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 שאלון אופטימיות 

(Scheier & Carver, 1985 ) 

 
בכלל לא  

 מסכים
 מסכים מאד  קצת מסכים

כשאני מרגיש לא בטוח בעצמי אני מקווה  .1

 שיהיה טוב 

1 2 3 

גם כשיש לי בעיה אני מרגיש שקל לי   .2

 להירגע 

1 2 3 

 חושב שיהיה טובאני תמיד   .3
1 2 3 

 י אני אופטימי לגבי עתיד .4

 שיהיה טוב(  = חושב )אופטימי

1 2 3 

 אני נהנה להיות עם חברים  .5
1 2 3 

 אני אוהב להיות עסוק .6
1 2 3 

 אני תמיד חושב שיקרו לי דברים טובים .7
1 2 3 

 דברים תמיד מסתדרים בצורה שאני רוצה  .8
1 2 3 

יותר דברים  אני תמיד חושב שיקרו לי  .9

 ובים מדברים רעיםט

1 2 3 

 


