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اصول علم تمرین برای مربیان

به  بیشتري  افراد  تدریج  به  در خصوص ورزش،  عمومي  آگاهي هاي  و  افزایش سواد  با 
فعالیت هاي بدني گرایش پیدا کرده و هر کدام هدف خاصي از پرداختن به ورزش دارند.

در بسیاري از موارد مشاهده مي شود که فرد، با انگیزه و هیجان  زیادي ورزش را شروع 
مي کند ولي پس از مدتي به علت عدم پیشرفت و ناکامي در دستیابي به اهداف مورد نظر 
خود، از ورزش کناره گیري کرده و از آن دلسرد و مایوس مي شود. این مساله حتي در مورد 
ورزشکاران حرفه اي نیز صادق است که گاهي علي رغم سعي و تالش فراوان پیشرفتي در 
کار خود احساس نمي کند و همواره به دنبال علت این موضوع هستند. ورزش نیز مانند هر 

پیوست2
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نتیجه  مورد  اگر در نظر گرفته نشوند، مسلما  قوانیني است که  علم دیگري داراي اصول و 
نظر بدست نیامده و برعکس در سایه  عمل به این اصول هفده گانه  آمادگي جسماني )که در 
این مقاله به اختصار معرفي مي شوند( عالوه بر صرفه جویي در وقت و انرژي، فواید بي شمار 

ورزش آشکار شده و فرد روز به روز پیشرفت بیشتري احساس خواهد کرد.
تکنیک ها،  رواني،  و  فیزیولوژیکي  مسائل  از جمله،  زیادي  عوامل  عملكرد1؛  اول:  اصل 
تاکتیک ها، سطح سالمتي فرد، وضعیت تمریني، خستگي و تغذیه ... در عملکرد ورزشکار تاثیر 

مستقیم یا غیرمستقیم داشته و توجه کافي به همه  آن ها از ملزومات است.
اصل دوم: آمادگي2؛ آمادگي جسماني ورزشکار بستگي به عوامل متعددي از قبیل سیستم 
انعطاف پذیري، قدرت، توان و استقامت  انرژي درگیر، آمادگي قبلي ـ تنفسي، ترکیب بدن، 
این عوامل  نوع  میزان و  تعیین کننده   به آن مي پردازد  ... دارد. نوع ورزشي که فرد  عضالني 
است. به عبارتي هر نوع ورزش خاصي به تعدادي از عوامل فوق نیاز داشته که با ورزش دیگر 
متفاوت است. این آمادگي رواني نیز مي تواند باشد و فرد از لحاظ ذهني باید آمادگي الزم براي 

انجام آن ورزش یا مسابقه را کسب کرده باشد.
اصل سوم: ويژگي هاي فردي3؛ پاسخ هر فرد به تمرین با فرد دیگر متفاوت است. این 
مساله به دلیل تفاوت هاي فردي بوده و به ویژگي هاي ژنتیکي هر فرد بستگي دارد. معموال 
میزان توانایي فردي هیچگاه به محدوده  حداکثر خویش در نقطه نظر ژنتیکي نمي رسد و در 
سطح موثر باقي مي ماند و براثر تمرینات مداوم و در طول زمان با افزایش مهارت، سطح موثر 
به سطح ژنتیکي نزدیک مي شود. بنابراین انسان بطور کلي در محدوده ي پتانسیل هاي ژنتیکي 

خود مي تواند عمل کند و از این لحاظ هر فردي با فرد دیگر متفاوت است.
اصل چهارم: سطح بهينه يا مطلوب4؛ هر ورزشي به فاکتور خاصي از آمادگي جسماني 
نیاز دارد و بسته به نیاز هر نوع رشته ورزشي آن عامل را باید به حد اعال رسانید و به حداکثر 
توانایي فرد نزدیک کرد ولي این به معني چشم پوشي از دیگر عوامل آمادگي جسماني نبوده 
و عوامل دیگر را بایستي در حد مطلوب حفظ کرد.ورزشکار موفق کسي است که در مجموع 

تمام عوامل آمادگي جسماني را در حد مطلوبي بدست آورده باشد.
و  نیروها  افزایش  دنبال  به  بدن  بافت هاي  سازگاري  و  تطابق  اضافه بار5؛  پنجم:  اصل 
1. performance
2. Fitness
3. Individualization
4. Optimzation
5. over loading
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فشارهاي وارد بر آن از طریق افزایش پروتئین ها، تغییر در ذخایر انرژي و تقسیم سلولي ... 
بدست مي آید. این سازگاري ها در صورتي که فشار تمریني به تدریج زیاد و زیادتر شود؛ به 
صورت پیشرونده ادامه پیدا مي کند. در غیر این صورت بدن تا حد خاصي پیشرفت کرده و در 
صورت عدم افزایش فشار کار و نیروها در همان سطح باقي مانده و پیشرفتي عاید نمي شود. 

بنابراین باید فشار تمرین را از طرق مختلف افزایش داد.
تحریک شده  بافت هاي  و سازش  انجام شده  تمرین  آثار  تمرين1؛  ويژگي   اصل ششم: 
بستگي به سیستم انرژي به کار رفته دارد. به عبارتي روي هر عاملي که بیشتر کار شود آن 
عامل بیشتر تقویت شده و هر سیستمي که بیشتر تحت تمرین قرار گیرد، بیشتر و سریعتر 
ارتقاء پیداخواهد کرد. بنابراین باید براساس رشته  ورزشي خاص، تمرینات را اختصاصًا در 

همان بازه  زماني و همان شدت مسابقه، انجام داد تا بهترین نتیجه بدست آید.
اصل هفتم: تحريك2؛ نیرو و فشار اعمال شده توسط ورزش به بدن، ویژگي هاي متعددي 
دارد که با تغییر این ویژگي ها تطابق و سازگاري واصله از تمرین تغییر مي کند. این ویژگي ها 
الگوي تمرین، تعداد تکرارها و تعداد جلسات در هفته  شامل شدت، مدت، شکل تمرین، 
مي شود که با دستکاري و تغییر در این عوامل مي توان بدن را به نحو موثري در پاسخ به فشارهاي 
تمریني تحریک کرد و در اثر این تحریک، سازگاري و پیشرفت مورد نظر را بدست آورد.
اصل هشتم: استراحت3؛ به منظور نیل به یک سازش مناسب و مطلوب حاصل از تمرینات 
ورزشي منظم و هدف دار، بایستي زمان هاي کافي استراحت را نیز بین تعداد جلسات تمرین 
و هم در داخل یک جلسه ي تمریني لحاظ کرد. در این فاصله ي استراحت، بدن فرصت پیدا 
مي کند تا سازگاري هاي حاصل از تمرین را تکمیل کرده و بافت ها و نسوج آسیب دیده را 
تطبیق در  ایجاد  اثرات تمرین و  اعمال  براي  استراحت کافي وقت الزم  نماید. بدون  ترمیم 

اختیار سلول هاي بدن قرار نمي گیرد.
اصل نهم : فشار و كاهش فشار4؛ برخي مواقع پیروي از یک برنامه ي پیش رونده از لحاظ 
شدت، پس از مدتي اثر خود را از دست مي دهد و بدن دیگر به افزایش بار تمریني جواب 
مثبت نمي دهد و ورزشکار دچار عدم پیشرفت و گاهي تنزل مي شود. دراین مواقع بایستي فشار 
تمریني را کاهش داده تا بدن فرصت سازگاري پیدا کند. همچنین در داخل یک برنامه  تمریني 
1. Specificity
2. Stimulus
3. Rest
4. Loading - Unloading
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نیز مي بایست تمرینات سنگین همراه با تمرینات کسب باشد تا سازگاري بهتري عاید شود.
اصل دهم: نگه داري1؛ آثار بوجود آمده از نظر توانایي هاي فردي درورزشکار الزم است 
در سطح مطلوب حفظ گردد و اگر تمرین متوقف شود؛ آثار بدست آمده دچار کاهش نسبي 
مي گردند. در صورتي که تعداد جلسات تمرین در هفته از 3 روز به یک روز کاهش یابد، ولي 

شدت تمرین در همان سطح قبلي باقي بماند، اثرات تمرین حفظ خواهند شد.
اصل يازدهم: تداخل2؛ استفاده از دو روش تمریني به طور همزمان باعث خواهد شد 
تا آثار بدست آمده، تداخل پیدا کرده و نتایج مطلوبي بدست نیاید. عمده  تمرینات بایستي 

براساس نوع سیستم انرژي خاص آن ورزش برنامه ریزي شوند.
اصل دوازدهم: بيش تمريني3؛ تمرین بیش از حد توانایي بدن، عالوه بر عدم پیشرفت 
باعث آسیب به بافت هاي بدن مي شود. تمرین باید داراي فشار منطقي و مبتني بر اصول بوده، 
همراه با استراحت کافي و تغذیه ي بسیار خوب باشد. همیشه تمرین بیشتر و شدیدتر باعث 

پیشرفت نمي شود.
اصل سيزدهم : ارزيابي و كنترل4؛ براساس اهداف ورزشي، ورزشکار باید به طور مرتب 
مورد ارزیابي قرار گیرد تا مشخص شود آیا برنامه  تمریني در بدست آوردن اهداف مورد نظر 

موفق بوده است یا خیر.
اصل چهاردهم: كاهش شدت تمرين5؛ به دلیل تمرینات سنگین اغلب خستگي عضالني رخ 
مي دهد و این موجب کاهش کارایي مي شود. با کم کردن شدت تمرین در این مرحله مي توان از 
ایجاد خستگي جلوگیري کرد. این عمل را مي توان به طور متناوب انجام داد. مثال مي توان یک روز 
تمرین سنگین و روز بعد تمرین سبک انجام داده و این عمل را به مدت یک تا 2 هفته تکرار کرد.
اصل پانزدهم: آماده شدن6؛ قبل از انجام تمرینات ورزشي، گرم کردن بدن فوق العاده حائز 
اهمیت است. گرم کردن قبل از تمرین یا رقابت هم از لحاظ فیزیولوژیکي و هم از لحاظ رواني 

باعث آمادگي فرد براي فعالیت مي شود و از آسیب دیدگي جلوگیري مي کند.
اصل شانزدهم: برگشت به حالت اوليه7؛ پس از اتمام فعالیت بدني بایستي به تدریج فشار 
تمریني را کم کرد. این کار را مي توان با انواع حرکات کششي و دویدن هاي سبک و آرام به 
1. Maintenace
2. Interference
3. Overtraining
4. Evaluation-Monitoring
5. Taper
6. Preparation
7. Recovery
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نحو مطلوبي انجام داد. همچنین پس از ورزش بایستي کربوهیدرات ها، الکترولیت ها، مایعات 
و دیگر ذخایر از دست رفته  بدن را جایگزین کرد.

اصل هفدهم: دوره بندي يا فصل بندي1؛ براي نیل به اهداف رقابتي و مسابقه اي باید برنامه  
تمریني را دوره بندي کرد. به عنوان مثال معموال این کار به صورتي انجام مي شود که کل دوره  
تمریني ورزشکار به سه دوره  اصلي تقسیم بندي شود. فصل قبل از مسابقه، فصل مسابقه و 
فصل پس از مسابقه که هر کدام از این فصول، ویژگي ها و خصوصیات منحصر به خود را 

دارا مي باشند.

1. Periodization




