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 .1استاديار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ايران.
 .2مدرس روانشناسی ،دانشكده روانشناسی ،واحد بوکان ،دانشگاه آزاد اسالمى ،بوکان ،ايران.
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مقدمه :نگرش به زمان به هيجانات افراد و ارزيابی احساسی آنها نسبت به گذشته ،حال و آينده اشاره دارد و میتواند
بر شادی و بهزيستی روانشناختی افراد تأثيرگذار باشد؛ بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی شادی و بهزيستی
روانشناختی با نگرش به زمان در دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان بود.
روش :طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعهی آماری اين پژوهش شامل تمامی دانشجويان دانشگاه
بوعلی سينا همدان است که تعداد آنها  16000نفر بوده و از ميان آنها بر اساس جدول کرسچی مورگان 302
دانشجو با استفاده از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای شادی
آکسفورد ،بهزيستی روانشناختی ريف و نگرش به زمان ميللو و وورل پاسخ دادند .دادههای پژوهش با استفاده
از نرمافزار «اس .پی .اس .اس ».ويراست  18و روشهای آماری همبستگی ،تحليل رگرسيون چندگانه به روش
همزمان تجزيهوتحليل شدند.
نتایج :يافتهها نشان داد که بين نگرش به زمان و  4بعد آن با شادی و بهزيستی روانشناختی همبستگی معنادار وجود دارد
( .)P > 0/001بعد حالنگر مثبت قادر به پيشبينی شادی و بهزيستی روانشناختی در دانشجويان بود ( )P > 0/001ولی
بعد آيندهنگر مثبت فقط قادر به پيشبينی شادی دانشجويان بود ( .)P > 0/001همچنين بعد حالنگر منفی و آيندهنگر
منفی قادر به پيشبينی شادی و بهزيستی روانشناختی در دانشجويان بودند (.)P > 0/001
بحث و نتیجهگیری :بر اساس يافتهها میتوان گفت که نگرش دانشجويان به زمان میتواند پيشبينیکنندهی خوبی
برای شادی و بهزيستی روانشناختی آنان باشد؛ بنابراين با رشد و بهبود نگرشهای مثبت در دانشجويان میتوان انتظار
افزايش شادی و بهزيستی روانی آنان را داشت.
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مقدمه
در سالهای اخیر روانشناسی مثبتنگر در تالش است تا
هر چه بیشتر به نقش روانشناسی در بهتر ساختن زندگی،
بهبود عملکرد افراد و مقابلهی مؤثر و کارآمد در مقابل عوامل
فشارزا بپردازد [ ]1و نیز توجه و تمرکز معطوف به شناختن
و پروراندن ابعادی خاص مثل هیجانهای مثبت است که
باعث افزایش رشد فردی و اجتماعی میشود که یکی از این
هیجانهای مثبت شادی 1است که در این پژوهش به آن
پرداخته میشود [.]2
آرگایل 2شادمانی را عبارت از بودن در حالت خوشحالی
و سرور و دیگر هیجانات مثبت ،راضی بودن از زندگی خود و
فقدان افسردگی ،اضطراب و سایر هیجانات منفی میداند.
بنابراین به نظر میرسد شادمانی حالتی ذهنی است که شامل
سه مؤلفهی"وجود هیجانات مثبت" "،عدم وجود هیجانات
منفی "و رضایت از زندگی "است [ .]3به اعتقاد سلیگمن
احساس شادی از مهمترین شاخصههای کیفیت زندگی بوده
و میتواند نشانگر سطح کامیابی افراد در زندگی باشد .بیشتر
اوقات شادی هدف نهایی زندگی و یا حداقل هدف مطلوب
زندگی افراد عنوان میشود؛ بنابراین شادی را میتوان بهعنوان
شاخصی تعریف کرد که افراد با نگرشی مثبت موقعیت کلی
زندگی خود را ارزیابی میکنند [.]4
شادکامی چندین جزء اساسی را در برمیگیرد؛ جزء
هیجانی که فرد شادکام از نظر خلقی ،شاد و خوشحال است.
جزء اجتماعی که فرد شادکام از روابط اجتماعی خوبی با
دیگران برخوردار است و میتواند از آنها حمایت اجتماعی
دریافت کند و سرانجام جزء شنـاختی که باعث میشود
فــــرد شادکام اطالعات را به روش خاصی پردازش کرده،
مورد تعبیر و تفسیر قرار دهد که در نهایت ،باعث احساس
شادی و خوشبینی در وی میگردد [ 6و  .]5ازاینرو در
شادکامی ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان میتواند جنبه
های شناختی مثل قضاوت در مورد خشنودی از زندگی و یا
جنبههای هیجانی ازجمله خلق یا عواطف در واکنش به
رویدادهای زندگی را در برگیرد [.]7
شادی از نظر کارکردی اهمیتی دوگانه دارد :از یك طرف
شادی احساس مثبتی است که از حس ارضا و پیروزی حاصل
میشود .زمانی که بهصورت درونی احساس مثبت وجود
داشته باشد ،شادی زندگی را خوشایند میکند .بنابراین
خوشایندی شادی ،تجربههای زندگی غیر قابل اجتناب
ناکامی ،ناامیدی و درمجموع عواطف منفی را بیاثر میسازد.

از طرفی شادی اشتیاق انسانها را برای پرداختن به فعالیت
های اجتماعی آسان میکند [ .]8تحقیقات نشان داده است
افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری میکنند []9؛
آسانتر تصمیم میگیرند و دارای روحیهی مشارکتی بیشتری
هستند [ ]10و نسبت به کسانی که با آنان زندگی میکنند
بیشتر احساس رضایت میکنند [ .]11همچنین شادی ،تأثیر
مهمی در موفقیت افراد دارد بهگونهای که افراد شادکام،
نگرش خوشبینانهای نسبت به وقایع و رویدادهای اطراف
خود دارند و بهجای جبههگیری منفی نسبت به اتفاقات
پیرامون خود ،سعی در استفادهی بهینه از این رویدادها دارند.
افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبت بینند و وقایع
را مثبت تفسیر نمایند .آنان به شکست ،زیاد فکر نمیکنند و
از فرصتهایی که به دست میآورند تصمیمات منطقی و
درست میگیرند و خوشبینی واقعبینانه به وقایع دارند [.]12
مجموع ،پژوهشها و تحقیقات مربوط به شادی ،نشاندهنده-
ی آن است که افراد شاد از نظر ساختار فکری ،قضاوت و
انگیزش با افراد ناشاد تفاوت دارند و از بازدهی فردی،
خانوادگی ،شغلی ،تحصیلی و اجتماعی باالتری برخوردارند.
[.]13
از طرفی یکی از موضوعاتی که همواره در کنار شادی
مطرح میشود و از اهمیت خاصی برخوردار است بهزیستی
روانشناختی 3است .به دنبال ظهور جنبش روانشناسی
مثبت و اهمیت توجه بر وجود ویژگیهای مثبت و رشد
تواناییهای فردی ،گروهی از روانشناسان بهجای اصطالح
سالمت روانی از بهزیستی روانشناختی استفاده کردند زیرا
معتقدند این واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متبادر میکند
[ .]14بهزیستی روانشناختی را میتوان بهعنوان ارزیابیهای
شناختی و مؤثر زندگی تعریف کرد .این ارزیابی عالوه بر
قضاوتهای شناختی ،شامل واکنشهای هیـجانی به وقایع و
رضایت از زندگی نیز میشود [.]15
ازاینرو بهزیستی یك مفهوم کلی است که شامل تجربه
هیجانهای خوشایند ،سطوح پایین خلق منفی و رضایت باال
از زندگی است .تاکنون مدلهایی مانند مدل جاهودا ،4مدل
بهزیستی ذهنی داینر 5و مدل  6عاملی بهزیستی
روانشناختی ریف 6تدوین شدهاند که در تعریف و تبیین
سالمت روانی بهجای تمرکز بر بیماری و ضعف بر تواناییها و
داشتههای فرد متمرکز هستند و از بین این مدلها الگوی
ریف بهطور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است.
[.]16
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ریف بهزیستی روانشناختی را "تالش برای کمال در
جهت تحقق تواناییهای بالقوهی واقعی فرد "میداند .در این
دیدگاه بهزیستی به معنای تالش جهت ارتقا است که در
تحقق استعدادها و تواناییهای فرد نشان داده میشود .در
مدل ریف بهزیستی روانشناختی یك مفهوم چند مؤلفهای و
دربرگیرندهی موارد زیر است:
 -1پذيرش خود :یعنی نگرش مثبت به خود و پذیرش
جنبههای مختلف خود مانند ویژگیهای خوب و بد و احساس
مثبت درباره زندگی گذشته؛
 -2روابط مثبت با ديگران :احساس رضایت و
صمیمیت از رابطه با دیگران و درك اهمیت این وابستگیها؛
 -3خودمختاری :احساس استقالل و اثرگذاری در
رویدادهای زنـــدگی و نقـــــش فعال در رفتارها؛
 -4تسلط بر محیط :حس تسلط بر محیط ،کنترل
فعالیتهای بیرونی و بهرهگیری مؤثر از فرصتهای پیرامون؛
 -5زندگی هدفمند :داشتن هدف در زندگی و باور به
اینکه زندگی حال و گذشته او معنیدار است؛
 -6رشد شخصی :احساس رشد بادوام و دستیابی به
تجربههای نو بهعنوان یك موجود دارای استعدادهای بالقوه
[18و.]17
بهزیستی ذهنی یکی از پیشبینیکنندههای شادی است
که بهسرعت در حال رشد است [ .]19اخیراً دورایاف]20[ 1
یك مدل زمانی از بهزیستی ذهنی ارائه داده (این مدل
بهزیستی ذهنی شامل عناصر اساسی زمان یعنی زمان
گذشته ،حال ،آینده میشود) و بر این باور است که
دیدگاههای زمانی بر ارزیابی کلی بهزیستی ذهنی تأثیر دارند.
چشمانداز زمان 2یك ساختـــار شناختی روانی است که
شامل چندین بعد ازجمله نگرش به زمان است.
نگرش به زمان یك بعد از دیدگاه به زمان است که به
هیجانات افراد و ارزیابی احساسی آنها نسبت به گذشته ،حال
و آینده اشاره دارد [ .]21به نظر زیمباردو و بوید ]22[ 3نگرش
به زمان قادر است توان فرد را برای درك عملکرد شخصی
افراد افزایش دهد .عالقهی روانشناسان به چگونگی ادراك
افراد از گذشته ،حال و رویدادهای آینده در زندگی و تأثیر
آنها بر شادی و بهزیستی موضوع جدیدی نیست و سابقهی
آن به کارهای کرت لوین برمیگردد [.]23
پیاژه معتقد است که توانایی رشد انتزاعی و بازنمایی
ذهنی از زمان با شروع عملیات صوری در سن نوجوانی شروع
میشود .اریکسون در نظریهی رشد خود دیدگاه زمانی را
مطرح میکند و پیشنهاد میکند که بخشی از پیشرفت هویت

در بزرگساالن ناشی از توانایی آنها در ادغام گذشته ،حال و
آینده است [.]24
تاکنون چندین مقیاس با طیف لیکرت جهت ارزیابی
نگرش به زمان تدوین شده است که بیشتر آنها جهتگیری
نسبت به آینده را مورد مطالعه قرار دادهاند .در اغلب این
پژوهشها فرض بر آن است که انتظارات برای آیندهی مثبت
به افزایش تالش در زمان حاضر منجر میشود در حالی که
انتظارات برای آیندهی منفی به کاهش تالش در حال حاضر
منجر میشود [ .]25با این وجود زیمباردو و بوید []26
دیدگاههای زمانی متفاوتی را توصیف کردهاند که افراد برای
انسجام و معنی دادن به رویدادهای گذشته ،حال و آینده به
کار میگیرند و ممکن است این دیدگاه زمانی بر فراخوانی و
تفسیر رویدادهای گذشته به همان اندازهی پیشبینی رویداد
های آینده و تجربهی احساسی کنونی تأثیر داشته باشد.
ابعاد زمانی مقیاس نگرش به زمان زیمباردو و بوید
عبارتاند از :گذشتهی مثبت که اغلب مربوط به استقبال گرم
از گذشته ،پذیرش احساسات گذشته همراه با دلبستگی به
سنتها و آیین میشود .گذشتهی منفی مربوط به یك نمایش
منفی از گذشته است .این نگرش یا میتواند ناشی از تجارب
ناخوشایند یك فرد در گذشته و یا بازسازی منفی فرد از
رویدادهای گذشته باشد .حال لذتجو جهتگیری نسبت به
لذت را توصیف میکند که با کمتر در نظر گرفتن پیامدهای
آینده ،ریسكپذیری و تکانشگری مرتبط است .حال جبری
جهتگیری نسبت به ناچاری و درماندگی را نشان میدهد که
با احساس فقدان کنترل بر زندگی ،بیثباتی و غیر قابل پیش-
بینی بودن همراه است .افرادی که جهتگیری حال جبری
دارند شانس را یك عامل بزرگ در رسیدن به موفقیت می-
دانند .آینده منعکسکنندهی یك جهتگیری کلی نسبت به
آینده است که با فکر کردن راجع به آن و در نظر گرفتن
ارزش پیامدهای ناشی از عمال افراد همراه اســت [.]26
زیمباردو و بوید معتقدند که هر کدام از ابعاد زمانی
میتوانند بر شادکامی و بهزیستی افراد تأثیرگذار باشند و
تعادل بین سه زمان گذشته ،حال و آینده یك عامل
شخصیتی مهم است که پیامدهای شناختی و رفتاری را در
پی دارد [.]21
4
بهعنوان مثال مطالعات دی درو و همکاران نشان داده
است که بهزیستی نه تنها به ماهیت رویدادها بلکه به چگونگی
بازتاب افراد از گذشته بستگی دارد .استراك و همکاران نشان
دادهاند حوادث گذشتـه را به دو روش متضاد مثبت و منفی
میتوان یادآوری کرد و هر دوی این روشها بر بهزیستی
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تأثیرگذار هستند [ .]23خاطرات روشن ناشی از تمرکز افراد
بر آنچه اتفاق افتاده ،میباشد که منجر به فراخواندن هیجانات
میشود و این هیجانات با توجه به ظرفیتشان بر بهزیستی
تأثیر خواهند گذاشت بهطوریکه یـادآوری خــاطرات
گذشــتهی منفی منجر به بدتر شدن بهزیستی افراد میشود.
البته باید خاطر نشان کرد که بهزیستی نه تنها با فراخوانی
رویدادها بلکه با فراخوانی پاسخهای هیجانی به رویدادها نیز
تحت تأثیر قرار میگیرد .برای مثال افراد ممکن است در مورد
وضعیــــت خلق منفی گذشتهی خود اغراق کنند [.]27
با وجود تمامی کاراییهایی که مقیاس  ZTPIداشت به
دلیل ضعف موجود در پرسشنامه و نیز وجود خألهایی
همچون اطالع نداشتن از تأثیر گذشته و حال بر آینده و یا
ارتباط بین سایر زمانها بر همدیگر ،وورل و میللو 1در سال
 2007به تدوین پرسشنامهی ابعاد زمان (اِی .تی .آی)2.
پرداختند تا مقیاس جامعی را در اختیار پژوهشگران بگذارند
[« .]28اِی .تی .آی ».از بخشهای زیر تشکیل شده است:
تکرار زمان اشاره به این مطلب دارد که هر فردی به چه
میزان در مورد زمانهای گذشته ،حال و آینده فکر میکند.
جهتگیری زمان به این موضوع اشاره دارد که هر فردی به
کدام یك از دوره یا دورههای زمانی تمایل دارد .ارتباط زمانی
به این مطلب اشاره دارد که افراد ارتباط بین سه دورهی زمانی
حال ،گذشته و آینده را چگونه درك میکنند و نگرش به
زمان یعنی اینکه افراد چه احساسی نسبت به گذشته ،حال و
آینده دارند [ .]25امروزه نه تنها جنبههای مختلف دیدگاه
زمانی مورد توجه واقع شده بلکه نظریات جدید به بررسی
ابعاد ترکیبی و تعاملی دیدگاههای زمانی و تأثیرات آنها بر
شادی و بهزیستی پرداختهاند .بهعنوان نمونه بهل و لیندنر با
بررسی یك نمونهی  1691نفره از دانشآموزان دبیرستان در
آلمان  6نوع نگرش به زمان را به ترتیب زیر شناسایی کردند:
 -1نگرش به زمان متعادل (نگرش مثبت نسبتاً باال و
نگرش منفی نسبتاً کم نسبت به هر سه دورهی زمانی)
 -2خوشبینانه (نگرش مثبت بسیار باال و نگرش منفی
بسیار پایین)
 -3تمایالت بدبینانه (نگرش مثبت و منفی پایین نسبت
به هر سه دورهی زمانی)
 -4گذشتهی بدبینانه /آیندهی خوشبینانه (گذشتهی
مثبت پایین و گذشتهی منفی متوسط /آیندهی مثبت باال و
آیندهی منفی پایین)
 -5دو سوگرا (نگرش مثبت و منفی یکسان نسبت به سه
دورهی زمانی)

 -6بدبینانه (نگرش منفی بسیار باال و نگرش مثبت خیلی
پایین نسبت به هر سه دورهی زمانی).
آنها گزارش کردند که بزرگساالن با نگرشهای
خوشبینانه ،متعادل و دوسوگرا در تقابل با افرادی که
تمایالت بدبینانه و نگرش بدبینانه داشتند نمرات باالتری را
در ابعاد روانشناختی (مانند رضایت از زندگی ،خودکارامدی
و دیدگاهگیری) و تحصیلی (اعتماد در مدرسه ،حمایت ادراك
شده در مدرسه ،ارتباط معلم /دانشآموز) کسب کردند.
افرادی که نگرش کامالً بدبینانه داشتند کمترین نمرات و
افرادی که نگرش گذشتهی بدبینانه /آیندهی خوشبینانه
داشتند بین دو دامنهی نمرات قرار داشتند .با توجه به یافته
های این پژوهشگران میتوان گفت که نوع نگرش بنا بر مثبت
یا منفی بودن تأثیر بسزایی بر سالمت روانی انسان میگذارد
و میانهروی در پرداختن به گذشته ،حال و آینده ،نشانگر
سالمت است [ .]29در حالی که افکار افراطی و منفی گویای
تعصباتی هستند که به شیوههای ناسالم زندگی منجر خواهند
شد و باعث ایجاد افسردگی ،خلق نامناسب ،بدبینی ،ناامیدی
و کاهش سالمتی میشوند [ ]30برعکس تفکر مثبت نگرشی
کلی نسبت به زندگی است که در این تفکر ،در هر شرایطی
بهجای تکیه کردن بر موارد منفی بر روی نکات مثبت تمرکز
میشود .کسانی که از تفکر مثبت برخوردارند ،نگرش آنها
نسبت به زمانهای گذشته ،حال و آینده مثبت است ،تأسف
نمیخورند ،با رضایت به آنها نگاه میکنند و
گذشته را
نیز به آینده نگاهی همراه با خوشبینی و امید دارند .همچنین
افراد خوشبین برای پذیرش واقعیت و زندگی در زمان حال
آمادگی بیشتری دارند و در اهداف خود مصمم هستند [.]31
تاکنون پژوهشهایی پیرامون نگرش به زمان و انواع پیامدهای
رفتاری ،آموزشی و روانی انجام شده که به برخی از آنها در
زیر اشاره میشود :ارتباط نگرش به زمان با پیشرفت تحصیلی،
بهزیستی روانشناختی و رفتارهای پرخطر []21؛ امید،
جهتگیری هدف ،خوشبینی ،شانسهای ادراكشدهی
زندگی ،خودپنداره و استرس ادراك شده []29؛ انگیزش ،خود
ممکن و جهتگیری به آینده [.]28
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت هرچند که مبحث
رویکرد زمان 3از سابقهای طوالنی برخوردار است ولی پژوهش
در حوزهی نگرش به زمان از سابقهی چندان زیادی برخوردار
نیست و تاکنون بیشتر پژوهشهای صورت گرفته در ایاالت
متحده و آلمان انجام شده است .همچنین هیچ پژوهش
داخلی و خارجی درزمینهی رابطهی شادی و بهزیستی روانی
(با ابعاد مورد نظر ریف) با ابعاد نگرش به زمان مورد نظر میللو

بررسی رابطهی شادی و بهزيستی روانشناختی با نگرش به زمان در دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان

خسرو رشيد و همكاران

1

3

روش
نوع پژوهش

طرح کلی پژوهش در این بررسی از نوع همبستگی است
که به بررسی ارتباط بین شادی ،بهزیستی روانشناختی و
نگرش به زمان میپردازد.
آزمودني
الف) جامعه آماری :جامعه اماری این پژوهش شامل تمامی
دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان است که تعداد آنها
 16000نفر بود.
ب) نمونه آماری :از میان دانشجویان  ،بر اساس جدول
کرسچی مورگان  302دانشجو با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای
شادی آکسفورد ،بهزیستی روانشناختی ریف و نگرش به
زمان میللو و وورل پاسخ دادند.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامهی شادی آکسفورد :1آزمون شادکامی
آکسفورد توسط آرجیل ولو تهیه شده و ابزاری است که برای
اندازهگیری شادکامی مورد استفاده قرار میگیرد .این آزمون
در کشور ما ترجمه و در بین دانشجویان تهران اعتباریابی شد.
روایی صوری آن توسط  10کارشناس بهمنظور بررسی توان
آزمون برای اندازهگیری آزمون مورد تأیید قرار گرفت .پایایی
آزمون با روش دو نیمه  0/92و از طریق همسانی درونی و
آلفای کرونباخ  0/93به دست آمد .با روش تحلیل عاملی 5
عامل از  29سؤال آزمون استخراج شد که  57/1درصد از
واریانس کل را تبیین میکردند [ ]32و در پژوهش حاضر
میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/93است.
2
ب) پرسشنامهی بهزيستی روانشناختی  :این
مقیاس را ریف ( )1989ساخته و در سال  2002مورد تجدید
نظر قرار گرفته است .این آزمون نوعی ابزار خودسنجی است
که در یك مقیاس ششدرجهای از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً
موافقم ( )6نمرهگذاری میشود.
این مقیاس شش عامل خودمختاری ،تسلط بر محیط،
رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی
و پذیرش خود را میسنجد .ضمن اینکه مجموع نمرات این
Oxford Happiness Questionnaire
Psychological Well-Being Questionnaire

Adolescent Time Attitude Subscales
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و وورل وجود ندارد .ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسی
رابطهی بین شادی ،بهزیستی روانشناختی و نگرش به زمان
در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان است.

شش عامل بهصورت نمرهی کلی بهـــزیستی روانشناختی
محاسبه میشود .یحییزاده این پرسشنامه را بر روی 100
نفر آزمودنی زن اجرا کرد که ضریب همسانی درونی (آلفای
کرونباخ) برای هر یك از خرده مقیاسها به ترتیب
خودمختاری 0/81؛ تسلط بر محیط 0/79؛ رشد شخصی
0/75؛ ارتباط مثبت با دیگران 0/88؛ هدفمندی در زندگی
 0/77و پذیرش خود  0/82بود .ضمن اینکه روایی محتوایی
و سازهای این پرسشنامه در پژوهشهای مختلف تائید شده
است [ ]14و در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ
پرسشنامه  0/84است.
3
ج) پرسشنامهی نگرش به زمان  :این آزمون توسط
میللو و وورل در سال  2007ساخته شده است و در ایران
بهوسیلهی رشید در سال  1390ترجمه شده است .پایایی این
آزمون در نمونهی اجرا شده در آمریکا بین 0/7تا  0/8بود .این
آزمون چهار بخش دارد که سه بخش نخست آن بیشتر
اطالعات زمان را بهصورت کیفی میسنجند و بخش چهارم
اصلیترین قسمت پرسشنامهی نگرش به زمان است که با
توجه به هدف پژوهش در این بررسی تنها از بخش چهارم
سود برده شده است .این بخشها عبارتاند از:
بخش اول شامل فراوانی زمان است و دربرگیرندهی سه
پرسش در زمینه میزان اندیشیدن به گذشته ،حال و آینده با
چهار ارزش هرگز ،ماهیانه ،همیشگی و روزانه است.
بخش دوم با عنوان گرایش به زمان است که شامل هفت
تصویر است که از تصویر یك تا هفت به ترتیب گرایش به
گذشته ،گرایش به حال ،گرایش به آینده ،گرایش به گذشته
و آینده ،گرایش به گذشته و حال ،گرایش به حال و آینده و
گرایش به گذشته ،حال و آینده را میسنجند و پاسخگو باید
یکی از آنها را که با او تناسب دارد ،انتخاب نماید.
بخش سوم مربوط به رابطهی بین سه دوره زمانی است
که آزمودنی باید از میان چهار تصویر ،یکی را انتخاب کند.
تصاویر یك تا چهار به ترتیب نشانگر عدم ارتباط بین سه
دورهی زمانی ،ارتباط بین حال و آینده ،وجود ارتباط خطی
بین سه دورهی زمانی و وجود ارتباط مشترك و ترکیبی بین
سه دورهی زمانی هستند.
بخش چهارم پرسشنامه ،شامل  30گویه برای ارزیابی
نگرش افراد نسبت به زمان است .پاسخها نیز در قالب طیف
پنجدرجهای لیکرت و از کامالً ناموافق تا کامالً موافق ساخته
شدهاند .نمرههای به دست آمده از این آزمون بیانگر شش نوع
نگرش به زمان به شرح زیر است که در این پژوهش فقط از
زمانهای حالنگر و آیندهنگر مثبت و منفی استفاده شده
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است:
گذشته نگر مثبت :در این نوع نگرش افراد نسبت به
گذشته و خاطرات آن ابراز عالقه و خشنودی میکنند.
گذشته نگر منفی :در این نوع از نگرش افراد نسبت به
گذشته و خاطرات و اتفاقات رخ داده ناخشنودند و تمایلی
ندارند که به گذشته خود و دوران بزرگ شدنشان بیندیشند.
حال نگر مثبت :در این نوع نگرش افراد نسبت به زندگی
کنونی و در حال جریـــان ،ابراز عالقه مینمایند.
حال نگر منفی :در این نوع از نگرش افراد نسبت به
وضعیت کنونی زندگی ناخشنودند.
آیندهنگر مثبت :در این نوع از نگرش افراد نسبت به زمان
آینده خوشبین هستند و از اندیشیدن به آن به وجد میآیند
و دوست دارند که هر چه سریعتر به آینده برسند.
آیندهنگر منفی :در این نوع از نگرش افراد نسبت به زمان
آینده بدبین هستند و ذوق و شوق آینده را ندارند و دوست
نتایج

جدول  .1رابطهی بین نگرش به زمان و ابعاد آن با شادی و بهزيستی روانشناختی دانشجويان

متغیر

میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی با شادی

سطح معناداری

ضریب همبستگی با بهزیستی روانشناختی

سطح معناداری

حال نگر مثبت

16/50

4/89

0/63

0/001

0/60

0/001

حال نگر منفی

12/09

5/29

-0/59

0/001

-0/63

0/001

آیندهنگر مثبت

17/69

4/78

0/60

0/001

0/48

0/001

آیندهنگر منفی

10/87

4/72

-0/58

0/001

-0/59

0/001

رابطه مستقیم است ،اما در ابعاد حالنگر منفی و آیندهنگر
منفی این همبستگی منفی و رابطه معکوس است؛ بنابراین
میتوان گفت که ابعاد مثبت نگرش به زمان با اطمینان %99
رابطهی مستقیم و معناداری با بهزیستی روانشناختی دارند
و ابعاد منفی نگرش به زمان با اطمینان  %99رابطهی معکوس
و معناداری با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دارند.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود  R2تعدیل
شده برابر با  0/44است و میزان  F = 125/25مشاهده شده
معنادار است ()P > 0/001؛ بنابراین از طریق نگرش به زمان
(حال نگر مثبت) میتوان به پیشبینی شادی با ضریب بتای
 0/41و بهزیستی روانشناختی با ضریب بتای  0/30پرداخت.

بر اساس دادههای جدول  ،1چهار بعد نگرش به زمان
مورد بررسی با اطمینان  %99رابطهی معناداری با شادی
دارند ،با این تفاوت که در ابعاد حال نگر مثبت و آیندهنگر
مثبت این همبستگی مثبت و رابطه مستقیم است ،اما در ابعاد
حالنگر منفی و آیندهنگر منفی این همبستگی منفی و رابطه
معکوس است؛ بنابراین میتوان گفت که ابعاد مثبت نگرش
به زمان با اطمینان  %99رابطهی مستقیم و معناداری با شادی
دارند و ابعاد منفی نگرش به زمان با اطمینان  %99رابطهی
معکوس و معناداری با شادی دانشجویان دارند .همچنین
چهار بعد نگرش به زمان مورد بررسی با اطمینان  %99رابطه
معناداری با بهزیستی روانشناختی دارند ،با این تفاوت که در
ابعاد حالنگر مثبت و آیندهنگر مثبت این همبستگی مثبت و

جدول  .2نتايج رگرسیون چندگانه (به روش همزمان) پیشبینی شادی و بهزيستی روانشناختی از طريق حال نگر مثبت

مقدار ثابت و متغیرهای پیشبین
حال نگر مثبت
شادی
بهزیستی روانشناختی

R
0/66

R2
0/44

F
120/25

 P > 0/001
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b
3/65
0/141
0/105

SE
1/12
0/02
0/02


0/41
0/30

T
3/24
6/63
4/86
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ندارند در مورد آینده فکر کنند.
پایایی این پرسشنامه در نمونهی ایرانی به روش ضریب
آلفای کرونباخ برابر  0/77و ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه-
ی گذشته نگر مثبت  ،0/79گذشته نگر منفی  ،0/83حال
نگر مثبت  ،0/83حال نگر منفی  ،0/84آیندهنگر مثبت 0/63
و آیندهنگر منفی  0/72بوده است .تحلیل عاملی انجام شده
برای بررسی روایی عاملی ابزار نیز نشان داد که هم فرم
انگلیسی و هم فرم فارسی ابزار همان شش بعد زمان مورد
نظر سازندگان اولیه آزمون را میسنجد و ازاینرو هر دو فرم
فارسی و انگلیسی از روایی عاملی برخوردار است [.]33 ،24
همچنین وورل و میلوو برای سنجش اعتبار همگرا پرسشنامه
ی نگرش به زمان همزمان با اجرای آن از پرسشنامههای امید،
خوشبینی ،استرس ادراك شده و خودپنداره استفاده کردند
و میزان اعتبار همگرا را بین  0/79تا  0/85گزارش کردند
[.]28
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جدول  .3نتايج رگرسیون چندگانه (به روش همزمان) پیشبینی شادی و بهزيستی روانشناختی از طريق آيندهنگر مثبت

R
0/60

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود  R2تعدیل
شده برابر با  0/36است و میزان  F = 86/66مشاهده شده
معنادار است ()P > 0/001؛ بنابراین از طریق نگرش به زمان

 P > 0/001

(آیندهنگر مثبت) میتوان به پیشبینی شادی با ضریب بتای
 0/52پرداخت ولی نمیتوان به پیشبینی بهزیستی
روانشناختی با ضریب بتای  0/11پرداخت.

جدول  .4نتايج رگرسیون چندگانه (به روش همزمان) پیشبینی شادی و بهزيستی روانشناختی از طريق حال نگر منفی

مقدار ثابت و متغیرهای پیشبین
حال نگر منفی
شادی
بهزیستی روانشناختی

R
0/66

R2
0/43

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود  R2تعدیل
شده برابر با  0/43است و میزان  F = 116/58مشاهده شده
معنادار است ()P > 0/001؛ بنابراین از طریق نگرش به زمان

F
116/581

 P > 0/001

b
27/337
-0/10
-0/15

SE
1/23
0/02
0/02


-0/29
-0/41

T
22/23
-4/70
-6/61

(حال نگر منفی) میتوان بهطور معکوس به پیشبینی شادی
با ضریب بتای  -0/29و بهزیستی روانشناختی با ضریب بتای
 -0/41پرداخت.

جدول  .5نتايج رگرسیون چندگانه (به روش همزمان) پیشبینی شادی و بهزيستی روانشناختی از طريق آيندهنگر منفی

مقدار ثابت و متغیرهای پیشبین
آیندهنگر منفی
شادی
بهزیستی روانشناختی

R
0/63

R2
0/39

F
100/95

 P > 0/001

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود  R2تعدیل
شده برابر با  0/39است و میزان  F = 100/95مشاهده شده
معنادار است ()P > 0/001؛ بنابراین از طریق نگرش به زمان
(آیندهنگر منفی) میتوان به پیشبینی شادی با ضریب بتای
 -0/33پرداخت ولی میتوان به پیشبینی بهزیستی
روانشناختی با ضریب بتای  -0/34پرداخت.

b
23/37
-0/11
-0/16

SE
1/13
0/02
0/02


-0/33
-0/34

T
20/64
-5/19
-5/36

خود در زندگی دست یابند .این نتیجه با یافتههای پژوهش
های [ ]34 ،33 ،28 ،25همخوان است .این پژوهشگران در
پژوهشهای خود دریافتند که افراد در نگرش به زمان بیشتر
گرایشهای مثبت از خود نشان میدهند تا گرایشهای منفی.
رشید و هادیی دریافتند که نگرش دانشآموزان به زمان
بیشتر معطوف به آینده است و نوع نگرش آنها بیشتر مثبت
است.
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که چهار بعد نگرش
به زمان همبستگی معناداری با شادی و بهزیستی
روانشناختی دارند ( )p>0/001با این تفاوت که در
نگرشهای حالنگر مثبت و آیندهنگر مثبت (همهی ابعاد
مثبت نگرش به زمان) ضریب همبستگی مثبت و ارتباط
مستقیم بود ،اما در نگرشهای حالنگر منفی و آیندهنگر
منفی (همهی ابعاد منفی نگرش به زمان) ضریب همبستگی
منفی و ارتباط معکوس بود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
ابعاد مثبت نگرش به زمان همبستگی مستقیمی با شادی و
بهزیستی روانشناختی دارند و ابعاد منفی نگرش به زمان
همبستگی معکوسی با شادی و بهزیستی روانشناختی دارند.
همچنین از طریق نگرش حالنگر مثبت میتوان به پیشبینی
شادی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان پرداخت
( )p>0/001ولی از طریق نگرش آیندهنگر مثبت تنها میتوان
به پیشبینی شادی دانشجویان پرداخت ( .)p>0/001از

بحث ونتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی شادی و بهزیستی
روانشناختی با نگرش به زمان در دانشجویان دانشگاه بوعلی
سینا همدان بود .با توجه به میانگینهای ذکر شده در جدول
 1میتوان گفت که میانگین ابعاد مثبت نگرش به زمان از
ابعاد منفی نگرش به زمان بیشتر است .آیندهنگری مثبت با
میانگین  17/69دارای باالترین میزان نگرش به زمان مثبت
و حالنگری منفی با میانگین  12/09دارای باالترین میزان
نگرش به زمان منفی است .همچنین این جدولها نشان
میدهند که بین نگرش به زمان و ابعاد آن با شادی و
بهزیستی روانشناختی همبستگی معنادار وجود دارد
( .)p >0/001این بدان معنی است که دانشجویان در هر
زمانی گرایش به مثبت اندیشی دارند و این امر موجب میشود
که آنها با مثبت اندیشی و امید به آینده بنگرند ،ترس و
اضطراب از آینده نداشته باشند و با تالش بیشتر به اهداف
185
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مقدار ثابت و متغیرهای پیشبین
آیندهنگر مثبت
شادی
بهزیستی روانشناختی

R2
0/36

F
86/66

b
8/29
0/176
0/038

SE
1/19
0/02
0/02


0/52
0/11

T
6/91
7/80
1/66

دوفصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسي بالیني و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،15شماره  ،2پياپی  ،29پائيز و زمستان  ،1396صص.179-188:.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 2, Serial 29, Autumn & Winter 2017-2018 , pp.: 179-188.

طرفی نگرش حالنگر منفی و آیندهنگر منفی هر دو قادر به
پیشبینی شادی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان بهطور
معکوس بودند ( .)p >0/001این یافته با پژوهشهای [،25
 ]33همخوان است .آندرتا و همکاران در پژوهش خود
دریافتند که میزان استرس ادراكشدهی افراد دارای
نگرشهای مثبت و خوشبینانه پایینتر از کسانی است که
ابعاد نگرشی منفیشان باالتر است و نیز میزان عزتنفس
کسانی که ابعاد نگرشی مثبت باالتری دارند باالتر از آنانی
است که ابعاد نگرشی منفی باالتری دارند .الگی و همکاران
دریافتهاند که بین نگرش آیندهنگر مثبت با هوشیاری و تعیین
هدف همبستگی مثبت وجود دارد .زیمباردو و بوید دریافتند
که بین نگرش گذشتهنگر منفی با ذهنآگاهی و شادی
همبستگی منفی وجود دارد و بین نگرش گذشتهنگر منفی با
افسردگی همبستگی مثبت و باثبات هیجانی و عزت نفس
همبستگی منفی وجود دارد .نس و همکاران؛ وورل و هالی
دریافتند که افراد با نگرش به زمان منفینگر دارای افسردگی
و اضطراب هستند ولی افرادی که دارای نگرش به زمان
مثبتنگر هستند از خود پندارهی باال ،استرس ادراكشدهی
پایین ،خوشبینی و امیدواری به آینده برخوردار هستند
[.]25
در تبیین نتایج فوق میتوان گفت فرایندهای متعددی
ممکن است واسطهی تأثیر دیدگاههای زمانبر خلقوخوی
کنونی باشند .دیدگاه زمان منعکسکنندهی راهبردهای
تنظیم هیجان مانند جبران خلقوخوی ناخوشایند ،بازیابی
خاطرات دلپذیر یا مقابله با چالشهای آینده از طریق آماده
کردن نقشهای برای عمل باشد .دیدگاههای زمانی بهعنوان
یك بخش کلی پنهان شخصیت میتوانند بر روشی که
خلقوخوی به یاد آورده میشوند تأثیر داشته باشند [.]23
پژوهشها نشان داده است که ارتباط قوی بین
دیدگاههای زمانی با شادی و بهزیستی وجود دارد .برای مثال
کسانی که دیدگاه زمانی گذشتهنگر مثبت دارند از سطوح
باالتر خودپنداره ،شادی ،رضایت از زندگی ،ذهنآگاهی،
افزایش عاطفهی مثبت و کاهش عاطفهی منفی برخوردارند.
این در حالی است که افراد با دیدگاه زمانی گذشتهنگر منفی
و جهتگیری زمان حال جبری کمتر با رضایت از زندگی،
ذهنآگاهی ،شادی ،کاهش تجارب منجر به خلق مثبت و
افزایش تجارب منجر به خلق منفی مواجه هستند [.]35
در بیان علت این رابطه میتوان گفت که دیدگاههای
زمانی گذشتهنگر ممکن است بر فرایندهای بازیابی که منجر
به زنده کردن و تجربهی مجدد خاطرات میشوند اثرگذار
باشند .چنین فرایندهایی ممکن است ضمنی و خارج از
کنترل مستقیم شناختی باشند و باعث شوند خاطرات مجدداً
186
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مورد تفسیر واقع شوند تا آنهایی که با ادراك خویشتن فرد
یا نظام تجربی او سازگار هستند باقی بمانند [.]36
حال لذتجو اصوالً باتجربهی خلق مثبت شدیدتر همراه
است .گروبر و همکاران دریافتند که بین مانیا و حال لذتجو
رابطه وجود دارد و هر دو ویژگیهایی دارند که پاسخهای
هیجانی فوقالعاده مثبت را به محركهای لذتبخش نشان
میدهند .هرچند گاهی اوقات تجربه کردن این بعد با
هیجانات منفی ناشی از پیامدهای کنترل تکانهی ضعیف و
عدم برنامهریزی برای رویدادهای مضر و ناخوشایند همراه
است [.]37
دیدگاه زمانی آیندهنگر با برنامهریزی بسیار مؤثر برای
مواجه با رویدادهای زندگی و مقابلهی مسئله محور و
فرایندهای ساختن خود مرتبط است .افراد با نگرش آیندهنگر
باال پیامدهای رضایتبخش بیشتری را تجربه میکنند که
بهطور غیرمستقیم بر تجربهی هیجانات مثبت تأثیرگذار است.
اصوالً خلقوخو توسط عوامل متعددی مانند سیستم مغزی
هیجانات ،فرایندهای شناختی مانند ارزیابی رویدادها و
خودتنظیمی وضعیت عاطفی به وجود میآید .عالوه بر اینها
ممکن است اولویتهای افراد برای ارائهی چارچوبهای زمانی
متفاوت ،بر پردازشهای شناختی و ازجمله ارزیابی و انتظارات
مرتبط با خلق تأثیر داشته باشند [.]36 ،26 ،22
همچنین جنبههای مختلف دیدگاه زمانی ممکن است
اثرات ترکیبی و تعاملی داشته باشند .زیمباردو و بوید اشاره
میکنند که پیامدهای منفی حال لذتجو ناشی از فقدان
دیدگاه زمانی آیندهنگر است .جهتگیری آیندهی قوی به
افراد اجازه میدهد تا بهصورت مسئوالنه و محتاطانه برای
تجربهی فعالیتهای لذتبخش گام بردارند [ .]26امکان تأثیر
ابعاد مختلف دیدگاه زمانبر خلقوخوی تجربهشده ،بهطور
مستقیم منجر به پژوهش درزمینهی دیدگاه زمانی متـــعادل
(بی .تی .پی ).شده است.
پژوهشهای بونیوول و همکاران []38؛ دراکی و همکاران
[]39؛ زانگ و همکاران [ ]35نشان دادهاند که افرادی که
سطوح باالی (بی .تی .پی ).دارند از بهزیستی ذهنی بیشتری
بهرهمند هستند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که دیدگاه
زمانی متعادل تأثیرات بسیار مثبتی بر پیامدهای خلقی داشته
باشد .دراکی و همکاران دریافتند کسانی که «بی .تی .پی».
دارند در مقایسه با کسانی که «بی .تی .پی ».ندارند بهطور
قابلمالحظهای شادتر و ذهن آگاهتر هستند.
انجام این پژوهش با محدودیتهایی نیز روبهرو بود.
ازآنجاییکه موضوع نگرش به زمان جزو موضوعات جدید
روانشناسی در خارج و بهویژه در داخل کشور است بنابراین
منابع اندکی در خصوص این موضوع وجود دارد و ممکن است
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.مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی
، شمارهی سوم، سال بیست و سوم،جامعهشناسی کاربردی
.1-18  صص:47 پیاپی

 همچنین.تبیین نتایج را با کاستیهایی مواجه کرده باشد
نمونهی این پژوهش محدود به جامعهی دانشجویان دانشگاه
بوعلی سینا همدان بوده است ازاینرو پیشنهاد میشود که در
پژوهشهای آتی از جامعهی غیردانشجویی استفاده شود و نیز
تکرار این پژوهش در دانشگاههای دیگر و مقاطع تحصیلی
 دکترا) برای آگاهی از اینکه آیا،متفاوت (کارشناسی ارشد
همبستگیهای بهدستآمده در این پژوهش در موقعیتها و
. ضرورت دارد،مقاطع تحصیلی دیگر صادقاند
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Optimism, Hope, and Happiness as correlates of
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