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 دهیچک
لذا هدف مطالعه حاضر  ،صورت گرفته است یکم توان ذهنمردان  یب بدنیترکبر  یورزشنات یتمردر رابطه با اثرات  یقات اندکیتحق :مقدمه
 .است یکم توان ذهنمردان  یب بدنیبر ترک فوتبالنات یتمراثر هشت هفته  یبررس
انتخاب و در به صورت در دسترس و هدفمند راز یششهرستان تالش  یموسسه کم توان ذهن داوطلبمرد  16 یمه تجربین مطالعه نیدر ا :روش

را انجام دادند  فوتبالنات یتمر قهیدق 90جلسه ، سه جلسه در هفته و هر به مدت هشت هفته یگروه تجرب. م شدندیو کنترل تقس یدو گروه تجرب
جهت . شد يریاندازه گ ها یآزمودن یب بدنیترکان هشت هفته یپاش آزمون و یپدر . روزانه خود را انجام دادند يت هایو گروه کنترل فقط فعال

 ).p≥05/0(ه استفاده شد مستقل و وابست tرنوف، یاسم -کالموگروف يآمار يق از آزمون هایتحق يافته هایل یه و تحلیتجز
 ی، توده مواد معدن)p=57/0(ن ی، توده پروتئ)p=69/0(آب کل بدن بر  يدار یاثر معن فوتبالنات یج نشان داد هشت هفته تمرینتا :افته های
)46/0=p( توده خالص بدن ،)43/0=p (یو توده چرب )65/0=p (ندارد یکم توان ذهن مردان . 
 یب بدنیبر بهبود ترک يدار یاثر معنفوتبال منتخب  ینات ورزشیهشت هفته تمر رسد یبه نظر مق حاضر یج تحقیبا توجه به نتا :يریجه گینت

 . ندارد یمردان کم توان ذهن
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Abstract 
Introduction: Few researchs conducted about the effect of football exercises on body 
composition of mental retardation male, so aim of present study was to review the effect of eight 
weeks football trainings on body composition of mental retardation male. 
Methods: In this semi-experimental study, 16 volunteer male of talash mental retardation 
institute of shiraz city were randomly selected and divided in two groups of experimental and 
control. The experimental group performed football trainings for eight weeks, three sessions per 



week and 90 minutes per session and control group performed only their daily activities. Body 
composition of the subjects was measured in pre-test and at the end of eight weeks. For analysis 
of research findings used Kolmogorov-Smirnov, independent and dependent t-tests (p≤0.05). 
Results: The results showed that eight weeks football trainings have no significant effect on total 
body fluid (p=0.69), protein mass (p=0.57), mineral mass (p=0.46), lean body mass (p=0.43) and 
fat mass (p=0.65) of mental retardation male. 
Conclusion: According to the results of present study it seems that eight weeks selected football 
trainings have no significant effect on improvement of body composition of mental retardation 
mal. 
Keywords: Football, Body Composition, Mental Retardation 



 مقدمه
 سازشی هاي مهارت در چنین هم و رفتار سازشی و ذهنی عملکرد در معناداري هاي محدودیت با که است ناتوانی ینوع ذهنی توانی کم

 با ن افرادیا. دهند یم لیتشک یذهن توان کم افراد و کودکان جامعه را تیجمع درصد دو از شیب. )1( است عملی همراه و ادراکی اجتماعی،
 همراه مناسبنا یجنس و یاجتماع رفتار و يا شهیکل يرفتارها ،یفعال شیب مخرب، رفتار خود، به بیآس ،يپرخاشگر لیقب از ياررفت مشکالت

مطالعات  ).2( دارد یمنف ریتاث ها آن مراقبان و انیاطراف هم و مانده عقب شخص تیو امن یسالمت بر هم ناسازگارانه يرفتارها نیچن نیا .است
 يبهبود و اصالح رفتارهان یهمچنو  یتندرستسالمت و  ي، برایذهن توان کم يژه در افراد دارایمنظم، به و یت بدنیفعالکه نشان داده اند 

ن روز در یچند یطد یشدمتوسط تا  یت بدنیقه فعالیدق 60حداقل ن افراد یا يموجود برا يدستورالعمل ها ).3-5( دارد یت اساسیاهم مخرب
سه با همساالن بدون یدر مقا یورزشنات ینسبت به تمر یمشابه يهاواکنش  یذهن توان کمن، افراد یعالوه بر ا. کنند یه میرا توص هفته
در  یذهن توان کمافراد نمره نشان داده اند که  یمطالعات قبل ن حالیبا ا ).6( حرکت وجود دارد يش برایاز به افزایت دارند، هرچند نیمعلول

 از همان جنس و سن کمتر است یعیطبت یسه با جمعیخود، در مقا یدر تمام مراحل زندگ یجسمان یآمادگ ياستاندارد شده برا يها آزمون
 يریشگیپ يبرا یمنظم در طول زندگ یت بدنیمهم است و فعال یذهن توان کم يافراد دارا یسالمت يبرا یجسمان یسطح مناسب آمادگ .)7،8(

 آن یکیزیو ف یشرفت ذهنیبه پ یذهن توان کم يمنظم افراد دارا یت بدنین، فعالیعالوه بر ا .شود یه میتوص يریشگیر قابل پیغ يها يماریاز ب
در افراد  یجسمان ین تر آمادگییتوان فرض کرد که سطح پا یم .)9،10( دهد یش میرا افزا یزه زندگیو انگ یثبات احساسو  کند یها کمک م

ت ید که فعالنده یقات نشان میتحق .است یجسمان يت هایفعال با يسازگارو عدم  تحرك یب یوه زندگیک شیجه ی، نتیذهن توان کم مبتال به
 يت هایفعالروزانه خود  يت در برنامه هاین جمعیشود ا یه مین توصیرا بهبود بخشد و بنابرا یذهن توان کمافراد  یت زندگیفیتواند ک یم یبدن

در  يادیزان زیتواند به م یم تعادلن یهمچنو  یقدرت عضالن، یمت عضالناستقا، ياستقامت هواز. )11-13( دنقرار دهرا  مختلف یجسمان
، تعادل و خطر یبر سطح چاق یر منفیتواند تاث ین عوامل میا). 14،15( شوند یکه مانع عملکرد روزانه م ،ابدیکاهش  یذهن توان کمافراد 
د ییتأرا ت بودند، یمعلول يکه دارا يدر افراد طیبهبود شراو  یجسمان یبر آمادگ ینات بدنیتمرر یتأث یمطالعات قبل). 16،17( داشته باشد افتادن

 بدن توده شاخص ،یتوان ذهن کم افراد که ندا داده نشان ها پژوهش .اشاره دارد بدن عناصر به که است بدن واژه اي بیترک ).14( کنند یم
 براي مناسب و یکاف فرصت نداشتن). 18( است شتریعادي ب فرادا به نسبت آنان در چاق افراد درصد و عادي دارند افراد به نسبت شتريیب

 افراد نیا در یو چاق وزن اضافه زانیم که اند کرده گزارش یمختلف مطالعات. است مشکل نیا بروز علل نیتر مهم از یبدن هاي تیانجام فعال
 همکاران و یفول .کردند دیتاک یذهن توان افراد کم نبد یچرب کاهش بر و است يشتریب توجه ازمندی، نیسالمت دهايیتهد از یکی عنوان به
 مهارت و یجسمان یسطوح آمادگ نیب ارتباط مطالعه ي ضمن کره اي، یذهن کم توان دختر و پسر دانش آموزان روي بر با مطالعه اي )2008(

طور  به یجسمان یآمادگ سطوح و میرمستقیغ طور ه بهیپا یحرکت هاي مهارت سطوح که افتندیدر ها یآزمودن یچرب و هیپا یحرکت هاي
کم  افراد بدن یچرب در کاهش یسالمت با مرتبط یجسمان یآمادگ و هیپا یحرکت هاي مهارت تیاهم بر و است ارتباط در بدن یچرب با میمستق
را مورد مطالعه قرار دادند و  ینذه توان کمافراد بر  یجسمان یآمادگ ير برنامه هایز تأثین) 2010(وو و همکاران ). 19( کردند دیتاک یذهن توان

 دوره یک مثبت اثر ز بیانگرین )2017(  و همکاران یق اراضینتایج تحق). 20( را گزارش کردند یکاهش قابل توجه در وزن و شاخص توده بدن
 است ذهنی توان کم سرپ آموزان دانش چابکی و پذیري عضالنی، انعطاف استقامت بدن، ترکیب هوازي، توان بر دویدن و زنی تمرینات طناب

)21.( 
 ریم و مرگ و از امراض ريیشگیپ و یتندرست و یسالمت داشتن براي سالم، از افراد شتریب ای و برابر یذهن توان کم افراد رسد یم نظر به

 که کردند اظهار )2010( همکاران و لدزیش. ، دارندیاسکلت - یعضالن و یعروق -یقلب دستگاه هاي و سالمت یجسمان یآمادگ به ازین زودرس،
 غالباً ندارند، را یذهن مشغله با کاري ط هايیمح در کردن کار و یو شناخت یذهن هاي مهارت به پرداختن ییتوانا یکم توان ذهن چون افراد

مه گزارش ، هیاز طرف). 22( یو شناخت یذهن هاي مهارت تا دارد دیتاک یجسمان هاي بر مهارت شود، یم سپرده ها آن به که ییت هایفعال
را بهبود  یذهن توان افراد کم یت زندگیفیو ک يت کاری، ظرفیجسمان یتواند آمادگ یم یت بدنیدهد که فعال ینشان م یذکر شده به روشن يها

ه حاضر با مطالع ،یافراد کم توان ذهن یب بدنیبر ترک یتوپ یورزشنات یتمر اثرنه ین کمبود مطالعه در زمیبا توجه به موارد مذکور و همچن. بخشد
 .صورت گرفت یکم توان ذهندر مرکز  يتحت پرستارمردان  یب بدنیفوتبال بر ترکمنتخب نات یاثر هشت هفته تمر یبررسهدف 

 
 روش کار



 داوطلب یمرد کم توان ذهن 16. استفاده شد پس آزمون همراه با گروه کنترل -ش آزمونیپ یطرح دو گروه از یمه تجربین مطالعهن یدر ا
. انتخاب شدند يبه صورت در دسترس و هدفمند به عنوان نمونه آمارراز یتالش واقع در اکبرآباد ش یاز موسسه کم توان ذهن ق،یحقشرکت در ت
افراد داوطلب نوشته و پس از  یاسامراز یتالش واقع در اکبرآباد ش یموسسه کم توان ذهندر ابتدا پس از مراجعه به ق حاضر یتحق يجهت اجرا

ها با استفاده از  یآزمودن یمامدر ت یب بدنیترکش آزمون یدر ابتدا در پ. ندانتخاب شد ینفر به عنوان آزمودن 16ر موسسه یبا مد یهماهنگ
وارد شده به نرم افزار شامل قد، وزن، سن، دور کمر و دور باسن بود  يداده ها. )23 ( شد يریاندازه گ) Boca X1مدل ( یب بدنیتگاه ترکدس

سپس . م شدندیو کنترل تقس یتجربنفره  8ها به دو گروه  یدر ادامه آزمودن. دینما یل میاز را تحلیمورد ن ي، پارامترهایکه بعد از اسکن بدن
ق یدر طول دوره تحق. را انجام دادندفوتبال منتخب  ینات ورزشیتمر قهیدق 90، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت هشت هفته یگروه تجرب

رها از هر دو یمتغ یش آزمون تمامیان هشت هفته مجددا مشابه با پیدر پا. دادند یروزانه خود را انجام م يت هایقط فعالف موسسهگروه کنترل در 
مستقل و  tرنوف، یاسم -کالموگروف يآمار يق از آزمون هایتحق يافته هایل یه و تحلیجهت تجز. شدند يریو کنترل اندازه گ یگروه تجرب

 ).p≥05/0(وابسته استفاده شد 
 

 فوتبال منتخب یورزشنات یپروتکل تمر
ت یک جلسه فعالین مطالعه یدر ا. انجام شدقه یدق 90هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه  به مدتفوتبال  یورزشنات یپروتکل تمر

ها به  یآزمودن یکردن تمامدر مرحله گرم . و سرد کردن ین اصلیشد که عبارت بودند از مرحله گرم کردن، تمر یل میاز سه قسمت تشک یورزش
شد عضالت  یات مرحله گرم کردن تالش منین تمریدر ح. دادند یرا انجام م ینات کششیراه رفتن و تمر یورزش يت هایقه فعالیدق 10مدت 

ک یدر هر . ردیک کننده ران مورد کشش قرار گیعضالت دورکنند و نزد، دو قلو و ینگ، چهارسر رانی، همسترینیل عضالت سرین تنه از قبییپا
ه دهند در ادامه عضله مورد نظر را به مورد کشش قرار یثان 15را به مدت مورد نظر عضالت شد  یخواسته مها  یآزمودناز  یکششنات یاز تمر

ن یل از ببینات پاس بغل پا، شوت بغل پا، دریشامل تمرفوتبال  ینات ورزشیتمر یدر مرحله اصل. دهندشن قرار یلکسیه در حالت ریمدت پنج ثان
 يپله با توپ، گام بردار يرو يام بردارگن موانع، یاز ب) سمت چپ(ن موانع، پرش از پهلو یاز ب) سمت راست(، پرش از پهلو یموانع، زدن پنالت

ه ب يتکرار 8در پنج ست نات مذکور یتمر ین نکته قابل ذکر است که تمامیا. شد یم) 4 × 9( یرفت و برگشت يپله بدون توپ و دوها يرو
داد و پس از  یانجام م يصوت حرکت مورد نظر را به صورت انفراد يدن صدایبا شن یآزمودنهر قت یدر حق. تگرف یصورت م يصورت انفراد

داد در ادامه  یصوت حرکت مورد نظر را انجام م يدن صدایپس از شن يبعد یگرفت سپس آزمودن یصف قرار م يانتهاک بار حرکت در یخاتمه 
 ین هر ست به تمامیسپس ب ؛گرفت یم صورت یهر آزمودن يتکرار دوم برا ،ها حرکت مورد نظر را اجرا نمودند یآزمودن یمامکه ت نیپس از ا

انجام همانند مرحله گرم کردن  قهیدق 10و راه رفتن به مدت  ینات کششیدر مرحله سرد کردن تمر. شد یقه استراحت داده میها سه دق یآزمودن
 . گرفت یصورت م 18تا  16ن ساعت یظهر باز  در بعد ینیسات تمرکل جل شد، یم
 
 افته های
ب در یق به ترتیتحق يرهایش آزمون و پس آزمون متغین سطوح پیچن و کنترل و هم یتجرب يها گروه ها یآزمودن یت شناختیجمع يها یژگیو

، توده )p=75/0( نی، توده پروتئ)p=98/0(ل بدن ع آب کیرنوف نشان داد توزیاسم -ج آزمون کلموگروفینتا. ارائه شده است 2و  1جداول 
مستقل در  tج آزمون ینتا .باشد یم یعیق طبیتحق يدر گروه ها) p=93/0( یو توده چرب) p=92/0(، توده خالص بدن )p=63/0( یمواد معدن

و  p=57/0(ن ی، توده پروتئ)t=69/0و  p=69/0(رات آب کل بدن ییزان تغیدر م يدار یتفاوت معنپس از هشت هفته دهد  ینشان م 2جدول 
69/0=t(ی، توده مواد معدن )46/0=p  75/0و=t( توده خالص بدن ،)43/0=p  80/0و=t (یو توده چرب )65/0=p  46/0و =t (يگروه ها 
بدن ش آزمون و پس آزمون آب کل یدر سطوح پ يدار یدهد تفاوت معن ینشان م 2وابسته در جدول  tج آزمون ینتا. ق وجود نداردیتحق

)49/0=p  72/0و=t(ن ی، توده پروتئ)28/0=p  16/1و=t(ی، توده مواد معدن )60/0=p  54/0و=t( توده خالص بدن ،)42/0=p  و
84/0=t (یو توده چرب )78/0=p  28/0و =t (در سطوح  يدار یدهد تفاوت معن ین آزمون نشان میج این نتایهمچن وجود ندارد یگروه تجرب

و  p=62/0( ی، توده مواد معدن)t= -11/0و  p=91/0(ن ی، توده پروتئ)t= -26/0و  p=79/0(ب کل بدن ش آزمون و پس آزمون آیپ
51/0- =t( توده خالص بدن ،)72/0=p  36/0و- =t (یو توده چرب )65/0=p  46/0و- =t (گروه کنترل وجود ندارد 

 



 و کنترل یتجرب يوه هاگر يها یآزمودن یت شناختیجمع يها یژگیو. 1جدول          
 رییمتغ )سال(سن  )متر یسانت(قد  )لوگرمیک(وزن 

 گروه
 یتجرب 44/7±33/25 11/5±39/164 17/5±09/68
 کنترل 12/3±42/29 06/7±22/169 75/4±54/67

 
 و کنترل یتجرب يق در گروه هایتحق يرهایش آزمون و پس آزمون متغیسه سطوح پیمقا. 2جدول 

 گروه رییمتغ
 يریزمان اندازه گ

t وابسته t مستقل 
 پس آزمون ش آزمونیپ

آب کل بدن 
 )لوگرمیک(

 53/34 ± 17/5 یتجرب
38/4 ± 
41/36 

49/0=p  72/0و=t 
69/0=p  69/0و=t 

 ± 00/5 50/35 ± 23/5 کنترل
78/34 

79/0=p  26/0و- =t 

ن یتوده پروتئ
 )لوگرمیک(

 91/11 ± 28/1 یتجرب
18/1 ± 
58/12 28/0=p  16/1و=t 

57/0=p  69/0و=t 
 51/12 ± 47/2 کنترل

44/2 ± 
36/12 91/0=p  11/0و- =t 

 یتوده مواد معدن
 )لوگرمیک(

 t=54/0و  p=60/0 00/3 ± 34/0 88/2 ± 40/0 یتجرب
46/0=p  75/0و=t 

 t= -51/0و  p=62/0 81/2 ± 37/0 91/2 ± 35/0 کنترل
توده خالص بدن 

 )لوگرمیک(
 t=84/0و  p=42/0 00/49±23/5 45/46±22/6 یتجرب

43/0=p  80/0و=t 
 t= -36/0و  p=72/0 01/47±32/7 46/48±64/7 کنترل

 یتوده چرب
 )لوگرمیک(

 t=28/0و  p=78/0 87/16±34/8 28/15±54/12 یتجرب
65/0=p  46/0و =t 

 t= -46/0و  p=65/0 01/17±32/7 37/18±17/4 کنترل
 
 

 بحث 
 نتایج. ندارد یمردان کم توان ذهن یب بدنیبر بهبود ترک يدار یمنتخب فوتبال اثر معن ینات ورزشیتمر هشت هفته نشان دادق حاضر یج تحقینتا

 شود می ذهنی توان کم افراد در جسمانی هاي آمادگی شاخص بهبود موجب آن نوع از مستقل تمرینات ورزشی، دهد می نشان متعدد تحقیقات
 در یورزش و عملکرد یبدن بیترک بهبود جهتمناسب  یجسمان یآمادگ لذا برنامه دارند، یامناسبن یبدن بیترک اغلب یذهن افراد کم توان). 24(
 ها آن تحرك یب یزندگ سبک از یناش یکم توانان ذهن یعموم سالمت و یجسمان یآمادگ نییپا سطوح .رسد یم نظر به يضرور افراد نیا

 در). 25( است ییم غذایرژ ریتاث تحت شتریب مداخالت، گرید به نسبت کاهش وزن .دارد وجود افراد نیا در وزن کاهش به ازین رو نیاز ا .است
). 26( شود افراد نیا در وزن به کاهش منجر تواند یم ییتنها به شده يزیر برنامه ییغذا میک رژی که است شده گزارش مطالعات یبرخ

 موثرتر باشد وزن کاهش بر تواند یم يرفتار و یآموزش ک برنامهی با یورزش و يا هیتغذ مداخالت دو هر بیترک معتقدند یبرخ که یدرحال
 شده، اعمال شدت به نسبت ینیتمر برنامه مدت نبودن یکاف تواند یم فوق يها در شاخص بهبود عدم يبرا یاحتمال لیدال از یکی). 27(

  .دینما ظاهر را خود مطلوب راتیتاث واندبت نیتا تمر است بوده الزم شدت نیا يبرا يشتریب زمان د مدتیشا گرید عبارت به .باشد
 ریبا تاث رابطه در همکاران، و ينصرآباد توسط که يمطالعه ا درن راستا، یدر هم .است مطالعات همسو یبرخ يافته هایق حاضر با یج تحقینتا
 يرهایمتغ در بهبود شد، عدم انجام یذهن توان کم دختران یجسمان یآمادگ عوامل یبرخ بر منتخب يهفته ا 3 یورزش نیتمر دوره کی

و  یقیحق). 28( کردند انیب نیتمر ياجرا مدت با سهیدر مقا نیتمر يباال شدت را جهینت نیا کسب علت نیمحقق شد گزارش بدن بیترک



 يها بر شاخص اما شود یم بسته و باز چشمان با ستایا تعادل معنادار شیافزا باعث منتخب ناتیتمر انجام دادند ز نشانین) 1393(همکاران 
 عدم خود قیدر تحق زین همکاران، کالدرز و). 25( ندارد يمعنادار ریتاث ،یبدن بیترک و یعضالن یخستگ شاخص ،یعضالن يروین ا،یپو تعادل
 متفاوت علت تواند یم یذهن یناتوان بودن نوع مشابه و ها یآزمودن بودن کدستی که کردند انیب ها آن .کردند گزارش را بدن بیترک در بهبود
 در بار 9 و قهیدق 42مدت به هفته، در بار 4( ینیتمر حجم دو که دادند همکاران نشان و يالردیگن، یچن هم). 29( باشد قاتیج تحقینتا بودن
 یذهن توان کم دختران )بدن یچرب و درصد یبدن توده شاخص و کمر دور( یبدن بیترک يها از شاخص یبرخ بر )قهیدق 45 مدت به هفته

 . نمودند ذکر نیتمر نییپا شدت و کوتاه دوره را بدن بیترک يرهایمتغ در رییتغ عدم یاحتمال لیدال از یکی ها آن). 30( ندارد يدار یمعن ریتاث
، اوزمن و )2017(و همکاران  ی، اراض)2015(و همکاران  ياز جمله مشهدمطالعات  یبرخ يافته هایق حاضر با یج تحقینتان وجود یبا ا

 مثبت اثر بیانگر )2017(و همکاران  یق اراضینتایج تحق. )31 -33، 21(ست ینهمسو ) 2010(و همکاران  یدتیو گو) 2007(همکاران 
هاي  برنامه تأثیر 2010 سال در همچنین). 21(است  ذهنی توان کم پسر آموزان دانش بدن ترکیب بر دویدن و زنی تمرینات طناب دوره یک

 کاهش تمرینی برنامۀ ماه مداخالت 6 از بعد .گرفت قرار مطالعه مورد ساله 67-19 ذهنی توان کم راداف از نفر 146 بر جسمانی آمادگی
 و باشد گذاشته ریتاث قیج تحقینتا بر ها یآزمودن ییغذا میرژ کنترل عدم است ممکن). 34( شد دیده بدن توده و شاخص وزن در معناداري

که  کردند انیب همکاران، و انیهاگوب رابطه نیهم در .شده باشند بدن بیترک و وزن در رییتغ معد باعث شتریب يافت غذایدر با ما يها یآزمودن
 که کند یم رییتغ يا به گونه يانرژ میتنظ يها هورمون سطح و ابدی یم شیورزش افزا جلسه 4 از بعد یناتوان بدون مردان و زنان ياشتها
 میرژ کنترل عدم به مربوط حاضر قیتحق در ب بدنیترک و وزن نکردن رییتغ که ودر یم احتمال ).35( شود یم یمصرف يانرژ کیتحر باعث

 یط در که یکه ورزش کند یم انیب خود پژوهش در وت،یال گر،ید طرف از .باشد ناتیتمر مناسب شدت و مدت نبودن یکاف نیچن و هم ییغذا
 ).36( ندارد يریتاث بدن بیترک نشود بر مصرف ينرژا ینیتمر جلسه هر در يلوکالریک 1100 شتریب ای و نرود دست از وزن آن

 بدن، نقش بیترک بهبود يها برنامه در که کردند عنوان ،ینیو گائ یرجب رابطه، نیهم در .باشد ینیتمر جلسات مدت زمان تواند یم گرید مورد
 است آن حفظ و سالمت در بهبود یمهم عامل هفته، در یجسمان تیفعال زمان مدت کل بوده و تر مهم آن شدت از یجسمان تیفعال زمان مدت

که  ییاز آنجا که يطور به .باشد جینتا کسب يبرا يگریه دیتوج تواند یم زین حاضر قیتحق در شده استفاده ناتینوع تمر ن،یچن هم ).37(
 و بوده يهواز یب نوع از شتریب پژوهش نیا در شده استفاده نات فوتبال منتخبیتمر است، )يهواز یدرصد ب70( يهواز یورزش ب یفوتبال نوع

 بدن بیترک جهینت در و شده ریتر درگ کم گرید يها ستمیس به نسبت ،يهواز يانرژ ستمینات، سیتمر نیا ياجرا طول در شود یم تصور نیچن
 مورد ذهنی توان کم افراد بدن بر چربی غذایی رژیم و ورزش تأثیر و تنهایی به مداخالت ورزشی تأثیر همچنین، .ر شودییتغ تخوشدس کمتر

دلیل  بنابراین،). 38(اند تأثیري نداشته چربی کاهش در اما اند، بوده مؤثر حفظ چربی در ورزشی مداخالت داد نشان نتایج .قرار گرفت مطالعه
 رژیم رلکنت عدم و تمرین و شدت مدت تمرین، دوره جنس، سن، به توان می را پژوهش حاضر با اخیر هاي پژوهش سویی هم عدم احتمالی
 .داد نسبت وزانهر یبدنهاي  فعالیت و غذایی

 
 يریجه گینت

ن، یآب کل بدن، توده پروتئ شیافزامنجر به منتخب فوتبال  ینات ورزشیهشت هفته تمراگرچه  رسد یبه نظر مق حاضر یج تحقینتا بر اساس
از . باشد یدار نم یرات معنیین تغین وجود ایاست با اشده  یمردان کم توان ذهن یتوده چربن یهمچنو  یتوده مواد معدنو  توده خالص بدن

 ینیتمر يبرنامه هارسد  ی، به نظر مباشد یم يضرور یذهن کم توانافراد  يبرا یورزش يو برنامه ها یبدن يت هایاستفاده از فعالکه  ییآنجا
 . آنان گردند یسالمت جسمبهبود منجر به  تاشوند  یطراح یکم توان ذهنک افراد یولوژیزیفو  يساختار يها یژگیمطابق با وست یبا یم
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ن یکه در انجام ا يها یه آزمودنیراز و کلیر موسسه تالش شهرستان شیخود را از مد یسندگان مطالعه حاضر مراتب تشکر و قدردانیله نوینوسیبد
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