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 1400سال   ، زمستان15شماره ، 11دوره 

در   یدواری ام یگریانج یبا م یو چشم انداز زمان بر هدفمند زشینقش سطوح انگ نیی تع

 ان یدانشجو
 *2ی دیجد محسن، 1علی پور ثابت رایبهنوش 

 چکیده 

 ان یدر دانشجو  یدواریام  یگر یانجیبا م یو چشم انداز زمان بر هدفمند  زشینقش سطوح انگ  نییتعاین پژوهش با هدف،  :  هدف

چشم انداز    و  زشیسطوح انگ  نیب  ش یپ   ی رهایبوده که شامل متغ  یو همبستگ  یفیاز نوع توصبه لحاظ هدف،  :  روشانجام شد.  

و    هیچندگانه به تجز  ونیروش رگرس  بوده و با استفاده از  یدرواریام  ی انجیم  ریو متغ  ی در زندگ  ی مالک هدفمند  ریزمان، متغ

 نیجامعه براساس فرمول گر  نیدانشگاه آزاد شهر قدس بوده و از ب  انیشامل دانشجو  یآمار  جامعه .  پرداخته شدها  داده  لیتحل

 SIMS  زشیسطوح انگ  یها ابزار پژوهش پرسشنامه  در دسترس انتخاب شدند.  یریگبه روش نمونه   انیدانشجو  از  نفر  200تعداد  

ا انداز زمان )ز2010ر،  )استگ  MLQ  ی(، معنا درزندگ 1992ر،یو سنکال  ینری)مک   یدواریم  (،1999د،ایوبو  مباردوی(، چشم 

 یب آلفایها بر اساس ضرآن  یی ای صاحب نظران و پا  یهاهدگای ها با استناد به دآن  یی( بودند که روا1991و همکاران،    دری)اسنا

)گذشته مثبت،   انداز زمانچشم   زش،یسطوح انگ  یزهایمتغهای پژوهش نشان داد  یافته  :هایافته  شد.   دییتا  و  یکرونباخ بررس

آ  ندهیآ هدفمندیمتعال   ندهینگرو  بر  م  ی(  دار  یدواریام  یگریانجیبا  معنا  از :  گیرینتیجه  . دارند   گریکدیبا    یروابط  یک  هر 

زندگی    (>005/0p)  متغیرهای سطوح انگیزش، چشم انداز زمان و امیدواری به تنهایی تاثیر معناداری بر هدفمندی درسطح

 را ایفا کرد.  (>005/0p))دارند. در نهایتا نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد که امیدواری نقش میانجی در سطح  

 ی دواریامی، هدفمند، چشم انداز زمان  ،زشیسطوح انگواژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

رفتار    تیکه موجب هدا  سمیارگان  یدرون   یصاحب نظران عبارت است از: حالت ها  دگاه یواز د  ختنیو انگ  بیترغ   یعنی  زشیانگ

  ل توان عام  ی را م  زشیشود. انگ  ی م  جاد یدر انسان ا  زه یانگ  کیمعموال بر اثر دخالت    زش،یشود. انگ  ی خاص م  ی هدف  یاو به سو

  ها، شنگر  ،ویژه   یهاها، مشوق ها، هدف  اق یها، اشت  شی، ارزش ها، گرا  قیعال  ازها،ین  با  انگیزشمولد رفتار به حساب آورد.    یکل

  ، شکرکنو    مبارکی  بنابی  ، شهنیییالق )  است  ارتباط  در  فرد  کوشش  و  تالش  وها  آن   به  شدن  نائل  یهاشروو  خاص  باورهای

 ییگسترش دادن توانا  خته،یو چالش، عالقه خود انگ  یکاوش، جستجو کردن تازگ  سمتبه    یذات  شیوگرا  لیم  زش،ی(. انگ1384

شود)    یم  داریپد  یروان شناخت  ازین  یارضا  یو از تجربه ها  تیرشد شخص   یبرا  یفطر  یکه از تالش ها  طیهاو تسلط بر مح

 . (2017 ی،دس انیرا

انجام    ای  یریادگی  یو تالش الزم برا  یصرف کردن انرژ   یاست که در آن، افراد برا  یزشیانگ  یعالقگ  یحالت ب  ینوع  یزشیانگ  یب

از سه جنبه    یزشیانگ  یشود و هدف ندارد. ب  یاثر م  ی، منفعل و ب  زهیانگ  ی( ندارند. فرد ب یا  زهی)انگ  یلیدل  چیه  ،یدادن کار

  ی م   ینبود ارتباط ناش  ای  ینبود خودمختار   ،یستگیاز نداشتن شا  یزشیانگ  یب  ی شود، گاه  یل میمرتبط با هم تشک یجداگانه، ول

اشتباه،   یترس ها، هدف گذار  ،یهدف   یازب  یناش  یزشیانگ  ی(. ب2018  و،یاست.) ر  زشیانگ  مرخین  نیبدتر  یزشیانگ  یشود . ب

  نده یشدن دربرابرآ  میوتسل  یفرسودگ  ،یی تنها  ز، یبرانگواضح نبودن خواسته ها، تعارض ارزش ها، عدم استقالل، عدم اهداف چالش  

  ی و اعتماد به نفس، تنبل یوجود ندارد، عدم خود باور گریکه د یاز دست رفته گذشته ا یاز فرصت ها ینامعلوم، سرخوردگ یا

شود که افراد نتوانند    یو اشتباهات گذشته باعث م  اهای ز شکست، غرق شدن در حسرت ها، عشق ها، روا  دنیو عدم پشتکار، ترس

افراد در انتخاب اهدافشان و عملکرد آنان موثر    زهیانگ  یتواند بر رو  ی چشم انداز زمان هم م  نیاز زمان حال لذت ببرند و همچن

شده و چناچه در کوتاه مدت نتوانند برآن عواطف و احساسات غالب شوند    اسیو    یدیبوده و افراد دچاراحساسات و عواطف ناام

چشم    یعنی  ،یشش نوع مختلف چشم انداز زمان   نی( ب1999)  دیو بو  مباردوی(. ز1396،    یدیشد. )شه  واهندخ  یدچار افسردگ

  ز یتما  یمنف  یمثبت و گذشته گرا  یلذت طلب، گذشته گرا  یحال گرا  رنگر، یتقد  یحال گرا  ،ی متعال  ندهیآ  نده،یآ  ی انداز زمان

بر زمان    یمثال برخ  یدهد؛ برا  یقرار م  ریاو را تحت تاث  ماتیفرد، تصم  ی زمان  یمقوله ها  یدی تاک  یها  شی. گراگذارند¬یم

گذشته،    یآن ها داشته است با بازساز  یکه برا  ی انیو توجه به سود و ز  یمشابه قبل  طیشرا  یادآوریگذشته تمرکز دارند که با  

کنند. چشم انداز زمان گذشته شامل دو بعد چشم انداز   یم   یریگ  میپاسخ مناسب تصم  نهیو در زم  ریرا تفس  یفعل  تیموقع

 ریگذشته تحت تاث یچشم انداز زمان یمثبت نسبت به گذشته است. افراد دارا ینسبت به گذشته و چشم انداز زمان ی منف یزمان

 یریو جهت گ  یگرم، عاطف   یممکن است نگرش  یدارند. برخ  یدوره زمان   نیبا ا  یفراوان  یگذشته خود هستند و اشتغال ذهن

و    یمنف  یدگاه یاز افراد ممکن است د  گرید  یکه برخ  یدر حال  بند،ایب  ندیباشند وآن را خوشا  شتهنسبت به گذشته دا  یمثبت

  ند یناخوشا  ی از رخدادها  یممکن است ناش  ینگرش منف  نی. چنابندینسبت به گذشته داشته باشند و آن را آزار دهنده ب نانهیبدب

  ،یمثبت دارد)استوالرسک  یهمبستگ  فیو عزت نفس ضع  اباضطر  ،ی در گذشته باشد که با افسردگ  یواقع   کیو حوادث ترومات

 (.2012سورد وسورد مباردو،ی؛ ز2008وپزوا ، لویب  د،یآندر  لفونت،ی؛ م2011 مباردو،یتنروزیب

  رد،یاز حد قرار گ  شیطور مزمن مورد استفاده بعادت و به  ی( از روندهی)گذشته، حال، آ  یانداز زمانچشم  یهااز محدوده  یکیاگر  

عنوان به  یانداز زمانچشم  ن،یاست. بنابرا  یبعد  یرفتارها  کنندهینیبشیشود که پ   ل یثابت تبد  یانه یروش زم  کیممکن است به  

  دهد یشکل م  یلیو تحص  یو اجتماع   یفرهنگ  یایکه به دن  شودیدر نظر گرفته م  ریپذو انعطاف  یدچندبع  یشناخت  ندیفرا  کی

 . (1393 ه،یقرشاه ی)مراد ردیپذیها شکل م و از آن

  انه یگذارد و م  یانسان م  یزندگ   تیفیو ک  یبرسالمت روان  ییبسزا  ریبودن تاث  یمنف  اینوع نگرش بنا بر مثبت    ،یجمله بند  کی  در

هستند که    ی تعصبات  یایگو  ی و منف  یکه افکار افراط  ی نشانگر سالمت است، در حال  نده، یدر پرداختن به گذشته، حال و آ  یرو
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 تیفیشوند که افراد را از ک  یم   یدیو ناام  ینیخلق نامناسب، بد ب  ،یافسردگ   جادیمنجرخواهند شدوباعث ا  یناسالم زندگ   وهیبه ش

 (.1393 ،یواصل و فتح یارمحمدی  د،یمطلوب دور خواهد کرد)رش   یزندگ

پرخطر،   یبه رفتارها  شیبه فرد، از او در مقابل گرا  تیحس هو  دنیمشخص و معلوم عالوه بر بخش  تیغا   کیو داشتن    ی هدفمند

گذار   ریتأث ی ها ری(. پرداختن به متغ2006وهمکارن، گری؛است2011ل،یکند)بارو و ه ی محافظت م ی دگیو تن یاضطراب، افسردگ

  ی قرار گرفته و از اتالف انرژ   شرفتیپ   حیصح  رید در مسکن  یجامعه کمک م  نیاست که به افراد و همچن  ی برهدف از جمله مسائل

  ی اش در زندگ  یی مفهوم خواهد داشت که هدف نها  یآگاهانه وناآگاهانه انسان زمان   یها  تی. همه فعال د ینما  یریشگیو زمان پ 

دهد.    یقرار م   ریهمه آن را تحت تأ ث  م یریگ  ی خود در نظر م   ی زندگ  یکه ما برا  ی هدف  د یتوان فهم  یدقت م   ی روشن باشد.با اندک

است   لیدل  نیدارند به ا یمتفاوت   یخود روش ها ی بخشد. اگر انسان ها در زندگ ی ما جهت و معنا م ی به زندگ  گر، ید یریبه تعب

که    یکند. افراد  ی م  یانسان را دچار روزمره گ  یهدف   ی (. ب1381  ان،یشهباز  نهیکنند)به  یرا دنبال م   یمختلف  ی که هدف ها

 یاتفاقات تکرار  شانیکنند و هرروز در زندگ  یتلف م  یرا بدانند آن را به راحت  یقدر زندگ   نکهی ندارند بدون ا  شانیدر زندگ  یهدف 

تمرکز    یموضوع   یتوانند رو  یافراد اعتماد به نفس ندارند، آنها نم   نیشانس گذاشته اند، ا  یرا بر مبنا  شانیافتد ، آنها زندگ  یم

  ی دانند از زندگ   ی که هدف ندارند در واقع خودشان را باور ندارند و نم  یشود، افراد  ی آنها م  یهدف  ی ن باعث بیداشته باشند و هم

شود که    ی اشتباه باعث م  یمهم هستند، باورها  ی لیخ  ی در زندگ  مانیشود. باورها  ی آنها م   یباعث سردرگم  نیخواهند و ا  ی چه م

 جهیخود ندارند و در نت ندهیو آ یزندگ یبرا یخاص  یزیبرنامه ر چیهدف ه  ینداشته باشند. افراد ب  ی هدف چگونهیافراد ه یبعض

کند و    یم  دایبرسد راهش را پ   شیکه بخواهد به هدف ها   ی خود به وجود آورند. کس  یرا  در زندگ  یبزرگ  راتییتوانند تغ  ینم

در وجودشان حس   یخال  ییهمواره جا  یهدف در زندگ یافراد ب تواند برسد. ی گردد که نم یهم که نخواهد دنبال بهانه م  یکس

 برند.  ینم  یاز زندگ  ی هستند و لذت یو سرگردان ی کنند و دچار گم گشتگ یم

  یگرید یرهایکند که مس  ی الزم را فراهم م   زهیشوند، تفکر عامل انگ  یمسدود م   هیاول  یرهایبه اهداف مس  ی ابیدست  ی در پ   یوقت

  جادیا  یتوانا بودن برا  ازمندیاغلب ن  ز، یچالش انگ  ی در کارها  تیموفق  دریاز نظر اسنا  گر ی(. به عبارت د2007)الکساندر،میکن  جادیا

 . (2002در،یبه اهداف است)اسنا دنیرس ی( براریگذرگاه )مس نیچن

کند    یم  جادیا  ییرویدر فرد ن  نانیحس اطم  نیمعطوف به هدف است که ا  تی از موفق  نانیحس اطم  یواقع تفکر عامل نوع  در

داشته باشند    ییباال  دیکه ام  یافراد  یشود. به عبارت  یم  زهی انگ  جادیباعث ا  نیداند و هم  یم  ط یکه خود را عامل اثرگذار بر شرا

که قادربه    رند یگ ی فعال در نظر م یخود را موجود جهیخود کنترل دارند در نت یندگ ز یشخص ی دادهای کنند بر رو  یاحساس م

 طهیدر همه ح  یفرد  ی و دستاوردها  یستیبهز  زش،یانگ  یبرا  ی ا  هیحس کنترل پا  ن یرفتار خود است و ا  میو تنظ  ی خود نظم ده 

داده و منشا    شیز ادارک کنترل را افزایمتعدد ن  یرهایو فکر کردن به مس  یکند. داشتن تفکر راهبرد  یم  جادیا  یزندگ   یها

آن چون تفکر    یو مولفه ها دیبر ادارک کنترل استوار است ام  یزشیانگ  دیجد  یها  هی فرد است. محور نظر  یبرا  یخوب  یزشیانگ

 (. 1393،ی و هاشم یکارشک افر، یک. ) ادارک رافراهم آورند ن یا یها نهیتوانند زم ی عامل م

  ت یکمتر و رضا  یتر آشفتگ  ش یب  یدواریام  کهیدر رابطه است به طور  یاز زندگ   ت یو رضا  یروان شناخت  یبا آشفتگ  یدواریام

  (.2016انگ،ی؛1395،یفیلو و لط ی )تق تر را به همراه دارد شیب

توان    ی را هم نم  تیموقع  ن یا  نکهیغم است، عبارت است از ا  یاصل  جان یمجموعه ه  ریز  یدیاست . نا ام  یدی ناام  د یمقابل ام  نقطه

  .(1395،ی)نجات دارد یبردو او را از تالش کردن باز م  ی م  نیفرد را از ب زهیداد وانگ رییتغ

»بک«  داشته باشد.  ی تواند در پ   ی را م  ی عیوس  ی بوده، معضالت اجتماع   ی و جسمان  یروان   یها  یماریاز ب  یاریبس  شهیر  یدیناام

هم فلج کننده اراده است و هم باعث    یدیناام  نیشود که ا  یم  ادآوریکرده،    ادی  یافسردگ  یبه عنوان عالمت هسته ا  یدیاز ناام

ناپذ م  ر یتحمل  بررسگرددیم   تیموقع  کی  از  زی به گر  لیشدن و  بر نقش رو  ی.  رخدادها  ییدادهایها  )  یزندگ  ی منف  یمانند 

ب ب   ،یکاریهمچون  غ   یماریمشروط شدن،  پ رهیو  در  امکان دارد  .    ی دیناام  شرفتی( که  اند  باشند، متمرکز شده  نقش داشته 
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  ی مانند افسردگ  یرانگریو و  یمنف  یهاامدیپ   قات او   یشود که افراد از اهداف شان اجتناب کنند بلکه گاه ینه تنها منجر م  یدیناام

 . (2015) تانگ، دارد یرا در پ  یو خود کش

رکود و توقف    ای  شرفتیسطح آثار خود را در قالب پ   نیدارد، که باالتر  یافراد در پ   یبرا  یمختلف  یامدهایپ   نده، یبه آ  دیام  تیوضع

  نده یبوده، آ  دهیآموزش د  ی انسان  یها  هیجزو سرما  انیدانشجو  نکهی(. با توجه به ا1388،یشی قر  یتیدهد) گ  یجامعه نشان م

 .دارد تیاهم اریو توسعه جامعه بس شرفتیپ  یها براآن یدی و ناام یدواریما زانیجامعه در دست آنهاست ، م

جامعه را به گردش    کی  یاسیو س  یاقتصاد  ، یاجتماع   یهاتیسازان پرشورکشور که چرخ فعال  ندهیقشر ازآ  نیا  لیبه مسا  توجه

و ارتقاء    نیرسانده وعهده دار تام  تیوموفق  یتوانند آن را به اوج و سربلندیسازند و م یآورند، اجتماع را دچار تحول م  یدر م

 (. 1390و همکاران،  یف ی)شر برخوردار است یا ژهیو تیسطح سالمت جامعه باشند، از اهم
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 شناسی روش

جامعه برا   نیو از ب بوددانشگاه آزاد شهر قدس  انیشامل دانشجو یجامعه آمار. بود یهمبستگ -  یفیبه روش توص  ،پژوهش  نیا

در دسترس    یریروش نمونه گ  در دسترس انتخاب شدند.   یر یروش نمونه گ  به انینفرازدانشجو  200تعداد    ن یساس فرمول گر

  دری اسنا  یدوارید،امی وبو  مباردوی، چشم انداز زمان زMLQی، معنا درزندگ SIMS زشیسطوح انگ  ی پژوهش پرسشنامه ها  ابزار  بود.

 .  بود

 :   SIMSانگیزه موقعیتگویه ای    16پرسشنامه   •

( سنجیده شد. این تست در استرالیا تهیه شده و برمبنای  1992پرسشنامه انگیزش تحصیلی: توسط مک اینری و سینکاالیر )

نظریه خود تعیین کنندگی ساخته شده است . این تست در ایران بعد از تایید روایی محتوا، پایایی آن به روش باز آزمایی مورد  

گرف قرار  است.تایید  بحرانی،)  ته  توسط  پرسشنامه  این  کوتاه  است1388فرم  شده  ساخته  شیراز  در  دارای   .(  پرسشنامه  این 

ماده  4عبارت ،    16از این  ( تنظیم شده است.4( تا کامال موافقم)1عبارت است که بر اساس مقیاس »لیکرت« از کامال مخالفم)16

  2003»استندیج« در سال    ماده بی انگیزشی است.   4سازی بیرونی؛ماده تنظیم    4ماده تنظیم سازی هویت ؛  4انگیزه درونی؛

   درتحقیقی به بررسی پایایی ، روایی و تغییر ناپذیری پرسشنامه در بین نمونه های مختلف پرداخت.

 پرسشنامه چشم انداز زمان :  •

تدوین شده است. این پرسشنامه ( به منظور سنجش چشم انداز زمان طراحی و  1999توسط »زیمباردو» و »بوید« در سال )

هنگامی که قصد به دست  مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای »لیکرت« با سواالتی مانند )   6سوال و شامل    66دارای  

چشم سنجش  آوردن چیزی را دارم، اهدافی را مشخص  می کنم و ابزار معینی برای رسیدن به آن اهداف در نظر می گیرم.( به

 ان می پردازد.  انداز زم

نقطه ای می باشد که برای گزینه های »بسیار نادرست«، »نادرست«، »بی   5نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف »لیکرت «

 در نظر گرفته می شود.  5و  4، 3، 2، 1تفاوت«، »درست« و »بسیار درست« به ترتیب امتیازات 

  - 4دیدگاه زمانی آینده ،  -3لذت گرا ،    - دیدگاه زمانی حال  -2،    منفی –دیدگاه زمانی گذشته    - 1این پرسشنامه دارای شش بعد  

دیدگاه زمانی حال معتقد به سرنوشت ، بوده که برای اندازه   –  6دیدگاه زمانی گذشته مثبت ،  -5آینده ،  -دیدگاه زمانی متعالی 

    گیری امتیاز مربوط به هر بعد باید براساس دستور العمل اقدام شد.

 (:MLQزندگی )پرسشنامه معنا در   •

سوالی است که برای اندازه گیری معنا در زندگی تدوین وطراحی شده است. این   10این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی  

  80/0پرسشنامه همسانی درونی مناسبی دارد، به طوری که ضریب آلفای کرونباخ آن برای خرده مقیاس حضور معنا در زندگی 

می باشد. این پرسشنامه براساس مبانی نظری رویکرد معنا درمانی    90/0می باشد و برای خرده مقیاس جست و جوی معنا  

(در  1تدوین شده است. هسته اصلی نظریه معنا درمانی ، کشف معنا و مفهوم در زندگی است واین رویکرد اظهار می دارد که:  

در پیدا کردن معنا زندگی شان    ( افراد3( افراد از طریق اراده به سمت معنا برانگیخته می شوند؛  2زندگی معنایی وجود دارد؛  

 (. 2007یک ابزار نسبتا جدید محسوب می شود.)استراک، MLQآزاد هستند. 

 10( دو بعد معنا در زندگی ، یعنی حضشور معنا و جسشتجوی معنا را با بهره گیری از 2010پرسشششنامه معنای زندگی )اسشتگر،

 ( می سنجد . 7( تا کامال درست)1ماده بر مبنای مقیاس هفت درجه ای لیکرت از کامال نادرست)

 پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر:  

( اعتباریابی شده این پرسشنامه 1991پرسشنامه امید به زندگی توسط اسنایدر، هاریس، اندرسون، هولران، ایروینک و همکاران)

عبارت    4عبارت برای سنجش تفکر عاملی،    4سال به باال طرح ریزی شده است. از این عبارات،    15عبارت است و برای    12دارای  

جنبه از حالتهای امیدواری و   48انحرافی است . از نوع آزمون تشخیصی بوده و شامل    عبارت  4برای سنجش تفکر راهبردی،  
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درماندگی می باشد که ماده های قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشکار یا پنهان رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده  

 شده اند. 

 

 2،9،10،12تفکرراهبردی:            1،4،6،8تفکر عاملی:سوال های 

 ای لیکرت های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجه های پرسشنامه بندی سوال : مقیاس درجه 1جدول

ای تا اندازه موافقم  کامال موافقم  گزینه انتخابی   کامال مخالفم  مخالفم 

 1 2 3 4 5 امتیاز

 ها تجزیه و تحلیل داده

آمار توصیفی میانگین،  های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش  های پژوهش از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

 رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر طی  در بخش آمار استنباانحراف استاندارد، چولگی، و کشیدگی نمرات گزارش شده است و  

   انجام شد. spssبا نرم افزار 

 هایافته

 بینی نمود. توان هدفمندی را پیشبراساس سطوح انگیزش ، چشم انداز زمان و میانجیگری امید به زندگی می

 نتایج آزمون :  2جدول 
 متغیر مستقل وابسته  میزان تاثیر  معناداری 

 انگیزش  امید 0.10 تایید 

 گذشته منفی امید 0.09 تایید 

 حال لذت گرا  امید 0.04 تایید 

 آینده امید 0.11 تایید 

 آینده متعالی  امید 0.27 تایید 

 گذشته مثبت امید 0.02 تایید 

 حال گرا  امید 0.37 تایید 

 امید هدفمندی   0.13 تایید 

 متغیرهای پژوهش معنادار می باشد.  2باتوجه به نتایج جدول

 : نقش میانجیگری  3جدول 

 متغیر مستقل میانجیگری  وابسته  میزان تاثیر 

 انگیزش  امید هدفمندی  0.013=  0.13* 0.10

 گذشته منفی امید هدفمندی  0.011=  0.13* 0.9

 حال لذت گرا  امید هدفمندی  0.005=  0.13* 0.04

 آینده امید هدفمندی  0.014=  0.13* 0.11

 آینده متعالی  امید هدفمندی  0.035=  0.13* 0.27

 مثبتگذشته  امید هدفمندی  0.002=  0.13* 0.02

 حال گرا  امید هدفمندی  0.048=  0.13* 0.37

 میزان تاثیر هر متغیر را نشان می دهد.   3نتایج جدول

 گیری بحث و نتیجه  

نشان    ،ییدرجامعه دانشجو  یدواریام  یگریانجیبا م  یچشم انداز زمان بر هدفمند  و  زشینقش سطوح انگ  نییپژوهش تب  جینتا

  یبر هدفمند یرونیب میو تنظ یدرون زشیگذشته مثبت( ،انگ  ،یمتعال  ندهیآ نده،یچشم انداز زمان )آ یاز مولفه ها یداد که برخ

 .نمود ینیب ش یپ  یارد یرا به صورت معن انیدر جامعه دانشجو
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  یو محسن  ی( ، کارشک2005)الی ون  وی  ی ( و پژوهش ها2014)  ی و هاشم  ی (، کارشک2012)  یو محسن  ی کارشک  ی پژوهش ها

توان گفت:    ی م   نی( همسو با پژوهش فوق بوده .بنابرا2008  د، یوبو  مباردوی؛ ز1999؛ السان و جونز،  2005  وت،ی(، )ال2012)

  .مرتبط است تیهدف وموفق هب  یابیدست زشیوانگ نده یچشم انداز زمان آ کیداشتن 

شود، سپس خواست   یشروع م   تیاحساس کمبود و محروم  ا ی   ازیاست که با احساس ن  یا  رهیزنج  ندیفرا  ک ی  زشیانگ  کهییاز آنجا 

 ند یفرا  نیا  یبه هدف است. توال  لیشود که محصول آن، رفتار ن  یم  یهدف   یآورد و موجب تنش و کنش بسو  یرا به دنبال م

شود در    یرفتار م   ای کار    کی فرد به انجام    کیو تحر  قیها موجب تشو  زهیانگ  نیشود. بنابرا  ازین  یممکن است منجر به ارضا

 زه یبه عنوان انگ  قیو تشو  هیتنب  گاهیهنوز جا  زشیانگ  قاتی. در تمام تحق دی نما  ی را منعکس م  یخواست کل  کی  زشیانگ  کهیحال

 .(1386 ن،یجواد دیباشد)س   یمطرح م یقو  اریبس یها

است   زهیانگ  نیکند، ا  یبه هدف خود تالش م  دنیرس  یبرا  ی فرد  ی. وقتابدیکند تا به هدف خود دست    یانسان را وادار م  زهیانگ

تصور  نیاست و با ا  ندهیدر بردارنده تصورات و توجه افراد به آ  دی (.ام1388دهد)حسن زاده،    یکه او را به طرف آن هدف سوق م 

،    یچند بعد  ی ها  یژگی، و  دیاز ام  یشود . هرنوع مفهوم ساز  یگردد، باعث تالش فرد م   لمثبت حاص   ج یکه احتمال دارد نتا

  ج ی(.نتا1390و همکاران ،  ی؛ در بالجان2008،    وفیکند )مکلمنت و چو کن  یآن را منعکس م  ینگر  ندینگر و فرآ  ندهیآ  ،یی ایپو

ام  یبرخ افراد  ها،  پژوهش  اجتماع  دواریاز  روابط  شادمان،  همسا  یتریقو  یو  همسر،  دوستان،  دارند    گانی با  خود  بستگان  و 

 .(2008 زیستاکی؛فاولرو کر2001؛دانر و همکاران،2004وهمکاران، یلتی؛گ2009کسون،ی)فرد

  یتواند در پ  یرا م  یعیوس  ی بوده، معضالت اجتماع   یو جسمان  یروان  یها  یماریاز ب  یاریبس  شهیر  د،ینقطه مقابل ام  یدیناام

هم فلج کننده اراده   یدیناام نیشود که ا یم  ادآوریکرده،   ادی یافسردگ یبه عنوان عالمت هسته ا یدی بک، از ناام داشته باشد.

شود که افراد از اهداف   ینه تنها منجر م  یدیگردد.  ناام یم  تیموقع کیاز  زیبه گر لیو م دنش  ریاست و هم باعث تحمل ناپذ

 ( . 2015دارد) تانگ، یرا در پ ی و خود کش ی مانند افسردگ یرانگریو و  ی منف یها امدیاوقات پ  ی شان اجتناب کنند بلکه گاه

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               7 / 9

https://jnip.ir/article-1-652-fa.html


 

8 

 

 1400سال   ، زمستان15شماره ، 11دوره 

 منابع 

  شه یمجله اند  ،یروان شناخت  یچشم انداز زمان و آشفتگ  نیدر رابطه ب  یدواریگرام  یانجینقش م  ده،یحم  یفیلوصادق، لط  یتق

 .67 - 39: 76، شماره 10، دوره 1395بهار ، یبالن یو رفتار در روانشناس

 .. تهران: ارسبارانجانیو ه زشی (. انگ1388زاده، رمضان. ) حسن

مص  یارمحمدی خسرو؛    د،یرش زمان  1393فرشته.)  ،ی فتح  ب؛یواصل،  به  نگرش  پ   یروان شناخت  یستیبهز  ا ی(رابطه   شرفتیو 

  .62-73(: 2)1 ،یتیترب  یروان شناخت یکتاربرد یدانش آموزان. مجله پژوهش ها یلیتحص

 . قم  یدانشگاه تهران. مجله مجتمع آموزش عال انیدانشجو یریادگی زشیعوامل مرتبط با انگ ی(. بررس1386)ن،یجواد دیس

 . مقاله شناخت هدف 53شماره  1381بهمن اسفند   یآذر د ی(. مجله معارف اسالم1381) ان،یشهباز

،    ی) خود کارآمدیلیتحص  زشیانگ  یو درون موضوع   یموضوع   نیروابط ب  ی(، بررس1384وشکرکن)  یمبارک  یبناب  الق،یی  یشهن

اهواز. مجله علوم    رستانی( در دانش آموزان دختر سال اول دبیتبحر  زیلکرد گرا، عملکرد گرعم  یهدف ها  ف،یارزش تکل

 .چمران اهواز دی دانشگاه شه یو روانشناس یتیترب

 .1396 بهشتیچطور ، ارد هیریتحر می(. ت1396سارا ) ،یدیشه

زند و باقر    یحعفرنجف  ،یفیانسان ، ترجمه حسن پاشا شر  یها   یرومندیو ن  یمثبت: علم شادمان  ی(.روان شناس2004آلن)  کار،

  .(1399) ؛ نشر سخن  ییثنا

باورها1393)  ی هاشم  ، یکارشک  افر، یک نقش  ب  د یام  ی(.  پ   ین یو خوش    التیتحص  انیدانشجو  یلیتحص  زشیانگ  ی نیب  ش یدر 

 .1393 وری/ شهر یآموزش در علوم پزشک یرانیمشهد، مجله ا یو علوم پزشک ی دانشگاه فردوس یلیتکم

رفتار، دوره    شهیفصلنامه اند "  یسال اول و سال آخررشته روان شناس  انیدر دانشجو  یدواریسطح ام "(.  1388. )  ی شیقر  یتیگ

  .، تابستان12سوم، ش 

)  ه،یقرشاه  یمراد مبتن  یبررس(.  1393پ.  چشم  یمشاوره  انطباق بر  بر  زمان  دختر دانش  یشغل  ریمس  یریپذانداز  آموزان 

 .شهرینیواحد خم ی. دانشگاه آزاد اسالم ییمشاوره و راهنما ش یارشد، گرا ی کارشناس نامهانی شهر اصفهان. پا ی هارستان یدب

کودکان و نوجوانان، مجله    یدینا ام  اسیمق  ی و ساختار عامل  یروان سنج  یها  یژگی. و دی ام  یامان  ن،ینسر  انیاسماعل  د،یوح  ینجات

 .67 - 39: 76، شماره 10، دوره 1395بهار ،ین یبال  یو رفتار در روانشناس شهیاند
Alexander ES, Onwuegbuzie AJ. Academic procrastination and the role of hope as a coping 

strategy. Journal personality and individual differences. 2007; 42(7): 1301- 1310. 

Burrow, A.L., & Hill, P.L. (2011). Purpose as a form of identity capital for positive youth 

adjustment. Develomental Psychology, 47(4), 1196-206. 

Milfont T. L., Andrade P. R., Belo, R. P., Pessoa V. S. (2008). Testing Zimbardo Time 

Perspective Inventory in a Brazilian sample. International Journal of Psychology, vol. 42, p. 

49-58. 

Rayan & Deci. (2011,2017).  Understanding Motivation & Emotion . Johnmarshall Reeve, 

Translated by Yahya Seyed Mohammadi. 

Reeve,2018. Motivation and Emotion, Readings,Text books. 

Snyder, C.R (2002). Hope and academic success in college. Journal of Educational  

Psychology. 

Steger, M. F., Frazier, P . Oishi, S., & Kaler, K. (2006). The meaning in life questionnaire: 

Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 

53(1),101-137. 

Steger,M.F.,&Kashdan,T.B.(2007).Stability and specificity of meaning in life and life 

satisfaction over one year. Journal of Happiness Studies, 8, 161-179. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               8 / 9

https://jnip.ir/article-1-652-fa.html


 

9 

 

 1400سال   ، زمستان15شماره ، 11دوره 

Tong,(2015). Suspended in a paradox-patient attitudes tonwait-listing for kindey 

transplantation: systematic review and thematic synthesis of qualitative studies.Transplant 

international ,Vol 28, isuue 7. 

Zimbardo, P. G., Sword, R., & Sword, R. (2012). The time cure: Overcoming PTSD with the 

new psychology of time perspective therapy. San  

Zimbardo,P.G., & Boyd, J. N. (1999). putting Time in Perspective a Valid, Reliable Individual-

Differences Mertic. Journal OF Personality and Psychology Personality. Stolarski, M., 

Bitner, J., & Zimbardo, P. G. (2011). Time perspective, emotional intelligence and 

discounting of delayed awards. Time & Society, 20(3), 346-363. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://jnip.ir/article-1-652-fa.html
http://www.tcpdf.org

