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  دهيكچ
 ع اسـالمی از منـاب  ۀدر مطالع .است ی تدوین یافتهد اسالمیاس سنجش امیهدف ساخت مق اپژوهش باین 

ـ مق یـی روا یابیارز درو  یفیروش توص ـ یمایروش پ ، ازاسی از طـالب و   ينفـر  430اي نمونـه  بـا  یش
ـ ارشناسـان د کتن از  8نظرات از  ،ساختار یین رواییتع برايار رفته است. که ان شهر قم بیدانشجو ن در ی
ـ . مه استشد بهره گرفته يارت چهار درجهکیلطیف  ، و 5/3سـان بـاالتر از   ارشناکات همـه  ن نمـر یانگی

تـن از   7باشد. در بررسی روایی محتوا ، نظرات می 018/0با سطح معناداري  243/0ندال کب تطابق یضر
باشد. نتیجـه بررسـی   می 146/0با سطح معناداري  181/0ندال کاسی با ضریب تطابق نشارشناسان روانک

ـ بـوده   3/0بار عاملی باالتر از  7استخراج  ،1روایی سازه به شیوه تحلیل عاملی با ارزش ویژه بیش از   هک
ـ ل مقکن عوامل و یب یند. همبستگکیاس را برآورد میل مقکانس یدرصد وار 719/53در مجموع  اس در ی

ـباب و  گـاه تکیـه عبارتند از: هدف،  يشده در سطح نظرباشد. عوامل استخراجیمعنادار م 01/0سطح  ، اس
ـ ام گاهتکیه) عبارتند از: هدف، یعاملل ی(پس از تحل ییتالش و در مرحله نها ـباب ام ی ـ د، اس د، تـالش،  ی

د یاس امیمق یب همبستگیبا محاسبه ضر یکمال یید. روایام يهاحلگاه و راههیکد، رابطه فرد و تیموانع ام
در بررسـی اعتبـار مقیـاس،     معنـادار اسـت.   01/0بوده و در سطح  530/0درید اشنایاس امیو مق یاسالم

ـین  می 894/0و  883/0نباخ در دو مرحله آزمایشی و نهایی به ترتیب رکضریب آلفاي  باشد و همبستگی ب
  .باشدمی 828/0دو نیمه مقیاس برابر با 
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  مقدمه
امید از زمان آغاز خلقت آدمی وجود داشته اسـت، امـا بررسـی علمـی آن در زنـدگی       ةچند ایدهر

 ك). در13، ص 1390گذرانـد (بهـاري،   وتـاه دارد و دوران طفولیـت خـود را مـی    کن قـدمتی  انسا
امیـد را   1960تـا   1950ه در دهـه  کـ اي بـود  تـالش عالمانـه   كفرد، رشته مشـتر  کی رسیدن به اهداف

ـ رو، ایـن . از)Snyder, 2002, p. 275(رد کتعریف می فراینـد   کیـ عنـوان  بـه  ) امیـد را 1975- 1968( کفران
  .)Linley, 2004, p. 389( سازي نمودرد درمانگري مفهومکدر روی كرمشت

  ثـر که در واقـع ا کـ ) نشـان دادنـد   1986( ارنسـت بـالچ   و )1994( پـایرو  ،)2005( مالهو  سکبروین
(بهـاري،   ننـد کیمطرح م یجانیه کیعنوان به را آنو  نندکیف میجان توصیه کیعنوان به د رایمردم ام
  .)16، ص 1390

د کنـ میان یو ب هردکف یتعر ید را حالت شناختیام ،)Chon(چونو  )Catlin(اتلینک، )Averill(یلاوي ر
  . مهــم تلقــی شــوند3نتــرل ک. تحــت 2یــافتنی . دســت1هــاي چهارگانــه وقتــی اهــداف داراي ویژگــی

  .)Snyder & lopez Shane, 2007, p. 301( ردیگیل مکد شیام ،باشند یر و اخالقیپذ. جامعه4
ه وجـود نـدارد   ک يزید نسبت به چیلحظات واقع نشده است. ام يبرا ید آمادگیمعتقد است، ام فروم

 يتـر بـوده و بـرا   يقـو  يدوار افـراد یـ د. افـراد ام یـ آید نمـ یـ تواند وجود داشته باشد، هرگـز پد یا نمیو 
 .وع اسـت از تولـد و وقـ   سرشـار ه ک یاتیح ؛دهندیات را نشان میند و تمام عالئم حترآماده یرسانکمک
 روان انسـان اسـت   کیـ نامیا و دیـ ، و عامل پویشالوده زندگ یو باطن ید عامل ذاتیه امکند کیان میب يو

 دانسـته، ات یـ و عدم توجه به واقع یان انتظار انفعالید را حالت تعادل میشان امیا .)29، ص 1380 ،ک(اری
 یـی رویر، و نـه ن یپـذ نشکـ ا یـ  یلاسـت انفعـا   ينـه انتظـار   ؛متناقض اسـت  يادهید پدیه امکند کیان میب
  .)22، ص 1390بهاري، ( وجود آورده ن را بکط ناممیه بتواند شراکنانه یبرواقعیغ

عنـوان  به د راین موضوع نمود است، امیدر ا ياه تالش گستردهک ينگرشناس مثبتروان ،اشنایدراما 
 يزش بـرا یـ ا انگی يارگزارکو مطلوب بر خالف موانع،  يهاهدف يبه سو ییهاگذرگاه یطراح ییتوانا

  .)211، ص 1385ار، ک( ندکیف میها تعرن گذرگاهیاستفاده از ا
ـ  کاست  یها و عاملجانید سائق هیآمده، ام اشنایدرف یه در تعرکطور همان ار کـ هه رفاه را در افـراد ب

ه تنهـا  کـ سـت  ین ینفعالجان ایه کید ی، اماشنایدراز نظر  .)Snyder & lopez Shane, 2007, p. 257( اندازدیم
 يهـا تیـ آن فعال ۀوسیلبه ه افرادکاست  یشناخت يندیه فراکبل ،شودیدار میپد یزندگ کیدر لحظات تار
و  ننـد. کین مـ یـی اهداف خود را تع آن افراد یه طکاست  يندید فرایام ي،نند. از نظر وکیخود را دنبال م
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ن یـ بـه اجـرا در آوردن ا   يبـرا را  زه الزمیـ نگاو  ننـد کیدن به آن اهداف خلـق مـ  یرس يبرا ییارهاکراه
  نند.کیر حفظ میرده و در طول مسکجاد یارها اکراه

 ارگزارکـ ر کـ و تف )Pathway thinking(ر گـذرگاه  کـ اهـداف، تف عنـوان  بـه  ،دیـ ام ين سه مؤلفه الگویا
)Agency thinking( شوندیشناخته م )Snyder & lopez Shane, 2007, p. 257(.  

از  يدور يبـرا  یو مـانع  یو تـالش و زنـدگ   كتحر يمهم برا ید عاملیام ،ینش قرآنیدر نگرش و ب
 یت و زنـدگ کـ مهـم در حر  ید را عـامل یقرآن ام .)1391، منصوري( ان استیو طغ یشکخود ،یافسردگ
از نظـر   .(همـان)  دهـد یسـوق مـ   یعملـ  ای ،ارک يسورا به يو داند کهآن را عاملی می ،شمردیمبشر بر
زه یـ و موتور تالش و انگ داشتهرا به گردش وا یه چرخ زندگکاست  ید تحفه الهی، اميدیتوح ینیبجهان
ــا یگســتردگ .)329، ص 14ق، ج 1404(مجلســی،  نــدکیشــتاب مــرا پر ــین مفهــوم در متــون دی ، ین

  ند.ینمانظر بر آن داشت تا نسبت به آن اظهار شمندان مسلمان رایاند
د یـ ام«نـد:  کیان میب یدرون یرا شادمان و آن ،قلمداد یجانیمقوله ه کیعنوان به د رایام ،اشانیکفیض 

ن یـ و ا )311، ص 1379اشانی، ک(فیض  »ه آن محبوب اوستکاست  يزیدل به خاطر انتظار چ یشادمان
ت کـ حر یـۀ د را مایـ شـان ام یا .)314(همـان، ص   ثر اسـباب اسـت  کان ایعلم به جر ةثمر یجانیحالت ه

اسـباب و   سایره یوشش در تهک موجبان کن حالت برحسب امیا که ندکیان میو ب یعمل معرف يسوبه
احوال موجب طول مجاهده بـر عمـل و دوام مواظبـت بـر      ۀد در همیام ،رونیااز .زنده عمل استیبرانگ

  .)(همان طاعت است
 کیـ د یـ ام«نـد:  کیان مـ یـ قلمـداد و ب  یناختش يد را امریام ،اهللا مصباحآیت، اشانیکفیض برخالف 

 معتقـد شـان  یشـود. ا یه از علم معرفت و شناخت نسبت به مبدأ و معاد حاصـل مـ  کاست  یحالت روان
(مصـباح،   ش حالت رجا نقش داردیدایمقدمه، و شرط الزم در پ کیعنوان به ه شناخت و معرفتکاست 
بسـتگى   ،کننـد ى کـه درك مـى  یازهایمعرفت و نزان شناخت و یبه م. امید و ترس افراد )404، ص 1380
د و یـ در نفس انسان حاصل آ یمعرفت و خداشناس یه از نوعکاست  یرجاء حالت .)1379، (مصباح دارد

ه کـ  ،پـس از شـناخت و معرفـت    ،از آن يدیـ د به لقاء خدا و ناامیدر واقع، ام یعنی ؛شود یمنشأ آثار عمل
بـا و اسـاس   یعلت و اساس دست زدن بـه اعمـال زشـت و ز   عنوان به ،تر استیدارتر و مبنائشهیر طبعاً

  شود.یمطرح م يفر اخرویکعامل وصول به پاداش و  ،تینهادر صالح و فساد انسان و 
سو، اثر و معلول شناخت اسـت و در اثـر ضـعف معرفـت و     کبنابراین، رجاء به لقاء خدا، از ی

سوي دیگر، علت و عامل مؤثر در تغییر رفتار پذیرد و از وجود غفلت از یاد خدا و قیامت زوال می
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 انسان و نهایتاً، وصول وي به سعادت ابدي است و فقدان آن موجب شقاوت جاودانی خواهد بـود 
  ).404، ص 1380، (مصباح
ق و یـ د در قـرآن تحق یـ ام ةبخواهـد دربـار   یسـ کاگر «اند: ردهکان یپژوهشگران ب یبرخگونه که همان

(خلیـل   »نـد کگر آن توجه ید يهاش از جنبهید بیام شناسیروانست به حوزه یبایم ،انجام دهد یپژوهش
ه بـا نگـاه   کـ  ضـروري اسـت  د در اسـالم  یـ موضوع ام یبا توجه به گستردگ ،روازاین .)2 ، صمنصوري

ات یـ ادب یبـا بررسـ   ،گـر ید ياز سو رد.یقرار گ یمبسوط مورد بررسصورت به ن موضوعیا یشناختروان
 يهـا اسیـ مق .افـت نشـد  ی ،دگاه اسالم مورد سنجش قرار دهـد ید را مستقالً از دیامه ک یاسیپژوهش، مق

ه در کـ  ییهـا اسیاز مق یبرخ ،گرید يباشد. از سویم ربغ ه به فرهنگتو وابس یشده عمدتاً غربساخته
 ید زنـدگ یـ اس امیـ مانند مق .باشدینم مورد تأیید دگاه اسالمیاز د ،شور ساخته شدهکنه در داخل ین زمیا

(مظـاهري و   یم شده اسـت. پژوهشـگران  یتنظ لکفران یم معنادرمانیه براساس مفاهک ،)1385( هزاروسی
ننمـوده و   ید را مسـتقالً بررسـ  یـ اند، اماس ساختهین موضوع مقیا یه در حوزه اسالمک )1390پسندیده، 

متناسـب   ،مسـتقل صورت به یاسیضرورت دارد تا مق ،روازاین اند.ردهکن یآن طراح يمستقل برا یاسیمق
  ران ساخته شود.یشور اک یدگاه و نگرش افراد جامعه اسالمیبا د

ت یـ فیکد، یـ اران نشـان داد ام کـ و هم نـووتنی قـات  یج حاصـل از تحق ینتاپژوهش  ۀدر بررسی پیشین
  .)1384(پورغزنین و غفاري،  است يریپذاندازه

 :شـوند یم مـ یها به دو دسته تقساسین مقیاس ساخته شده است. این مقیچند ،دیام يریگاندازه يبرا
د، یـ اس حالـت ام یـ بزرگسـاالن، مق  ید سرشـت یـ اس امیـ هسـتند. مق  یگزارشخود يهااسیمق ،دسته اول

و  یدبسـتان شیان پـ کـ ودک يد بـرا یـ اس امیـ بزرگسـاالن، مق  يرگه و حالت برا یخود گزارش يهاسنجه
ه کـ هسـتند   يامشاهده يهااسیمق ،دومن دسته قرار دارند. دسته یدر ا یان دبستانکودک يد برایاس امیمق

 ید سرشـت یام يااس مشاهدهیند. مقکیگر گزارش مید را در افراد دیزان امیگر مبر اساس آنها فرد مشاهده
ن دسـته هسـتند.   یـ د خردسـاالن از ا یـ ام يااس مشاهدهیان و مقکودکد یام يااس مشاهدهیبزرگساالن، مق

د افراد را مشـخص سـازند. عـالوه بـر     یزان امیتوانند میآنها م ه کمکن و آموزگاران بیپژوهشگران، والد
، ید را در مسـائل اجتمـاع  یه امکطه خاص هم وجود دارد ید بزرگساالن مربوط به حیاس امیمق کی ،نهایا

  .)211، ص 1385ار، ک( سنجدیم یحیو تفر یشغل هايتیو فعال کی، روابط رومانتی، خانوادگیلیتحص
  م.یپردازیر آنها مکه به ذکد ساخته شده است یام يبرا یتلفمخ يهانون آزمونکتا
گـران  یو د هریـرث ، اشـنایدر  :)Adult Trait Hope Scale(رگـه بزرگسـاالن    يامـاده  12اس رگه یمقـ 

دهنـدگان بـه هـر    سال و به باال سـاختند. پاسـخ   16نوجوانان  يبرا ياهماد 12شاخص رگه  کی) 1991(
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انـا،  ی(ج دهنـد یامالً درست) پاسخ مک=  8امالً نادرست تا ک=  1رت (کیل يازیامت 8وستار یپ کیماده در 
 8وسـتار  یاز پ ی[وقت 48باً یتقر یردانشگاهیو غ یدانشگاه يهااس در نمونهین مقین ایانگیم ةنمر ).2009

قـرار   ٪80معمـوالً در دامنـه    ،اسیـ ن مقیـ سطح آلفـا) ا ( یدرون یباشد. همسانیاستفاده شود] م يانهیگز
اطالعـات   ،عـالوه ه شتر بوده است. بیا بی ٪80 ياهفته 10تا  8 هايدر دوره ییبازآزما يهاییایو پا دارد،

گـر وجـود   ید يهـا اسیمثبت آن با مق ید در خصوص همبستگیاس امیدر مورد اعتبار همزمان مق يادیز
 .)Snyder & lopez, 2007, p. 257( دارد

 يامـاده  6شـاخص رگـه    کیرد. کاس را ارائه ین مقیا 1997در سال  اشنایدر: انکودکد یاس امیمقـ 
 )Linley & Joseph, Stephen, 2004, p. 391( باشـد یساله مـ  14تا  7ان کودکه مختص کاست  یخود گزارش

تـا   ٪70ماهـه   کیـ بـا فاصـله    ییهادر دوره ییباشد و اعتبار بازآزمایم ٪80به  کیاس نزدین مقیا يآلفا
ماننـد:  هـا ( ر شاخصسایدر چارچوب ارتباط مثبت با  ،انکودکد یاس امیهمزمان مق ییروا باشد.یم 80٪

ل یـ ج تحلینتـا  ،) نشـان داده شـد. سـرانجام   یمانند: افسـردگ ( يهابا شاخص یارزش خود) و ارتباط منف
 .)Snyder & lopez, 2007, p. 257( ردکد یأیان را تکودکد یاس امیمق یعامل دو، ساختار یعامل

 6اس یـ مق کیـ اس را ساختند. ین مقیارانش اکو هم اشنایدر): SHS( بزرگساالن دیاس حالت امیمق ـ
امالً کـ مـواد   یرده است. ارتباط درونکنون استفاده کنجا و ایر هدفمند اکه از تفک یدهخودگزارش ياماده

 باشد).یم ٪90باشد (آلفا اغلب در دامنه یباال م
منظـور  بـه  سیمپسـون توسط  1999): در سال DSHSبزرگساالن ( خاص يهاد در عرصهیاس امیمقـ 

، یاجتمـاع  ۀعرصـ  6ها را در ید آزمودنیزان امیم ،ن آزمونیبزرگساالن ساخته شد. ا ید سرشتیام یابیارز
اس یـ ن مقیا یدرون یسنجد. همسانیاوقات فراغت م يهاتی، عاشقانه، شغل و فعالی، خانوادگیلیتحص
 .)Snyder & lopez, 2007, p. 66( گزارش شده است 93/0تا  86/0آلفا از ) با دامنه 93/0(آلفا 
مجـدد از نظـر   طـور  بـه  ،میلـر  نامـه پرسـش اسـت.   یصـ ین آزمون از نوع تشخیا :میلرد یآزمون ام - 

 يهـا گر و دقت در انتخـاب جنبـه  یها با همدماده ید و هماهنگیام يشنهادشده برایپ يهاعامل یهماهنگ
ا مـورد بحـث و   کیآمر هاياران دانشگاهیتوسط شش نفر از استاد ،دیاز ام یکحا يتارهامختلف از نظر رف

، از نمـره سـؤال   نامـه پرسـش ن یا یین رواییتع يبرا ،)1385( حسینید آنها واقع شد. ییمورد تأ و یبررس
ـ یمالك استفاده کرد و مشخص گرد و  r=61/0وجـود دارد (  يدارین دو رابطـه مثبـت معنـ   یـ ن اید که ب

0001/0<Pف اسـتفاده کـرد کـه بـه     یکرونباخ و تنص ياز دو روش آلفا نامهپرسشن اعتبار ییتع ي). و برا
ن اعتبـار  یـی تع يز بـرا ی) ن1386( حسینیانق یباشد. در تحقیم ٪89و  ٪90ب آن برابر با یضرا ،بین ترتیا
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آمـده بـه   دسـت بـه  بیف استفاده شـده کـه ضـرا   یکرونباخ و تنص ياز دو روش آلفا ،مذکور نامهپرسش
 باشد.یم ٪65و  ٪69 هايکل آزمون يبرا ،بیترت

رد کـ  یاس را طراحـ ین مقیا )Pamela Hinds(پامال هیندز 1985در سال  نوجوانان: يدواریاس امیمقـ 
ل یـ مکنـده را هنگـام ت  یزان احساسـات مثبـت نوجوانـان نسـبت بـه آ     یـ م وعبـارت اسـت    24ه شامل ک

 86/0 – 92/0اس در مطالعـات مختلـف   یـ ن مقیـ ا یدرونـ  ید. همسـان یـ مانیمـ  يریگاندازه نامهپرسش
سـنجش  منظور به 1387اران در سال کو هم مریم رسولیران توسط یاس در این مقیگزارش شده است. ا

 نمودنـد  یو اعتبـار آن را بررسـ   ییایـ پاي عالوه بر ترجمـه، و  روزز شبانهکن مراکنوجوانان سا يدواریام
 .)1389(رسولی و همکارن، 

ه شامل هفتاد سـؤال  کساخته شده است  بهرام هزاروسیاس توسط ین مقی: اید به زندگیاس امیمق - 
بـه هـر    کـه  باشـد یمـ  ياپاسخ چهار دامنه يم شده است و دارایتنظ فرانکل یدرمانم معنایبر اساس مفاه

د، یـ عـالوه بـر ام   ،اسیـ ن مقیـ رد. در ایـ گینمره تعلق م ینمره با توجه به انتخاب آزمودن 4تا  1ال از ؤس
ـ ا ییایـ رد. پایگیقرار م یابیال مورد ارزؤس 28و  19ب با یدام به ترتکهر  يو معنادار يریپذیتمسئول ن ی

آن توسـط دو تـن    یـی دست آمده و رواهب 89/0رونباخ ک يبا آلفا ينفر 62جامعه  ياس با اجرا بر رویمق
  ).1391، 1385، (هزاروسی د شده استییوره تاارشد مشا یارشناسکان یاز دانشجو يو تعداد داناتاز اس

تـوان بـر اسـاس    مـی  ایـ آ ر اسـت: یـ ز يهـا بـه پرسـش   ییگودر صدد پاسخحاضر ن پژوهش یابنابر
اس سـنجش  یـ مق ییزان روایم ؟ردکیدگاه اسالم ارائه سنجش آن از د يبرا یعلم یاسید مقیام يهامولفه

 ؟باشدامید چه مقدار میمیزان اعتبار مقیاس سنجش  باشد؟ید چه مقدار میام

  روش پژوهش
 يآورجمـع منظـور  بـه  .استفاده شده است یشیمایو پ یفیتوص روشدو  پژوهش حاضر ازق یروش تحق

 هـاي داده یبا رجـوع بـه منـابع مـدون اسـالم     و  یفیروش توصبا استفاده از ، درباره امید نید يهاآموزه
امیـد از  اس یـ مق یـی روا یابیـ ارز يبراار گرفت و قر یو مورد بررس يبنداز استخراج، سپس دستهیموردن

  است. شدهاستفاده  یشیمایروش پ
قـم   هیـ علم ةحـوز  9تا  6 هايهیطالب پا :ن پژوهش عبارتند ازیا يجامعه آمار جامعه و حجم نمونه:

- 1391 یلیدانشـگاه قـم در سـال تحصـ     یارشناسـ کان مقطـع  ی، دانشجو1390- 1391 یلیدر سال تحص
، و 1390- 1391 یلیس تهران واحد قم در سـال تحصـ  یدانشگاه پرد یارشناسکمقطع ان ی، دانشجو1390

  .1390- 1391 یلیدانشگاه آزاد واحد قم در سال تحص یارشناسکان مقطع یدانشجو
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و مورگـان   رجسـی کاساس برآورد حجم نمونه بر حسب جدول  بر ،حجم نمونه در پژوهش حاضر
و  رجسـی کجدول  ،باشدیهزار نفر م16ه حدوداً برابر با ه حجم جامعکن شده است. از آنجایی) تع1970(

 يه خطـا کـ نـد. امـا از آنجـا    کیشـنهاد مـ  یرا پ ينفر 375 يان حجم از جامعه، نمونهیمورگان متناسب ا
 يابـد، خطـا  یش یانـدازه نمونـه افـزا    میـزان هـر  بـه  وس دارد و کـ با اندازه نمونـه رابطـه مع   يریگنمونه
پـژوهش   يانفـر بـر   430ا برابر بـ  يامحقق نمونه ،)132، ص 1386بانگرد، ای(ب شودیمتر مک يریگنمونه

جامعـه بـا صـد     يو مورگـان بـرا   رجسیکجدول  يشنهادیاز حجم نمونه پ یه حتکاست  ردهکانتخاب 
سـازه   یـی روا یاس، بررسیاز مراحل ساخت مق یکیه کاز آنجا  ،نیعالوه برا باشد.یشتر میهزار نفر هم ب

ن تعـداد نمونـه جهـت انجـام     یـ ا ي،ت نمونـه بـردار  یفاکبراساس آزمون  ،باشدیم یملل عایوه تحلیبه ش
  باشد.یمعنادار م یل عاملیتحل

  ابزار پژوهش

مقیاس امید اسالمی نخستین بار توسط پژوهشگر براي بررسی میزان  مقیاس پژوهشگر ساخته امید اسالمی:
  باشد.ایند ساخت این مقیاس به شرح زیر میامید بر اساس منابع اسالمی طراحی و ساخته شده است. فر

  .و ثبت آنها يبندتی، اولوبنديدستهد، یمربوط به ام یو مطالعه منابع اسالم ییشناسا اول: ۀمرحل
ات یـ م و روایرکـ بـا تمـام مشـتقات آنهـا در قـرآن      » قنـوط «و » سأی«، »رجا«م یمفاه ،ن مرحلهیدر ا

 ی، عـاطف ید را در سه بعد شناختیام گیريشکل یار منطقساخت ی،ن بررسیجه اینت .شد یبررس تیباهل
  نشان داد. يو رفتار

  .ید بر اساس منابع اسالمیام ينظر يهاها و مقولهلفهؤاستخراج م دوم: ۀمرحل
د، یـ گـاه ام هیـ کهـدف، ت یعنـی  آن  یلفه اساسـ ؤچهار م ،دگاه اسالمید از دیمفهوم ام ينظر یبا بررس

ن یهـا و عنـاو  د، محقـق بـه مقولـه   یام يهالفهؤشف و استخراج مکاز  پساسباب و تالش استخراج شد. 
دگاه اسـالم را  یـ د از دیـ ام نامـه پرسـش ها پرداخت تا بتواند بر اساس آنها لفهؤاز مهریک  يارمجموعهیز

  :باشدیل میآمده به قرار ذدستهب يهالفهؤند. مک یطراح
  ؛بودن یابیدست. قابل 2. مطابقت با واقع 1لفه هدف شامل دو مقوله ؤالف. م
. 4 گـاه تکیـه . قـادر بـودن   3 گـاه تکیـه . مهربان بودن 2 گاهتکیه. آگاه بودن 1شامل  گاهتکیهلفه ؤب. م

  گاه؛تکیهاعتماد و حسن ظن به 
 بینـی پـیش . قابـل  3 ي. اصالت اسـباب فـرا مـاد   2 ي. باور به اسباب فرا ماد1لفه اسباب شامل ؤج. م
  ؛هاحلنبودن راه
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  ؛تالش يهای. تحمل سخت2ردن متناسب با هدف ک. عمل 1وشش شامل که تالش و لفؤد. م
شـتر،  ینـان ب یسـب اطم ک ياس برایمق هايپرسش یساختار: قبل از طراح ییسنجش روا سوم: ۀمرحل

ل داده شـد  یـ ن تحویارشناسان دکتن از  هشتشده با نحوه داللت و مستندات آن به استخراج يهالفهؤم
  نند.ک، مشخص يارت چهار درجهکیجدول با ل کیرا در  یآنها با مستندات اسالم زان مطابقتیتا م

سـنجش   يارشناسان بـرا کو ارائه آنها به  یاالت بر اساس مستندات اسالمؤس یطراح چهارم: ۀمرحل
 يبـرا  ،د. سـپس یگرد یال طراحؤس 46 شامل ،دگاه اسالمید از دیاس امیه مقیاول هايهیگو. محتوا ییروا

 ،روازایـن  استفاده شـد.  شناسیروانو  یارشناسان علوم اسالمکدگاه یوابسته به محتوا، از د ییروا یبررس
تـا نظـر   ارائـه شـد   شناسـی  روانو  یارشناسان متخصص در علوم اسالمکتن از  هفتبه  هاهیجداول گو
اس یـ مق کیـ ده در ر شکلفه نام برده را براساس نحوه داللت ذؤه با میزان مطابقت هر گوینه میخود در زم

  ند.یاعالم نما يارت چهار درجهکیل
ال بـه اتفـاق آراء   ؤسـ  35، نامهپرسشه یال اولؤس 46ان یاز م: مناسب يهاهیانتخاب گو پنجم: ۀمرحل

ها) را به خـود اختصـاص   هیزان موافقت گویاد در میاد و زیز یلیخ هاينهی(گز 4و  3ارشناسان، نمرات ک
م) را بـه  کـ نـه  یگز( 2م) و نمره کار ینه بسی(گز 1ارشناسان نمرات ک ینده، برخمایال باقؤس 11داده و در 

ه وزن کـ نیا يه و بـرا یـ اول هـاي با توجه به چند برابـر بـودن پرسـش    ،نیاند. بنابراها اختصاص دادههیگو
 ییق بـاال ارشناسان توافکن یه در بک یالؤس 35ان یاز م ،ها باشدر مقولهسای يهر مقوله مساو يها براهیگو

داشـته   نامـه پرسـش ال در ؤسـ  3هـر مقولـه    يال انتخاب شد تا براؤس 33 ،به خود اختصاص داده بودند
  ه اجرا شد.یگو 33 يبر رو يمحاسبات آمار ،روازاین م.یباش

بـر   یالؤسـ  33 نامـه پرسشفرم  يمحقق با اجرای: مقدمات یبررس يبرا یشیآزما ياجرا ششم: ۀمرحل
، بـا  يآمـار  یل و بررسـ یـ از تحل . پـس اس پرداخـت یمق یشیآزما ید جامعه، به بررسنفر از افرا 28 يرو
  ن شد.یتدو یینها ياجرا يد برایاس امیمق یالؤس 33همان فرم  ،هاهیگو یدر واژگان برخ ییر جزییتغ

صـورت  بـه  )،یدگاه اسالم (بر اساس منـابع اسـالم  ید از دیاس امیمقي: گذاروه نمرهیش هفتم: ۀمرحل
، و 30، 29، 27، 26، 25، 24، 23االت ؤاس، بـه سـ  یـ ن مقیشده است. در ا یطراح ياهار درجهرت چکیل

ثر نمـره  کن و حـدا یید پـا یـ نشانگر ام ،)33اس، حداقل نمره (ین مقیرد. در ایگیوس تعلق مکمع ةنمر 32
، 13، 2ت االؤسـ  ،مطابق بودن هدف بـا واقـع   ،23، و 12، 1االت ؤباشد. سید باال میام ةدهند) نشان132(

 26، و 15، 4االت ؤد؛ سـ یـ ام گـاه تکیـه آگاه بـودن   25، و 14، 3االت ؤن بودن هدف؛ سیافتیدست  24و 
حسـن   28، و 17، 6االت ؤد؛ سـ یـ گاه امهیکتوانا بودن ت 27، و 16، 5االت ؤد؛ سیگاه امهیکمهربان بودن ت
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، 8االت ؤدن به هـدف؛ سـ  یدر رس يمادار اسباب فریثأباور به ت 29، و 18، 7االت ؤد؛ سیام گاهتکیهظن به 
 بینـی پـیش قابـل   31، و 20، 9االت ؤدن بـه هـدف؛ سـ   یدر رس يمادباور به اصالت اسباب فرا 30، و 19

، 22، 11االت ؤتالش متناسب با هـدف و سـ   32، و 21، 10االت ؤدن به هدف؛ سیرس يهاحلنبودن راه
  .سنجندیدن به اهداف را میدر رس يداریتحمل و پا 32و 

ه براي برانگیزي امیـد حـالتی فـرد    کاي است ماده 12سیاهه  کاین مقیاس، ی :مقیاس امید بزرگساالن اشنایدر
 = قطعـاً 1اي (از گزینـه  4پیوسـتار   کروي یـ ه بر کسال طراحی شده است  15در بزرگساالن و سنین باالي 

 8شده است. دامنـه نمـرات حـداقل    = قطعاً درست) مدرج 4ثر موارد درست، و ک= ا3ثر موارد غلط، کا 2غلط، 
 ةدهنـد نشـان )، و چهار ماده سؤال 8، و 6، 4، 1دهنده راهیابی (است. چهار ماده سؤال نشان 32ثر کو حدا

  ).127، ص 1390) است (بهاري، 11، و 7، 5، 3) و چهار گزینه انحرافی (12، و 10، 9، 2عاملیت (
مبانی مربوط به امید، بر اساس آیات و روایـات و بـا   ها و با استفاده از داده روش گردآوري اطالعات:

سـازي، سـاخت   در زمینـه آزمـون  ویـژه  بـه  شناسی در این موضـوع، هاي روانها و پژوهشتابکمطالعه 
گیـري  سـنجش و انـدازه  منظـور  به ار قرار گرفت. در این بخش،کمقیاس امید از دیدگاه اسالم در دستور 

ینـد آن  اه در طـرح تحقیـق بـه فر   کآمده، آزمونی طراحی و ساخته شد تدسبه هايامید با توجه به مؤلفه
  اشاره شد.

طـور  بـه  تـر شیپـ  ،انیطالب و دانشجو يهاالسکاطالعات، محقق با مراجعه به  يمنظور گردآوربه
حات الزم دربـاره اهـداف پـژوهش و نحـوه     یانتخـاب شـده بودنـد و بـا ارائـه توضـ       ياخوشه یتصادف

ها ارائه و از آنها خواسـته شـد پـس    یبه آزمودن ید اسالمیام نامهپرسشآزمون،  ياهبه پرسش یدهخپاس
همچـون   یشـناخت تیـ ها پاسخ دهنـد و مشخصـات جمع  ، با دقت به گزارهآن یتبک ۀناموهیاز خواندن ش

 ،شـده عیتوز نامهپرسش 430نند. کهل خود را درج أت تیز وضعیو ن یلیسن، جنس، مقطع و رشته تحص
برنامـه   کمـ کبـه   ،نامـه پرسش 401ت تعداد یدر نها ،یو ناقص بودن بعض یه به برنگرداندن برخبا توج

spss شد.تحلیل ه و یو تجز يگذارنمره  
ها با اسـتفاده از چنـد شـاخص آمـاري مـورد      در این پژوهش، داده ها:هاي تجزیه و تحلیل دادهروش

هـا از جـداول و نمودارهـاي    تجزیه و تحلیل داده اند: در بخش توصیفی، برايتجزیه و تحلیل قرار گرفته
زي، بـراي  کـ هـاي مر زي استفاده شد. در بخش استنباطی، عالوه بر شـاخص کهاي مرفراوانی و شاخص

  بررسی رابطه بین متغیرها، شاخص همبستگی مورد استفاده قرار گرفت.
ب یضـر « يص آمـار از شـاخ  ییمحتـوا  یـی روا ةارشناسان دربـار کزان توافق نظرات یم یبررس يبرا

۶۸     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  

ب یاز ضـر  ی،کـ مال یـی روا یبررسـ  يدو استفاده شـده اسـت. بـرا   یخ يو آزمون معنادار» ندالکتطابق 
  استفاده شده است. یتشافکبه روش ا یل عاملیسازه از تحل ییروا یو جهت بررس پیرسون یهمبستگ

  هاي پژوهشيافته
  شود.یسازه ارائه م ییو روا كمال ییامحتوا، رو ییج روایاس نتایمق ییزان روایبه م یابیدست يبرا

دو  ،محتـوا  ییسنجش روا ةویشی: د اسالمیاس امیمق ییمحتوا ییمربوط به روا يهال دادهیالف. تحل
  د.یآیم ادامهل آن در یج و تحلینتا .د صورت گرفتیاس امیمق يطه ساختار و محتوایح

  :ید اسالمیاماس یساختار مق ییمحتوا ییمربوط به روا هايل دادهی. تحل1
د یـ اس امیـ سـاختار مق  ییمحتـوا  یـی ه رواک ،ارشناسان خبرهکاز  نفر هشتان یم ندالکب تطابق یضر

  است.ل ارائه شدهیج آن در ذیه نتاکمحاسبه شد  ،نمودند یابیرا ارز یاسالم
  و نحوه داللت ید با مستندات اسالمیام ينظر يهالفهؤزان موافقت میم يارشناسان خبره براک: نمرات نمرات 1جدول

  ينقاط درصد  یفیآمار توص يهاشاخص
  يدرصد 75  يدرصد 50  يدرصد 25  نهیشیب  نهیمک  انحراف استاندارد  نیانگیم  تعداد گزاره  ارشناسک
  4  4  4  4  4  /000  4  15  1ارشناسک
  4  4  4  4  4  /000  4  15  2ارشناسک
  4  4  4  4  2  /594  73/3  15  3ارشناسک
  4  4  3  4  3  /507  60/3  15  4ارشناسک
  4  4  3  4  2  /640  53/3  15  5ارشناسک
  4  4  3  4  3  /488  67/3  15  6ارشناسک
  4  4  4  4  3  /352  87/3  15  7ارشناسک
  4  4  4  4  2  /516  87/3  15  8ارشناسک

 ،بنـابراین  .بـود  5/3ارشناسان بـاالتر از  کمیانگین نمرات تمام  ،شودمشاهده می 1جدول  ه درکطور همان
هـاي اسـالم   با آموزه» خیلی زیاد«و » زیاد«هاي نظري امید اسالمی در حد فهارشناسان خبره، مؤلکاز نظر 

  مقیاس امید اسالمی از روایی ساختار باالیی برخوردار است. که ندکبیان می این امرمطابقت دارد. 
 ارشناسان خبرهکاز  هشت نفر يب معناداری: ضر2جدول

  ندالکضریب تطابق 
  8  تعداد گزاره
  243/0  لنداکضریب تطابق 

  258/27  ايکمجذور 
  14  درجه آزادي

  018/0  سطح معناداري
)018/0=r , 243/0=w(  

 ةدهنـد نشـان  ،018/0 يبا سـطح معنـادار   243/0 ندالکب تطابق یه ضرکدهد ینشان م 2جدول  يهاداده
لـت آن  و نحـوه دال می با مستندات اسـال  ينظر يهالفهؤارشناسان خبره در مورد موافقت مکزان توافق یم
نشـان   ين مشخصـه آمـار  یـ آزمـون معنـادار بـودن ا    2یخـ  یر بحرانیمقاد ،مراجعه به جدولبا  باشد.یم

  باشد.میمعنادار  025/0در سطح  14 يبا درجه آزاد دوخیه مجذور کدهد می
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  :  دگاه اسالمید از دیاس امیمق ییمحتوا ییمربوط به روا هايل دادهی. تحل2
د را برعهـده  یـ اس امیمق ییمحتوا ییه رواک ،ارشناسانکاز  هفت نفرن یفق بزان توایردن مکمشخص  يبرا

  :است هشدبه شرح زیر استفاده  ندالکب تطابق یداشتند، از ضر
  داللت ةها با مقوله بر اساس نحوهیزان موافقت گویبه م شناسیی و روانارشناسان اسالمکنمرات  :3جدول 

  ينقاط درصد  یفیمار توصآ يهاشاخص
  يدرصد 75  يدرصد 50  يدرصد 25  نهیشیب  نهیمک  انحراف استاندارد  نیانگیم  هیتعداد گو  ناسارشک
  4  3  3  4  3  489/0  36/3  33  1ارشناسک
  4  3  3  4  2  637/0  30/3  33  2ارشناسک
  4  4  3  4  3  506/0  55/3  33  3ارشناسک
  3  3  3  4  2  415/0  12/3  33  4ارشناسک
  4  4  3  4  3  506/0  55/3  33  5ارشناسک
  50/3  3  3  4  2  631/0  09/3  33  6اسارشنک
  4  4  3  4  3  496/0  61/3  33  7ارشناسک

قـرار دارد.   3ارشناسان باالتر از عـدد کن نمرات تمام یانگی، مآیدمیدست به 3ه از جدول کگونه همان
در حـد قابـل    ید اسـالم یـ اس امیمق يشده برا یطراح هايهیگو یارشناسان، تمامکاز نظر همه  ،نیبنابرا
 يمحتـوا  یـی از روا ید اسـالم یـ اس امیه مقکن است یانگر ایو ب باشدیاسالم م يهامطابق با آموزه یقبول
  برخوردار است. ییباال

  ارشناسانکاز  هفت نفر يب معناداریضر 4جدول
  ندالکب تطابق یضر
  7  تعداد گزاره

  181/0  ندالکب تطابق یضر
  434/40  ياکمجذور 

  32  يدرجه آزاد
  146/0  يسطح معنادار

)146/0=r , 181/0=w(  

 بیـانگر  ،841/0 يبا سطح معنـادار  084/0 ندالکب تطابق یه ضرکدهد ینشان م 4 شمارةجدول  يهاداده
  .باشدیها مشده با مقولهیطراح يهاهیارشناسان خبره در مورد موافقت گوکزان توافق یم

، كوابسته به مـال  یین رواییتع يابری: د اسالمیاس امیمق یکمال ییمربوط به روا يهال دادهیب. تحل
  ی اجرا شد.د اسالمیاس امیهمزمان با مق اشنایدرد یاس امیمق

  اشنایدرد یو ام ید اسالمین امیب یهمبستگ :5جدول 
  درید اشنایام  ید اسالمیام    

 ید اسالمیام
  530/0**  1  یهمبستگ
  401  401  تعداد

 درید اشنایام
  1  530/0** یهمبستگ
  401  401 تعداد

  باشد.یمعنادار م 01/0در سطح  ی** همبستگ

در  يمثبـت و معنـادار   یهمبستگ اشنایدرد یو ام ید اسالمین امیه بکدهد ینشان م 5شماره  ج جدولینتا

۷۰     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  

د را یـ ام يهـا لفهؤم ی،د اسالمیاس امیه مقک کردتوان ادعا یم ،روازاین .تر وجود داردنییو پا 01/0سطح 
  باشد.یبرخوردار م یخوب یکمال ییاز روادهد و یمورد سنجش قرار م

  هاي مقیاس امید اشنایدرمؤلفهو  ید اسالمیاس امیمق يهالفهؤن میب یهمبستگ :6 جدول
مؤلفه هدف امید   هايمؤلفه

  اسالمی
مؤلفه تالش امید 

  اسالمی
مؤلفه اسباب امید 

  اسالمی
گاه مؤلفه تکیه

  امید اسالمی
مؤلفه راهیابی 
  امید اشنایدر

عاملیت مؤلفه 
  اشنایدر امید

            1  مؤلفه هدف امید اسالمی
          1  540/0**  مؤلفه تالش امید اسالمی
        1  393/0**  386/0**  مؤلفه اسباب امید اسالمی

      1  656/0**  489/0**  431/0**  گاه امید اسالمیمؤلفه تکیه
    1  380/0**  305/0**  408/0**  250/0**  مؤلفه راهیابی امید اشنایدر

  1  543/0**  418/0**  311/0**  585/0**  315/0**  لفه عاملیت امید اشنایدرمؤ
  باشد.یمعنادار م 01/0در سطح  ی** همبستگ

(هـدف، تـالش، اسـباب و     ید اسـالم یـ ام لفـه ؤچهار م ن خودیه بکدهد ینشان م 6 شماره ج جدولینتا
ـ یـ و عامل یابیدر (راهید اشنایام لفهؤن آنها و دو میگاه) و بهیکت  اشـنایدر د یـ لفـه ام ؤن خـود دو م یت) و ب

ن یـ د را از ایـ اس امیمق كمال ییه رواک تر وجود داردنییو پا 01/0در سطح  يمثبت و معنادار یهمبستگ
  رساند.یبه اثبات م جهت

 ياز اجـرا  پس: یل عاملیبه روش تحل ید اسالمیاس امیسازه مق ییمربوط به روا يهال دادهیج. تحل
 ییز شناسـا یـ سازه و ن ییسنجش روامنظور به ،هاینفر از آزمودن 401ان یدر م یاسالمد یاس امیمق یینها

  استفاده شد. یل عاملیاس، از روش تحلیدهنده مقلین عوامل تشکییو تع
 و» یاصـل  يهـا مؤلفـه «بـه روش   یل عـامل یـ ل عوامـل از تحل یـ ن و تحلیـی تع يبرا ،ن پژوهشیدر ا

  استفاده شد. )Kaiser(زریاک» يبهنجارساز«به همراه  )Varimax rotation( »سکمایچرخش وار«
متناسـب   ،ه معلوم شود حجـم نمونـه انتخـاب شـده    کنیا يبرا ،ل عواملیمراحل تحل ياز اجرا پیش

کـه در   استفاده شـد  KMOبه روش  يبردارت نمونهیفاکو  بارتلتاز آزمون  ،باشدیم یل عاملیروش تحل
  ذیل این جدول آمده است:

 يبردارت نمونهیفاکبارتلت و  آزمون :7جدول 
 جینتا  هاآماره

 KMO  888/0به روش  يبردارت نمونهیفاک
 277/4256 دو یخ  )Bartlett's Test of Sphericity(ت بارتلتیروکآزمون 

  528 يدرجه آزاد 
  000/0 يسطح معنادار 

طـور کـه   همـان  ارائـه شـده اسـت.    يبـردار ت نمونـه یو کفا بارتلتج آزمون ینتا 7 شماره در جدول
ت نمونـه  یـ آزمـون کفا  ،جـه یدر نت. باشدمی 888/0برابر با  يبردارت نمونهیشود، شاخص کفامی مشاهده
کرویـت  ج آزمـون  ین نتایهمچنیل عوامل مناسب است. تحل ينظر برادهد که حجم نمونه موردینشان م
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ن، یادار اسـت. بنـابرا  معنـ  ≥P 0.0001در سـطح   244/4256ي و مجـذور کـا   528 يبا درجه آزاد بارتلت
  اطالعات معنا است. يحاو یل عاملیتحل يها براداده یس همبستگیماتر

ژه یـ و يهـا از مـالك ارزش  یاصـل  يهـا ن تعـداد عامـل  یـی تعمنظور به ی،ل عاملیاول تحل ۀدر مرحل
ز اپـس   ان شـد. یـ عامـل نما  7تعداد  ید اسالمیاس امیمق يبرا ،ن اساسیبرا .استفاده شد یکتر از بزرگ

تـر کـردن   فهـم تر و قابـل سادهمنظور به ،ر شوندیه تفسکاز آنپیش  عامل) 7( یاصل يهان تعداد عاملییتع
آنها اجرا شد کـه   يماکس بر رویوه واریمذکور انتخاب و چرخش متعامد به ش يها، عاملیساختار عامل

  د.یآیم یج آن در پینتا
 یبـار عـامل  عنـوان  بـه  3/0با در نظر گرفتن  ،هاملها و عان آزمونیب یبه همبستگ یابیمنظور دستبه

 ،روازایـن  .ه گـردد یه موجب حذف گوکنداشت  3/0متر از ک یبار عامل نامهپرسش يهاهیدام از گوکچیه
ـ ا SPSSه طبـق گـزارش   کـ  ه صورت گرفتیگو 33همان  يچرخش مجدد بر رو  8هـا در  ن چـرخش ی

  مرتبه همگرا شده است.
 یدر پـ  یعـامل  يهـا هیـ ب بارگویس ضـرا یمـاتر  ،هـا رها و عاملین متغیمشخص شدن روابط ب يبرا

  .دیآیم
  ها بعد از چرخشس مؤلفهیماتر: 8جدول 

  عامل هفتم  عامل ششم  عامل پنجم  عامل چهارم  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول

 بار  گویه  ردیف
بار   گویه  ردیف  بار عاملی  گویه  ردیف  بار عاملی  گویه  ردیف  بار عاملی  گویه  ردیف  بار عاملی  گویه  ردیف  عاملی

  بار عاملی  گویه  ردیف  عاملی

1  3  485/  1  7  509/  1  10  618/  1  23  798/  1  15  398/  1  9  600/  1  1  607/  
2  4  722/  2  8  658/  2  11  504/  2  24  514/  2  25  696/  2  20  696/  2  2  580/  
3  5  713/  3  18  440/  3  21  743/  3  26  467/  3  27  598/  3  31  640/  3  12  510/  
4  6  615/  4  19  732/  4  22  694/  4  32  786/              4  13  435/  
5  14  608/  5  29  560/  5  33  403/                          
6  16  676/  6  30  738/                                
7  17  551/                                      
8  28  433/                                      

ه کـ طـور  ارائـه شـده اسـت. همـان     3/0بـاالتر از   یعامل يها به همراه بارهاتعداد عامل 8 در جدول
 3ه عامـل چهـارم،   یـ گو 4ه عامـل سـوم،   یـ گو 5ه عامل دوم، یگو 6ه عامل اول، یگو 8 ،شودیمشاهده م

 يهـا ژه عامـل یـ دهـد. ارزش و یل میکه عامل هفتم را تشیگو 4ه عامل ششم و یگو 3ه عامل پنجم، یگو
 يرهـا ین متغیچنـ  ،بـار بودنـد   ير دو عامل دارارها دیاز متغ یو بزرگتر از آن است. البته برخ یکور کمذ

 يمتـر ک یه بـار عـامل  کـ گـر  یشتر بودند و از عامل دیب یبار عامل يه داراکنسبت داده شدند  يهابه عامل
  د.یحذف گرد ،داشت

۷۲     ۱۳۹۲، سال ششم، شماره اول، بهار  

  
  لکانس یانس هر عامل از واریزان درصد واریم:9جدول 

  یدرصد تجمع  انسیدرصد وار  رییمتغ
  932/11  932/11  عامل اول
  241/20  309/8  عامل دوم
  905/27  664/7  عامل سوم

  714/34  809/6  عامل چهارم
  409/41  695/6  عامل پنجم
  068/48  659/6  عامل ششم
  719/53  651/5  عامل هفتم

  در مراحل آزمایشی و نهایی: ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس امید اسالمی10جدول 

ضریب آلفاي   تعداد گویه  تعداد آزمودنی  مراحل
  رونباخک

  883/0  33  28  آزمایشی
  894/0  33  401  نهایی

  
نـد و  کیاس را بـرآورد مـ  یـ انس مقیـ ل وارکـ درصد 932/11ان عامل اول ین میدر ا ،9 با توجه به جدول

درصـد و   659/6درصـد،   695/6درصـد،   809/6درصـد،   664/7درصـد،   309/8ب یگر به ترتیعوامل د
انس یـ درصـد وار  719/53ور در مجموع کند و هفت عامل مذکیل را برآورد مکانس یدرصد وار 651/5

ضـریب همسـانی   یابی به میزان اعتبار مقیاس نتایج براي دست ند.کیرا برآورد م ید اسالمیاس امیل مقک
  شود.سازه ارائه میسازي در دو مرحله (آزمایشی، نهایی) نیمه رونباخ) و دوکدرونی (آلفاي 

ها در مرحله آزمایشی (تعداد آزمودنی نباخ مقیاس امید اسالمیروکآلفاي  10 شمارة نتایج جدول
رونباخ در کضریب آلفاي  ،اساساین  بر .دهدنفر) را نشان می 401ها نفر) و نهایی (تعداد آزمودنی 28

همسانی درونی مقیاس ه بیانگر کباشد می 894/0و در مرحله نهایی برابر  883/0مرحله آزمایشی برابر 
  باشد.در سطح باالیی میامید اسالمی

  در مرحله آزمایشیهاي اعتبار مقیاس امید اسالمی: آماره11جدول 

 رونباخکآلفاي 

 789/0 مقدار *نیمه اول
 17 هاتعداد گویه

نیمه 
 **دوم

 817/0 مقدار
 16 هاتعداد گویه

 33 هامجموع تعداد گویه
 707/0 همبستگی بین دو فرم

ـ  ضریب اسپیرمن
 اونبر

 828/0 هاتساوي تعداد گویه
 828/0 هاعدم تساوي تعداد گویه

 816/0 سازي گاتمنضریب دو نیمه
  17تا1 هاينیمه اول، گویه *

  33تا18 هاينیمه دوم، گویه **

  در مرحله نهاییهاي اعتبار مقیاس امید اسالمی: آماره12جدول 

 رونباخک يآلفا

 820/0 مقدار *مه اولین
 17 هاهیگو تعداد

مه ین
 **دوم

 827/0 مقدار
 16 هاهیتعداد گو

 33 هاهیمجموع تعداد گو
 714/0 ن دو فرمیب یهمبستگ

ب یضر
 براون-رمنیاسپ

 833/0 هاهیتعداد گو يتساو
 833/0 هاهیتعداد گو يعدم تساو

 826/0 گاتمن يمه سازیب دو نیضر
  17تا1هاي نیمه اول، گویه *

  33تا18 هاي، گویهنیمه دوم **
آزمایشی برابر با  ۀبراون در مرحلـ  است، ضریب اسپیرمن آمده 12و  11گونه که در جداول همان
سازي باشد. میزان همسانی درونی بر اساس ضریب دو نیمهمی 833/0نهایی برابر با  ۀو در مرحل 827/0

شد. همچنین همبستگی بین دو فرم در بامی 826/0نهایی  ۀو در مرحل 816/0گاتمن در مرحله آزمایشی 
  باشد.می 714/0و در اجراي نهایی برابر با  707/0اجراي آزمایشی برابر با 

باشد در می 817/0و ضریب نیمه دوم  789/0بر این اساس، در مرحله آزمایشی، ضریب آلفاي نیمه اول 
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رغم تفاوت باشد. بنابراین، علیمی 827/0و 820/0که، در مرحله نهایی مقدار ضرایب مذکور به ترتیب حالی
  از سطح باالیی برخوردار است.ناچیز ضرایب در دو مرحله اجرا، همسانی درونی مقیاس امید اسالمی 

  يريگجهينتبحث و 
ل برابـر بـا   کن یانگیبوده و م 5/3ارشناسان، باالتر از کن نمره تمام یانگیمکه ساختار نشان داد  ییج رواینتا
 ،نیـ ارشناسـان خبـره در د  کبـر اسـاس نظـرات     ،نیباشـد. بنـابرا  یمـ  373/0اسـتاندارد   با انحراف 78/3

برخـوردار   ییات استناد شده از مطابقت بـاال یات و روایدگاه اسالم با آید از دیاس امیمق ينظر يهالفهؤم
 د.باشنیت الزم برخوردار میاز قابل نامهپرسش یطراح يبرا ينظر يهالفهؤم ،روازاین .باشدیم

 .قـرار گرفـت   3 ارشناسـان بـاالتر از عـدد   کن نمرات تمـام  یانگیمیی نشان داد که محتوا ییج رواینتا
باشـد. ایـن امـر بیـانگر روایـی      مـی 599/0 با انحراف استاندارد 36/3ل نمرات برابر با کهمچنین میانگین 

 باشد.محتواي باالي این مقیاس می
مثبـت و   یهمبسـتگ  ،اشـنایدر د یـ و ام ید اسـالم یـ ام اسیـ ان مقیـ م که نشان داد یکمال ییج رواینتا
اس یـ مق يهـا لفـه ؤن میه بـ کج نشان داد ین نتایوجود دارد. همچن 530/0برابر با  01/0در سطح  يمعنادار

تـر  نییو پـا  01/0در سـطح   يمثبـت و معنـادار   یهمبسـتگ  ،اشنایدرد یاس امیدگاه اسالم و مقید از دیام
  رسد.ید به اثبات میاس امیخوب مق یکمال ییروا ،روازاین .وجود دارد

و بـاالتر از آن   3/0هـا  هیگو یه بار عاملک استاز آن  یکحا یل عاملیاساس تحل سازه بر ییج رواینتا
روش چـرخش   ،جـه ید. در نتیـ حـذف نگرد  ياهیـ چ گویماندند و هـ  یها باقهیهمه گو ،نیبنابرا .باشدیم

ه عامـل اول،  یـ گو 8ه کاستخراج شد  3/0باالتر از  یبار عاملتر و و بزرگ 1ژه یعامل با ارزش و 7مجدد، 
ه عامـل ششـم، و   یگو 3ه عامل پنجم، یگو 3ه عامل چهارم، یگو 4ه عامل سوم، یگو 5ه عامل دوم، یگو 6
ل کـ انس یـ درصد وار 719/53آمده در مجموع دستهدهد. هفت عامل بیل میکه عامل هفتم را تشیگو 4
  .)18ـ4جدول ( ندکیم را برآورد مدگاه اسالید از دیاس امیمق

ل کـ دگاه اسـالم بـا   یـ د از دیاس امیگانه مق 33االت ؤس یتمام یب همبستگین نشان داد، ضریهمچن
ـ یـ اس امیـ گانـه مق  7ن تمام عوامل یمثبت و معنادار بوده و ب 01/0اس در سطح یمق دام از کـ ن هـر  ید و ب

  وجود دارد. يدارمثبت و معنا یهمبستگ 01/0اس در سطح یل مقکعوامل با 
در  .رسـد یدگاه اسالم به اثبات مـ ید از دیاس امیمق ییور، رواکمذ ییبراساس سه روش روا ،نیبنابرا

. دهـد یدگاه اسالم را مورد سنجش قرار مید از دیام يهالفهؤر میو ز یاصل يهالفهؤاس، مین مقیا ،جهینت
از  یکحـا  این امـر  باشد.می يه اسالم در حد باالدگاید از دیاس امیاعتبار مقداد نتایج اعتبار مقیاس نشان 

  .باشدیو دقت آزمون م ینیبشیت پی، قابلییایدرجه ثبات و پا
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  پيوست
 ارشناسان خبرهکهاي نظري امید و نحوه داللت آن با آموزهاي اسالم توسط نمونه فرم ارزیابی میزان مطابقت مولفه: 1پیوست 

 .هدف1 مولفه
انگر تحقق اهدف در یه بکباشد می دینشانگر متعلق ام ،دیات امیو رواات (لقاء خداوند) یاز به متعلق دارد و نقطه مطلوب در آید نیام نحوه داللت

 باشد.می دیام یاساس هايلفهؤهدف داشتن از م ،روازاین .باشدمی ندهیآ
ه فَلْیعملْ عمالً صالحاً و ال یشْرِك بِعبادةِ إِلَی أَنَّما إِلهکُم إِله واحد فَمنْ کانَ یرْجوا لقاء رب قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى -  مستندات

  ً  )110هف: کربه أَحدا(
  ) 7ونس: یونَ(إِنَّ الَّذینَ ال یرْجونَ لقاءنا و رضُوا بِالْحیاةِ الدنْیا و اطْمأَنُّوا بِها و الَّذینَ هم عنْ آیاتنا غافلُ - 
طُغْیانهِم  اسِ الشَّرَّ استعجالَهم بِالْخَیرِ لَقُضی إِلَیهِم أَجلُهم فَنَذَر الَّذینَ ال یرْجونَ لقاءنا فیو لَو یعجلُ اللَّه للنَّ - 

 ) 11ونس: ییعمهونَ(
أَنْ أُبدلَه منْ تلْقاء  و بدلْه قُلْ ما یکُونُ لیعلَیهِم آیاتُنا بینات قالَ الَّذینَ ال یرْجونَ لقاءنَا ائْت بِقُرْآنٍ غَیرِ هذا أَ و إِذا تُتْلى - 

 .)15ونس: یإِلَی إِنِّی أَخاف إِنْ عصیت ربی عذاب یومٍ عظیمٍ( إِنْ أَتَّبِع إِالَّ ما یوحى نَفْسی
زان مطابقت با یم

 اسالم هايآموزه
  درصد 76- 100اد یز یلیخ

  درصد 51-75 ادیز
  درصد 26- 50 مک

  درصد 1-25م ک یلیخ
  حاتیتوض

 : مقیاس سنجش امید بر اساس منابع اسالمی2پیوست 
   تريکد  فوق لیسانس  لیسانس  دیپلم  تر از دیپلم: پایینکالسیکتحصیالت  -  ..... سال.....سن:   مونث  رکجنسیت: مذ

   خارج  پایه دهم  پایه نهم  پایه هشتم  پایه هفتم  تحصیالت حوزوي: مقدمات......... ......................................رشته تحصیلی:
   خوب  متوسط  شغل و درآمد): پایین(وضعیت اقتصادي خانواده 

   متاهل  وضعیت تأهل: مجرد
 امالً مخالفمک مخالفم موافقم امالً موافقمک سؤال

 1 2 3 4 . در زندگی بدنبال حقیقت هستم.1
 1 2 3 4 باشد.ن میکیابی به آنها ممه دستکهستم  هاي. به دنبال خواسته2
 1 2 3 4 باشد.ام آگاه میردهکه در زندگی انتخاب ک. خداوند به اهدافی 3
 1 2 3 4 ند.کم میکمک. مهربان بودن خدا، در رسیدن به اهدافم 4
 1 2 3 4 دهد.. توانا بودن خداوند به من قوت قلب می5
 1 2 3 4 ند.ک. به احتمال قوي در رسیدن به اهدافم خداوند نتیجه خوبی شامل حالم می6
 1 2 3 4 معنوي تاثیر گذارند. هاي. در رسیدن به اهدافم امور و زمینه7
 1 2 3 4 رسانند.هایم می. امور معنوي بیشتر از امور مادي مرا به خواسته8
 1 2 3 4 شود.ردم برخی اوقات نیازهایم برآورده میکن را نمیبینی آه اصالً پیشک. از راهی 9

 1 2 3 4 باشند.هایم میدهم متناسب با خواستهه انجام میکارهایی ک. 10
 1 2 3 4 گذارم.باشد، ولی با صبر و تحمل آنها را پشت سر میهایی در راه رسیدن به اهدافم می. اگر چه سختی11
 1 2 3 4 ه خیالی و پوچ نیستند.کنم کیهایی را دنبال م. هدف12
 1 2 3 4 یابی هستند.. اهدافم قابل دست13
 1 2 3 4 التم آگاه است، احساس خوبی دارم.ک. چون خداوند از مش14
 1 2 3 4 تر از لطف و رافت خداوند است.کوچکها و خطاهاي من، اريکمک. 15
 1 2 3 4 ند.کهایم یاري می. توانا بودن خداوند، مرا در رسیدن به خواسته16
 1 2 3 4 نم سرانجام خوبی دارند.که میکارهایی کیه بر خدا، ک. با ت17
 1 2 3 4 گیرم.می کمکهایم از خواندن قرآن، اقامه نماز، انفاق در راه خدا و توسل به ائمه(ع) . در رسیدن به خواسته18
 1 2 3 4 از امور مادي اطمینان دارم.هایم به امور معنوي بیشتر . در رسیدن به خواسته19
 1 2 3 4 شود.ارم حل میکدهم، اما ارم را نمیکاند و احتمال حل شدن ه درها به رویم بسته شدهک. با این20
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 1 2 3 4 دهم.ارهاي متناسب آنها انجام میک. براي رسیدن به اهدافم، 21
 1 2 3 4 نم.کمینونی را تحمل ک. به خاطر شیرینی نتایج آینده، تلخی 22
 1 2 3 4 . برخی معتقداند در انتخاب هدف واقع بین نیستم.23
 1 2 3 4 یابی باشند.ه اهدافم قابل دستک. مهم نیست 24
 1 2 3 4 داند.مرا نمی هاينم خداوند تمام خواستهکر میک. ف25
 1 2 3 4 م.شوهایم دچار خطا و لغزش گردم ناامید می. هرگاه در رسیدن به خواسته26
 1 2 3 4 ردن نیازهاي من نیست.کس قادر به برآورده ک. هیچ 27
 1 2 3 4 ام، موفقیت نصیبم خواهد شد.یه نمودهک. چون بر خداوند ت28
 1 2 3 4 ها، فقط امور دنیایی (مادي) را الزم دارم.. در رسیدن به هدف29
 1 2 3 4 نوي است.. در تامین اهدافم، نقش امور مادي بیشتر از امور مع30
 1 2 3 4 ه هنوز راهی وجود دارد.ک. حتی وقتی درها به رویم بسته باشد، باور دارم 31
 1 2 3 4 دهم، متناسب با اهدافم نیست.ه انجام میکارهایی ک. برخی معتقداند 32
 1 2 3 4 دارم.ار و تالش برنمیک. اگر موانعی هم در راه رسیدن به اهدافم باشد، باز دست از 33

  
  


