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 مهمقد

بردار بودک و براي جابجا کردن چیزهاي سانيین ي زمین هموارک وزنهب ر از ابتداي پیدايش خود بر روي کرک

برداري به مرور زمان و بعداز اين کاه در الميیان ناوين بدنی خود استفادک کردک است. ورزش وزنهاز نیروي 

برداري عمادتا  بساتيی باه جاي ررفت مورد توجه جوانان اروپاي مرکزي قرار ررفت. اجراي حرکات وزنه

هااي تاوانی کاه دکقدرت و توان پا و لين دارد. بايد در نظر داشت که از لحاظ کل حرکت بدن، بی ترين باز

اند، از حرکاات يان ضارب و دو ضارب باه دسات هاي مختلف به ثبت رسیدکي ورزشکاران رشتهبین همه

 آمدک است.
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 يان مسئلهب
اررچه ورزشکاران امروزي، از همتايان پی ین خود در زمینه هايی مانند دويدن، شنا کردن، پرتاب کردن و بلند کردن 

، ولی در اين فرآيند دچار آسیب هاي ورزشی بی تري نیز  نسبت به همتاياان  پی این ندوزنه هاي سنيین پی ی ررفته ا

می شوند. هر فعالیت جسمانی به تیییرات آناتومیکی، فیزيولاوژيکی، بیوشایمیايی و روانای منجار مای شاود. کاارآيی 

ی )تاراکم( حاصال مای فعالیت بدنی از مدت، مسافت، تکرارها )حجم(، بار و تندي )شدت( و تواتر اجراهااي ورزشا

شود. به هنيام برنامه ريزي قالب کلی تمرين، اين موارد، به عنوان اجزاي ت کیل دهندک ي تمارين، ماورد توجاه قارار 

می ریرد. تمامی اين اجزا بايد بر اساس ويژری هاي اجرايی و روانی مسابقه قالب بندي شود. باا بررسای کال مراحال 

ريزي  درستی تعیین شود که کدام ين از اين اجزاء  بايد براي کسب اهداف طرحتمرين پیش از ين مسابقه، بايد به 

. تمامی اجزاي ت کیل دهندک ي تمرين بايد، متناسب با پی رفت کلی ورزشاکار، افازايش شدک، مورد تأکید قرار ریرد

رزشاکار ک ي ورزشای ويابد. چيونيی اين افزايش بايد با توجه به کل مراحل برنامه ي ساالنه و با توجاه باه کال دور

حجم تمرين به عنوان جزء اصلی تمرين پیش نیااز کمای پی ارفت هااي تکنیکای، تااکتیکی و . مورد توجه قرار ریرد

جسمانی می باشد. حجم تمرين، که راهی اوقات به غلط مدت تمرين نامیدک می شود از بخش هاي زير ت اکیل يافتاه 

 است: 

  ،مرينتزمان يا مدت  -

  ،يا وزنه ي جابجا شدک بر حسب واحد زمان مسافت طی شدک -

 تکرارهاي ين تمرين يا ين عنصر تکنیکی که ورزشکار در واحد زمانی معین انجام می دهد.  -

، به کمیت کل فعالیت انجام شدک در تمرين اشارک دارد. حجم هم چنین به مجموع کار انجام شدک در تمرين حجم      

ين اشارک دارد. زمانی که به حجم تمرين اشارک می شود، بايد تعداد جلسات طول ين جلسه يا ين مرحله ي تمر

اال، زمان با قابلیت ورزشکار براي اجراهاي ورزشی سطوح بداد ساعات و روزهاي کار، م خص شود. همتمرين و تع

رينات زياد، در مورد ورزشکاران نخبه هیچ راک میان بري براي عبور از انجام تم حجم کل تمرين مهم تر می شود.

ن ان دادک وجود ندارد. هم چنین همبستيی بااليی بین حجم ساعات تمرين در ين سال و اجراي ورزشی مورد نظر 

ساعت تمرين بکند.  1000نفر اول جهان باشد، ساالنه بايد بیش از  20. ورزشکاري که انتظار دارد جزو شدک است
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ساعت  600ت تمرين انجام بدهند، و ورزشکاران ملی حداقل به ساع 800ورزشکاران در رقابت هاي بین المللی بايد 

ساعت تمرين براي دستیابی به اجراي ورزشی مناسب در مسابقات قهرمانی محلی و  400تمرين نیاز دارند. در نهايت 

ي تمرينی، بر اساس ويژری هاي رشته  استانی در نظر ررفته می شود. نحوک ي تنظیم حجم تمرين در طول مراحل

زشی و دستياک هاي تولید انرژي درریر در آن، اهداف تمرين، نیازهاي ورزشکار و تقويم مسابقات فرق می کند. ور

د بايد به رونه اي تنظیم شود که هم موجب پی رفت ورزشکار متیییرهايی که در برنامه هاي تمرينی به کار می رو

یري کنند. يکی از مهمترين جنبه هاي دانش د و هم از بیش تمرينی به خصوص در ورزشکاران حرفه اي جلورشو

کند. اين تعادل برقرار می  به ويژک ورزشکاران نخبه، پزشکی ورزشی اين است که بین سامت و عملکرد ورزشکاران،

 .اهمیتی بیش از پیش يافته است ،فرايند در روزرار معاصر که عوامل مختلفی سامتی ورزشکاران را تهديد می کند

هات رايج در تمرينات شامل دورک بندي و استراحت نکردن ورزشکار در مقاطع الزم ، مسابقه دادن در برخی از اشتبا

سراسر سال ، و يکنواختی برنامه تمرينات هستند. ورزشکارانی که بر اساس برنامه هاي چاپ شدک يا اينترنتی ين 

تمرين می کنند يا آن دسته از بازيکنانی  ورزشکار بزرگ تمرين می کنند، ورزشکارانی که بدون نظارت مربی يا ناظر

مبتا  1که با ورزشکاران بسیار ورزيدک تر از خود ورزش می کنند ، ممکن است بیش از دييران به تمرين زدری

شکست ها و ناکامی هاي ورزشی ممکن است ورزشکار را وسوسه کند تا در واکنش به دست نیافتن اهداف  شوند.

د ، شديدتر از پیش تمرين کند يا در حالی که ف ار هاي روانی زيادي را تجربه می تمرينی و عملکرد ورزشی خو

 کند ، همچنان به تمرين خود ادامه دهند.

با توجه به مطالب رفته شدک پژوهش حاضر به اين پرسش پاسا  خواهاد داد کاه آياا مای تاوان باا تعاديل حجام  

خ ید به طوري که ورزشکاران هام از نظار اجاراي ورزشای و تمرينات وزنه برداران ، عملکرد ورزشی شان را بهبود ب

 هم از نظر سامت جسمانی و روانی در حد مطلوب باشند؟  

 پژوهش تو اهمي ضرورت
از آنجا که بسیاري از ورزشکاران نخبه نارزير از انجام تمرينات با حجم باال هستند) وزنه برداران نیز از اين امر مستثنی 

شته هاي ورزشی، اجراي ورزشی با تعداد جلسه هاي تمرين و افزايش تعداد کار انجام شدک در نیستند(  و در تمام ر

                                                 
1 . overtraining 
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طول هر جلسه، پی رفت می کند، زمانی که حجم تمرينات توسط ورزشکار يا مربی بیش از اندازک افزايش يابد، 

ی آيد که در نهايت به تمرين درررونی هاي بسیاري مانند تیییرات جسمی، روانی يا شیمیايی دربدن ورزشکار پديد م

زدری می انجامد. تمرين زدری مجموعه اي از ن انه هاي ناخوشايند رونارون ، به ويژک خستيی دراز مدت ، در آن 

. اين از توان جسمی يا روانی شان است دسته از ورزشکارانی است که حجم يا شدت برنامه تمرينات شان بیش

از مدت  دچار می شوند که می تواند چندين هفته يا چند ماک به درازا بک د. ورزشکاران به افت عملکرد وخستيی در

مقدار افزايش حجم تمرين، تابعی از ويژری هاي فردي و ويژری هاي رشته ي ورزشی می باشد. براي اجراي کامل 

فزايش خیلی . با اين حال، اين میکروسیل )هفته( ضروري است جلسه تمرين در 12تا  8ين ورزشکار نخبه، داشتن 

( پی نهاد کرد که چنین 1982زياد حجم کار در هر جلسه ي تمرين براي ورزشکار می تواند زيان آور باشد. هري )

. منجر می شود« خطر افزايش صدمات»و « کار غیراقتصادي عضانی»، «کارآيی پايین تمرين»، «خستيی»افزاي ی به 

اي بدن ، مثل قلب و رگ ها ، ريه ها، عضات ، غدد داخلی و در اين برنامه هاي تمرينی ، بسیاري از دستياک ه

اعصاب تحت ف ارند و دچار اشکال در عملکردشان می شوند. بنابراين ، عملکرد ورزشکار کاهش می يابد و از 

با انجام اين پژوهش می توان از يافته هاي آن در تعیین میزان حجم مطلوب   نايی هاي ورزشی وي کاسته می شود.توا

مرينات وزنه برداري براي حفظ وافزايش عملکرد وزنه برداران نخبه استفادک نمود. همچنین اين کار عاوک بر اينکه ت

از بیش تمرينی احتمالی در وزنه برداران نخبه  و عوارض ياد شدک براي آن جلوریري می کند، باعث صرفه جويی در 

 انرژي و زمان  ورزشکار نیز می شود.

 فرضیات تحقیق:

)حرکت يکضرب، حرکت دوضرب، پا از جلو و پا از پ ت( مرحله پیش آزمون  يعملکردمتییرهاي ین ب .1

 با مرحله میان آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد.

( تنفسی، انعطاف پیيري عضات، ف اار خاون، ضاربان قلاب -آمادری قلبی)فیزيولوژيکی  متییرهايبین  .2

 اختاف معنی داري وجود دارد. مرحله پیش آزمون با مرحله میان آزمون،
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مرحله پیش آزمون باا  (2، شاخص تودک بدن 1درصد چربی، تودک بدون چربی)ترکیب بدنی  متییرهايبین  .3

 مرحله میان آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد.

( مرحلاه پایش آزماون باا مرحلاه پرش عمودي، پرتاب وزنه از باالي سر)آمادری جسمانی  متییرهايبین  .4

 .آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد میان

آزمون  میان)حرکت يکضرب، حرکت دوضرب، پا از جلو و پا از پ ت( مرحله  يعملکردمتییرهاي بین  .5

 آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد. پآبا مرحله 

( تنفسی، انعطاف پیيري عضات، ف اار خاون، ضاربان قلاب -آمادری قلبی)فیزيولوژيکی  متییرهايبین  .6

 آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد. پآآزمون با مرحله  میانمرحله 

آزماون باا  میاانمرحلاه  ، شاخص تودک بدن( درصد چربی، تودک بدون چربی)ترکیب بدنی  متییرهايبین  .7

 آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد. پآمرحله 

 پآآزمون با مرحله  میان( مرحله رپرش عمودي، پرتاب وزنه از باالي س)آمادری جسمانی  متییرهايبین  .8

 .آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد

)حرکت يکضرب، حرکت دوضرب، پا از جلو و پا از پ ت( مرحله پیش آزمون  يعملکردمتییرهاي بین  .9

 آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد. پآبا مرحله 

( ري عضات، ف ار خاون، ضاربان قلابتنفسی، انعطاف پیي -آمادری قلبی)فیزيولوژيکی  متییرهايبین   .10

 آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد. پآمرحله پیش آزمون با مرحله 

مرحلاه پایش آزماون باا  درصد چربی، تودک بدون چربی، شاخص تودک بدن()ترکیب بدنی  متییرهايبین  .11

 آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد.پآ مرحله 

( مرحلاه پایش آزماون باا مرحلاه عمودي، پرتاب وزنه از باالي سرپرش )آمادری جسمانی  متییرهايبین  .12

 .آزمون، اختاف معنی داري وجود دارد پآ

                                                 
1 . Lean Body Mass 
2 . Body Mass Index 
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 پژوهشهدف ا

 هدف كلي:

فیزيولاوژيکی، ي، عملکاردمتییرهاي ثیر حجم تمرينات وزنه برداري بر ات هدف کلی از اجراي اين تحقیق بررسی

 خواهد بود. وزنه برداران نخبه ترکیب بدنی و آمادری جسمانی

 اهداف ويژک اين تحقیق به صورت ذيل مترتب خواهد بود: اهداف ویژه:

ه )حرکت يکضرب، حرکت دوضرب، پا از جلو و پا از پ ت( مرحل يعملکردمقايسه وضعیت متییرهاي  .1

 .پیش آزمون با مرحله میان آزمون

عضاات، ف اار خاون، تنفسی، انعطااف پایيري  -آمادری قلبی)فیزيولوژيکی  متییرهاي مقايسه وضعیت .2

 .ه پیش آزمون با مرحله میان آزمون( مرحلضربان قلب

ه پایش مرحل درصد چربی، تودک بدون چربی، شاخص تودک بدن()ترکیب بدنی  متییرهاي مقايسه وضعیت .3

 .آزمون با مرحله میان آزمون

پیش آزمون باا مرحلاه مقايسه وضعیت متییرهاي آمادری جسمانی )پرش عمودي، پرتاب وزنه از باالي سر( مرحله  .4

 میان آزمون.

)حرکت يکضرب، حرکت دوضرب، پا از جلو و پا از پ ت( مرحله  يعملکردمتییرهاي  مقايسه وضعیت .5

 .پآ آزمونآزمون با مرحله  میان

تنفسی، انعطااف پایيري عضاات، ف اار خاون،  -آمادری قلبی)فیزيولوژيکی  متییرهاي مقايسه وضعیت .6

 .پآ آزمونن با مرحله آزمو میان( مرحله ضربان قلب

مقايسه وضعیت متییرهاي ترکیب بدنی )درصد چربی، تودک بدون چربی، شاخص تودک بدن( مرحلاه میاان  .7

 آزمون با مرحله پآ آزمون.

مقايسه وضعیت متییرهاي آمادری جسمانی )پرش عمودي، پرتاب وزنه از باالي سر( مرحله میان آزمون باا مرحلاه  .8

 پآ آزمون.
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)حرکت يکضرب، حرکت دوضرب، پا از جلو و پا از پ ت( مرحله  يعملکردییرهاي مت مقايسه وضعیت .9

 .پآ آزمونپیش آزمون با مرحله 

تنفسی، انعطاف پایيري عضاات، ف اار خاون،  -آمادری قلبی)فیزيولوژيکی  متییرهاي مقايسه وضعیت  .10

 .پآ آزمون( مرحله پیش آزمون با مرحله ضربان قلب

مرحله پایش  درصد چربی، تودک بدون چربی، شاخص تودک بدن()ب بدنی ترکی متییرهاي مقايسه وضعیت .11

 پآ آزمونآزمون با مرحله 

مقايسه وضعیت متییرهاي آمادری جسمانی )پرش عمودي، پرتاب وزنه از باالي سر( مرحله پیش آزمون باا مرحلاه  .12

 پآ آزمون.

 ف واژه ها و اصطالحات فنيتعاري

 حجم تمرين 

باشاد. حجام هاي تکنیکای، تااکتیکی و جسامانی میصلی تمرين پی نیاز کمای پی ارفتحجم تمرين به عنوان جزء ا

 هاي زير ت کیل يافته است : شود از بخشتمرين، که راها  به غلط مدت تمرين نامیدک می

  زمان يا مدت تمرين 

  جا شدک بر حسب واحد زمان مسافت طی شدک يا وزنه جابه 

  دهد. صر تکنیکی که ورزشکار در واحد زمانی معین انجام میتکرارهاي ين تمرين يا ين عن 

چنین به مجموع کار انجام شدک در طول حجم، به کمیت کل فعالیت انجام شدک در تمرين اشارک دارد. حجم هم

شود، بايد تعداد جلسات تمرين و ي تمرين اشارک دارد. زمانی که به حجم تمرين اشارک میين جلسه يا ين مرحله

تعداد جلسات در اين پژوهش،   حجم تمرينمنظور از . (1999بوميا )  د ساعات و روزهاي کار، م خص شوندتعدا

 .وزنه برداري انجام شدک در طول هفته می باشد

 :عملکرد

 می باشد. یکضرب، حركت دوضرب، پا از جلو و پا از پشتحرکت ،  پژوهشدر این  عملکردمنظور از 
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 حركت يكضرب:

هاي ک ایدک در  تاا روي دسات  مساتقیما برداريهاالتر از ساکوي وزناهن از طريق بلندکردن اين حرکت کاسی

 شود. حرکت ين ضرب از مراحل زير ت کیل شدک است:باالي سر به کمن حرکات قیچی اسکات انجام می

 وضعیت شروع -1

 ک ش يا کندن -2

 معلق کردن -3

 الف( با استفادک از تکنین قیچی

 کاتب( با استفادک از تکنین اس

 بلند کردن -4

 الف( بلندشدن از وضعیت قیچی

 ب( بلندشدن از وضعیت اسکات

 ثابت کردن وزنه در باالي سر -5

 حركت دوضرب:

 باشد که ترکیبی از دو حرکت زير است:برداري، حرکت دو ضرب میدومین حرکت کاسین وزنه

 باالآوردن هالتر تا روي سینه؛ -1

 پرتاب هالتر از روي سینه به باالي سر. -2

  آوردن هالتر تا روي سینه و پرتاب آن از روي سینه به باالي سر از مراحل زير ت کیل شدک است:باال

 باالآوردن هالتر تا روی سینه 

 الف( وضعیت شروع

 ب( ک ش

 ج( رفتن به زير هالتر

 با استفادک از تکنین قیچی -1

 با استفادک از تکنین اسکات -2
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 د(  بلند شدن

 بلندشدن از حالت قیچی -1

 بلندشدن از حالت اسکات -2

 ( وضعیت شروع پرتاب وزنه به باالي سر. ه

 پرتاب وزنه به باالی سر 

 الف( اسکات عمقی و بردن هالتر به باال )به روي سینه(

 ب( حرکت قیچی

 ج( بلندشدن از وضعیت قیچی

 د( ثابت کردن وزنه در باالي سر

 پا از جلو: 

که براي تقويت عضات پايین تنه به ويژک عضات چهار سر ران انجاام ، حرکتی در وزنه برداري است پا از جلو

 100تاا  80انجام حرکت ن ست و برخاست با میله وزنه باا در اين پژوهش،  پا از جلو حرکت منظور ازمی شود. 

 رکورد وزنه برداران می باشد. 

 پا از پشت: 

پايین تنه به ويژک رروک  عضات همساترين  پ ت، حرکتی در وزنه برداري است که براي تقويت عضات پا از 

تا  80انجام حرکت ن ست و برخاست با میله وزنه با در اين پژوهش،  پ تپا از  حرکت منظور ازانجام می شود. 

 رکورد وزنه برداران می باشد.  100

 متغيرهاي فيزيولوژيكي

 :تنفسي -آمادگي قلبي

  -و یا آمادگي قلبي 2، آمادگي هوازي1تنفسي  -لبي تنفسي که گاهي به آن استقامت ق  - آمادگي قلبي

شود، به معناي توانایي جذب، انتقال، و مصرف اکسيژن است. همچنين حداکثر نيز گفته مي 3ریوي

                                                 
1. Cardiorespiratory Endurance 

2. Aerobic Fitness 
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دني تواند در طول تمرین و فعاليت باکسيژن مصرفي به معناي باالترین حجم اکسيژن که یک فرد مي

ضربان ،  اندازه گيري پژوهشدر این  تنفسي  - آمادگي قلبي منظور از .مصرف کند، تعریف شده است

 پله کویين مي باشد.بالفاصله پس از اجراي آزمون  قلب آزمودني ها توسط ضربان سنج پوالر

 انعطاف پذيري عضالت:

انعطاف پذیري عضالت، عبارت است از قابليت کشساني عضله هاي بدن به منظور تامين وسععت دامنعه  

اسعتفاده از  ، پعژوهشدر ایعن  انعطعاف پعذیري عضعالت منظعور از. راي مفاصل مربوطه کتي بيشتر بحر

 آزمون خمش بدن به جلو خواهد بود.

 متغيرهاي تركيب بدني:

 تركيب بدن:

له، اسعتووان و آب ترکيب بدن به مقادیر نسبي چربي و بافت بدون چربي یا توده بدون چربي یعني عضع

شود که هعم هایي اطالق مين به مجموعه عضالت، چربي و استووان. در واقع ترکيب بدشوداطالق مي

.منظور از ترکيعب بعدن در ایعن دهنعدب بدن انسعان را تشعليل ميدر زنان و هم در مردان مجموعاً ترکي

 درصد چربي و توده بدون چربي مي باشد.پژوهش، 

 درصد چربي:

است که با اسعتفاده از  پژوهشني هاي ،  مقادیر چربي بدن آزمودپژوهشمنظور از درصد چربي در این 

پعوال   –دستگاه کاليپر یا چربي سنج ملانيلي مدل النج و بهره گيري از رابطه سه نقطه ایي جلسون 

 ) سينه، شلم، و ران( برآورد خواهد شد.

 

 

 

                                                                                                                                         
3. Heart - Lung Fitness 
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 (: BMI)  شاخص توده بدن 

ه محاسعب برحسعب متعر قد( آزمودني ها با استفاده از نسبت وزن بدن به مربع  BMIشاخص توده بدن ) 

 برحسعب متعر ، از نسعبت وزن بعدن بعه مربعع قعدپعژوهش. منظور از شاخص توده بعدن در ایعن مي شود

 رآورد خواهد شد.بآزمودني ها است که با استفاده از دستگاه سنجش قد و وزن مدل سلا 

 (: LBM) توده بدون چربي

ي ميزان چربي بعدن اشعاره و ... ( منها ها، ) شامل عضالت، استووان بدن کل توده بدون چربي ، به توده

 تفاضل توده کل بدن از توده چربي مي باشد.،  پژوهش. منظور از توده بدون چربي در این دارد 

 متغيرهاي آمادگي جسماني:

 پرش عمودي:

پارش توان انفجاري پايین تنه وزنه برداران يکی از قابلیت هاي بسیار مهم در وزناه بارداري اسات کاه باه وسایله 

پریعدن از حالعت ،  پعژوهشدر ایعن پرش عمودي منظور از  (.1386ص می شود )سیاک کوهیان عمودي م خ

 سلون و بدون دور خيز از روي سطح زمين به روي سلوي ارتفاع مي باشد.

 پرتاب وزنه از باالي سر:

اسات کاه باا اساتفادک از  نتنه وزنه بردارا باالتوان انفجاري آزمون هاي سنجش  يکی از پرتاب وزنه از باالي سر

در ایعن پرتااب وزناه از بااالي منظعور از  . (1386)سایاک کوهیاان کیلوررمی انجاام مای شود 10تا  5وزنه هاي 

 کیلوررمی است که پ ت به مسیر پرتاب، پرتاب می شود.  5پرتاب وزنه هاي ،  پژوهش

 :وزنه برداران نخبه

وزنعه  در سعطح مسعابقاتشعرکت تند که حداقل سه سال سعابقه وزنه برداراني هس ،وزنه برداران نخبهمنظور از 

 یا ليگ دسته اول کشوري را داشته باشند. کشور قهرماني  برداري
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to determine the effects of weightlifting 

training volume on young elite weightlifters performance. Methods: Thirty young 

elite weightlifters that had at least three years weightlifting experience and/or first 

to third place in national weightlifting championships were selected as subjects. The 

pre, mid and post test study design was used during 27 days training protocol. 

Performance, physiological, physical fitness and body composition variables were 

measured as dependent factors. Result: There were no significant effects of training 

volume increases on snatch, clean & jerck, front squat, back squat, mascular 

flexibility, Vo2max, vertical jump, weight thorowing, fat percentage, lean body 

mass (LBM), and body mass index (BMI).  Conclusion: It was concluded that 

increased training volume had no effects on performance, physiological, physical 

fitness and body composition variables. These findings would be useful as an 

applied approach to control of training volume. 

Keywords: Weightlifting , Training, Performance, Elite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


