
1 
 

 

 

 چکیده

بررسی ارتباط وضعیت شاخص های آمادگی جسمانی مربوط به تندرستی با ابعاد هدف از این پژوهش 

پژوهش حاضر ماهیت نیمه تجربی داشت و  شخصیتی و اختالل جسمانی سازی دختران دانش آموز بود.

 022جامعه آماری پژوهش حاضر از بین   ،با توجه به جدول مورگانتوصیفی انجام شد. -بصورت میدانی

نفر به عنوان نمونه پژوهش  052سه مدرسه منتخب شهر رشت،  دوم، ازنفر دانش آموز مقطع متوسطه 

فعالیت ورزشی و نحوه پر  یچگونگی اجرا جلسه در خصوص جزئیات پژوهش، در یک انتخاب شدند.

متر(،  02یک هفته بعد شاخص های آمادگی جسمانی سرعت)کردن پرسشنامه توضیحاتی به افراد داده شد. 

لینویز(، )انعطاف پذیری، تخته انعطاف(، توان انفجاری)پرش سارجنت( و  اختالل جسمانی و یچابکی)ا

داده های پژوهش توسط نرم افزار  سشنامه اندازه گیری شد.ابعاد شخصیتی و اختالل جسمانی از طریق پر

spss  اندازه گیری شد. 02نسخه 

نتایج آزمون اسپیرمن نشان دهنده آن بود که بین متغیر روان نژندی با چابکی، سرعت و انعطاف پذیری 

پایین، اما منفی رابطه مثبت و بسیار پایینی وجود دارد و همچنین رابطه آن با توان بی هوازی نیز بسیار 

. در خصوص رابطه سایر ابعاد شخصیتی شامل برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و (p>25/2است)

مسئولیت پذیری با متغیر های آمادگی جسمانی شامل چابکی، سرعت، انعطاف پذیری و توان بی هوازی نیز 

پیرسون نشان دهنده آن بود که بین متغیر اختالل نتایج نشان دهنده ارتباط بسیار پایین بود. نتایج آزمون 

جسمانی ساز با متغیر های آمادگی جسمانی شامل چابکی، سرعت، انعطاف پذیری و توان بی هوازی 

. نتایج آزمون پیرسون نشان دهنده آن بود که بین متغیر اختالل (p>25/2همبستگی بسیار پایینی وجود دارد)

مل روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت جسمانی ساز با ابعاد شخصیتی شا

 .(p>25/2پذیری همبستگی بسیار پایینی وجود دارد)

 و شخصیتی ابعاد با جسمانی آمادگی سطح بین شد داده نشان حاضر مطالعه نتایج به توجه نتیجه گیری: با

 مطرح تحقیق نمونه بودن کم را امر این دلیل بتوان شاید دارد وجود پایینی بسیار ارتباط جسمانی اختالل

 کرد

 گانه شخصیت، آمادگی جسمانی، اختالل جسمانی. 5کلید واژه: دانش آموز، ابعاد 

 

 و شخصایتی  ابعااد  باا  تندرساتی  باه  مرباوط  جسامانی  آماادگی  هاای  شااخص  وضعیت ارتباط بررسی

 آموز دانش دختران سازی جسمانی اختالل

 یوسفی زاده حسین طاهره


