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روشهاي کار آمد مدیریت تمرین در ورزش قهرمانی

1دکتر علیرضا سلیمی آوانسر

تمام تالشهاي مربیان وورزشکاران در جهت فراهم آوردن کانونی است که به رشد و پیشرفت جسمانی، روانی، 
ولی بدون شناخت و آگاهی از عوامل موثر بر مدیریت تمرین این امر غیر ممکن فنی و اجراي بهینه ورزشی منجر شود

علم تمرین نشانگر آنست که دانش، تجربه و توانایی مربیان از یکسو ونحوه بکار گیري این عوامل از طرف مروري بر است. 
ان سرمایه هاي ارزشمند ملی و دیگر نتایج کامال متفاوتی را سبب می شود. در ورزش قهرمانی جایگاه ورزشکاران بعنو

فرهنگی، اقتصادي، روانی ، هزینه هاي زیادي که براي پرورش آنها می شود بر کسی پوشیده نیست ولی پیچیده گی
شخصیتی، ،فیزیولوژیکی، ژنتیکی، متابولیکی و مورفولوژیکی ورزشکاران باعث شده تا اولین گام مدیریت تمرین بر اساس 

رد و آن مطالعه دقیق مربی بر ویژگی هاي ذکر شده می باشد بنابراین در تمام رشته هاي یک شناخت عمیق صورت گی
ورزشی باید نیاز هاي آمادگی جسمانی، تکنیکی ، تاکتیکی، متابولیکی، روانی و نگرشی ورزشکاران مورد بررسی دقیق 

از اصل (. در دومین گام اصول تمرینقرار گرفته و متناسب با نیاز هر فرد برنامه ریزي تمرینی ویژه فرد صورت گیرد
ویژگی تمرین گرفته تا اصل هم افزایی امواج مغزي در تمرین ) و بکارگیري آنها قبل، حین و بعد از تمرین می باشد. گام 
سوم کنترل لحظه به لحظه بر تمام متغیر هاي اثر گذار بر مثلث طالیی قهرمانی یعنی تمرین بهینه، اجراي عالی و نتیجه 

ابقه خواهد بود تا از این طریق جلوي خطا ها واشتباهات گرفته شده و اصالحات مورد نظر اعمال گشته و مسیر رشد مس
و ترقی هموار گردد. بنابراین در این مقاله با تاکید بر واقعیت بیولوژیکی ورزشکاران وظرفیت هاي متفاوت آنها، هشداري 

هویت ورزشی و مهارتی را، آگاه نموده و راه کارهاي ورزشی سالم و موفق مهم مطرح میشود تا مربیان و تیم هاي غافل از
را به آنها نشان دهد. در این مبحث از طریق آموزش اصول علمی و عملی ورزش قهرمانی در صدد آن هستیم تا 

در زمینۀ نحوة انجام ورزشکاران، مربیان وافراد مسئول در این حیطه ها را با آخرین یافته ها آشنا نموده وآگاهی آنها را 
مطلوب تمرینات باال برد. با توجه به اینکه تمرینات ورزشکاران قهرمان بعنوان یک محرك قوي، بسیاري از سیستم هاي 
بدن را تحت تاثیر قرار داده و بصورت کامالٌ ناخودآگاه در کوتاه مدت یا بلند مدت باعث ایجاد تغییرات مثبت یا منفی 

بدن میشود لذا اگر تمرین درست مدیریت شود، نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت بلکه باعث درسیستم ها و ارگانهاي
ایجاد بسیاري از آسیبها و فشار هاي روحی و جسمی خواهد شد. در نتیجه عدم آشنایی ورزشکاران با تمرین صحیح و 

اله براي جلوگیري از این عارضه، عادات اصولی باعث میشود تا نتیجه مورد انتظار از ورزش حاصل نشود. لذا در این مق

تهران، دکتري تخصصی علم تمرین از آلمانعضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. ١
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غلط تمرینی و اشتباهات رایج در مدیریت تمرینات ورزش قهرمانی به تفضیل بحث شده و نحوه اصالح آنها بیان خواهد 
شد. 
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