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  سوال تهیه شده است. 24و به صورت  1994يدر در سالاسناتوسط بزرگساالن  یدواریبه ام يشگرا یپرسشنامه ارزياب

)کامالً  یکرتل یا ينهپنج گز یفسواالت پرسشنامه بر اساس ط می باشد. یدواریبه ام يشگرا یارزياب هدف پرسشنامه

 .باشد یم 0/82کرونباخ به دست آمده  یشده است و الفا یموافق تا کامالً مخالف( طراح

 یاساز مق یدواریام یزانسنجش م یشوند. برا یاستفاده م یا يهگو 24 یاز پرسشنامه ا يندهبه آ یدسنجش ام یبرا

 ستفاده شده است.ا يدربزرگساالن اسنا یدواریبه ام يشگرا

 

 پرسشنامه : مولفه های
 

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 ,.Snyder, C. R. Irving, L يندهبه آ یدام
Anderson, J. R. (1994). 

 24تا  1

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 

 

 



 

 

 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

ديپلم و  میزان تحصیالت

 پاينتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتايج تحقیق) اختیاری( ايمیل

 

 

 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  
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 یندهبه آ یدام

      شود. همه چیز روز به روز بهتر می -1 1

      رويدادهای خوب اتفاق خواهد افتاد.  -2 2

      کنم مثبت فکر کنم. سعی می -3 3

      دهم که از افکار بد رهايی يابم. بعضی کارها را انجام می -4 4

      هنوز چیزهای خوبی وجود دارد که با آن رو به رو شوم.  -5 5

      کنم. های مختلف به يک مشکل نگاه میاز جنبه -6 6

      مطمون هستم که شرايط زندگیم بهتر خواهد شد.  -7 7

      ام را تغییر دهم. توانم آيندهمی -8 8

      شايد روزی شانس برای من هم روی خوشی نشان دهد.  -9 9

      باور دارم که شانس برای من هم وجود دارد.  -10 10

      کنم. دانم که در زندگی درست عمل میمی -11 11

      من عادت دارم که زياد نگران مسائل باشم.  -12 12

      توانم حل کنم. تقريباً مطمئنم که مشکالت را نمی -13 13

      من بهتر از اينکه هستم نخواهم شد.  -14 14

      کنم. هايی که برايم ممکن است پیش بیايد فکر میبه شانس -15 15

      شود. اتکا به نفسم روز به روز بیشتر می -16 16

      بینم. های بد را میهمیشه جنبه -17 17

      بین نیستم که زندگی خوبی داشته باشم.خوش -18 18

      ام، خواهم رسید. من به اهدافی که برای خودم تنظیم کرده -19 19

      های زيادی فکر کنم. توانم به راهرفت از يک مشکل میمن برای برون -20 20

      من برای تحقق اهدافم انرژی زيادی دارم.  -21 21

      های زيادی برای حل يک مشکل وجود دارد. روش -22 22

      ام نگران هستم. من در مورد سالمتی -23 23

      سازد.ای بهتر مهیا میام مرا برای داشتن آيندهتجربیات گذشته -24 24

 

 

 اين پرسشنامه استفاده کرد.به دو طريق می توان از  تحلیل 

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 اين ترتیب که ابتدا پرسشنامه

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

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما بايد بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول. وارد کر

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

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

به همین ترتیب همه مولفه ها را ايجاد کنید و پس از اين کار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  که ايجاد کرديد را با هم 

compute .کنید تا اين بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیايد که به طور مثال متغیر مديريت دانش يا ... است 

ها را به وجود آورده ايد و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرينه  آنالیز  هر وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آزمونی که می خواهید برای اين پرسشنامه) متغیر( بگیريد.

با يک  متغیر ديگر   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانید آزمون همبستگی را

 بگیريد.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

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

 کنید 10داشته باشید بايد امتیاز های زير را ضربدر 

 مثال: حد پايین نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 = حد پايین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

24 72 96 

 ضعیف می باشد.امید به اينده باشد،  میزان  72تا 24در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد.امید به اينده باشد،  میزان 96تا 72در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد.امید به اينده باشد،  میزان 96در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد يعنی  اينکه ابزار ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میقابلیت اعتماد يا پايايی يک 

 دهد.گیری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست میاندازه



 

 

همبستگی مثبت و  عوامل موثر بر انو امید به اينده بین خرده مقیاس های پرسشنامه ( 1391اقدم ) یزادهعلدر پژوهش 

 منفی مشاهده شد که بیانگر روايی همگرا و واگرای مطلوب اين پرسشنامه می باشد.

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

 و گیردمی قرار کامل پايائی معنای +( به1يک ) مثبت تا اری،پايد عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضريب

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

 . می باشد./834 يندهبه ا یدامپرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 7/0 24 یندهبه ا یدام
0.834 
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