
 یدهچک
هقایسِ اثر توریي هقاٍهتی بر تستَسترٍى ٍ کَرتیسٍل پسراى ًَجَاى ٍ جَاى  ّدف کلی پژٍّش حاضر،

ًفر پسراى ًَجَاى ٍ جَاى  فَتسالیست باشگاُ فجر شْر کرد بَدًد کِ  00ًوًَِ آهاري پژٍّش شاهل بَد. 

ِ چْار گرٍُ توریي آزهَدًی ّا ببِ صَرت داٍطلباًِ ٍ از طریق فراخَاى در پژٍّش شرکت کردًد. 

 13ًفر( ٍ گرٍُ شاّد جَاى ) 12ًفر(، گرٍُ توریي جَاى ) 13ًفر(، گرٍُ شاّد ًَجَاى، ) 13ًَجَاى )

. قبل ٍ بعد از آغاز برًاهِ توریٌی، ارزیابی ّاي اٍلیِ هبٌی بر تعییي سي، قد، ٍزى ٍ عَاهل ًفر( تقسین شدًد

جربی، بِ هدت ّشت ّفتِ برًاهِ ّاي توریٌی . در تحقیق حاضر ّر دٍ گرٍُ تَّرهًَی صَرت گرفت

 .خَد را سِ جلسِ در ّفتِ اجرا ًوَدًد

جْت تَزیع  K-Sاز آهار تَصیفی براي هحاسبِ شاخص ّاي هرکسي، پراکٌدگی ٍ ترسین جداٍل، از آزهَى 

ّوبستِ ٍ هستقل  tطبیعی دادُ ّا ٍ براي هطالعِ هعٌی داري درٍى گرٍّی ٍ بیي گرٍّی از آزهًَْاي 

 P≤00/0ٍ سطح هعٌی داري آزهَى ّا در سطح  SPSSاستفادُ شد. کلیِ عولیات آهاري تَسط ًرم افسار 

 اًجام گرفت.

ّفتِ توریي هقاٍهتی در ًَجَاًاى ٍ جَاًاى هَجب کاّش هعٌی دار  8یافتِ ّاي تحقیق ًشاى داد کِ 

در ًَجَاًاى  تستَ سترٍىی دار ٍ سبب افسایش هعٌ( =001/0P)ٍ جَاًاى  (=001/0P) کَرتیسٍل در ًَجَاًاى

(001/0P=)  جَاًاى ٍ(001/0P=)  .شد کِ ایي تغییرات در گرٍُ ّاي شاّد ًَجَاًاى ٍ جَاًاى هعٌی دار ًبَد

ّفتِ توریي هقاٍهتی در گرٍُ جَاًاى بیشتر از گرٍُ  8پس از  تستَ سترٍىّوچٌیي ًتایج ًشاى داد افسایش 

تیسٍل بیي دٍ گرٍُ تفاٍت هعٌی داري ًداشت. عالٍُ بر ایي ًشاى دادُ توریي ًَجَاًاى بَد اها در هَرد کَر

بِ  تستَسترٍىًسبت  شد کِ بیي ًتایج تغییرات پیش آزهَى ٍ پس آزهَى ٍ با شاّد ًَجَاًاى ٍ جَاًاى در

 کَرتیسٍل تفاٍت هعٌی داري ٍجَد دارد.

 ًابَلیكی ًَجَاًاى ٍ جَاًاى شَد.آ َّرهَى ّايًتیجِ گیري: توریي قدرتی هی تَاًد هَجب افسایش رًٍد 
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