
 چکیذُ

 ّای شاخص تر تٌش تحت زهاى توریي ٍ هؼکَض ّرهي توریي شیَُ دٍ اثر هقایعِذف كلي پصٍّش حاضر، ّ

 تذًعاز تَد.  هرداى در هْارت تِ ٍاتعتِ جعواًي آهادگي ٍ تذى تركیة هٌتخة

( 20/83±14/19، ٍزى 16/177±79/5،  قذ 53/25±2/ 62)تا هیاًگیي ظٌيًفر هرد تذًعاز توریي كردُ  45

 3طَر تصافي در  تِ كِ تصَرت ًوًَِ در دظترض اًتخاب شذًذ ٍ هي دادًذ،آزهَدًي ّای تحقیق حاضر را تشکیل 

 3 صَرت تِ ٍ ّفتِ 8 تحقیق كل زهاى هذت .ًذتقعین شذٍ كٌترل  TUTگرٍُ هعاٍی توریي ّرهي هؼکَض، توریي 

% یک تکرار  45-60تا شذت  TUT% ٍ توریٌات  70-85تَد كِ توریٌات ّرهي هؼکَض تا شذت  ّفتِ در توریي جلعِ

تیشیٌِ تا اظتفادُ از ٍزًِ آزاد ٍ دظتگاُ ّای تذًعازی اًجام شذ. هتغیرّای درصذچرتي تذى، تَدُ تذٍى چرتي تذى اًذازُ دٍر 

تازٍ، دٍر راى ٍ دٍر ظیٌِ، تَاى ػوَدی، قذرت ػضالًي، اظتقاهت ػضالًي، ظرػت، تؼادل، ّواٌّگي ٍ چاتکي پیش از 

 ّای آزهَى از ،تِ هٌظَر تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج. گرفت قرار ياتیارز هَردٍ پط از پایاى ّشت ّفتِ شرٍع توریٌات 

 اظتفادُ شذ. >05/0Pٍ ٍیلکاكعَى در ظطح هؼٌي داری  ّوثعتِ t ، تَكي، كرٍظکال ٍالیط،ANOVAی آهار

 ،(P =008/0)اًذازُ دٍر تازٍ  در تحقیق ّای گرٍُ تیي دار هؼٌي تفاٍت گر ًشاى حاضر پصٍّش ّای یافتِ

تؼادل  ّوچٌیي هشاّذُ شذ. TUTتِ ًفغ گرٍُ  ،(P ;004/0)قذرت ػضالًي   (P ;000/0)اظتقاهت ػضالًي 

اها در هَرد درصذچرتي تذى، تغییرات هؼٌي داری را تِ ًفغ گرٍُ ّرهي هؼکَض ًشاى داد.  (P <006/0)ایعتا  

تَدُ تذٍى چرتي تذى، دٍر ظیٌِ ٍ راى، تَاى ػوَدی، ظرػت، ّواٌّگي ٍ چاتکي تفاٍت هؼٌي داری هشاّذُ ًشذ  

(05/0< P). 

ّرهي هؼکَض تر تؼادل هرداى تذًعاز هؤثر تَدُ اظت ّوچٌیي  توریي ّفتِ 8 كِ داد ًشاى حاضر تحقیق ًتایج

تر اًذازُ دٍر تازٍ ٍ اظتقاهت ػضالًي ایي افراد تأثیر هثثت هؼٌي داری داشت ٍ قذرت ػضالًي ًیس  TUTتوریٌات 

قرار گرفت. ایي ًتایج ًشاى هي دّذ كِ احتواال شیَُ  TUTتحت تأثیر ّر دٍ شیَُ توریٌي ّرهي هؼکَض ٍ 

تْثَد تؼادل هرداى تذًعاز  تأثیر تیشتری تر ّایپرترٍفي ٍ اظتقاهت ػضالًي داشتِ تاشذ ٍ جْت TUTتوریٌي 

 هؤثر تر اظت.  TUTظیعتن ّرهي هؼکَض ًعثت تِ ظیعتن 
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