
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

٣٩ 
 

 هفته تمرینات مقاومتی روي دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر 9بررسی تاثیر
 ) هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مالیر(زهرا سایوند

 
اگر چه مطالعات زیادي درباره تاثیر  تمرینات مقاومتی انجام شده است،ولی تعداد کمی از آنها روي اشخاص کم توانی ذهنی تمرکز 

ازآنجا که افراد کم توان ذهنی اغلب به لحاظ اجتماعی منزوي هستند ،شانس کمتري براي یک زندگی .)2004فري(داشته است 
اخیرا برخی تحقیقات ).2002دراهیم (فعال دارند که این سالمتی آنها را به خطر انداخته و منجر به ضعف عضالت آنها می گردد

ن ذهنی انجام شده است اما مطالعات اندکی روي قدرت عضالنی آنها صورت گرفته تنفسی افراد کم توا-روي استقامت قلبی
بنابر این ضروري است که تمرکز بیشتري روي برنامه ریزي جهت توسعه قدرت در افراد کم توان ذهنی براي ترغیب آنها به .است

وي دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی ر. سبک زندگی فعال تر ،انجام شود
/٢(و میانگین توده بدن  ،سال 22تا 16در دامنه سنی 50-70با بهره هوشی  نفر 34 بدین منظور. است mkg75/318/19(   به

آنها به مدت . انتخاب شدندشهرستان مالیر   استثناییهاي  آموزشگاهو دبیرستان  تحصیلی راهنمایی طعامقاز شکل تصادفی ساده 
 5هر جلسه تمرین شامل .دقیقه اي به انجام تمرینات مقاومتی روي باالتنه و پایین تنه پرداختند 50جلسه  2هفته و هر هفته  9

 12تا  8اومتی با دقیقه تمرینات مق 25دقیقه گرم کردن هوازي از جمله راه رفتن،آهسته دویدن و سپس حرکات کششی و بعد 
تکرار در هر ست شامل پرس سینه،پرس ایستاده با هالتر،حرکت جلو بازو،کشش قسمت تحتانی پشت،حرکت سر شانه از طرفین، باز 

سطح اولیه مقاومت بر اساس وزن بدن آنها تعیین شد و در ادامه . کردن پا،کرانچ شکم،پارویی نشسته و پشت بازویی نشسته ،بود
دقیقه آخر هم به یک فعالیت ورزشی مثل والیبال،بسکتبال و یا   20. س کمیت عملکردشان در تمرین هاي قبلیتمرینات بر اسا

تحلیل  تجزیه و .مستقل استفاده شد tبراي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون . فوتبال پرداخته شد تا دانش آموزان را فعال نگه داریم
با استفاده از قدرت دانش آموزان  .انجام شد Excelو  SPSSگیري از نرم افزار بهرهبا ) >P 05/0(داده ها در سطح معنی داري

یافته هاي پژوهش نشان داد که همه دانش آموزان در پرس ایستاده با هالتر ،کشش قسمت  .اندازه گیري شد  Brzyckiفرمول 
ولی در سایر تمرین ها حد اقل یک نفر . بت نگاه داشتندتحتانی پشت وباز کردن پا ،وزن مقاومت اولیه را افزایش داده و یا آن را ثا

همه دانش آموزان در تمرین هایی که روي بیش از یک گروه عضالنی خاص .وجود داشت که وزن مقاومت اولیه را کاهش دهد 
ینی که تمرکزش و در تمر.پرس سینه،پرس ایستاده با هالتر و پشت بازویی نشسته ،عملکرد بهتري داشتند:تمرکز داشتند از جمله

بار  2این پژوهش نشان داد که افراد کم توان ذهنی می توانند با تمرینهاي مقاومتی . روي عضله دو سر بود ،مشکل بیشتري داشتند
 .افزایش دهند )>P 05/0(ماه،قدرت باال تنه و پایین تنه خود  را به صورت معنی داري 2در هفته به مدت 
 . کم توان ذهنیقدرت باالتنه و پایین تنه ،، تمرینات مقاومتی:واژه هاي کلیدي

١-Fery,G.C.(٢٠٠۴).Comparison of physical activity level between adults with and without mental retardation.Journal 
۱,۲۳۵of Physical Activity and Health -۲۴۵. 

٢-Draheim,C.C.,Williams,B.P.,&McCubbin,J.A.(٢٠٠٢).Prevalence of physical inactivity and recommended physical 
activity in community based adults with mental retardation . ۴۰,۴۳۶Mental retardation , -۴۴۴ 
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