازدياد حجم عضله 

، قانون برگشت مربوط به ازدياد قدرت متوقف شود تی تمرينهایوق. تاثير کمتری در اين امر دارند، ازدياد قدرت استقامتی

 کاهش حجم عضله. حجم عضله ممکن است کاهش يابد، پذيری نشان می دهد که با از دست رفتن مقداری از قدرت

يا مستقيم فعاليت کم يا عدم فعاليت است و می تواند در ايجاد ی   نتيجه، ضالنیعالغری . می نامند “ الغری عضله “ را

  .تکرار آسيب ديدگی موثر باشد

در ، توسعه خواهد يافت، ولی تعداد تکرارها کم است، يا نيروی مقاومت زياد قدرت حداکثر، با تمرينهايی که در آن بار تمرينی

 ولی تعداد تکرار ها بيش از تعداد، با تمرينهايی که در آن بار تمرينی يا نيروی مقاومت متوسط، حالی که قدرت انفجاری

نيروی مقاومت  ايقدرت استقامتی با تمرينهايی که در آن بار تمرينی . بهتر توسعه خواهد يافت، حداکثر است تکرار در قدرت

خواهيم ديد که چگونه اين روشها می توانند در يک ، در اين فصل. توسعه خواهد يافت، ولی تکرار ها خيلی زياد است، کم

چه تفاوتهايی با يکديگر خواهند ، مختلف های ازهای رشتهبه ني هشوند و با توج کديگر ترکيبقدرتی جامع با يی   برنامه

 .داشت

  

  :زير مورد استفاده قرار می گيرند  های واژه، در تمرينهای قدرتی

 کنندميی از عضالت جابجا هعبارت است از باری که عضله يا گرو: مقاومت  

 وقفه انجام می شود  بدون، عبارت است از تعداد دفعاتی که يک حرکت: تکرار  

 بدين صورت نوشته ، سه دسته با ده تکرار. يک دسته را تشکيل می دهد، تعداد مشخصی از تکرار: دسته

  ٣*١٠*مقاومت مقدار   بار يا: شود می

دن به جای آن از تمرينهای مقاومتی که در آن از وزن ب، ورزشکاران جوان بايد از انجام دادن تمرينهای با وزنه اجتناب کرده

  .ا تمرينهای ايستگاهی و تمرينهای با مديسين بال استفاده کننديو ، به عنوان نيروی مقاومت استفاده می شود
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  استقامت

که گاهی به ، زمانی طوالنیی  معين در طی يک دوره تعبارت است از توانايی اجرای يک فعاليت با شد، استقامت

آن را محدود می ، اجرای فعاليت تاثير گذاشتهی  اساسی است که در نحوهتنها عامل ، خستگی. خوانده می شود “  نيهُب “ نام

ی  که يا به آسانی خسته نشود و يا بتواند در مرحله، زمانی می توان گفت يک ورزشکار دارای مقاومت خوبی است. کند

. چيز استقامت توسعه يابد الزم است قبل از هر، زيست حرکتی های  از بين تمام توانايی. خستگی به فعاليت خود ادامه بدهد

تکرار ، ساير اجزای توانمندی گردندی  نمی توان انواع ديگر تمرينها را تا آن حد که بتوانند باعث توسعه، بدون داشتن استقامت

  .کرد 

  : به طور کلی دو نوع استقامت اساسی وجود دارد

 هوازی (  “ با اکسيژن “ استقامت( 

 بی هوازی(  “ بی اکسيژن “ استقامت ( 

  

  )هوازی(  “ با اکسيژن  “ استقامت

دهد و   رکت يا فعاليتی که عضله انجام میعبارت است از ح “با اکسيژن “ شد و استقامتبا می “با اکسيژن “ هوازی به معنای

قبال . مقداری انرژی برای انجام دادن کار يا حرکت توليد کند، عضالنی عضله با استفاده از اکسيژن و سوخت، در طی آن

با   “  تمرينهای. گيرد  میتنفسی انجام  –از طريق سيستم قلبی ، ديم که چگونه جذب اکسيژن به عضالت و حمل آندي

. تنفسی قوی و افزايش توان استفاده از اکسيژن در عضالت خواهد شد –باعث به وجود آمدن يک سيستم قلبی  “اکسيژن

هر چه قدر مدت الزم برای انجام دادن يک . توسعه يابد )قطعنُم(ال اينترومی تواند با دوهای مداوم يا  “با اکسيژن “ استقامت

. در آن بيشتر خواهد بود “با اکسيژن  “ نقش و اهميت استقامت اندازهبه همان ، ورزشی بيشتر باشدی  تمرين يا رشته

 .توسعه يابد “بی اکسيژن “ بايد قبل از استقامت “با اکسيژن “ استقامت

  

 )بی هوازی (  “ بی اکسيژن  “ استقامت

دهد  انرژی اطالق می گردد که اجازه میبه سيستم  “ بی اکسيژن “ شد و استقامتبا می  “ بی اکسيژن  “ بی هوازی به معنای

، آورد که ورزشکار اين امکان را به وجود می “ کسيژنبی ا “ استقامت. عضالت با استفاده از انرژی ذخيره ای خود عمل کنند

استقامت در   “: بر دو نوع است که عبارتند از “ بی اکسيژن  “  استقامت. در بدن خود را تحمل کند اسيد الکتيک توليد شده

با ، رغم ايجاد اسيد الکتيک در بدن  به ورزشکار کمک می کند تا علی، استقامت در سرعت  “ استقامت در قدرت “  و “  سرعت

به ورزشکار اجازه ، )ر گرفته اخيرا مورد بحث قراک(، در حالی که استقامت در قدرت ؛سرعت به فعاليت خود ادامه دهد

  .همچنان نيروی مورد نياز خود را توليد کند، دهد تا علی رغم ايجاد اسيد الکتيک در بدن می
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 حداکثر%  ٧۵-۶٠ شدت حداکثر%  ١٠٠ -٩٠

 دقيقه ١٠تا ١ طول مدت دقيقه ٢ثانيه تا  ١٠

 در دقيقه ١٢٠با نبض دقيقه ٣تا١ استراحت دقيقه ١٠تا  ٢

 راه رفتن يا دويدن آرام استراحت فعال راه رفتن يا  دويدن آرام

 نسبتا زياد تکرار  نسبتا کم

 "بی اکسيژن"استقامت   "بااکسيژن"تقامت اس

 "بی اکسيژن"و " بااکسيژن"مقايسه  تمرينهای اينتروال برای استقامت

  استقامت ی   توسعه

عوامل متغير . توسعه يابند )قطعنُم(اينتروال با استفاده از تمرينهای  هر دو می توانند “ بی اکسيژن  “  و “با اکسيژن “ استقامت

  : در تمرينهای اينتروال عبارتند از

 که می توان آن را به عنوان درصدی از حداکثر سرعت يا  هيعنی تندی يا سرعت تمرينهای تکرار شوند :شدت

 تلقی کرد ، شدبا  میتالشی که ورزشکار قادر به انجام دادن آن 

 يعنی طول مدت يا مسافتی که در يک تمرين پيموده می شود :مدت 

 تمرين های يعنی مدت زمان توقف بين تکرار ها و دسته :ستراحتا 

 دو  بينی  مثل راه رفتن يا دويدن آرام در فاصله، با شدت کم يعنی انجام دادن يک فعاليت :استراحت فعال

 تکرار يا دو دسته تمرين 

 داد دفعات را می توان که اين تع، تمرينیی   يعنی جمع تعداد دفعات انجام دادن يک تمرين در يک جلسه :تکرار

 .به چند دسته تقسيم نمود
 

  

  

 

 

 

 

 

  سرعت 

، زيست حرکتی های سرعت را مانند تمام توانايی. شدبا میسرعت به معنی تغيير مکان يا حرکت خيلی سريع يک متحرک 

  : می توان به انواع مختلف تقسيم نمود

 مانند دوهای سرعت ، شدبا میديگر ی   قطهگاهی به معنی حرکت و جابجايی تمام بدن از نقطه ای به ن، سرعت 

  مواد پرشیمانند سرعت دويدن در دورخيز ، شدبا میسرعت گاهی به عنوان استفاده از يک سرعت کنترل شده 

 ديسک يا وزنهمانند سرعت دست پرتاب کننده ، ممکن است به معنی سرعت حرکت يکی از اندامها باشد، سرعت ،

  سرعت پای جهش در مواد پرشیا ي
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منظور صورت

ظفرا ضمن ح

يدن به منظور

،داکثر تالش

زشکار تمرين

 رفتن هر نوع

عبارت است 

محرک نشان

 جدا شدن از

فيزيولوژيکی 

توان با تمرين

 سرعت بدين م

ت مورد نظر ر

سرعت دويی  

 کار گيری حد

خسته شدن ورز

 باعث از بين

، عکس العمل

در مقابل آن م

ورزشکار برای

های   در زمينه

 العمل را می ت

تمرين، ابراين

ی اصلی مهار

توسعه.را کرد

کوتاه و نيز به

 بايد قبل از خ

ه ای باشد که

زمان. ن بدانيم

عکس العمل د

ک، و حرکت و
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زمان عکس 
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 به حداکثر اجر

ک های مسافت
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آن ئی از را جز
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.ثير می گذارد
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سری  ی توسعه

سرعتی نزديک
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مانند همه “ ريع

تمرين های  سته

 عکس العمل

ی که ورزشکا

 يک مسابقه به

کس العمل می

روع حرکت تاث

يط مسابقه باشد

 

  

بتواند يک مهار

برای. جرا گردد

يا با س ممکن

م دادن دوهای

ت به طور سر

تکرار ها و دس

ست که زمان
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آغازگری  چه

زمان عکی از

س العمل و شر

مشابه شرايط، ن

ورزشکار بايد بت

رت سريعتر اج

ندی و سرعت

نجامبا ا، ممکن

جام دادن حرکت

بين ت ستراحت

 گيريم، مهم ا

ظهور محرک و

ين شليک تپانچ

ای نمونه، اکنش

 در زمان عکس

که شرايط تمرين

  های ورزشی

  ت 

دا وتاب، سرعت

کنيک آن مها

ر تنبا حداکث، ن

اکثر سرعت م

انج  “ .واهد بود

ن دليل زمان اس

.  

را در نظر می

زمانی بين ظ 

زمانی بيی  صله

ت به عنوان وا

وجود دارد که

مشروط بر آنک 

تئوری تمرينه

سرعتی   توسعه

قبل از تمرين 

که تک گيرد می

نظم اجزای آن

رسيدن به حدا

امکان پذير خو

به همين. شود

خستگی گردد

وقتی سرعت ر

ی  از فاصله

فاصل. دهد می

استارت بلوکهای

و روانشناسی و

،بهبود بخشيد

ت

ق

م

ن
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 های ورزشی

طبيعی حرکت

آخرين.  دارد

ت تاثير نيرويی

.ه  وجود آيد

  .هند

کمبود انعطاف

ر مجبور است

همزمان با. د

ر تمام سنين

ت کششی را

عضالت، صل

انعطافی  نه

تئوری تمرينه

طی   محدوده 

ضالت بستگی

ک عضله تحت

يب ديدگی به

ی را کاهش ده

ک. شدبا  میی 

ورزشکار، مبود

شتری وادار کند

نمها معموال د

م تمرين حرکات

  

حرکت يک مفص

می توان دامن، 

. حرکتی است

به مفصل و عض

ا يکيک اندام ي

مکن است آسي

آسيب ديدگی 

وی هارت توسط

زيرا با اين کم. 

 به فعاليت بيش

خان،  هر حال

نظممی  رنامه

.اجرا کنند) د 

حی  ش دامنه

،وزانه و مناسب

وسيعی  امنه

تهای متصل به

وقتی که ي. شود

قرار بگيرد، مم

رخط، ت مفصل

ناموفق مه یا

.ويدن می شود

ضالت خود را

ولی به.  يافت

يک بر،  جوان

يش خواهد آمد

برای افزايش. ند

ن تمرينهای رو

  : رتند از

صل در يک دا

و بافت، د پی ها

نده می شوخوا “

حرکتی خود ق

حرکتی  امنه

تکنيکی و اجرا

 الزم برای دو

عض، مورد نياز “

ي کاهش خواهد

ت ورزشکاران

ش سن آنان پي

سعه پيدا می کن

ن با انجام دادن

ود دارد که عبا

ت درآوردن مفاص

زرد، ن تاندونها

“  نهايی حرکت

طبيعی حی  ه

ش تدريجی دا

داليل ضعف ت

ت و استقامت

“  گام طول “  به

يز به تدريج کا

بهتر است. دارند

که با افزايش( د

به کندی توس ی

بنابراين. گيرند

کششی وجو ن

نترل

را به

صورت

  نوع

 و يا

ی  نه

 نوع

نايی به حرکت

قرار گرفتنی  

حد ن “  مفصل

رج از محدوده

ی توانند با افزايش

يکی از د، شکار

ه حداکثر سرعت

ط به دستيابی ب

پذيری آنان نيز

بت به آقايان د

اف پذيری خود

جزای توانمندی

د کشش قرار گ

دو نوع تمرين. د
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ر وضعيتی خار

اف پذيری می

ف پذيری ورزش

 دست يابی به

مقاومت مربوط

انعطاف پ، فراد

 بيشتری نسبت

ز کاهش انعطا

  اف پذيری 

 مانند ديگر اج

عمول موردحد م

 را افزايش داد

تمرين کششی

تمرين کششی

ور، ششی فعال
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انعطاف پذير
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اجرا  “حد نهايی حرکت “ به صورت تمرينهای، تمرين کششی غير فعال فقط از نوع ايستا بوده

که او نيز بايد با دقت کامل ، در اين تمرينها از کمک يار تمرينی استفاده می شود .می گردد

مورد نظر خود را در آخرين حالت بدين معنی که ورزشکار مفصل . به کنترل حرکت بپردازد

يار تمرينی با وارد کردن فشار بر آن . قرار داده “  حد نهايی حرکت “ حاظ حرکتیممکن از ل

ورزشکار بايد ، در اين مرحله. آن را افزايش دهد “حد نهايی حرکت  “ مفصل سعی می کند

تمرينهای کششی . در حال کشش معطوف کندی  توجه و تمرکز خود را به وارهيدگی عضله

 .حرکت مفاصل گردندعث افزايش دامنه ا می توانند باغير فعال و ايست

  هماهنگی 

ورزشکاری که . صحيح و موثر، سريع، به طور همزمان، هماهنگی عبارت است از توانايی اجرای حرکات مختلف و مشکل

تواند وظايف تمرينی  بلکه می، شدبا  مینه تنها قادر به اجرای صحيح مهارت ، حرکات خود را با هماهنگی خوبی انجام دهد

  .آنها را به خوبی انجام دهد، را به سرعت فرا گرفته خود

  هماهنگی ی   توسعه

توانايی فراگيری در دختران . پريدن و پرتاب کردن را می توان از سنين کودکی توسعه داد، الزم برای دويدن های هماهنگی

بين حرکات پايه که در اين سن فرا  هماهنگی. نسبت به سنين ديگر حالتی استثنايی دارد، سالگی قابل توجه بوده ١١تا  ٨از 

 .ورزشی در خواهند آمد های مهارتهای تخصصی رشتهی  به عنوان مبنايی برای توسعه گرفته می شوند، در آينده
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، شدبا میاهميت فراوان  برای ورزشکاران بزرگسال نيز دارای، اجرای تمرينها و فعاليتهای مربوط به ايجاد و حفظ هماهنگی 

تعادل خود را از نظر حفظ هماهنگی از ، ورزشی خويشی  ه علت انجام دادن تمرينهای خاص مربوط به رشتهزيرا آنان ب

  .به دست آورند اين تعادل را مجددًا، بنابراين الزم است با انجام دادن تمرينهای مربوطه، دست می دهند

هر يک را ی  د که بتوان خصوصيات ويژهبه اين دليل به طور جداگانه بررسی گرديده ان، زيست حرکتی های  توانايی 

يا تمرينهای خالص  در حالی که عمال هيچ چيز تحت عنوان تمرينهای خالص قدرتی. آنان را توضيح داد، مشخص نموده

شد و درک روابط با  میجسمی ی  مجموعه ای از يک توانمندی همه جانبه، زيست حرکتی های توانايی. سرعتی وجود ندارد

  .به مربی امکان می دهد که تمرينهای موثرتری را طراحی کند، )زيست حرکتی  های  توانايی( جموعه بين اجزای اين م
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  آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”دور پاسخهای صحيح را دايره بکشيد 

    .بکشيد عالمت “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    هايی است که درک کرده ايد   زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست هايی که فکر می کنيد آنها را درک کرده  زمينه  : پاسخ های نادرستبه معنی  “غ”

  است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد هايی   زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  

  م ن -غ -د    توانمندی دارای چهار جز اساسی است  .١

متر با مانع مورد نياز  ٣٠٠٠با آنچه برای ، زيست حرکتی مورد نياز برای پرتاب ديسک های توانايی .٢

  است بسيار متفاوت است

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د  ر اهميت داردمتر بسيا ٨٠٠برای دوندگان ، قدرت حداکثر .٣

  م ن -غ -د  نيز شناخته شده است  “  قوه “ تحت عنوان، قدرت انفجاری .٤

  م ن -غ -د  بهتر توسعه خواهد يافت، با بار تمرينی کم و تکرار زياد، قدرت استقامتی .٥

  م ن -غ -د  فقط بدين معنی است که فرد با چه تنديی می تواند بدود، سرعت .٦

  م ن -غ -د  عمل را نمی توان با تمرين کوتاه تر کردزمان عکس ال .٧

  م ن -غ -د  خطر آسيب ديدگی را کاهش می دهند، تمرينهای انعطاف پذيری .٨

  م ن -غ -د  يک تمرين خاص سرعت محسوب می شود، متر ٤٠٠تمرين دويدن با حداکثر سرعت در مسافت  .٩

  م ن -غ -د  به تمرينهای انعطاف پذيری نياز ندارند، ستنداز آنجايی که خانمها انعطاف پذير تر از آقايان ه ١٠

  

   قابليت های زيست حرکتی –تمرين انطباق 

  : حروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهيد

  سرعت  .الف  مقاومت در برابر خستگی  .١

  استقامت  .ب  توانايی اعمال نيروف  .٢

  انعطاف پذيری   .پ  توان جابجايی و حرکت خيلی سريع  .٣

  هماهنگی  .ت  فراگيری اجرای مهارتها به طور صحيح  .٤

  قدرت  .ث  يابد می سن،به تدريج کاهش افزايش  با همزمان  .٥

  

   



 

 

  

 

 

 

 

 

 های ورزشی

ايد به صورت

کامل های ی

به آن در يک

ممکن، تجربه

ن اولين هدف

افی که تصور

هداف تمرينی

تئوری تمرينه

با، تمرينی   ه

به توانايی، يشتر

هان دستيابی ب

زشکاران کم ت

مانند تعيين، بد

ارند برای اهدا

اه، ين دوره ها

طراحی برنامه 

سالگی يا بي ٢

 ورزشکار خواه

ورز برای. کند

 بدان دست ياب

داغلب تمايل ن

هر يک از اين 

.شدبا  میکار

٢۴کن است تا 

 اهدافی را که

ه تقسيم می ک

 مدت کوتاهی

اغ، کاران جوان

.شدبا  میانی

تمرين ورزشک

 ماهر نيز ممک

معموال مربی

را به چند دوره

شکار بتواند در

ست که ورزشک

  .کنند

 چند دوره زما

ی  حی برنامه

يرا ورزشکاران

،طوالنی های

سال ر، هار داد

ورزش  شود که

ت اين امر آن اس

تالش ک،  دارند

تمرينی بهی 

  

طراح، ی مربی

ه باشد، زيداشت

نی برای دوره

مورد توجه قرا 

در نظر گرفته

علت. هد رسيد

ن خيلی فاصله

تقسيم برنامه

  . اشت

ی تمرين 

رين مسئوليتهای

د مدت ادامه د

  .ست نيابند

تمرين های امه

،شدبا  میص 

جرايی طوری د

بالفاصله خواه

ظر زمانی از آن

به معنی ت “ ی

در بر خواهد دا

93 

طراحی برای

يکی از مهمتر

يک جريان بلند

اجرايی خود دس

در طراحی برنا

سال به خصوص

است اهداف اج

در فصلی که 

می کنند از نظ

دوره بند  “  واژه

خاص خود را د

ط

ي

ي

ا

د

س

ا

د

م

و

خ



  تئوری تمرينهای ورزشی 94

 
ساختن ورزشکار برای مهمترين مسابقات فصل و ايجاد آمادگی جسمی و ذهنی در او آماده ، اصلی ترين هدف هر برنامه 

 زمان و مکان به دست آوردن بهترين نتيجه در. برای کسب نتايج مطلوبی است که قبل از آن هرگز بدان دست نيافته است

 .ناميده می شود “  در اوج بودن “ ،مناسب

  

ابتدای  انتهای فصل يا سال به يعنی از، بايد به طور معکوس، ه در پيش استتمرين برای سال يا فصلی کی   طراحی برنامه

زمان و مکان برگزاری آن برايشان  ابتدا مربی و ورزشکار يکی از مسابقات سال آينده را که با توجه به. آن انجام گيرد

تمرين ی  ست از طراحی برنامهعبارت ا، بعدیی  مرحله. به عنوان هدف انتخاب می کنند، اصلی تلقی می گرددی  مسابقه

تا رسيدن به ، تمرينی های  و به همين ترتيب بازگشت به عقب در طول زمان و طراحی دوره، فصل قبل از آن مسابقه

زيرا طرح بايد طوری در . تمام طرحهای تمرينی بايد ساده و قابل تغيير باشند. آغاز فصل يا شروع تمرينهای ساليانهی  مرحله

تغييرات الزم را ، مربیی   که بتوان بر اساس ميزان پيشرفت ورزشکار و همچنين افزايش معلومات و تجربهنظر گرفته شود 

 . تمرينی جديد را با عوامل مزبور منطبق نمود های  برنامه، در آن ايجاد نموده

  

  دوره بندی 

  چه بايد کرد ؟ در چه زمانی 

خاص تمرينی  های  می توان به دوره، اصلی در اختيار دارندی  مربی و ورزشکار برای رسيدن به مسابقه را که مدت زمانی 

شش ، دو هفته( شد با  میچه قدر وقت برای تمرين در اختيار ، اصلیی  صرف نظر از اينکه تا رسيدن به مسابقه. تقسيم کرد

ان ترتيب که تقسيم و تعيين شده اند به مورد اجرا گذاشته تمرينی بايد به هم های  دوره. )يک سال يا هر مدت ديگر ، ماه

 : اصلی وجود داردی  سه دوره، تمرينیی  در هر برنامه. شوند

  

  دوره آماده سازی 

  دوره مسابقه 

  دوره انتقال 

 

 حال ببينيم. شندبا میتمرينی ی   بين حجم و شدت تمرينها در طی سه دورهی   رابطهی  ، نشان دهندهخطوط،تصويردر 

  .را اندازه گرفتحجم و شدت چيست و چگونه می توان آنها 
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اين افزايش . بايد رو به افزايش باشد، نیتمريی  شد و در سرتاسر برنامهبا  میترکيبی از حجم و شدت تمرين ، بار تمرينی

  .در حجم به وجود آيد، همواره بايد قبل از آنکه در شدت ايجاد شود

  تدارک و آماده سازی ی   دوره

تمرينهای ورزشکار به تدريج از ، در اين دوره. دوره آماده سازی است، تمرينیی  هر برنامهی  اولين و طوالنی ترين دوره

تدارک و ، هدف اصلی اين دوره همانگونه که از نام آن پيداست. تمرينهای اختصاصی تبديل خواهد شدتمرينهای عمومی به 

تمرينهای عمومی را می توان به عنوان تمرين برای آمادگی و يادگيری . شدبا  میمسابقه ی  آماده سازی ورزشکار برای دوره

را به خود  مسابقه و انتقال، آماده سازی های  دت دورهحداکثر يک سوم مجموع م تلقی نمود و از نظر طول مدت می تواند

اين . توانمندی عمومی و همه جانبه نيز افزايش خواهد يافت، با افزايش تدريجی حجم تمرينها، در اين دوره. اختصاص دهد

آسيب ديدگی  به ورزشکار اجازه خواهد داد که تعداد بيشتری از تمرينهای اختصاصی مراحل بعدی را بدون، توانمندی عمومی

يعنی منحنی نمايش اين افزايش  .نبايد افزايش يابد الزمًا، قبل از آنی   حجم تمرين در هر مرحله نسبت به مرحله. انجام دهد

بلکه بايد طوری طراحی گردد که منحنی نمايش افزايش آن به صورت ، نبايد به صورت يک خط مستقيم صعودی باشد

می توان با کاهش حجم در ، از آنکه حجم تمرينها در چند نوبت پی در پی افزايش يافت يعنی پس، پلکانی يا مرحله ای باشد

  .فرصت استراحت و افزايش موازنه و انطباق بدن با تمرينها را فراهم کرد، تمرينهای بعدی

  

تکنيکهای جديد يت برای ارائه بهترين موقع، گيرد میيعنی هنگامی که تمرينهای عمومی انجام ، آماده سازیی   شروع دوره

، تمرينهای تکنيکی هميشه بايد در زمانی که ورزشکار هنوز خسته نشده است .شدبا  میدر مهارتهای موجود  يا پيشرفت

  .به تمرين کارهای تکنيکی پرداخت، عمومی و توانمندی قبل از شروع تمرين، بهتر است در هر تمرين، بنابراين. انجام گردد

و آن هنگامی است که تمرينها از نظر حجم و شدت ، حله آماده سازی تخصصی فرا می رسدمر، بعد از آماده سازی عمومی

مسافتهای تمرين به بيشترين حد خود رسيده باشد و در ، به عنوان مثال برای دوندگان. کافی افزايش يافته باشدی  به اندازه
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تمرينهای ورزشکار برای منطبق شدن با . ودتخصصی ورزشکار اختصاصی تر می شی  تمرينها با توجه به رشته، اين مرحله

 .شود رد استفاده در آن رشته انتخاب میبا توجه به سيستم انرژی مو، تخصصی ویی  رشته

  دوره مسابقه 

 های  بلند کردن وزنه، در اين دوره. بر شدت آن افزوده می گردد، حجم تمرينها به تدريج کاهش يافته، در دوره مسابقه

زمان استراحت ، بعضی از دوها بايد بيشتر شده سرعت. مشروط بر آنکه تعداد دفعات آن کم باشد، ردسنگين تر مانعی ندا

بيشتر با ، مسابقه پيدا کرده تمرينها ارتباط بيشتری با ويژگيهای، در طی اين دوره. بين آنها نيز بايد بيشتر در نظر گرفته شود

باشد تا بتواند انرژی ورزشکار را در بيشترين حد خود حفظ  يد آنقدر کمبار تمرينی با. توجه به اين ويژگيها انجام می گردد

بدين معنی است که يک ورزشکار تا چه اندازه ، از لحاظ ورزشی  “ در فرم بودن “ .او را برای مسابقه مشتاق نگاه دارد، نموده

ورزشکار بايد در بهترين فرم ، سابقهدر آخرين مرحله از دوره م. انتخابی خود آمادگی داردی  برای مسابقه دادن در رشته

  .ورزشی خود قرار بگيرد

  دوره انتقال 

هدف اصلی . استراحت فعال تلقی نمودی  مسابقه قرار دارد و می توان آن را دورهی  دوره انتقال در پايان فصل و بعد از دوره

به او فرصت دهد تا ، آمادگی و مسابقه های  اين است که در برابر فشار تمرينی وارد شده به ورزشکار دردوره، انتقالی   دوره

 بايد ورزشکاران را تشويق نمود تا دور از محيط معمولی تمرين به انجام دادن .از نظر جسمی و ذهنی استراحت کند

امکان را بدهد  به ورزشکار اين، فعاليت بايد متغير بوده. مشغول گردند، ديگری که حجم و شدت کمتری دارند های  فعاليت

انتقال برای مربی و ی  دوره. تمرين را مشتاقانه از سر بگيرد برای فصل بعد، ا نشاط به فعاليتهای ورزشی بازگشتهکه ب

 .آينده بپردازند های دستاوردهای گذشته و طراحی برنامهورزشکار فرصت مناسبی است تا به ارزيابی 

  

  تمرينی  های  اجرای طرح

عث می شود که محورهای اصلی تمرينهای توانمندی و تکنيک همراه با حجم و با، تقسيم نمودن طرح تمرينی به چند دوره

، خاص ورزشیی  همچنين الزم است مربی بداند که برای يک رشته. شدت فعاليتهای مربوطه در اختيار مربی قرار بگيرد

صوص به خود را در و مخ ورزشی نيازهای مرتبط با همی   از آنجايی که هر رشته. شدبا میچه تمرينهايی مورد نياز 

آماده سازی و  های  بنابراين تمرينهای مربوط به دوره. انعطاف پذيری و هماهنگی دارد، سرعت، استقامت، قدرت های  زمينه

زيست حرکتی برای يک  های  دياگرام زير نشان می دهد که هر يک از توانايی. اين نيازها باشدی  بايد تامين کننده، مسابقه

  . دوره ای بايد توسعه يابد چهدر ، به خصوصی  رشته
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جود دارند که

به علت زياد 

مرينی از پيش

ين عوامل هر

موفقترين. هد

حهای خود را

نيز عواملی وج

،طوالنی های

تمری  ی جلسه

اي. شرفت کند

ده شکار تغيير

چگونه بايد طرح

جرای تمرينها 

ه ی و استراحت

رايط جوی برای

ز حد انتظار پيش

با وضعيت ورز

چه زمانی و چ

در اج.  باشند

بيماری، ديدگی

يا شر، س نبوده

 خيلی زودتر از

ن را متناسب ب

 دانند که در 

 

ايد تغيير پذير

 است آسيب د

ابقه در دسترس

ورزشکار ست

بتواند آن،  بوده

ی کنند و می

  ی

های تمرينی با

 عوامل ممکن

ن و پيست مسا

ممکن اس چنين

تمرينی مجاز

 اوليه اکتفا نمی

تمرينیی   

ديم که طرحه

اين. ی دهند

ال اينکه ميدان

همچ. جود دارد

های  ير طرح

قط به طراحی

 .نند

  های ورزشی

الح برنامه

عنوان کرد، ث

کار را تغيير می

احتما. ی باشد

وج، اسب نباشد

در تغيي بی بايد

 هستند که فق

ن را اصالح کن

تئوری تمرينه

تغيير و اصال

در ابتدای بحث

وضعيت ورزشک

بودن بار تمرينی

تعيين شده منا

مرب، باشند چه

مربيان کسانی

تغيير داده يا آن

ت

د

و

ب

ت

چ

م

ت
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 آزمون شخصی 

اگر در مورد پاسخ سوال مطمئن . است “غلط “ عالمت “غ”و  “درست “ عالمت “د”ای صحيح را دايره بکشيد دور پاسخه

    .عالمت بکشيد “مطمئن نيستم  “ را به عنوان “ م ن  “  نيستيد دور

  

  : پس از اينکه پاسخ مورد نظر خود را عالمت زديد

    يد هايی است که درک کرده ا  زمينه  : های درست به معنی پاسخ “د”

  ايد ولی تصور شما صحيح نيست هايی که فکر می کنيد آنها را درک کرده  زمينه  : پاسخ های نادرستبه معنی  “غ”

  هايی است که هنوز به طور کامل متوجه نشده ايد   زمينه  :به معنی مطمئن نيستم  “م ن”

  

خود بری کسب بهترين  های به حداکثر توانايی، سالگی يا بيشتر ٢٤بسياری از ورزشکاران تا قبل از   .١

  .نتيجه دست نمی يابند

  م ن -غ -د

  م ن -غ -د    زمانی است که او بهترين نتايج را در مهمترين مسابقات به دست بياورد، ورزشکار “ در اوج بودن ” .٢

  م ن -غ -د  برنامه تمرينی استی  طوالنی ترين دوره، دوره مسابقه .٣

  م ن -غ -د  شدت آن افزايش يابدهميشه بايد قبل از ، حجم تمرين .٤

  م ن -غ -د    بهتر است که حجم تمرينها به صورت پلکانی افزايش يابد .٥

  م ن -غ -د  شدت عبارت است از مجموع مسافتهای پيموده شده در يک جلسه تمرين .٦

  نم  -غ -د  عمومی انجام می شود های تمرينهای اختصاصی بعد از تمرين، آماده سازیی  در دوره .٧

  م ن -غ -د  آماده سازی قرار داردی  انتقال بعد از دورهی  هميشه دوره .٨

  م ن -غ -د  بايد قاطعانه از آن پيروی کرد، تمرينی مشخص شدی  زمانی که برنامه .٩

  م ن -غ -د  بايد بعد از تمرينهای مربوط به توانمندی انجام شود، تمرينهای مربوط به تکنيک ١٠

 

   ه های تمرينیدور –تمرين انطباق 

  : حروف صحيح را در جاهای خالی قرار دهيد

  دوره مسابقه .الف    شدت آن افزايش می يابد، حجم تمرينها به تدريج کاهش يافته  .١

  دوره انتقال  .ب    حجم تمرينها به تدريج افزايش می يابد  .٢

  دوره آماده سازی  .پ  استراحت فعال  .٣
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  ای  طراحی برنامه تمرين هفتگی و جلسه

خواص ويژه   “ و  “ برگشت پذيری “ ،”بار اضافی  “  ديديم که با توجه به انطباق ورزشکار با بار تمرينی و بر طبق قوانين

فرصتی که معموال برای آماده کردن يک ورزشکار و رسيدن به . امکان برنامه ريزی تمرينها وجود دارد، ”تمرينهای متفاوت 

با تقسيم نمودن اين مدت به چند . می تواند از يک سال تا چند ماه تغيير کند، تغير بودهمهم وجود دارد ،بسيار می  مسابقه

تمرينی  های ولی بايد ديد اين کار چه تاثيری در برنامه. توانست يک تمرين رو به پيشرفت را طراحی کند خواهد مربی، دوره

   .ونه بايد طراحی نمودگروزانه خواهد داشت و تمرينهای هر جلسه را چ

تعداد جلسات . ناميده می شود “دوره هفتگی  “ ،دوره است و کوتاهترين اين دوره ها های حاصل فعاليت، پيشرفت تمرين 

دوره   “  ورزشکار و نيز موقعيت قرار گرفتنی  فعاليتهای بالقوه، توانمندی، تجربه، تمرين در يک دوره هفتگی به سن

  .مرين بستگی داردتی  اصلی برنامهی   در يکی از سه دوره “  هفتگی

  

    “  هفتگیی   دوره  “  طراحی

  هفته تمرينی 

ولی در بيشتر ، اين استراحت ممکن است يک استراحت کامل باشد. عبارت است از بار تمرينی به استراحت “ نسبت تمرينی “ 

بار يک مرحله . شداب  میيک تمرين با بار متفاوت ، تمرينی پيشرفته های  در برنامه، اوقات يک تمرين ساده و سبک تر بوده

  .تغيير خواهد کرد  تيا مجموع حجم و شد، حجم و شدت تمرينها، با افزايش و يا کاهش تعداد، تمرين

جلسه تمرين در هفته برايشان امکان پذير می  ۴تا  ٢و در زمانی که انجام دادن ، سالگی ١۴يا  ١٣ورزشکاران جوانتر در 

برای  “ دوره هفتگی “ ی ازهاي  نمونه، جدول زير. اساسی تری را شروع کنندتمرينی منظم و ی  می توانند برنامه، گردد

شنبه در دوره  ۵بار تمرينی سنگين در روز . شندبا میآماده سازی و مسابقه  های در دوره، ورزشکاران جوان و مبتدی

  .برگزاری يک مسابقه استی  نشانه، مسابقات

 


