
  

 بررسی تأثیر بی تمرینی بر دو حرکت اصلی یکضرب و دوضرب تکنیک وزنه برداران نخبه    

  ،2، عادل مردانه 1فرهاد عظیمی

 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی- 1

 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی آموزش و پرورش اردبیل- 2

 

  چکیده:

عملکـردي وزنـه بـرداران     متغیــرهاي  بـر  مطلـق  تمرینی¬انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیرپانزده روز بیهدف از 

 انتخاب داوطلبانه صورت به سال، 18±76/1به همین منظور، ده وزنه بردار نخبه با میانگین سنی .جوان نخبه بود

دوره انجـام تمـرین و بـی     یکضرب تکنیک، دوضرب تکنیک) آنان در آخرین روز دو )عملکردي متغیـرهاي و

تمرینی اندازه گیري شد. براي تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماري تی همبسته استفاده شد. یافتـه هـاي تحقیـق    

نشان داد که بعد از پانزده روز بی تمرینی متغیـرهاي عملکردي وزنه برداران کـاهش معنـی داري پیـدا مـی کنـد      

)05/0≥P ). ان نتیجه گیري کرد که بی تمرینی کامل منجر به افت سریع در عملکرد بر اساس نتایج چنین می تو

  .دو حرکت اصلی وزنه بردارن جوان نخبه می شود

  وزنه برداران، بی تمرینی، یکضرب تکنیک، دوضرب تکنیک کلمات کلیدي:

                                           مقدمه

شوند و با کـاهش قابلیـت هـاي    اکثر ورزشکاران با آن مواجه میتمرینی یکی از رویدادهاي ورزشی است که بی

آنان همراه است. زمانی که تمرین قطع می شود، ورزشکار در معرض خطر ابتال  به اختالالت فیزیولوژیکی و در 

تمرینـی مـی   ي کاهش تمرینات و یا بـه عبـارت دیگـر بـی    آن را نشانه  1گیرد که اسریلنتیجه عملکردي قرار می

د. براي قطع تمرین دالیلی وجود دارد. بی تمرینی ممکن است به دنبال یک برنامه از قبل طرح ریـزي شـده(به   نام

(  عنوان مثال در دوره هاي انتقال مانند فصل خارج از مسابقه) یا بدون برنامه ریـزي قبلـی و بـه صـورت ناگهـانی     

افتد. مدت بی تمرینی می تواند از چندین هفتـه  مثل آسیب ورزشی، بیماري، سانحه، یا محرومیت ورزشی) اتفاق 

  تا حتی چند سال ادامه داشته باشد.

هــاي فیزیولــوژیکی و تمرینــی بــه طــور عمــده از یــک تــا چنــدین هفتــه بــر روي بســیاري از مشخصــه  آثــار بــی

ایج آنتروپومتریکی توسط بسیاري از محققان از کشورهاي مختلف مورد بررسی و مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. نتـ     

هاي مورد مطالعه دارنـد. همـان گونـه    ها عمدتاً اشاره به تغییرات جزئی، نسبتاًً زیاد و موثر در شاخصاین پژوهش

توانـد منجـر بـه تغییـرات     که با اجراي تمرین، قدرت به دست می آید، مکانیسم هاي متعددي وجود دارد که می 

 - هـاي زیسـت  ین عاملی که به تقویت و توسـعه قابلیـت  تراصلی قدرت و توان در طی دوره هاي بی تمرینی شود.

تمرینـی یـا دور شـدن ورزشـکار از نظـم و      سازد، مسـئله بـی  حرکتی (قدرت، سرعت، و استقامت) لطمه وارد می

                                                             
1. Israel 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



). بـه دنبـال یـک دوره قهرمـانی، بـی تمرینـی مـزمن همچنـین         1انسجام تمرینات ورزشی روزانه و مناسب است(

  ت بهداشتی وسالمتی شود. ممکن است بالقوه سبب مشکال

دهد که در طی یک دوره بی تمرینی متغیر هـاي فیزیولـوژیکی کـاهش قابـل     گرچه نتایج اکثر مطالعات نشان می

توجه و معنی داري داشته و در نتیجه عملکرد ورزشکاران افت پیدا می کند، ولی با توجه به نتایج متنـوع و گاهـاً   

بی تمرینـی و همچنـین بـا عنایـت بـه نبـود داده هـاي علمـی کـافی در           ضد و نقیض یافته ها در خصوص تاثبرات

خصوص ورزشکاران جوان و حرفه ایی، به ویژه در رشته وزنه برداري پژوهش حاضـر  بـا هـدف ارزیـابی تـأثیر      

برنامه کوتاه مدت بی تمرینی بر متغیرهاي عملکردي و خونی وزنه برداران نخبه جوان تیم ملی به اجرا در خواهد 

  د.  آم

  روش شناسی تحقیق

نفر از وزنه برداران داراي سوابق قهرمانی در مسابقات کشوري، بین المللی و آزمودنی هاي پژوهش حاضر را ده 

ها پرسشنامه ویژه ارزیابی پزشکی و تغذیه ایی را تکمیل نموده و آسیایی، تشکیل می داد.  در ابتدا تمام آزمودنی

ها رسانده شد. سپس همه آزمودنی مام مراحل پژوهش به اطالع آزمودنیبه منظور رعایت مالحظات اخالقی ت

ها در ها براي شرکت در برنامه پژوهش رضایت نامه کتبی خود را تکمیل و امضاء نمودند. هیچ یک از آزمودنی

گونه  متغیرهاي مورد نظر، فاقد هردر طول ارزیابی طول دوره بی تمرینی در هیج برنامه تمرینی شرکت نداشتند.

بیماري یا آسیب جسمانی و روانی بودند. به منظور جمع آوري داده هاي مورد نیاز و ارزیابی عملکرد وزنه 

هاي تحقیق در اوزان مختلف با توجه به برنامه زمان بندي شده تمرینات، برنامه تمرینات وزنه برداران، آزمودنی

کردند. رکورد گیري از دو ن شده دنبال می برداري خود را براساس شدت، مدت، و فرکانس از پیش تعیی

حرکت اصلی (حرکت یک ضرب تکنیک و دو ضرب تکنیک ) در آخرین جلسه میکروسیکل آخر برنامه 

تمرینات انجام شد. سپس وزنه برداران به مدت پانزده روز در شرایط بی تمرینی کامل قرار گرفتند. رکوردها و 

مرینی ، در آخرین جلسه میکروسیکل تمرینات قبل از بی تمرین و اولین اندازه گیري هاي مراحل  تمرین و بی ت

روز پس از بازگشت به تمرین مورد اندازه گیري قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل داده ها وارزیابی تاثیر بی 

در نظر درصد  5تمرینی، از روش آماري اندازه گیري تی همسته استفاده شد. در همه  موارد، مقدار آلفا برابر 

050گرفته شد ( /= براي  سنجش و اندازه گیري کرویت داده ها(براي ارزیابی همگنی واریانس ها) از .(

  به کار رفت. 16نسخه    SPSSآزمون آماري مو چلی استفاده شد. براي تحلیل داده ها نرم افزار 

  یافته هاي تحقیق

شش حرکت اصلی (حرکت یک ضرب، دو ضرب، یـک    میانگین رکوردنتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که 

ضرب سرپا، دو ضرب سرپا، پا از جلو و پـا از پشـت )در طـول دوره پـانزده روز بـی تمرینـی کـاهش معنـاداري         

  ). 1؛ نمودار  P≥05/0داشته است(



  
در مراحل تمرینی و دوضرب تکنیک  میانگین تغییرات رکورد وزنه برداران در حرکت هاي یکضرب - 1نمودار

  و بی تمرینی

 بحث و نتیجه گیري    

یافته هاي این تحقیق نشان داد که بعد از پانزده روز بی تمرینی عملکرد وزنه برداران در شش حرکت اصلی 

کاهش معناداري پیدا می کند. مطالعات مقطعی و طولی به ویژه در ورزش هاي قدرتی و توانی حاکی از تاثیر 

تمرینی بر متغیرهاي عملکردي و فیزیولوژیکی می باشد. در این راستا و همسو با نتایج پژوهش قابل توجه بی 

نشان دادند که توان و قدرت اسکی بازان نخبه بعد از هفت ماه بی تمرینی به طور  2حاضر، گوداگیز وهمکارانش

دندکه توانایی انجام اسکوات نیز نشان دا 3).  به همین ترتیب، هاکینن وهمکارانش2معنا داري کاهش می یابد(

در وزنه برداران المپیک  در یک دوره چهار هفته اي بعد از توقف تمرین هاي با وزنه، تقریباً ده درصد کاهش 

). در این راستا، در کار پژوهشی قبلی ما نیز نشان دا ه شد که رکورد حرکت هاي اصلی وزنه برداران 3می یابد(

  ). 1ور معنی داري کاهش می یابد (پس از دو هفته بی تمرینی به ط

سازوکارهاي فیزیو لوژیکی احتمالی درگیر  در کاهش قدرت عضالنی که در دوره بی تمرینی به وجود می    

کاهش تواتر عصبی و فراخوانی طبیعی  و آید، کاهش توده عضالنی و محتواي پروتئینی و آب موجود در آن

کوتاه مدت بی تمرینی منجر به کاهش قدرت می شود، در اکثر  ). به طور کلی، یک دوره4برخی تار هاست (

نمونه ها، توقف کامل تمرین هاي مقاومتی منجر به کاهش ناگهانی قدرت می شود؛ مطالعات پیشین نشان می 

دهد در صورتی که تمرین به طور کامل متوقف شود یا به طور فاحشی کاهش یابد، قدرت کسب شده نیز کم 

ن کاهش قدرت در دوره بی تمرینی در مقایسه با میزان افزایش قدرت کسب شده در زمان می شود، اما میزا

میزان از دست رفتن قدرت ممکن است به سبب اختالفات فردي در پاسخ به  ).5انجام تمرین، آهسته تر است(

ین)، سن دوره هاي بی تمرینی، مدت دوره بی تمرینی، نوع بی تمرینی (توقف کامل تمرین و کاهش حجم تمر

                                                             
2.  Koutedakis et al. 

3. Haekkinen et al. 



و جنس آزمودنی ها، گروه هاي عضالنی خاص تحت آزمون، نوع آزمون مورد استفاده براي اندازه گیري 

قدرت (به عنوان مثال پرس سینه، اسکوات، انقباض دورنگرا، برونگرا و غیره) بستگی داشته باشد. توجه به سایر 

وع یافته هاي متفاوت و گاهاً متناقض را تبیین عوامل و متغیرهاي اثرگذار در طول دوره بی تمرینی می تواند تن

نماید. شرایط بی تمرینی اعمال شده ،  نوع تغذیه آزمودنی ها در طول دوره بی تمرینی باید مد نظر قرار گیرد.  

به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده چنین می توان نتیجه گیري نمود که پانزده روز بی تمرینی تأثیر منفی 

  ي عملکرد وزنه برداران نخبه جوان به جاي می گذارد.بر رو
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