
 (1394)یاوری،ادراک شده یبدن یآمادگپرسشنامه 

یاوری از ان استفاده نموده  1394ساخته و در سال  1988توسط آبادی در سال   ادراک شده یبدن یآمادگپرسشنامه 

قدرت،  ی،تنفس یشامل استقامت قلب یجسمان یآمادگ یو در پنج حوزه اصل یپنج ارزشسوال  12است. و پرسشنامه دارای 

 ی،جسمان یطشده آن به چهار بخش شرا یدنظراست که در فرم تجد یبدن یبو ترک یریپذانعطاف ی،استقامت عضالن

)کامال  یکرتل یا ینهپنج گز یفشد. سواالت پرسشنامه بر اساس ط یلتبد یبدن یبو ترک یعضالن یطشرا یری،پذانعطاف

 باشد. یم80/0نباخ به دست آمده کرو یشده است و الفا یموافق تا کامال مخالف( طراح

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
 :هایاسمقو خرده یممفاه

 به سر بردن. یخوب یبدن ی: به عنوان مثال، در آمادگیجسمان یطشرا -1

 از مفاصل. یگروه یا ینمفصل مع یک یرامونممکن، پ ی: دامنه حرکتیریپذانعطاف -2

 بهتر نسبت به افراد همسن خود. یداشتن قدرت عضالن: به عنوان مثال، یعضالن یطشرا -3

 عضله و استخوان در بدن. ی،درصد چرب یع: توزیبدن یبترک -4

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 یبدن یآمادگ پرسشنامةسوال 12  کارکنان به سواالت ای است کهنمره ادراک شده   یبدن یآمادگدر این پژوهش منظور 

 .دهند میادراک شده  

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-3-4-8-9-12 (1988) یآباد یجسمان یطشرا

 10و  6 (1988) یآباد یریپذانعطاف

 10-5 (1988) یآباد یعضالن یطشرا

 7-2 (1988) یآباد یبدن یبترک

 پاسخگوی گرامی

ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است



نامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسش

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  تحصیالتمیزان 

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 سواالت:

 ادراک من نسبت به امادگی بدنی خودم
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 ادراک شده یبدن یآمادگ

      برم.در آمادگی بدنی خوبی به سر می 1

      ام بهتر شود.من نیاز به تغییر وزنم )کاهش یا افزایش( دارم تا سالمتی جسمانی 2

      تر از افراد همسن خودم راه بروم )قدم بزنم(.دقیقه سریع 20من قادرم در  3

      قدر کافی قوی هستم.من از نظر بدنی به 4

توانم در تکرارهای متوالی این کار کشد که میکنم طولی نمییک شیء را که برای یک مرتبه بلند می 5

 را انجام بدهم.

     

      پذیری عضالنی بهتری نسبت به همساالن خود هستم.من دارای انعطاف 6

      وزن بیشتری دارم.اضافه من نسبت به افراد همسن خودم 7

      شوم.کنم به سرعت خسته میوقتی که ورزش می 8

      ام نسبت به افراد همسنم در شرایط بهتری قرار دارد.وضعیت بدنی 9

      پذیری عضالنی بسیار خوبی هستم.من دارای انعطاف 10

      هستم.من دارای قدرت عضالنی بهتری نسبت به افراد همسن خودم  11

      ام دارم.من نیاز به بهبود کامل آمادگی بدنی 12



 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به 

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute  که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

اف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحر

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت اساس این روش از تحلیل شما نمره بر

 کنید.

پرسشنامه  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد 



 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

12 36 48 

 ضعیف می باشد. ادراک شده یبدن یآمادگ باشد،  میزان36  تا 12 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

در سطح متوسطی می  ادراک شده یبدن یآمادگباشد،  میزان  48تا  36 پرسشنامه بیندر صورتی که نمرات  -

 باشد.

 بسیار خوب می باشد. ادراک شده یبدن یآمادگ باشد،  میزان48در صورتی که نمرات باالی -

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه ابزار هر آنچه اندازه می قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

و در حد )باال( قابل قبول است که توسط فارسی  80/0ضریب پایایی کل پرسشنامه )آلفای کرونباخ( تجدیدنظر شده 

 های دولتی تهران انجام شد.دختر و پسر دانشگاهدانشجوی  600( اعتبار عاملی آن در بین 1388)

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./80 ادراک شده یبدن یآمادگپرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 7/0 12 ادراک شده یبدن یآمادگ
0.80 

 

 منبع: 

 .1394نرجس یاوری، تهران، بامداد کناب، های روانشناسی در علوم ورزش و تمرین،آزمون

 

 


