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  چکیده
سنجی مقیاس  بررسی خصوصیات روان باهدفاین پژوهش  :مقدمه

نمونه آماري این  :روش. درك زمانی نوجوانان در شهر تهران انجام شد
دختر و پسر نوجوان شهر تهران که با  450پژوهش عبارت بود از 

. اي از جامعه آماري انتخاب شدند حلهاي چندمر استفاده از روش خوشه
سؤالی درك زمانی نوجوانان استفاده  30در پژوهش حاضر از پرسشنامه 

نتایج نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از  :ها یافته. شد
روش باز آزمایی و آلفاي کرونباخ، حاکی از پایایی مطلوب براي کل 

همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی . ها بود مقیاس و هرکدام از عامل
عامل گذشته منفی، گذشته مثبت، حال منفی، حال  6نیز بیانگر وجود 

درصد  37مثبت، آینده منفی و آینده مثبت بود که درمجموع بیش از 
دي نیز نتایج حاکی از أییدر تحلیل عامل ت. کرد واریانس کل را تبیین می

       .هاي پرسشنامه بود گویه ها با قبول در تعیین عامل برازش قابل
درك زمانی  پرسشنامه که است آن بیانگر آمده دست به نتایج :گیرينتیجه

قبولی  ایرانی، از روایی و پایایی قابل نوجوانان براي استفاده در جامعه
  .برخوردار است

سنجی، پرسشنامه درك زمانی  خصوصیات روان :کلیديواژگان
  .راننوجوانان، نوجوانان، شهر ته

 

Abstract 
 

Introduction: This research was performed with the aim of 

study of psychometric characteristics of Adolescent Time 

Inventory in Tehran city. Method: Statistical samples of this 

study were 450 male and female adolescent in Tehran who were 

selected through multiphase clustering method from statistical 

population. The research instrument was a 30-item Adolescent 

Time Inventory. Results: The results showed that reliability 

factor by using Cronbach`s alpha and retest represent favorite 

reliability for total inventory and each of components. Also the 

results of exploratory factor analysis indicate existence of six 

factors of Past Negative, Past Positive, Present Negative, Present 

Positive, Future Negative and Future Positive that totally explain 

more than 37% of total variance. Confirmatory factor analysis 

showed that the results indicate acceptable fitness in 

determining factors. Conclusion: Obtained results indicate that 

Adolescent Time inventory is a reliable and valid instrument for 

Iranian adolescent population. 
 

Keywords: Psychometric characteristics, Adolescent Time 

Inventory, adolescent population, Tehran. 
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  مقدمه
برانگیزي  زمان یکی از موضوعات جالب و چالش

 موردتوجههاي مختلف  است که در دوره
مختلف به آن  هاي دیدگاهو از  قرارگرفته اندیشمندان

شناسان و متخصصان از دید روان. است شده پرداخته
بسته درونی و وا، مفهومی ذهنیعلوم شناختی، زمان 

مفهوم زمان از فردي به  ،در این معنا. به فرد است
و حتی ) به جامعه دیگر اي جامعهحتی از (فرد دیگر 

در یک فرد از زمانی به زمان دیگر در نوسان و تغییر 
درونی  هاي جنبهبه  کهبود اولین کسی  کانت. است

ذهن انسان ابزاري در  آن راو  کرده اشارهزمان 
تجارب فردي و اجتماعی  بهکه وابسته  دانست می

، زیمباردو، گو حقیقتعلیزاده، محتشمی، ( است
1395(.  

ارتباط نزدیکی معتقد بود که ) 1928( 1جانت    
زمان و  وجود دارد پذیري جامعهبین زمان و فرایند 

 2کورت لوین .دانست میرا ناشی از قوانین اجتماعی 
مینه ز تأثیرکرد که ادراك زمان تحت می بیان) 1951(

. شوداجتماعی و فرایندهاي انگیزشی فرد حاصل می
میدانی در فیزیک،  مفهوم نظریه تأثیرلوین تحت 

همزمان که  شناختی روانمدعی بود که اثر نیروهاي 
    عمل  3یا فضاي زندگی شناختی رواندر میدان 

. گردند می رفتار دهی سازمانکنند، موجب می
گی مفهوم فضاي زندیا  شناختی روان، میدان رو ازاین

به شمار رفته او میدانی  اصلی و کلید درك نظریه
محیط  ،این فضا به نظر لوین شامل شخص .است
یا بخشی از محیط اجتماعی و مادي  شناختی روان

                                                             
1  . Janet, P. 
2. Lewin, K. 
3. life space 

 لحظه یکدر  شناختی روان طور بهشود که فرد می
با  چراکه. شودخاص با او درگیر شده و مرتبط می

فضاي . خاص رابطه دارداهداف او در همان لحظه 
او یا موقعیت  شناختی روانجهان  ،زندگی شخص

یا یک عامل  حال یا اکنون اوست و معرف یک الگو
است که در زمان گذشته یا  هایی محركیا یکی از 

خاص حال یا اکنون  لحظه یکبر رفتار فرد در  آینده
  .)1372 ،شکرکن(گذارد اثر می

مان حال را نیز ز) 1985( 4ناتینوي به دنبال 
حاصل  سو یکاز و از ساختارهاي شناختی متأثر

تجربیات گذشته و از سوي دیگر نتیجه فرایندهاي 
 ذکر شایانالبته . داندمی آیندهانگیزشی وابسته به زمان 

را در زمان حال بیشتر و  آیندهاست که او نقش 
  .)1999 ،5زیمباردو و بوید( دانست می مؤثرتر
) 1999( بویدو  مباردوزی ،نظریات اخیر در   

 6زمان انداز چشممفهوم معرفی مستقیم به  طور به
 شناختی روانگیري  هتنوع ج ندو معتقد پرداخته

 ها آنبینی رفتار  در تبیین و پیش ،افراد نسبت به زمان
زمان بازتاب شیوه  انداز چشم. است تأثیرگذار

 شناختی روانشناختی افراد براي ارتباط با مفهوم 
 گیري تصمیماست بطوریکه بر  آیندهحال و  ،گذشته

، 7بانی ول(است  تأثیرگذارو اقدامات متعاقب آن 
 تأثیرزمان براي هر فرد تحت  انداز چشم). 2005

 ،تعلیم و تربیت ،الگوسازي ،پذیري جامعهفرایندهاي 
گیرد فرهنگ و سایر عوامل محیطی شکل می

                                                             
4. Nuttin, J. 
5. Zimbardo, P.G.&Boyd, J.N. 
6. Time perspective 
7. Boniwell, I. 
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زیمباردو حتی نقش عوامل ). 2003 ،1سگینر(
را هم در ) مانند استرس(دگذر تی و زوموقعی
  .داندگیري نسبت به زمان مهم می جهت

شناختی  ـ یک فرایند ساختاري یزمان درك   
 طور بهاغلب . لکرد فردي و اجتماعی استدر عم
تجارب فردي و اجتماعی فرد را پردازش  ،ناهشیار

هاي زمانی خاصی؛  را در قالب ها آنکرده و 
 ازما  درك. کندازنمایی میذخیره و ب ،رمزگردانی

 ،ها قضاوتبر  سو یکاز به شکلی بسیار پویا  ،زمان
و اعمال ما؛ و از سوي دیگر بر  ها گیري تصمیم

    اثرو تصورات ما  ها زنی گمانه، اهداف، انتظارات
  .گذاردمی

یک صفت  عنوان بهمفهوم زمان درك و     
شخصیتی توسط تحقیقات تجربی فراوانی 

رابطه با و اثر آن در موارد زیادي مانند  شده حمایت
و  سرکووا ؛1999 ،2کازاکینا( شناختی روانبهزیستی 

، ؛ الگی2004 ،؛ بانی ول و زیمباردو2008 ،3میتینا
بانی (با شادکامی  ،)2009 ،4بایوکو، آلسیو وگوریري

، ؛ دریک2010 5،اوسین، لینلی و ایوانچکو ،ول
 ،7؛ ژانگ2008، 6دانکن، ساترلند، ابرنیتی و هنري

 ،بانی ول و همکاران(رضایت از زندگی ، )2012
سالمت ، )2009 ،8و لمبرتادواردز  ،؛ شیپ2010

                                                             
1. Seginer, R 
2. Kazakina, E. 
3. Sircova, A. &Mitina, O. V. 
4. Laghi, F. Baiocco, R. D’Alessio, M. & 
Gurrieri, G. 
5. Boniwell, I. Osin, E. Linley, P. A. & 
Ivanchenko, G. 
6. Drake, L. Duncan, E. Sutherland, F. 
Abernethy, C. & Henry, C. 
7. Zhang, J. W. 
8. Shipp, A. J. Edwards, J. R. & Lambert, L. S 

راب و اضط ،افسردگی ،)2011 ،9ون بیک(روان 
مصرف  ،)1999 زیمباردو و بوید،(پرخاشگري 

 ،)2010 ،10داگرتی و بریس(دخانیات و مواد ، الکل
ی و ، کیوس، میکیسکهامیلتون(فعالیت بدنی 

فراري و ( انگاري سهلو  )2003، 11گریس
  .رسیده است یدأیتبه ) 2007 ،12دیازمورالس

زمان  دركبراي بررسی و ارزیابی تاکنون    
 13گرات و کلی مک. اند شده طراحیابزارهاي مختلفی 

روش بررسی  211تعداد ) 1988 و 1986(
اما بسیاري از ؛ زمان را شناسایی کردند انداز چشم

در سطح وسیع  کارگیري بهی براي تمشکال ها آن
 صورت بهبیشتر ابزارهاي ابتدایی  مثالً. دداشتن

 ،گویی قصهمبتنی بر ، فرافکن تصویري هاي آزمون
 زمانی بودند که عمدتاً هاي استعارهجمالت ناتمام و 

 ،کازاکینا( اعتبار و همبستگی درونی کمی دارند
تر بر ابزارهایی که بعدها ساخته شد نیز بیش ).1999

و  تمرکز داشته) آیندهزمان  عمدتاً(ن یک جنبه از زما
بانی ( گرفتند زمان را دربر نمی انداز چشمد همه ابعا

انداز زمان  پرسشنامه چشم ).2010 ،و همکاران ول
 56 با 1999زیمباردو و بوید در سال  که توسط

شد مشتمل بر ی ارائه قبول قابلاعتبار و روایی  و گویه
حال  ،آینده ،گذشته مثبت ،منفی گذشتهعامل  5

بود که در نوع خود از  گذران خوشعل و حال منف
به ابزارهاي این حوزه  پرکاربردترینو  ترین معروف

  .رود می شمار

                                                             
9.Van Beek, W. 
10. Daugherty, J.R. & Brase, G.L. 
11. Hamilton, J. Kives, K. Micevski, V. & 
Grace, S. 
12. Ferrari & Diaz-Morales, J. 
13  . McGrath, J.E. & Kelly, J. 
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 هاي آزمودنیبیشتر این ابزارها براي  متأسفانه
و براي کودکان و نوجوانان  شده طراحی سال بزرگ
هاي  پژوهش تا آن زمان نتایج. نبود استفاده قابل

درك زمانی در  شناختی روانتجربی فراوانی اثرات 
براي مثال . بودند  دوره نوجوانی را مشخص نموده

هاي  و موفقیت نفس عزتتوان از ارتباط آن با  می
، امید )2008، 1ملو، وورل و بهادار(تحصیلی 

شیر و (بینی  ، خوش)1996و همکاران،  2درایناس(
، 4روزنبرگ( شناختی انرو، بهزیستی )1992، 3کارور

کوهن، ( شده ادراكو استرس  )1965، 4روزنبرگ(
  .نام برد) 1983، 5ك و مرملستینکامار

پرسشنامه درك زمانی  2007تا آنکه در سال     
براي  6مخصوص نوجوانان توسط ملو و وورل

بررسی چگونگی تفکر و درك نوجوانان درباره زمان 
 این پرسشنامه بر. ساخته شد آیندهگذشته، حال و 

درك  درباره چگونگی اساس مفاهیم و نظریات ملو
و  شده طراحیاز ابعاد زمان و اثرات آن  نوجوانان

این مفاهیم  .دسته از مفاهیم اصلی است چندشامل 
گیري  تناوب زمانی، جهتمعناي زمان،  :از اند عبارت

ملو ( نسبت به زمان، ارتباط زمانی و نگرش به زمان
  .)2015و وورل، 
مان اشاره به تعریف افراد از زمان معناي ز    

ظر شما ن: شود دارد و با یک پرسش باز سنجیده می
شواهد چیست؟  آینده/ حال/ درباره زمان گذشته

نوجوانان در نحوه  که دهند مینشان  هیاولتجربی 

                                                             
1. Mello, Worrell & Bhadare 
2  . Snyder 
3. Scheier & Carver 
4. Rosenberg 
5. Cohen, Kamarck & Mermelstein 
6. Mello & Worrell 

از اغلب و بوده  متفاوت یزمان يها دوره فیتعر
مختلف  يها دوره بینروابط  ای راتی، تأثتشابهات

ملو، ( کنند تعاریف خود استفاده می يبرا ینزما
  ).2009، 7وورل و آندرتا

رسی این امر است تناوب زمانی به معناي بر   
به زمان گذشته، حال یا  هرازچندگاهکه نوجوان 

شود که درباره  می سؤال ها آنکند و از  فکر می آینده
فکر  بار یکوقت  هرچند آینده/ حال / زمان گذشته

هاي  وان الزم است تا یکی از گزینهنوج کنید؟ می
. هرگز را انتخاب کند/ ماهیانه/ هفتگی/ روزانه

با  تر کوتاهکه تناوب زمانی  دهند میها نشان  پژوهش
ملو و همکاران، (موفقیت تحصیلی رابطه مثبت دارد 

2009.(  
گیري نسبت به زمان است  مفهوم بعدي جهت   

نوجوان  کیدتأو مورد  بااهمیتزمان  دهنده نشانو 
اي نمادین از سه  وم با اشکال دایرههاین مف. دارد

شود که  مشخص می آیندهزمان گذشته، حال و 
 تأکیداهمیت و  دهنده نشانهر دایره  تر بزرگاندازه 

یک نمونه در ( بیشتر نوجوان بر آن زمان است
 شده انجامتحقیقاتی که در این زمینه . )1تصویر 

 زمانی با آثار گیري که جهت دهند مین نشا
همراه  ررفتارهاي پرخطارتکاب و  شناختی روان
؛ ملو، وورل و 2013و وورل،  8ملو، فینان( است
  ).2008ر، ابهاد

                                                             
7. Andretta, J. R. 
8. Finan, L. J. 
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  آینده                       حال                            گذشته                           
  
  

  گیري نسبت به زمان هاي مربوط به جهت اي از گزینه نمونه. 1 ریتصو
هاي گذشته،  ارتباط زمانی به نحوه ارتباط زمان  

 صورت بهو  کرده اشارهبا یکدیگر  آیندهحال و 
، گاه بافاصلهاي نمادینی که گاه  اشکال دایره

 ها آنتداخل  صورت بهمماس و گاهی  صورت به
نوجوان بایستی یکی  .شوند در هم نمایش داده می
نظر او درباره  دهنده نشان از اشکال را که بیشتر

هاي مختلف با یکدیگر است را  ارتباط زمان
ارتباط  ).2یک نمونه در تصویر ( مشخص کند

زمانی نیز با دستاوردهاي تحصیلی، اثرات 
و رفتارهاي پرخطر در نوجوانان  شناختی روان

؛ 2012ملو، فینان و وورل، (رابطه معنادار دارد 
  ).2008ر، املو، وورل و بهاد

  
  آینده                    حال         گذشته

  
  
  

  هاي مربوط به ارتباط زمانی اي از گزینه نمونه .2 ریتصو
نگرش به زمان نیز آخرین مفهوم این 

گویه به بررسی  30پرسشنامه است که با 
چگونگی نگرش نوجوان نسبت به ابعاد زمان 

زیرمقیاس گذشته  6این مفهوم در قالب . پردازد می
 آیندهبت، گذشته منفی، حال مثبت، حال منفی، مث

  .شود منفی نشان داده می آیندهمثبت و 
هاي مختلف  این پرسشنامه تاکنون به زبان

آن  سنجی روانو خصوصیات  شده ترجمه
کشورهاي  ازجمله. است قرارگرفته موردبررسی

چین، هند، ژاپن، اسپانیا، سوئد، آلمان، نیوزیلند، 
لند، نیجریه، آلبانی و ایتالیا به ایرلند شمالی، اسکات

ترجمه و هنجاریابی این پرسشنامه اقدام نموده و 

همچنین از این  .اند منتشر نموده آن رانتایج 
نوجوانان  پرسشنامه در بررسی اثرات درك زمانی

  .)2015وورل و ملو، ( است شده استفاده
ین راستا هدف این پژوهش بررسی در هم

درك زمانی شنامه پرسسجی هاي روان ویژگی
سازي  بومی راه درقدمی تا اوالً  است نوجوانان

تا امکان استفاده شناسی باشد آوردهاي روان دست
 و ثانیاًپژوهشگران براي نمونه ایرانی فراهم شود 

سایر نماینده کشور ایران به  عنوان بهنتایج آن 
  .منتقل شودپژوهشگران غیر ایرانی 
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 روش

و  گیري نمونهونه، روش نم،  جامعهطرح پژوهش، 
طرح پژوهش حاضر از نوع  :هاي نمونه ویژگی

 12جامعه آماري شامل کلیه نوجوانان . یابی بودزمینه
 ازاي متشکل  ساله شهر تهران بود که نمونه 16الی 
 برحسب اياي چندمرحلهبه روش خوشهنفر  450

در چنین . گانه شهر تهران انتخاب شدند 22مناطق 
به نفر  15الی  10تعداد نمونه  عموالًمهایی  پژوهش

شود  آزمون در نظر گرفته می سؤالگویه یا هر  ازاي
پرسشنامه  ازآنجاکه). 2004شوماخر و لومکس، (

براي گروه نفر  450، تعداد گزینه بود 30حاوي اصلی 
وجود  به علتنمونه در نظر گرفته شد که 

نوجوان به  500هاي ناقص یا مخدوش،  پرسشنامه
 دخترنفر  234 از این تعداد. نامه پاسخ دادندپرسش

. بودند )درصد 48(پسر نفر  216و ) درصد 52(
با  73/14 موردپژوهشسنی گروه نمونه  میانگین

  .بود 48/1انحراف استاندارد 
عبارتند  یی که در این پژوهش به کار رفته استاهابزار

  :از

این  :1(ATI)پرسشنامه درك زمانی نوجوانان 
طراحی و ) 2007(ملو و وورل توسط  پرسشنامه

عبارت  30اي با  پرسشنامه  ATI.است شده ساخته
 گذاري نمره اي درجه پنجاست که در طیف لیکرت 

بر ). 5 = موافقتا کامالً  1= کامالً مخالف( شود می
 توافقی که با عبارات و برحسب نوجواناناین اساس 

  .دهند میاز یک تا پنج  اي نمرهها دارند،  یا گویه

                                                             
1. Adolescent Time Inventory 

زیر مقیاس دارد که شامل گذشته شش این پرسشنامه 
 آینده، 5، حال مثبت4، حال منفی3، گذشته مثبت2منفی
در ایـن پرسشـنامه   . است 7مثبت آیندهو  6منفی آینده

کشـور دیگـر    8کشـور سـازنده و    عنـوان  بـه  آمریکا
و نتـایج نشـان    قرارگرفتـه  سـنجی  روان موردبررسی

ی برخـوردار  قبـول  ابـل قپایایی  از روایی واند که  داده
سازندگان این پرسشنامه مقدار آلفاي کرونبـاخ  . است

، 80/0گذشـته مثبـت    صورت بهبراي هر زیر مقیاس 
، حـال منفـی   77/0، حـال مثبـت   79/0گذشته منفی 

گـزارش   81/0 منفی آینده و 83/0مثبت  آینده، 77/0
ریشه خطاي میانگین  هاي شاخصهمچنین . اند کرده

، ریشــه )=037/0RMSEA( مجــذورات تقریــب 
ــده   ــانگین باقیمانـ ــذورات میـ ــدهمجـ  استانداردشـ

)059/0SRMR = (  ــی ــرازش تطبیق ــاخص ب و ش
)944/0CFI= (براي این ابـزار مناسـب گـزارش     را

  ).2015وورل و ملو، (کردند 
گانه شـهر   22ابتدا از مناطق   :اجراي پژوهش روش

منطقه و از هر منطقه یک مدرسه در مقطع  10تهران، 
توسطه و یک مدرسـه در مقطـع دوم متوسـطه    اول م

 50و از هـر مدرسـه    شده انتخابتصادفی  صورت به
ساله انتخاب به پرسشنامه پاسخ  16تا  12آموز  دانش
ــا  پــس از حــذف پرسشــنامه. دادنــد هــاي نــاقص ی

و  موردبررسـی پرسشنامه سالم  450مخدوش، تعداد 
  .قرار گرفت وتحلیل تجزیه

  

                                                             
2  . Past negative 
3. Past positive 
4. Present negative 
5. Present positive 
6. Future negative 
7. Future positive 
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  ها یافته
پرسشـنامه   سـنجی  روانصـیات  براي بررسـی خصو 

انواع مختلفـی از پایـایی و   نوجوانان  زمان انداز چشم

ابتدا مقادیر توصیفی عوامل . روایی مدنظر قرار گرفت
این پرسشنامه بررسی شد کـه نتـایج آن در    گانه شش

  .آمده است 1جدول 
  زمان نوجوانان انداز چشممیانگین و انحراف استاندارد عوامل اصلی  .1جدول 

  مثبت آینده  منفی آینده  مثبتحال   حال منفی  گذشته مثبت  گذشته منفی  املع
  03/3  28/2  81/2  64/3  52/3  17/3  میانگین

  38/0  65/0  84/0  61/0  53/0  31/0  استاندارد انحراف
پایــایی از آلفــاي کرونبــاخ و  جهــت بررســی

روایی پرسشـنامه  و براي بررسی  باز آزماییروش 
سـازه و روایـی عـاملی    از روایـی محتـوا، روایـی    

  برآورد پایایی آزمون. استفاده شد

زمان  انداز چشمابتدا براي برآورد پایایی پرسشنامه 
نوجوانان از شاخص آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد   

  .ارائه گردیده است 2که نتایج آن در جدول 

  پرسشنامه براي هر عامل و کل) آلفاي کرونباخ(تعداد پرسش و میزان همسانی درونی . 2جدول 
  ضریب آلفاي کرونباخ  سؤاالتتعداد   عامل

  82/0  5  گذشته منفی زمان
  83/0  5  گذشته مثبت زمان

  79/0  5  زمان حال منفی
  81/0  5  مثبتزمان حال 

  77/0  5  منفی آیندهزمان 
  79/0  5  مثبت آیندهزمان 

  81/0  30  کل مقیاس
  

، کـل  دهـد  مـی نشـان   2که جـدول   طور همان
آن از پایــایی مطلــوبی   هــاي همؤلفــمقیــاس و 

 15همچنین پرسشـنامه بعـد از    .برخوردار هستند

بر روي افراد نمونه اجرا شـد و نتـایج    مجدداًروز 
 موردبررسـی هر دفعه از طریـق روش همبسـتگی   

  .است شده دادهنمایش  3جدول در قرار گرفت که 
  همبستگی هر عامل و کل پرسشنامه در دو بار اجراي آزمون .3جدول 

  ضریب همبستگی باز آزمایی  سؤاالتتعداد   عامل
  912/0  5  گذشته منفی زمان
  907/0  5  گذشته مثبت زمان

  891/0  5  زمان حال منفی
  905/0  5  مثبتزمان حال 

  881/0  5  منفی آیندهزمان 
  863/0  5  مثبت آیندهزمان 

  906/0  30  کل مقیاس
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، کـل مقیـاس   دهد مینشان  3که جدول  طور همان
مطلـوبی   بـاز آزمـایی  آن از ضـریب   هـاي  فهمؤلو 

  .برخوردار هستند
بـراي   معموالًنوعی روایی است که  :روایی محتوا

 گیـري  اندازهیک ابزار  دهنده تشکیلبررسی اجزاي 
و توسـط متخصصـین تعیـین     شـود  مـی  کاربرده به

 انـداز  چشـم رواسـازي مقیـاس    منظـور  به. شود می
ارسـی  زمان، نخست پرسشنامه مذکور بـه زبـان ف  

، سپس ترجمه آن در اختیـار مترجمـی   شده ترجمه
که به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت، قـرار داده  
شد تا نسـبت بـه معـادل بـودن محتـواي ترجمـه       

فارسی پرسشنامه بـا محتـواي اصـلی آن اطمینـان     
در مرحله بعد نسخه اصلی به همراه . حاصل شود

در اختیار هشت نفـر از اسـاتید    شده ترجمهنسخه 
روه روانشناسی قرار گرفت تا از جهـت روایـی   گ

  .محتوا مورد ارزیابی قرار گیرد
جهت بررسی روایی سـازه و میـزان   : روایی سازه

ــا   ــنامه ب ــی پرسش ــجام درون ــهانس ــاي مؤلف آن،  ه
 هــا مقیــاسضــرایب همبســتگی بــین خــرده    

قرار گرفت که خالصـه نتـایج آن در    موردمحاسبه
  .است شده ارائه 4جدول 

  

  نوجوانانزمان  انداز چشم عوامل اصلیماتریس همبستگی . 4جدول 
    6  5  4  3  2  1  عامل

            1  زمان گذشته منفی
-61/0*  زمان گذشته مثبت  1          
        1  -58/0*  42/0*  زمان حال منفی
      1  -64/0*  45/0*  -27/0**  زمان حال مثبت
    1  -27/0**  36/0*  -31/0**  41/0*  زمان آینده منفی

  1  59/0*  48/0*  -29/0**  56/0*  -38/0*  نده مثبتزمان آی
* P< ٠٠١/٠ , ** P< ٠٥/٠  

شـود   مشاهده می 4گونه که در جدول  همان
ایــن مقیــاس رابطــه زمــانی هــاي  مؤلفــهتمــام 
ــی ــد معن ــوع. دار دارن ــرایب  درمجم ــوي ض الگ

د که روابـط  ده نشان می 4همبستگی در جدول 
  .ها وجود دارد مؤلفهدرونی خوبی بین 

ه از طریـق  ک استنوعی روایی  :روایی عاملی
بررسـی   منظور به. آید تحلیل عاملی به دست می

براي ن پرسشنامه ای که ازآنجاییروایی عاملی و 

 ،گیـرد  قـرار مـی   مورداستفادهدر ایران اولین بار 
  .شود میاستفاده  اکتشافیروش تحلیل عامل از 

تحلیــل عامــل اکتشــافی از آزمــون  درروش
روش چــرخش متعامــد از نــوع   و  1اســکري

استفاده شد و با استناد بـه نتـایج    واریماکس
، آزمــون کیــزر مــایر )=0001/0P( داري معنــی
ــت )=834/٠KMO( 2الکــین ــت بارتل  3و کروی

                                                             
1. Scree test 
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
3. Bartlett 
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)11/3465Bts=(،  عامل بـه دسـت آمـد    شش .
در این پژوهش نتـایج تحلیـل عامـل اکتشـافی     

زمـان   انـداز  چشمنشان داده است که پرسشنامه 
اسـت کـه    شـده  تشکیلعامل  ششاز انان نوجو

هـر یـک از    مقدار واریانس تبیـین شـده بـراي   
، 05/9بـه ترتیـب    عوامل از عامل اول تا ششـم 

برآورد شـده   21/4و  36/4، 19/5، 76/5، 61/8

از واریـانس کـل را    18/37 درمجموعاست که 
ارائـه گردیـده    5نتایج در جدول  .کند میتبیین 
 کـدام  نکـه یا مـورد  در يریگ میتصم يبرا .است

 زهیسـنگر  نمودار از شوند، استخراج دیبا عوامل
 1 نمــودار در کــه کــرد اســتفاده تــوان مــی نیــز
  .است شده ارائه

  نوجوانان زمان انداز چشمنتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه  .5جدول 
  درصد تراکمی واریانس تبیین شده  درصد واریانس تبیین شده  ارزش ویژه  عامل
  05/9  05/9  9/4  اول
  66/17  61/8  46/3  دوم
  42/23  76/5  63/2  سوم

  61/28  19/5  11/2  چهارم
  97/32  36/4  87/1  پنجم
  18/37  21/4  56/1  ششم

  

  
  نمودار سنگریزه .1نمودار 

  
جهت بررسی بار عاملی چرخش یافته و 

هر عامل از روش تحلیل عاملی  سؤاالتتعیین 
  اکتشافی 

  
 شده ارائه 6ن در جدول استفاده شد که نتایج آ

  .است
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  نوجوانان زمان انداز چشمبار عاملی چرخش یافته پرسشنامه  .6جدول 
  سؤاالت  

  عامل اول
ضریب 
  استاندارد

عامل  سؤاالت  
  دوم

ضریب 
  استاندارد

  سؤاالت  
  عامل سوم 

ضریب 
  استاندارد

  
گذشته 

  منفی

6  82/0    
گذشته 
  مثبت

3  73/0    
حال 
  منفی

2  58/0  
12  74/0  9  75/0  8  64/0  
15  69/0  21  71/0  20  75/0  
18  68/0  24  69/0  23  76/0  
27  81/0  30  70/0  29  62/0  

 سؤاالت  
  عامل چهارم

ضریب 
  استاندارد

  سؤاالت  
  عامل پنجم

ضریب 
  استاندارد

  سؤاالت  
  عامل ششم 

ضریب 
  استاندارد

  
  حال
  مثبت

5  56/0    
 آینده
  منفی

4  51/0    
  آینده
  مثبت

1  69/0  
11  74/0  10  66/0  7  79/0  
14  78/0  16  76/0  13  63/0  
17  66/0  22  69/0  19  80/0  
26  82/0  25  80/0  28  51/0  

دهـد و بـر طبـق     نشان می 6که جدول  طور همان
روي عامـل اول   سـؤال  5تحلیل عامـل اکتشـافی   

 گذشـته (روي عامل دوم  سؤال 5، )گذشته منفی(
 5، )حـال منفـی  (م روي عامل سو سؤال 5، )مثبت
 سـؤال  5، )حـال مثبـت  (روي عامل چهارم  سؤال

روي  سـؤال  5و ) منفـی  آینـده (روي عامل پنجم 
  .اند بارگذاري شده) مثبت آینده(عامل ششم 

 آزمودن و آمده دست به عاملی ساختار یدیتأ منظور به
 در عوامـل  از یـک  هـر  سـهم  معنـاداري  و قدرت
 ،نوجوانـان  نزمـا  انداز چشمپرسشنامه  گیري اندازه

 7 جـدول . شـد بکـار گرفتـه    يدییتأ عامل لیتحل
.دهـد  می نشان را گیري اندازه پارامترهاي ترین مهم

 )=450N(پژوهش  هاي آزمودنیدر کل  گیري اندازهنیکویی برازش الگوي  هاي شاخص. 7جدول 
 آماره نیکویی برازش هاي شاخص

  2/df(  89/2درجه آزادي / مجذور خی
  RMSEA(  051/0( 1نگین مجذورات تقریبریشه خطاي میا

  SRMR(  063/0( 2ریشه مجذورات میانگین باقیمانده استاندار شده
 GFI(  88/0( 3شاخص نیکویی برازش

 AGFI( 86/0( 4نیکویی برازش شده تعدیلشاخص 
 CFI(  92/0( 5شاخص برازش تطبیقی

  IFI(  89/0( 6شاخص برازش افزایشی
  NFI(  89/0( 7شاخص برازش هنجار شده

  

                                                             
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Standardized Root Mean Square Residual 
3. Goodness of Fit Index 
4. Adjusted Goodness of Fit Index 
5. Comparative Fit Index 
6. Incremental Fit Index 
7. Normed Fit Index 
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 بـا  شـود،  مـی  مشـاهده  5 جدول در که طور همان
 کـه  کـرد  بیان توان می خی مجذور مقدار به توجه
 و نیسـت  برخوردار کامل برازش از موردنظر مدل
 نمونه حجم با هاي مدل براي اما شود، می رد مدل

 آمـاري  لحاظ به همیشه تقریباً خی مجذور بزرگ،
 ،هـا مدل برازش براي دلیل همین به است، معنادار

ــدازه ــاي انـ ــري هـ ــعه دیگـ ــه توسـ . اســـت یافتـ
 میانگین خطاي ریشه شاخص مقدار ،مثال عنوان به

و ریشـه مجـذورات میـانگین     تقریـب  مجذورات
 مــدل باقیمانــده بــه کــه باقیمانــده اســتاندار شــده

 و اسـت  نوسـان  در یک و صفر بین است مربوط
 دهنـده  نشـان  باشـد  تـر کوچـک  آن مقـدار  چه هر

 آمـاره  ایـن  مقـدار  کـه  زمـانی . است دلم برازش
 بـــرازش از مــدل  باشــد،  06/0 از تــر  کوچــک 

 آنکـه  بـه  توجـه  بـا  که است برخوردار یقبول قابل
 063/0و  051/0 پـژوهش  این در مذکور شاخص

 بـرازش  از مـدل  کـه  گفـت  توان می ،آمده دست به
، بـرازش  نیکـویی  شاخص مقادیر. است برخوردار
، شـاخص  شبـراز  نیکـویی  شـده  تعـدیل  شاخص

ــی و    ــرازش افزایش ــاخص ب ــی، ش ــرازش تطبیق ب
 در یـک  و صـفر  بین شاخص برازش هنجار شده

 هـا  شـاخص  ایـن  مقـدار  چـه  هر هستند و نوسان
 اسـت،  مدل بهتر برازش دهنده نشان باشد تر بزرگ

 از تـر  بزرگ ها آماره این مقدار که زمانیبخصوص 
 مـذکور  هـاي  شـاخص  آنکه به توجه با .باشد 9/0

، 86/0 ،88/0 بـا  برابـر  ترتیـب  به ژوهشپ این در
 کـه  گفـت  تـوان  مـی  ،هستند 89/0و  89/0، 92/0

  .است برخوردار یقبول قابل برازش از مدل
  

  و بحث گیري نتیجه
هدف پژوهش حاضـر کـه بررسـی خصوصـیات     

 .بـود  نوجوانـان  درك زمـانی مقیـاس   سنجی روان
 آمـده  دسـت  بهتوصیفی نشان داد که میانگین  نتایج

 64/3 تـا  )منفـی  آینـده ( 28/2مل بـین  در شش عا
در سـایر   مقـدار میـانگین  . بوده است )حال منفی(

متغیـر بـوده کـه نتـایج      5/4تا  5/1ها بین  پژوهش
وورل و (همسـو اسـت    هـا  آنپژوهش حاضر بـا  

تـا   83/3براي مثـال در آمریکـا بـین    ). 2015ملو، 
 80/3و در آلمان بـین   )2016ملو و وورل، ( 70/2
و ملو، وورل  2013رل، ملو و بوهل، وو( 99/1تا 

  .است شده گزارش) 2008و بوهل، 
ــایی     ــتفاده از روش ضــریب پای ــا اس ــاز ب ب
گذشته مثبـت، گذشـته    هاي عاملبراي که  آزمایی

 آینـده مثبت و  آیندهمنفی، حال مثبت، حال منفی، 
 86/0، 89/0، 90/0، 91/0، 90/0بـه ترتیـب    منفی

 .بــوده اســت 90/0و بــراي کــل مقیــاس  83/0و 
با استفاده از روش آلفـاي  همچنین ضریب پایایی 

گذشـته مثبـت، گذشـته     هـاي  عاملکرونباخ براي 
 آینـده مثبت و  آیندهمنفی، حال مثبت، حال منفی، 

 79/0، 79/0، 81/0، 82/0، 83/0بـه ترتیـب    منفی
کـه   آمده دست به 81/0و براي کل مقیاس  77/0و 

ر آلفاي کرونبـاخ  مقادی. در سطح معتبري قرار دارد
اي قبلـی در سـایر کشـورها از    هـ  نیز در پـژوهش 

ــرو   71/0 ــور پ ــی در کش ــال منف ــل ح ــراي عام  ب
تـا  ) 2013آندرتا، وورل، ملو، دیکسون و بایـک،  (

 بـراي عامـل حـال مثبـت در کشـور ســوئد      95/0
) 2014ملـــــو، وورل، آســـــتروم و کـــــارلی، (

. که با نتایج این پژوهش همسو است شده گزارش
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در منفـی   آینـده عامـل  بـراي  لفاي کرونبـاخ  البته آ
مـک کـی،   (69/0برخی موارد مانند ایرلند شـمالی  

 65/0نیجریـه   ،)2015کول، پرسی، وورل و ملـو،  
 39/0، آلبـــانی )2012وورل، ملـــو و اوالدیپـــو، (
، )2011ملــو، وورل، الگــی، بــایوکو و النیگــرو، (

ملو، وورل، الگی، بایوکو و النیگـرو،  ( 43/0ایتالیا 
آندرتا، وورل، ملو، دیکسـون  ( 62/0و پرو ) 2011

ماننـد  مثبـت   آینـده و براي عامل ) 2013و بایک، 
ملو، وورل، الگی، بایوکو و النیگـرو،  (61/0آلبانی 
معتبـر نبــوده کــه بــا نتــایج ایــن پــژوهش  ) 2011

  .همسو نیست
بررسی روایـی عـاملی مقیـاس بـا اسـتفاده از       در 

ــژه زشبــاارروش تحلیــل عــاملی اکتشــافی و   وی
ــایج حــاکی از وجــود  5/1 ــه   6، نت ــود ک ــل ب عام

درصـد واریـانس کـل را تبیـین      18/37 درمجموع
هر یک از در  سؤال 5بر اساس این نتایج  .کند می

هـا   در کلیه پژوهش. اند بارگذاري شده عاملشش 
کـه بـا    تأییدشدهنیز همین شش عامل شناسایی و 

، و ملـو  وورل(نتایج پژوهش حاضر همسو اسـت  
2015(.  
 از مقیـاس  عـاملی  روایی بررسی در همچنین 

 نتـایج  کـه  شـد  نیز اسـتفاده  تأییدي عاملی تحلیل
 خـوب  بـرازش  از حـاکی  تأییـدي  عـاملی  تحلیل

 تحلیـل  ایـن  اساس بر. بود ها عامل تعیین در مدل
 بـرازش  هـاي  شاخص تمامی از آمده دست به نتایج

 مجـذورات  میـانگین  خطـاي  ریشـه  نشان داد کـه 
ریشــه مجــذورات میــانگین    ،)051/0( تقریــب

ــده ــده باقیمانـ ــاخص، )063/0( استانداردشـ  شـ
ــرازش نیکــویی  شــده تعــدیل شــاخص ،)88/0( ب

 تطبیقـی  بـرازش  شاخص ،)86/0(برازش  نیکویی
ــاخص ،)92/0( ــرازش شـ ــزایش بـ  و) 89/0( افـ

ــرازش شــاخص ــد  )89/0( شــده هنجــار ب در ح
 مـدل  قبول قابل برازش تأییدکنندهمطلوب بوده که 

 هـا بـراي ریشـه    این مقادیر در سایر پـژوهش  .دبو
در  032/0از  تقریـب  مجـذورات  میـانگین  خطاي
 لبـانی در آ 045/0تـا   )2015وورل و ملو، ( آمریکا

 ،)2011ملــو، وورل، الگــی، بــایوکو و النیگــرو، (
 استانداردشـده ریشه مجذورات میانگین باقیمانـده  

وورل، ملـــو و اوالدیپـــو، ( در نیجریـــه 074/0از 
مـک  ( در آمریکا و ایرلند شمالی 038/0تا  )2012

 ، شـاخص )2015کی، کول، پرسی، وورل و ملـو،  
وورل، ملـو  ( در نیجریـه  907/0از  تطبیقی برازش

ــو،  ــا  )2012و اوالدیپ ــاندر  965/0ت وورل، ( آلم
 هنجـار  بـرازش  شـاخص  و) 2013ملو و بوهـل،  

ملــو، وورل و بوهــل، (در آلمــان  960/0از  شــده
ملـو، وورل، لینـگ و   (در چـین   902/0تا ) 2008

وورل، ملـــو و (در نیجریـــه  895/0 و) 2013، وژ
متغیر بوده که بـا نتـایج پـژوهش    ) 2012اوالدیپو، 

 .حاضر همسو است

اعتبـار  در مورد  آمده دست بهتایج با توجه به ن
کــه بیــانگر  درك زمــانی نوجوانــانمقیــاس  یــابی

و دختـران  پایایی و روایی این مقیاس در جمعیت 
نتـایج  توان گفت  پسران نوجوان تهرانی است، می

هـاي قبلـی    هاي پـژوهش  یافته اکثربا  آمده دست به
در راستاي همین نتایج و  استو همسو هماهنگ 

  .قابل تبیین است
بــا توجــه بــه نتــایج پــژوهش  طــورکلی بـه    

درك توان نتیجه گرفـت کـه پرسشـنامه     حاضر می

20  



  

 1397، بهار و تابستان )13 پیاپی(اول  ل هفتم، شمارهپژوهشی شناخت اجتماعی، سا دوفصلنامه علمی ـ

  

 

املی اکتشافی با توجه به تحلیل ع زمانی نوجوانان
گویـه و بـه دسـت آمـدن      30بـر روي   شده انجام

و فرهنـگ مـا    توانـد در جامعـه   شش عامـل، مـی  
  .باشد استفاده قابل

 ایـن  حاضر پژوهش هاي محدودیت ازجمله  
 تهـران  شهر نوجوانان روي بر پژوهش این که بود

-مـی  پیشنهاد بعدي پژوهشگران به لذا،. شد انجام

شهرها  در سایر را قیاسم این اعتبار یابی که شود
همچنـین در ایـن    .نماینـد  بررسـی  ایران و مناطق

ــه  ــراد نمون ــژوهش اف ــه اقتصــادي ازنظــرپ  -طبق
اجتمــاعی و وضــعیت خــانوادگی تفکیــک نشــده 

بودند که با توجه به اهمیت این متغیرهـا در دوره  
 آینـده در تحقیقـات  شـود   نوجوانی، پیشـنهاد مـی  

 -قتصـادي متغیرهاي وضـعیت خـانواده و طبقـه ا   
  .قرار گیرد موردبررسینیز  اجتماعی

 
  سپاسگزاري

این تحقیق با حمایت و اعتبار مالی دانشـگاه پیـام   
از معاونـت   لهیوسـ  نیبـد نور به انجام رسیده کـه  

ــوراي    ــرم ش ــاي محت ــگاه و اعض ــی دانش پژوهش
  .نماییم پژوهشی تشکر می
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