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ABSTRACT
Background and Objective: Today, high risk behaviors in adolescents have become 
one of the most important concerns of society which are influenced by various 
factors. Time perspective is how one perceives or evaluates past, present, and 
future that greatly influences on its decisions. Peer rejection is also one of the 
variables that has received special attention in the area of adolescent behaviors. 
Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the 
role of time perspective and peer rejection in predicting high-risk behaviors of 
adolescents of Yazd city.
Materials and Methods: This study was descriptive cross-sectional. Statistical 
population consisted of adolescents aged 15-17 that from them 378 persons 
were selected using quota sampling method. The tool used in this study was 
Time Perspective Questionnaire, Iranian Adolescents Risk-Taking Scale, and Peer 
Rejection Questionnaire. Descriptive and inferential statistics including Pearson 
correlation test and multiple regression analysis were used for data analysis. 
Results: The results of regression analysis showed that in girls, among the dimensions 
of the time perspective, only the past negative dimension (p=0.03) could predict 
high-risk behaviors and in boys the past negative (p=0.001), past positive (p=0.04) 
and present fatalistic (p=0.006) are predictors of high-risk behaviors. Peer rejection 
was not able to predict high-risk behaviors in any of the groups (p>0.05).
Conclusion: According to the findings, time perspective is one of the factors affecting 
the high-risk behaviors of adolescents. Therefore, psychological education based 
on time perspective can be effective on high-risk behaviors.
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نقش چشم انداز زماني و طرد همساالن در پيش بيني رفتار هاي پرخطر نوجوانان شهر يزد

چكيد    ه
زمينه و هدف: امروزه بروز رفتار هاي پرخطر در نوجوانان به يكي از مهمترين نگراني  هاي جامعه تبديل شده 
است كه عوامل مختلفي بر آن تاثير دارد. چشم انداز زمان، چگونگي ادراك يا ارزيابي فرد از گذشته، حال 
و آينده است كه بر تصميم گيريهاي او تاثير زيادي دارد. همچنين طرد همساالن يكي از متغيرهايي است 
كه در زمينه رفتارهاي نوجوانان توجه ويژه اي به آن مي شود. از اين رو پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش 

چشم انداز زماني و طرد همساالن در پيش بيني رفتار هاي پرخطر در نوجوانان انجام شد. 
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي-مقطعي بود و جامعه آماري آن شامل كليه نوجوانان 15 
تا 17 ساله بود كه از بين آنها 378 نفر با استفاده از روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. ابزار مورد 
استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي چشم انداز زمان، خطرپذيري نوجوانان ايراني و طردشدگي 
از سوي همساالن بود. براي بررسي داده  ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون همبستگي پيرسون و 

تحليل رگرسيون چند گانه استفاده شد. 
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه در دختران از بين ابعاد چشم انداز زماني، فقط بعد گذشته منفي 
(p=0/03) قادر به پيش بيني رفتار هاي پرخطر است و در پسران چشم انداز گذشته منفي (p=0/001) و 
گذشته مثبت (p=0/04) و حال جبرگرا (p=0/006) پيش بيني كننده رفتار پرخطر مي  باشد. طرد همساالن 

 .(p>0/05) در هيچ يك از گروه ها قادر به پيش بيني رفتار هاي پرخطر نبود
نتيجه گيري: با توجه به يافته  ها، چشم انداز زمان يكي از عوامل تاثيرگذار بر رفتار هاي پرخطر نوجوانان است، 
لذا بنظر مي  رسد آموزش  هاي روانشناختي مبتني بر چشم انداز زماني بتواند بر رفتار هاي پرخطر اثرگذار باشد.

كليد واژه: چشم انداز زماني، طرد همساالن، رفتار هاي پرخطر، نوجوانان
نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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نوجواني دوره اي است كه با تغييرات سريع جسماني، شناختي و 
اجتماعي مشخص ميشود. اين تحوالت معموال در چهار حوزه رشد 
جنسي و زيستي، شكل گيري هويت فردي، درگير شدن در روابط 
صميمانه و خودمختاري و استقالل مورد بررسي قرار مي گيرد. بغير 
از اين موارد دوره نوجواني با آزمايشگري و خطرپذيري در رفتارهايي 
كه ممكن است سالمتي و رفاه حال و زندگي آينده فرد را مختل كند، 
مشخص ميشود (1). رفتارهاي پرخطر به رفتارهايي گفته مي شود كه 
سالمت و بهزيستي جسمي، روان شناختي و اجتماعي افراد و جامعه 
را به خطر مي اندازد. رفتار هاي پرخطر را مي توان به دو گروه تقسيم 
كرد: گروه اول رفتار هايي هستند كه سالمت و بهزيستي خود فرد را 
به خطر مياندازد مثل مصرف مواد مخدر، الكل، سيگار و رفتار هاي 
جنسي ناايمن. گروه دوم رفتار هايي هستند كه سالمت و بهزيستي 
سايرين را تهديد مي  كنند مثل دزدي، پرخاشگري و خشونت، گريز 
از مدرسه و گريز از خانه (2). پژوهشگران معتقدند بخش عمده اي 
از رفتارهاي پرخطر در سنين قبل از 18 سالگي شروع مي شود (3). 
در زمينه ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر مطالعه اي كه در كشور 
استراليا در سال 2018 انجام گرفته است نشان ميدهد كه ميزان 
مصرف دخانيات نوجوانان12 تا 15 سال 3 درصد اما در نوجوانان 
16 تا 17 ساله 10 درصد است. همچنين ميزان استفاده از الكل در 
نوجوانان 12 تا 17ساله 83 درصد و ميزان مصرف مواد مخدر در آنها 
8/8 درصد مي باشد. همچنين ميانگين سني اولين رابطه جنسي 
17 سال است (1). در ايران اسماعيل زاده و همكارانش در بررسي 
510 نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسـطه شـهر قـزوين نشان 
دادند كـه مصـرف قليـان در دانـش آمـوزان بـيش تـرين شـيوع 
ـا تجربـه مصـرف سـيگار(32/7  (59/2 درصـد ) را در مقايسـه ب
الكل  مصرف  و  درصد)   7/3) مخدر  مواد  مصرف  تجربه  درصد)، 
(16/7 درصد) دارد (4). همچنين مطالعه مرزبان كه بر روي 800 
دانش آموز مقطع متوسطه دوم شهر قم انجام داد نشان داد كه شيوع 
رفتار پرخطر 25/56 درصد است (5). با توجه به آمار ذكر شده بايد 
توجه داشت كه شيوع رفتار هاي پرخطر در بين نوجوانان و جوانان 

در سال  هاي اخير در ايران به يك مساله اجتماعي تبديل شده و 
نگراني  هاي عميق را در سطوح مختلف مديريتي، دانشگاهي و حتي 

عموم مردم به وجود آورده است. 
مطابق تحقيقات انجام شده عوامل متعددي در بروز رفتار هاي 
پرخطر نوجوانان تأثير دارند. بر طبق مدل زيستي-رواني- اجتماعي 
عوامل مختلفي از جمله زيستي (مانند جنسيت و هورمونها)، شناختي 
(ادراك از خطر و عزت نفس) و اجتماعي (شيوهاي فرزندپروري 
رفتارهاي  بروز  ساز  زمينه  عوامل  از  همساالن)  رفتار  و  والدين 
پرخطر در نوجوانان هستند (6). جنسيت يكي از مهمترين پيش 
 بيني كننده  هاي زيستي رفتار هاي پرخطر نوجوانان است. برخي از 
مطالعات بيان كرده اند كه مردان نسبت به زنان رفتارهاي پرخطر 
بيشتري را انجام ميدهند (7). بطوريكه براي نمونه گزارش شده 
است كه شيوع روابط جنسي و تعدد شركاي جنسي در نوجوانان 
پسر بيشتر است (8). در پژوهشي كه در همدان در سال 1392 بر 
روي 220 دانش آموز پايه پيش دانشگاهي انجام گرفته، نشان داده 
شده است كه انجام رفتارهاي پرخطر در پسران به طور معناداري 
باالتر از دختران مي باشد (9). در حالي كه تحقيقات ديگري تفاوتي 
بين دو جنس در ميزان رفتار هاي پرخطر گزارش نكردند از جمله 
رشيد در سال 1391 در مطالعه اي كه بر روي نوجوانان شهر تهران 
انجام داد نشان داد كه تفاوت معني داري بين دختران و پسران از 
نظر تجربه كشيدن قليان، كشيدن سيگار، رابطه جنسي، كتك كاري 
در بيرون از خانه، و تجربه مصرف الكل وجود ندارد (10). از اين 
رو به نظر مي رسد پيش بيني كننده هاي رفتارهاي پرخطر در دختران 
و پسران در طول زمان با يكديگر متفاوت است كه نيازمند بررسي 

بيشتر مي باشد.
از سوي ديگر همانگونه كه ذكر شد عوامل شناختي از جمله 
متغيرهاي پيش بيني كننده رفتارهاي پرخطر هستند. يكي از عوامل 
شناختي كه به نظر مي  رسد مي  تواند رفتار هاي پرخطر را پيش بيني 
كند، چشم انداز زماني است. چشم انداز زماني يك سازه روان شناختي 
گسترده است كه به افكار و احساسات افراد نسبت به گذشته، حال، 
و آينده اشاره دارد (11) و شيوه اي است كه افراد و فرهنگ  ها، 
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اين مدل شامل گذشته، حال و آينده و ارزش ها ي عاطفي اختصاص 
يافته به زمان حال حاضر ( لذت گرا و جبرگرا)، گذشته (مثبت و 
منفي)، آينده و آينده متعالي است (13). شواهدي وجود دارد كه 
نشان مي  دهد نگرش فرد به گذشته، حال و آينده گستره وسيعي 
از تصميمات و اعمال او را تحت تأثير قرار مي  دهد. به طور مثال 
برخي افراد بر زمان گذشته تأكيد و تمركز دارند كه با يادآوري 
شرايط مشابه قبلي و توجه به سود و زياني كه براي آن  ها داشته 
(بازسازي گذشته)، موقعيت فعلي را تفسير و در خصوص پاسخ 
مناسب تصميم گيري مي  نمايند. از سوي ديگر، افرادي كه بر آينده 
تمركز دارند به ارزيابي احتمال پاداش  هاي مطلوب و پتانسيل واقعي 
موانع و چالش  ها پرداخته و سپس به تصميم گيري اقدام مي  كنند و 
رويكرد حال گرا به جهت گيري نسبت به لذت حال با نگراني كم 
درباره عواقب آينده اشاره مي  كند (14). پژوهش Chavarria  و 
همكارانش بيانگر اين است كه حال گراي لذت طلب و گذشته گراي 
را  مواد  مصرف  عواقب  و  الكل  مصرف  معناداري  طور  به  منفي 
پيش بيني مي  كند (15) و نتايج McKay و همكارانش نيز نشان 
مي  دهد گذشته گراي منفي و حال گراي لذت طلب مصرف بيشتر 
الكل را پيش  بيني مي  كند (16). در پژوهش ديگري مشخص شد كه 
عوامل گذشته گراي منفي، حال گراي لذت طلب و حال گراي جبرگرا 
پيش بيني كننده معنادار رفتار پرخطر در افراد معتاد است(17). در 
ايران شفيع خاني و همكارانش در پژوهشي نشان دادند كه از بين 
ابعاد چشم انداز زماني چهار بعد گذشته گراي منفي، حال گراي لذت 
طلب، آينده گرايي و حال گراي جبرگرا قادر به پيش بيني مصرف مواد 
در دختران نوجوان مي باشند(12). همچنين Mello و همكارانش 
در مطالعه خود نشان دادند كه رفتارهاي پرخطر با نگرش مثبت و 
منفي نسبت به زمان حال ارتباط دارد (18). همانگونه كه نتايج 
پژوهشهاي ذكر شده نشان ميدهد، هيچ يك به بررسي رابطه ابعاد 
چشم انداز زمان با رفتارهاي پرخطر به تفكيك جنسيت نپرداخته اند. 
يكي دسته ديگر از عوامل موثر بر رفتار هاي پرخطر، عوامل 
نقش  مي  شود،  نوجواني  وارد  كودك  هنگامي  كه  است.  اجتماعي 

همساالن در زندگي وي افزايش مي  يابد(19). بنابراين توجه وي به 
پذيرش و طرد همساالن نيز بيشتر مي  گردد. علت اصلي و عمده اي 
كه به زندگي معنا و تعمق مي  بخشد حدود تعلق و ارتباط با جامعه 
است، بر اين اساس براي نوجواناني كه احساس كمبود يا فقدان 
روابط اجتماعي مي  نمايند، معناي زندگي از دست مي  رود و امكان 
رفتار هاي پرخطر افزايش مي  يابد (20). در همين راستا در پژوهشي 
نشان داده شده است كه هويت گروهي تاثير بسزايي در رفتارهاي 
نوجوانان دارد و همساالن و مخصوصًا همساالن بزهكار تأثير زيادي 
بر رفتارهاي پرخطر در نوجوانان دارندDaspe .(21) و همكارانش 
در پژوهشي بيان كردند كه نوجوانان پسر در مقايسه با نوجوانان 
دختر نسبت به همساالن خود حساسيت بيشتري دارند؛ اما اين بدان 
معنا نيست كه قطع رابطه با همساالن منجر به انجام رفتارهاي پرخطر 
از سوي نوجوانان مي شود؛ بلكه آنان تالش مي كنند تا با همساالن 

ديگر رابطه برقرار كنند (22).
بنابراين به دليل اهميت دوره نوجواني در بروز رفتار هاي پرخطر و 
ضرورت پيشگيري در اين دوره، عوامل مهم روانشناختي و اجتماعي 
گرايش به اينگونه رفتار ها بايد شناسايي شوند، تا در اين راستا 
پيشگيري  هاي الزم به عمل آيد (23). پيشگيري و مداخله در زمينه 
رفتار هاي پر خطر نوجوانان زماني موفقيت آميز خواهند بود كه معنا 
و علت اين رفتار ها در فرهنگ خود نوجوانان و از چشم انداز آن ها 
نيز مورد بررسي قرار گيرد (24). نكته مهمي كه در اين پژوهش 
مورد توجـه محققان قرار گرفته اين است كه از بين دو متغير چشم 
انداز زمان و طرد همساالن بعنوان متغيرهاي شناختي و اجتماعي 
كداميك اهميت بيشتري در پيش بيني رفتارهاي پرخطر دارند. 
چشم انداز زمان به عنوان يكي از عوامل شناختي شامل چگونگي 
ادراك يا ارزيابي شخص از گذشته، حال و آينده است كه بر تصميم 
از  يكي  همساالن  طرد  همچنين  دارد.  زيادي  تاثير  فرد  گيريهاي 
مولفه هاي اجتماعي است كه در زمينه رفتارهاي نوجوانان توجه 
ويژه اي به آن مي شود. نكته مهم ديگري كه اين پژوهش به آن 
توجه كرده است اين است كه آيا به دليل تفاوتهاي جنسيتي، پيش 
بيني كننده ها ي رفتار پرخطر تفاوت دارند؟ لذا پژوهش حاضر به 
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تعيين نقش چشم انداز زماني و طرد همساالن در پيش بيني رفتار هاي  ز

پرخطر نوجوانان پرداخته است. 

موارد و روشها
پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي-مقطعي بود كه جامعه آماري 
در آن شامل كليه نوجوانان 15 تا 17 ساله (نوجواني ميانه) بود كه 
در سال تحصيلي 98-97 و در پايه هاي تحصيلي دهم و يازدهم 
دبيرستان و هنرستان هاي شهر يزد مشغول به تحصيل بودند. طبق 
آمار بدست آمده تعداد آن ها برابر با 27387 نفر بود و در نتيجه با 
توجه به فرمول كوكران  378 دانش آموز با استفاده از روش  نمونه گيري 
سهميه اي 199 دختر و 179 پسر) انتخاب شدند.  بدين صورت كه 
چهار دبيرستان و دو هنرستان دخترانه و پسرانه كه تمايل به همكاري 
داشتند، از مناطق امامشهر و آزادشهر يزد انتخاب شدند. تعداد 6 
كالس از پايه ها ي دهم و يازدهم (هر پايه 3 كالس) دبيرستانهاي 
دخترانه و 4 كالس از پايه هاي دهم و يازدهم (هر پايه 2 كالس) 
هنرستان دخترانه انتخاب شدند. همچنين تعداد 6 كالس از پايه ها ي 
دهم و يازدهم (هر پايه 3 كالس) دبيرستانهاي پسرانه و 4 كالس از 
پايه هاي دهم و يازدهم (1 كالس پايه دهم و 2 كالس پايه يازدهم) 

هنرستان پسرانه انتخاب شدند. 
پس از تصويب پروپوزال و اخذ مجوز كتبي از دانشـگاه و 
آموزش و پرورش پژوهشـگر بـه مدارس مراجعه نموده و ضـمن 
معرفـي خـود و بيـان اهداف پژوهش و تاكيد بر محرمانه ماندن 
اطالعـات و كسب رضايت كتبي اقـدام به توزيع پرسشنامه ها  كرد. 
در اين پژوهش سه پرسشنامه خطر پذيري نوجوانان، چشم انداز 
زماني و آزمون طرد همساالن مورد استفاده قرار گرفت كه در ادامه 

به تفصيل توضيح داده شده است. 
مقياس خطر پذيري نوجوانان ايراني: نسخه اصلي اين مقياس 
داراي 38 سؤال و 7 خرده مقياس است كه به ترتيب ابعاد مصرف 
مواد مخدر(سواالت 8-1)، مصرف الكل(سواالت 14-9)، سيگار 
رفتار   ،(20-24 خشونت(سواالت   ،(15-19 كشيدن(سواالت 
جنسي(سواات 28-25)، رابطه و دوستي با جنسيت مخالف (سواالت 

32-29) و رانندگي خطرناك (سواالت 38-33) را مي  سنجد (25). 
بايد توجه داشت كه خرده مقياس رانندگي خطرناك به دليل عدم 
تناسب با جمعيت دختران در اين پژوهش حذف گرديد. نمره گذاري 
اين پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت 5 درجه اي (كامال مخالفم 
= 1 تا كامال موافقم= 5) مي باشد. نمرات باالتر بيانگر رفتارهاي 
پرخطر بيشتر مي باشد. در پژوهش حاضر با توجه به حذف زيرمقياس 
رانندگي خطرناك حداقل نمره كسب شده 32 و حداكثر آن 160 
مي توانست باشد. در پژوهش زاده محمدي و همكاران در سال 1390 
روايي اين مقياس توسط 6 روانشناس و متخصص مسائل جوانان 
مورد بررسي و تاييد قرار گرفت، همچنين پايايي ابزار نيز با استفاده 
از آلفاي كرونباخ 0/84 اعالم شد(25). ضريب آلفاي كرونباخ نمره 

كل مقياس در پژوهش حاضر 0/84 به دست آمد.
توسط  پرسشنامه  اين  زيمباردو:  زماني  چشم انداز  پرسشنامه 
Zimbardo و Boyd در سال 1999 طراحي شد كه نگرش  ها و 

رفتار هاي مرتبط با زمان را اندازه گيري مي كند. در اين پژوهش از 
نسخه تجديدنظر شده آن كه در قالب 66 سوال و 6 خرده مقياس 
(گذشته گراي منفي 10 سوال، حال لذت گرا 15 سوال، آينده 13 
سوال، آينده متعالي 10 سوال، گذشته گراي مثبت 9 سوال و حال  
جبرگرا 9 سوال) است، استفاده شد.  نمره گذاري بر اساس طيف 
ليكرت 5 درجه اي(كامًال موافقم = 5 تا كامًال مخالفم =1) مي باشد. 
در نتيجه حداكثر و حداقل نمرات زيرمقياسها مي تواند گذشته گراي 
منفي 50-10، حال  لذت گرا 75-15 ، آينده 65-13، آينده متعالي 
باشد.  جبرگرا 9-45  حال   و  مثبت 9-45  گذشته گراي   ،10-50
زيمباردو و بويد در يك نمونه از افراد 15 تا 62 سال براي خرده 
مقياس  هاي آزمون، ضريب آلفاي كرونباخ 0/74 تا 0/82 را گزارش 
كردند(26). وحيددستجردي و نيلفروشان پايايي خرده مقياسهاي 
پرسشنامه را در ايران در دامنه 0/86-0/6 گزارش كرده اند (27). در 
پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ براي عامل گذشته گراي منفي0/80، 
حال لذت گرا 0/82، آينده گرا0/74، گذشته گراي مثبت 0/75، 

چشم انداز آينده متعالي 0/73و حال  جبرگرا 0/78 محاسبه شد.
آزمون طرد همساالن: اين آزمون توسط طهماسيان و در قالب 15 
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سوال طراحي شده است كه احساس نوجوان از مطرود يا محبوب بودن ف

را در گروه همساالن مي  سنجد. اين پرسشنامه داراي دو خرده مقياس 
پذيرش همساالن (سواالت 14، 12، 11، 10، 8، 7، 5، 2، 1 ) و طرد 
همساالن (سواالت 15، 13، 9، 6، 4، 3) مي باشد. نمره گذاري اين 
پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت 5 درجه اي بوده و از (قويا در مورد 
من صادق است= 1) تا (به هيچ وجه در مورد من صادق نيست= 5) 
را شامل مي  شود، حداقل نمره در اين آزمون 15 و حداكثر 75 است 
اعتبار آزمون طرد همساالن از طريق بازآزمايي به فاصله دو هفته 
در 43 دانش آموز دبيرستاني برابر با 0/93 و همساني دروني آن 
از طرق آلفاي كرونباخ برابر با 0/91 توسط طهماسبيان گزارش 
شده است(28). در پژوهش حاضر نيز آلفاي كرونباخ براي مقياس 
كلي اين آزمون 0/81و براي خرده مقياس پذيرش همساالن 0/78 

و خرده مقياس طرد همساالن 0/85بدست آمد. 
در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 19 و در 

دو بخش آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي 
(آزمون همبستگي پيرسون و روش تحليل رگرسيون چندگانه) مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفتند. شاخص هاي چولگي و كشيدگي جهت 
تعيين نرمال بودن داده ها مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت 

يافته ها نشان داد تمام متغيرها داراي توزيع نرمال مي باشند.

يافته ها
با بررسي مشخصات دموگرافيك مي توان بيان كرد، 189 نفر از 
نمونـه ها ي پـژوهش دختر و 189 نفر پسر بودند. از نظر پايه ها ي 
تحصيلي199 نفر از شركت كنندگان متعلق به پايه دهم و 179 نفر 
از پايه 11 بودند. همچنين 239 از دانش آموزان در دبيرستان و 139 
نفر در هنرستان مشغول به تحصيل بودند. اطالعات توصيفي مرتبط 
با متغيرهاي پژوهش از جمله ميانگين، انحراف معيار، كمترين و 

بيشترين مقدار در جدول 1 نشان داده شده است.
جدول 1: اطالعات توصيفي مرتبط با رفتارهاي پرخطر و زيرمقياسهاي آن، چشم انداز زماني و طرد همساالن

كمترين انحراف معيارميانگينمتغير هاي پژوهش
بيشترين مقدارمقدار

-79/1111/0142113رفتار هاي پرخطر
119/523/878322/44-گرايش به مواد مخدر

214/392/997232/39-گرايش به الكل
314/122/807243/53-گرايش به سيگار
411/742/735212/35-گرايش به خشونت

59/942/535232/38- گرايش به رابطه و رفتار جنسي
69/392/884162/35- گرايش به رابطه با جنسيت مخالف

چشم انداز زماني
136/864/5522503/69-ديدگاه زماني گذشته-منفي
236/316/7019672/42-ديدگاه زماني حال-لذت گرا

346/936/0922643/61-ديدگاه زماني آينده
436/035/2015503/60-ديدگاه زماني آينده متعالي
531/686/159453/52-ديدگاه زماني گذشته-مثبت

620/884/359352/32-ديدگاه زماني حال معتقد به سرنوشت
-39/597/752162طرد همساالن
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با توجه به اينكه تعداد سواالت در هر زيرمقياس متفاوت بود  ز

از نمرات  جهت مقايسه ميانگينها استفاده شد. همانگونه كه جدول 
1 نشان مي دهد بيشترين ميانگين نمرات رفتارهاي پرخطر با توجه 
به تعداد سواالت متعلق به گرايش به سيگار و كمترين نمره مربوط 

به گرايش به خشونت و گرايش به رابطه با جنسيت مخالف بود. 
جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش از ضريب همبستگي 

پيرسون به تفكيك دو گروه دختران و پسران استفاده شد.

جدول 2: ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش در گروه دختران
12345678متغير

11- گذشته منفي
1**0/66-2- حال لذت گرا

1**0/47-**30/61- آينده
1**0/52**0/45-**40/47- آينده متعالي
1**0/32**0/42**0/28-**50/36- گذشته مثبت
1**0/34-**0/55-**0/56-**0/44**0/54-6- حال جبرگرا
0/060/030/061-0/11-0/01-*70/16- طرد همساالن
0/091**0/31**0/31-**0/37-**0/39-**0/43**80/46- رفتارهاي پرخطر

** α < 0/01 و * α < 0/05   

يافته  هاي جدول 2 نشان مي  دهد در گروه دختران ضريب همبستگي 
بين رفتار هاي پرخطر و تمامي ابعاد چشم انداز زماني معنادار است 

اما طرد همساالن با رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار نداشت. 

جدول 3: ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش در گروه پسران
12345678متغير

11- گذشته منفي
1**0/64-2- حال لذت گرا

1**0/44-**30/59- آينده
1**0/67**0/51-**40/59- آينده متعالي
1**0/33**0/100/33-**50/21- گذشته مثبت
1**0/19-**0/57-**0/57-**0/55**0/61-6- حال جبرگرا
1**0/090/31-**0/29-**0/35-**0/28*0/16-7- طرد همساالن
1*0/16**0/47**0/22-**0/32-**0/35-**0/43**80/53- رفتارهاي پرخطر

** α < 0/01 و * α < 0/05   

رفتار هاي  پسران  گروه  در  مي  دهد  نشان  جدول 3  يافته  هاي 
پرخطر با طرد همساالن و تمامي ابعاد چشم انداز زماني داراي رابطه 

معنادار است.

در ادامه جهت تعيين نقش پيش بيني كنندگي چشم انداز زماني 
و طرد همساالن در تبيين رفتارهاي پرخطر به تفكيك دختران و 

پسران از تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد. 
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با توجه به بخش اول جدول 4 مقدار f و سطح معناداري كه كمتر 
از 0/01 مي باشد، مشخص شد متغيرهاي پژوهش قادر به پيش بيني 
رفتار هاي پرخطر در نوجوانان دختر مي باشند و مدل رگرسيون مدلي 
معنادار مي  باشد. همان طور كه در بخش اول جدول 4 مشاهده مي  گردد 
از بين متغيرهاي وارد شده در مدل تنها بعد چشم انداز زماني گذشته 
منفي با مقدار t=2/15 و α <0/05 قادر به پيش بيني رفتارهاي 
پرخطر در دانش آموزان دختر مي باشد. بنابراين چشم انداز زماني 
گذشته منفي توان پيش بيني رفتار هاي پرخطر را در سطح اطمينان 
95 درصد دارد. همچنين با توجه به بخش دوم جدول 4 مقدار f و 
سطح معناداري كه كمتر از 0/05 مي باشد، مشخص شد متغيرهاي 
پژوهش قادر به پيش بيني رفتار هاي پرخطر در نوجوانان پسر نيز 
مي باشند و مدل رگرسيون مدلي معنادار مي  باشد. همان طور كه در 
بخش دوم جدول 4 مشاهده مي  گردد از بين متغيرهاي وارد شده 
و   t=3/83 مقدار با  منفي  گذشته  زماني  چشم انداز  بعد  مدل  در 

 p <0/05 و t= -2/06 بعد گذشته مثبت با مقدار ، p <0/05
و حال جبرگرا با مقدار t=2/79 و p <0/05 قادر به پيش بيني 
رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان پسر مي باشند. بنابراين با توجه 
به مقدار بتاي استاندارد شده مي توان گفت كه گذشته منفي بيشترين 
و گذشته مثبت كمترين نقش را در پيش بيني رفتارهاي پرخطر در 

دانش آموزان پسر دارند.

بحث 
هدف كلي اين پژوهش تعيين نقش چشم انداز زماني و طرد همساالن 
در پيش بيني رفتار هاي پرخطر در نوجوانان بود. نتايج حاصل از آزمون 
همبستگي (جدول 2و 3) نشان داد كه هم در دختران و هم در پسران 
بين رفتار هاي پرخطر و تمامي ابعاد چشم انداز زماني رابطه معنادار 
وجود دارد اما تنها در پسران طرد همساالن با رفتارهاي پرخطررابطه 
معنادار داشت. افراد با چشم انداز زماني گذشته تحت تأثير گذشته 

جدول 4: ضرايب مدل رگرسيون جهت پيش بيني رفتارهاي پرخطر 

ضريب بتاي مدلجنسيت
سطح tاستاندارد

معني داري
ضريب 
همبستگي

مجذور ضريب 
سطح Fهمبستگي

معني داري

دختر

6/8780/001-ضريب ثابت

0/5440/29510/1840/001

0/2222/1540/033گذشته-منفي
0/1671/9050/058حال-لذت گرا

1/0520/294-0/095-آينده
1/7000/091-141/-آينده متعالي
1/7120/089-0/124-گذشته-مثبت
0/0600/6880/493حال جبرگرا
0/1300/1300/059طرد همساالن

پسر

5/9330/001-ضريب ثابت

0/5730/32812/4260/001

0/3653/8370/001گذشته-منفي
0/1081/2670/207حال-لذت گرا

0/4720/638-0/043آينده
1/4080/161-0/125-آينده متعالي
2/0630/041-0/137-گذشته-مثبت
0/2432/7890/006حال جبرگرا
0/0380/5640/574طرد همساالن
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خود هستند و اشتغال ذهني فراواني با اين دوره زماني دارند. اگر اين  ز

نگرش مثبت باشد فرد ارزيابي مثبتي نسبت به گذشته دارد (11) 
اما اگر اين نگرش منفي باشد تمركز فرد بر تجارب شخصي بد يا 
آسيب زننده است. وجود اين چشم انداز منجر به افزايش تنش و 
استرس در فرد ميشود (12). اين افراد معموالً عزت نفس پاييني 
دارند كه مي تواند منجر به افزايش رفتارهاي پرخطر شود (11). چشم 
انداز زمان حال شامل دو چشم انداز حال لذت گرا و جبرا است. 
حال جبرگرا با نااميدي عمومي و كلي و رفتارهاي آسيب زننده به 
خود مشخص مي شود. افرادي كه از چنين نگرشي برخوردارند بر 
اين باورند كه آينده از پيش مقدر شده است و اراده و رفتار انسان، 
نمي تواند آن را تغيير دهد. اما افراد با چشم انداز زمان حال لذت 
لذت  پرانرژي  فعاليتهاي  انجام  از  مي كنند،  زندگي  لحظه  در  گرا 
مي بردند و در جستجوي هيجانات جديد هستند. اين افراد از تجارب 
مخاطره آميز جنسي پروايي ندارند و در مورد پيامدهاي رفتارشان 
نگراني كمي دارند (13) كه مي تواند زمينه ساز رفتارهاي پرخطر 
باشد. افراد با چشم انداز زماني آينده نتايج احتمالي تصميمات و 
رفتارهايي كه در زمان حال انجام ميدهند، در نظر مي گيرند. آنها 
اغلب مي توانند لذتهاي مرتبط با زمان حال را به تاخير بياندازند 
(12) و آينده متعالي شامل تصور مرگ فيزيكي تا پس از مرگ 
است. پيش بيني پاداشهاي ابدي يا مجازات پس از مرگ ميتواند 
اهميت قابل توجهي براي فرد داشته باشد و به اين ترتيب تأثير قابل 
مالحظه اي در زندگي حال دارد(13). در نتيجه وجود اين دو چشم 

انداز مي تواند منجر به كاهش رفتارهاي پرخطر شود.
جهت بررسي دقيقتر نتايج از رگرسيون چندگانه استفاده شد. 
نتايج به دست آمده نشان داد از بين ابعاد چشم انداز زماني و متغير 
طرد همساالن فقط گذشته منفي در نوجوانان دختر، رفتار پرخطر را 
پيش  بيني كرد. نتايج حاصل از تحقيق حاضر با نتايج به دست آمده 
از تحقيقات شفيع خاني و همكارانش مبني بر پيش بيني رفتار هاي 
پرخطر توسط بعد چشم انداز زماني گذشته منفي در دختران (12) 
و با نتايج McKay و همكارانش در دو جنس (16) و با نتايج 
Steinberg  و Monahan  (19) مبني بر مقاومت نوجوانان بر 

اثرپذيري از همساالن در اواسط نوجواني همسوست. در مورد داليل 
احتمالي پيش بيني پذيري گذشته منفي مي توان به سن و ويژگي 
دموگرافيك نمونه حاضر توجه كرد. جمعيت مورد مطالعه پژوهش 
حاضر نوجوانان 17-15 بودند. Laureiro-Martinez و همكارانش 
در مطالعه اي مروري نشان دادند كه بين سن و گذشته منفي رابطه 
معكوس وجود دارد چرا كه افراد با افزايش سن تا حدودي تمايل 
كمتري دارند تا افسوس گذشته را بخورند. به همين دليل چشم 
انداز گذشته منفي در نوجوانان مي تواند بيشتر باشد (29). همچنين 
Sircova و همكارانش بيان كرده اند كه گذشته منفي در افراد با درآمد 

و تحصيالت پايين و اميد به زندگي كم، بيشتر ديده مي شود (30). از 
آنجا كه نمونه پژوهش حاضر از دو منطقه امامشهر و آزادشهر شهر 
يزد (دو منطقه اي كه افراد وضعيت اجتماعي و اقتصادي متوسط 
و پاييني دارند) گرفته شده است به نظر مي رسد وضعيت اقتصادي 
و اجتماعي اين مناطق مي تواند در نتيجه بدست آمده تاثير گذاشته 
باشند. همانگونه كه زيمباردو و بويد اظهار كردند چشم انداز زمان 
گذشته منفي، نگرشي بطور كلي منفي و آزارنده نسبت به گذشته 
است كه ممكن است در نتيجه تجربه واقعي رويداد هاي نامطلوب و 
آسيب زا و يا از يك بازسازي منفي از رويداد هاي بي خطر يا تركيبي 
از هر دو ايجاد شود (14). افرادي كه چشم انداز گذشته منفي دارند، 
به جاي تمركز بر آينده، بيشتر به خاطرات تلخ گذشته فكر مي كنند و 
زمان كمتري را صرف يادگيري و فعاليت هاي مثبت مي كنند (31). 
از اين رو اين افراد افسردگي، عزت نفس پايين، اضطراب (14) و 
آشفتگي و تنش (11) بيشتري را گزارش مي كنند. بنابراين به نظر 
مي رسد تمركز بر گذشته مي  تواند تفسير نوجوان از موقعيت هايي 
كه در آن قرار مي گيرد و پاسخ او را به موقعيت هاي تصميم گيري 
تحت تاثير قرار دهد كه عامل مهمي براي افزايش رفتار هاي پرخطر 
نوجوانان است. ويژگي ديگر افراد با چشم انداز گذشته منفي اين 
و تعارضات اجتماعي  دارند  ضعيفي  است كه تعامالت اجتماعي 
بيشتر و حمايت اجتماعي كمتري را تجربه مي كنند (32). در نتيجه 
ممكن است دختران نوجوان وقتي با مشكالت زندگي و موقعيت هاي 
تنش زا روبرو مي  شوند، براي رهايي از تنهايي به سمت برقراري 
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رابطه با جنس مخالف كشيده شوند و يا بواسطه احساس تنشي كه ف

دارند به سمت رفتار هاي پرخطر از جمله مصرف سيگار، مصرف 
مواد مخدر و ...  گرايش پيدا كنند.

يافته ها همچنين نشان داد از بين ابعاد چشم انداز زماني و متغير 
طرد همساالن در نوجوانان پسر ابعادگذشته منفي، گذشته مثبت و 
حال جبرگرا قادر به پيش بيني رفتار هاي پرخطر مي  باشند. نتايج 
 Zabelina حاصل از تحقيق حاضر با نتايج به دست آمده از تحقيقات
و همكارانش (33) و شفيع خاني و همكارانش(12) مبني بر پيش 
 بيني رفتار هاي پرخطر توسط ابعاد چشم انداز زماني گذشته منفي 
و گذشته مثبت و حال جبرگرا در هر دو جنس و Steinberg  و

از  اثرپذيري  بر  نوجوانان  مقاومت  بر  مبني   (19)  Monahan

همساالن در اواسط نوجواني همسوست. در تبيين اين نتيجه كه 
گذشته منفي قادر به پيش بيني رفتارهاي پرخطر در پسران است 
منفي  گذشته  زمان  چشم انداز  داراي  افراد  كه  كرد  بيان  مي  توان 
نگرشي بدبينانه و منفي نسبت به گذشته (شامل رويداد ها، تجارب 
و افراد و ...) دارند، چنين افرادي قادر نخواهند بود كه تاثير منفي 
چنين افكاري را بر زندگي خود و بر روابط خويش با ديگران مهار 
كنند بنابراين نتيجه اين خواهد شد كه روابط آن ها با ديگران مختل 
مي  گردد و نخواهند توانست رابطه گرم و توام با اعتماد با ديگران 
زندگي  خود  گذشته  در  بيشتر  افراد  اين  همچنين  سازند.  برقرار 
تا  يافت  نخواهند  فرصتي  بنابراين  مي  برند  رنج  آن  از  و  مي  كنند 
پذيراي تجارب جديد و رسيدگي به رشد شخصي خويش گردند 
زيرا چنين رشدي نيازمند يادگيري و گشودگي نسبت به تجارب 
جديد است كه به نظر مي رسد اين مساله مغاير با ويژگي  هاي افراد 
داراي چشم انداز زمان گذشته منفي است. عالوه بر اين افراد داراي 
اين چشم انداز احساس استقالل پايين و توانايي كمي   براي مقابله 
با فشار هاي زندگي دارند و به همين دليل گرايش بيشتري بسمت 
رفتار هاي پرخطر پيدا مي كنند. افرادي كه داراي چشم انداز زمان 
گذشته منفي هستند، روابط بين فردي آن ها حداقل و نامطلوب 
است و فاقد انگيزه جهت كار و تالش براي پاداش هاي آينده هستند. 
دوستان صميمي   كمتري دارند، در مقايسه با ديگران افسردگي، 

پرخاشگري، ثبات هيجاني پايين، عزت نفس پايين و اضطراب 
بيشتري را تجربه مي  كنند (14). در نتيجه اين ويژگي ها و حاالت 
هيجاني، آن ها را بيشتر بسمت رفتار هاي پرخطر از جمله مصرف 

مواد، مصرف سيگار، دوستي با غيرهمجنس و ... سوق مي دهد.
در تبيين بخش ديگري از نتيجه كه نشان داد گذشته مثبت قادر 
است بصورت منفي رفتارهاي پرخطر را در پسران پيش بيني نمايد 
مي توان بيان كرد، چشم انداز زمان گذشته مثبت بيشتر با ويژگي  هاي 
مثبت ارتباط دارد. افرادي كه چشم انداز زمان گذشته مثبت بااليي 
دارند، خوشحال تر، سالم تر و صبورتر هستند، آن ها كار ها را به خوبي 
انجام خواهند داد تا نگرش هاي مثبتشان نسبت به گذشته را تقويت 
كنند (14). اين افراد نگرشي گرم و احساساتي نسبت به گذشته 
دارند، تعارض  هاي اجتماعي كمتر و حمايت  هاي اجتماعي بيشتري 
را تجربه مي  كنند، نگرش دوستانه تري دارند و برعكس افراد گذشته 
نگر منفي كه درمانده و نااميد هستند و كنترل زيادي بر رفتار خود 
ندارند، اين افراد نگرش مثبت تر و انگيزه باالتر و بهتري دارند؛ از 
اين رو، با افزايش نمره چشم انداز زمان گذشته مثبت، روابط مثبت با 
ديگران و كنترل رفتارشان افزايش مي  يابد. بايد توجه داشت پسران 
نوجواني كه چشم انداز گذشته مثبت دارند، مهارت هاي اجتماعي 
بيشتري دارند و به راحتي مي توانند با ديگران روابط دوستانه برقرار 
كنند. آنان زماني كه با مشكلي روبه رو مي شوند و يا در كاري شكست 
مي خورند، زود نااميد نمي شوند بلكه سعي مي كنند با كمك گرفتن 
از دوستان و افراد آگاه، آن مشكل را برطرف كنند. آنان معتقدند 
همانطور كه گذشته خوبي داشته اند مي توانند با تالش و كوشش، 
آينده خوبي نيز داشته باشند؛ بنابراين چنين افرادي كمتر به سمت 

مصرف مواد مخدر گرايش پيدا مي كنند.
بخش ديگري از نتايج نشان داد كه حال جبرگرا نيز قادر به 
پيش بيني رفتارهاي پرخطر در پسران است. چشم انداز زمان حال 
جبرگرا يا معتقد به سرنوشت چشم اندازي مصيبت بار از حال را بدون 
اميد براي آينده مشخص مي كند. چنين افرادي سرانجام مشكالت 
مربوط به استرس بيشتر، پرخاشگري، عاليم افسردگي، اضطراب، 
اختالل استرس پس از سانحه را به عالوه استفاده از راهبرد هاي رفتاري 
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مي  كنند.  ز تجربه  تعارض  حل  براي  ناپذير  انعطاف  و  ناسازگارانه 

چشم انداز زمان حال جبرگرا با نگرشي نااميد نسبت به زندگي و 
آينده و عزت نفس پايين رابطه دارد(14). بايد توجه داشت كه اغلب، 
پسران نوجوان بلندپروازي هاي خاصي دارند؛ با اين حال اگر آنان 
چشم انداز حال جبرگرا داشته باشند به اين نتيجه مي رسند كه آينده 
از قبل مقدر شده است و تحت تاثير اعمال آنان قرار نمي  گيرد، در 
اين صورت آنان به تدريج عوامل بيروني را به عنوان كنترل كننده 
حوادث مي پذيرند و به دليل نااميدي و غيرمنعطف بودن و منفعل 
بودن خويش نمي  تواند روابط خوبي با ديگران برقرار كند. بنابراين 
پسران نوجواني كه داراي چشم انداز زماني حال جبرگرا هستند، 
معتقدند كه نمي توانند براي داشتن آينده بهتر كاري كنند و آينده 
آن ها از قبل مقدر شده است، بنابراين اين گروه از افراد به احتمال 
زياد دچار حاالت افسردگي و اضطراب مي شوند و از آنجايي كه 
خود را ناتوان و شكست خورده مي بينند براي رهايي از افكار منفي 
و مزاحم به سمت رفتارهاي پرخطر مخصوصًا مصرف مواد مخدر، 
سيگار و الكل روي مي آورند. آنان همچنين ممكن است براي پر 
كردن احساس تنهايي خود، به دوستي با جنس مخالف روي آورند.

پژوهش حاضر داراي تعدادي محدوديت بود. اولين محدوديت 
خودگزارشي بودن پرسشنامه  ها خصوصًا در زمينه رفتارهاي پرخطر 
دوم  باشد.  شده  گزارش  واقعي  حد  از  كمتر  است  ممكن  كه  بود 
اينكه به دليل عدم همكاري مدارس در تكميل پرسشنامه ها  خصوصًا 
رفتارهاي پرخطر از روش نمونه گيري غيرتصادفي استفاده شد. 
از سوي ديگر دانش آموزان شركت كننده در اين پژوهش از دو 
منطقه اجتماعي- اقتصادي يزد با وضعيت متوسط و پايين بودند كه 
قابليت تعميم نتايج را به تمامي دانش آموزان محدود مي كند. لذا 
پيشنهاد مي شود در پژوهشهاي آتي دانش آموزان با وضعيت اقتصادي 
اجتماعي باال نيز مورد بررسي قرار گيرند تا زمينه مقايسه آنها فراهم 
گردد. توجه به اينكه نتايج تحقيق نشان داد چشم انداز زماني قادر 
به پيش بيني رفتار هاي پرخطر در دانش آموزان دختر و پسر است، 
پيشنهاد مي  گردد با برگزاري جلسات آموزشي براي دانش آموزان 
به آنان جهت آشنايي با انواع خصوصيات ابعاد چشم انداز زماني كه 

پيشگيري كننده از رفتار هاي پرخطر مي  باشد، كمك شود. همچنين 
مي توان با آموزش مشاوره اي به آنان در برنامه ريزي و مديريت 
رفتار هاي پرخطر كمك كرد. از طرفي به مشاوران مدارس پيشنهاد 
مي شود كه با برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي والدين، آنان را 
با اهميت اين موضوع و ارائه راهكارهاي در جهت ارتقا چشم انداز 

زمان فرزندانشان آشنا كنند.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه در هر دو گروه 
دختران و پسران چشم انداز زماني قادر است كه رفتارهاي پرخطر 
را پيش بيني كند اما نقش طرد همساالن معنادار نبود. اين نتيجه 
ضرورت توجه بيشتر بر متغيرهاي فردي به منظور پيشگيري از 
ميدهد.  نشان  را  پرخطر  رفتارهاي  به  نوجوانان  گرايش  افزايش 
خصوص  در  آموزشي  جلسات  برگزاري  ميرسد  نظر  به  ازاينرو 
كننده  كمك  زمينه  اين  در  بتواند  نوجوانان  به  زماني  انداز  چشم 
باشد، چرا كه افراد هنگام قضاوت، تصميم گيري و عملكردشان، 

آن را به صورت ناهشيار اعمال ميكنند.
تضاد منافع:  نويسندگان مقاله اعالم مي دارند، هيچ تضاد منافعي 

در رابطه با  نويسندگي و يا انتشار اين مقاله ندارند.
تقدير و تشكر: اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد 
بر  نگارندگان  باشد.  مي  يزد  دانشگاه  عمومى  روانشناسى  رشته 
همچنين  و  مدارس  معلمان  و  مديران  كليه  از  مي دانند  الزم  خود 
دانش آموزاني كه در تكميل پرسشنامه ها  با تيم پژوهشي همكاري 

داشتند، تشكر نمايند.
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