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  انآموز دانشو پیشرفت تحصیلی  شناختی روانبا بهزیستی نگرش به زمان رابطه 

  چکیده
 نگـر  گذشـته (آن  گانـه  شـش این پژوهش با هدف بررسی وضعیت نگرش به زمان و بررسی رابطه ابعـاد  

رفت و پیشـ  یشـناخت  روانبـا بهزیسـتی   ) مثبت و منفـی  نگر یندهآو  و منفی، حال نگر مثبت و منفیمثبت 
از نـوع پیمایشـی اسـت کـه بـراي انجـام آن از        ،ن پـژوهش یـ ا. آموزان انجام شده اسـت  تحصیلی دانش

آمـوزان دختـر و پسـر دوره متوسـطه      دانـش  جامعه آماري پژوهش همـه . پرسشنامه سود برده شده است
آمـوزان دختـر و پسـر     نفر از دانـش  1200پژوهش نمونه . بودند 1391-92در سال تحصیلی  همدان شهر

انتخـاب   يا اي چندمرحلـه  گیـري تصـادفی خوشـه    صـورت نمونـه   بهدوره متوسطه شهر همدان بودند که 
پرسشـنامه بهزیسـتی    یسـؤال  42ابزار این پژوهش پرسشنامه نگرش به زمان میللـو و وورل و فـرم   . شدند
ب همبسـتگی و تحلیـل   یهاي پژوهش از ضـر  تحلیل داده جهت. باشد مکاران میریف و ه یشناخت روان

نگر مثبت هسـتند و   آیندهآموزان بیشتر  نشان داد که دانش نتایج. استفاده شده استواریانس چند متغیره 
ی همچنـین مشـخص شـد بـین بهزیسـت     . دهنـد تـا منفـی    هـاي مثبـت نشـان مـی     بیشـتر نگـرش   یطورکل به

. با نگرش به زمان و بین پیشرفت تحصیلی با نگرش به زمان ارتباط معنـاداري وجـود دارد   یشناخت روان
ي بینـی کننـده خـوبی بـرا     تواند پیش آموزان به زمان می توان گفت که نگرش دانش ها می بر اساس یافته
د و بنابراین با رشـ  ؛ي ضعیف وضعیت تحصیلی آنان باشد بینی کننده آنان و پیش یشناخت بهزیستی روان
  .توان انتظار افزایش بهزیستی روانی آنان را داشت آموزان می هاي مثبت در دانش بهبود نگرش

  ، پیشرفت تحصیلیشناختی رواننگرش به زمان، بهزیستی  :ها واژهکلید
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The Relationship between Time Attitude, Psychological Well-Being,  
and Scholastic Achievement in Students 

Abstract 
This study aimed at studying the state of time attitude and investigating the 
relationship between its sub-scales (past positive and negative, present positive 
and negative, and future positive and negative) with psychological well-being 
and scholastic motivation in a group of students. It was a survey study for 
which some questionnaires were used. The total population was all of 
Hamedan high school students in 2012-2013 academic year. Sample size 
consisted of 1200 high school girls and boys which were selected by using 
multilevel cluster sampling method. The instruments were Mello and Worrell’s 
Time Attitude Scale and Ryff’s 42-items Psychological Well-Being 
questionnaire. For analyzing the data, correlation coefficient and multivariate 
analysis variance were used. The results showed that students have more future 
positive attitudes, and are more positive than negative, in general. Moreover, 
the results show that there are meaningful relationships between time attitude 
and psychological well-being and scholastic achievement. According to the 
findings, the students' time attitude can predict moderately their psychological 
well-being and weakly their academic achievement. So, by increasing student’s 
positive time attitudes, the development of the level of their mental well-being 
could be anticipated. 
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  مقدمه
در آغاز بیشتر بر هیجانات منفی مانند  شناسی روان

اضطراب و افسردگی تمرکز داشت و موضوع 
اما در ؛ بهزیستی و شادي مورد غفلت واقع شده بود

متوجه این امر شد که  شناسی روانیکم  قرن بیست و
هاي  جنبهانسان باید انرژي عقالنی خود را صرف 

، 2کزنت میهالییو س 1سلیگمن( اش کند مثبت تجربه
از این رو، امروزه پژوهش درباره بهزیستی ). 2000
در  روزافزون طور بهمثبت  شناسی روانو  یشناخت روان

 4بهزیستی روانی). 2004، 3کاشدان(حال رشد است 
 اساسی بهداشت روانی است که بههاي  یکی از بخش

مندي از زندگی  نفی و رضایتمعناي فقدان عواطف م
). 1995، 9و تان 8، میلز7، جاکوبز6، بندر5فیست(است 

هایی  ي وسیعی از پدیده مقوله یشناخت بهزیستی روان
ها و  ایتهیجانی افراد، قلمرو رضهاي  است که پاسخ

شود  هاي کلی از زندگی را شامل می ارزیابی
بهزیستی روانی داراي چندین ). 1999 ،10وینهوون(

 بااحساسافراد . عاطفی و شناختی استي  لفهمؤ
افراد  که یدرحال. بهزیستی باال هیجانات مثبت دارند

شان  زیستی پایین حوادث و وقایع زندگیبه بااحساس
را نامطلوب ارزیابی نموده و بیشتر هیجانات منفی نظیر 

، 11دینر(کنند  طراب، افسردگی و خشم را تجربه میاض
 یشناخت ی روانبهزیست. )2003، 13و لوکاسک 12اویشا

پذیرش ي  اي و دربرگیرنده یک مفهوم چند مؤلفه
                                                           

1. Seligman  
2. Csikszentmihalyi  
3. Kashdan  
4. Psychological Well-being 
5. Feist 
6. Bonder 
7. Jacobs 
8. Miles  
9. Tan 
10. Veenhoven 
11. Diner 
12. Oishi  
13. Lucasc 

، 16، خودمختاري15دیگران ، روابط مثبت با14خود
 19و رشد فردي 18، زندگی هدفمند17تسلط بر محیط

 22؛ کیس، اشموتکین1995 ،21کیس و 20ریف( است
که با نگرش به زمان و  ییها مؤلفه، )2002و ریف، 

  .دارند ابعاد آن ارتباط تنگاتنگی
انسان پیوند یافته  باوجودزمان حقیقتی است که 

زمان در سایه تغییرات تدریجی و حرکت به . است
در رود زندگی و زمان، ها  برخی انسان. آید می وجود

 و حوادث گذشته گرهها  محکم خود را به پدیده
تر از زمان  د و برخی با شتابی نامعقول، سریعزنن می

ود را در آرزوهاي دراز و خ) خواسته یا ناخواسته(
انسان در . کنند می غرق پردازي یالخدست نیافتنی و 

نسبت به زمان را سیر بزرگ شدن نوعی از نگرش 
  ).1386زاده، طاهري و رجبی،  غالم حسین(دارد 

کند و فهرستی از  می هر فردي زمان را ادراك
 23انداز زمان ها را دارد که معموالً به چشم زمان

بعاد زمان شامل مفهوم زمان، تکرار ا. معروف است
و نگرش به ها  زمان، گرایش به زمان، ارتباط زمان

اشاره به این مطلب دارد که  24تکرار زمان. زمان است
گذشته، حال هاي  هر فردي به چه میزان در مورد زمان

به این موضوع  25گرایش زمانی. کند می و آینده فکر
دوره یا  از یک کداماشاره دارد که هر فردي به 

به این  26ارتباط زمانی. زمانی تمایل داردهاي  دوره

                                                           
14. Self- acceptance 
15. Positive relation with others 
16. Autonomy 
17. Environmental mastery 
18. Purpose in life 
19. Personal growth 
20. Ryff  
21. Keyes 
22. Shmotkin 
23. time perspective 
24. Time Frequency 
25. Time Orientation 
26. Time Relation 
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مطلب اشاره دارد که افراد ارتباط بین سه دوره زمانی 
کنند و  حال، گذشته و آینده را چگونه درك می

افراد چه احساسی نسبت  که ینایعنی  1نگرش به زمان
 3زیمباردو؛ 1939 ،2لوین(به گذشته، حال و آینده دارند 

  ).7،2011و بهل 6، وورل5؛ نقل از میللو1999 ،4و بوید
مقیاس است که  نگرش به زمان داراي شش خرده

، 9نگر منفی گذشته ،8نگر مثبت گذشته: اند از عبارت
و  12نگر مثبت ، آینده11نگر منفی حال ،10نگر مثبت حال
  ).2010میللو و وورل، ( 13نگر منفی آینده

 عنوان بهزمانی چندین دهه است که هاي  نگرش
. اند مهم بالقوه در مطالعه شناخته شدهیک ساختار 

هرکسی نوعی از نگرش به زمان را دارد که این 
نحوه نگرش افراد نسبت . نگرش یا مثبت است یا منفی

 که با اطرافیان در میانهایی  به زمان و نگرش
گذارد، تأثیر نیرومندي بر همه زندگی انسان دارند،  می

هل مطالعه و چه افراد عادي، اما بیشتر مردم چه افراد ا
کم  دستمثبت یا منفی را هاي  اهمیت نگرش

  ).1389زیمباردو و بوید، (گیرند  می
. مثبت نگرشی کلی نسبت به زندگی است تفکر

تکیه کردن بر  يجا در این تفکر، در هر شرایطی به
. شود موارد منفی بر روي نکات مثبت تمرکز می

ها  ند، نگرش آنکسانی که از تفکر مثبت برخوردار
. هاي گذشته، حال و آینده مثبت است نسبت به زمان

خورند  نمیسف گذشته را أهاي مثبت اندیش، ت این انسان
                                                           

1. Time Attitude 
2. Levine 
3. Zembardu  
4. Boyd 
5. Mello 
6. Worrell  
7. Buhl 
8. Past Positive 
9. Past Negative 
10. Present Positive 
11. Present Negative 
12. Future Positive 
13. Future negative 

کنند و نیز به آینده  ها نگاه می و با رضایت به آن
همچنین افراد . بینی و امید دارند نگاهی همراه با خوش

بین براي پذیرش واقعیت و زندگی در زمان  خوش
آمادگی بیشتري دارند و در اهداف خود مصمم حال 
  ).1390، 15وکارور14یر شی( هستند

 يسو در مقابل، افرادي که تمایل به بدبینی دارند به
گردند و برخالف افراد مثبت  برمی وتار یرهافکار ت

هاي گذشته، حال و  اندیش نگرش آنان نسبت به زمان
 آموزان به دلیل بسیاري از دانش. آینده منفی است

داشتن افکار بدبینانه و منفی ناسازگارانه و غیرمنطقی 
شان ناامید هستند و خطر ابتال به  نسبت به آینده

سالمت  ازپیش یشاختالالت روانی مانند افسردگی ب
 آموزان گروه زیادي از دانش. کند ها را تهدید می آن

زا به مشکالتشان دارند و  آمیز و آسیب نگاهی مبالغه
ه هیچ کنترلی بر محیط پیرامون و کنند ک احساس می

). 1390 وکارور، یر یش(رفتارهاي مخرب ندارند 
همچنین محتویات افکار در افراد افسرده نیز مربوط به 

این افکار باعث . هاي گذشته است ها و باخت شکست
آنچه مردم . شود گیري باورهاي منفی در فرد می شکل

کند  مییر پذ را ازلحاظ روانی در برابر افسردگی آسیب
هاي  ها و نگرش قابلیت دسترسی آسان به افکار، خاطره
لق است براي برخورد با . منفی بهنگام پایین بودن خُ

شود،  سود برده می 16چنین وضعیتی، از ذهن آگاهی
شود که با تمرکز روي زمان حال  مهارتی که سبب می

وقتی . حوادث تلخ و دردناك را کمتر دریافت کنیم
ن حال آگاه هستیم، دیگر توجه ما ما نسبت به زما

 که یروي گذشته یا آینده درگیر نیست و این درحال
 بیشتر مشکالت روانی ناشی از تمرکز برگذشته است

                                                           
14. Scheier 
15. Carver  
16. Mindfulness 
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، تمرکزي )1388آذرگون، کجباف، مولوي، عابدي، (
  .همراه با نگرشی منفی

ثیر أنگرش بنا بر مثبت یا منفی بودن ت، نوع رو ینازا
روي گذارد و میانه می نی انسانبسزایی بر سالمت روا

نشانگر سالمت در پرداختن به گذشته، حال و آینده، 
تعصباتی افکار افراطی و منفی گویاي  که یدرحالاست، 

هاي ناسالم زندگی منجر خواهند  هستند که به شیوه
شد و باعث ایجاد افسردگی، خلق نامناسب، بدبینی و 

روانی دور شوند که افراد را از سالمت  ناامیدي می
  ).1389زیمباردو و بوید، (خواهند کرد 

در کنار بهزیستی روانی، نوع نگرش افراد به زمان 
بر فعالیت تحصیلی آنان و رسیدن به موفقیت و 

افرادي که نگرش . پیشرفت تحصیلی نیز تأثیر دارد
 یندهدارند به موفقیت در آ یندهآبه گذشته، حال  یمثبت

براي پیشرفت در کنند و تالش بیشتري  فکر می
اما نگرش ؛ کنند می تحصیل ازجملهمختلف هاي  زمینه

منفی به گذشته، حال و آینده فرد را از تالش 
ی نصیب فرد موفقیت و پیشرفت یتدرنهاو  دارد یبازم
دهد بین  می نشان آمده دست بهمطالعات . شود نمی

چارچوب زمانی آینده و پیشرفت تحصیلی رابطه 
رفت تحصیلی به طورگسترده وجود دارد، زیرا پیش

عوامل  تحت تأثیر عوامل گوناگون از قبیل نگرش و
  .)1982 ،2و لنز 1ولدر( باشد می موقعیتی

حاکی از آن ) 2001( 3وورل و هیلهاي  پژوهش
مثبتی با  طور بهاست که نگرش مثبت نسبت به آینده 

 که يطور بهپیشرفت تحصیلی باال ارتباط دارد، 
ترك تحصیل که نسبت به  آموزان در خطر دانش

یان رساندن تر احتمال به پا بین بودند، بیش آینده خوش

                                                           
1. Volder 
2. Lens 
3. Hale 

که در همین  یاند تا همتایان تحصیالت خود را داشته
تري به آینده  رش مثبت کمدرجه از خطر بودند، اما نگ

افته یالبته این ). 2009نقل از وورل و میللو، ( اند داشته
و ) 2014( لو، وورل و میل4آندرتاهاي  در پژوهش
با ) 2013( 7و وبر 6دیویز-، وورل، رابی5االنصاري

  .شک و تردید همراه شد
در  یشناخت روانبا توجه به اهمیت بهزیستی 

مثبت و نیز با توجه به  شناسی روانروانی و  بهداشت
اهمیت پیشرفت تحصیلی، در این بررسی بر آن شدیم 
تا ضمن بررسی وضعیت نگرش به زمان در جامعه 

 آن را يها مؤلفهد بررسی، رابطه نگرش به زمان و مور
با بهزیستی روانی و پیشرفت تحصیلی آنان مورد 

با توجه به این هدف، در این . بررسی قرار دهیم
. و دو فرضیه پژوهشی مطرح است سؤالبررسی یک 

آموز  پژوهش این است که نوجوانان دانش سؤال
وضعیتی  ابعاد نگرش به زمان از چه ازنظر یموردبررس

 - 1: از اند عبارتبرخوردارند؟ دو فرضیه پژوهش نیز 
میان نگرش به زمان و ابعاد آن و بهزیستی روانی رابطه 

میان نگرش به زمان و  -2. معناداري وجود دارد
  .پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد

  روش
مایشی است که براي این منظور یاین پژوهش از نوع پ

روش  هاي یرمجموعهزیکی از  عنوان بهاز پرسشنامه 
جامعه آماري پژوهش . استپیمایشی سود برده شده 

آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر  همه دانش
در مدارس این  1391-92همدان بودند که در سال 
 1200حجم نمونه پژوهش . شهر مشغول تحصیل بودند

                                                           
4. Andretta 
5. Alansari 
6. Rubie-Davies 
7. Webber 
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نفر نیز پسر  600نفر آنان دختر و  600نفر بود که 
منظور انتخاب نمونه از روش  بهدر این پژوهش . دبودن

استفاده  يا اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه نمونه
به این صورت که از بین دو ناحیه . شد

شهر همدان ابتدا به تصادف ناحیه  وپرورش آموزش
یک انتخاب شد و سپس از بین مدارس ناحیه یک سه 

هید مدارس امام خمینی، شریعتی و ش(مدرسه پسرانه 
مدارس نرگس، پروین (و سه مدرسه دخترانه ) بهمنی

با توجه به اینکه  انتخاب گردیدند و) الزهرا اعتصامی و
 ها یرگروهزپیمایشی براي هر یک از هاي  در پژوهش

از تن  200، )1393دالور، (شده است  نفر پیشنهاد 100
دو تا از (سوم هر مدرسه  هاي اول تا آموزان پایهدانش
) هاي اول تا سوم هر مدرسه هر یک از پایههاي  کالس

هاي  اي انتخاب و به پرسشنامه تصادفی خوشه صورت به
باید یادآور شد که در مدارسی . پژوهشی پاسخ دادند

نفر  67که تعداد افراد دو کالس هر پایه به حدود 
تصادفی از  صورت بههاي باقیمانده  رسید، نمونه نمی

  .شدند اب میهاي همان پایه انتخ سایر کالس

  هاي اندازه گیريابزار
  :دو پرسشنامه در این بررسی بکار گرفته شدند

این آزمون توسط میللو و  :پرسشنامه نگرش به زمان
ساخته شده است و در ایران  2010سال  وورل در

پایایی این . ترجمه شده است) 1390(رشید  یلهوس به
 8/0تا  7/0 در آمریکا بین اجراشدهآزمون در نمونه 

این آزمون چهار بخش دارد که با توجه به ماهیت . بود
سه بخش نخست و هدف پژوهش، در این بررسی تنها 

بخش آن نیز هست  ینتر مهم که آناز بخش چهارم 
 :از اند ها عبارت این بخش. سود برده شده است

بخش اول شامل فراوانی زمان است و 
به میزان اندیشیدن  ینهدرزمسه پرسش  ي یرندهدربرگ

گذشته، حال و آینده با چهار ارزش هرگز، ماهیانه، 
  .همیشگی و روزانه است

بخش دوم با عنوان گرایش به زمان است که شامل 
که از تصویر یک تا هفت به ترتیب  هفت تصویر است

گرایش به گذشته، گرایش به حال، گرایش به آینده، 
گرایش به گذشته و آینده، گرایش به گذشته و حال، 

و گرایش به گذشته، حال و  به حال و آینده گرایش
را  ها آنسنجند و پاسخگو باید یکی از  می آینده را

  .که با او تناسب دارد، انتخاب نماید
بخش سوم مربوط رابطه بین سه دوره زمانی است 

را انتخاب  یکه آزمودنی باید از میان چهار تصویر، یک
م ارتباط تصاویر یک تا چهار به ترتیب نشانگر عد. کند

بین سه دوره زمانی، ارتباط بین حال و آینده، وجود 
و وجود ارتباط  ارتباط خطی بین سه دوره زمانی

  .مشترك و ترکیبی بین سه دوره زمانی هستند
گویه براي  30بخش چهارم پرسشنامه، شامل 

ها نیز  پاسخ. ارزیابی نگرش افراد نسبت به زمان است
 و از کامالً اي لیکرت در قالب طیف پنج درجه

هاي  نمره. اند موافق ساخته شده ناموافق تا کامالً
از این آزمون بیانگر شش نوع نگرش به  آمده دست به

  :زمان به شرح زیر است
ش افراد نسبت به در این نوع نگر :نگر مثبت گذشته

  .کنند گذشته و خاطرات آن ابراز عالقه و خشنودي می
ش افراد نسبت در این نوع از نگر: نگر منفی گذشته

ناخشنودند و  داده رخبه گذشته و خاطرات و اتفاقات 
تمایلی ندارند که به گذشته خود و دوران بزرگ 

  .یندیشندبشدنشان 
به  در این نوع نگرش افراد نسبت: نگر مثبت حال

  .نمایند زندگی کنونی و در حال جریان، ابراز عالقه می
سبت به در این نوع از نگرش افراد ن: نگر منفی حال

  .وضعیت کنونی زندگی ناخشنودند
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در این نوع از نگرش افراد نسبت به : نگر مثبت آینده
بین هستند و از اندیشیدن به آن به وجد  زمان آینده خوش

  .تر آینده برسند آیند و دوست دارند که هرچه سریع می
در این نوع از نگرش افراد نسبت : نگر منفی آینده

ند و ذوق و شوق آینده را به زمان آینده بدبین هست
  .مورد آینده فکر کنند ندارند و دوست ندارند در

یافته این پرسشنامه در نمونه ایرانی بر اساسپایایی 
هاي این پژوهش، به روش ضریب آلفاي کرونباخ 

آلفاي کرونباخ براي مؤلفه  و ضریب 77/0برابر 
، 83/0نگر منفی  ، گذشته79/0نگر مثبت  گذشته

نگر  ، آینده84/0نگر منفی  ، حال83/0ت نگر مثب حال
  .بوده است 72/0نگر منفی  و آینده 63/0مثبت 

تحلیل عاملی انجام شده در این پژوهش براي 
بررسی روایی عاملی ابزار نیز نشان داد که فرم فارسی 

سازندگان اولیه  موردنظرابزار همان شش بعد زمان 
روایی فرم فارسی از  رو ینازاسنجد و  می آزمون را

  .عاملی برخوردار است
پرسشنامه  :یشناخت روانپرسشنامه بهزیستی 

توسط کارول  1989در سال  یشناخت روانبهزیستی 
این . ریف در دانشگاه ویسکانسین ساخته شده است

 6تشکیل شده است که  سؤال 84پرسشنامه اولیه از 
شامل  یشناخت رواناصلی الگوي بهزیستی ي  مؤلفه

ط مثبت با دیگران، خودمختاري، پذیرش خود، رواب
تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردي را مورد 

زیر  6بنابراین پرسشنامه داراي . دهد می ارزیابی قرار
. عبارت است 14مقیاس و هر زیر مقیاس شامل 

از (اي  درجه 6آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 
 مشخص سازد که تا) کامالً مخالفم تا کامالً موافقم

. چه حد با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است
براي به دست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس 
کافی است نمره همه عبارات مربوط به زیر مقیاس 

 84از جمع امتیاز . کنیم می جمع باهمرا  موردنظر
 کلی به دست یشناخت روانعبارت نمره بهزیستی 

و  42، 18تر  وتاههاي ک بعد نسخههاي  در سال. آید می
 42که در این پژوهش از فرم  نیز تدوین شد یسؤال 54

، 2و کیس 1ریف( سؤالی آن استفاده شده است
ضریب ثبات درونی براي ابعاد ي  دامنه). 1995

گزارش شده  70/0تا  65/0مختلف مقیاس ریف بین 
). 2006، 5و لندبرگ 4، برنتسون3لیندفورس(است 

باز مونه ایرانی به روش پایایی این پرسشنامه در ن
بیانی، کوچکی و بیانی، ( بوده است 82/0 ییآزما

ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي ). 1387
باالتر از  یشناخت روانمقیاس بهزیستی هاي  تمام مؤلفه

به ها  که در پژوهشهایی  است که براي آزمون 70/0
 .روند مناسب است می کار

زیابی پیشرفت راي اردر کنار این دو پرسشنامه، ب
آموزان خواسته شد که معدل  تحصیلی نیز از دانش

  .نیمسال تحصیلی پیش از بررسی خود را گزارش نمایند

  ها افتهی
هاي  هدفدر این بخش تالش خواهد شد تا با توجه به 

از انجام  آمده دست هاي به یافته ینتر مهمپژوهش 
ربوط مهاي  ، نخست دادهرو ینازا. شوند ارائهپژوهش 

و  خواهند شد ارائهبه شناسایی وضعیت نگرش به زمان 
هاي مربوط به رابطه نگرش به زمان و ابعاد  در ادامه یافته

آن و نیز  يها مؤلفهو  یشناخت روانآن با بهزیستی 
  .خواهند شد ارائهپیشرفت تحصیلی 

 موردبررسیآموز  نوجوانان دانش: اول پژوهش سؤال
  از چه وضعیتی برخوردارند؟ابعاد نگرش به زمان  ازنظر

مربوطه در جداول هاي  براي پاسخ به این پرسش، داده
  .اند ه یک ارائه شدهشمار نمودارشماره یک و دو و 

                                                           
1. Ryff  
2. Keyes 
3. Lindfors  
4. Berntsson  
5. Lundberg 
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  آموز به تفکیک جنس هاي مرکزي و پرکندگی ابعاد نگرش به زمان در نوجوانان دانش شاخص - 1 جدول

 بیشینه کمینه میانه انحراف معیار میانگین معیار

 مثبت نگر ذشتهگ

 5 1 8/3 834/0 63/3 پسر

 5 1 6/3 900/0 54/3 دختر

 5 1 6/3 868/0 58/3 کل

 منفی نگر گذشته

 5 1 4/2 930/0 49/2 پسر

 5 1 8/2 095/1 87/2 دختر

 5 1 6/2 033/1 68/2 کل

 حال نگر مثبت

 5 1 8/3 855/0 63/3 پسر

 5 1 6/3 898/0 53/3 دختر

 5 1 6/3 878/0 58/3 کل

 حال نگر منفی

 5 1 2/2 918/0 38/2 پسر

 5 1 4/2 951/0 46/2 دختر

 5 1 4/2 935/0 42/2 کل

 مثبت نگر آینده

 5 1 4 728/0 83/3 پسر

 5 1 4 706/0 96/3 دختر

 5 1 4 719/0 90/3 کل

 منفی نگر آینده

 5 1 2 776/0 06/2 پسر

 5 1 2 784/0 05/2 دختر

 5 1 2 779/0 05/2 کل
 

شـود،   دیـده مـی   1که در جدول شماره  طور همان
آمـوزان برابـر    مثبـت دانـش   ينگر انگین نمره گذشتهمی

انگین نمـره  و می 868/0بوده و انحراف معیار آن  58/3
بـوده و   68/2آمـوزان برابـر    منفـی دانـش   ينگر گذشته

میــانگین نمــره حــال . اســت 033/1انحــراف معیــار آن 
و انحـراف معیـار    58/3برابر آموزان  نگري مثبت دانش

 آمـوزان  و میانگین نمره حال نگري منفـی دانـش   878/0آن 
ــار آن   42/2 ــراف معی ــت 935/0و انح ــین، . اس همچن
و  90/3آمـوزان   مثبت دانـش  نگري یندهانگین نمره آمی

 نگـري  ینـده آو میانگین نمره  719/0انحراف معیار آن 
آن بــوده و انحــراف معیــار  05/2آمــوزان  منفــی دانــش

  .است 779/0

، از میــان ســه بعــد 2 جــدولهــاي  بــر اســاس داده
نگـــرش مثبـــت بـــه زمـــان گذشـــته، حـــال و آینـــده  

درصـد داراي   3/79ي مثبت بـا  نگر آینده، یموردبررس
و از میان سـه بعـد    باالترین میزان نگرش به زمان مثبت

 2/27منفـی بـا    نگـري  گذشـته منفی نگـرش بـه زمـان،    
  .نگرش به زمان منفی استدرصد داراي باالترین میزان 

میان نگرش به زمان و ابعاد آن : فرضیه اول پژوهش
  .و بهزیستی روانی رابطه معناداري وجود دارد

ــدول ــان 3 ج ــده نش ــریب    دهن ــون ض ــه آزم نتیج
ــان ابعــاد   ــراي بررســی رابطــه می همبســتگی اســپیرمن ب

  .است یشناخت رواننگرش به زمان و بهزیستی 
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  آموزان نگري مثبت و منفی دانش و آینده نگري نگري، حال ان گذشتهتوزیع فراوانی میز - 2 جدول

 منفی نگرآینده نگر مثبتآینده منفی نگرحال مثبت نگرحال نگر منفی گذشته  مثبت نگر گذشته ابعاد نگرش
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی وضعیت
 9/36 443 3/0 4 1/24 289 3/3 40 8/18 225 2/3 39 خیلی کم
 5/37 450 2/3 39 9/33 407 5/7 90 8/27 333 3/7 88 کم
 2/18 218 2/17 206 7/24 296 7/25 308 3/26 316 7/24 296 متوسط
 7/5 68 6/34 415 1/11 133 7/34 416 7/15 188 0/35 420 زیاد

 8/1 21 7/44 536 2/6 75 8/28 346 5/11 138 8/29 357 خیلی زیاد
 100 1200 100 1200 100 1200 100 1200 100 1200 100 1200 جمع

  
، همــه ابعــاد 3جــدول شــماره هــاي  داده بــر اســاس

رابطـه معنـاداري    یموردبررسنگرش به زمان  گانه شش
دارند، بـا ایـن تفـاوت کـه در      یشناخت روانبا بهزیستی 

 r ،200 n = ،01/0= 293/0( مثبـت  نگـر  گذشـته ابعـاد  
p>(حــال نگــر مثبــت ، )415/0 r = ،200 n = ،01/0 
p> ( مثبـت  نگـر  ینـده آو )361/0 r = ،200 n = ،01/0 
p> (  این همبستگی مثبت و رابطه مستقیم است، امـا در

 r ،200 n = ،01/0=  -244/0( منفـی  نگـر  گذشتهابعاد 

p>(، حــال نگــر منفــی )455/0-  =r ،200 n = ،01/0 
p> ( نفـی م نگـر  یندهآو )458/0-  =r ،200 n = ،01/0 
p> (  ــن همبســتگی منفــی و رابطــه معکــوس اســت ؛ ای

توان گفت که ابعاد مثبت نگـرش بـه زمـان     میبنابراین 
 یشــناخت روانرابطــه مســتقیم و معنــاداري بــا بهزیســتی 

دارند و ابعاد منفی نگـرش بـه زمـان رابطـه معکـوس و      
  .دارند یشناخت روانمعناداري با بهزیستی 

  یشناخت روانضریب همبستگی میان ابعاد نگرش به زمان و بهزیستی  - 3 جدول

 سطح معناداري ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین متغیر

 001/0 293/0 868/0 58/3 مثبت نگر گذشته

 001/0 -244/0 033/1 68/2 منفی نگر گذشته

 001/0 415/0 878/0 58/3 حال نگر مثبت

 001/0 -455/0 935/0 42/2 حال نگر منفی

 001/0 361/0 719/0 90/3 مثبت نگر آینده

 001/0 -458/0 779/0 05/2 منفی نگر آینده

  
 میان نگرش به زمان و پیشرفت: فرضیه دوم پژوهش

  .تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد
 نتیجه آزمون ضریب همبستگی دهنده نشان 4جدول 

  .تحصیلی استپیشرفت  اسپیرمن بین ابعاد نگرش به زمان و
و با بررسی همبستگی  4 جدولهاي  بر اساس داده

تـوان   میان ابعاد نگرش به زمان و پیشرفت تحصیلی مـی 

ــت   ــه گرف ــین نتیج ــهچن ــاد  ک ــالابع ــت نگــري ح ، مثب
ي نگـر  آینـده ي مثبـت و  نگـر  آینـده ی، منفـ  نگري حال

ــا پیشــرفت تحصــیلی دارنــد،   منفــی رابطــه معنــاداري ب
مثبـت و منفـی رابطـه     رينگـ  گذشتهدو بعد  که یدرحال

. آمـوزان ندارنـد   معناداري با پیشـرفت تحصـیلی دانـش   
اگرچه، با توجه به پایین بـودن میـزان همبسـتگی میـان     
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  .تبیین چندان مناسبی برخوردار نیستو پیشرفت تحصیلی، این ضـریب از تـوان    یادشدهابعاد 

  ضریب همبستگی بین ابعاد نگرش به زمان و پیشرفت تحصیلی -4 جدول

 سطح معناداري ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین ابعاد نگرش

 953/0 002/0 868/0 58/3 مثبت نگر گذشته

 145/0 -042/0 033/1 68/2 منفی نگر گذشته

 016/0 068/0 878/0 58/3 حال نگر مثبت

 017/0 -069/0 935/0 42/2 حال نگر منفی

 001/0 134/0 719/0 90/3 مثبت نگر یندهآ

 001/0 -152/0 779/0 05/2 منفی نگر دهینآ

  
  گیري بحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش به زمـان بـا   
و پیشـرفت تحصـیلی نوجوانـان     یشناخت روانبهزیستی 

عیت وضـ  ینـه درزمهـاي پـژوهش    افتهی. آموز بود دانش
نشان  یموردبررسآموز  ابعاد نگرش در نوجوانان دانش

ــانگین م نگــري ینــدهآداد کــه  ــاالترین می ثبــت داراي ب
منفـی داراي کمتـرین میـانگین     نگـري  ینـده آها و  نمره
همچنین، همه ابعاد . ها در افراد مورد بررسی است نمره

مثبت نگرش به زمان از میانگین نمره باالتري نسبت بـه  
جدول شـماره  ( ابعاد منفی نگرش به زمان برخوردارند

، از 2ماره جـدول شـ  هـاي   همچنین بـر اسـاس داده  ). 1
میان سه بعـد نگـرش مثبـت بـه زمـان گذشـته، حـال و        

درصـد   3/79مثبت بـا   نگري یندهآ، یموردبررسآینده 
و از میـان   داراي باالترین میزان نگرش به زمـان مثبـت  

منفـی بـا    ينگـر  گذشـته سه بعد منفی نگرش به زمـان،  
زمان منفی درصد داراي باالترین میزان نگرش به  2/27

نشـان   آمـوزان  رش بـه زمـان در دانـش   وضـعیت نگـ   .است
کـه البتـه    مثبت هستند نگر یندهآدهد که آنان بیشتر  می

پسـران  میزان گرایش دختران به ایـن نگـرش بیشـتر از    
آموزان نسـبت بـه هـر     همچنین نوع نگرش دانش. است

ته، حـال و آینـده مثبـت ارزیـابی     سه دوره زمانی گذش

گرایش  یانهرزمآموزان در  به این معنی که دانش. شد
شـود کـه    اندیشی دارند که این امر موجب میبه مثبت 

آموزان با مثبت اندیشی و امیـد بـه آینـده، بـدون      دانش
ترس و اضطراب و با تالش بیشتر بـه اهـداف خـود در    

و پیشرفت تحصیلی و شغل مناسب در آینده و  زندگی
ــتی  ــناخت روانبهزیس ــد  یش ــا  . دســت یابن ــه ب ــن نتیج ای

ــه ــو پژوهشــیهــاي  یافت ــدرتا، )2009( 1وورل و میل ، آن
) 1391( ییو رشــــید و هــــاد )2014( و میللــــو وورل

آندرتا، وورل و و ) 2009( ولوورل و میل. همسویی دارد
خود دریافتند کـه افـراد   هاي  در پژوهش) 2014( میللو

مثبـت از خـود   هـاي   در نگرش به زمان بیشـتر گـرایش  
 ییرشـید و هـاد  . منفـی هـاي   دهند تـا گـرایش   نشان می

آمـوزان بـه زمـان     دریافتند که نگـرش دانـش  ) 1391(
بیشـتر   ها آنبیشتر معطوف به آینده است و نوع نگرش 

هـاي   این یافته البته با اصـول علمـی و داده  . مثبت است
و  سو یکگیرشناسی مربوط به اختالالت روانی از  همه

اختالالت وجود  ینهدرزمنیز انتظاراتی که در علم آمار 
اخـــتالالت روانـــی  ینـــهدرزم. اســـت دارد، همخـــوان
 يا گونـه  تظار کشیدگی منفـی دارنـد، بـه   پژوهشگران ان

                                                           
1. Mello 
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که بیشتر افراد بایـد در بخـش مثبـت و سـوي سـالمت      
و بخـش کمـی نیـز در سـوي عـدم       منحنی قرار بگیرند
نگرشـی مثبـت و   ، در ابعـاد  ین؛ بنـابرا سالمت و اختالل

رفــت کــه بیشــتر افــراد در ســوي  منفــی نیــز انتظــار مــی
مثبـت قـرار گیرنـد و کمـی نیـز در سـوي       هـاي   نگرش

. نگرش منفی به زمان و همین انتظار نیـز بـرآورده شـد   
نگرش بـه زمـان    ینهدرزم که یدرصورتروشن است که 

دچار مشکل شویم، این روند دگرگون خواهـد شـد و   
باالتر نگرش منفی به گذشته، حال، یا هاي  دیدن نسبت

  .آینده نیز شدنی خواهد بود
پژوهش نشان داد که همـه ابعـاد   هاي  ین یافتههمچن

ــتی     ــا بهزیس ــاداري ب ــتگی معن ــان همبس ــه زم نگــرش ب
هـاي   دارند، با این تفاوت کـه در نگـرش   یشناخت روان

 مثبـت  نگـر  ینـده آمثبت، حال نگر مثبـت و   نگر گذشته
ضـریب همبسـتگی   ) ي ابعاد مثبت نگرش به زمان همه(

ــر     ــا در نگ ــود، ام ــتقیم ب ــاط مس ــت و ارتب ــاي  شمثب ه
 منفـی  نگـر  ینـده آمنفی، حال نگـر منفـی و    نگر گذشته

ضـریب همبسـتگی   ) ي ابعاد منفی نگرش به زمان همه(
تـوان نتیجـه    و ارتباط معکوس بـود؛ بنـابراین مـی   منفی 

گرفــت کــه ابعــاد مثبــت نگــرش بــه زمــان همبســتگی  
دارنـد و ابعـاد منفـی     یشناخت روانمستقیمی با بهزیستی 

ــتگی   ــان همبس ــه زم ــتی  نگــرش ب ــا بهزیس معکوســی ب
تنهـا پـژوهش یافتـه شـده در ایـن      . دارنـد  یشناخت روان

است کـه بـه   ) 2014( زمینه پژوهش آندرتا و همکاران
البتـه  (ی شناخت روانبررسی دو تا از متغیرهاي بهزیستی 

آنـان در پـژوهش خـود    . اند پرداخته )با ابزاري متفاوت
 دریافتند کـه میـزان اسـترس ادراك شـده افـراد داراي     

تر از کسانی است  بینانه پایین هاي مثبت و خوش نگرش
شـان بـاالتر اسـت و نیـز میـزان       نگرشـی منفـی  که ابعاد 

کسـانی کـه ابعـاد نگرشـی مثبـت بـاالتري        نفـس  عزت

دارنـد بــاالتر از آنــانی اســت کــه ابعــاد نگرشــی منفــی  
کـه در   گونه هماندر تبیین این یافته نیز . باالتري دارند

ب بمثبــت ســهــاي  ســت، نگــرشمبــانی نظــري آمــده ا
اخـتالالت  شود که فرد از خود در برابر بسـیاري از   می

اندازنــد،  اش را بـه خطــر مـی   روانـی روانـی کـه بهزیســتی   
، مثبـت اندیشـی و نگـرش    درواقـع  .پشتیبانی و دفـاع نمایـد  

بینـی و   هاي گذشته، حال و آینده، خوش مثبت به زمان
دگی فـرد  آورد، بـه زنـ   امید را بـا خـود بـه ارمغـان مـی     

دهـد   دهد و میزان تالشش را افزایش می وسو می سمت
. کننـد  به رشد بهزیستی روانی کمک مـی  ها ینو همه ا

هــاي  ایــن در حــالی اســت کــه منفــی نگــري بــه زمــان 
گانه، با خود در جا زدگی، افت، شکست و سسـتی   سه

 يسـو  انـدك فـرد را بـه    آورد و انـدك  را به همراه مـی 
  .کشاند یانگیزگی و درماندگی م بی

همچنـین نشـان دادنـد کـه      آمـده  دسـت  بههاي  افتهی
 نگـري  یندهآ، یمنف يمثبت، حال نگر يابعاد حال نگر

ــا   نگــري ینــدهآمثبــت و  ــاداري ب منفــی همبســتگی معن
مثبت و  ينگر گذشتهپیشرفت تحصیلی دارند، اما ابعاد 

بـا پیشـرفت    يمنفـی همبسـتگی معنـادار    ينگـر  گذشته
اي ایـن بخـش از پـژوهش بـا     هـ  یافتـه . ندارندتحصیلی 

) 2013( و وبـر  دیـویز - هاي االنصاري، وورل، رابی یافته
همخـوانی  ) 2014( آندرتا و همکارانهاي  و نیز با یافته

ــل ــه وورل و هی ــا یافت ، نقــل از وورل و 2001( دارد و ب
کــه نشــانگر تفــاوت وضــعیت پیشــرفت ) 2009میللــو، 

 مثبــت و منفــی بــههــاي  تحصــیلی افــراد داراي نگــرش
پـژوهش  هـاي   البته یافتـه . آینده است، ناهمخوانی دارد

بـرو اسـت کـه در    در این زمینه با همان تردیـدهایی رو 
، در ایـن  درواقع. شده مطرح بودند پژوهش نخست یاد

چهار بعد نگرش بـه   ینکهبااپژوهش نیز همانند آن دو، 
زمان حال و آینده رابطه معناداري با پیشرفت تحصیلی 
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معناداري آماري است و به لحاظ عملـی  دارند، اما این 
دلیل پایین بودن میزان  یرا بهزاین رابطه معنادار نیست، 

ضریب همبستگی، این رابطه از توانـایی تبیـین مناسـبی    
 152/0تــا  068/0گســتره رابطــه از (برخــوردار نیســت 

هاي این بخش دست  توان با توجه به یافته و نمی) است
 .تمالی در این زمینه زداحهاي  بینی به تبیین و پیش

دهـد کـه    هـاي پـژوهش نشـان مـی     یافته یطورکل به
 ينگرش به ابعاد گوناگون زمـان نیازمنـد توجـه بیشـتر    

است و با توجه به نو بودن این پژوهش در ایـران و نیـز   
ان ابعاد نگـرش بـه زمـان و    یهایی که م بر اساس ارتباط

 دیده شده است، باید نسـبت بـه   یشناخت روانبهزیستی 
ها و چگونگی آن در نوجوانان حساس بـود   این نگرش

هاي مثبت نسبت به زندگی حـال   و در راه رشد نگرش
اي نزدیـک بـه رشـد     تواننـد در آینـده   که می(و آینده 

دسـت  ) شـوند  -همـان امـروز   -نگرش مثبت به گذشته

بـر ایـن اسـاس، بـه پژوهشـگران پیشـنهاد       . به تالش زد
تواننـد   ري را که میشود که متغیرهاي احتمالی دیگ می

هایی احتمالی بـا نگـرش بـه زمـان داشـته باشـند        ارتباط
هـایی   مورد بررسی قرار دهنـد، در پـی پیـدا کـردن راه    

 هـاي  هاي مثبت و کاهش نگرش عملی براي بهبود نگرش
و آینــده باشــند و  هــاي گذشــته، حــال منفــی بــه زمــان

در ثیر نگرش به زمان أت نهیدرزمهاي آزمایشی  پژوهش
، همچنـین بـه سیاسـتگزاران   . ستی روانی انجـام دهنـد  بهزی

، پدران و مادران، مدیران، آموزگاران و همـه  مسئوالن
 کودکان و نوجوانـان  وپرورش آموزشکسانی که درگیر 

گــردد کــه بــراي بهبــود وضــعیت هســتند پیشــنهاد مــی
هاي مثبـت  آموزان به بهبود نگرشسالمت روانی دانش

اي حال و آینده توجـه ویـژه  زمان  ژهیو بهآنان به زمان، 
  .داشته باشند
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