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 چکیده

 باا  تندرسایی  با   مرباطط  جسااایی  آمااگیی  های شاخص وضعیت ارتباط بررسیهدف از پژوهش حاضر 

 آمطز بطگ. گایش گخیران اضطراب و افسرگیی بالینی اخیالل

با تطج  ب  جدول مطریان تطصیفی ایجام شد. -پژوهش حاضر ماهیت ییا  تجربی گاشت و بصطرت میدایی

گر س  مدرسا  منیباش شا ر     گوم یفر گایش آمطز مقطع میطسط  022حاضر از بین  جامع  آماری پژوهش 

گر ایان جسسا  گر خصاطز جاتیاات پاژوهش،       یفر ب  عنطان یاطی  پژوهش اییبااب شادید.   052رشت، 

از  ,یا  هفیا  بعاد   چگطیگی اجرا فعالیت ورزشی و یحطه پر کرگن پرسشنام  تطضیحاتی ب  افراگ گاگه شد. 

میار،، چاابکی الینطیا،،  ایعطااف پا،یری، تبیا        02ص های آماگیی جسااایی سارعت   آزمطگیی ها شاخ

گاگه  ایعطاف،، تطان ایفجاری پرش سارجنت، و  اضطراب و افسرگیی از طریق پرسشنام  ایدازه ییری شاد. 

 ایدازه ییری شد. 02یسب   spssهای پژوهش تطسط یرم افاار 

بین میغیر اضطراب صفیی و حالیی رابط  منفی باا افسارگیی و    ییایج آزمطن اسپیرمن یشان گهنده آن بطگ ک 

بسیار پایینی وجطگ گارگ. با تطج  ب  ییایج بدست آمده ب  یظر می رسد ک  بین میغیر های اضطرب صافیی و  

،. ییایج آزمطن اسپیرمن یشان گهنده آن بطگ کا  باین   p>25/2حالیی با افسرگیی ارتباط بارزی وجطگ یدارگ 

افسرگیی با چابکی، سرعت، ایعطاف پ،یری و تطان بی هطازی ارتباط بسیار پایین باطگ. باا تطجا  با      میغیر 

ییایج بدست آمده ب  یظر می رسد ک  بین میغیر افسرگیی با چابکی، سرعت، ایعطااف پا،یری و تاطان بای     

  باین میغیار   ،. ییایج آزماطن اساپیرمن یشاان گهناده آن باطگ کا      p>25/2هطازی ارتباط بارزی وجطگ یدارگ 

اضطراب صفیی و حالیی با چابکی، سرعت، ایعطاف پ،یری و تطان بی هطازی ارتباط بسیار پاایین باطگ.  باا    

تطج  ب  ییایج بدست آمده ب  یظر می رسد ک  بین میغیر اضطراب صافیی و اضاطراب حاالیی باا چاابکی،      

 ،.p>25/2سرعت، ایعطاف پ،یری و تطان بی هطازی ارتباط بارزی وجطگ یدارگ 

یییج  ییری: از ییایج این پژوهش می تطان یییج  ییری کارگ باین میغیرهاای آمااگیی جسااایی باا ساط         

 اضطراب و افسرگیی ارتباط معنی گاری وجطگ یداشت.

  کسیدواژه: گایش آمطز، آماگیی جساایی، اضطراب، افسرگیی.

 بااالینی اخاایالل بااا تندرساایی باا  مربااطط جساااایی آماااگیی هااای شاااخص وضااعیت ارتباااط بررساای

 آمطز گایش گخیران اضطراب و افسرگیی

 کاظای مریم


