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  چکیده
 را آینده و حال گذشته، از شخص ارزیابی یا ادراك چگونگی انداز زمانچشم :مقدمه

     در هنگام فرد که دارد ناهشیاري شناختی ساختار انداز زمان،چشم. کندمی مشخص
هدف  .بردمی کار به بلندمدت یا مدت کوتاه اهداف و اعمال درباره گیريتصمیم

انداز زمان،  گیري هدف در رابطه بین چشماي جهتپژوهش حاضر تعیین نقش واسطه
 223(نفر  424به این منظور : روش. و تعلل تحصیلی دانشجویان بود پیشرفت تحصیلی

دانشگاه ) ادبیات، مهندسی، علوم پایه(هاي مختلف از دانشجویان دانشکده) مرد 201زن، 
انداز به مقیاس چشماي انتخاب شدند و گیري خوشهفارس بوشهر به روش نمونه خلیج

  مقیاس ، (TFTPS) ، مقیاس آینده متعالی)سؤالی 56فرم ، ZTPI( زمان زیمباردو
 (TPS)ورزي تحصیلی  نامه تعللو پرسش )AGQ-S 2 × 3( 3×2گیري هدف جهت

 :ها یافته. ها از مدل معادالت ساختاري استفاده شدوتحلیل داده جهت تجزیه. پاسخ دادند
 داري بود؛ گیري هدف معنیو جهت انداز زمانمستقیم بین چشم رابطه نتایج نشان داد که

        ي غیرمستقیم رابطه. انداز زمان و تعلل تحصیلی معنادار بودبین چشم و رابطه
ي همچنین رابطه. گیري هدف و تعلل تحصیلی با پیشرفت تحصیلی معنادار بودجهت

. با پیشرفت تحصیلی معنادار بودگیري هدف انداز زمان از طریق جهت غیرمستقیم چشم
انداز زمان از طریق تعلل تحصیلی با پیشرفت ي غیرمستقیم چشمبه عالوه رابطه

نتایج مدل معادالت ساختاري حکایت از برازندگی مدل مفروض . تحصیلی معنادار بود
گیري هدف نقش توان گفت که جهتها میبا توجه به یافته :گیري نتیجه. تحقیق داشت

انداز زمان، پیشرفت تحصیلی و تعلل تحصیلی ایفا بین چشم اي مهمی در رابطههواسط
انداز زمان، افزایش آگاهی نسبت چشم  بر این اساس با در نظر گرفتن نقش. کندمی

توان پیشرفت تحصیلی دانشجویان را بهبود گیري هدف و تعلل تحصیلی میجهت
  .بخشید

گیري  پیشرفت تحصیلی، تعلل تحصیلی، جهتانداز زمان، چشم :واژگان کلیدي
  .هدف

 

Abstract  
  
Aim: Time perspective identifies a person's perception or assessing of 
past, present, and future. Time perspective, has an unconscious 
cognitive structure that a person uses in decision-making on short-term 
or long-term goals and actions. The aim of this study was to examine 
the mediating role of achievement goal in the relationship between 
time perspective, academic achievemen, and students' academic 
procrastination. Method: For this purpose, 424 (223 female, 201 

male) students from different faculties (Literature, Engineering, 
Science) of the Persian Gulf University of Bushehr were selected by 
cluster sampling method and responded to the Zimbardo Time 
Perspective Scale (ZTPI, the form of 56 questions), Transcendental 
Future Time Perspective Scale (TFTPS), Measuring Target Scale 3×2 
(3×2 AGQ-S), and the Academic Procrastination Scale (TPS). 
Structural Equation Modeling was used to analyze the data. Results: 
The results showed a direct significant relationship between the time 
perspective and achievement goal. Besides, there was a significant 
relationship between time perspective and academic procrastination 
and a significant indirect relationship between achievement goal and 
academic procrastination. Also, the indirect relationship between time 
perspective through achievement goal with academic achievement 
was significant. In addition, the indirect relationship between time 
perspective through academic procrastination and academic 
achievement was significant. Results of Structural Equation Modeling 
indicated the fitness of the supposed model in the study. Conclusion:  
According to the findings, it can be said that time perspective has an 
important mediating role in achievement goal in the relationship 
between academic achievement and academic procrastination. 
Accordingly, taking into account the time perspective role and raising 
awareness of achievement goal and academic procrastination can 
improve students' academic achievement. 
Keywords: Time Perspective, Academic Achievement, Academic 
Procrastination, Achievement Goal. 
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  مقدمه
 آموزش و تعلیم و تربیت، اصلی اهداف از یکی

 پیشرفت. استآموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 که است يچندبعد ساختار یک تحصیلی

 ي کننده تیتقو، شخصی صالحیت ي دکنندهییتأ
 و هدایتگر مسیرهاي شغلی جدید است شغلی اهداف

ـ  نرگیا ؛1981 ،2و وایس استایپک؛ 2014، 1زاکر(
پیشرفت تحصیلی بیانگر . )2016 ،3پوپ سابتریکا و

ها و اهداف آموزشی ی به استانداردیابمیزان دست
در ارتباط با پیشرفت تحصیلی و ). 1985، 4ربر(است 

صورت رتقاي آن، تحقیقات زیادي تالش براي ا
براي افرادي که مشتاق به بدون شک . گرفته است

 .یادگیري و تحصیل هستند، زمان متغیر مهمی است
 که هایینگرش و زمان نسبت به افراد اندازچشم وهنح
 بر نیرومندي تأثیر د،نگذارمیان می در اطرافیان با

 مردم بیشتر دارد، با این وجود انسان زندگی هايجنبه
 زمانی عادي، اهمیت افراد چه و مطالعه اهل افراد چه
  ).2008 ،5بوید و زیمباردو( گیرندمی کم دست را

یک بعد اساسی از ساختار  زمان انداز چشم
 يبند دسته صورت بهکه  شناسی زمان استروان

هاي چهارچوب تجربه فرآیندهاي شناختی انسان به
زیمباردو، بوید، (شود می و آینده ظاهر گذشته، حال

که  اي دارداغلب روند ناهشیارانه این نگرش). 1999
آن جریان مستمر تجارب شخصی و  موجب  به

یابد از آن پیوند میزمانی،  يها مقولهعی به اجتما
دهد یا به آن انسجام جهت که به این وقایع معنا می

                                                             
1. Zacher 
2. Stipek &Weisz 
3. Negru-Subtirica & Pop 
4. Reber 
5. Zimbardo & Boyd  

 حال گذشته، شامل مدل این). 1938، 6هال(بخشد می
 زمان به یافته اختصاص عاطفی يها ارزش و و آینده

 و مثبت( گذشته، )گراجبر و گرا لذت( حاضر حال
 و اسوارد زیمباردو،( ستامتعالی   ندهیآو  آینده، )منفی

 ؛ وان2007 ،8مورالزـ  دیاز و ؛ فراري7،2012اسوارد
 ؛منفی گذشته زمان انداز چشم ).9،2015کاریز و بک

 مورد در فکري نشخوار و تأسف بدبینی، یک توسط
 شود می مشخص آن به نسبت منفی و نگرش گذشته

 ).1999 بوید، و زیمباردو ؛2008 بوید، و زیمباردو(
 نگرش یک  دهنده مثبت نشان از زمان گذشتهاندچشم

انداز زمان چشم .است گذشتهمثبت نسبت به  عاطفی
 گذرانی خوش و پذیري ریسک با گراحال لذت

 لحظه در گرا، لذت حالداراي افراد  .شود می مشخص
 دنبال به و کنند می اجتناب ناراحتی از کنند، می زندگی
). 1999 ،یدو بو زیمباردو( هستند بخش لذت تجارب

 یدکنندهناام نگرش مظهرانداز زمان حال جبرگرا چشم
 زیمباردو( است زندگی کلی طور به و آیندهنسبت به 

 دهنده نشانانداز زمان آینده چشم). 2008 بوید، و
با  اغلب که است آینده به نسبت کلی گیري جهت

 زیمباردو و بوید،( است مرتبط هدفمند رفتارهاي
 تا فیزیکی مرگ تصور شامل عالیمت ي آینده ).2008

 ).1997 ،زیمباردو بوید و( پس از مرگ است
 مرگ از پس مجازات یا ابدي هاي پاداش بینی پیش
 و باشد داشته فرد براي توجهی قابل اهمیت تواند می
 حال زندگی در اي مالحظه قابل تأثیر ترتیب این به

رسد تمایل به نظر می). 2015 کاریز،و  بک وان( دارد

                                                             
6. Hall 
7. Zimbardo, Sword & Sword 
8. Ferrari & Díaz-Morales 
9. Van Beek & Kairys 
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هاي زمانی خاص، یا عدم  به یکی از چهارچوب
ی، باعث انطباق عملکرد توجه به یک چهارچوب زمان

و  هولمن(شود  زمانی می  چهارچوب آنفرد با 
  ).2008 ،2، ریسچال و زیمرمن؛ کروگر1998، 1سیلور

 ماناهداف به دادن شکل باعث زمان اندازچشم
 تعیین را ما رفتار خود، نوبه به اهداف این و شود یم

 ما فعلی رفتار به دادن شکل در مهمی نقش و کندمی
، 3هارفورد از نقل به ؛1999 زیمباردو،( کندمی بازي

ر ب تواند میزمان  انداز چشمدر این راستا  ).2011
گیري اهدافشان و در جهت دانشجویان روي انگیزه

 یريگ جهتدر واقع . باشد مؤثرآنان  همچنین عملکرد
اصلی تحقیق در مورد انگیزه  هاي ینهزمهدف یکی از 

که با موفقیت و عملکرد در حوزه  استو انگیزش 
 شود یمهاي آموزشی به کار برده تحصیلی و محیط

  .)2001، 4؛ وندوال2001الیوت و مک گرگور،(
یک  عنوان به هدف گیرينظریه جهت

است  تربیتی شناسانروان میان چارچوب اساسی در
 مورد در بنا شده است و که بر مبناي شایستگی

بیانگر تالش افراد براي که است  دالیلی و اهداف
 ؛2006الیوت،( رسیدن افراد به شایستگی است

؛ 2008 ،6پینتریچ و میس شانک،؛ 2005 ،5الیوت
 گیري جهت نظریه .)2016، 7میکسزا، تان و دي

 سپري آن عمر از که اي دهه سه در پیشرفت، هدف
 است بوده بسیاري تتحوال و تغییر شاهد شده،

 هدف هاي گیري جهت. )2016، 8دکر و همکاران(

                                                             
1. Holman & Silver 
2. Kruger, Reischl & Zimmerman 
3. Harford 
4. VandeWalle 
5. Elliot 
6. Schunk, Meece & Pintrich 
7. Miksza, Tan & Dye 
8. Dekker at ell 

 بیان فهد پردازان نظریه سوي از مختلفی و متفاوت
که توسط  بنديکه در جدیدترین تقسیم است شده

 صورت گرفت به )2011( 9پیکران موریاما، الیوت،
 اهداف به تسلط بر مبنی هاي هدف تفکیک وسیله
 هدف الگوي یگران،د و خود تکلیف، بر مبنی

 شش وجهی الگوي به را چهار وجهی پیشرفت
 ،10کاري الیوت، ماسکرت، از نقل به( دادند گسترش

بعد  گانه شاملدر این الگو اهداف شش). 2015
 یفبر تکل یمبتن یستگیشا که بر 11یفبه تکل یشگرا
 یخوب را به یفهوظ یعنی یکاست استوار  یفتکل

بعد ؛ )2011و همکاران،  یوتال( است انجام دادن
کفایت به  یاجتناب از ب که بر 12یفاجتناب از تکل

 یینتع(است استوار  یفتکلنظر رسیدن بر اساس 
ماسکرت  نه یابهتر شده است  یزيچ ینکها ي درجه

 که بر 13به خود یشگرابعد  ؛)2015و همکاران، 
به (است استوار خود  رب یمبتن یستگیبه شا یابیدست

بعد  ؛)ز گذشته انجام دادنرا بهتر ا يعنوان مثال، کار
بر  یمبتن کفایتی یاجتناب از ب که بر 14اجتناب از خود

به عنوان مثال، اجتناب از انجام (است استوار خود 
 15یگرانبه د یشگرابعد  ؛)بدتر از گذشته يدادن کار

استوار  یگراند رب یمبتن یستگیبه شا یابی دست که بر
انجام  رانیگرا بهتر از د يبه عنوان مثال کار(است 
اجتناب از  که بر 16یگراناجتناب از د بعد و) دادن

به (است استوار  یگراننسبت به د کفایت بودن یب

                                                             
9. Elliot, Murayama & Pekrun 
10. Mascret, Elliot & Cury 
11. Task- approch 
12. Task-avoidance 
13. Self-approch 
14. Self-avoidance 
15. Other-approch 
16. Other-avohdance 
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بدتر از  يعنوان مثال، اجتناب از انجام دادن کار
  .)2011و همکاران،  یوتال(است ) یگراند

 هگرفتن زمان اختصاص داده شده ب کم دست 
گرفتن  کم دست ،)1994، 1رت و کمپاب( یک کار
و  يفرار( یفوظا یلتکم ايبر مورد نیاززمان 

تا زمان فرا  را ف محولهیشروع وظا ،)2000 ،2یدیودوا
، 3مورن و سالمون سایکال،( یینهازمان  یدنرس

در محیط که  شود یممنجر به تعلل ورزي . )2000
 و بوزي آنوگ کولینز،( آموزشی بسیار شایع است

به عنوان  رزيتعلل واز آنجا که  .)4،2008ااو جی
گیري زمان مشاهده شده  جهتدر ابعاد اتالف وقت 

ساختار  ینا يبه وضوح برای بعد زمان است،
 ).2007مورالز،  ـ ي، دیازفرار(مهم است  یتیشخص

تواند به عنوان چنین نوع نگرش به ابعاد زمانی میهم
درونی  هاي یزهانگمنبع انگیزشی عمل کند و افراد را با 

تواند هدایتگر شخص در که می وردو بیرونی بار آ
انتخاب اهداف جهت پیشرفت تحصیلی و کاهش 

  ).2001، 5؛ بوستا1999سادلر و بولی،(تعلل باشد 
بر  زمان انداز چشمنقش طبق تحقیقات مختلف 

، 6تامپسون، تامپسون و گراور( پیشرفت تحصیلی
؛ بوید و 2003، 7هارپر، زیمباردو و بوید ؛2007

، )2009، 8براینسما و جانسن، الین ؛2005زیمباردو، 
 ا و هافمن(گیري هدف با پیشرفت تحصیلی جهت

 و وراگت؛ 2008، 10مایلز و سنکو ؛2008، 9سپاتاریو

                                                             
1. Burt & Kemp 
2. Ferrari & Dovidio 
3. Pychyl, Morin & Salmon 
4. Collins, Onwuegbuzie & Jiao 
5. Bosato 
6. Thompson, Thompson & Grover 
7. Harber,Zimbardo & Boyd 
8. Bruinsma,  Jansen & Ellen 
9. Hoffman & Spatariu 
10. Senko & Miles 

و تأثیر تعلل تحصیلی بر ارتقاء ) 2008، 11اورت
؛ 2004 ؛ فراري،2009، 12کوزوکو و کالسن( تحصیلی
بررسی شده  )2008، 13و راجانی کراوچاك کالسن،

انداز زمان در  نابراین با توجه به اهمیت چشمب؛ است
تحصیل و مسائل تحصیلی و با توجه به اینکه   زمینه

 و آغاز به زمانی انداز با چشم مرتبط هاي پژوهش

 ایران در اما گردد، برمی میالدي بیستم قرن هاي میانه

 را اولیه هاي گام هنوز دیگر، کشورهاي برخی مانند

 نظري پارادایم دلیل نهمی به. گذارد می سر پشت

 بتوان که فراگیري در این زمینه وجود ندارد چندان

 در آتی اساسی و کاربردي هاي پژوهش آن براساس

 همواره رو این از .ساخت استوار آن بر را حوزه این

 باید که دارد وجود بیشتري هاي سؤال مورد این در

پژوهش حاضر در پی آن لذا . گیرد قرار بررسی مورد
: ازجملهپاسخ دهد،  ها سؤاله به برخی از این است ک

یک  کدامزمان  انداز چشماز میان عوامل مختلف 
بهتري براي پیشرفت تحصیلی و تعلل   کنندهبین  یشپ

نقش هرکدام از عوامل  ؛ واست تحصیلی دانشجویان
 انداز چشمیري متغیر نظرگگیري هدف با در جهت

حصیلی زمان در تبیین پیشرفت تحصیلی و تعلل ت
یري هدف گ که چگونه جهت این مثالً .چگونه است

 و تعلل تحصیلی تأثیرپیشرفت تحصیلی  بر
گذشته، ( زمان انداز چشمبعاد از ا یک ؟ کدامگذارد می

بین بهتري براي مسائل تحصیلی از  یشپ) حال و آینده
جمله پیشرفت تحصیلی و تعلل تحصیلی در 

نسبت  ها نگرشاغلب  یا و؟ استدانشجویان ایرانی 
زمان در بین دانشجویان ایرانی چگونه  انداز به چشم
پیشرفت تحصیلی و تعلل ا این نگرش بر یاست؟ آ

                                                             
11. Vrugt & Oort 
12. Klassen & Kuzucu 
13. Klassen, Krawchuk, & Rajani 
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مدل بین  يا و آیا رابطه است؟ تأثیرگذار تحصیلی
یري هدف و پیشرفت تحصیلی و تعلل گ جهت

 واقع در دانشجویان وجود دارد؟تحصیلی در بین 
 انداز چشمبین   رابطهبررسی هدف پژوهش حاضر، 

یري هدف، تعلل تحصیلی و پیشرفت گ جهتزمان، 
کاهش تعلل و یافتن راهبردهایی براي تحصیلی 

یري نظرگتحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی با در 
عالوه بر این . است زمانی دانشجویان انداز چشمابعاد 

یري گ جهتپژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش 
علل تحصیلی هدف بر پیشرفت تحصیلی و همچنین ت

آموختگان از  تا عالوه بر آنکه بر آگاهی دانش است
افزوده شود، با آگاهی بر  ماهیت و علل تعلل تحصیلی

هایی  هاي تعلل تحصیلی، راهکارها و پیشنهادپیامد
جهت کاهش تعلل تحصیلی دانشجویان از سوي 

  .مند ارائه شودگران عالقهپژوهش
بررسی اهمیت پژوهش حاضر از چند بعد قابل 

اینکه در مطالعات قبلی مشخص شده  اوالً. است
مهم در  نیب شیپاست که چشم انداز زمان یک متغیر 

گرایش به رفتارهاي پرخطر مانند خطرات رانندگی 
، مصرف الکل و مواد )1997و اکادو،  زیمباردو(

و  ، ابتال به ایدز)1999و بوید،  زیمباردو، کاف(مخدر 
. بوده است) 1996ر، و رید روتسپن(ي ریپذ سکیر

همچنین متغیر چشم انداز زمان یک عامل مهم در 

انگیزه درونی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
 دربارهتحقیقی تاکنون . است) 1982ویدر و لنز، (

نقش چشم انداز زمان بر جهت گیري هدف و نقش 
آن بر تعلل تحصیلی و پیشرفت  میرمستقیغمستقیم و 

بنابراین انجام چنین  ؛تتحصیلی صورت نگرفته اس
تحقیقی بسیار ضروري و کاربردي است و کاري 

 ژهیو بهاز طرف دیگر چشم انداز زمان و . بدیع است
بنابراین  ؛سازه آینده متعالی بعد فرهنگی اجتماعی دارد

این تحقیق یک مطالعه بین فرهنگی نیز محسوب 
که جامعه دانشجویی ایرانی از لحاظ چشم  شود یم

برخوردار جایگاهی ن و آینده متعالی از چه انداز زما
جهان چگونه  يها فرهنگاست و نسبت به سایر 

همچنین تطبیق بین نتایج این جامعه و  .نیمرخی دارد
باالخره  و ؛سایر جوامع بسیار حائز اهمیت خواهد بود

، در این تحقیق براي اولین بار پرسشنامه چشم اینکه
اعتباریابی و پایا انداز زمان و آینده متعالی مورد 

تواند براي پژوهش گران که می ردیگ یمسنجی قرار 
در انجام کارهاي تحقیقاتی و درمانی مسیر جدید و 

  .نوینی ایجاد کند
ي مدلی پرداختند که بنابراین محققان به ارائه

انداز زمان و پیشرفت تحصیلی به ي بین چشمرابطه
    گیري هدف و تعلل تحصیلی جهت وسیله

  .شودگري مینجیمیا

 
  مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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  روش
پژوهش  :جامعه آماري، نمونه و روش پژوهش

حاضر توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی و از نوع 
معادالت ساختاري که در آن روابط بین متغیرها در 
. قالب یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت

از دهد که در استفاده میمرور پژوهشی نشان 
راهبرد چند یابی معادالت ساختاري روش مدل

 1گارسون. براي تعیین حجم نمونه وجود دارد
کرده است از آنجا که در استفاده از  دیتأک) 2007(

روش برآورد  نیتر جیراروش معادالت ساختاري 
 200، بنابراین، حجم نمونه استحداکثر احتمال 

 2ینکال. نفر نتایج قابل قبولی را به همراه دارد
براي مطالعاتی که از روش معادالت ) 2005(

دیگري را براي  حل راهکنند، ساختاري استفاده می
 دیتأککالین . کندتعیین حجم نمونه پیشنهاد می

کند که حداقل نسبت حجم نمونه براي هر می
 1به  10؛ نسبت استنفر  5پارامتر برآورد شده 

    مطلوب قلمداد  1به  20و نسبت  تر مناسب
با توجه در مدل مفروض پژوهش حاضر . شودمی

ي یاد به در نظر گرفتن پیشنهاد کالین از جامعه
پارامتر در تحقیق حاضر وجود داشت که  14شده 

نمونه مناسب و مطلوب جهت انجام تحقیق به 
در این تحقیق جهت  ؛ کهنفر بود 280تعداد 

دانشجو  480 اي به حجمنمونهبرآورد بهتر مدل، 
هاي از دانشجویان دانشکده) مرد 226، زن 254(

دانشگاه ) ادبیات، مهندسی، علوم پایه(مختلف 
اي گیري خوشهفارس بوشهر به روش نمونه خلیج

هاي از میان دانشکدهبه این صورت که . انتخاب شدند

                                                             
1. Garson 
2. Kline 

 4دانشکده و از هر دانشکده  3، فارس یجخلدانشگاه 
 کهیک ورودي  ها يوروداز میان  ورودي انتخاب و

در این دانشگاه  1394تا  1391تحصیلی  يها سالبین 
انتخاب گردید و در نهایت از مشغول به تحصیل بودند 

این ورودي در سه مقطع  يها رشتهمیان تمامی 
با نسبت  دانشجویانی )و دکترا یسانسل فوقلیسانس، (
 مهندسی  دانشکده نفر، 160 انسانی علوم  دانشکده(

انتخاب ) نفر 159 پایه علوم  دانشکده نفر، 161
 56 تعداد. اجرا شد نامه پرسش ها آن؛ و بین گردیدند

 تحقیق از و ه بودندکرد پر ناقص را ها پرسشنامهکه  نفر
 بر تحلیل نهایت در ترتیب، این به. شدند گذاشته کنار

. گرفت انجام )مرد 201 و زن 223(دانشجو  424 روي
ادبیات و  کدهنفر متعلق به دانش 143 تعداد این از که

مهندسی و  متعلق به دانشکده نفر 141علوم انسانی، 
 4/47. علوم پایه بودند نفر متعلق به دانشکده 140

درصد  201N=( ،6/52(درصد دانشجویان تحقیق مرد 
در مقطع درصد  223N=( ،2/63(دانشجویان زن 

در مقطع درصد  268N=( ،3/32(لیسانس 
دکترا در مقطع د درص 5/4 و )=137N( یسانسل فوق

)19N= (مشغول به تحصیل بودند.  
  :د ازاناند عبارتکار رفتهي که در این پژوهش بهابزار

این مقیاس  :)ZTPI( انداز زمانچشمنامه پرسش
 و بازنگري باهدف) 1999( و بوید زیمباردو توسط

 از ستفادها با زمان، اندازچشم از جدیدي ابزار ساخت
 سان استنفورد، ماتئو، سان يها دانشگاه دانشجویان
 ماتئو سان شهرستان عمومی مدارس و فرانسیسکو

در ایران نیز اولین بار توسط تاج، مکري  .شد ساخته
 ینا .ترجمه و اعتباریابی شد )1384(و فتوحی 

گذشته  پنج خرده مقیاسو  گویه 56مقیاس شامل 
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گرا، حال جبرگرا و منفی، گذشته مثبت، حال لذت
بر روي  این مقیاس يها پاسخپیوستار  .شدبامیآینده 
 کامالً تا) 1( مخالفم کامالًلیکرت از  يا درجه 5طیف 
، این )1999( بوید و زیمباردو. قرار دارد) 5( موافقم

 سان هايدانشگاه دانشجویان 1034مقیاس را بر روي 
 عمومی مدارس و فرانسیسکو سان استنفورد، ماتئو،

 ضریب پایاییاند و ودهماتئو اجرا نم سان شهرستان
مختلف  يها نمونهرا در  84/0تا  63/0 بینمقیاس را 

توسط  شده گزارشضرایب آلفاي . به دست آوردند
، 82/0براي گذشته منفی ) 199(بوید و زیمباردو 

، حال جبرگرا 79/0گرا ، حال لذت80/0گذشته مثبت 
 .است 77/0 ، آینده74/0

ن و دهقانی، گلستانه، افشی(حاضر در پژوهش 
مورد  تأییدياعتبار آن به روش تحلیل عامل  )1395

و  73/0برابر  KMOمقدار شاخص  .قرار دادند یدتائ
در آزمون کرویت  χ2 همچنین مقدار شاخص عددي

 0001/0بود که در سطح  515/1079بارتلت برابر 
معنادار بود که نشانگر کفایت نمونه و متغیرهاي 

نتایج تحلیل . باشد یماملی انتخاب شده براي تحلیل ع
هاي ها روي عاملنشان دادند که ماده تأییديعامل 

اند و همه ضرایب دار داشته مربوط به خود بار معنی
مسیر الگوهاي عاملی از لحاظ آماري معنی دارند 

)5/0≤p .(بااليدیگر، همگی بارهاي عاملی  بیان به 
 يتأییددر مجموع، نتایج تحلیل عامل . بودند 30/0

)89/0 =CFI ،86/0 =NFI ،93/0 =GFI ،85/0 =
AGFI  06/0و =RMSEA(،  ساختار عاملی آن

نیز به  نامه پرسشپایایی این . پرسشنامه را تأیید کرد
 :روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که نتایج نشان داد

زمان گذشته  اندازبراي چشم ضریب آلفاي کرونباخ
  ، حال 57/0بت گذشته مث مانز انداز چشم، 67/0 یمنف

  ، 56/0زمان حال جبرگرا  انداز چشم، 58/0 گرا لذت
  .به دست آمد 59/0زمان آینده  انداز چشم

 ن مقیاسای :)TFTPS( یمتعالآینده نامه پرسش
جهت  )1997(توسط بوید و زیمباردو  يبعد تک

فردي مربوط به تصور  يها نگرشارزیابی باورها و 
دنیاي پس از ا پس از مرگ بدن فیزیکی ت ي یندهآ

 انداز زمانمقیاس چشمبه ابعاد  بعداًاختراع و  مرگ
توسط بوید و  نامه پرسشاعتبار این . اضافه گردید

در ایران . مورد بررسی قرار گرفت )1997(زیمباردو 
نیز براي اولین بار توسط محققان حاضر مورد 

این مقیاس . ترجمه، اعتبار و پایایی آن به دست آمد
ه است و پیوستار پاسخ بر روي طیف گوی 10شامل 

 کامالًتا ) 1(مخالفم  کامالًلیکرت از  يا درجه 5
بوید و زیمباردو، این مقیاس . قرار دارد) 5(موافقم 

 نفري اجرا نمودند و 1235 يرا بر روي یک نمونه
 و مقدار با روش آلفاي کرونباخ 83/0تا  68/0 مقدار

در  .رد کردندبرآودر روش باز آزمایی  80/0تا  70/0
 )1395گلستانه، افشین و دهقانی، (حاضر پژوهش 

 یدتائمورد  تأییدياعتبار آن به روش تحلیل عامل 
و  86/0برابر  KMOمقدار شاخص  .قرار دادند

در آزمون  χ2 همچنین مقدار شاخص عددي
که در سطح  بود 92/177کرویت بارتلت برابر 

ه و معنادار بود که نشانگر کفایت نمون 0001/0
متغیرهاي انتخاب شده براي تحلیل عاملی 

نشان دادند که  تأییدينتایج تحلیل عامل  .باشد یم
دار  هاي مربوط به خود بار معنیها روي عاملماده

اند و همه ضرایب مسیر الگوهاي عاملی از داشته
دیگر،  بیان به). p≥5/0(لحاظ آماري معنی دارند 
در . بودند 76/0تا  51/0همگی بارهاي عاملی بین 

، CFI= 92/0( تأییديمجموع، نتایج تحلیل عامل 
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86/0 =NFI ،94/0 =GFI ،83/0 =AGFI  و
03/0 =RMSEA(،  ساختار عاملی آن پرسشنامه

پایایی این با بررسی  ینهمچن .را تأیید کرد
ضریب آلفاي  حاضر مقداردر پژوهش  نامه پرسش

به  84/0 یمتعالزمان آینده  انداز چشمکرونباخ براي، 
  .دست آمد

 :)AGQ-S 2 × 3(هدف گیري نامه جهتپرسش
 یامامور یوت،التوسط  2011این پرسشنامه در سال 

 یديو ساخت ابزار جد يباهدف بازنگریکران، و پ
با مطالعه بر روي دانشجویان  گیري هدفجهتاز 

یخ دانشگاه روچستر و دانشگاه مونمقطع کارشناسی 
ي اولین بار توسط در ایران نیز برا. ساخته شد

محققان حاضر مورد ترجمه، اعتبار و پایایی آن به 
و شش خرده  گویه 18این مقیاس شامل . دست آمد
 تکلیف، از اجتناب تکلیف، به گرایشمقیاس 
دیگران  به گرایش خود، از اجتناب خود، به گرایش

ي این هاپاسخ پیوستار .باشدمی دیگران از اجتناب و
از قرار  لیکرت يا درجه 7 طیف روي بر مقیاس

این مقیاس را بر  یکران،و پ یامامور یوت،ال .گیرد می
ضرایب  وي اجرا نمودند نفر 126روي یک نمونه 

را  80/0یف، به تکل یشگرارا براي  84/0آلفاي 
به  یشگرارا براي  77/0یف، از تکل باجتنابراي 
را براي  93/0، اجتناب از خودرا براي  83/0، خود
 یگراناجتناب از د را براي 93/0 یگران ود به یشگرا

گلستانه، افشین و (حاضر  پژوهش در .گزارش دادند
اعتبار آن به روش تحلیل عامل  )1395دهقانی، 

مقدار شاخص  .قرار دادند یدتائمورد  تأییدي
KMO  و همچنین مقدار شاخص  82/0برابر
 3/1476در آزمون کرویت بارتلت برابر  χ2 عددي

نتایج تحلیل . معنادار بود 0001/0سطح که در  بود

     ها روي نشان دادند که ماده تأییديعامل 
اند و دار داشته هاي مربوط به خود بار معنیعامل

همه ضرایب مسیر الگوهاي عاملی از لحاظ آماري 
دیگر، همگی بارهاي  بیان به). p≥5/0(معنی دارند 

حلیل در مجموع، نتایج ت. ودندب 35/0االي عاملی ب
= CFI ،86/0 =NFI ،87/0= 95/0( تأییديعامل 
GFI ،80/0 =AGFI  04/0و =RMSEA(، 

 همچنین. ساختار عاملی آن پرسشنامه را تأیید کرد
 ضریب روش به مقیاس این پایایی بررسی منظور به

که مقدار آلفاي کرونباخ  شد محاسبه کرونباخ آلفاي
 فتکلی از اجتناب ،53/0 تکلیف، به براي گرایش

 ،76/0 خود از اجتناب ،72/0 خود به گرایش ،61/0
 70/0 دیگران از اجتناب و 69/0 دیگران به گرایش
  .شد حاصل
براي آزمون و  :)TPS(نامه تعلل تحصیلی پرسش

مورد  سنجش تعلل، پرسشنامه استاندارد تاکمن
 و تاکمن توسط مقیاس این. استفاده قرار گرفت

 نخستین و است شده طراحی )1989( 1سکستون
 دانشگاه در تاکمن توسط میالدي 2001 سال در بار

 ورزيتعلل میزان سنجش جهت کانادا تورنتو
 داراي مقیاس این. شد هنجاریابی و اجرا دانشجویان

 یک در دانشجویان که استاي چهارگزینه گویه 16
 من مورد در اصالً( 1 از اي گزینه 4 لیکرتی طیف

) است صحیح من وردم در کامالً( 4 تا) نیست صحیح
 4در یک طیف لیکرت  ها گزینه این و دهند؛می پاسخ
و  شوند می گذاري نمره 1،2،3،4 صورت به اي نمره
 .آیدمی دست به هاگویه نمرات مجموع از کل نمره

 شده محاسبه پایایی ضریب) 1998(سکستون  و فراري
 درونی همسانی. گزارش دادند 86/0 را آن براي

                                                             
1. Sexton  & Tuckman 
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 در کشورمان، در مختلف تحقیقات در شده محاسبه
 در) 1389( مصطفوي .شده است گزارش 90/0 حدود
 100 روي بر را آن کرونباخ آلفاي خود، نامه پایان

. است نموده گزارش 86/0 تبریز، دانشگاه دانشجوي
به  83/0در پژوهش حاضر نیز مقدار آلفاي کرونباخ 

  .نامه استباالي پرسش پایاییدست آمد که حاکی از 
  یشرفت تحصیلی از آخرینپ بینی پیشبراي : معدل

  .استفاده شدمعدل دانشجویان  

  

  هایافته
میانگین، انحراف معیـار و  : توصیف شامل يها شاخص

) 2 و 1(شـماره   هـاي جدول .استماتریس همبستگی 
هـاي پـژوهش،   هاي توصیفی مربوط به مقیاسشاخص

ـیلی و    گیري جهتزمان،  انداز چشم هدف، تعلـل تحص
  .دهدرا نشان می شرفت تحصیلیپی

  

  .مطالعه مورد متغیرهاي حداکثر و حداقل معیار، انحراف میانگین، مقدار، توصیفی، هاي شاخص .1جدول 
  کل  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین  

 424  70/19  19/11  77/1  93/15  پیشرفت تحصیلی

 424  80/4  40/1 58/0  20/3  گذشته منفی

 424  89/4  89/1  47/0  40/3  گذشته مثبت

 424  27/4  40/1  42/0  25/3  گرا حال لذت

 424  00/5  33/1  57/0  93/2  حال جبرگرا

 424  00/5  00/2  45/0  53/3  آینده

 424  00/5  80/1  74/0  79/3  آینده متعالی

 424  00/64  00/16  02/9  44/34  تعلل تحصیلی

 424  00/21  00/3  81/3  21/13  گرایش به تکلیف

 424  00/21  00/3  04/4  74/12  تکلیف اجتناب از

 424  00/21  00/3  54/4  40/12  گرایش به خود

 424  00/21  00/3  22/4  90/13  اجتناب از خود

 424  00/21  00/3  21/4  38/14  گرایش به دیگران

 424  00/21  00/3  48/4  99/12  اجتناب از دیگران

  
نتایج همبستگی بین متغیرهاي  2 جدول

  گیري هدف، تعلل هتج، زمان انداز چشم
   .دهدرا نشان می تحصیلیو پیشرفت  تحصیلی
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  .ماتریس همبستگی میان ابعاد متغیرهاي پژوهش .2جدول 

**p <0/ 01؛* p <0/05 
هاي مدل فرضپیش یبررسنتایج حاصل از 

هاي بهنجاري چند بررسی مفروضه نشان داد که در
و  3کمتر از  2، قدر مطلق ضریب چولگی1متغیري

  دهنده نشانکه  است 10ضریب کشیدگی کمتر از 
به عنوان مثال قدر مطلق . بهنجار بودن متغیرهاست
گذشته منفی، گذشته مثبت، ضریب چولگی معدل، 

 ، آینده متعالی،گرا، حال جبرگرا، آیندهحال لذت
 از اجتناب تکلیف، به زمان، گرایش اندازچشم

                                                             
1. Multivariate normality 
2. Skewness 

 گرایش خود، از اجتناب خود، به گرایش تکلیف،
گیري هدف و جهتدیگران  از دیگران، اجتناب به

، 267/0،  - 157/0، 112/0، - 117/0به ترتیب، 
254/0 - ،066/0 ،447/0- ،306/0- ،085/ - ،
011/0 ،026/0 ،404/0 - ،330/0- ،068/0 - ،
قدر طلق ضریب کشیدگی قدر م. است - 230/0

گذشته منفی، گذشته مطلق ضریب چولگی معدل، 
، آینده گرا، حال جبرگرا، آیندهمثبت، حال لذت

 اجتناب تکلیف، به انداز زمان، گرایشچشم متعالی،

زیر 
  مقیاس

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

پیشرفت 
  تحصیلی

1  

 گذشته 
 منفی

02/ -  1  

 گذشته 
 مثبت

03/0  04/0  1  

 حال
 گرا لذت

56/0-  **23/0  07/0  1  

 حال
 جبرگرا

**13/0  **34/0  02/0-  05/0  1  

  1  -06/0  04/0  33/0**  03/0  16/0** آینده 
 آینده 

 متعالی
*12/0  **12/0  **24/0  **17/0  *1/0-  **32/0  1  

 تعلل 
 تحصیلی

**22/0-  **31/0  **16/0-  **16/0  **21/0  **30/0-  *12/0-  1  

 گرایش
 تکلیف به

**21/  05/0-  *90/0  04/0  73/0  **15/0  **15/0  **24/0  1  

 از اجتناب
 تکلیف

15/0-  07/0  04/0-  01/0-  39/0-  05/0  06/0  08/0-  **13/0-  1  

 گرایش
 خود به

**23/0  04/0-  05/0  01/0  00/0  **19/0  03/0  **18/0-  **36/0  **19/0  1  

 از اجتناب
 خود

03/0-  07/0  *12/0  04/0  *1/0-  **12/0  **27/0  **12/0-  **26/0  07/0  01/0-  1  

 گرایش
 یگراند به

07/0  01/0  *11/0  *10/0  060/0-  **16/0  **18/0  **12/0-  **32/0  **22/0  **32/0  **27/0  1    

 از اجتناب
 دیگران

**10/0-  01/0  09/0  02/0  09/0-  16/0-  *11/0  08/0  **18/0  *11/0  07/0  **17/0 25/0  1  
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 گرایش خود، از اجتناب خود، به گرایش تکلیف، از
هدف  گیريدیگران و جهت از دیگران، اجتناب به

، 195/0، 392/0، -057/0، 492/0به ترتیب، 
456/0 ،441/0 ،441/0 - ،353/0 ،549/0 - ،818/0 -

- می 437/0، - 830/0، -566/0، - 499/0، - 828/0، 

خطی چندگانه نیز نتایج نشان در رابطه با هم. باشد
و عامل افزایش  10/0داد مقدار تحمل بیشتر از 

به عنوان مثال، . است 10از  تر کوچکواریانس 
گذشته منفی،  مل افزایش واریانستحمل و عامقدار 

، گرا، حال جبرگرا، آیندهگذشته مثبت، حال لذت
 تکلیف، به انداز زمان، گرایشچشم آینده متعالی،

 خود، از اجتناب خود، به گرایش تکلیف، از اجتناب

گیري دیگران و جهت از دیگران، اجتناب به گرایش
، 836/0(، )362/1، 734/0(هدف به ترتیب، 

196/1(، )867/0 ،153/1( ،)793/0 ،260/1( ،
)732/0 ،336/1( ،)760/0 ،316/1( ،)925/0 ،

081/1( ،)669/0 ،495/1( ،)810/0 ،235/1( ،
)725/0 ،378/1( ،)783/0 ،278/1( ،)722/0 ،

؛ است )131/5، 195/0(، )114/1، 798/0(، )385/1
 .عدم وجود هم خطی چندگانه است  دهنده نشانکه 

هاي مدل معادالت که مفروضهبا توجه به این
ساختاري رعایت شده است به بررسی مدل 

 3نتایج مدل در نمودار . ساختاري پرداخته شد
  .نمایش داده شده است

 
  .استاندارد ضرایب با یافتهرازشب مدل مسیرهاي نمودار .2شکل 
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  .مدل برازش يها شاخص .3 جدول

P RMS
EA TLI IFI CFI NFI AGFI GFI /df2χ df   

 مدل شاخص
 

001/0 060/0  85/0 92/0 90/0 85/0 91/0 94/0 41/2 69 18/166  
مدل 

 پیشنهادي

001/0 048/0  91/0 94/0 95/0 90/0  92/0 97/0 93/1 57 75/109 
مدل 
 شده اصالح

  

هاي برازندگی شاخص دهنده نشان 2جدول 
 ،)χ2= 75/109( خی مجذور مدل پیشنهادي، شامل

 df=93/1( آزادي جهدر به خی مجذور نسبت
χ2/(، برازش نیکویی شاخص )97/0=GFI(، 

= 92/0( یافته تعدیل برازش نیکویی شاخص
AGFI(، شده هنجار برازندگی شاخص )90/0 =

NFI(، تطبیقی برازندگی شاخص )95/0=CFI(، 
 شاخص ،)IFI= 94/0( افزایشی برازندگی شاخص

 مجذور میانگین جذر) TLI=91/0( لویسـ  تاکر
نشان  که است )RMSEA=048/0( ریبتق خطاي

  .استمدل از برازش خوبی برخوردار  دهد یم

 
  .)2008( 3هیز و پریچر پیشنهادي 2ماکرو 1استراپ بوت با استفاده از روش غیرمستقیمآزمون میانجیگري روابط  .4جدول 

  حد باال  حد پایین  خطا  سوگیري  بوت  داده  مسیر
رایش آینده به تعلل تحصیلی از طریق بعد گ

 0003/- 0028/- 0006/ 0000/ 0013/- 0013/-  گیري هدفبه خود جهت

بعد  از طریقتعلل تحصیلی به  متعالی آینده
 0261/ 0083/ 0046/ 0001/ 0163/ 0162/  هدف یريگ جهتاجتناب از دیگران 

آینده به پیشرفت تحصیلی از طریق بعد 
 0154/ 0021/ 0033/ 0000/ 0073/ 0073/  گیري هدفگرایش به تکلیف جهت

آینده به پیشرفت تحصیلی از طریق بعد 
 0185/ 0034/ 0039/ 0000/ 0097/ 0098/  گیري هدفگرایش به خود جهت

آینده متعالی به پیشرفت تحصیلی از طریق 
 0230/ 0036/ 0049/ 001/ 0113/ 0112/  گیري هدفبعد گرایش به تکلیف جهت

یق آینده متعالی به پیشرفت تحصیلی از طر
 0002/- 140/- 0033/ 0000/ 0048/- 0048/-  گیري هدفبعد اجتناب از دیگران جهت

                                                             
1. bootstrap 
2. Macro 
3. Preacher & Hayes 
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شود مشاهده می 4که در جدول  طور همان
 تعللبه  آینده، یرمستقیمغحدود باال و پایین رابطه 

 گیريجهت خود به گرایش بعدتحصیلی از طریق 
. است دار یمعنو  گیرد یبرنم، صفر را در هدف

 هستدر جدول معنادار  ذکرشدههاي رتمامی مسی
ت حذف هایی که غیر معنادار بودند از لیسو مسیر

.اندشده

  

  بحث گیري و نتیجه
انداز زمان با چشممطالعه حاضر به تبیین رابطه بین 

گري با نقش میانجی ، تعلل تحصیلی پیشرفت تحصیلی
 . پردازدگیري هدف میمتغیر جهت

بین  رابطه نتایج پژوهش حاضر در خصوص
که  نشان داد هدف گیري جهتو  زمان انداز چشم

زمان  انداز چشم(زمان  انداز چشم هاي مؤلفهبرخی از 
گیري ، جهت)زمان آینده متعالی انداز چشمآینده و 

 بینی پیش داري معنیهدف در دانشجویان را به صورت 
   .نمود

 ؛1995، 1کافمن( با نتایج تحقیقات ها یافتهاین 
و  ؛ کارشکی2010، 3کمپین ؛2،2011دهارفور
 )2014؛ کارشکی و هاشمی؛ 2012، محسنی

) 2012( و محسنی کارشکی مطالعه. همخوان است
انگیزه و هدف شرط موفقیت نشان داد که داشتن 

 انداز چشمبوده و دستیابی به  هدف با داشتن 
همچنین . گردروشنی از آینده بهتر میسر می

ان دادند که از عوامل نش) 2014(کارشکی و هاشمی 
مهم در انگیزش و دستیابی به هدف در دانشجویان 

مناسبی نسبت  انداز چشم، امید و داشتن نگري یندهآ
داشتن هدف گفت  توان یم بنابراین ؛ به آینده است
زمان آینده با موفقیت مرتبط  انداز چشم  و داشتن یک

؛ 1999و جونز،  السان؛ 2005 یوت،ال( است

                                                             
1. Kafman 
2. Harford,  
3. Campen 

 ایجاد در افراد تواناییو  )2008 ید،بوو  یمباردوز

 آرزوهاي و اهداف با پیامدهاي جاري بین ارتباط

 براي ارزش بیشتري ها آن که شود یم باعث آینده

 ي بیشتر تالش با شوند و قائل خود ي یندهآاهداف 

 ،لتاف. (کنند حرکت آینده اهدافتحقق  سمت به
ت که گف توان یماز این رو   ).2004، 4آندرسن و لنز

گرایش باال به آینده دلیلی بر ضریب هوشی باال 
بلکه تمرکز بر  ؛)2008زیمباردو و بوید، (نیست 

زمان آینده باعث سنجیده عمل کردن،  انداز چشم
ي مختلف براي مسائل و تمرکز بر ها حل راهیافتن 

تواند منجر به  یمشود که  یماهداف بلندمدت 
؛ 2004 ت و همکاران،الف(پیشرفت تحصیلی شود 

 هاي یافتهبنابراین طبق ؛ )1992، 5و مسلش یمباردوز
گیري جویان ایرانی  بیشترین جهتشاین تحقیق دان

به سمت اهداف آینده است و همچنین اهدافی  ها آن
در . را تضمین کند ها آنکه موفقیت  گزینند یمرا بر 

آینده نقش مهمی در  یريگ جهتواقع آینده و 
، 6گولر(مناسب دارد فرد و عملکرد  یريگ جهت
که از نگرش نسبت به آینده  اي یزهانگزیرا ؛ )2004

اهداف آینده  بینی یشپدر فرد ایجاد شده به معناي 
در این زمینه فرد با . در زمان حال حاضر است

در  بلندمدتو   مدت یانم، مدت کوتاهترسیم اهداف 
بر این اساس  .تالش براي کسب موفقیت است

اهداف و قرار دادن اهداف میانی در با تنظیم  توان یم

                                                             
4. Phalet, Andriessen & Lens 
5. Zimbardo & Maslach 
6. Guler 
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 بلندمدتطیف اهداف طوالنی به اهداف 
  آیندهزمان  انداز چشمدر خصوص . یافت دست

 )2007( 1جان و کیتهاي  متعالی نیز طبق گفته
زمان آینده  انداز چشمبعد در  دوگفت که  توان می

؛ مانده یباق يها فرصت به فرد توجه )مهم است الف
 تمرکز مردم هرچه. ودیتمحد بر تمرکز )ب

بر  ها آن تمرکز از باشند داشته ها فرصت بر بیشتري
بنابراین  ؛)2013، 2بتس( شود یم کاسته ها یتمحدود

انداز زمان آینده متعالی، چون  افراد داراي چشم
 رسیدن برايتري هستند، انداز بلندمدت داراي  چشم

دي بایلد، (کنند  یم تالش بیشتر اهدافشان به
؛ کریستینسن، ایساکواتیز و 2011، 3سیت و لنزوانتک

از طرف ). 2011، 5؛ به نقل از چن1999، 4چالرز
یسه با دیگر ادیان نگرانی مسلمانان در مقادیگر، 
بر این  ها آنتقاد در مورد مرگ دارند زیرا اع بیشتري

 ؛دهد یمکارهایشان را پس است که خداوند پاداش 
که  س از مرگهاي ابدي پ پاداش بینی این پیش و

  آیندهزمان  انداز چشمنسبت به  ها آندید  نشانگر
تواند همچون یک منبع انگیزشی  می که استمتعالی 

؛ وان بک و 1997زیمباردو و بوید، (عمل کند 
؛ )6،2012راتناسیگنانو  ، وهابالیس؛ 2015کاریز، 

افراد  بنابراین در ایران که یک کشور اسالمی است 
معتقدند که پاداش  ،جود خداوندبه علت اعتقاد به و

اعمال خود را در نزد خداوند متعال دریافت خواهند 
کنند و  رسیدن به اهدافشان تالش می براي  و ؛کرد

و همچنین  از اینکه عملکرد بدتري نسبت به دیگران

                                                             
1. Cate and John 
2. Betts 
3. De Bilde, Vansteenkiste & Lens 
4. Carstensen, Isaacowitz & Charles 
5. Chen 
6. Ellis, Wahab  & Ratnasingan 

 ؛ وکنند داشته باشند اجتناب می عملکرد قبلی خود 
از به همین علت دانشجویان ایرانی در این بعد 

زمان در مقایسه با ابعاد دیگر نمرات  انداز چشم
زمان  انداز چشمکه در کسانی  ؛ وباالتري داشتند

گرایش ، بودند باالییداراي نمرات  متعالی  یندهآ
  .بیشتري به سمت اهداف از خود نشان دادند

  کهمطالعه حاضر نشان داد نتایج  همچنین
در ابعاد گرایش به تکلیف و هدف  یريگ جهت

مثبت   کننده بینی یشپمستقیم  طور بهگرایش به خود 
متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بوده،  دار یمعنو 

زمان  انداز چشمزمان آینده و  انداز چشمضمن آنکه  
هدف  یريگ جهتاین دو   واسطه  بهمتعالی نیز   یندهآ
پیشرفت تحصیلی  دار یمعنمثبت و   کننده بینی یشپ

با نتایج تحقیقات  ها یافته این. دانشجویان است
 ؛ کارشکی و هاشمی،2012، و محسنی کارشکی(

زیمباردو ؛ 2012، 8لهتونین ؛2005، 7نیال و ؛ یو2014
نتایج  پژوهش  .همخوان است )2008 و بوید،

نشان داد که داشتن عملکرد مناسب ) 2012( ینلهتون
فرد  نگري یندهآداشتن یادگیري خالق تحت تأثیر  و

مناسب اهداف بر اساس  یريگ تجهو داشتن 
. است آورند یمکه از آینده به دست  يانداز چشم

به این نتیجه رسیدند که ) 2005(نیال و همچنین یو 
مناسب  در  ي یندهآهدف مستلزم ترسیم  یريگ جهت

در  .باشد یمدستیابی به اهداف و عملکرد مناسب 
 یده جهتاز آینده باعث  يانداز چشمواقع ترسیم 

و این  گردد یم ها یتمطلوبفرد به سمت اهداف 
خود بر روي عملکرد فرد در ابعاد  نوبهاهداف به 

مختلف تحصیلی، اجتماعی، شخصی و دینی 

                                                             
7. Yeo   & Neal 
8. Lehtonen 
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آینده که به عنوان فضاي است، چرا که  یرگذارتأث
اهداف انگیزشی در آینده قرار و انگیزشی ماست 

 یريگ جهتو طرز نگرش به آینده بر روي  دارند
نتیجه بر روي عملکرد فرد تأثیر  اهداف و در

؛ کارشکی 2012کارشکی و محسنی، ( گذارد یم
از  ).1999؛ زیمباردو و بوید، 2014و هاشمی، 

متعالی   یندهآمربوط به  هاي یافته یگردطرف 
ارتباط قوي با دین  نشان داد که این متغیر داراي 

هاي معنویت همچون هوش معنوي،  و مؤلفه
مت معنوي است که در بهزیستی معنوي و سال

آکینتاندي  والتوري،(جمله  تحقیقات مختلف از
  )2008و پاکیزه،  200، 2؛ کیمیا12010و یاکاساي،

گرایش به سمت موفقیت و اثبات شده است با 
نتیجه  توان میبنابراین  ؛مرتبط هستند پیشرفت
گیري کلی نسبت به آینده با  جهتگرفت 

رفتارهاي معطوف به هدف مرتبط است 
نتیجه  توان یملذا  ).2008زیمباردو و بوید،(

زمان آینده گام مهمی در  انداز چشمگرفت که 
، استجهت موفقیت تحصیلی دانشجویان ایرانی 

 یريگ جهتزیرا افرادي که به سوي آینده 
مناسبی دارند در تالش هستند تا با تأخیر لذات 

مناسب  یده سازمانو  یزير برنامهزودگذر، به 
 یابی دستاهداف پرداخته و براي ظیم کارها و تن
  .تالش کنند بلندمدتبه اهداف 

این مطالعه نشان داد  هاي یافتهدر نهایت 
هدف در ابعاد اجتناب از تکلیف  یريگ جهتکه 

 بینی یشپ یممستق طور بهو اجتناب از دیگران 
و در بعد  تعلل تحصیلیمثبت و معنادار   کننده

                                                             
1. Olatoy, akentunde & yakasai 
2. Kamya 

 منفی و معنادار   کننده بینی یشپگرایش به خود 
 انداز چشمبودند، ضمن اینکه تعلل تحصیلی 

 وابعاد گرایش به خود   واسطهبه زمان آینده 
بعد   واسطهبه متعالی   یندهآ زمان انداز چشم

اجتناب از دیگران به ترتیب داراي ارتباط منفی 
همچنین تعلل . و مثبت با تعلل تحصیلی بودند

رفت تحصیلی یک پیشگوي منفی براي پیش
 هاي یافتهنتایج این پژوهش با  .تحصیلی بود

؛ 1994، 4، آچر2003 ،3والترز( پژوهش 
بلوم،  ؛ راث2007، 5تال و تال آکینسوال،
؛ 1995 ،7؛ وسلی6،2005و موراکامی سولومون

در . استهمخوان  )2000اسپکتر و فراري، 
اینکه  وجود با گفت توان میتبیین این روابط 

 تکمیل عدم از ناشی عواقب تعلل ورزان از
 تکانه، کنترل فاقد اما هستند، خودآگاه وظایف
ي ها مهارت و کاري انضباط و نظم پشتکار،
 ،8شوینبرگ و دوت (هستند زمان مدیریت

 ؛2000 تن، و میلگرام ؛2003 ،9ایرد ون ؛2002
 زمانی یريگ جهت رو این از 2007) استیل،
 ادافر که چرا شود یم دیده کمتر ها آن در آینده

 و شناسی یفهوظ از باالیی سطوح تنها نه گرا یندهآ
 به ها آن وابستگی بلکه دهند یم نشان را انرژي

 یده سازمان و دقیق یزير برنامه به منجر پاداش،
بوید،  و یمباردوز (شود یم کاري هاي یتفعال

ورز، به احتمال زیاد افراد تعلل بنابراین؛ )1999

                                                             
3. Wolters 
4. Archer 
5. Akinsola, Tella & Tella 
6. Rothblum, Solomon & Murakami 
7. Wesley 
8. Dewitte & Schouwenburg 
9. Van Eerde 
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ند به صورت تواندر مورد این اعتقاد که می
آمیز پیشرفت کنند و توجه خود را به موفقیت

 متمرکز تحصیلی اهداف تکالیف تحصیلی و
؛ دارند مشکل). 2200، 1پینتریچ و لیننبرینک (کنند
 طور همینآینده و زمان  انداز چشم داشتناما 

 يو انرژ آگاهی يسطح باالمدت با اهداف بلند
؛ 2009 2،لوکینهوف، تراسیانو و کوستا( استمرتبط 

 بنابراین، ؛)2010 3ینسون، دیمیتري و کورنی،راب
ممکن است، هدف مورد  یندهآ یريگبا جهت افراد
      کنند و طبق مجسمخود ذهن در  را نظر

یابی به این اهداف هاي خود براي دستارزیابی
عمل کنند و هرگاه احساس شکست کنند، به 

باعث  که این امر مقایسه خود با دیگران بپردازند
 به هدف طیکه رب ياحتمال غرقه شدن در رفتارها

ندارد را کاهش داده و از انجام ندادن اهداف و 
کند و منجر به پیشرفت جلوگیري می ها آنتعلل در 

  یندهآ  رابطههمچنین در خصوص  .تحصیلی شود
تعالی سبب بهبود راهبرد گفت،  توان یممتعالی نیز 

نه تنها  ؛ کهگرددریزي می تمرکز مجدد بر برنامه
همراه با عمل یک راهبرد شناختی نیست، بلکه 

گارنفسکی (را به دنبال دارد  است و رفتاري حقیقی
بنابراین این راهبرد در هم  ؛)2002، 4و همکاران

با ابعاد  ؛ کهاستعناصر شناختی و رفتاري  آمیزنده
. استمعنوي و مذهبی در تعالی شخصیت مرتبط 

با توکل بر خداوند براي در نتیجه فرد مذهبی 
مشکالت و  دستیابی به هدف در زندگی طرح و 

                                                             
1. Linnenbrink  & Pintrich 
2. Löckenhoff, Terracciano & Costa 
3. Robinson, Demetre & Corney 
4. Garnefski et al 

پیوسته برنامه خودش را مرور  ؛ وریزدبرنامه می
  .شودمی و عدم تعلل کند که موجب پیشرفتمی

 عمل ارزیابی و تفکر شامل، زمان انداز چشم
 نشانگر تفکر عنصر). 2009 ،5سیگنر( است

 را آینده عواقب آن توسط افراد که است اي وسیله
 حاضر حال اقدامات از و کنند می سنگین و سبک

 استارتمن، گلیچر، بویینگر و( شوند می خودآگاه
 تا افراد اینکه ارزیابی توصیف). 1994 ،6ادواردز

 موانع برداشتن میان از باعث کنند می عمل حد چه
) 1991 ،7همکاران و اسنایدر( شود می راهشان سر
 تعیین ،عمل مسیر براي یزير برنامه که حالی در

 بوید، و زیمباردو( شود می شامل را مهلت و هدف
هدف،  گیري جهت  زمینهمداخالت در  ).1999

 سهزمان نشان دادند که این  انداز چشمتعلل و 
 راهنماي تحصیل و  حوزهمتغیر از عوامل مهم در 

راهنماي آموزشی  و مشاوره نظارت، مشاغل،
 ،9کورتیس ؛2006 ،8لنز لت،اف آندرسن،( است
بنابراین  ؛)2001 ،11لونگ ؛1978 ،10هارت ؛2000

با جزئیات بیشتر  هابررسی روابط بین این متغیر
در محیط دانشگاهی الزم و ضروري است؛ زیرا 

 سهکه بررسی ارتباط بین این  شود می بینی پیش
و ایجاد  مفید براي دانشجویان هاي توصیه متغیر

تحصیل و پیشرفت   ادامهبراي  ها آنانگیزه در 
بنابراین الزم  ؛را به دنبال داشته باشد تحصیلی

بیان و معلمان و مشاوران همواره است که مر

                                                             
5. Seginer 
6. Strathman, Gleicher, Boninger & Edwards 
7. Snyder et al 
8. Andriessen, Phalet & Lens 
9. Curtis 
10. Hart 
11. Long 
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د در افرا گیري افکار و احساسات ضمن در نظر
اهداف و همچنین  مورد گذشته، حال و آینده

بر مشکالت تحصیلی اقدام  براي غلبه آنان مدنظر
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