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ان پسر مقطع متوسطه آموزدانشانداز زمان در هيجان تحصيلي نقش چشم

 دوم

  1يهيفقمريم  و 2، كاظم برزگر بفرويي1سميرا فرزين

  

  چكيده
ان پسر مقطع متوسطه آموزدانشهاي تحصيلي انداز زمان در هيجانهدف از پژوهش حاضر بررسي نقش چشم

اي تصادفي انتخاب شدند و گيري خوشهان شيراز به روش نمونهآموزدانشنفر از  200دوم است. بدين منظور 
) را تكميل 2005پكران و همكاران () و هيجان تحصيلي 1999انداز زماني زيمباردو و بويد (هاي چشمپرسشنامه

ها با استفاده ضريب همبستگي پيرسون و روش تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نمودند. داده
هاي گرا، آينده و حال جبرگرا با هيجانانداز زمان فقط ديدگاه زماني حال لذتنشان داد كه از بين ابعاد چشم

گرا، متعالي ثبت و معناداري دارند و نيز فقط ديدگاه زماني گذشته منفي، حال لذتتحصيلي مثبت ارتباط م
چنين نتايج حاصل از هاي تحصيلي منفي دارند. همآينده و گذشته مثبت ارتباط مثبت و معناداري با هيجان

نداز زمان، ديدگاه ااز بين ابعاد چشم هاست و نيزتحليل مسير نشان داد كه مدل پيشنهادي پژوهش برازنده داده
چنين ديدگاه زماني هاي تحصيلي مثبت و همهيجان بينيپيشگرا، آينده و حال جبرگرا در زماني حال لذت

ان نقش دارند. با آموزدانشهاي تحصيلي منفي هيجان بينيپيشگرا و متعالي آينده در گذشته منفي، حال لذت
هاي هاي منفي، برنامههاي مثبت و كاهش هيجانيش هيجانگردد جهت افزاتوجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي

 انداز زماني متعادل به متخصصان ارائه گردد.ان به چشمآموزدانشآموزش زمان درماني جهت هدايت 
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  مقدمه

ها در تمامي فرآيند يادگيري و در كه آن ان هستندآموزدانشها يكي از ابعاد شخصيتي هيجان

ها با برخي از متغيرهاي يادگيري و كنند. اين هيجانهاي تحصيلي مختلف تجربه ميموقعيت

انگيزشي مانند راهبردهاي يادگيري، منابع شناختي، خودگرداني، تمايل به مطالعه و پپيشرفت، 

ست ارتباط داشته باشد؛ لذا تأثيرهايي را ان ممكن اآموزدانشتالش و پشتكار و باور به شايستگي 

هاي ويژه يادگيري، هيجان 1گذارد. پكرانشناختي آنان بر جاي ميبر سالمت جسماني و روان

هاي هاي تحصيلي معرفي كرد. هيجانآموزش و پيشرفت تحصيلي را شناسايي و با عنوان هيجان

اند؛ بنابراين حصيلي گره خوردههاي تحصيلي با نتايج تتحصيلي به طور مستقيم به فعاليت

شوند. لذت هاي تحصيلي تلقي ميهاي مرتبط با تحصيل نيز هيجانهاي وابسته به فعاليتهيجان

هاي ناشي از ها و عصبانيتهاي كالسي و ناكاميمنبعث از يادگيري، خستگي ناشي از آموزش

 )؛2006پكران، ( حصيلي هستندهاي تهاي مرتبط با فعاليتهايي از هيجانتكاليف دشوار، نمونه

هاي پيشرفت هستند عنوان هيجاناتي كه مستقيماً در پيوند با فعاليتهاي تحصيلي بهبنابراين، هيجان

هاي مرتبط با هاي تحصيلي، مطالعات نوعاً بر هيجانهاي گذشته هيجانشود. در پژوهشتعريف مي

اند، مثل غرور، اضطراب يا شرم ز شدههاي پيشرفت متمركپيامدهاي موفقيت و شكست از فعاليت

  ).2007، 3؛ زيدنر1985، 2(وينر

 ،22قرن  هايويژگي بارزترين از يكي گيرد.مي قرار زماني هايقالب در بشري فعاليت هر

 كه طورهمان است. جوامع كاركردي ابعاد اكثر در بينيپيش سختي قابلبه و سريع تغييرات

 زمان از افراد شخصي تجربه اند،كرده مطرح مدرن محققين و ديگر 6و بائومن 5، اريكسن4كستل
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 است. امروزه گرفتهانجام سريع تحول بسيار و تغيير آن در كه است كاركردي ابعاد اين از يكي

 و ابعاد شده، اماانجام بسياري هايپژوهش زمان، از افراد شناختيروان و شخصي تجربه مورد در

 باقي نشده بنديطبقه و ناشناخته هنوز سازه اين با شناختيروان متغيرهاي از بسياري هايارتباط

 پارامترهاي بر بيشتر زمينه اين در شدهانجام هاي) پژوهش2004 ،1است (بونيول و زيمباردو مانده

 واكنش، ادراك زمان، طراحي و مديريت زمان و زمان مانند انساني زندگي كاربردي و خاص

هاي اخير، كه در دهه). تا اين2009، 2تمركز دارند (هلستن و راجرزتجربه هيجاني زمان 

  شناختي پديد آمد.روان زماني اندازچشم مورد در هاييپژوهش

 زمينه اين در همكاران پژوهش و زيمباردو كه زماني ،40از دهه  بعد ويژه طوربه اصطالح اين

 هايميانه و آغاز به زماني اندازچشمبا  مرتبط هايپژوهش شد. اگرچه مطرح كردند، شروع را

 را اوليه هايگام هنوز ديگر، كشورهاي برخي از مانند ايران در اما گردد،برمي ميالدي بيستم قرن

 براساس بتوان تا ندارد وجود فراگيري چندان نظري پارادايم دليل همين به گذارد.مي سر پشت

 كه است روازاين ساخت. استوار آن بر را حوزه اين در آتي اساسي و كاربردي هايپژوهش آن

 مورد بايد كه دارد وجود بيشتري هايسؤال معتبر، و هاي روشنپاسخ به نسبت مورد اين در

ممكن،  اندازهايچشم تعداد زماني، اندازچشم مفهوم مورد در هاييسؤال گيرد: قرار بررسي

 و مداخالت درماني شناختي،روان مفهومي هايپديده ساير بين در زماني اندازچشم جايگاه

). 2004 ،3و... (ناتانن، سيسووا و تاكگاتا زماني اندازچشم اساس بر آدمي رفتار اصالحي تغييرات

گيري انتظارات، سوگيري توجه، ارائه تفسيرها، تعيين دهي ادراك، شكلانداز زماني در شكلچشم

كند (زامبيانچي، كنترل نقش اساسي ايفا مييابي به اهداف اجتماعي، انگيزش و احساس و دست

  ).2010، 4بيتي و پائوال
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 كه است زماني اندازچشم از تعريف 200 از بيش شامل تاكنون 1986 هاينتايج پژوهش

 اندازچشم شامل آن اول شود. بعدمي منتج اصلي و مجزا مفهومي دو بعد به آن از تحليلي بررسي

 براي اهدافي يا آينده براي طراحي و ريزيآينده، برنامه بر مبتني گيريجهت محور، آينده زماني

 است. تغيير براي و انگيزشي شناختي ساختاري داراي زماني اندازچشم بعد، اين از است. آينده

چندوجهي  ايپديده زماني اندازچشم كه دارد تأكيد زماني اندازچشم مفهوم اين به دوم بعد

 فرآيندي و ذهن از بخشي يعني مفهومي؛ تعاريف بر اساس زماني اندازچشم دوم، بعد در .است

 و حال آينده، ابعاد در را شانشناختيروان شخصي تجارب خودكار طوربه افراد آن وسيلهبه كه

  )2008، 1و بويد كنند، است (زيمباردومي تقسيم گذشته

هاي خاص زندگي تحوالت در دوره انداز زماني مسأله تغيير ويكي از موضوعات مرتبط با چشم

 كه خود خاص موقعيتي تعريف سبب به تحصيل طور اخص دوران تحصيل است. دورانانساني و به

 فرد كه طلبدمي را محوري آينده راهبردهاي داده، زماني قرار تجربه چند وجهي شرايط در را آدمي

 ارتباط كند و اين تنظيم آينده بر مبتنيرا  اهدافي كند و ريزيبرنامه آينده براي آن اساس بر بايد

 عوامل انداز زماني باچشم رابطه دارد. بررسي زماني اندازچشم دو بعدي تعاريف با تنگاتنگي

 عملكرد تحصيل، از گيريكناره تحصيلي، پيشرفت مثل تحصيل دوران اتفاقات شناختيروان

 شود. بينمي گرجلوه با اهميت بسيار زماني اندازچشم با مرتبط هايپژوهش در سايه... و تحصيلي

 ها،انتخاب كه است گرايشي هايويژگي زماني اندازچشم دارد كه وجود توافق اين محققين اكثر

). طبق نظريه 2010، 2سازد (لوئيكس و همكارانمي متأثر را افراد هايگيريتصميم و عملكردها

انداز كنند تحت تأثير چشمانتخاب و دنبال ميهيجاني نوع هدفي كه افراد  -گزينندگي اجتماعي

انداز زمان متعادل در افراد و بندي اهداف تابعي از چشمها قرار دارد. تغييرات در اولويتزماني آن

چنين براساس ). هم2013، 3دهد (ديويس و هيكسفرآيندي انطباقي است كه بهزيستي را افزايش مي
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اي دارد كه به موجب آن جريان مستمر ان اغلب روند ناهشيارانهانداز زم). چشم1983، 1ديدگاه (هال

يابد از آن جهت كه اين وقايع را معنا هاي زماني، پيوند ميتجارب شخصي و اجتماعي به مقوله

) چشم انداز زمان 2009، 2بخشد. به طور مشابه بر اساس ديدگاه (سيگنردهد يا به آن انسجام ميمي

هاي تحصيلي فراگيران وابسته به جايي كه هيجانل است؛ لذا از آنشامل تفكر و ارزيابي عم

رسد نوع كنند، به نظر مياي از زمان تجربه ميرويدادهاي خوشايند يا ناخوشايندي است كه در برهه

 نگرند،نمايند و با آن عينك، به امور گذشته، حال و آينده ميديدگاه زماني كه فراگيران اتخاذ مي

) 2010و همكاران ( 3ها را تحت تأثير قرار دهد. در اين راستا، در پژوهش ليصيلي آنهاي تحهيجان

ان دبيرستاني رابطه آموزدانشمحور در نشان داده شد كه بين اهداف فوري فعلي و اهداف آينده

ويژه بعد آينده با انگيزه براي عملكرد تحصيلي انداز زماني بهچنين بين چشممثبت و معنادار و هم

اي به اين نتيجه دست يافتند ) در مطالعه2011( 4رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد. پيتسما و دروين

گيري بعدي در حوزه تحصيل ويژه بعد آينده با پيشرفت تحصيلي و تصميمانداز زماني بهكه چشم

شان دادند كه بعد ن) 1394( رابطه مستقيم و معنادار دارد. به عالوه در پژوهشي زبردست و شفيعي تبار

زماني آينده و گذشته مثبت با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معنادار دارد، گذشته منفي و حال 

گرا با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و معنادار دارد، بين دانشجويان استعداد درخشان و عادي در لذت

معنادار نيست و نيز بين ابعاد زماني گذشته مثبت و آينده تفاوت وجود دارد، اما اين تفاوت 

نتايج پژوهش مذكور  گرا تفاوت معنادار وجود دارد.دانشجويان دختر و پسر در بعد زماني حال لذت

ها رابطه دارد. محمدي، اسدزاده و حاكي از آن است كه نوع تجربه افراد از ابعاد زمان با موفقيت آن

هاي تحصيلي رياضي و اشتياق هيجان ) نيز به اين نتيجه رسيدند كه دو متغير1395( بلوچ زهي

  تحصيلي با يكديگر رابطه معنادار دارند.
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 يافت پژوهشي خارجي و داخلي هايپژوهش از بسياري مطاله با توجه به پيشينه پژوهش، با

 در و باشد پرداخته تحصيلي هايهيجان در زمان اندازچشم ابعاد نقش بررسي به كه نگرديد

 اين لذا اند؛گرفته قرار مطالعه مورد تحصيلي پيشرفت با زمان اندازچشم رابطه هاپژوهش از تعدادي

 تحصيلي هايهيجان در زماني اندازهايچشم انواع بينپيش نقش بررسي هدف با پژوهش،

  .است گرفته صورت فراگيران

  روش

  است.پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، كاربردي و از نظر روش نيز توصيفي از نوع همبستگي 

ان پسر مقطع آموزدانشجامعه آماري شامل تمامي  گيري:نمونهجامعه، نمونه و روش

گيري نفر به روش نمونه 200است. از اين جامعه تعداد  1396-95سال تحصيلي  متوسطه دوم در

گيري متغيرهاي چنين به منظور اندازهاي تصادفي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. همخوشه

  ر از ابزارهاي زير استفاده شد:مورد نظ

) ساخته شده 1999اين پرسشنامه توسط (زيمباردو و بويد، : انداز زمانپرسشنامه چشم

رود. انداز زمان در افراد به كار ميمنظور ارزيابي چشمگويه است كه به 66است و داراي 

، »بسيار نادرست«هاي اي است كه براي گزينهنقطه 5صورت طيف ليكرت گذاري پرسشنامه بهنمره

در نظر گرفته  5و  4، 3، 2، 1به ترتيب امتيازات » بسيار درست«و » درست«، »تفاوتبي«، »نادرست«

، آينده، 2گرالذت -، حال1منفي -شود. اين پرسشنامه داراي شش بعد (ديدگاه زماني گذشتهمي

نامه ) روايي اين پرسش1999(آينده، گذشته مثبت و حال جبرگرا) است. زيمباردو و بويد -متعالي

چنين در پژوهش (اميديان، اند. همگزارش نموده 87/0اند و پايايي آن را را مطلوب گزارش كرده

گزارش  79/0) ميزان پايايي آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه معادل 1394همتي و برزگر بفرويي، 

  به دست آمد. 78/0باخ معادل شده است. در پژوهش حاضر پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرون
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) طراحي و 2005( 1اين پرسشنامه توسط پكران، گوئتز و پريپرسشنامه هيجان تحصيلي: 

بعد (لذت از كالس، غرور، خشم، اضطراب، نااميدي،  7سؤال و  43ساخته شده است و حاوي 

مقياس ان تجربيات هيجاني خود را در يك آموزدانششرم و خستگي) است. در اين پرسشنامه 

كنند. ميزان آلفاي بندي مي) درجه5) تا كامالً موافقم (1اي از كامالً مخالفم (درجه 5ليكرت 

در پژوهش پكران، گوئتز  95/0تا  75/0هاي پرسشنامه از كرونباخ محاسبه شده براي خرده مقياس

چنين كديور همدهنده پايايي قابل قبول اين ابزار است. ) به دست آمده است كه نشان2005و پري (

ان دبيرستاني ايران مورد اعتباريابي قرار آموزدانش) اين پرسشنامه را در جامعه 1388و همكاران (

گزارش  84/0تا  73/0هاي مربوط به كالس اين پرسشنامه را نيز بين داده و پايايي مقياس هيجان

هاي راي خرده مقياس) آلفاي كرونباخ محاسبه شده ب1394اند و نيز در پژوهش هاشمي (نموده

گزارش شده است. در پژوهش حاضر نيز، آلفاي كرونباخ براي خرده  85/0تا  68/0پرسشنامه بين 

  به دست آمد. 81/0تا  72/0ها بين مقياس

 استفادهمورد  AOMOS 20و  SPSS 22 افزارها نرمجهت تحليل دادهالزم به ذكر است كه 

  قرار گرفتند.

  نتايج

  نوع هدف، كاربردي و از نظر روش نيز توصيفي از نوع همبستگي است. پژوهش حاضر از نظر

ان پسر مقطع آموزدانشجامعه آماري شامل تمامي  :گيرينمونهجامعه، نمونه و روش

گيري نفر به روش نمونه 200است. از اين جامعه تعداد  1396-95سال تحصيلي  متوسطه دوم در

گيري متغيرهاي چنين به منظور اندازهقرار گرفتند. هماي تصادفي انتخاب و مورد آزمون خوشه

  مورد نظر از ابزارهاي زير استفاده شد:

                                                                                                                                                    

1.Goatz & Perry 
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) ساخته شده است و 1999اين پرسشنامه توسط (زيمباردو و بويد،  :انداز زمانپرسشنامه چشم

گذاري نمرهرود. انداز زمان در افراد به كار ميمنظور ارزيابي چشمگويه است كه به 66داراي 

، »نادرست«، »بسيار نادرست«هاي اي است كه براي گزينهنقطه 5صورت طيف ليكرت پرسشنامه به

شود. در نظر گرفته مي 5و  4، 3، 2، 1به ترتيب امتيازات » بسيار درست«و » درست«، »تفاوتبي«

- ، متعاليگرا، آيندهلذت -منفي، حال -اين پرسشنامه داراي شش بعد (ديدگاه زماني گذشته

نامه را ) روايي اين پرسش1999آينده، گذشته مثبت و حال جبرگرا) است. زيمباردو و بويد (

چنين در پژوهش (اميديان، اند. همگزارش نموده 87/0اند و پايايي آن را مطلوب گزارش كرده

زارش گ 79/0) ميزان پايايي آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه معادل 1394همتي و برزگر بفرويي، 

  به دست آمد. 78/0شده است. در پژوهش حاضر پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ معادل 

) طراحي و 2005( 1اين پرسشنامه توسط پكران، گوئتز و پري پرسشنامه هيجان تحصيلي:

بعد (لذت از كالس، غرور، خشم، اضطراب، نااميدي،  7سؤال و  43ساخته شده است و حاوي 

ان تجربيات هيجاني خود را در يك مقياس آموزدانشاست. در اين پرسشنامه  شرم و خستگي)

كنند. ميزان آلفاي بندي مي) درجه5) تا كامالً موافقم (1اي از كامالً مخالفم (درجه 5ليكرت 

در پژوهش پكران، گوئتز  95/0تا  75/0هاي پرسشنامه از كرونباخ محاسبه شده براي خرده مقياس

چنين كديور دهنده پايايي قابل قبول اين ابزار است. همبه دست آمده است كه نشان) 2005و پري (

ان دبيرستاني ايران مورد اعتباريابي قرار آموزدانش) اين پرسشنامه را در جامعه 1388و همكاران (

گزارش  84/0تا  73/0هاي مربوط به كالس اين پرسشنامه را نيز بين داده و پايايي مقياس هيجان

هاي ) آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي خرده مقياس1394اند و نيز در پژوهش هاشمي (ودهنم

گزارش شده است. در پژوهش حاضر نيز، آلفاي كرونباخ براي خرده  85/0تا  68/0پرسشنامه بين 

  به دست آمد. 81/0تا  72/0ها بين مقياس

 اسـتفاده مـورد   AOMOS 20و  SPSS 22 افزارها نرمجهت تحليل دادهالزم به ذكر است كه 

                                                                                                                                                    

1.Goatz & Perry 
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  قرار گرفتند.

    گيريبحث و نتيجه

هاي تحصيلي هيجان بينيپيشانداز زمان در پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش چشم

ان پسر مقطع متوسطه دوم انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد كه ضريب مسير گذشته آموزدانش

مثبت به هيجان تحصيلي مثبت معنادار نشده است، اين نتيجه با نتيجه پژوهش محمدي، دانش و 

اميدواري نيست و با نتيجه پژوهش  بينيپيش) كه نشان داد گذشته مثبت قادر به 1395لو (تقي

) كه حاكي از عدم 1395گلستانه، افشين و دهقاني ( ) و1394( برزگر بفرويي اميديان، همتي و

معناداري مسير گذشته مثبت به عملكرد و پيشرفت تحصيلي بود همسو و با نتيجه پژوهش زبردست 

) كه نشان داد گذشته مثبت با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت دارد و با نتيجه 1394( تبارو شفيعي

) كه حاكي از رابطه مثبت معنادار بين گذشته 1393( حمدي واصل و فتحيپژوهش رشيد، يارم

  شناختي است ناهمسو است.مثبت و بهزيستي روان

گرا، آينده و حال انداز زمان صرفاً ديدگاه زماني حال لذتبا توجه به نتايج، از بين ابعاد چشم

سن توان گفت ن اين يافته ميهاي تحصيلي مثبت نقش دارند. در تبييهيجان بينيپيشجبرگرا در 

سال است؛ از خصوصيات اين دوره از زندگي  15افراد نمونه در اين پژوهش حدود 

گذراني، تأكيد هاي رفتاري، خوشپذيري، ميل به آزادي، اعتماد به نفس باال، تنوع خصلتريسك

ده و عواقب ؛ لذا توجه كمي به آينبخش استمدت و لذتگرايي و انجام كارهاي كوتاهبر حال

هاي امروزشان را براي رسيدن به پاداش گونه افراد خوشيعملكردشان در زمان آينده دارند. اين

هاي آتي ندارند و صرفاً غرق در كوشي براي كسب موفقيتكنند، تمايلي به سختفردا فدا نمي

اعتماد به نفس  باشند؛ در انجام تكاليف تحصيلي با اميدواري بيشتر وها ميلذت بردن از موقعيت

رو چنين افرادي كنند، از اينگيرانه و با حساسيت كمتر برخورد ميبه نحو بسيار سهلكاذب و نيز 

  كنند.هاي مثبتي نسبت به تكاليف و امور تحصيلي خود تجربه مينيز هيجان
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)، علي دوستي، رسولي شربياني و 1395لو (اين نتيجه با نتايج پژوهش محمدي، دانش و تقي

كند و با نتايج مي بينيپيشگرا، اميدواري را به طور مثبت پ) كه نشان دادند حال لذت1394لو (يتق

گرا بر عملكرد ) كه حاكي از اثر مستقيم حال لذت1394پژوهش اميديان، همتي و برزگر بفرويي (

) 1393چنين تا حدودي با نتيجه پژوهش رشيد، يارمحمدي واصل و فتحي (تحصيلي است و هم

شناختي رابطه مثبت دارد، همسو و با نتايج پژوهش نگر با بهزيستي روانكه نشان دادند حال مثبت

گرا با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي دارد و ) كه نشان داد حال لذت1394زبردست و شفيعي تبار (

تباط گرا ار) كه بيان كرد حال لذت1395طور با نتايج پژوهش گلستانه، افشين و دهقاني (همين

  معناداري با پيشرفت تحصيلي ندارد ناهمسو است.

ريزي هدفمند و منظم و با پشتكار بسيار اني كه ديدگاه زماني آينده دارند، با برنامهآموزدانش

ريزي براي )، برنامه1999كنند؛ به اعتقاد زيمباردو و بويد (يابي به اهدافشان تالش ميبراي دست

گونه افراد به علت توان ادعا نمود كه اينشود؛ لذا ميرا شامل ميمسير عمل، تعيين هدف و مهلت 

چنين اميدواري و انتظاري كه در داشتن ديد مثبت به آينده و نيز هدفمندي و اراده راسخ و هم

هاي تحصيلي مثبتي همچون غرور، كسب نتايج مطلوب در آينده تحصيلي خواهند داشت، هيجان

كنند. اين نتيجه با نتايج شان تجربه ميها و تكاليف تحصيليليتاحساس شعف و لذت بردن از فعا

كه نشان  )1394لو ()، علي دوستي، رسولي شربياني و تقي1395( لوپژوهش محمدي، دانش و تقي

پيتسما و  كند و با نتيجه پژوهشمي بينيپيشدادند ديدگاه زماني آينده، اميدواري را به طور مثبت پ

كه حاكي از  )1395( )، گلستانه، افشين و دهقاني1394زبردست و شفيعي تبار، ()، 2011( دروين

چنين با نتيجه پژوهش حامدي رابطه مثبت بين ديدگاه زماني آينده با پيشرفت تحصيلي است و هم

بين علمي (كه به عنوان اميدواري به آينده تحصيلي ) كه نشان دادند خوش1395( نسب و عسگري

گرفته شده است) تأثير مستقيم و نيز غير مستقيمي به واسطه خودكارآمدي بر روي  در اينجا در نظر

) كه 1393( طور با نتيجه پژوهش رشيد، يارمحمدي واصل و فتحيانگيزه پيشرفت دارد و همين

نگر با بهزيستي روانشناختي رابطه مثبت دارد، همسو و با نتايج نشان دادند ديدگاه زماني آينده مثبت



   Journal of school psychology, spring 2020                                       1399شناسي مدرسه، بهار رواني مجله     
                  
 Vol.9, No.1/153-172                                                                 153-1/172ي ، شماره9ي دوره        

    163 

) كه حاكي از عدم معناداري مسير مستقيم ديدگاه 1394( اميديان، همتي و برزگر بفروييپژوهش 

  زماني آينده به عملكرد تحصيلي است ناهمسو است.

اني كه ديدگاه زماني حال جبرگرا دارند، به قضا و قدر معتقد بوده؛ لذا آموزدانشچنين، هم 

قسمت نبوده «كنند كه: گونه تعبير ميكنند اينبرانگيز اگر شكستي را تجربه هاي چالشدر موقعيت

كند و فرد خودش را مسئول ، به عبارتي اعتقاد داشتن به قضا و قدر از فرد سلب مسئوليت مي»است

داند؛ لذا هيچ گونه هيجان منفي در برابر رخدادها ندارد؛ چرا كه در عواقب و اتفاقات رخ داده نمي

گردد. به عنوان مثال در متوسل مي - قضا و قدر - اسناد بيرونياين شرايط به جاي اسناد دروني به 

گونه تعبير صورت عدم موفقيت در كسب حداقل نمره در يكي از دروس خود، ممكن است اين

هاي مثبت تحصيلي كند سطح هيجان؛ بنابراين سعي مي»قسمت نبوده است كه موفق شوم«كند: 

فزايش دهد تا بتواند با اعتماد به نفس به جبران خويش مانند غرور را حفظ نموده و گاه حتي ا

) كه بيان كرد حال 1395ها بپردازد. اين نتيجه با نتيجه پژوهش گلستانه، افشين و دهقاني (شكست

لو و با نتيجه پژوهش تقي جبرگرا ارتباط مثبت و معناداري با پيشرفت تحصيلي دارد، همسو و

-ابطه بين حال قضا و قدري (جبرگرا) و آشفتگي روان) كه نشان دادند اميدواري ر1395( لطيفي

كه حاكي از  )1395( لوكند و نيز با نتيجه پژوهش محمدي، دانش و تقيمي بينيپيششناختي را 

چنين با نتيجه پژوهش اميديان، همتي و برزگر رابطه منفي بين حال جبرگرا و اميدواري و هم

سير مستقيم حال جبرگرا به عملكرد تحصيلي است و ) كه حاكي از عدم معناداري م1394( بفرويي

) كه نشان دادند 1393( عالوه بر آن تا حدودي با نتيجه پژوهش رشيد، يارمحمدي واصل و فتحي

  ناهمسو است. شناختي رابطه منفي داردنگر با بهزيستي روانحال منفي

اميري ابراهيم محمدي توان گفت، نتايج اين پژوهش با نتيجه پژوهش چنين به طور كلي ميهم

شناختي و پيشرفت انداز زمان باعث افزايش بهزيستي روانكه نشان داد آموزش چشم) 1394(

  شود، همسو است.ان ميآموزدانشتحصيلي 

گرا و انداز زمان، فقط ديدگاه زماني گذشته منفي، حال لذتبا توجه به نتايج، از بين ابعاد چشم
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توان به اين ان تحصيلي منفي نقش دارند. در تبيين اين نتايج ميهيج بينيپيشمتعالي آينده در 

شان به ان ديدگاه زماني گذشته منفي دارند، به گذشتهآموزدانشموضوع اشاره نمود زماني كه 

اند، مانند عدم موفقيت در كسب حداقل علت تجربيات و يا خاطرات ناخوشايندي كه تجربه نموده

ها قرار گرفتن، اخراج از مدرسه، معلم، مورد تمسخر همكالسينمره دروس، تنبيه شدن توسط 

اتفاق ناگواري كه در مدرسه رخ داده است؛ لذا تداعي هميشگي مدرسه با آن رخداد و...، با ديد 

نگرند؛ لذا ممكن است تأثيرهاي منفي آن به صورت احساس خستگي و نااميدي از تالش منفي مي

اري و يا خشم به علت ارتكاب اشتباهات گذشته و تنبيه يا نمودن و كسب موفقيت؛ احساس شرمس

اخراج شدن و نيز عدم موفقيت تحصيلي؛ اضطراب و ترس از شكست مجدد و يا تكرار رخدادهاي 

ان و متعاقباً تأثيرهاي منفي آن بر آموزدانشهاي منفي در گيري هيجانگذشته و...، موجب شكل

 لونتيجه با نتايج پژوهش محمدي، دانش و تقي روي عملكرد و پيشرفت تحصيلي شود. اين

كند و با نتيجه پژوهش بني مي) كه نشان داد گذشته منفي اميدواري را به طور منفي پپيش1395(

 ) كه حاكي از رابطه منفي بين گذشته منفي با پيشرفت تحصيلي بود1394( زبردست و شفيعي تبار

) كه حاكي از اثر غيرمستقيم 1394( برزگر بفرويي طور با نتيجه پژوهش اميديان، همتي وو همين

و خودكارآمدي بود و عملكرد تحصيلي  كارياهمالگذشته منفي بر عملكرد تحصيلي به واسطه 

ها با نتيجه پژوهش رشيد، يارمحمدي واصل و نمود و عالوه بر اينمي بينيپيشرا به طور منفي 

با  شناختي رابطه منفي دارد همسو وبا بهزيستي رواننگر ) كه نشان دادند گذشته منفي1393( فتحي

) كه حاكي از عدم معناداري ارتباط بين گذشته 1395نتيجه پژوهش گلستانه، افشين و دهقاني (

  منفي با پيشرفت تحصيلي بود ناهمسو است.

گرا است، قادر به كنترل اميال خود شان حال لذتاني كه ديدگاه زمانيآموزدانشچنين هم

هاي هاي مديريت زمان ندارند؛ صرفاً به خوشيده؛ پشتكار، نظم و انضباط كاري و مهارتنبو

كنند و گاه براي رسيدن پذيري ميزودگذر زمان حال توجه نموده؛ در برابر امور مختلف ريسك

خواهي دهند؛ زندگي روزمره را با تغديه و لذتهاي بيشتر رفتارهاي پرخطري انجام ميبه شادي
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رغم گونه افراد عليكنند و بسياري از اين افراد اعتماد به نفس پاييني دارند و...؛ لذا اينيسپري م

نمايند، ممكن است گاهي به علت ها توجهي نميآگاهي از عواقب رفتارهاي نامطلوب خود به آن

اتالف وقت و عدم انجام تكاليف تحصيلي و نيز موفق نشدن، به اضطراب و ترس و يا حتي 

چنين احتمال دارد تمايل بيش از حد معمول به لذت بردن در اين شرم دچار گردند، هم احساس

بينانه كند؛ لذا در صورت مواجهه با نتايجي كه افراد، آنان را دچار توهمات و تصورات غيرواقع

ها را ندارند (مانند عدم موفقيت در گذراندن يك واحد درسي) دچار خشم و گاه انتظار وقوع آن

و نيز امكان دارد با تحت فشار قرار گرفتن توسط والدين و يا مربيان در عدم  گردنديدي ميناام

شان، نسبت به مدرسه و مربيان احساس خشم نمايند كه همه انگاري جهت انجام امور تحصيليسهل

گردد. اين ان ميآموزدانشهاي تحصيلي منفي در گيري هيجانموارد ذكر شده، موجب شكل

گرا با پيشرفت ) كه نشان داد حال لذت1394( نتايج پژوهش زبردست و شفيعي تبار نتيجه با

) كه 1394چنين با نتايج پژوهش اميديان، همتي و برزگر بفرويي (تحصيلي رابطه منفي دارد و هم

و خودكارآمدي  كارياهمالگرا بر عملكرد تحصيلي به واسطه حاكي از اثر غير مستقيم حال لذت

نمود همسو و با نتايج پژوهش محمدي، دانش مي بينيپيشرد تحصيلي را به طور منفي بود و عملك

گرا ) كه نشان دادند حال لذت1394( لو)، علي دوستي، رسولي شربياني و تقي1395( لوو تقي

طور با نتيجه پژوهش رشيد، يارمحمدي واصل كند و همينمي بينيپيشاميدواري را به طور مثبت 

نگر با بهزيستي روانشناختي رابطه مثبت دارد و نيز با نتيجه ) نشان دادند حال مثبت1393( و فتحي

گرا با ) كه حاكي از عدم معناداري ارتباط بين حال لذت1395( پژوهش گلستانه، افشين و دهقاني

  پيشرفت تحصيلي بود ناهمسو است.

توان مي 1هاي كيت و جانفتهانداز زماني متعالي آينده نيز طبق گچنين در رابطه با چشمهم

مانده؛ هاي باقيانداز زمان آينده مهم است: الف) توجه فرد به فرصتگفت كه دو بعد در چشم

ها داشته ، هر چه مردم تمركز بيشتري بر فرصت2و نيز به عقيده بتس ب) تمركز بر محدوديت؛
                                                                                                                                                    

1. Cate & John 
2. Betts 
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چنين ). هم1395ين و دهقاني، شود (گلستانه، افشها كاسته ميها بر محدوديتباشند از تمركز آن

، يكي از عوامل مؤثر در افزايش انگيزه تحصيلي و پيشرفت دانشجويان، 1طبق ديدگاه كلمز و بين

رو، شايد يكي از داليل نقش ). از اين1388ناو و رجبي، ميزان اميدواري به آينده است (ظهيري

تحصيلي منفي در اين پژوهش، متمركز هاي هيجان بينيپيشانداز زمان متعالي آينده در مؤثر چشم

هاي متعدد در رسيدن مانده و يا وجود محدوديتان به فرصت محدود باقيآموزدانششدن توجه 

اند باشد؛ لذا در اين شرايط به اهداف بلندمدت و بسيار مطلوبي كه براي خويش مشخص كرده

موفقيت گردند كه همگي  احتمال دارد دچار احساس اضطراب، نااميدي و ترس از شكست و عدم

كنند و احتمال ان تجربه ميآموزدانشهاي تحصيلي منفي هستند كه موارد ذكر شده، هيجان

زيادي وجود دارد كه اثر نامطلوبي بر روي عملكرد و پيشرفت تحصيلي داشته باشند. اين نكته در 

مستقيم اضطراب  ) نشان داده شد كه مسير1394پژوهش مجيدي، شهني ييالق و حقيقي مباركه (

امتحان به عملكرد تحصيلي منفي و معنادار است. اين نتايج با نتيجه پژوهش گلستانه، افشين و 

كه حاكي از ارتباط مثبت و معنادار بين آينده متعالي و پيشرفت تحصيلي بود، ) 1395دهقاني (

  ناهمسو است.

طور مناسبي هم نگرش ماني بهانداز ز) چشم2007( 2لذا به طور كلّي، طبق ديدگاه وورل و ملو

چنين لي و همكاران سنجد. هممثبت و هم نگرش منفي را نسبت به گذشته، حال و آينده مي

هاي كنندهانداز مربوط به آينده تعيين) بر اين باور هستند كه مسائل مرتبط با گذشته و چشم2010(

گزيني و ويژه با هدف، بهآيندسوي هدف به شمار ميگيري بهگزيني و جهتمهمي براي هدف

هاي زماني فرد، هاي زماني و ديدگاهان رابطه دارد. مقولهآموزدانشگيري تحصيلي جهت

دهد. برخي افراد بر زمان گذشته تأكيد و تمركز دارند كه با تصميمات او را تحت تأثير قرار مي

شته (بازسازي گذشته)، ها دايادآوري شرايط مشابه قبلي و توجه به سود و زياني كه براي آن

نمايند. از سوي ديگر افرادي گيري ميموقعيت فعلي را تفسير و در خصوص پاسخ مناسب تصميم

                                                                                                                                                    

1. Clemes & Bean 
2. Worrell & Mello 
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ها هاي مطلوب و پتانسيل واقعي موانع و چالشكه بر آينده تمركز دارند به ارزيابي احتمال پاداش

ند. در هر دو مورد ذكر شده، نمايگيري اقدام ميپرداخته (ساخت تابع در آينده) و سپس به تصميم

گيري فعلي نفوذ يافته و شخص فرآيند انتزاعي بازسازي گذشته و ساخت تابع در آينده بر تصميم

نمايد. از نظر والدين و معلمان آور در زندگي ميرا قادر به فراتر رفتن از نيروهاي محرك التزام

ها بيشتر است و با رغبت و فعاليتان در انجام آموزدانشگاهي اوقات ميزان شور و توانايي 

روند و نكات آموزشي را ها و تكاليف آموزشي ميشادماني بيشتري به استقبال انجام فعاليت

دهد. با توجه با نتايج كنند و گاهي هم كامالً عكس موارد ذكر شده رخ ميتر دريافت ميسريع

اندازهاي زماني متفاوت وجود چشمتوان ادعا نمود كه يكي از داليل اين امر، پژوهش حاضر، مي

  در فراگيران است.

) اشاره نمود كه اعتقاد دارند افراط در هر 2009و همكاران ( 1توان به ديدگاه اوسيندر انتها مي

گردد. به عنوان مثال، افراط در بعد انداز زماني موجب اختالل در عملكرد فرد ميبعد از چشم

كاري، اجتناب از تغيير و گشودگي گراي مثبت موجب نگهداري بيش از حد، محافظهگذشته

راحل رشد رواني كه افراط و تفريط در هر يك از مراحل، رسد همانند مگردد؛ لذا به نظر ميمي

گردد، افراط و تفريط در يك بعد زماني خاص، مانع رشد فرد و باقي ماندن او در همان مرحله مي

 از برخورداري براي ) افراد2007( 2هايي را در عملكرد فرد موجب شود. به عقيده ديزلاختالل

 را دارا آينده گرايانه ولذت حال اندازبعد چشم دو ن هرزماهم بايد زمان، مطلوب اندازچشم

 كند، برايگرايانه كسب ميلذت حال و آينده بعد دو هر در متعادل و باال اينمره كه باشند. كسي

 به عواقب كه حالدرعين تواندمي درواقع كند؛نمي زندگي آينده در اما كند،مي ريزيبرنامه آينده

 منديبا بهره و باشد داشته حضور حال لحظه در كند،مي عمل سنجيده و انديشدمي خود رفتارهاي

كند؛ چرا فردي كه پر  فراهم خود براي انرژي و شور از پر شرايطي خطر،بي و سالم هايلذت از

                                                                                                                                                    

1. Osin 
2. Dissel 
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لو، كند (محمدي، دانش و تقيهايش را طي ميشور و انرژي است، با انگيزه راه رسيدن به خواسته

1395.(  

هاي پژوهش حاضر سوگيري تك عملياتي است؛ به عبارت ديگر، جهت يكي از محدوديت

چنين با سنجش متغيرهاي پژوهش تنها از يك روش سنجش؛ يعني پرسشنامه استفاده شده است. هم

كه براي ارزيابي مدل پيشنهادي پژوهش از روش تحليل مسير استفاده شده است؛ لذا توجه به اين

يابي منظور مدلو معلولي بايد با احتياط صورت گيرد و نيز در پژوهش حاضر بهگيري علت نتيجه

هاي آن مستلزم استفاده شده است؛ بنابراين، تكرار يافته معادالت ساختاري از طرح مقطعي

  هاي طولي است.كارگيري طرحبه

ز است؛ ان پسر مقطع متوسطه دوم شيراآموزدانشجايي كه نمونه پژوهش حاضر شامل از آن 

هاي مشابهي بر روي نمونه دخترها و پسرها در ديگر مقاطع تحصيلي، شود پژوهشپيشنهاد ميلذا 

ها را افزايش پذيري يافتهكه قدرت تعميمهاي صورت گيرد؛ زيرا عالوه بر اينشهرها و فرهنگ

ش و جايگاه مهم چنين با توجه به نقهمها را با هم فراهم كند. تواند زمينه مقايسه آندهد، ميمي

ان، پيشنهاد آموزدانشهاي تحصيلي و به تبع آن پيشرفت تحصيلي انداز زمان در هيجانچشم

هاي آموزش زمان انداز زمان متعادل، ابتدا برنامهان به چشمآموزدانشگردد جهت هدايت مي

ارائه شود؛ چرا درماني توسط پژوهشگران و يا متخصصان تعليم و تربيت به مربيان تربيتي و والدين 

جايي كه و از آن كه مربيان و والدين الگوهاي تربيتي مهمي براي كودكان و نوجوانان هستند

در كودكان و  - به ويژه حال و آينده -هاي مثبت به زمانگيري و رشد انواع نگرشنسبت به شكل

يش و نيز كودكان و ها، بر بهبود نگرش خوگونه برنامهنوجوانان حساس هستند؛ لذا با يادگيري اين

توان برگزاري نمايند؛ در گام بعد مينوجوانان نسبت به زمان گذشته، حال و آينده تالش مي

   ان را مورد توجه قرار داد.آموزدانشهاي آموزشي زمان درماني خاص كارگاه

 منابع
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The role of time perspective in prediction of academic 

emotions of secondary school male students 

S. Farzin1111, K. Barzegar bafrooei2222 & M. Faghihi1 

 
 

Abstract  

The aim of this study was to investigate the role of time perspective in 
academic emotions of secondary school male students. Therefore, 200 
students in Shiraz were selected by random cluster sampling and completed 
time perspective questionnaire of Zimbardo and Boyd (1999) and academic 
emotions of Pekrun et al (2005). Data were analyzed using Pearson 
correlation coefficient and path analysis. The results of the correlation 
indicated that there was a positive and significant relationship between the 
time perspective of hedonist present, future, fatalist present with positive 
academic emotions; Also, only the negative past, hedonist present, 
transcendental and positive past had a positive and significant relationship 
with negative academic emotions. Also path analysis results showed that the 
proposed model fit the data and  among the dimensions of time perspective, 
hedonist present, future and fatalist present played role in prediction of 
positive academic emotions and also negative past, hedonist present and 
higher education future in prediction of negative academic emotions. 
Regarding the results of this study, it is suggested that time management 
training programs should be provided to specialists to guide the students to a 
balanced time perspective in order to increase positive emotions and 
decrease negative emotions.  
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