
 

 

 نامه اميد به زندگي حالجيانپرسش

 
ها بر اساس مقياس ليكرت)كامالً، تقریباً، هرگز(به آن ماده است كه آزمودني 33این پرسشنامه مشتمل بر 

ي اميد است، هر چه فرد نمره باالتري كسب كند نشان دهنده 99گویند. حداكثر نمره در این آزمون پاسخ مي

  به زندگي بيشتر است.

( براي سنجش همساني دروني از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده كرد. ضرایب آلفا رابراي كل 1388)حالجيان 

 ( گزارش كرد.92/0و  94/0، 89/0هاي پسر به ترتيب )هاي دختر و آزمودنينمونه، آزمودني

 91آزمودني دختر و  95هفته به  6تا  4، آزمون مجددي پس از براي سنجش روایي این مقياس همچنين 

 آزمودني پسر كه در مرحله اول شركت داشتند داده شد. 

هاي ها در دو نوبت یعني آزمون و آزمون مجدد براي كل آزمودنيهاي آزمودنيضرایب همبستگي بين نمره

 گزارش شد .(=79/0rو )(=80/0r= ( ،)82/0rهاي پسر به ترتيب )دختر و آزمودني
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بااًً
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ً
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ً

    لذت بردن از زندگي برایم دشوار است؟1ً

    دادن به زندگيم تا حد امكان تالش كنم؟توانم براي معنيمي2ً

    برایم سخت است؟خندیدن 3ً

    بين نيستم؟دهم خوشبه عاقبت كارهایي كه انجام مي4ً

    فردبانشاطي هستم؟5ً

    ي كار انگيزه دارم؟هاي دشوار معموالً براي ادامهحتي در موقعيت6ً

    كند؟چيز در من انگيزه ایجاد نميهيچ7ً

    اطمينان دارم؟ترین مسائل ام براي مقابله با دشواربه توانایي8ً

    اي هستم؟در زندگي فرد نااميد و سرگشته9ً

    ام اميدي ندارم؟نسبت به آینده10ً

    خورم؟كنم شكست ميقبل از شروع كارهاي جدید، معموالً احساس مي11ً

    شوم؟سرد ميدر برابر مشكالت زندگي زود مأیوس و دل12ً



 

 

    شود؟بدنم دچار لرز ميترسم كه گاهي چنان در زندگي مي13ً

    ي كافي اميدوار هستم؟به اندازه14ً

    شوم؟ي زیادي معاشرت كنم واقعًا ناراحت مياگر نتوانم با عده15ً

    كنند؟غالبًا دیگران من را نااميد مي16ً

    كنم؟معموالً بدون دليل خاصي احساس یأس مي17ً

    ام؟سير شدهكنم از زندگي كردن اغلب احساس مي18ً

    دانند؟اي ميانگيزهشناسند، مرا آدم بيافرادي كه مرا مي19ً

    شوم؟كنم و دچار احساس ندامت ميكنم مدت طوالني به آن فكر ميوقتي در كاري اشتباه مي20ً

    كردم كاش به دنيا نيامده بودم؟ها آرزو ميبعضي وقت21ً

    معتقد هستم در زندگي باید خوش بود و نباید زیاد سخت گرفت؟22ً

كنم و هدف نخستين خود را دنبال هر اندازه موانع و مشكالت، ناخوشایند باشند ایستادگي مي23ً

 كنم؟مي

   

    بيهوده است؟به نظر من زندگي پوچ و 24ً

    ي دیگران خوشحال بودم؟كاش به اندازه25ً

    مصرفي هستم؟كنم واقعاً آدم بيها احساس ميگاهي وقت26ً

    كنم سرشار از انرژي هستم؟گاهي اوقات احساس مي27ً

    كند؟شكسته ميانتقاد دیگران مرا دل28ً

    كنم؟تر از دیگران احساس ميهميشه خودم را خوشبخت29ً

    در زندگي موقعيت هميشه از آن من است؟30ً

    شود؟آميز جزئي باعث اميدواري من در زندگي ميهر گام موفقيت31ً

    كنم تالش نكردن مساوي است با شكست؟هميشه فكر مي32ً

    مهم نيست اگر زمين بخورم، مهم دوباره برخواستن است؟33ً

 

 

ً



 

 

ًنتایجًمربوطًبهًپایاییً

 
ًوًکنترل یًاميدًبهًزندگیًحلجيانًدرًگروهًآزمایشنامهپایاییًپرسش(:1ً-3جدولًشمارهً)

 تعدادًماده )آلفایًکرونباخ(ً هاتعدادًآزمودنی گروه

 33 %86 25 آزمایش

 33 %99 25 کنترل

 

 نفر حجم نمونه(و 25در این تحقيق درگروه آزمایش)اميد به زندگي ضریب همساني دروني )آلفاي كرونباخ( 

 كه قابل قبول است. 99/0و  86/0نفر حجم نمونه( به ترتيب عبارت است از  25كنترل )
 

ً:رواییً 

یيد اساتيد راهنما و أگيري متغيرهاي مربوطه مورد تهسليس و روان بودن و توانایي مجموعه عبارات در انداز

 قرار گرفته است.  مشاور

 

ًرواییًتفکيکیً

باشد. این قدرت در دو گروه كنترل و آزمایش مياميد به زندگي بيانگر تفاوت معنادار نمرات  tنتایج آزمون 

-نامه، نشان دهنده روایي تفكيكي آن است. به عبارت دیگر این پرسشي تفاوت توسط این پرسشایجاد كننده

 معناداري آشكار كند.را به طور هاي مثبت اندیشي آموزش مهارتنامه قادر است تأثير 

 
آزمونًاميدًبهًزندگیًآزمونًوًپس(:ًنتایجًتحليلًآماریًمقایسهًميانگينًنمراتًاختلفًپيش2-3جدولًشمارهً)

ًمادرانًدرًگروهًآزمایشًوًکنترل

 هاگروه تعداد ميانگين انحرافًمعيار t درجهًآزادی معنیًداری

 آزمایش 25 -80/7 32/3 -71/11 24 /53 0001/0

 كنترل 25 04/0 35/0

 

 ً
 

 

 

 

 


