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 چکیده

جامعه آماري تحقيق را دانش آموزان کم توان ذهني مقطع راهنمايي عضو مدارس استثنايي شهر تهران 

انتخاب آزمودني ها بودند.  نفر از دانش آموزان مقطع راهنمايي نمونه آماري تحقيق 911تعداد  دادند.تشکيل 

متر )  045دويدن  هاي براکپورت شامل آزمون بصورت تصادفي خوشه اي از مدارس استثنايي مي باشد.

س با عروقي(، چربي زير پوستي و شاخص توده بدن )ترکيب بدني(، آويزان شدن از ميله بارفيک-استقامت قلبي

، دراز و نشست ايزومتريکدست کشيده و دست خميده، پرس سينه )قدرت و استقامت عضالني باال تنه(، شناي 

)قدرت دست و ساعد(، بلند کردن تنه، کشش  غالب شده )استقامت عضالني شکم(، قدرت پنجه دست اصالح

ر مورد اعتبار محتوايي د )انعطاف پذيري( مي باشد.انعطاف پذيري پشت راست و چپ ، راست و چپ شانه

هاي براکپورت که از نقطه نظر پانزده منتقد استفاده گرديد. نتايج همبستگي درون گروهي  آزمونمجموعه 

در سنجش عوامل آمادگي  آزمون( را بين متخصصين نشان داد که حاکي از اعتبار محتوايي r=  8/5توافقي)

روش هاي آماري مورد استفاده جهت محاسبه اعتبار و  شد.بدني مربوطه براي دانش آموزان کم توان ذهني مي با

. جهت گزارش مي باشدپايايي شامل روش هاي رگرسيون چند متغيره، ضريب همبستگي چندگانه و ساده 

  هنجار نمرات نيز از روش رتبه هاي درصدي استفاده گرديد.

صر آمادگي بدني با ترکيب بدني به يافته هاي پژوهشي نشان داد که براساس منطق رابطه بين عنایافته ها: 

( با ترکيب بدني بوده P=  44/5عنوان شاخص اعتبار پيشگو، در کل آزمونهاي براکپورت داراي رابطه همبستگي)

هاي پيشگو کننده برحسب شدت رابطه به ترتيب شامل پرس  آزمون ترين مهماند. همچنين نتايج نشان داد 

ا دست کشيده، انعطاف پذيري پشت چپ، آويزان شدن از ميله بارفيکس با سينه، آويزان شدن از ميله بارفيکس ب

 متر مي باشند. 045و دوي  شده دست خميده، دراز و نشست اصالح
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