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Abstract
Aim: Prospection is a set of cognitive abilities that includes predicting
possible future states and needs. This skill helps people to plan, overcome
obstacles and achieve success. One of the novel tools for measuring the ability
of future-oriented thinking in children is the Children’s Future Thinking
Questionnaire (Mazachowsky & Mahy, 2020), the psychometric properties of
which have not been studied for use in the Iranian child population. Method:
This was a descriptive and cross-sectional study of a convenience sample of
elementary school students (139 boys and 61 girls) who were studying in the
academic year 1399-1400 and the questionnaire along with the demographic
checklist was provided to their parents online. Confirmatory factor analysis,
internal consistency of subscales, Guttman split-half, and Cronbach's alpha
coefficient were used to evaluate the psychometric properties of Children’s
Future Thinking Questionnaire (CFTQ) using LISREL8.8 and SPSS24
statistical analysis software. Results: The content analysis of the CFTQ
showed that the five-factor model has a moderate fit scale and validity
construct. Also, Cronbach's alpha values and, Guttman split-half for the total
score of the questionnaire were 0.89 and 0.85, respectively, which indicates
the appropriate reliability of this questionnaire. Conclusion: It can be
concluded that the CFTQ has good validity and reliability in the Iranian
population and the present researchers recommend Persian version of the
CFTQ to assess cognitive abilities related to future-oriented in Iranian
children.
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چکیده
هدف :آیندهنگری مجموعهای از تواناییهای شناختی است .که شامل پیشبینی حالتهای ممکن آینده
و نیازهای خود است .این مهارت برای برنامهریزی ،غلبه بر موانع و رسیدن به موفقیت به افراد کمک
می کند .یکی از جدیدترین ابزارهای سنجش توانایی تفکر آیندهنگر در کودکان ،مقیاس تفکر آیندهنگر
کودکان (مازاچووسکای و مهی )2020 ،است که ویژگیهای روانسنجی آن برای استفاده در جمعیت
کودکان ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته است .روش :روش پژوهش حاضر توصیفی و مقطعی بود .تعداد

پذیرش مقاله1400/05/04 :

 200نفر از دانشآموزان مقطع ابتدایی ( 139پسر و  61دختر) که در سال تحصیلی 1400 -1399
مشغول به تحصیل بودند ،به شیوة در دسترس انتخـاب شـدند و مقیاس مورد نظر به همراه چک لیست
جمعیت شناختی به شیوه برخط در اختیار والدینشان قرار گرفت .برای بررسی ویژگیهای روانسنجی
مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان از تحلیل عاملی تائیدی ،بررسی همسانی درونی خردهمقیاسها ،روش
دونیمه کردن گاتمن و ضریب آلفای کرونباخ با کمک نرمافزارهای تحلیل آماری  LISREL8.8و SPSS24
استفاده شد .یافتهها :تحلیل محتوای مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان نشان داد که مدل پنج عاملی مقیاس
برازشی متوسط و روایی سازه مطلوبی دارد .همچنین مقادیر آلفای کرونباخ و دونیمه کردن گاتمن برای
نمرة کل مقیاس به ترتیب  0/89و  0/85بود که نشانگر پایایی مناسب این مقیاس است .نتیجهگیری :از
یافتههای این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان روایی و پایایی مطلوبی در
جمعیت ایرانی دارد و پژوهشگران حاضر کاربست نسخة فارسی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان را برای
بررسی تواناییهای شناختی مرتبط با آیندهنگری کودکان ایرانی مناسب میدانند.

کلید واژهها :تفکر آیندهنگر ،شناخت ،کودکان

استناد به این مقاله :صادقی ،سعید ،.ایوبی ،سجاد ،.و سرلک ،سیندخت .)1401( .ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر در
کودکان ایرانی .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 1( 16 ،پیاپی .31-46 :)61
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مقدمه
(آیندهنگری)1موضوعی

حائز اهمیت است که در طول دهة گذشته توجه پژوهشگران
دورنمای
حوزة روانشناسی و علوم اعصاب را به خود جلب کرده است .دورنمای یا آیندهنگری به توانایی
بازنمایی آیندة احتمالی اشاره داد (سلیگمن ،ریلتون ،باومایستر و سرپادا2013 ،؛ سزپونار ،اسپرنگ
و شاختر .)2014 ،انسانها به طور مداوم درحال برنامهریزی و پیشبینی آینده هستند (اوسوات
و مارتین -اورداس .)2014 ،توانایی پیشبینی آینده یکی از مولفههای مهم شناخت است که این
پیشبینی بر اساس خاطرات گذشته ساخته میشود و بر فرایند تصمیمگیری اثرگذار است
(ماروکین ،بویل ،نولن – هوکسما و استانتون.)2016 ،
شناخت آیندهنگر2اصطالحی گسترده است که به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است
(مازاچووسکای و مهی2020 ،؛ مک کورماک و هورل2020 ،؛ اوسوات و مارتین اورداس2014 ،؛
ماروکین و همکاران2016 ،؛ آسپینوال2005 ،؛ شیپ و ایون )2019 ،و شامل فرایندهایی است
که در ایجاد یک نمایش منسجم از زمان ،برنامهریزی ،اهداف ،آرزو ،امید ،نگرانیها ،بقا و در نهایت
اولویتبندی آینده نقش دارند .در پژوهش انجامشده توسط (مهی ،موسی و کلیگل،)2014 ،
جهت گیری به آینده که توانمندی منحصر نوع انسان در نظر گرفته شده است ،در طیف وسیعی
از عملکردهای روزمره از جمله پیشرفت تحصیلی (بهعنوانمثال ،برنامهریزی بلندمدت برای
امتحانات نهایی) ،عملکرد اجتماعی (بهعنوانمثال ،یادآوری تولد دوست صمیمی) و برنامهریزی
مالی (بهعنوانمثال ،صرفهجویی در هزینه برای تامین نیازهای آینده) کاربرد دارد؛ بنابراین،
پرواضح است که نتایج مثبت و منفی تفکر آیندهنگر کودکان تا بزرگسالی ادامه مییابد .پژوهش
انجامشده توسط ماروکین و همکاران ( ،)2016نشاندهندة ارتباط پیشبینیهای بدبینانه با
آسیبشناسی 3روانشناختی است (اقدام به خودکشی)؛ درحالیکه مهارتهای بهتر آیندهگرا
(برای مثال ،تاخیر در لذت ،)4پیشبین نتایج مثبت معناداری در سالمت جسم و ذهن است
(مازاچووسکای و مهی2020 ،؛ میشل ،سودا و رودیگز.)1989 ،
از عواملی که باعث ایجاد تغییرات وابسته به سن در شناخت آیندهنگر کودکان میشود وجود
مکانیزمهای بالقوه ،مانند رشد در زمینههای ( )1تجسم آینده )2( 5،حافظه رویدادی )3( 6،کارکرد
اجرایی7و ( )4زبان8است .پیرو فرضیة تداوم خود-آینده 9،تجسم آینده ،توانایی کودکان در تجسم
6
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4
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ذهنی خودشان در طول زمان و ارتباط دادن خودکنونی به خودآینده است که میتواند باعث
افزایش آیندهنگری مرتبط با سن شود (مازاچووسکای و مهی .)2020 ،مطابق با شواهد حاصل از
فرضیة شبیه سازندة رویدادی(1که معتقد است؛ به یادآوردن تجربیات گذشته و تصور تجربیات
آینده هر دو بهشدت به حافظه آیندهنگر وابسته است) ،حافظه رویدادی نقش مهمی در بازیابی
انعطافپذیر تجربیات گذشته و ترکیب آنها با موقعیتهای جدیدی که در آینده ممکن است رخ
دهد ،بر عهده دارد (شاختر ،بنو و سزپونار.)2017 ،
کارکرد اجرایی نیز یکی از عوامل ایجاد تغییرات وابسته به سن در تفکر آیندهنگر کودکان است.
مولفههای کارکردهای اجرایی در آیندهگرایی حافظه و برنامهریزی دخیل هستند و تحول عملکرد-
های اجرایی از قبیل انعطافپذیری شناختی و بازداری در کودکان ،این قابلیت را به آنها میدهد
که با مهار زمان حال ،خود را در رویدادهای زمان آینده تجسم کنند (مهی و همکاران2014 ،؛
مازاچووسکای و مهی .)2020 ،زبان نیز در تفکر رویدادی آیندهنگر نقش اساسی بر عهده دارد.
حتی کودکان در  3سالگی شروع به استفاده از افعالی میکنند که نشانگر تفکر آیندهنگر است.
بهعنوانمثال ،استفاده از فعل رفتن به (هارنر1981 ،؛ آتانس و اونیل)2005 ،؛ بنابراین ،ارزیابی
دقیق تفکر آیندهنگر در دوران کودکی و بررسی روند تحول اولیة این توانایی ،حیاتی است.
مطالعة حاضر ،با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان2در گروهی
از کودکان ایرانی انجام شد .مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان توسط مازاچووسکای و مهی ()2020
تدوین شده است .این مقیاس توسط والدین تکمیل میشود و جهت ارزیابی تحول شناخت
آیندهنگر کودکان طراحی شده است .فرم اولیة این مقیاس شامل  22گویه بوده است .در  4مطالعة
بعدی این مقیاس تجدیدنظرشده و در نهایت به  44گویه رسیده است که  5عامل پسانداز و
صرفهجویی 3،حافظه آیندهنگر 4،آیندهنگری رویدادی 5،برنامهریزی 6و به تاخیر انداختن لذت 7را
مورد سنجش قرار میدهد .پسانداز و صرفهجویی به توانایی کودک در پسانداز منابع محدود
برای استفاده و لذت بردن از این منابع در آینده اشاره دارد (متکالف و آتانس2011 ،؛ کاماور،
کانلی ،استلرحیم ،اسمایگ وتی و وندتی .)2018 ،حافظة آیندهنگر حافظهای برای انجام اقداماتی
در زمان آینده و یکی از عناصر حیاتی شناختی در طول زندگی است (پاپانگو .)2018 ،آیندهنگری
رویدادی توانایی تصور خود در موقعیتهای آینده است (وسکوئز-اشووریا ،توماس و کروز2019 ،؛
1

4
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آتانس و اونیل .)2001 ،برنامهریزی توانایی انتخاب و بهکارگیری یک رویکرد در شرایط جدید یا
روزمره و پیش بینی مراحل الزم برای دستیابی به اهداف آینده است (اولدیدابلینک و جرتس،
 ،2017مازاچووسکای و مهی )2020 ،و به تاخیر انداختن لذت نیز توانایی تأخیر داوطلبانه لذت
آنی به دلیل دستاوردهای بیشتر در آینده است (مازاچووسکای و مهی .)2020 ،پرسشنامة شناخت
آیندهنگر کودک از ویژگی های منحصر به فرد و کاربردی نسبت به سایر ابزار برخوردار است .در
اکثر پژوهشها برای سنجش توانایی تفکر آیندهنگر از تکالیف متنوعی استفاده میشود که باعث
به وجود آمدن عدم انسجام در نتایج میگردد .از دیگر دالیل برتری پرسشنامة شناخت آیندهنگر
این است که  5توانمندی شناختی زیربنای (پس انداز و صرفه جویی ،حافظه آیندهنگر ،آیندهنگر
رویدادی ،برنامهریزی و به تاخیر انداختن لذت) تفکر آیندهنگر را در مدت زمان محدودی مورد
سنجش قرار میدهد .پژوهشگران برای اندازهگیری هر کدام از توانمندیهای شناختی زیربنای
تفکر آیندهنگر از تکلیف مخصوص آن توانمندی استفاده کردهاند (به عنوان مثال ،استفاده تکلیف
برج هانوی برای سنجش برنامهریزی و استفاده از تکلیف کالسیک مارشمالو برای سنجش تاخیر
انداختن لذت) که این استفاده از تکلیف متعدد و متفاوت سبب عدم اسنجام در نتایج مطالعات و
کاهش قدرت مقایسه یافتههای آنان شده است .پرسشنامة تفکر آیندهنگر یک ابزار جامع و مختصر
است که نسبت به سایر ابزار موجود از ویژگیهای مناسبی برخوردار است (مازاچوسکای و مهی،
.)2020
مطالعة حاضر در جستجوی پاسخ برای این سوال است که آیا مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان
دارای روایی سازه و پایایی مناسب جهت استفاده برای کودکان ایران است یا خیر.
روش پژوهش
جامعه و نمونة پژوهش
پژو هش حاضر ،از نوع مطالعات توصیفی بود که با توجه به هدف مطالعه بهصورت مقطعی انجام
گرفت .جامعة آماری پژوهش ،کلیة دانشآموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی بود که در سال
 1399-1400مشغول به تحصیل بودند .با توجه به اینکه برای تحلیل عاملی تائیدی حداقل حجم
نمونه براساس عاملها تعیین میشود و حجم نمونه توصیهشده حدود  20آزمودنی برای هر عامل
(متغیر پنهان) است (مییرز ،گامست و گوارینو ،)2016 ،تعداد  200آزمودنی برای بررسی
ویژگیهای روانسنجی مقیاس حاضر انتخاب شد .نمونة پژوهش بهصورت در دسترس انتخاب
شد .در مطالعة حاضر  139دانشآموز پسر و  61دانشآموز دختر مشغول به تحصیل در مقطع
35
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ابتدایی شرکت داشتند .سن کودکان شرکتکننده در این مطالعه  6/9تا  13سال و با میانگین
 9/06و انحراف استاندارد  1/78بود .تعداد و درصد کودکان مشغول در هر پایه تحصیلی در جدول
زیر گزارششده است.
جدول  .1درصد و فراوانی دانشآموزان مشغول به تحصیل در پایههای تحصیلی
پایة تحصیلی

تعداد کودکان مشغول به تحصیل در پایه

درصد کودکان مشغول به تحصیل در پایه

اول

57

28/5

دوم

39

19/5

سوم

36

18

چهارم

21

10/5

پنجم

22

11

ششم

25

12/5

روش اجرا
معیارهای ورود به پژوهش شامل اشتغال به تحصیل در مقطع ابتدایی ،نداشتن اختالالت جسمی
و روانی (مطابق گزارش والدین) بود.
جهت جمعآوری دادهها ،مقیاس تفکر آیندهنگر به همراه چکلیست اطالعات جمعیتشناختی
بهصورت آنالین بر روی  Google Formقرار داده شد و برای تکمیل از طریق معلمان در اختیار
والدین قرار داده شد .از آنجاییکه دادهها بهصورت پرسشنامة الکترونیکی جمعآوری شدند و
پرکردن سلولهای پرسشنامة اجباری بود ،پاسخهای جمعآوریشده فاقد داده گمشده بود.
ابزار پژوهش
ابزار مورد استفاده این پژوهش مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان(1مازاچووسکای و مهی)2020 ،
که بهصورت خودگزارشی از سوی والدین تکمیل شد .این مقیاس شامل  44گویه است که در
یک مقیاس لیکرت  6درجهای (کامالً مخالفم= ،1مخالفم= ،2تا حدودی مخالفم= ،3تا حدودی
موافقم= ،4موافقم= ،5کامالً موافقم= )6تدوین شده است .در این مقیاس گویههای ،14 ،9 ،6 ،1
 40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 ،29 ،27 ،25 ،24 ،21 ،19 ،18و  44بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشود .مقیاس حاضر شامل  5خردهمقیاس پسانداز و صرفهجویی (گویههای  1تا
children’s future-oriented cognition
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 ،)9حافظة آیندهنگر (گویههای  10تا  ،)17آیندهنگری رویدادی (گویههای  18تا  ،)26برنامهریزی
( 27تا  )35و به تأخیر انداختن لذت (گویههای  36تا  )44است .مازاچووسکای و مهی ()2020
پایایی این ابزار را بر روی کودکان  3تا  7ساله  0/89برای نمره کل و بین  0/74تا  0/88برای
خردهمقیاسها گزارش کردهاند که نشان داده پایایی مطلوب مقیاس حاضر است.
روش تحلیل
به جهت بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان ،ابتدا نرمال بودن توزیع
داده بررسی شد .برای بررسی روایی سازه مقیاس حاضر از روش تحلیل عاملی تائیدی و بهمنظور
بررسی پایایی این مقیاس از روش بررسی ضریب همبستگی خردهمقیاسها با یکدیگر و با نمره
کل ،ضریب آلفا ی کرونباخ برای سنجش همسانی درونی و روش دونیمهکردن گاتمن با کمک
نرمافزارهای تحلیل آماری  LISREL8.8و  SPSS24استفاده شد.
یافتهها
برای بررسی روایی سازه و برازندگی شواهد تجربی جمعآوریشده با مدل پنج عاملی مقیاس تفکر
آیندهنگر از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول استفاده شد.
قبل از اجرای تحلیل عاملی تائیدی ،برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیر تفکر
آیندهنگر در شرکتکنندگان از شاخصهای چولگی 1و کشیدگی 2و آزمون کمولوگروف-
اسمیرنوف3استفاده میشوند .آماره چولگی دادهها  0/03و آماره کشیدگی دادهها  -0/37بود و
چون این دو شاخص در بازه ( )-2 ،2قرار دارند ،توزیع دادهها نرمال است .آزمون کمولوگروف-
اسمیرنوف نیز در سطح  0/05معنیدار نبود؛ بنابراین توزیع دادهها نرمال است و میتوان از آزمون
پارامتریک تحلیل عاملی تائیدی استفاده کرد.
2
از شاخصهای نسبت مجذور کای به درجه آزادی ( ،)X /dfمیانگین مجذورات تقریب
( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازندگی ( ،)GFIشاخص نیکویی برازندگی اصالحشده
( ،)AGFIشاخص برازندگی افزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص نرم
شده برازندگی ( )NFIاستفاده شد.

Kolmogorov–Smirnov test

3

skewness
kurtosis
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نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقادیر شاخصهای روایی سازه و برازندگی به ترتیب
،AGFI = 0/62 ،GFI = 0/66 ،NFI = 0/76 ،IFI = 0/85 ،CFI = 0/85
 )X2/d= 2.52 ،df= 892 ،X2= 2243.21 ،RMSEA = 0/087است؛ بنابراین نتایج تحلیل
عاملی تائیدی نشان داد که ساختار پنج عاملی مقیاس تفکر آیندهنگر از برازش متوسطی برخوردار
است .متخصصان آماری مقادیر  RMSEAکمتر از  0/08را نشاندهنده برازش خوب 0/08 ،تا
 0/10را بیانگر برازش متوسط و باالتر از  0/10را نشاندهنده برازش ضعیف میداند (مییرز و
همکاران .)2016 ،مقدار  RMSEAبرای مطالعه حاضر برابر با  0/087بهدست آمد که بیانگر
برازش متوسط مدل با دادهها در مطالعة حاضر است.

شکل  .1مدل ساختاری تائید شدة نسخة فارسی مقیاس تفکر آیندهنگر

در ادامه بهمنظور برآورد همسانی درونی مقیاس به بررسی ضریب آلفای کرونباخ گویهها پرداخته
شد که ضریب آلفای کرونباخ نمره کل مقیاس نیز برابر با  0/89به دست آمد که حکایت از اعتبار
مناسب مقیاس حاضر است (جدول .)2
همچنین ،برای بررسی پایایی مقیاس تفکر آیندهنگر از روش دونیمه کردن1استفاده شد که
ضریب  0/85برای  44گویه مقیاس بهدست آمد.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ به تفکیک خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر
تعداد گویه

ضریب آلفا کرونباخ

خردهمقیاس
پسانداز و صرفهجویی

9

0/54

حافظه آیندهنگر

8

0/79
Guttman split-half coefficient
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آیندهنگری رویدادی

9

0/66

برنامهریزی

9

0/76

به تأخیر انداختن لذت

9

0/63

نمره کل

44

0/89

عالوه بر این ،جهت بررسی پایایی مقیاس حاضر ،همبستگی بین خردهمقیاسها و همبستگی
آنها با نمرة کل محاسبه شد که نتایج آن در جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر
1

خردهمقیاس

3

2

5

4

1

 .1پسانداز و صرفهجویی
 .2حافظه آیندهنگر

*

 .3آیندهنگری رویدادی

0/14

0/17

 .4برنامهریزی

**

0/28

 .5به تأخیر انداختن لذت

**

0/27

 .6نمره کل

**

0/51

1
**0/35
**

0/54

**

0/21

**

0/60

1
**
**
**

1

0/66

0/46

0/73

**

0/48

**

0/84

1
**

0/66
*

= p<0/05
= p<0/01

**

نتایج جدول باال نشان داد که تمام خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر بهطور معنیداری با نمرة
کل مقیاس همبستگی مثبت دارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعة حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان مازاچووسکای
و مهی ( )2020در دانشآموزان مقطع ابتدایی بود .نتایج مربوط به پایایی این مقیاس با استفاده
از روش دونیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که ضرایب پایایی بهدستآمده به لحاظ
روانسنجی برای تمام خردهمقیاسها و کل مقیاس باال بود .همچنین ،همبستگی تمام
خردهمقیاسهای تفکر آیندهنگر با نمرة کل مقیاس مطلوب بود؛ بنابراین ،میتوان گفت که این
ابزار از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است .در مجموع میتوان چنین نتیجه گرفت که مقیاس
تفکر آیندهنگر کودکان از پایایی باالیی جهت سنجش عملکردهای شناختی معطوف به آیندهنگری
39
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در کودکان ایرانی برخوردار است .برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد که نتایج نشان داد مدل برازش داشته است و تأیید میشود .ازآنجاکه در کشور ما نیز این
مدل برازش داشت ،احتماالً میتوان به ماهیت تقریباً یکسان سازه شناخت آیندهنگر در جوامع
مختلف اشاره نمود .نتایج این مطالعه با یافتههای مازاچووسکای و مهی ( )2020که روایی و
پایایی مقیاس تفکر آیندهنگر کودکان را گزارش کردهاند همسو است و نشان میدهد که این
مقیاس میتواند بهعنوان ابزار والد-گزارشدهی دارای اعتبار و پایایی در زمینه سنجش
توانمندیهای آیندهنگر کودک باشد.
مقیاس تفکر آیندهنگر ،با اطالعات دریافتی از والدین پنج عامل پسانداز و صرفهجویی ،حافظة
آیندهنگر ،آیندهنگر رویدادی ،برنامه ریزی و به تاخیر انداختن لذت را مورد سنجش قرار میدهد
و ابزاری امیدبخش و مورد اعتماد برای پژوهشگران و درمانگران عالقهمند به زمینة شناختی است.
همانطور که در این مطالعه به اثرات بلندمدت و چندجانبة توانمندی شناخت آیندهنگر کودکان
اشاره شده است ،سنجش و ارزیابی بهموقع ،میتواند چشمانداز ارزشمندی از این توانمندی مهم
شناختی در اختیار پژوهشگران ،درمانگران و متخصصین امور آموزشی قرار دهد .طراحی این ابزار
بهصورت والد-گزارشی توسط طراحان این مقیاس (مازاچووسکای و مهی )2020 ،برای غلبه بر
مشکالت آزمونهای ارزیابی شناختی آزمایشگاهی و مشکالت در تعمیمپذیری یافتههای این
ابزارها به زندگی روزمره انجام شده است.
بهطورکلی ،بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش در خصوص روایی و پایایی مقیاس تفکر
آیندهنگر کودکان میتوان گفت که این مقیاس ابزار مناسبی برای سنجش شناخت آیندهنگر در
کودکان مقطع ابتدایی در جامعه ایرانی است و میتواند ماهیت چندبعدی سازه تفکر آیندهنگر را
مورد سنجش قرار دهد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از این ابزار برای بررسی ارتباط
شناخت آیندهنگر با کفایت شخصی ،تحصیلی و اجتماعی کودکان ایرانی و مشکالت احتمالی تفکر
آیندهنگر در گروه های بالینی استفاده شود .این پژوهشی از جایی حمایت مالی دریافت نکرده
است .از تمامی والدینی که در انجام این طرح همکاری نمودند تشکر و قدردانی میکنیم.
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ردیف

کامالً مخالفم ()1


برای کسی که هنوز از راه نرسیده صندلی نگه
میدارد (برای مثال سر میز شام یا در سالن
نمایش).
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مخالفم ()2

برای موقعی که ممکن است حوصلهاش سر برود
چیزهایی را کنار میگذارد (برای مثال هنگامیکه
منتظر نوبت دکترش میماند کتاب جدیدی را برای
خواندن کنار میگذارد).

() 3









تا حدودی مخالفم

.4

تالش میکند برای کاهش زمان الزم برای تکمیل
یک تکلیف راهی پیدا کند (برای مثال وقتی دیر
میکند از کوتاهترین مسیر برای رفتن به خانهی
دوستش استفاده میکند ،یا موقع نظافت از یک
جعبه برای جمعکردن وسایلش استفاده میکند).







تا حدودی موافقم ()4

.3















موافقم ()5

.2

به مدتزمان مورد نیاز برای پسانداز و رسیدن به
هدف دلخواهش توجهی ندارد (برای مثال به تعداد
برچسبهایی که باید برای جایزه گرفتن به دست
آورد توجه نمیکند).









کامالْ موافقم ()6

.1

عبارات
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برای قرارهای بعدی چیزی برای نشان دادن کنار
میگذارد (برای مثال یک اثری هنری را برای نشان
دادن در قرار مالقاتی که هفتهی بعد خواهد داشت
کنار میگذارد).













.6

میان وعدهی زیادی میخورد و جایی برای شام
نمیگذارد.













.7

برای خریدهای بعدی در قلکش پول پسانداز
میکند.















.8

چیزهایی که برای دفعات بعدی نیاز دارد را دور
میریزد (برای مثال چیزهایی که بعداً برای کار
هنری یا کاردستی نیاز دارد را بیرون میاندازد).
برای انجام تکلیفی که به فعالیت جسمانی زیادی
نیاز دارند ،انرژی ذخیره میکند (برای مثال در
طول روز استراحت میکند تا برای بازی فوتبالی
که بعدازظهر پیشرو دارد انرژی ذخیره کند).



.10

چیزهایی که باید برداشته /خریداری شود را به
خاطر میآورد (برای مثال ،به والدینش یادآوری
میکند که از فروشگاه مواد غذایی حبوبات بخرند).



.11

یادش میماند که چه زمانی باید بهجایی برود
(برای مثال ساعت  3عصر باید به خانهی دوستش
برود).



.12

یادش میماند که پیامهایی را به خانواده/دوستانش
برساند (برای مثال به پدر/مادرش بگوید وقتی
میآید تا او را از مدرسه بردارد برایش پیتزا بیاورد).



از والدین یا دوستانش میخواهد چیزهایی را که
ممکن است فراموش کند را به او یادآوری کنند
(برای مثال از والدینش میخواهد که خوراکیهای
مراسم خاصی را برای کالسش بردارند).



.14

برنامه هفتگی خود را فراموش میکند (برای مثال
فراموش میکند که بعد از مدرسه کالس موسیقی
دارد).



.15

وسایل الزمی که باید به مدرسه /مهدکودکش ببرد
را یادش می ماند (برای مثال لباس اضافه برای زنگ
ورزش یا نمایش).



.5

.9

.13
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ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر در کودکان ...

وسایل الزمی که باید برای مناسبتهای خاص با
خود بردارد را به خاطر میسپارد (برای مثال یادش
میماند که برای تولد دوستش کادو ببرد یا برای
جشن خاصی در مدرسه لباس مناسب بپوشد).



در صورت بارندگی و تغییر آبوهوا فراموش
میکند برای خود لباس مناسب بردارد (برای مثال
فراموش میکند برای روزهایی که قرار است
بارندگی باشد پالتو بارانی و چتر بردارد).



.18

متوجه نیست خواستههای حال حاضر و آیندهاش
میتوانند باهم متفاوت باشند (برای مثال ،وقتی
صبح از خواب بیدار میشود پر از انرژی است و
ممکن است به این فکر نکند که شب خسته خواهد
بود).



.19

.16

.17































متوجه نیست که ممکن است ترجیحهایش در
طول زمان تغییر کنند (برای مثال ،ادعا میکند که
من همیشه عاشق رنگآمیزی خواهم بود).













متوجه این موضوع هست که با اینکه تازه یک وعده
غذایی خورده اما ممکن است بعداً گرسنه شود.













.21

.22

.20

.23

.24
.25

نمیتواند حاالت فیزیکی آینده را پیشبینی کند
(برای مثال وقتی میخواهند به پارک بروند به این
فکر نمیکند که با خودش لباس مناسب ببرد).













مسئولیتهای مراقبت از یک موجود زنده دیگر در
آینده را بهدرستی میشناسد (برای مثال ،مراقبت
از حیوان خانگی یا یک گیاه).













میداند که حتی اگر االن به فعالیتی بیعالقه است،
ممکن است بعداً به آن فعالیت عالقهمند شود
(برای مثال ،ممکن است امروز نخواهد با خواهر یا
برادرش بازی کند ،اما فردا بخواهد با او بازی کند).













متوجه نیست که اگر االن بیمار است ،در روزهای
آینده حال بهتری پیدا خواهد کرد.













نیازهای فیزیولوژیکی آینده را دستکم میگیرد
(برای مثال ،قبل از یک پیادهروی طوالنی به
دستشویی برود).
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.26

به وسایل الزم برای یک سفر فکر میکند (برای
مثال ،برای یک سفر طوالنی ،عروسک یا کتاب
برمیدارد).



.27

بدون اینکه به راهحلهای احتمالی برای حلمسئله
فکر کند ،خود را در یک مسئله پیچیده غرق
میکند (برای مثال ،قبل از اینکه تکههای پازل را
طبق رنگهایشان دستهبندی کند شروع به چیدن
آنها میکند).



در مورد چیزهایی که ممکن است برای مدرسه/
مهدکودکش در هفته الزم داشته باشد برنامهریزی
میکند (برای وسایلی که باید به نمایش ببرد
برنامهریزی میکند).



.29

برای چیزهایی که باید با خود به تعطیالت ببرد
برنامهریزی نمیکند (برای مثال ،وسایل سفر را در
چمدانش جمع نمیکند).



.30

خودش را درگیر برنامهریزی برای فضای شخصی
خود میکند (برای مثال ،هنگام تغییر دکوراسیون
اتاقخواب ،رنگ خاصی میخواهد).



برای خود هدفگذاری میکند و بهمنظور رسیدن
به آن اهداف گام برمیدارد (برای مثال ،آرزو دارد
شنا یاد بگیرد و از والدینش درخواست میکند تا
او را در کالسهای شنا ثبتنام کنند).



خود را درگیر برنامهریزی رویدادهای اجتماعی
میکند (برای مثال ،به والدینش میگوید که
دوست دارد کدامیک از دوستانش را به میهمانی
دعوت کند).



موقع بیرون رفتن برای برداشتن چیزهای مناسب
برنامهریزی نمیکند (برای مثال ،روز پیکنیک
برای بردن یک میان وعده برنامهریزی نمیکند).



قبل از انجام یک فعالیت ،دنبال اطالعات الزم
میگردد (برای مثال ،از معلمش اجازه میگیرد تا
ببیند که آیا میتواند حیوان خانگیاش را هم برای
اجرا بیاورد).



.28

.31

.32

.33

.34
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.35

.36

ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر آیندهنگر در کودکان ...

برای موقعیتهای زمانی آینده برنامهریزی نمیکند
(برای مثال ،برای بردن هدیه به جشن تولد
دوستش برنامهریزی نمیکند).













حتی اگر بگویید که به او دسر نمیدهید ،بازهم
برای ناهار غذاهای سالم نمیخورد.













ترجیح می دهد بالفاصله تلویزیون ببیند یا بازی
کند تا اینکه بعداً برای مدتی طوالنیتر همان کار
را انجام دهد.













میخواهد فوراً تمام هدایایش را باز کند و منتظر
روز مناسب نمیماند (برای مثال ،تولد یا عید).













اگر بتواند بالفاصله چیزی را داشته باشد ،حتی اگر
واقعاً آن را دوست نداشته باشد به آن رضایت
می دهد (برای مثال ،به عروسکی که زیاد دوست
ندارد قناعت میکند).



.40

ترجیح میدهد یکچیز را با تالش کمتر به دست
آورد تا اینکه دو چیز را با تالش بیشتری به دست
بیاورد (برای مثال ،برچسبهای تشویقی).



.41

برای بهدستآوردن چیزی که به نظرش ارزشمند
است در صفی طوالنی منتظر میماند (برای مثال،
بهجای اینکه فقط حیوانات باغوحش را ببیند ،برای
عکس گرفتن با آنها مدتی طوالنی در صفی بلند
منتظر میماند).



.42

برای شرکت کردن در فعالیتی سرگرمکننده حاضر
است فعالیتی خستهکننده را به اتمام برساند (برای
مثال ،بازی با دوستان یا تماشای تلویزیون).



.37

.38

.39

.43

.44









































از یک خوراکی کوچک که االن میتواند بخورد
صرفنظر میکند تا بعداً خوراکی بیشتری بگیرد
(برای مثال ،ترجیح میدهد دو بیسکوییت بعد از
ناهار بخورد ،نه یک بیسکوییت قبل از ناهار).













ترجیح می دهد سریعاً به کیک گاز بزند ،نه اینکه
مدت طوالنیتری منتظر بماند تا تکهای کامل از
کیک را بخورد.
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