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چکیده
هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری جهت اندازهگیری نگرش به زمان در میان نوجوانان ایرانی بود .به
همین منظور دو مطالعه جهت ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان انجام شد .در مطالعه اول برای
شناسایی ابعاد نگرش به زمان و ساخت ابزار از رویکرد کیفی با استفاده از روش تحلیل تم استفاده شد.
شرکتکنندگان در مطالعه اول  45نفر ( 23پسر و  22دختر) بین سنین  15تا  17با میانگین سنی 16/20
بودند .سه گروه کانونی در مدارس دخترانه و سه گروه کانونی در مدارس پسرانه تشکیل شد .نتایج
کدگذاری باز و محوری برای دورههای زمانی گذشته ،حال و آینده نشان داد که نگرش به زمان برای
نوجوانان شامل هشت مقوله آینده مثبت ،آینده منفی ،حال لذتگرا ،حال منفی ،حال آیندهنگر ،گذشته
مثبت ،گذشته منفی و پذیرش گذشته است .در مطالعه دوم بر اساس کدهای به دست آمده از مطالعه
اول مقیاس نگرش به زمان تدوین شد و سپس ویژگیهای روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفت.
شرکتکنندگان در مطالعه دوم شامل  938دانشآموز ( 493دختر و  445پسر) ایرانی بودند .یافتههای
بهدست آمده از تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که مقیاس نگرش به زمان شامل هشت مقوله آینده
مثبت ،آینده منفی ،حال منفی ،لذتگرایی ،حال آیندهنگر ،گذشته منفی ،پذیرش گذشته و گذشته
مثبت است .شاخصهای برازش مدل در تحلیل عاملی تأییدی روایی این مقیاس را مورد تأیید قرار داد.
بر اساس یافتهها ،مقیاس نگرش به زمان میتواند بهعنوان ابزاری معتبر و روا جهت سنجش نگرش به
زمان نوجوانان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
 .1دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) h.khezriazar@ut.ac.ir
 .2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان نسیبه ،تهران ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :نگرش به زمان ،روایی ،پایایی ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی.

مقدمه

عالقه روانشناسان به ادراک افراد از گذشته ،حال و آینده و تأثیر آن بر رفتار موضوع تازه-

ای نیست و آغاز آن را میتوان در کارهای لوین )1942( 1جستجو کرد .لوین ()1995
اظهار میکند که نگرش به زمان عامل مهمی در رفتار انسان است و نحوه تفکر افراد درباره
دورههای زمانی بر رفتارشان تأثیرگذار است .نگرش به زمان بهعنوان سازهای شناختی-
انگیزشی به تفکرات و نگرش افراد نسبت به گذشته ،حال و آینده اشاره دارد (زیمباردو و
بوید2008 ،2؛ ملو ،فینان و وورل .)2013 ،3در همین رابطه وورل و ملو ( )2009اظهار می-

کنند که نگرش به زمان سازه پیچیدهای است ،زیرا در برگیرنده ابعاد مثبت و منفی و دوره-
های زمانی گذشته ،حال و آینده است و بر همین اساس بدون یک ابزار دقیق اندازهگیری
نمیتوان این پیچیدگی را مورد بررسی قرار داد .عالوه بر این گروه دیگری از مطالعات بر
تأثیر فرهنگ ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،تعلیم و تربیت و خانواده بر زمان روانشناختی تأکید
کردهاند (زلسکی ،سایکون و کورک2001 ،4؛ وورل ،ملو و بوهل2012 ،5؛ الگهی 6و
همکاران )2013 ،و میزان تأکید افراد بر هر دوره زمانی و نگرش مثبت یا منفی آنها به آن
دورهها را تحتتأثیر مقولههای فرهنگی اجتماعی (داوس و فینچلسکو ،)2002 ،7بافت
آموزشی و خانواده (مکاینرنی )2004 ،8و همچنین عاملهای فردی و روانشناختی (بکر و
لوثار )2002 ،9میدانند؛ بنابراین وجود ابزاری که قادر به در نظر گرفتن تمام این عوامل در
اندازهگیری نگرش به زمان باشد مهم است.
برای اندازهگیری سازه زمان از روشهای مختلفی استفاده شده است .یکی از این
روشها کامل کردن داستانهای ناتمام و انتخاب کلمه از بین کلمات بوده است .روش
1. Lewin
2. Zimbardo & Boyd
3. Mello, Finan, & Worrell
4. Zeleski, Cycon & Kurc
5. Buhl
6. Laghi
7. Dawes & Finchilescu
8. McInerney
9. Becker & Luthar
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دیگر برای اندازهگیری سازه زمان پرسشنامه بوده است .پرسشنامههای بوند و فیچر ،روس و
آلبرز و خطوط زمانی راپاپو رت ،مقیاس اضطراب آینده زالسکی و مقیاس مالحظه
پیامدهای آینده (به نقل از استراثمن 1و همکاران )1994 ،نمونههایی از این ابزارها هستند.
این ابزارها مطابق با جهتگیری زمان در نظر گرفته شدهاند .برای اندازهگیری نگرشها نیز
چندین مقیاس استفاده شده در مطالعات وجود دارد .رایجترین آنها سیاهه تجربه زمانی
یونگه 2است .این مقیاس برای ارزیابی نگرش های متنوعی که یک فرد ممکن است نسبت
به زمان داشته باشد ،استفاده میشود .خرده مقیاسهای این ابزار عبارتاند از نگرش مثبت،
منفی و خنثی و بالقوه خالق .در این سیاهه زمان آینده مورد توجه نبوده است؛ بنابراین ،با
وجود چندین ابزار در رابطه با زمان و جنبههای زمان بهویژه زمان آینده ،تنها دو مقیاس
اصلی برای اندازهگیری نگرش بهسوی گذشته ،حال و آینده وجود دارد که عبارتاند از:
سیاهه دیدگاه زمانی زیمباردو (زیمباردو و بوید )1999 ،و پرسشنامه نگرش به زمان ملو و
وورل (ملو و وورل.)2007 ،
سیاهه دیدگاه زمانی زیمباردو شامل  5خرده مقیاس است :گذشته مثبت ،گذشته منفی،

حال لذتگرا ،حال تقدیرگرا و آینده (استوالرسکی 3و همکاران .)2014 ،افراد با جهت-
گیری حال ممکن است کلنگر ،جبرگرا و یا لذتگرا باشند .افراد با حال کلنگر بدون
تفکر در مورد آینده ممکن یا تعهدات گذشته یا جهتگیری غیرمعمول در جهان،
خودشان را کامالً تسلیم زمان حال میکنند .افراد با حال جبرگرا معتقدند که آینده آنان از
قبل تعیین شده است و سرنوشت خود را غیرقابل کنترل میدانند .این افراد ممکن است که
درگیر استفاده از مواد مخدر یا رابطه جنسی نامشروع شوند .آنها آینده تلخ و ناامیدکننده
را پذیرفتهاند .نوجوانان با دیدگاه جبرگرا بیشتر دچار افسردگی میشوند و عزتنفس و
انرژی کمتر و درنتیجه انگیزش و تالش کمتری دارند .افراد با حال لذتگرا از زندگی در
حال لذت میبرند .آنها به لذتهای زمان حال توجه بیشتری کرده و توجه کمتری به
آینده دارند .آنها در جستجوی چیزهای جدید هستند به مصرف مواد مخدر و رفتارهای
پرخطر جنسی برای لذت در زمان حال گرایش دارند (زیمباردو و بوید .)2008 ،گذشته
مثبت به یک نگرش گرم و احساساتی نسبت به گذشته اشاره دارد .ارزیابی مثبت از گذشته
1. Strathman
2. Inventory of Temporal Experiences Scale (ITE) of Yonge
3. Stolarski
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بهعنوان حامل ارزشها و تجاربی که با شادی مرتبط هستند ،ادراک میشود .گذشته منفی
با یک دیدگاه آزارنده و منفی نسبت به گذشته مرتبط است (زیمباردو و بوید.)2008 ،
نمرات سیاهه دیدگاه زمانی زیمباردو با سازههای متنوعی ازجمله امید ،خوشبینی،
عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در جمعیت نوجوانان و بزرگساالن ارتباط دارد
(آپوستولیدیس ،فیوالینه ،سیمونین و روالند2006 ،1؛ هنسون ،کاری ،کاری و مایستو،2
2006؛ ملو و وورل2010 ،2006 ،؛ شورس و اسکات2007 ،3؛ ویلز ،ساندی و یائگر،4
2001؛ زیمباردو و بوید.)1999 ،
جدیدترین نسخه اندازهگیری نگرش به زمان را ملو و وورل ( )2010ارائه کردهاند .این
ابزار یعنی سیاهه زمانی نوجوانان ،ویژه دوره نوجوانی است و شامل نگرش مثبت و منفی
نسبت به گذشته ،حال و آینده است .مطابق با نتایج پژوهشهای گذشته ،به نظر میرسد
سیاهه چشمانداز زمانی زیمباردو (زیمباردو و بوید )1999 ،برای استفاده در رده سنی
نوجوانان محدودیت داشته باشد (وورل و ملو )2007 ،و بر همین اساس ملو و وورل
( )2010سیاهه زمانی نوجوانان را ساختهاند ( .5)ATIسیاهه نگرش به زمان نوجوانان شامل
 6زیر مقیاس است که هرکدام  5آیتم را شامل میشود :گذشته مثبت ،گذشته منفی ،حال
مثبت ،حال منفی ،آینده مثبت ،آینده منفی .در مطالعه با نوجوانان آمریکایی و آلمانی،
مقیاس نگرش به زمان نوجوانان نشان داد که ازلحاظ نظری با سازههایی مانند خودپنداره
تحصیلی ،عزتنفس کلی ،امید ،خوشبینی و استرس ادراکشده ارتباط دارد (وورل و
ملو2009 ،؛ وورل و همکاران .)2013 ،خوشهبندی نمرات سیاهه نگرش به زمان نوجوانان
نشان میدهد که نوجوانان در کشورهای مختلف نیمرخهای نگرش به زمان متفاوتی دارند
که موجب پیشبینی تفاوتهایی در سازههای تحصیلی میشود (االنساری ،6وورل ،روبیه-
داویس و وبر2013 ،7؛ آندرتا ،8وورل و ملو2014 ،؛ بوهل و لیندر.)2009 ،9
1. Apostolidis, Fieulaine, Simonin & Rolland
2. Henson, Carey, Carey & Maisto
3. Shores & Scott
4. Wills, Sandy & Yaeger
5. Attitude Time Inventory
6. Alansari
7. Rubie-Davies & Webber
8. Andretta
9. Buhl & Linder
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اگرچه ابزارهای نگرش به زمان از اعتبار 1باالیی برخوردارند اما با توجه به اینکه که
زمان بهعنوان سازهای فرهنگی  -اجتماعی در نظر گرفته شده است ،جای تعجب نیست که
انتظار داشته باشیم نگرش به زمان در بین فرهنگهای مختلف دارای تفاوت معناداری باشد
(کوسر و کوسر1963 ،2؛ مککی ،کوله ،سامنال و گرودیه2012 ،3؛ جونز و براون،4
 .)2005عالوه بر این ،اگر چه نگرش به زمان مفهومی جهانی است و نگرشهای زیربنایی
یکسانی به زمان در تمام جوامع قابلمشاهده است ،اما تجارب جامعهپذیری متفاوت توسط
هر یک از افراد بر جنبههای فردی زمان تأثیر میگذارد (روجاس-مندز 5و همکاران،
)2002؛ بنابراین ،با توجه به اینکه سازه نگرش به زمان متأثر از ویژگیهای فرهنگی-
اجتماعی است ،به نظر میرسد استفاده از ابزار اندازهگیری واحد در فرهنگهای مختلف
منجر به نتایج مبتنی بر واقعیت نباشد (داویس و امر .)1996 ،درنتیجه با توجه به نقش
فرهنگ در نگرش به زمان ،شناخت مفهوم نگرش به زمان و مؤلفههای آن و داشتن ابزار
متناسب با فرهنگ ایرانی -اسالمی ضروری است .جامعه ایران جامعهای در حال گذار
است و همین موض وع تغییراتی را در نگرش افراد نسبت به خود و محیط اطراف خود ایجاد
کرده است؛ بنابراین اهداف مطالعه حاضر عبارتاند از:
الف) ساخت مقیاس نگرش به زمان برای نوجوانان ایرانی با توجه به فرهنگ و شرایط
اجتماعی اقتصادی جامعه ایرانی؛
ب) بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تدوین شده نگرش به زمان برای نوجوانان
ایرانی؛
پژوهش حاضر در قالب دو مطالعه سازماندهی شده است .در مطالعه اول که مرتبط با
روششناسی بخش کیفی پژوهش است به تشکیل گروههای کانونی و ساخت ابزار بر
اساس یافتههای کیفی پرداخته شده است .در مطالعه دوم که مرتبط با بخش کمی است
ابزار گردآوری دادهها و روشهای تعیین اعتبار و روایی مقیاس تدوین شده نگرش به زمان
مطرح شده است.

1. Releaibility
2. Coser & Coser
3. McKay, Cole, Sumnall & Goudie
4. Jones & Brown
5. Rojas-Méndez
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روش
مطالعه  :1ساخت ابزار :جهت ساخت ابزار نگرش به زمان و استخراج مؤلفههای آن با توجه
به فرهنگ و جامعه آماری از مصاحبه نیمهساختار یافته با روش گروههای کانونی استفاده
شد .محورهای مصاحبه بر اساس پیشینه پژوهش و مبتنی بر دیدگاههای زیمباردو و بوید
( ،)1999ملو و همکاران ( )2009و مککی و همکاران ( )2012تدوین شد .سؤالهای
مصاحبه حول محورهای نگرش به زمان آینده ،نگرش به زمان حال و نگرش به زمان
گذشته تنظیم شدند.
شرکتکنندگان :شرکتکنندگان در پژوهش  45دانشآموز ( 23پسر و  22دختر) بین
سنین  15تا  17با میانگین سنی  16/20از دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شاغل
به تحصیل در منطقه  2تهران بودند .روش جمعآوری اطالعات مصاحبه نیمه ساختاریافته
بود که به روش گروه کانونی انجام شد .وقتی به دادههای کیفی_تفصیلی راجع به نظر افراد
درباره یک پدیده نیاز است ،میتوان از روش گروههای کانونی استفاده کرد.
بهعبارتدیگر ،هدف از به کار بردن این روش ،انجام مصاحبه گروهی و کسب نظر افراد

نسبت به یک موضوع (موردمطالعه) است (بازرگان .)1387 ،محققان از قبل پیشنویسی
برای هدایت جلسات مصاحبه با شرکتکنندگان آماده کرده بودند .بااینوجود ،روند
مصاحبه از قبل تعیین نشده بود و پاسخهای شرکتکنندگان تا اندازه زیادی جلسه مصاحبه
و سؤاالتی که پرسیده میشد را تعیین میکرد .تمام جلسات مصاحبه با مقدمهای درباره
اهداف و دالیل انجام پژوهش شروع شد و به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که
اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند .قبل از اجرای مصاحبهها ،شرکتکنندگان رضایت
خود را از شرکت در پژوهش اعالم کردند .عالوه بر این قبل از شروع مصاحبه قواعد
گروه کانونی برای دانشآموزان جهت حفظ نظم جلسه توضیح داده شد .شش گروه
کانونی در مدارس متوسطه دوم تشکیل شد .سه گروه کانونی در مدارس دخترانه و سه
گروه کانونی در مدارس پسرانه تشکیل شد .جلسات گروه کانونی بین  70الی  90دقیقه
طول کشید .تعداد شرکتکنندگان در هر گروه بین  6الی  8نفر بودند .تمام جلسات گروه
کانونی با یک دستگاه ضبط کننده صدا ضبط میشد سپس تمام بحثهای انجامشده در
درون گروه بر روی کاغذ بازنویسی شده و یک متن نوشتهشده از تمام جلسات برای
تجزیهوتحلیل فراهم شد.
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روش تحلیل دادهها :بهمنظور تحلیل اطالعات از رویکرد کیفی با روش تحلیل تم
استفاده شد .روش تحلیل تم ،شامل یک رفتوبرگشت مستمر بین مجموعه دادهها و
خالصههای کدگذاری شده و تحلیل دادههایی است که به وجود میآیند .در مرحله اول
محقق کلیه مصاحبهها را با دقت مطالعه و نسبت به محتوای آنها تسلط الزم را پیدا کرده
است .پسازاین مرحله م حقق اقدام به ایجاد کدهای اولیه کرده است .در مرحله کدگذاری
اولیه از کدگذاری خط به خط دادهها برای شناسایی جمالت معنادار شرکتکنندگان
استفاده شد .هدف از شناسایی جمالت ،ایجاد واحدهای معنادار جهت دستیابی به
توصیفهای مهم شرکتکنندگان است .به عبارت بهتر در کدگذاری باز مفاهیم درون
مصاحبهها بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهبندی شدند .نتیجه این مرحله ،تقطیر و
خالصه کردن انبوه اطالعات کسبشده از مصاحبهها به درون مفاهیم و دستهبندیهایی
است که مشابه هستند .در مرحله بعدی که نامگذاری تمها بوده است ،محقق با توجه به
مفاهیم و مضامین مشترک در کدهای استخراجشده ،اقدام به نامگذاری مقولهها کرده
است .در این مرحله هشت مقوله استخراجشده است که نتایج آن در جدول  1قابلمشاهده
است .الزم به ذکر است تمام دادههای پژوهش توسط دو نفر از محققان پژوهش
کدگذاری شد .سپس این کدگذاریها توسط دو نفر دیگر آشنا به کدگذاری ،مورد
بازبینی و راستیآزمایی قرار گرفتند.

نتایج
سؤال پژوهش :مؤلفههای تشکیلدهنده نگرش به زمان در بین نوجوانان کدامند؟
در این بخش نگرش دانشآموزان با توجه به سه دوره زمانی یعنی گذشته ،حال و
آینده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .طبقه اصلی نگرش به زمان شامل مضامینی است
که نشانگر ارزیابی و احساسات دانشآموزان به آینده ،حال و گذشته است.
آینده :دانش آموزان ارزیابی و احساسات متفاوتی نسبت به آینده داشتند و زمان آینده
بر اساس پاسخهای دانش آموزان در دو مقوله آینده مثبت و منفی طبقهبندی شد .بر اساس
موضوع آینده مثبت ،مثبت بودن آینده دانشآموزان در برنامهریزی برای ساختن آینده
خوب در زمینه درس و کار ،هدفمندی برای ساختن آینده ،مفید بودن و سودمندی برای
جامعه و رشد و موفقیت شخصی در زمینههای تحصیلی ،شغلی و ازدواج مفهوم دارد .در
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موضوع آی نده منفی ،منفی بودن در ناتوانی خود برای ساختن آینده مثبت ،مبهم بودن و
غیرقابلپیشبینی بودن آینده و احساس ترس و استرس نسبت به آینده مفهوم دارد.
حال :زمان حال بر اساس پاسخهای دانشآموزان در سه مقوله حال لذتگرا ،حال
منفی و حال آیندهنگر طبقهبندی شد .حال لذتگرا نشاندهنده جهتگیری بهسوی لذت و
مالحظه کمتر نسبت به پیامدهای آینده است .موضوع حال لذتگرا در لذت بردن از زمان
حال ،عدم پشیمانی برای حال و با خوشی و عشق سپری کردن زمان حال مفهوم دارد .حال
منفی نشاندهنده احساس فشار ،نارضایتی و احساس کسالت در زمان حال است .حال
آیندهنگر نشان دهنده فکر کردن به آینده در زمان حال است .موضوع حال آیندهنگر با فکر
کردن به آینده در زمان حال ،تالش برای ساختن آینده و تشویش و نگرانی نسبت به آینده
در زمان حال مفهوم دارد.
گذشته :بر اساس پاسخهای دانشآموزان ،زمان گذشته در سه مقوله گذشته منفی،
پذیرش گذشته و گذشته مثبت طبقهبندی شد .گذشته منفی نشاندهنده احساس پشیمانی و
نگاه منفی نسبت به گذشته است .موضوع گذشته منفی در احساس پشیمانی ،احساس
نارضایتی ،سرکوب گذشته و برگشتن به گذشته برای جبران مفهوم دارد .پذیرش گذشته
نشاندهنده افسوس نخوردن ،سازگاری و پذیرش اتفاقات تلخ و شیرین گذشته است.
گذشته مثبت نشاندهنده احساس و ارزیابی مثبت دانشآموزان از گذشته است .مطابق با
بعد پذیرش گذشته ،گذشته چیزی است که به اتمام رسیده است و نمیتوان آن را تغییر
داد؛ بنابراین افراد باید آن را بپذیرند و یا اینکه فراموش کنند و برای آن افسوس نخورند
زیرا افسوس خوردن برای گذشته سودی ندارد؛ بنابراین ،موضوع پذیرش گذشته در
افسوس نخوردن برای گذشته ،سازش با گذشته و پذیرش اتفاقات تلخ و شیرین گذشته
مفهوم دارد .به نظر میرسد نوجوانانی که در رابطه با پذیرش گذشته صحبت میکردند
جنبه روانشناختی تأثیرات گذشته را نادیده میگرفتند و خود را بهعنوان انتخابگر اصلی
و تعیینکننده ادامه زندگی خود میدانستند .موضوع گذشته مثبت در احساس رضایت از
گذشته ،نداشتن فشار و دغدغه در گذشته ،زندگی راحت در گذشته و ارزیابی مثبت
اتفاقات تلخ گذشته مفهوم دارد.
در جدول  ،1خالصه مقولهها ،مقولههای فرعی و مفاهیم به دست آماده از کدگذاری
ارائهشدهاند.
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جدول  .1طبقه اصلی ،مقولههای فرعی و مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها
مقوله اصلی

مقوله فرعی

مفاهیم
خوب دیدن
برنامهریزی برای ساختن آینده

آینده مثبت

هدفمندی
سودمندی و مفید بودن
رشد شخصی
احساس حسرت

آینده منفی

احساس ترس
بدبینی
عدم پیشبینی
فکر کردن به لذت در زمان حال

حال لذتگرا

زندگی کردن در حال
دلخوش بودن به لحظهها
دنبال عالیق آنی بودن

نگرش به زمان

احساس کسالت
حال منفی

احساس نارضایتی
احساس فشار و استرس
فکر کردن به آینده در زمان حال

حال آیندهنگر

تالش برای ساختن آینده
تشویش و نگرانی نسبت به آینده
احساس پشیمانی

گذشته منفی

احساس نارضایتی
سرکوب گذشته
برگشتن به گذشته برای جبران
افسوس نخوردن برای گذشته

پذیرش گذشته

سازش با گذشته
پذیرش اتفاقات تلخ و شیرین
احساس رضایت از گذشته

گذشته مثبت

نداشتن فشار و دغدغه در گذشته
زندگی راحت در گذشته
ارزیابی مثبت اتفاقات تلخ گذشته
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ساخت ابزار نگرش به زمان :هدف اصلی مطالعه حاضر ساخت ابزار نگرش به زمان با
توجه به نتایج به دست آمده از مصاحبه بود .پس از کدگذاری و تحلیل مصاحبهها و بر

اساس مؤلفههای استخراجشده از مصاحبهها ،ابزاری متناسب با بافت ایرانی برای اندازه-
گیری نگرش به زمان تنظیم شد .این ابزار  34گویهای هشت بعد نگرش به زمان یعنی آینده
مثبت ( 5گویه) ،آینده منفی ( 4گویه) ،حال منفی ( 4گویه) ،لذتگرایی در زمان حال (5
گویه) ،حال آیندهنگر ( 4گویه) ،گذشته منفی ( 4گویه) ،پذیرش گذشته ( 4گویه) و
ال
گذشته منفی ( 4گویه) را میسنجد .گویهها بر اساس طیف لیکرت پنجدرجهای از کام ً
مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5نمرهگذاری شدند (پرسشنامه در پیوست  1ارائه شده

است).
مطالعه  :2اعتباریابی ابزار
روش پژوهش در بخش کمی توصیفی پیمایشی و روش تحلیل همبستگی از نوع
تحلیل ماتریس واریانس -کوواریانس است.
جامعه و نمونه آماری :جامعه آماری پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره
متوسطه دوم (سال دوم و سوم دبیرستان) در رشتههای تحصیلی علوم انسانی ،علوم تجربی و
ریاضی – فیزیک در شمال ،مرکز و غرب شهر تهران بودند .روش نمونهگیری ،خوشهای
بود بدینصورت که از بین مناطق آموزشوپرورش مناطق ذکرشده تهران  6منطقه (مناطق
 10 ،6 ،5 ،2 ،1و  )11بهصورت تصادفی انتخاب شدند .از هر منطقه دو مدرسه دخترانه و
دو مدرسه پسرانه و درمجموع  24مدرسه دخترانه و پسرانه بهصورت تصادفی انتخاب
شدند .از هر مدرسه نیز دو کالس و درمجموع  48کالس بهعنوان نمونه انتخاب شدند که
پرسشنامهها در بین آنان توزیع شد .تعداد پرسشنامههای توزیع شده  1296بود که از این
تعداد  358پرسشنامه به دلیل نقص در پاسخها یا ناکامل بودن از تحلیل حذف شدند
بنابراین درمجموع  938پرسشنامه ( 493دختر و  445پسر) وارد تحلیل شدند.
روش تجزیهوتحلیل دادهها :جهت بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس نگرش به
زمان از روشهای مختلف استفاده شد .از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس
(روش واریماکس به دنبال مختصر کردن و سادهسازی ستونهای ماتریس عاملی است.
روش واریماکس نسبت به سایر روشها ،جداسازی عاملها را بهطور شفافتر و واضحتر
نشان میدهد) برای شناسایی مؤلفههای پرسشنامه (جعفری ،محمدپور ،قدمپور و قبادیان،
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 ،)1397ازنظر متخصصان برای بررسی روایی محتوایی (فرامرزی ،کیانی و الهیجانیان،
 ،) 1397از تحلیل عاملی تأییدی جهت بررسی روایی سازه ،از متوسط واریانس
استخراجشده برای بررسی روایی همگرا ،از ضریب همبستگی مؤلفههای نگرش به زمان با
خودکارآمدی و امید برای بررسی روایی همگرا و از شاخصهای ضریب آلفای کرونباخ و
اعتبار ترکیبی جهت بررسی پایایی ابزار استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از
نرمافزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده گردید.

نتایج
قبل از ارائه یافتههای پژوهش الزم به ذکر است که با توجه به اینکه حجم نمونه ()n= 938
در پژوهش حاضر باال بود نمونه بهطور تصادفی به دو نیمه تقسیم شد .بر روی نیمه اول
تحلیل عاملی اکتشافی و بر روی نیمه دوم تحلیل عاملی تأییدی انجام شد.
روایی محتوایی :بهمنظور بررسی روایی محتوایی ،ابزار در اختیار متخصصان سنجش و
اندازهگیری و روانشناسان تربیتی قرار گرفت و بهاینترتیب گویههای مشابه و مبهم حذف
شدند و پس از تأیید ،روی یک نمونه  70نفری از نوجوانان اجرا گردید .در حین اجرا از
شرکتکنندگان خواسته شد تا سؤاالت مبهم را مشخص کنند تا اینکه سؤاالت مبهم
اصالح شود .نوجوانان شرکتکننده تأیید کردند که سؤاالت واضح و قابل درک است.
تحلیل عاملی اکتشافی :بهمنظور بررسی ساختار عاملی مقیاس نگرش به زمان از تحلیل
عاملی اکتشافی با چرخش عاملی متعامد از نوع واریماکس استفاده شد .از مقادیر  KMOو
بارتلت برای بررسی کفایت نمونهگیری و مناسب بودن همبستگی دادههای گردآوری شده
و دترمینان برای مشخص کردن معکوسپذیری ماتریس همبستگی دادهها جهت انجام
تحلیل اکتشافی استفاده شد .نتایج نشان داد که شاخص  KMOبا مقدار  0/87که مقدار
 0/70یا باالتر کافی محسوب میشود (میرز ،گامست و گارینو ،)2006 ،در سطح قابل
قبولی بوده و نشانگر کفایت دادهها و نمونه برای تحلیل عاملی اکتشافی میباشد ،همچنین
نتایج آزمون بارتلت با سطح معنیداری  ،0 p</001نشانگر همبستگی مناسب بین متغیرها
است .الزمه ادامه تحلیل عاملی اکتشافی این است که آزمون بارتلت معنادار باشد .عالوه بر
این مقدار دترمینان نیز مثبت ( )9/07میباشد .دترمینان برای تعیین ،معکوس ماتریسها
استفاده میشود ،بهطوریکه اگر دترمینان ماتریسی مخالف صفر باشد ،آنگاه آن ماتریس
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معکوسپذیر است .در تحلیل عاملی اکتشافی ،برای محاسبه بارهای عاملی الزم است که
ماتریس چرخش پیدا کند.
در جدول  ،2گویهها و بارهای عاملی ،عاملهای استخراجشده گزارش شدهاند .الزم به
ذکر است که گویههایی که بار عاملی کمتر از  0/4داشته باشند یا روی بیش از یک عامل
بار عاملی زیادی داشته باشند از تحلیل حذف میشوند .در رابطه با بار عاملی گورساچ
( )1983پیشنهاد کرده است که بار عاملی  0/3خیلی کوچک است بهویژه اگر تعداد
متغیرهای زیادی در تحلیل وجود داشته باشند و استیونس ( )2002برای دست یافتن به
ارزش کاربردی ،بار عاملی  0/4را توصیه کرده است .توصیه این است که بر اساس اندازه
یا حجم نمونه تصمیمگیری شود .در نمونههای کمتر از  200مورد ،اندازههایی در دامنه
 0/40تا  0/45کمترین حد در نظر گرفته شوند .در نمونههای بزرگتر ،استفاده از 0/40
بهعنوان معیار در نظر گرفته شود (به نقل از میرز ،گامست و گارینو .)2006 ،بر این اساس
در این پژوهش بار عاملی  0/40بهعنوان مالک در نظر گرفته شده است .مجموع واریانس
استخراجشده برای هشت عامل  65/869درصد میباشد که مقدار قابلتوجهی است.
با توجه به جدول  ،2عامل اول (آینده مثبت) است که  9/620درصد از واریانس این
عوامل را تبیین میکند .این عامل از  5گویه تشکیل شده است .عامل دوم (گذشته مثبت)
است که  9/250درصد از تغییرات را تبیین میکند .این عامل نیز از  4گویه تشکیل شده
است .عامل سوم (حال آیندهنگر) است که  8/902درصد از تغییرات را پیشبینی میکند.
این عامل از  4گویه تشکیل شده است .عامل چهارم (پذیرش گذشته) است که 8/469
درصد از واریانس این عوامل را تبیین میکند .این عامل از  4گویه تشکیل شده است.
عامل پنجم (آینده منفی) است که  8/152درصد از تغییرات را تبیین میکند .این عامل نیز
از  4گویه تشکیل شده است .عامل ششم (حال منفی) است که  7/257درصد از تغییرات را
پیشبینی میکند .این عامل از  4گویه تشکیل شده است .عامل هفتم (گذشته منفی) است
که  7/257درصد از واریانس این عوامل را تبیین میکند .این عامل از  4گویه تشکیل شده
است .عامل هشتم (لذتگرایی) است که  6/962درصد از تغییرات را تبیین میکند .این
عامل نیز از  4گویه تشکیل شده است .این عوامل درمجموع  65/869درصد از تغییرات را
تبیین میکنند.
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جدول  .2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس نگرش به زمان
آینده

گذشته

حال

پذیرش

آینده

حال

گذشته

مثبت

مثبت

آیندهنگر

گذشته

منفی

منفی

منفی

4

0/794

0/098

0/132

0/136

-0/06

-0/045

-0/090

-0/066

1

0/794

0/054

-0/014

0/074

-0/087

0/001

-0/210

-0/051

5

0/780

0/047

0/066

0/157

-0/075

-0/078

-0/018

-0/096

2

0/707

0/075

0/084

0/068

-0/006

-0/037

-0/058

0/046

3

0/673

0/096

0/112

0/086

-0/154

-0/177

-0/021

-0/115

32

0/143

0/820

0/056

0/033

-0/223

-0/057

-0/005

-0/083

31

0/053

0/818

0/034

0/194

-0/143

-0/118

-0/052

-0/004

34

0/098

0/772

0/123

0/241

0/018

-0/133

-0/178

-0/133

33

0/090

0/731

0/079

0/185

-0/164

-0/08

-0/147

0/005

19

0/072

0/05

0/785

0/040

-0/266

-0/133

-0/071

-0/209

20

0/077

0/119

0/776

0/108

-0/017

-0/117

-0/116

-0/195

21

0/127

0/054

0/762

0/083

-0/243

-0/140

-0/131

-0/225

22

0/135

0/072

0/70

0/171

-0/036

-0/094

-0/233

-0/014

27

0/150

0/129

0/226

0/811

-0/134

-0/083

-0/059

-0/094

28

0/182

0/162

0/002

0/780

-0/139

-0/141

-0/202

-0/141

30

0/151

0/186

0/018

0/733

-0/191

-0/122

-0/174

-0/076

29

0/142

0/279

0/225

0/682

-0/108

-0/132

-0/077

-0/132

7

-0/042

-0/113

-0/005

-0/260

0/761

0/071

0/196

0/013

9

-0/164

-0/192

-0/236

-0/049

0/723

0/077

0/199

0/043

8

-0/175

-0/230

-0/041

-0/125

0/634

0/175

0/003

0/297

6

-0/063

-0/077

-0/288

-0/137

0/605

0/138

0/140

0/066

12

-0/109

-0/150

-0/117

-0/132

0/183

0/852

0/012

0/129

13

-0/111

-0/277

-0/074

-0/148

0/248

0/761

0/059

0/101

11

-0/110

0/051

-0/160

-0/209

-0/181

0/561

0/333

-0/015

10

-0/044

-0/065

-0/251

-0/018

0/122

0/555

0/307

0/201

24

-0/158

-0/097

-0/208

-0/204

0/218

0/196

0/751

0/111

26

-0/201

-0/167

-0/193

-0/171

0/200

0/182

0/668

0/066

23

-0/109

-0/054

-0/121

-0/185

0/271

0/357

0/512

0/145

25

-0/068

-0/307

-0/263

-0/086

0/393

-0/030

0/467

0/137

18

0/079

0/116

-0/052

-0/167

-0/024

0/021

-0/157

0/638

14

-0/164

0/001

-0/234

-0/056

0/221

0/226

0/183

0/635

گویهها

لذتگرایی
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15

-0/190

-0/142

-0/169

-0/007

0/182

0/160

0/077

0/632

16

-0/102

-0/166

-0/197

-0/053

0/078

0/009

0/448

0/592

-0/032

-0/235

-0/174

-0/186

-0/005

0/045

0/351

0/589

17
مقدار
ویژه
واریانس
تبیین شده

3/271

3/145

3/027

2/880

2/772

2/467

2/467

2/367

9/620

9/250

8/902

8/469

8/152

7/257

7/257

6/962

KMO

0/873

Bartlett

8274/678

P

0/001

روایی سازه :بهمنظور بررسی روایی سازه مؤلفههای نگرش به زمان از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد .بهغیراز سؤال  5لذتگرایی که از تحلیل عاملی حذف شد بارهای
عاملی گویههای تمام مؤلفهها باالتر از  0/3هستند (جدول .)3
مالک دیگری که جهت بررسی روایی استفاده شد روایی تشخیصی 1است .روایی
تشخیصی به این معنا است که نشانگرهای هر سازه درنهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ
اندازهگیری نسب به سازههای دیگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط
سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد که تمام سازهها بهخوبی از
یکدیگر تفکیک شوند .جهت بررسی روایی تشخیصی از میانگین واریانس استخراجشده
استفاده شد (فرنل و الرکر .)1981 ،2پژوهشگران مقادیر  AVE 0/50و بیشتر را توصیه
میکنند .این امر به معنای آن است که سازه مورد نظر حدود  50درصد و یا بیشتر واریانس
نشانگرهای خود را تبیین میکند .مقادیر جدول  ،4نشاندهنده روایی کافی و مناسب
عاملهای استخراجشده ابزار نگرش به زمان است.
بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،اعتبار ترکیبی و متوسط واریانس استخراجشده این
هشت مؤلفه در جدول  ،3گزارش شده است.

1. Discriminant Validity
2. Fornell & Larcker

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان163 /

جدول  .۳بارهای عاملی و واریانس تبیین شده مؤلفههای نگرش به زمان
گوی
ه

بار
عامل

α

CR

ی

1

0/61

2

0/57

/82

/85

3

0/80

0

0

4

0/84

1

0/64

حال

2

0/69

آیندهنگر

3

0/81

4

0/68

1

0/86

حال منفی

/74

/80

0

0

AV
E

0/53

ه

آینده
مثبت

0/50

پذیر
ش
گذشته

لذتگرای

2

0/83

/77

/87

ی

3

0/78

0

0

4

0/69

1

0/65

آینده منفی

گوی

2

0/69

/79

/79

3

0/67

0

0

4

0/76

0/63

0/48

بار
α

عامل

CR

ی

1

0/66

2

0/69

3

0/67

4

0/83

5

0/77

1

0/74

2

0/75

3

0/69

4

0/67

1

0/81

/82

/85

0

0

/77
0

/80
0

گذشته

2

0/85

/88

/88

مثبت

3

0/78

0

0

4

0/78

1

0/67

گذشته

2

منفی

0/66

/77

/80

3

0/79

0

0

4

0/69

AV
E

0/53

0/51

0/65

0/50

روایی همگرا :جهت بررسی روایی همگرا از مقیاس خودکارآمدی (شرر و همکاران،
 )1982و امید (اسنایدر و همکاران )1991 ،استفاده شد .به این صورت که ضریب
همبستگی پیرسون میان نمرات این ابزارها و نگرش به زمان محاسبه شد که نتایج در جدول
 ،4آمده است .همانطور که مالحظه میشود ،همبستگی میان نمرات مؤلفههای نگرش به
زمان و مقیاس خودکارآمدی و امید معنادار است که حاکی از روایی همگرا است.
جدول  .4ضرایب همبستگی پیرسون مؤلفههای نگرش به زمان ،خودکارآمدی و امید
آینده

آینده

مثبت

منفی

خودکارآمدی

**0/31

**-0/27

**-0/42

امید

**0/28

**-0/26

**-0/32

متغیر

جهتگیری

گذشته

پذیرش

گذشته

آینده

منفی

گذشته

مثبت

**-0/45

**0/44

**0/38

**-0/36

**0/47

**0/33

حال منفی

لذتگرایی
**-0/38

**0/31

**-0/32

**0/29
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اعتبار :در جدول  ،3دو شاخص ضریب آلفای کرونباخ ( )αو اعتبار ترکیبی ()CR
برای بررسی اعتبار متغیرهای پژوهش گزارش شده است .بهمنظور بررسی ضریب اعتبار
صاحبنظران معتقدند در نظر گرفتن بار عاملی هر یک از گویهها در محاسبه شاخص
اعتبار ضروری است .این در حالی است که ضریب آلفای کرونباخ وزن برابری به گویهها
میدهد و اعتبار را دقیق نشان نمیدهد (مانوئل ،فرانسیسکو و فلیکس )2009 ،1بنابراین از
اعتبار ترکیبی استفاده شد .مقادیر قابلپذیرش اعتبار ترکیبی باید  0/7یا بیشتر باشند (فرنل و
الرکر .)1981 ،مقادیر جدول  ،3نشاندهنده اعتبار کافی و مناسب عاملهای استخراجشده
ابزار نگرش به زمان است.
نتایج شکل  ،1مناسب بودن بارهای عاملی نشانگرهای (گویهها) مربوط به هر مؤلفه را
نشان میدهد .مشخصه های برازندگی مدل تحلیل عاملی نشان داد که نسبت خی دو به
درجه آزادی ( )2/ df= 2/30شاخص نکویی برازش ( ،)GFI=0/95شاخص
تعدیلشدهی نکویی برازش ( ،(AGFI=0/91شاخص نرم شده برازش (،(NFI=0/97
شاخص برازش تطبیقی ( (CFI=0/99و جذر برآورد واریانس خطای تقریب

( (RMSEA=0/053است .وجود  x2/dfکوچکتر از  3نشاندهنده برازش مناسب مدل

میباشد .همچنین جذر برآورد واریانس خطای تقریب ( )RMSEAباید کمتر از 0/08
باشد .میزان شاخصهای  CFI ،AGFI ،GFIو  NFIنیز باید بیشتر از  0/9باشد که در
مدل تحت بررسی به ترتیب باالتر از میزان تعیین شده بودند؛ بنابراین دادههای این پژوهش
با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد.

1. Manuel, Francisco & Félix

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان165 /

شکل  .1خروجی تحلیل عاملی تأییدی برای مؤلفههای سازه نگرش به زمان

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت موضوع نگرش به زمان ،در پژوهش حاضر ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه تدوین شده برای اندازهگیری نگرش به زمان با توجه به بافت و فرهنگ جامعه
ایرانی مورد بررسی قرار گرفت .پرسشنامه تدوین شده نگرش به زمان نوجوانان با توجه به
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فرهنگ ایرانی میتواند بهعنوان ابزاری روا ،معتبر و جامع در جهت پر کردن خأل موجود
در خدمت پژوهشگران کشور قرار گیرد .پژوهش حاضر نتایج متفاوتی در عاملهای
استخراجشده برای نگرش به زمان نسبت به پرسشنامههای قبلی نشان داد .پژوهشهای
گذشته نگرش به زمان را به صورتهای مختلفی دستهبندی کردهاند .برای مثال یکی از
مهمترین دیدگاه در این زمینه مربوط به زیمباردو (زیمباردو و بوید )1999 ،است که اولین
پرسشنامه جامع و عملیاتی شده مبتنی بر دیدگاه زمانی را طرح کردند که شامل پنج بعد
گذشته مثبت ،گذشته منفی ،حال لذتگرا ،حال تقدیری و آینده است .عالوه بر این
پرسشنامه دیگری که برای اندازهگیری نگرش به زمان توسط (وورل و ملو )2007 ،تدوین
شده است شامل  6بعد گذشته مثبت ،گذشته منفی ،حال مثبت ،حال منفی ،آینده مثبت و
آینده منفی است .نتایج این پژوهش ابعاد دیگری را برای سه دوره زمانی گذشته ،حال و
آینده به دست آورده است .این یافتهها نقش فرهنگ در نگرش به زمان را برجستهتر
میکنند که با پژوهشهای گذشته (زلسکی ،سایکون و کورک2001 ،؛ داوس و
فینچلسکو2002 ،؛ ملو و همکاران2009 ،؛ وورل ،ملو و بوهل2012 ،؛ الگهی و همکاران،
 )2013در رابطه با نقش شرایط فرهنگی اجتماعی در نگرش به زمان همخوانی دارد .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه از  8عامل آینده مثبت ،آینده منفی ،حال
لذتگرا ،حال منفی ،حال آیندهنگر ،گذشته مثبت ،گذشته منفی و پذیرش گذشته برای
اندازهگیری نگرش به زمان تشکیل شده است .مدل ساختاری پرسشنامه نگرش به زمان
نوجوانان ایرانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت .شاخصهای به
دست آمده نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است .درمجموع نتایج
به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،گواه بر روایی سازه پرسشنامه نگرش به
زمان نوجوانان ایرانی است .عالوه براین نتایج متوسط واریانس استخراجشده  0/50و باالتر
از آن برای عاملهای استخراجشده نشاندهنده روایی تشخیصی مناسب مقیاس است .عالوه
براین ،نتایج ضریب همبستگی میان نمرات مؤلفههای نگرش به زمان و مقیاس
خودکارآمدی و امید حاکی از روایی همگرا است.
تأیید اعتبار ،بهعنوان یکی از ویژگیهای فنی برای هر ابزار الزامی است (سرمد،
بازرگان و حجازی .)1395 ،برای بررسی اعتبار دو شاخص ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار
ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت .ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بین  0/74و

ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان167 /

 0/88نشاندهنده همسانی درونی باالی گویههای عوامل استخراجشده نگرش به زمان
است.
درمجموع با توجه به ابعاد نگرش به زمان در مطالعه اول میتوان نتیجه گرفت که
نگرش به زمان تحت تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی اقتصادی است .این یافته هماهنگ با
پژوهشهای پیشین (بونیول و زیمباردو2004 ،؛ بوید و زیمباردو )2005 ،و نظریه چشمانداز
زمانی بوید و زمیباردو ( )1999است که بر نقش ارزشهای فرهنگی و خانوادگی و
سبکهای تربیتی خانواده در چشمانداز زمانی افراد تأکید داشتند .بهطورکلی یافتههای این
مطالعه نشان داد که نگرش به زمان یک سازه وابسته به فرهنگ و دوره زمانی است و با
نگرشی که نوجوانان در سایر بافتهای فرهنگی دارند متفاوت است.
در رابطه با مطالعه دوم بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه تدوین شده
نگرش به زمان برای نوجوانان ایرانی ابزاری روا و معتبر است که محققان میتوانند از آن
بهعنوان ابزاری معتبر در اندازهگیری نگرش به زمان در ابعاد ذکرشده استفاده نمایند.

منابع
بازرگان ،عباس .)1387( .مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته :رویکردهای
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1 پیوست
پرسشنامه نگرش به زمان
حال آیندهنگر

آینده مثبت

. زمان حال را با فکر کردن به آینده سپری میکنم.19

. تصویر مثبتی از آیندهام دارم.1

. از هم اکنون برای ساختن اینده ام تالش میکنم.20

. آینده ام را با برنامهریزی خواهم ساخت.2

 من زمان حال را با نگرانی نسبت به آینده سپری.21

 آینده خوبی خواهم، اگر به اهدافم دست یابم.3

.میکنم

.داشت

 برنامهریزی فعالیتهای اکنون من در راستای ساختن.22

. در آینده فرد مفیدی برای جامعهام خواهم بود.4

.آیندهام است

. آینده ام را با داشتن پیشرفت شخصی تصور میکنم.5

گذشته منفی

آینده منفی

. دوست ندارم درباره ی گذشته ام فکر کنم.23

 صحبت کردن در مورد آینده من را غمگین.6

. من از گذشته خودم رضایت ندارم.24

.میسازد

 من نسبت به فعالیتهای گذشته خودم احساس.25

. آینده خوبی را برای خودم تصور نمیکنم.7

.پشیمانی میکنم
. دوست دارم برای جبران کارهایم به گذشته برگردم.26

 هنگام صحبت کردن درباره آینده دچار ترس.8
.میشوم

پذیرش گذشته

. خودم را در ساختن یک آینده خوب ناتوان میبینم.9

. من تجربههای تلخ و شیرین گذشته خود را پذیرفته ام.27

حال منفی
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 .10از وضعیت فعلی خودم رضایت ندارم.

 .28به نظرم فکر کردن به گذشته هیچ سودی برای فرد

 .11من دوست دارم زمان حال هر چه سریعتر تمام

ندارد.

شود.

 .29خودم را به خاطر اتفاقات بد گذشته سرزنش نمیکنم.

 .12زندگی در زمان حال برایم کسل کننده است.
 .13وضعیت کنونی(حال) برایم استرس زا است.

 .30به نظرم گذشته ارزش فکر کردن ندارد چون نمیتوانیم
چیزی را تغییر دهیم.

لذتگرایی

گذشته مثبت

 .14از زندگی در زمان حال لذت میبرم.

 .31خاطرات مثبتی از دوران گذشته ام دارم.

 .15آن چه برایم اهمیت دارد ،لذت بردن اززمانی است

 .32وقتی به گذشته فکر میکنم ،نکته منفی را پیدا

که در آن هستم.

نمیکنم.

 .16من سعی میکنم زمان حالم را تنها با خوشی سپری

 .33در دوران گذشته ام فشار و دغدغه ای را تجربه نکرده

کنم.

ام.

 .17در زمان حال تنها به کارهای مورد عالقه خودم

 .34بطور کلی گذشته ام را مثبت ارزیابی میکنم.

میپردازم.
 .18به نظرم لذت بردن از کارها در زمان حال مهمترین
است.

