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 چکیده

اثر دارد و وی روانی  -فعالیتهای فردی، اجتماعی و روحیانداز زمان نقش تنظیم کننده اعمال انسان را داشته و بر از آنجا که چشم

آموزان به یی که در زندگی تحصیلی بیشتر دانشها چالشآموز در غلبه بر مشکالت و موانع و به توانایی دانش تحصیلیپایستگی 

فشار امتحان، تکالیف مشکل و بازخوردهایی در ارتباط معلم و شاگرد و رقابت و از  ،ی پایینها نمره مانند دهد یمطور معمول رخ 

 پایستگی تحصیلی، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش چشم انداز زمان  بر تعادل زمانی و دارددست دادن انگیزه اشاره 

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری . انجام گردید شهر تهرانآموزان دختر پایه نهم دانش

-از میان دانش. بودند 79-79پایه نهم شهر تهران در سال تحصیلی  آموزان دخترکلیه دانشآماری تحقیق جامعه . با گروه گواه بود

نفره آزمایش و گواه به  6 نفر که تعادل زمانی نداشتند در دو گروه  96ای گیری تصادفی چند مرحلهآموزان مذکور با روش نمونه

ی چشم انداز هاار پژوهش پرسشنامهابز. جلسه مورد آموزش قرار گرفتند 6 گروه آزمایش به مدت . طور تصادفی تخصیص یافتند

داده های برای تحلیل . و بسته آموزشی چشم انداز زمان بود (662 )پایستگی تحصیلی مارتین و مارش،  (777 )زمان زیمباردو

و با  α=60/6و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری   واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل آماری روشجمع آوری شده از 

- پایستگی تحصیلینشان داد که آموزش چشم انداز زمان، بر تعادل زمانی و  هایافته .استفاده گردید spss   -بکارگیری نرم افزار

 p≤6/ 66)ماندپیگیری دو ماهه پایدار  لهاین تأثیر در مرحو ( p≤6/ 66)آموزان اثر داشته و تفاوت معناداری بین دو گروه بوددانش

.) 

افزایش توان را مین میسر است و به دنبال آن پایستگی تحصیلی تعادل زمانی در ابعاد مختلف با آموزش چشم انداز زما بنابراین 
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 مقدمه

ن سپردن میراث جامعه و همچنیا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و های اصلی بشریت در تمام دوران، توانغلهیکی از مش

-شود که نهاد آموزش و پرورش عهدهقسمت اعظم این وظیفه از طریق تعلیم و تربیت حاصل می. فرهنگی و علمی به او بوده است

 باشدمیای برخوردار شود و از اهمیت ویژهگذاری بلند مدت محسوب میسرمایهبسیاری از جوامع آموزش یک در . دار آن است

با  و بودهف شود بسیار گزااد ایجاد میروانی برای افر -چراکه هزینه فردی و اجتماعی که به ازای مشکالت تحصیلی و حتی روحی

ای نیروهای بکار گرفته شده به گونه ها  وکند که سرمایهیلذا تفکر عاقالنه حکم م .اندازدبه مخاطره میرا  آن ،جامعهاثر مستقیم بر 

با این . است نایل آیندآموزان به عنوان عضو موثر جامعه دانش پرورشند به این هدف مهم که ریزی و سازماندهی شود تا بتوانبرنامه

گی روزمره در مدارس است از واقعیت زندزیی ، فشار و استرس که معموال جدر دوران تحصیل با چالشها، موانعآموزان وجود دانش

ها تاثیر گذارد و این تجارب ناموفق باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به خود و تواند بر عملکرد تحصیلی آنکه میشوند روبرو می

   ( 7  کریمی قرطمانی، )از نیل به این هدف مهم باز دارد محیط پیرامونشان شود و آن هارا

چنان حایز اهمیت است که توجه بسیاری از روانشناسان بهبود وضعیت آن جامعه و نهایتا  هر جامعه ربیتبهبود کیفیت تعلیم و ت

تمامی امور  در( 777 ) زیمباردو  نظریه چشم انداز زمان. برای حل مشکالت تحصیلی و یادگیری را به خود جلب کرده است

و  یک بعد اساسی از ساختار روانشناسی زمان استکه (777 )زیمباردوتوان از چشم انداز زمان می پژوهش نیزدر این  .کاربرد دارد

دارد که بین ای اهشیارانهنروند اغلب چشم انداز زمان . باشد استفاده نموداز جمله متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی افراد می

انداز زمان نقش توان گفت چشماست و از این روی می متمرکزقلمرو،  یک در عمده طور به یا بوده متعادل آینده و حال گذشته،

های چشم اگر یکی از محدوده. داردو حالتهای روانی او اثر  ی فردی، اجتماعیهاتنظیم کننده اعمال انسان را داشته و بر فعالیت

از حد قرار گیرد ممکن است تبدیل به یک روش از روی عادت و به طور مزمن مورد استفاده بیش ( گذشته، حال، آینده) یزمانانداز 

به عنوان یک فرایند شناختی چند بعدی و  چشم انداز زمان لذا. بینی کننده رفتارهای بعدی استای ثابت شود که پیشزمینه

مرادی شاه )پذیرد یمشکل  ها آندهد و از شود که به دنیای فرهنگی و اجتماعی و تحصیلی شکل میانعطاف پذیر در نظر گرفته می

بر روزهای   گذشته گرای مثبتشوند؛ افراد  هریک از سه بعد زمانی گذشته، حال و آینده به دو بخش تقسیم می(.  7  قریه، 

به  0لذت گرای زمان حالافراد . دارندهمۀ اشتباهات گذشته تمرکز  بر  گذشته گرای منفیافراد . کنند خوب گذشته تمرکز می

                                                           
  time perspective theory 
  Zimbardo 

  past positive  

  past negative 
  present hedonistic 



به دانند زیرا فایده می تصمیمات را بی  گرای زمان حال جبرافراد . دنبال لذت آنی، تازگی، احساس و اجتناب از درد و رنج هستند

ریزی برای آینده  اعتقاد دارند که  با برنامه  گرای هدفمند آیندهافراد . کند ها را هدایت می شده، زندگی آن سرنوشت تعیینر آنان نظ

دانند و برای بهتر شدن آن در زندگی پس از مرگ را زمان بهتری می  گرای متعالی آیندهافراد . نها عملی خواهد شدتصمیمات آ

گرا برمبنای ارزیابی  افراد آینده. دارندنگرش عاطفی همچنین نسبت به آینده و اتفاقات آن . کنند ریزی می طول عمر خود برنامه

قطعاً یک   (667 )به نظر زیمباردو (.777 ،  زیمباردو و بوید)گیرند زیان تصمیم می سود و اساسمنطقی پیامدهای آینده، بر

های فرد برای عبرت از گذشته، سازگاری  تواند قابلیت این تعادل می. تعادل سالم بین تمایالت به گذشته، حال و آینده وجود دارد

آل انداز زمانی متعادل و ایدهیک چشم. آینده را منعکس کندبا زمان حال و آمادگی و مشارکت در رفتارهای متمایل به اهداف 

گرایش باالیی نسبت به گذشته مثبت و آینده هدفمند، گرایش متوسط نسبت به چشم اندازهای حال لذت گرا و آینده متعالی و 

زمانی گذشته گرای منفی با  چشم انداز(.  667 زیمباردو و بوید، )داردگذشته منفی و حال جبرگرا  ابعادگرایشی پایین نسبت به 

متمایل به حاالت و مودهای منفی  و( 777 ، 0ایپل، بندورا و زیمباردو) دارد مستقیم افزایش آشفتگی و تنش رابطه

کز بر رقادر به تمگرای مثبت گیری گذشتهجهت دارای افراددرحالیکه (   6 ، 9پستک، زیمباردو و بیتنراستوالرسکی، متیو، )بوده

زیمباردو و ) مرتبط است انرژی و شادی، سازگاری نفس و عد با سطح باالی عزتنمرات باال در این بُو  خوشایند هستندخاطرات 

افراد با چشم . ، مملو از حس شکست و درماندگی و ناامیدی نسبت به زمان حال استجبرگراچشم انداز زمان دیدگاه . (777  ،بوید

مدار برخوردار بودن از یک تفکر امیدوارانه و داشتن منابع کافی برای تفکر هدف. گرایش به اهداف بلند مدت دارند ،انداز زمان آینده

داشتن نگرش معتدل نسبت به گذشته، حال و  .شودو آشنایی با مسیرهای الزم برای رسیدن به اهداف سبب بهزیستی در افراد می

های ناسالم زندگی منجر های افراطی گویای تعصباتی هستند که به شیوهکه نگرشحاکی از سالمت روان بوده در حالی  آینده

 (.667 ، بویدزیمباردو و )کنند هدف این است که افراد از دیروز پند گیرند، از امروز لذت برند و فردا را مدیریت . خواهند شد

اعتنا اکثر افراد به آن بی که دارد ایخصیصه در شهری یت،موفق بسیاری از متغیرها از جمله که معتقد است  (662 ) مباردویز

 آینده و گذشته حال، هایزمان به دیدگاه هر فرد نسبت باید زندگی بهبود در قدم اولین عنوان بهکه  بر این عقیده است او. هستند

 تجربیات چطور افراد از یک هر اینکه درباره است ایمطالعه: کند یمرا چنین تعریف  زمان اندازو در این راستا چشم یابد تغییر

 و گیردمی انجام ناخودآگاه و خودکار طور به کار این .کنند می تقسیم ( آینده و حال گذشته،) زمان یها حوزه بین در را خود جاری

 زمانی هایحوزه از استفاده که است این مشکل. است متغیر تحصیلی، سطوح و اجتماعی طبقات افراد، ها،کشور ها،فرهنگ میان در

                                                           
  present fatalistic 

  Purposeful future 
  transidental future  

  Zimbardo & Boyd 

  Epel, Bandura & Zimbardo 
  Stolarski, Matthews, Postek, Zimbardo & Bitner 



 مابقی و برده به کار بقیه از بیشتر را برخی گیرند می افراد یاد چون شود، کشیده ها آن از یکی طرف به و نامتعادل شکل به تواندمی

 (.79  افشاری، شیرزادی فرد و جهرمی، )کنند  استفاده کمتر را

 .(70  جهانتیغ و مجوزی، )شودیم آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ و یروانشناخت یستیبهز شیافزا باعث متعادل زمان انداز چشم

های موجود در سیستم و شناسایی این عوامل در رفع مشـکالت و نارسـایی اندری بسیار وسیع و گستردهیعوامل موثر بر یادگ

 آموزانرفتار دانش یمربوط به آن و چگونگ لیو مسا یلیتحص وضعیت بنابر این(  7  امیری ابراهیم محمدی، )آموزشی مهم است 

 شرفتیتوسعه و پ یجامعه در گرو شرفتیپ چرا کهنظام آموزش و پرورش کشورهاست  یاصل هایاز دغدغه یکیخاص  طشرای در

 بر آموزانتسلط دانش نیمناسبتر و همچن یلیتحص وضعیتاز  مندیبهره قیاز طر شرفتیتوسعه و پ نیو ا بوده ینظام آموزش

 یسالمت روح تیموجبات بهبود وضع دتوانیاست که م یاز جمله عوامل یو چشم انداز زمان ردپذییخود صورت م یروان هاینبهج

 . (79  گلستانه و نوروزی، )را فراهم آورد یلیتحص شرفتیو پ یو روان

که  و نقایص او ها ضعفی فرد به جای جستجو در ها ییتوانابا رشد روانشناسی مثبت گرا و تمرکز آن بر انعطاف پذیری و پرورش 

به عنوان مفهوم علمی در مرکز توجه و عالقه   ، پایستگی تحصیلیشودهای گزاف و یاس و نا امیدی فرد میباعث صرف هزینه

وانی جهت گیری پایستگی تحصیلی به سمت فرایندهای مثبت در زندگی تحصیلی و تقویت سالمت ر .پژوهشگران قرار گرفته است

یی که در زندگی ها چالشآموز در غلبه بر مشکالت و موانع و از این منظر پایستگی تحصیلی به توانایی دانش .آموز استدانش

فشار امتحان، تکالیف مشکل و بازخوردهایی در  ،ی پایینها نمرهمانند،  دهد یمآموزان به طور معمول رخ تحصیلی بیشتر دانش

گفت پایستگی  توان یمبنابراین  ،(662 ،  مارتین و مارش)دارد ارتباط معلم و شاگرد و رقابت و از دست دادن انگیزه اشاره 

 دهد یم و زندگی تحصیلی او را شکل بوده آموز با مدرسهتحصیلی عامل مهمی است که اساس و زیر بنای ارتباط مثبت دانش

آموز بر ایستادگی در مواجهه با مشکالت کوچک و بزرگ تحصیلی و بازگشت به روال عادی تحصیل جزء مهمی از توانایی دانش

 ،ی و رفتاری مثبت نسبت به مدرسهعاطف یها یریگآموز از طریق رشد شناختی و جهتدر واقع دانش .پیشرفت تحصیلی اوست

 (. 7  ،کریمی) شوند یمرایندهای شناختی از نظر تحصیلی پایسته همچنین ادراک مثبت از خود و رشد ف

( 667 ) مارتین و مارش. هاست انسانقدرت سازگاری با محیط و دیگر  دهد یمآموزان یی که  مدرسه به دانشها ییتوانایکی از 

پایستگی تحصیلی واژه . باشد یمی تحصیلی ها چالشآموزان مولفه مهمی در سازگار شدن با که پایسته شدن دانش کنند یمبیان 

ی تحصیلی که به وسیله عواملی مانند ها شکستآموز در بازگشت موفق آمیز بعد از مشکالت و ای است برای توصیف توانایی دانش

 (.667 مارتین و مارش، )ابدی یمخودکارآمدی، تعهد و کنترل بهبود 

                                                           
  academic buoyancy 
  Martin & Marsh 



آموز و میزان تسلط او در هر سطح تحصیلی، بدون توجه به رفتار دانش توانند به نحو مؤثر و به طور مثبتی بربنابراین مدارس می

از (. 76  ارجمند سیاهپوش، مقدس جعفری و فربغالنی، )جنسیت، وضعیت اجتماعی، نژاد، قومیت یا شرایط خانه تأثیر بگذارند 

 عمده ترین تحولی لحاظ به که هویت شکل دهی در زمان آنجا که نوجوانی دوره بحرانی رشد هویت حال و آینده بوده چشم انداز

 درباره مهمی نوجوانان تصمیمهای دوره این در (. 7  امیری ابراهیم محمدی، )دارد اساسی نقش است، نوجوانی دوره تکلیف

-تصمیم این دهد،می قرار تأثیر را تحت بزرگسالی آنان زندگی که گیرندمی خانوادگی و شغلی آموزشی، هایحوزه در رشدی تکالیف

 (. 667 ،  ورل و ملو) دارند قرار زمان اندازچشم تأثیر تحت خود ها،

آموزان چالش، شکست و استرس را به عنوان بخشی از زندگی روزمره مدرسه تجربه توان گفت چون تعداد زیادی از دانشپس می

ی تحصیلی این است ها چالشآموزان در برابر یک مولفه مهم در سازگاری دانش ،(6 6 ، ، دیوی و مارش، کلمرمارتین) کنند یم

 (. 7  کریمی، )که پایسته شوند

آموزان در این سن و همچنین چگونگی برخورد با مشکالت تحصیلی و با توجه به اهمیت سن نوجوانی و نحوه عملکرد دانش

طلبد و یا شور و نشاط و اشتیاق آنان مبین حالگرایی آنان است؛ محقق را گیری به سمت آینده را بعضا میپیشرفت آنان که جهت

برآن داشت تا پژوهش را بر روی نوجوانان انجام دهد چرا که نوجوانان به دلیل مشکالت خاص دوران رشد خود با مشکالتی روبرو 

و در نتیجه برای جامعه تواند برای آنان ین امر میاز چشم انداز زمانی متعادل فاصله دارد و ا ها آنهستند که معموال دیدگاه زمانی 

هایی مانند عدم کنترل کافی بر روی خود، تمایل نداشتن به ثبات و گرا دارای ویژگیافراد با دیدگاه زمانی حال لذت. آسیب زا باشد

تر از باشند و مهمها میهای آنی، پرخاشگری، آمادگی ریسک پذیری بدون در نظر گرفتن پیامدپایداری، کنترل ضعیف بر هوس

تواند منجر به افت تحصیلی و مشکالت قادر به تعویق انداختن لذت و خشنودی نیستند و این مساله می همه این که این افراد

 (.  7  امیری ابراهیم محمدی، )گردد مسیر شغلی و آینده آنان 

های موجود در سیستم عوامل در رفع مشـکالت و نارسـایی شناسایی اینلذا . اندعوامل موثر بر یادگیری بسیار وسیع و گسترده

مربوط به آن و  لیو مسا یلیتحص وضعیتبعمل آمده،  قاتیتحق جینتا یفوق و بررس حاتیبا توجه به توضو آموزشی مهم است 

و  نینظام آموزش و پرورش کشورهاست چرا که مسئول یاصل هایاز دغدغه یکیخاص  طشرای در آموزانرفتار دانش یچگونگ

 شرفتیتوسعه و پ یجامعه را در گرو شرفتیتوسعه و پ ایسراسر دن در یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس رندگانیگ میتصم

-تسلط دانش نیبهتر و مناسبتر و همچن  یلیتحص وضعیتاز  مندیبهره قیاز طر شرفتیتوسعه و پ نیو ا دانندیم ینظام آموزش

                                                           
  Worrell & Mello 
  Martin, Colmar, Davey & Marsh  



توان با استفاده از آن موجبات یاست که م یاز جمله عوامل یچشم انداز زمان زیو ن ردپذییخود صورت م یروان هایجنبه بر آموزان

  ،( 7   ،کریمی قرطمانی)را فراهم آورد یلیتحص شرفتیو پ یروان - یسالمت روح تیبهبود وضع

آیند و سازنده فردای جامعه و در آینده فکری و معنوی آن جامعه بشمار می هایسرمایهآموزان در هر جامعه ای از از آنجا که دانش 

ذار بر ، بررسی مسایل و عوامل تاثیر گ های مختلف جامعه خواهند بوددار مدیریت عرصه عهدهو  مختلفهای پذیرای مسئولیت

به دنبال ابزاری  تا محقق بر آن شدها در زمینه تحصیل از مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت است، لذا زندگی تحصیلی و پیشرفت آن

آموزان را در برابر پایستگی تحصیلی که از عمده مواردی است که دانش آموزان از جملهباشد که بتوان بر مشکالت تحصیلی دانش

در  بنابراین؛ های بالقوه خود هدایت نماید ییتوانادهد، فایق آید و فرد را در جهت بهبود وضعیت تحصیلی خود تحت تاثیر قرار می

ی ها چالشتوان گفت که بر بسیاری از فرد بتواند تعادل زمانی در ابعاد فکری خود بوجود آورد به جرات می این راستا در صورتی که

 نماید یمزندگی و ذهنی خود غلبه 

زابلینا، )که بعد گذشته گرای منفی و حال جبرا گرا تاثیر مستقیم در اهمال کاری افراد دارد فتندمحققان دریادر پژوهش های اخیر

و  یزشیانگ یبر راهبردها و از سوی دیگرچشم انداز زمان به عنوان یک رویکرد درمانی، ( 2 6 ،  چستیانینا، تراشینا و ودن آیوا

تنظیمی  ، مرور و خود دهی انتظار موفقیت، ارزش تکلیف، سازمان عملکردی،هدف تسلط، هدف  باعث افزایش موثر بوده و یشناخت

 ی وپور، عرفان رانیا .(79  گلستانه و نوروزی، )تاثیر معناداری ندارداما در متغیر هدف اجتنابی . شودمیفراشناختی 

انجام  انیدانشجو یزمان اندازهای بر اساس چشم یو شادکام یزندگ تیفیک ینیب شیو پ نییبا هدف تب یپژوهش( 79  )یمیابراه

و  یزندگ تیفیکه ک ینبود، در حال ییدر سطح باال انیدانشجو ی گذشته منفی، حال جبرگرایانداز زمان نشان داد چشم جینتا .دادند

رابطه  انیدانشجو نیدر ب یو شادکام یزندگ تیفیک ،یانداز زمان چشم نیب نیهم چن. گزارش شد ییآنان در سطح باال یشادکام

را  انیدانشجو یشادکام ینیب شیو پ نییتوان تب یزندگ تیفیو ک یانداز زمان در ضمن چشم. وجود داشت یدار یمعن میمستق

د ش شنهادیپ انیدر دانشجو یشادکام شیافزا یبرابنابراین  .داشت یدار یمعن ینقش واسطه ا یزندگ تیفیک نیب نیداشتند و در ا

 .ابدی شیافزا انیدانشجو یشادکام ،یزندگ تیفیشود و با بهبود ک تیتقو یمتعال ندهیگذشته  مثبت گرا و آ یزمان یچشم اندازها

آیدکه چشم انداز زمانی قادر است حالتهای خلق و خو و رضایت از زندگی افراد را پیشگویی از نتایج پژوهشگران دیگر چنین برمی 

 پایستگی عنوان تحت پژوهشی در(  7  ) کریمی از نقل به( 6 6 )  تامسون و بوئن توماس،(. 9 6 استوالرسکی و متیو، )نماید

 تحصیلی و شناختی روان متغیرهای ارزیابی به مارش و مارتین تحقیق اساس بر دانشجویان، هرروزه آوری تاب مدل ایجاد: تحصیلی

 های کننده بینی پیش باال موارد که را مارش و مارتین نتایج و پرداخت( اشتیاق و کنترل اضطراب، والدین، با انس خودکارآمدی،)

                                                           
  Zabelina, Chestyunina, Trushina & Vedeneyeva 
  Tomas, Boen & Tomson 



 نیب یرابطه یبررس به یادر مطالعه(   6 ) زبردست بشارت، ،گوقتیحقهمچنین  .کردند تأیید هستند، تحصیلی پایستگی

. دارد وجود ندهیآ یزمان انداز چشم و استقامت نیب مثبت یهمبستگ کی که داد نشان جینتا. پرداختند یزمان انداز چشم و استقامت

 بر. شودیم مشاهده یمنف یگذشته و جبرگرا حال یزمان یاندازها چشم و استقامت نیب معنادار یمنف یهمبستگ کی نیهمچن

 .هستند یتر مثبت یزمان انداز چشم یدارا استقامت باالتر سطوح یدارا افراد که گفت توانیم آمده بدست جینتا اساس

و نیز آنهارا قادر  داردپژوهش حاضر از حیث نقشی که چشم انداز زمان و ابعاد آن در رفتارهای تحصیلی و روانی فراگیران  اهمیت

 . باشد قابل تبیین می  داشته باشند زندگی مثمر ثمری در جامعه سازد تا به عنوان عضوی مسئولمی

م انداز زمان بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه نهم شهر بنابر این هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر آموزش چش

و پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا آموزش چشم انداز زمان بر تعادل زمانی و پایستگی تحصیلی  .تهران بوده است

 موثر است؟

 روش پژوهش

آموزان جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش. با گروه گواه بودآزمون  آزمون و پس نیمه آزمایشی با طرح پیش روش پژوهش از نوع 

بدین صورت که از . گردید تصادفی  در چند مرحله استفاده گیری برای انتخاب نمونه از روش نمونه. دختر پایه نهم شهر تهران بودند

کالس   کالس از   آن مدرسه  گانه آموزش و پرورش شهر تهران یک منطقه و در آن منطقه یک مدرسه و در   میان مناطق 

 96تعداد ( ارزیابی توسط پرسشنامه زیمباردو) آموزانی که تعادل زمانی نداشتندسپس از میان دانش. پایه نهم انتخاب شدند

-ی چشمها پرسشنامهاستفاده از  با از هر دو گروه پیش آزمون. شدنددر دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی گمارده  آزمودنی

ای، دقیقه 76 جلسه 6 سپس گروه آزمایش طی. به عمل آمد (662 )پایستگی تحصیلی مارتین و مارشانداز زمان زیمباردو و 

پس . ای دریافت نکرد گونه مداخله گروه گواه هیچدر حالیکه . زمان قرار گرفت انداز چشم آموزشی تحت آموزش بسته هفته ای دوبار

-برای تحلیل داده .مجددا دو ماه بعد آزمونهای پیگیری به عمل آمد وروه، پس آزمون گرفته شد هر دو گ از از پایان دوره آموزش،

روش تحلیل واریانس ) و آمار استنباطی( میانگین و انحراف معیار)و روش آمار توصیفی  spss-  های جمع آوری شده از نرم افزار 

مالک های ورود به این . استفاده گردید( همراه با آزمون تعقیبی بونفرونی p <6/ 66 مکرر با سطح معناداریبا اندازه گیری 

رضایت والدین برای شرکت فرزندشان در  حواس بینایی و شنوایی سالم و قابل قبول، عدم تعادل زمانی، :پژوهش عبارت بودند از

 در آموزان دانش جلسه کی از بیش یبتغ: ازهای خروج از پژوهش عبارتند مالک. آموز با انجام تحقیقاین طرح، همکاری دانش

پس )دهد قرار تاثیر تحت را مداخله روند که اختالالتی و مشکالت وجود و دارو مصرف خاص، مارییب به ابتالی، آموزشی جلسات

آنها به منظور شرکت  ای از والدینقبل از انتخاب دانش آموزان رضایت نامه .قیتحق ندیفرا در آموزدانش یهمکار عدم، (ازورود



های تشکیل جلسات هماهنگی های الزم به  بندی فرزندشان در کار پژوهشی گرفته شد و سپس با آنان و اولیای مدرسه جهت زمان

در این پژوهش اصول اخالقی مرتبط، از جمله محرمانه بودن پرسشنامه ها و عدم استفاده ابزاری از آنها، رضایت آگاهانه  .عمل آمد

 .ندگان در پژوهش و اختیار خروج از پژوهش رعایت شده استشرکت کن

زیر مقیاس  9ای دارای گویه 99که این پرسشنامه ( ZTPI)پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو-  :ابزار پژوهش عبارت بودند از 

گذاری نمره. باشدمیگرا، حال جبرگرا و آینده گرای هدفمند و آینده گرای متعالی گذشته مثبت، گذشته منفی، حال لذت

و « درست»، «بی تفاوت»، «نادرست»، «بسیار نادرست»های ای بوده که برای گزینهدرجه 0پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 

به دلیل معکوس کردن نمرات ابعاد حال جبرگرا و  شود و در نظر گرفته می 0و   ،  ،  ،  به ترتیب امتیازات « بسیار درست»

ضمن آن که  افزایش نمرات این . بعد را با هم جمع نمود 9توان امتیازات به دست آوردن تعادل زمانی کل، میگذشته منفی، برای 

 .باشددو بعد نشانگر بهبود وضعیت می

،  9/6=  یمنف یگذشته گرا: است دهیاعالم گرد ریبه شرح ز دیو بو مباردویبازآزمون توسط ز -کرونباخ در آزمون یآلفا بیضر

= و آینده گرای متعالی  2/6= هدفمند  یگرا ندهی، آ 6/ 9= گرا  ، حال لذت 99/6= ، حال جبرگرا  99/6= مثبت  یگذشته گرا

علیزاده  توسط رانیاست که در ا6/ 9با  ینمونه مساو یهاکرونباخ محاسبه شده در کل داده یآلفا بیضرهمچنین .  22/6

 .توسط محقق به صورت زیر به دست آمده است اعالم شده و پایایی این پرسشنامه 6/ 9 ( 7  )فرد

= هدفمند  یگرا ندهی، آ 79/6= ، حال لذت گرا  9/6 = ، حال جبرگرا  9/6 = مثبت  ی، گذشته گرا 99/6=  یمنف یگذشته گرا

 است  29/6با  ینمونه مساو یهاکرونباخ محاسبه شده در کل داده یآلفا بیضر نیهمچن.  90/6=  یمتعال یگرا ندهیو آ 2/6

 (:662 )پایستگی تحصیلی مارتین و مارش - 

کامال . است شده طراحی مخالفم کامال تا موافقم کامال از لیکرت ایدرجه پنج طیف در که باشد می سوال 9 دارای پرسشنامه این 

. دهند را به خود اختصاص می  و کامال مخالفم نمره   تا حدی مخالفم نمره   ، بی نظر نمره  تا حدی موافقم نمره  0موافقم نمره 

پایایی پرسشنامه در . هر چقدر نمره بیشتر باشد میزان پایستگی تحصیلی بیشتر است. باشد می 9و حداقل نمره  6 حداکثر نمره 

پایایی پرسشنامه را با استفاده از (  7  )برآورد شده و و کریمی27/6 تحقیقات مارتین و مارش از طریق ضریب آلفای کرونباخ

 .به دست آمده است 6/ 9اعالم نموده و توسط محقق  2/6ای کرونباخ آلف

توسط محقق طی تحقیقات کیفی با ( 777 )بسته آموزشی چشم انداز زمان که با اقتباس از ابعاد چشم انداز زمان زیمباردو- 

و آلفای کرونباخ به  بودهدرصد  66 الی 96روه متخصصان ضریب توافق گ. روش تحلیل مضمون تهیه و اعتباریابی گردیده است

 .آمده است(  )خالصه بسته آموزشی در جدول . بود 99/6دست امده برای پایایی آن 



 ه آموزشی مبتنی بر چشم انداز زمانخالصه بست - جدول

 مدت جلسه شرح جلسات

 اول
 و رابطه صمیمانه ایجاد برای تالش یکدیگر، به اعضاء معرفی و خود معرفی پرسی، احوال و سالم

آن، توضیحاتی درباره  در شرکت و جلسه هدف ارائه تحقیق و آزماینده، آزمودنیهای جویانهمشارکت

 .آموزان براساس پرسشنامه زیمباردوانداز زمان و تعیین نوع چشم انداز زمان دانشچشم

76 

 دقیقه

 دوم
ارائه  . مشکالت مثال اضطراب نشانگان مورد در بحث در مورد علل مشکالت بر طبق چشم انداز زمان و

 .نامهنوشتن میثاق. مشاهده آن و آرام سازی عضالنی عمیق دیافراگمی و تنفس تکنیک

76 

 دقیقه

 سوم

و میان (  ساالنه)توضیح اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تمرین نوشتن اهداف بلند مدت

، الویت بندی در اهداف و استفاده از تیله برای هدف گذاری، تمرین (روزانه)وکوتاه مدت( ماهانه)نوبت

دیافراگم و مشاهده تنفس و آرام سازی عضالنی، همه دانش آموزان قول دهند که یک تنفس عمیق 

 (کم هزینه ولی جذاب)سورپرایز در جلسه پنج برای دوستشان بیاورند

76 

 دقیقه

 چهارم
 نسبت به مثبت نگرش نوشتن، ایجاد نامه آن، از هاییمثال ارائه و و مثبت منفی گذشته تعریف

 جایگزین برای فردی، تالش بین و های زندگیتمهار خالی و آموزش صندلی بازی از گذشته، استفاده

 .آن هایارائه تکنیک و با ذهن آگاهی آشنایی منفی، جای گذشته به مثبت گذشته کردن

76 

 دقیقه

 پنجم
 خاطرات از لیستی مثبت، تهیه صفات از مرور تعاریف گذشته منفی و مثبت باذکرمثال، تهیه لیستی

 هایی مثل لی بازی نفره چند هایگروه در(شود کودکی بازتمرین دوران بازی گذشته، چندخوب 

 و اسم فامیل( )دخترانه(لی

76 

 دقیقه

 ششم
 لذت گرای حال رفتار شروع برای ارائه پیشنهادهایی آن، مثالی از ارائه و لذت گرا و جبرگرا حال تعریف

لذت  کارهای از لیستی آموزان، تهیهدانش برایموجود  لذتهای انواع مشخص کردن شده، انتخاب

 بازی بشنو و بگو. بخش کارهای لذت کردن بندی بخش هر دانش آموز، اولویت

76 

 دقیقه

 هفتم
کارهای  بندی بخش، اولویت کارهای غیرلذت کردن مرور تعاریف حال جبرگرا و لذت گرا، لیست

 فکر، بازی مارو پلهبا  گیریتصمیم خصوص اهمیت در بخش، سخنرانی غیرلذت

76 

 دقیقه

 هشتم
 به جای فکر آینده مثبت فکرآینده کردن جایگزین برای تالش آن، از ارائه مثالی و آینده گرایی تعریف

 بازی جدول سودوکو. بلندمدت مورد نظر دانش آموز و کوتاه مدت و میان مدت اهداف منفی، تعیین
 دقیقه76

 نهم
 ارائه و باقی مانده مشکالت کردن حل آموزان،دانش پیشرفت بررسی و گذشته جلسات بر مروری

 خنده بازی، لی لی. شده داده آموزش تکنیک های ادامه برای هاییتوصیه

 اعالم یک خبر ناخوشایند و ناگهانی به طور ساختگی که آسیب زننده نباشد

76 

 دقیقه

 دهم
تعادل چشم انداز زمانی دانش مروری بر جلسات گذشته و چگونگی احوال دانش اموزان، تعیین 

 .آموزان

76 

 دقیقه



 

 هاافتهی

بین . بود( 7/6) ± 0 /  و برای گروه گواه ( 2/6) ± 0 / سن اعضای نمونه به ترتیب برای گروه آزمایش (انحراف معیار)  ±میانگین

دو گروه  پایستگی تحصیلیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای تعادل زمانی و . سن دو گروه اختالف معناداری مشاهده نگردید

 نشان داده شده است  آزمایش و گواه  در سه مرحله آزمون مطابق جدول 

پایستگی و  و ابعاد آن( تعادل زمانی)متعادل سازی زماننمرات  آزمون و پیگیری  نمرات پیش آزمون، پس معیارمیانگین و انحراف  - جدول

 گواهآزمایش و های  گروهدر تحصیلی

 تعداد گروه متغیر

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 گذشته مثبت
 6/    /09 9/6   / 9  /    /9  6  آزمایش

 6/ 2  /90 99/6  / 7 6/ 9  /79 6  گواه

 گذشته منفی
 97/6  /06 6/ 9  /   00/6  /   6  آزمایش

 96/6  /0  6/ 9  / 6 97/6  /22 6  گواه

 حال لذت گرا
 6/    /92 6/    /27 9/6   /2  6  آزمایش

 79/6  /   6/ 2  / 0 29/6  /   6  گواه

 حال جبرگرا
 6/    / 2 2/6   /26 9/6   / 9 6  آزمایش

 0/6   / 7 00/6  /90 6/    /79 6  گواه

 آینده گرای هدفمند
 6/    / 0 7/6   /9  90/6  /   6  آزمایش

 6/    / 2 0/6   / 7 6/ 9  /22 6  گواه

 آینده گرای متعالی
 6/    /9  6/    /0  9/6   /   6  آزمایش

 6/ 0  /9  9/6   /   6/ 9  /62 6  گواه

 زمانیتعادل 

 (نمره کل)

  /   9 /07  /   9 /99  / 0 6 /   6  آزمایش

  /9    / 7  /0    / 2  / 9   / 7 6  گواه

 پایستگی
 72/5 78/32 28/4 71/32 32/4 32/33 6  آزمایش

 77/4 11/34 11/5 32/34 71/5 44/34 6  گواه



 

به نظر می رسد  نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون تقریبا مشابه گروه گواه ولی در پس آزمون و پیگیری   بر اساس جدول 

ات طبق نمر توزیع بودن نرمالفرضهای  پیش که ها نشان داد بررسی مفروضهپیش از انجام تحلیل واریانس، . متفاوت شده است

پایستگی برای متغیرهای تعادل زمانی و (  p<60/6 )طبق آزمون لوین و همگنی واریانسهای دو گروه ویلک -آزمون شاپیرو

(  =6p/ 97) پایستگی تحصیلیو ( =0/6p 2)متغیرهای تعادل زمانیکرویت ماچلی برای  مقدار آزمون. برقرار بود تحصیلی

 .کوواریانس را مورد تایید قرار داد  -مفروضه کرویت واریانس درون گروهی و همسانی ماتریس واریانسمعنادار نبود، لذا 

 نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سه مرحله اندازه گیری برای متغیرهای وابسته پژوهش - جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و اثر تعاملی  (  P=6/ 66)و اثر اصلی زمان(  P=6/ 66)نتایج نشان داد که در متغیر تعادل زمانی، اثر اصلی گروه   مطابق جدول 

درصد از تغییرات متغیر تعادل   0هر سه به لحاظ آماری معنادار بوده و اندازه اثر گروه نشان داد که ( P=6/ 66)گروه و زمان 

درصد از تغییرهای متغیر  9 درصد از تغییرهای این متغیر ناشی از اثرات زمان ودر نهایت    زمانی ناشی از تغییرات گروهی و 

اثر اصلی  پایستگی تحصیلیایج این آزمون نیز نشان داد که در متغیر نت. تعادل زمانی ناشی از تعامل زمان و گروه بود

معنادار بوده و اندازه اثر اصلی گروه نشان (  P=6/ 66)و اثر تعاملی گروه و زمان  (  P=6/ 66)و اثر اصلی زمان (  P=6/ 66)گروه

درصد از تغییرهای این متغیر ناشی از   7ناشی از تغییرهای گروهی و  پایستگی تحصیلیدرصد از تغییرهای متغیر  70داد که 

ها نشانگر کفایت حجم توان آماری .ناشی از تعامل گروه و زمان گزارش شد پایستگیدرصد از تغییرهای متغیر  22. اثرات زمان بود

 .شد استفاده بونفرونی آزمون از مرحله آزمون، سه در نتایج سهبرای مقای .نمونه بود

 F منبع تغییرات متغیر وابسته

سطح 

 معناداری

 اندازه 

 اثر 
 آماریتوان 

 تعادل زمانی

 777/6 6/  0 6/ 66 6 29/9 اثرگروه

   6/6   6/ 66 0  /   اثر زمان

   6/ 9  6/ 66 0  /   تعامل گروه با زمان

 پایستگی

709/6 6/ 66    /  اثرگروه  1 

6/  7 6/ 66 0  / 9 اثر زمان  1 

229/6 6/ 66 20 /   تعامل گروه با زمان  779/6  



 

 یرهای پژوهشغفرونی برای تعیین اثر مداخله بر متونتعقیبی بنتایج آزمون - جدول 

تعادل ای ه پیگیری میانگین نمره-پیش آزمون آزمون و  پس - پیش آزمون معنادار تفاوت دهدهن ها نشانیافته ، براساس جدول 

آزمون و آزمون پیگیری در گروه آزمایش تفاوت معنادار نشد  ما بین پسا( p=669/6)و (  p=7/6 6 )ددر گروه آزمایش بو زمانی

(0  /6=p)  های جفتی معنادار نبوددر گروه گواه هیچیک از مقایسه. است بر تعادل زمانیکه حاکی از پایداری اثر مداخله 

های آزمون و آزمون پیگیری میانگین نمره پیش ،آزمون  آزمون و پس نفرونی بیانگر تفاوت معنادار پیشوهمچنین نتایج آزمون ب

که (p=76/6 )آزمون و آزمون پیگیری در گروه آزمایش تفاوت معنادار نبود در گروه آزمایش بود اما بین پس پایستگی تحصیلی

های جفتی معنادار در گروه گواه هیچ یک از مقایسه. باشدمیدر گروه آزمایش  پایستگی تحصیلیحاکی از پایداری اثر مداخله بر 

 .مشاهده نشد

 بحث و نتیجه گیری

های ترین و مهمترین گروهاز بیش جامعهاز لحاظ کثرت و اهمیت قشر نوجوان به عنوان آینده سازان دانش آموزان  اینکه با توجه

و سپس در جهت رفع و تعدیل آنها تالش  نموده نیازهای آنان مشکالت واست سعی در شناخت  الزمشوند جامعه ما محسوب می

ت جامعه در تمامی نهادها، اعم از خانواده و سایر الدر قالب یکی از معضالمعموت این قشر از جامعه حل نشود الاگر مشک. گردد

-فردی، تحصیلی و اجتماعی دانش سالمتبرای  افزایش پایستگیتعادل زمانی و با توجه به اهمیت . افراد جامعه اثر خواهد گذاشت

حاضر با هدف بررسی اثر بخشی بسته آموزشی پژوهش لذا  شد تصمیم به انجام این پژوهش گرفتهآموزان و نهایتا پیشرفت جامعه 

 زمان اندازه گیری متغیر وابسته

 گروه گواه گروه آزمایش

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار
 pمقدار

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار
 pمقدار

 تعادل زمانی

 6/ 0  6/ 69 67/6 7/6 6 6/ 7  9/ 0 پس آزمون -پیش آزمون

 6/ 9  0/6   6/ 6 669/6 6/ 2  9/9  پیگیری -آزمونپیش 

 6/ 0  6/ 67 6/  6/  0 6/ 7  2/6  پیگیری -پس آزمون 

 پایستگی تحصیلی

 09/6  6/    9/6  6/ 6 6/ 9  0/ 7 پس آزمون -پیش آزمون

 6/    72/6  6/   6/  6 6/ 7  79/0 پیگیری -پیش آزمون

 6/    0/6   2/6  76/6  9/6   6/ 6 پیگیری -پس آزمون 



. آموزان پایه نهم شهر تهران انجام گرفتپایستگی تحصیلی دانشو ( تعادل زمانی)مبتنی بر چشم انداز زمان بر متعادل سازی زمان

پایستگی تعادل زمانی و موجب بهبود معنادار  زمان آموزش چشم انداز مداخلهنتایج پژوهش حاکی از آن بود که به کارگیری 

دوام  جلسات آموزشیتا دو ماه پس از پایان آموزش تأثیر این  همچنین. گرددکه تعادل زمانی ندارند میآموزان  دانش تحصیلی

 .داشته است

که این باشد می 709/6و میزان تاثیر برابر     / میان گروهی برابر  Fشود مقدارمشاهده می   همانطور که در جدول بنابر این 

میان دو گروه آزمایش و کنترل است و  P<6/ 66میزان حاکی از وجود تفاوت معنادار میانگین نمرات پایستگی تحصیلی در سطح 

 دییتا پایستگی ریاثر مثبت مداخله را برمتغ زین  جدول  .مرتبط با اثر زمان نشانگر حفظ اثر در طول زمان است 6/  7میزان اثر 

دانش آموزان دختر پایه نهم شهر تهران در مرحله پس  یلیتحص پایستگیبر چشم انداز زمان بر آموزش مبتنی بنابر این  .دینمایم

همراستا  (  6 ) زبردست بشارت، ،گوقتیحقنتیجه این پژوهش در این ارتباط تاحدودی  با تحقیق . موثر است یریگیآزمون و پ

. دارد وجود ندهیآ یزمان انداز چشم و استقامت نیب مثبت یهمبستگ کبوده چرا که این محققان نشان دادند در بررسی خود ی

. شودیم مشاهده یمنف یگذشته و جبرگرا حال یزمان یاندازها چشم و استقامت نیب معنادار یمنف یهمبستگ کی نیهمچن

 کنترل اضطراب، در تحقیق خود نشان دادند که خودکارآمدی، (6 6 ) تامسون و بوئن توماس،. استقامت نیز از جنس پایستگیست

از آنجا که پژوهشهای پیشین نقش دیدگاههای مختلف زمانی را در . هستند تحصیلی پایستگی های کننده بینی اشتیاق پیش و

رآمدی، کنترل و اشتیاق نشان داده است و تعادل زمانی باعث کاهش اضطراب و افزایش خودکا و کنترل اضطراب، خودکارآمدی،

بنابراین تحقیق مذکور به نوعی با . توان نتیجه گرفت که تعادل زمانی در بهبود پایستگی تحصیلی نقش داردگردد لذا میاشتیاق می

در واقع آموزش چشم انداز زمان باعث متعادل سازی زمان شده و در نتیجه هر یک از ابعاد به سمت . باشدتحقیق حاضر همسو می

از آنجایی که پایستگی تحصیلی با آینده گرای هدفمند و گذشته مثبت باال و گذشته منفی و حال . روندپیش می بهینه شدن

گرا و بعد در محدوده مورد قبول و به عبارتی دیگر افزایش دیدگاه زمانی آینده  گیری این جبرگرای  پایین در ارتباط است، قرار

پژوهش حاضر از نقطه نظر . گرددنفی و حال جبرگرا موجب افزایش پایستگی میگذشته گرای مثبت و کاهش دیدگاه زمانی م

 . های رفتاری و به تبع آن با پایستگی تحصیلی، با پژوهشهای مذکور همخوانی داردارتباط تعادل زمانی با ویژگی

آموز در دانش ییتوانا فیتوص یبرا و مارش نیاست که توسط مارت یاواژه یلیتحص یستگیپا توان گفتدر تببین یافته فوق می

-یتعهد و کنترل بهبود م ،یمانند خودکارآمد یعوامل لهیوضع شد که به وس یلیتحص یهابازگشت موفق بعد از مشکالت و شکست

 به آنها از محققان که کردند یمعرف یلیتحص یستگیپا کننده ینیبشیپ عوامل عنوان به را عامل پنج (667 )مارش و نیمارت ؛ابدی

 :عبارتند ازکنند که یم ادی یلیتحص یستگیپا cs0مدل  عنوان



کنترل -0، (نییپااضطراب )و آرامش  یدار شتنیخو- ، (پشتکار)تعهد - ،(یزیبرنامه ر) یهماهنگ- ، (یخودکارآمد)اعتماد - 

چشم انداز زمان نیز بر این مبنا گرا موجود است و بسته آموزشی عوامل مذکور در مضامین پایه دیدگاه آینده. (کنترل نامطمئن کم)

 .گرا تدوین شده استجهت متعادل سازی بعد آینده

 یاست که در زندگ ییهاموز در غلبه بر مشکالت، موانع و چالشآدانش ییتوانا به دیگر سخن، از آنجا که پایستگی تحصیلی 

و هرچه این توانایی باال رود پایستگی  (662 ش، و مار نیمارت)دهدیآموزان به طور معمول رخ مدانش شتریب یلیتحص یروزمره

های سنجش به نوعی مرتبط با مولفه( 662 )یابد و همچنین با استفاده از ابزار سنجش مارتین و مارشتحصیلی افزایش می

وان نتیجه تها، پیروی از عقل، داشتن اعتماد به نفس و اهمیت تالش برای رسیدن به مقصد است پس میمقاومت در برابر وسوسه

گرای چشم انداز گردد چرا که بعد آیندههای مذکور را سبب میگرفت که کسب تعادل زمانی و یا حرکت به سوی آن، تقویت مولفه

گیرد و بسته آموزشی محقق ساخته مبتنی بر چشم انداز زمان براساس متعادل سازی هر یک زمان مضامین ذکر شده را در بر می

لذا آموزش چشم انداز زمان موجب افزایش پایستگی خواهد . گرا ساخته شده استان از جمله دیدگاه آیندهاز ابعاد چشم انداز زم

 .شد

 پیشنهادها

موثر واقع شده است  پایه نهم آموزاننی و افزایش پایستگی تحصیلی دانشاز آنجا که آموزش چشم انداز زمان بر ایجاد تعادل زما

استفاده شود  کارگاهی شناور و فوق برنامههای کلیه مدارس عادی و نمونه به عنوان دورهآموزان گردد برای دانشپیشنهاد می

را دارند، در ابتدای سال تحصیلی،  پایه نهم که آزمون ورودی به مقطع دوم متوسطههمچنین کلیه مدارس متوسطه اول، برای 

 .آموزش چشم انداز زمان را اجرا نمایند

 منابع

 یلیتحص شرفتیمؤثر بر پ یو فرهنگ یعوامل اجتماع یبررس (.76  . )م ،یفربغالن  و. ح.م ،یمقدس جعفر ، . ا اهپوش،یارجمند س

 .6 -9:   شمارهجوانان،  یمجله مطالعات جامعه شناخت ،(ع) الیدان شوش شهر متوسطه ی دوره آموزان دانش

ای خود نظم جویی نقش واسطه: آینده و پیشرفت تحصیلی چشم انداز زمان(. 79  . )و جهرمی، ر. ، شیرزادی فرد، م.افشاری، م

 .   -   (: 0)  روانشناسان ایرانی، : ، روانشناسی تحولیبلندمدت و ادراک سودمندی تکالیف تحصیلی

 آموزان دانش یلیتحص شرفتیو پ یروانشناخت یستیآموزش چشم انداز زمان بر بهز یاثربخش(.  7  ). امیری ابراهیم محمدی، ر

 ینیواحد خم یدانشگاه آزاد اسالم ،ییمشاوره و راهنما شیارشد، گرا ینامه کارشناس انیپا. شهرستان لردگان رستاندبی پسر

 .شهر



 یزمان یاندازها بر اساس چشم یو شادکام یزندگ تیفیک ینیب شیپ(. 79  . )ا. م ،یمیو ابراه. ن ،یعرفان، . م. پور، س رانیا

 .  -2: 9شماره  ،یروان پرستار هینشر ان،یدانشجو

دانش آموزان سال دوم متوسطه مدرسه فاطمه زهرا  یلیتحص شرفتیرابطه اضطراب بر پ ی، بررس (70  . )م ،و نسترن .ر ،غیجهانت

تهران،  ران،ی، مشاوره و آموزش در ا ی،روانشناس یتیعلوم ترب جیتوسعه و ترو یراهکارها یمل شیهما نیسوم شهرستان زابل،

   .نیادیبنعلوم و فنون  جیانجمن توسعه و ترو

فصلنامه نوآوریهای . آموزان دختر و پسر متوسطه رابطه پایستگی با ادراک خود و فراشناختی دانش. ( 7  ). کریمی، ملیحه

 .  - : (  ) آموزشی، 

با ادراک خود و فراشناخت در دانش آموزان دختر و پسر مقطع  یلیتحص یستگیپا نیرابطه ب یررسب(.  7  . )کریمی قرطمانی، م

 .دانشگاه عالمه طباطبایی رشته مشاوره گرایش مدرسه، ، پایان نامه کارشناسی ارشد،متوسطه شهر اصفهان

-تر اهمالبر راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان دخ انداز زمان اثربخشی درمان چشم(. 79  . )و نوروزی، ف. م.گلستانه، س

 .6  -7  (:   )  ، پژوهشی شناخت اجتماعی -دوفصلنامه علمی ،فارس بوشهر  کار دانشگاه خلیج

 دختر آموزاندانش یشغل ریمس یریپذ انطباق بر زمان انداز چشم بر یمبتن مشاوره یبررس(.  7  . )پ ه،یقر شاه یمراد

 .شهر ینیخم واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،ییراهنما و مشاوره شیگرا ارشد، یکارشناس نامه انیپا. اصفهان شهر یهارستانیدب

 

Epel, E., Bandura, A. & Zimbardo, P.G. ( 777). Escaping homelessness: The influences of self-

efficacy and time perspective on coping with homelessness. Journal of Applied Social 

Psychology,  7 ( ): 090–079. 

Haghighatgoo, M., Besharat, M. A., Zebardast, Z. ( 6  ). The relationship between hardiness 

and time perspective in students. Journal of Social and Behavioral Sciences,  6, 7 0-7 2. 

Martin, A. J., Marsh, H. W. ( 662). Academic buoyancy: Towards an understanding of students' 

everyday academic resilience, Journal of School Psychology,  ( ), 0 –2 . 

Martin, A. J., & Marsh, H. W. ( 667). Academic resilience and academic buoyancy: multi 

dimensional and hierarchical conceptual framing of causes, correlates and cognate 

constructs. Oxford Review of Education,  0( ),  0 - 96. 



Martin, A. J., Colmar, S. H., Davey, L. A., & Marsh, H.( 6 6). Longitudinal modelling of 

academic buoyancy and motivation: do the '0Cs' hold up over time? Br J Educe Psychology, 

26( ),  9 - 79. 

Stolarski, M., Matthews, G. ( 6 9). Time Perspectives Predict Mood States and Satisfaction with 

Life over and above Personality, curreent psycology,  0( ): 0 9-0 9. 

Stolarski, M., Matthews, G., Postek, S., Zimbardo, P. G., & Bitner, J. ( 6  ). How we feel is a 

matter of time: relationships between time perspectives and mood. Journal of Happiness 

Studie,  0 ( ): 267–2 9. 

Worrell, F. C., & Mello, Z. R. ( 667). Convergent and discriminant validity of time attitude 

scores on the adolescent time perspective inventory. Diskurs Kindheits und Jugendforschung 

[Research on Child and Adolescent Development],  ( ):  20- 79. 

Zabelina, E. Chestyunina, Yu., Trushina, I. & Vedeneyeva, E. ( 6 2). Time Perspective as a 

Predictor of Procrastination, Procedia - Social and Behavioral Sciences,   2: 29 – 7 . 

Zimbardo, P. G. & Boyd, J. ( 667).  The Time Paradox The time perspective the new psycology 

of time that will change your life. New York: Free Press. 

Zimbardo, P.G., & Boyd, J. N. ( 777). Putting Time Perspective: A Valid, reliable Individual 

Differences Metric. Journal of Personality and Social Psychology, 99(9):  9 -  22. 

  



 

The effectiveness of time perspective training package on balancing time 

and academic buoyancy of students  

Mahkameh Hosseini
 
, Mozhgan Arefi

* 
, Ilnaz Sajjadian

  

 . PhD student of educational psychology, Psychology Department, Islamic Azad 

University , Isfahan(Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran 

 . Assistant Professor of Psychology Department, Islamic Azad University , 

Isfahan(Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran  

 . Assistant Professor of Psychology Department, Islamic Azad University , 

Isfahan(Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran 

* Corresponding Author Address: Islamic Azad University , Isfahan(Khorasgan) 

Branch, Iran 

Email: mozhgan.arefi@yahoo.com 

 

Abstract: 

Since time perspective plays a role in regulating human actions and affects his / her individual, 

social, and psychological activities, and academic buoyancy on the ability of a student to 

overcome the difficulties and obstacles in the life of a more knowledgeable student Students 

typically occur, such as low grades, test questions, problem assignments, and feedback in 

teacher/student communication and competition and loss of motivation. The purpose of this 

study is to investigate the effect of time perspective training on time balance and academic 

buoyancy in 9th grade female students in Tehran. The research method was semi-experimental 

with pre-test, post-test and follow up with the control group. The statistical population of the 

study was all 9th grade female students in the academic year of 9 -99. The students were 

randomly assigned to two groups of  3 experimental and control groups through multistage 

random sampling of  3 subjects who did not have time balance. The experimental group was 

trained for  3 sessions. The Zimbardo Time Perspective Questionnaire ( 999), Martin and 

Marsh ( 332) and Educational Time Perspective Package were used for data collection. To 

analyze the collected data, repeated measure ANOVA and Bonferron's post hoc test were used at 

α = 303  and using SPSS-   software. Findings showed that time perspective training had an 

effect on time balance and academic buoyancy of students and there was a significant difference 

between the two groups (p <3033 ) and this effect remained in the two month follow-up phase 

(3033  ≥p). 

Therefore, time balance is possible in different dimensions by training time perspective, and 

consequently academic buoyancy can be increased and thus, more effective students would be 

trained to run the community tomorrow. 

Key words: academic buoyancy, time balance, time perspective. 

 


