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 عروقی در مدرسه بر دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر-تاثیر تمرینات آمادگی قلبی
 )هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مالیر(زهرا سایوند

 

و خطر کمتر  یارتباط با سالمت این عامل به دلیل.است یواستقامت بدنی آمادگ از سنجش یک مؤلفه برجسته یعروق-یآمادگی قلب
MR(توان ذهنیکم افراد ).1989بلیر و همکاران ( دارد يبچه ها و جوانان نقش برجسته ا  يبرا یعروق -یقلب يابتال به بیمارها

آنان به  رود،در نتیجه یباال م یدچار شده و به دنبال آن نسبت از کار افتادگ یوزن و چاق اضافه به یبه مراتب بیش از افراد طبیع)
ه آنهاازجنبی عروق-یعملکردقلب یبالین یبنابرابن بررس.)1993پیتتی و همکاران (کنند یافت می عروق-یسطح پایین تر آمادگی قلب

اندازه .استی ارزیاب قابل)peakvo٢( يبا برآورد شاخص توان هواز یعروق-یعملکرددستگاه قلب.کند یاهمیت پیدام غیرفارماکولوژیک
 یمیدان ياز این رو گزینش آزمونها.گران نیاز دارد یآزمایشگاه تجهیزات به و این متغیر ممتاز فیزیولوژیک دشوار مستقیم يگیر

را به خود جلب کرده است  آسان باشد،توجه پژوهشگران بچه هاوجوانان يآنها براي واجرا کرده یرا پیشگوی يمعتبر که توان هواز
این آزمون براي تخمین آمادگی .است عروقی در نظر گرفته شده-ر شاتل ران یک مقیاس غیر مستقیم آمادگی قلبیمت 20آزمون .

هدف این پژوهش بررسی اثر برنامه تمرینی . )1998فرنهال،پبتتی،ووکوویچ( عروقی کودکان کم توان ذهنی معتبر می باشد-قلبی
در  50-70با بهره هوشی  دختر 34 بدین منظور. نی آموزش پذیر استعروقی در مدرسه در کودکان کم توان ذه-آمادگی قلبی
/٢(و میانگین توده بدن ،سال 17تا  11دامنه سنی  mkg75/318/19(  تحصیلی ابتدایی و  مقاطعاز به شکل تصادفی ساده

 گروه تجربی یک برنامه.  و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند انتخاب شدند شهرستان مالیر استثنایی آموزشگاه راهنمایی
دقیقه تمرینهاي اینتروال شامل راه رفتن ودویدن  20دقیقه گرم کردن، 10شامل  ساعته 1جلسه  3هفته اي و هر هفته  12 تمرین

انجام در صد ضربان قلب بیشینه  80تا  60با دقیقه سرد کردن  5و دقیقه فعالیت هاي تفریحی مثل طناب بازي،والیبال  25،
 20افزایش معنی داري در تعداد دورهاي آزمون  ،هفته 12پس از .مستقل استفاده شد tبراي تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون .دادند

توسعه بنابر این برنامه تمرین مدرسه اي براي .متر شاتل ران براي گروه تجربی دیده شد،ولی در گروه کنترل تغییري مشاهده نشد
که از )2007(عروقی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر مفید است که این نتایج با یافته هاي ازمن و همکارانش-آمادگی قلبی

آنچه در این .عروقی کودکان پسر کم توان ذهنی استفاده کردند ،همخوانی دارد-هفته اي براي ارزیابی آمادگی قلبی 10آزمون 
یک آزمون میدانی است که به سهولت و بدون صرف هزینه مالی زیاد در آموزشگاه هاي دانش  پژوهش حائز اهمیت است ،ارائه

 .عروقی آنها قابل انجام است-آموزان کم توان ذهنی  ،براي توسعه وتخمین آمادگی قلبی

 دختران کم توان ذهنی+متر شاتل ران 20+عروقی-آمادگی قلبی:واژه هاي کلیدي
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