
 

 

 پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

 

( تهیه شده است 1991پرسشنامه امیدواری که توسط اشنایدر، هاریس، اندرسون، هولران، ایرونیک و همکاران )

در افراد می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس ارزیابی میزان امید به زندگی سوال بوده و هدف آن  12دارای 

ست .این پرسشنامه برای افراد   گزینه ای 5طیف لیکرت  ست .از این عبارات  15ا شده ا  4سال به باال طراحی 

سواالت،  سنجش تفکر عاملی ) سواالت 4(، 12و  10، 2،9عبارت برای  سنجش تفکر راهبردی ) ، 1عبارت برای 

( اسووت . بنابراین این پرسووشوونامه دو زیر مایاس عام  و 11و  6، 5، 3رافی)سووواالت، عبارت انح 4(، 8و  7، 4

 راهبرد را اندازه گیری می کند .
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 1 به نظر من راه های زیادی برای رهایی از فشارها وجود دارد     

برای رسیدن به هدفم دارممن انرژی زیادی        2 

 3 من بیشتر اوقات احساس خستگی می کنم     

 4 راه های زیادی پیرامون ح  مشک  وجود دارد     

 5 من در یک استدالل به اسانی کوتاه می ایم     

 6 به نظر من راه های زیادی برای رسیدن به چیزهایی که در زندگی ام مهم است وجود دارد     

 7 من در مورد سالمتی ام ناراحتم     

 8 می دانم که توان پیدا کردن راه حلی برای ح  هر مشکلی را دارم     

من برای اینده من مناسب اند  تجربه های گذشته       9 

 10 من در زندگی ام موفایت زیبایی بدست اوردم     

پیدا می کنممن معموال در خودم نگرانی هایی در باره بعضی چیزها        11 

اهدافی که مد نظر دارم می رسم  من به همه       12 

 



 

 

 

 تعریف مفهومی:

نظریه امید توسط اشنایدر معرفی شد و چارچوب مهمی برای فهم امید در مشاوره و کارهای بالینی به دست 

(1390داده است )زاهد بابالن و همکاران،  

در سازگاری با مشکالت و حتی بیماریهای صعب العالج درنظر امید به عنوان یکی از منابع ماابله ای انسان 

گرفته می شود. همچنین امید می تواند به عنوان یک عام  شفادهنده،چندبعدی، پویا و قدرتمند توصیف شود و 

(.2004ناش مهمی در سازگاری با فادان داشته باشد)هارپر،  

 

 تعریف عملیاتی :

گویه ای   12ای است که فرد به سواالت نمرهرد امید به زندگی  نمره استاندادر این پژوهش منظور از  

دهد .پرسشنامة می  

 

 مولفه ها:

 سواالت مولفه ها:

 12و  10، 2،9 سنجش تفکر عاملی

 8و  7، 4، 1سواالت سنجش تفکر راهبردی

 

11و  6، 5، 3سواالت، عبارت(  4عبارت انحرافی)  

اندازه گیری می کندپرسشنامه دو زیرمایاس عام  و راهبرد را   



 

 

 

نمره گذاری پرسشنامه:   

گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به  5شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 

 هر گزینه ارائه گردیده است:

 مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم

 

 گزینه کامال مخالفم

 امتیاز 1 2 3 4 5

 

معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد: 11و  7، 3شیوه نمره گذاری در مورد سواالت شماره اما این   

 

 مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم

 

 گزینه کامال مخالفم

 امتیاز 5 4 3 2 1

 

امتیازات برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سواالت را با هم محاسبه نمائید. 

 باالتر ، نشان دهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 10ز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما کنید.توجه داشته باشید میزان امتیا

کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر   

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است



 

 

= حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه *   

نمراتحد باالی  حد متوسط نمرات حد پایین نمره  

12 36 60 

 

  خواهد بود. 60و حداکثر  12عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداق  امتیاز ممکن  12امتیازات خود را از 

: میزان امیدبه زندگی پایین  است.  24تا  12نمره بین    

:  میزان امیدبه زندگی پایین  متوسط است. 36تا  24نمره بین   

امیدبه زندگی باال است .: میزان   36نمره باالتر از   

 

 روایی و پایایی:

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط استادان رشته مدیریت و مطالعه آزمایشی دانشگاه مشهد و تربیت معلم 

( همسانی درونی ک   2001(. برایانت و ونگروس )1391ن، مورد بررسی و تایید قرار گرفته است )کریمیا

آورده اند . بدست  0711تا  0791آزمون را   

 

 :منابع

(. نقش بخشش و سرسختی روان 1390زاهد بابالن، عادل. قاسم پور، عبداهلل. حسن زاده، شهناز)

 شناختی در پیش بینی امید .
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