
 

 

 (1997)1 آینده متعالی بوید و زیمباردواستاندارد پرسشنامه 
 

ارزیابی باورها و نگرش های فردی مربوط به ( به منظور 1997) 2بوید و زیمباردوتوسط  آینده متعالیپرسشنامه  

و بعداً به ایعاد مقیاس  طراحی و تدوین شده تصور آینده ی پس از مرگ بدن فیزیکی تا دنیای پس از مرگ

گزینه ای لیکرت با  پنجسوال می باشد و بر اساس طیف  10. این پرسشنامه دارای انداز زمان اضافه گردیدچشم 

آینده  سنجش ( به.ئول خواهم بودسپس از مرگ درقبال اعمالی که در جهان از من سر زده مسواالتی مانند )

 می پردازد.  متعالی

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

آینده گویه ای پرسشنامه  10ست که پاسخ دهندگان به سواالت نمره ای اآینده متعالی  از در این تحقیق منظور

 می دهند.متعالی 

  مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه
 پرسشنامه تک عاملی است.
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      .تنها جسم فیزیکی من خواهد مرد.1

      .خانه موقتی برای من حقیقی خواهد بودجسمم تنها  .2

      .مرگ تنها آغازی مجدد است .3

      .من به معجزه اعتقاد دارم .4

      .نظریه تکامل نحوه پیدایش انسان را به قدر کافی توضیح می دهد .5

      .انسانها روح دارند .6

      .قوانین علمی قادر نیستند همه چیز را توضیح دهند .7

      .ئول خواهم بودسپس از مرگ درقبال اعمالی که در جهان از من سر زده م .8

      ها باید بر طبق قوانین الهی زندگی کنند.انسان .9

      .من به روح اعتقاد دارم .10

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم م و پس از تکمیل پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس 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 کنید.

 وضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله ت 

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

 کنید .

                                                 
1 - Transcendental-Future Time Perspective scale (TFTPS) 
2 - Boyd, J. N., & Zimbardo, P. G. 



 

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

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

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

 یرید.آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگ

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  

 متغیر دیگر  بگیرید.

 نمره گذاری پرسشنامه:

 گانه لیکرت صورت بندی شده است. بندی پنجپرسشنامه، بر درجه این
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برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این 

خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان  50تا  10پرسشنامه بین 

 خواهد بود و بالعکس. آینده متعالی

 پرسشنامهروایی و پایایی 

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که  

روایی محتوایی و صوری و ( 1395)و همکاران  گلستانهدر پروژهش (. 1390ما فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 مناسب ارزیابی شده است. مالکی این پرسشنامه

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه انددازه مدی گیدرد یعندی  

اینکدده ابددزار اندددازه گیددری در شددرایط یکسددان تددا چدده اندددازه نتددایج یکسددانی بدده دسددت مددی دهددد) سددرمد و 

( بدرای ایدن 1395)و همکداران  گلسدتانهضریب آلفدای کرونبدام محاسدبه شدده در پد وهش (. 1390همکاران،

                                     برآورد شد. 7/0پرسشنامه باالی 

 آینده متعالییب پایایی پرسشنامه ضر

 ضریب پایایی )الفای کرونباخ( پرسشنامه و ابعاد آن

 83/0 آینده متعالی

 بع:امن

 .روش تحقیق در علوم رفتاری(. 1390مد، زهره، حجازی، الهه و عباس بازرگان )سر



 

(. رابطه بین چشم انداز زمان با جهت گیری هدف، تعلل تحصیلی و 1395گلستانه، سید موسی و همکاران. )

پزوهشی  -دوفصلنامه علمیپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه خلیج فارس، 

 .71-52(: 2)5، شناخت اجتماعی

Boyd, J. N., & Zimbardo, P. G. (1997). Constructing time after death: The transcendental-

future time perspective. Time & Society, 6(1), 35-54. 


