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 یزد چشم انداز زمان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

 7حمیده همتی، 5دکتر مرتضی امیدیان

 

. و بالینی مورد توج  قرار گرفت  اسا  ، از موضوعاتی اس  ک  در حوزه روانشناسی اجتماعی چش؟ انداز زمان

، خصوصیات ماذهبی ، اخالقیات، ها یابی زمان قابل توج  اس  و با فرهنگهای فردی موجود در جه  تفاوت

( 8: پانج بعاد زماانی با  کاار گرفتا  عبارتناد از       . طح اقتصادی ارتبااط دارد ها و حتی با س سیست؟ رایج ارزش

گارای  ( گذشات  5. باشاد منفی و مخالف نسب  ب  گذشت  مای ، ک  ب  معنای نگرش بدبینان ، گرای منفیگذشت 

گرایی منفای  باشد و در مقابل گذشت گون  ب  گذشت  مینگرش احساساتی گرم و حسرتدهنده  نشان ک ، مثب 

بیشاتر   اضطراب کمتر و عزت نف  و شادکامی  کننده افسردگی و بینیپیش، نمرات باالتر در این بعد. رار داردق

توجا  با  حاال حاضار و باا      ، گرا( حال لذت3. شودباشد و ب  عنوان عامل سالم  در زندگی شناخت  میمی

و عدم فدا کردن امروز بارای   هیجان، خوشایندی، توج  ک؟ ب  عواقب آینده، خطرپذیری، مشخص  لذت بردن

کنناده عادم توجا  با       بینای پیش، نمرات باال در این بعد. این نوع چش؟ انداز اس های  از ویژگی، پاداش فردا

نوخاواهی و  ، تاکیاد بار تاازگی   ، هاای پار خطار    انجاام رفتاار  ، کمبود در کنترل امیال، ثبات ک؟، عواقب رفتار

دهد ک  افراد نگرش جبری ب  زندگی داشت  و معتقدناد آیناده   ن می( حال جبرگرا نشا1. باشدیابی می احساس

اقدامات فردی برای تغییر مؤثر نیس  و آنان مجبور با  پاذیرش سرنوشا     ، ب  عبارت دیگر. مقدر شده اس 

گیری با درماندگی و ناامیدی نسب  ب  زندگی همراه بوده و منجار با  افساردگی و    این جه . خویش هستند

تالش برای اهاداف آیناده و دساتیابی با  موفقیا       ، ریزیبا برنام ، ( آینده گرای هدفمند2. دگرد اضطراب می

پااداش و ساطوح پاایین    ، انسجام، اولوی  وابستگی، وجدان، های آینده بینی کننده پیامد باشد و پیشهمراه می

هاای   رفتاار  ،اضاطراب صاف   ، این عامل رابط  منفای باا افساردگی   . خواهی اس جستجوی تازگی و هیجان

اولوی  دستیابی با  اهاداف را   ، نگرشخص آینده. تکانشگری و ریسک پذیری دارد، قتل نف ، تجاوز، پرخطر

ها نشان دادند افرادی ک   همچنین پژوهش. دهددهی و پشتکار نشان میخودنظ؟، ریزی هدفمنداز طریق برنام 

؛ 5188، 3آناگنوساتوپاولو و گریاوا  )برخوردارناد   گرایای بااالتری  از آیناده ، دینداری و معنوی  بیشتری دارند

 .  (8999، 1زیمباردو و بوید

دیادگاه  ، ( سودمند ترین پروفایل در رابط  با چشا؟ اناداز زماان   5111و 8999طبق نظر زیمباردو و بوید )

حاال لاذت گارای متوساط و     ، آینده گرای هدفمند نسبتا زیااد ، زمان متعادل اس  ک  شامل گذشت  مثب  باال

                                                           
 Morteza_omid@scu.ac.ir اهواز  چمران شهید دانشگاه دانشیار -8

 یزد دانشگاه ارشد کارشناسی -5
2- Anagnostopoulo, F., & Griva, F. 
3- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. 
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تحقیقات انجام شاده بارای   . (5111، و زیمباردو 8شود )بونی ول شت  منفی و حال جبرگرای ک؟ و پایین میگذ

هاا بیاان    بعضای از آن . دهناد  های متناقضی را نشان می  بررسی رابط  بین تفاوت جنسی  و ابعاد زمان نیز یافت 

نشان دادند ک  دانشجویان پسر نساب  با     نتایج. کنند ک  مردان نسب  ب  زنان بیشتر ب  آینده گرایش دارند می

 سال  توسط کارتن 82-83در تحقیق انجام شده روی نوجوانان . های باالتری را تخمین زده بودند  ها سن دختر

در . ها آیناده نگاری بیشاتر و دورتاری دارناد      ها نسب  ب  دختر ک  پسرگزارش کردند ( 8911) 5گرین و لوی

ها  ها در مقایس  با دختر ( در یک نمون  دانشگاهی اعالم کردند ک  پسر8993)د و بوی 3کوخزیمباردو و ، مقابل

کنناد کا  در میاان نوجواناان      ( بیان می8993و همکارانش ) 1ویمن. بیشتر ب  زمان حال توج  و گرایش دارند

ز تحقیقاات  برخای ا ، در پایاان . ها تری نسب  ب  وقایع آینده دارند تا دختر ها نگرش مثب  پسر، دارای استرس

 .  (5111، 1؛ مک کاب و بارن 8999، 2دهند ک  تفاوت جنسی  در ابعاد زمان تأثیر ندارد )بولز نشان می

های جنسیتی و ابعاد زمان از طریق مطالعاتی ک  ب  بررسی روابط بین   این تناق  در تحقیقات روی تفاوت

، پردازناد  ( در تخمین ابعاد زمان میSESاقتصادی ) -های اجتماعی  های تحصیلی و موقعی   پیشرف ، جنسی 

ساال  دارای   81-81( دریافتند ک  نوجوانان پسر 5111) 3برای مثال ملو و وورل. اند نیز مورد مطالع  واقع شده

در یاک  . کنناد  تر در مقایس  با دختران گروه خود بیشتر ب  آیناده فکار مای    اقتصادی پایین -موقعی  اجتماعی

ها دارای اهداف و انتظارات بیشاتری   بیان کرد ک  نوجوانان دختر موفق نسب  ب  پسر (5115) 1هونورا، مطالع 

هاای   مقایس  آشکار اس  و ضارورت بررسای  های  ناهماهنگی در گروهها  در بررسی پژوهش. از آینده هستند

اسا  کا    ای  سازد از سوی دیگر کمبود و یاا فقادان پاژوهش داخلای موضاوع برجسات        می بیشتر را آشکار

بر این اساس هدف پژوهش حاضار مقایسا  چشا؟ اناداز زماان در      . .کند می رورت انجام پژوهش را بیشترض

و هاا   دانشجویان دختر و پسر اس  تا مشخص شود در داخال کشاور و در گاروه دانشاجویان چا  شاباه       

مثبا  چشا؟   از سوی دیگر با توج  ب  نفش . در چش؟ انداز زمان در دختران و پسران وجود داردهایی  تفاوت

هاای   تواند در برنام  ریزی برای ایجاد چشا؟ اناداز متعاادل در هریاک از گاروه      ، میپیشینهای  انداز پژوهش

 . جنسیتی مفید باشد

 

 روش

جامع  مورد مطالع  این پژوهش کلی  دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد در سال تحصایلی  ، شرک  کنندگان

بادین  . ای اساتفاده شاد   ای چناد مرحلا    گیری تصاادفی خوشا    نمون  از روش، در این تحقیق. بودند 91 -93

نفر با    81و از هر رشت   س  رشت  های دانشگاه یزد س  دانشکده و از هر دانشکده صورت ک  از تمام دانشکده

                                                           
1- Boniwell, I. 
2  - Cartron-Guerin and Levy 

3- Keough, K. A. 
4  - Wyman 

5- Bowles, T.  
6  - McCabe & Barnett 

7- Mello, Z. R, and Worrell,F.C. 
8 - Honora 
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 815دانشجوی دختار و   521شرک  کننده در این طرح مشارک  داشتند ک   181. طور تصادفی انتخاب شدند

 . سخ دادنداپها  ب  پرسشنام  دانشجوی پسر

مفهاوم  ، ZTPIانداز زماانی و سااخ  مقیااس     ( با ارائ  نظری  چش؟8999زیمباردو و بوید در سال )، ابزار

ه؟ اکنون در بسیاری از کشورها این مقیاس هنجار شاده و تحقیقاات   . گیری نمودند زمان روانی را قابل اندازه

عباارت اسا  کا  بااروش لیکارت نماره دهای         21ای با  رسشنام پ ZTPI. در این زمین  رو ب  گسترش اس 

ایان  . توانند ب  هرعبارت برحسب توافقی ک  با آن دارند از یک تا پنج نمره بدهناد  کنندگان می شرک . شود می

حاال  ، 3گارا  حال لذت، 5گرای مثب  گذشت ، 8گرای منفی گذشت : اند از پرسشنام  پنج زیر مقیاس داردک  عبارت

باا روش آلفاای کرانبااخ در مطالعا      ، "اناداز زماان   چشا؟ "پایایی پرسشانام   . 2گرای هدفمند و آینده 1جبرگرا

پایایی پنج خرده ، در این پژوهش. خرده مقیاس ب  دس  آمد 2در  1خ11تا 1خ31( بین 8999زیمباردو و بوید )

در پژوهش حاضر .   دس  آمدب 1خ91تا ، 1خ33بین ، های آلفای کرونباخ مقیاس این مقیاس با استفاده از روش

شااخص مجاذور   . برای روایی ابزار اقادام گردیاد   AMOS با روش تحلیل عامل تأییدی و با استفاده از برنام 

) 1خی
23( شاخص ریش  خطای میانگین مجذورات تقریبی (RMSEA) ،  شاخص ریش  استاندارد میاانگین

( NNFI) 81شاخص نرم نشاده برازنادگی  ، (NFI) 9رم شده برازندگیشاخص ن، (RMR) 1مجذورات باقیمانده

در نظر گرفتا   ، های مشاهده شدههای انطباق الگو با داده( ب  عنوان مالکCFI) 88و شاخص برازندگی تطبیقی

 . خرده مقیاس زمان مورد تایید قرار گرف  2انداز هر  روایی چش؟. شدند

نفاری نساب  با  اعتباار یاابی       821پژوهش ابتدا در یک نمونا    ب  منظور اجرایها،  شیوه گرد آوری داده

آزمون چش؟ انداز زمان اقدام شد و پ  از تعیین اعتبار و روایی آزمون نسب  با  توزیاع آن در گاروه اصالی     

پژوهشی داخل کشور اغلب ب  گزارش ضرایب پایایی اکتفاا شاده   های  چون در گزارش. پژوهش اقدام گردید

پ  از اعتباار یاابی و انتخااب گاروه اصالی      . ب  تعیین روایی با روش سازه اقدام گردید در این پژوهش، بود

با  ایان منظاور باا محاساب       . تحلیال گردیاد   SPSS توزیع و نتایج با استفاده از نرم افزارها  پرسشنام ، پژوش

رسای مفروضا    میانگین و انحراف معیار در دانشجویان دختر و پسر و انجاام تحلیال واریاان  یکراها  باا بر     

 . نسب  ب  تحلیل نتایج اقدام گردیدها  همسانی واریان 

 

 نتایج

 .  نشان داده شده اس 8توصیفی ب  دس  آمده در جدول شماره های  میانگین و انحراف معیار و سایر شاخص

                                                           
1-Past Negative (PN) 
2-Past Positive (PP) 
3- Present hedonistic (PH) 
4- Present fatalistic (PF) 
5-Future (F) 
6 - Chi Square 
7 - Root mean Square Eror of Approximation 
8 - Root Mean Square Residual 
9 - Normed fit index 
10 - Non-Normed fit index 
11 - Comparative fit index 
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 زمان نوع چشم انداز 1حداقل و حداکثر و تعداد دانشجویان دختر و پسر در ، انحراف معیار، میانگین. 5جدول 

نوع چشم 

 انداز
 حد اکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 گذشته منفی
 زن

 مرد

521 

815 

 33خ19

 31خ98

 2خ53

 1خ12

58 

83 

13 

19 

 حال لذت گرا
 زن

 مرد

521 

815 

21 

 28خ95

 2خ91

 1خ11

31 

33 

11 

35 

 آینده گرا
 زن

 مرد

521 

815 

 11خ13

 12خ93

 1خ21

 1خ11

31 

33 

11 

21 

 بتگذشته مث
 زن

 مرد

521 

815 

 31خ32

 31خ93

 1خ15

1 

55 

51 

11 

12 

 حال جبرگرا
 زن

 مرد

521 

815 

 53خ19

 53خ12

 1خ21

 1خ38

88 

85 

33 

31  
 

دو گاروه  هاای   شود در چش؟ انداز حال جبرگرا و گذشت  مثب  نمره می همان گون  ک  در جدول مشاهده

د با  اساتثنای   ردر تمامی موا. لذت گرا اس  خیلی ب  ه؟ نزدیک اس  و بیشترین تفاوت در چش؟ انداز حال

با  ایان منظاور باا اساتفاده از تحلیال       . پسران از دختران دانشجو بیشتر اسا  های  نمره، چش؟ انداز آینده گرا

اثباات شاد و نتاایج    ها  فرضی  همسانی واریان . واریان  یکراه  ب  مقایس  دانشجویان دختر و پسر اقدام شد

تفاوت معنای دار باود و دانشاجویان پسار نماره بااالتری در        F=5. 46 ,P<05نفی با نشان داد ک  در گذشت  م

تفاوت معنی دار باود و نماره    F=9. 96 , P<01در چش؟ انداز حال لذت گرا نیز با . چش؟ گذشت  منفی داشتند

پروفایال  الزم ب  تذکر اس  ک  بارای تهیا    . باالتر بودداری  معنی دانشجویان پسر درحال لذت گرا ب  صورت

با  عناوان   هاا   شود و معدل گوی  می هر خرده مقیاسهای  فردی نمره کلی ب  دس  آمده تقسی؟ بر تعداد گوی 

در هار چشا؟ اناداز    هاا   چون دراین پژوهش هدف مقایس  کلی بود جمع نمره. شود می نمره فرد درنظر گرفت 

 .  گزارش شده اس 

 

 بحث و نتیجه گیری

داری  معنای  ه حال لذت گرا و گذشت  منفی نمره دانشاجویان پسار با  صاورت    نتایج نشان داد ک  در دو حوز

نتایج این پژوهش باا  . در دختران و پسران دیده نشدداری  معنی تفاوتها  در سایر حوزه. باالتر از دختران بود

 ها؟ ، دانشجویان پسر بر حاال توجا  بیشاتری دارناد    ، ( ک  نشان دادند8993کوخ و بوید )، پژوهش زیمباردو

مخاالف  ، ( ک  تجارب گذشت  مثب  پسران را بیشتر گزارش کرده بودند8993جه  اس  و با پژوهش ویمن )

برای برتری آینده نگری در دختران و پساران ناا همساو اسا  و از ایان نظار       ها  نتایج با سایر پژوهش. اس 

ان پسر با  دلیال ناوع چشا؟     دهد ک  دانشجوی می این نتایج نشان. شود نمی تفاوتی بین دختران و پسران دیده
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، با توج  ب  نقش چش؟ انداز زمان برزندگی فاردی و اجتمااعی  . انداز زمان با مشکالت بیشتری مواج  هستند

ب  عالوه ب  دلیال  ، کنند می اضطراب و افسردگی بیشتری را تجرب ، شادکامی کمتر پسران در مقایس  با دختران

. در برنام  ریزی برای آینده و کنترل خود مشکالت بیشتری دارند بی ثبات تر و، نمره بیشتر در حال لذت گرا

یکی از دالیل احتمالی وضعی  بی ثبات برای آینده جوانان تحصیل کرده اسا  کا  جامعا  پاژوهش حاضار      

گذشت  ممکن اسا  در شاکل گیاری چشا؟ اناداز منفای با         های  نا امیدی و تجارب ناکامی از تالش. بودند

از سوی دیگر این ناکامی ممکن اس  آنها را ب  سوی لذت بردن از زمان حاال ساوق   . گذشت  بدون اثر نباشد

البت  این روش در کوتاه مدت احساس . بینند نمی دهد زیرا با این تجارب منفی برای آینده چش؟ انداز مثبتی را

ن ضارورت دارد  بناابرای . شاود  می بخشد ولی منجر ب  چرخ  معیوب تکرار این احساس منفی می آنها را بهبود

در صاورت مشاابه    . ب  تکرار پژوهش اقدام نماود ها  و محیطها  دیگر در سایر دانشگاههای  با انجام پژوهش

فردی و اجتماعی برای رسیدن با  چشا؟ اناداز متعاادل در     های  ضرورت برنام  ریزی برای مداخل ، این نتایج

ناشی از ابزار پرسشنام  تعمی؟ نتاایج در  های  بدیهی اس  ب  دلیل محدودی . شود می دانشجویان پسر احساس

محدودی  نمون  مورد بررسی نیز امکان تعمی؟ نتایج ب  ساایر جواناان   . شرایط فعلی باید با احتیاط انجام شود

مشااب   هاای   بنابراین ضمن توج  ب  نتایج ب  دس  آمده ضرورت انجام پژوهش. سازد می را با مشکل روب  رو

 .  شود می مطرحها  سایر دانشگاه و درها  در سایر گروه
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