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رابطه علّی ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با 
دانشجویان دانشگاه شهید چمران  انداز زمان درمیانجی چشم
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 چکیده

انداز چشم یانجیهدف از این پژوهش بررسی رابطه علّی ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با م
زمان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. جامعه آماری تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه 

دانشجوی از دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال  211چمران اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل  یدشه
ای انتخاب شدند. بر یاتصادفی مرحله یریگمشغول تحصیل بودند. نمونه با روش نمونه 39-30تحصیلی 

ذهن آگاهی بائر  (، پرسشنامه0333انداز زمان زیمباردو و بوید )سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه چشم
( استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر 0311و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ) (3110و همکاران )

انگیزش بیرونی و درونی نقش دارند و حال  بینییشانداز آینده هدفمند در پنشان داد که ذهن آگاهی و چشم
نگیزش، ذهن ا هاییهشت. نتایج با توجه به نظرصورت معکوس با انگیزش بیرونی رابطه داجبرگرا تنها به

صورت مستقیم بر انگیزه درونی و بیرونی زمان موردبحث قرار گرفت. ذهن آگاهی به اندازچشمآگاهی و 
با بهبود ذهن آگاهی به بهبود انگیزش کمک کرد. بر این اساس به دلیل روابط مثبت بین  توانیاثر دارد و م

انداز آینده انداز زمان دشوار است. از سوی دیگر چشمدو نوع انگیزه درونی و بیرونی تفکیک روابط با چشم
انداز د چشمرونی بایو تمرکز بر آن برای افزایش هر دو نوع انگیزه مناسب است؛ اما برای بهبود انگیزش بی

 انداز آینده است.انداز زمان برای بهبود انگیزش چشمحال جبرگرا کاهش یابد. درمجموع بهترین چشم
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انداز زمان، ذهن آگاهی، انگیزش تحصیلی درونی، انگیزش تحصیلی چشم: یکلید واژگان
 .بیرونی

 مقدمه

 دارنده رفتارعاملی است که موجب تحرک انسان و عامل آغازکننده، راهنما و نگه 0انگیزش
صورت (. انگیزش در حوزه آموزش به3110تا زمان دستیابی به هدف مطلوب است )هافمن، 

یر طور آشکار بر یادگیری تأثیادگیری محسوب شده و به نیازیشآمادگی روانی، یک پ
. انگیزش تحصیلی به رفتارهایی اطالق (0231مفاخری، دارد )خدیوی و وکیلی  گذاردیم
دۀ ی. در حوزه آموزش، انگیزه یک پدگرددیکه منجر به یادگیری و پیشرفت م شودیم

 باورهای شخصی درباره توانایی انجام فعالیت و واکنش یرندهاست که دربرگ یبعدسه

انه وحید زمان زاده و افس، پوریلعاطفی مرتبط با فعالیت است )شهرام واحدی، خلیل اسماع
اس باشد بیرونی و اگر بر اس یهو تنب یها(. انگیزش اگر مبتنی بر مشوق0230عطایی زاده، 

، کنجکاوی و چالش باشد درونی است )سنتراک، 3گری یینعوامل درونی مانند خود تع
به مقایسه انگیزش درونی و بیرونی در دانشجویان به  یا( در مطالعه0210) ی(. رضاخان3100

یجه رسید عالوه به این نتاین نتیجه رسید که بین انگیزش درونی و بیرونی رابطه وجود او به
مختلف در انگیزش درونی و بیرونی باهم تفاوت دارند. خادمی  یهاکه دانشجویان رشته

ی نشان دادند که ساختار هدف مدرسه ( با روش معادالت ساختار0231) یریاییاشکذری و پ
شده معلم بر ساختار انگیزش دانش آموزان اثر دارد. این نتیجه نشان با واسطه حمایت ادراک

که انگیزش از عوامل فردی مانند ادراک حمایت و عوامل محیطی مثل ساختار هدف  دهدیم
اند که انگیزش ش کرده( نیز گزار0232زاده و مهدی نژاد گرجی ). حسنپذیردیمدرسه اثر م

درونی و بیرونی در پیشرفت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی اثر دارد. رحیمی مند و 
عنوان ( نیز نشان دادند که روش تدریس معلم نیز بر انگیزش تحصیلی به0239عباس پور )

( 0239. واحدی، شهرام، فرجیان، فاطمه، حاتمی، جواد )گذاردییک تمایل درونی اثر م
نشان دادند که دانش آموزان با عملکرد ریاضی بهتر سطح انگیزش درونی باالتر و کنترل 

دارد،  مختلف یهابیرونی کمتری داشتند. با وجود اهمیتی که انگیزش درونی در پژوهش
آموزشی علوم تجربی سوم ابتدایی  یافزارها( با بررسی نرم0230زاده )زاده و دهقاندهقان

                                                           
1. motivation 

2. self determination 
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به تمام عناصر انگیزش درونی توجه نکرده است. این موضوع  یافزاررمنشان دادند، هیچ ن
( 3101درونی همچنان ضرورت دارد. لوکاس و همکاران ) یزشکه توجه به انگ دهدینشان م

در فیلیپین نشان دادند که یادگیری و قرار گرفتن در معرض زبان انگلیسی خود منبعی از 
؛ شودیموفقیت بیشتر در درس زبان انگلیسی منجر مکه به  کندیانگیزش درونی را فراهم م

ضمن ارزشمند بودن انگیزش درونی تفکیک آن از انگیزش بیرونی  رسدیبنابراین به نظر م
کار آسانی نیست و این دو باهم رابطه متقابل دارند. متقیان، مریم، شریفی، حسن پاشا، 

نشان دادند که انگیزش معلمان و  ( با استفاده از معادالت ساختاری0231میرهاشمی، مالک )
والدین با میانجی نیازهای اساسی روانشناسی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

ها به بررسی اثرگذار هستند. با توجه به اهمیت انگیزش درونی در پیشرفت برخی از پژوهش
 3نیاناپونیکااست.  0عوامل مرتبط با انگیزش پرداختند، یکی از این متغیرها ذهن آگاهی

، دهدی( ذهن آگاهی را درک روش و واضح از آنچه برای ما در لحظه کنونی رخ م0313)
که در لحظه  داندی( ذهن آگاهی را حفظ آگاهی از واقعیتی م0310) 2. هانکندیتعریف م

( به پیوند این مفهوم با احساس بهزیستی توجه کرد و نقش 0331) 1جریان دارد. کابات زین
(. بران و ریان 3112، 9ر کاهش تنش و فشار روانی مطرح نمود )نقل از بران و ریانآن را د

کردند  یدو هیجانات مثبت تأک یمیرفتار خودتنظ بینیش( نیز به نقش ذهن آگاهی در پ3112)
که یکی از نخستین اقداماتی بود که استفاده از این روش را در حوزه انگیزش و رفتار مطرح 

در مطالعه خود در گروهی از دانشجویان سوئدی نشان داد که ذهن  (3100)  0نمود. هو
آگاهی در رابطه بین هیجانات و انگیزش درونی مبتنی بر نظریه خودتعیین گری نقش میانجی 

اپ .اش با انگیزش درونی مثبت استدارد و رابطه ( نیز نشان داد که 3101)  1یاتکوسک
 1اجتماعی بین ذهن آگاهی و خستگی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته مددکاری

از فقدان انگیزش رابطه معکوس وجود دارد و ذهن آگاهی بیشتر نمره کمتر  یاعنوان نشانهبه
 .کردیم بینییشدر خستگی را پ

                                                           
1. mindfulness 

2. Nyanaponika. 

3. Hanh 

4. Kabat-Zinn 

5. Brown & Ryan 

6. Ho, L.F. 

7. Piatkowska, J.A. 

8. burnout 



 98پاییز ، پانزدهم، سال وسوم ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه               161 

انداز با انگیزش تحصیلی ارتباط داشته باشد، چشم رسدیاز دیگر متغیرهایی که به نظر م
زمانی روانی است و فرایندهای  یهاانداز زمان یک بعد اساسی در سازهاست. چشم 0زمان

 3نکورت لوی دهدیشناختی تجارب بشر را در چارچوب زمانی؛ گذشته، حال و آینده قرار م
عنوان کلیت دیدگاه فرد از آینده روانی و گذشته روانی موجود در یک زمان تعریف آن را به

( سه چارچوب زمانی، گذشته، 0230، به نقل از سماوی، 0333) 2وید. زیمباردو و بکندیم
حال و آینده را با استفاده از روش تحلیل عوامل، به پنج عامل توسعه دادند این پنج عامل 

 گراییندهو آ 1، حال جبرگرا0گرا، حال لذت9، گذشته گرا مثبت1شامل: گذشته گرا منفی
توسط  یانداز زمانانداز آینده در نظریه چشمشم. جایگاه انگیزه و چباشندیم 1هدفمند
ها نشان دادند که داشتن یک دیدگاه (، بررسی شده است. آن3111) و همکاران 3سیمونز

عمیق از زمان آینده منجر به افزایش انگیزه، یادگیری مفهومی عمیق، عملکرد بهتر و پشتکار 
که  دانندیم یاندازمتناسب را چشم انداز زمان( چشم0333. زیمباردو و بوید )شودیشدید م

گرا و گذشته مثبت و آینده باال باشد و در گذشته منفی و در آن نمرات فرد در حال لذت
سته ها را در دو دآن توانیحال جبرگرا نمرات پایین داشته باشد؛ بنابراین بر این اساس م

ته سب )حال جبرگرا و گذشگرا، گذشته مثبت و آینده( و نامناانداز زمان مناسب )لذتچشم
و  01انداز زمان نقشی انگیزشی در زندگی افراد دارد. پنتریچعالوه چشممنفی( قرار داد. به

 یهاانداز آینده نیز وجه اشتراککه بین انگیزش و چشم دارندی( اظهار م3111) 00شانک
آینده پیوند انداز دار تا حد زیادی به چشمهدف هاییتزیادی وجود دارد. انگیزش و فعال

تفکر دربارۀ آینده است که در یجۀ آینده نت یهامعطوف به هدف هاییتاند و فعالخورده

                                                           
1. time perspective 

2. Kurt Lewin 

3. Zimbardo & Boyd 

4. past negativ 

5 .past positive 

6. present hedonistic 

7. present fatalistic 

8. futur 

9. Simons 

10. Pintrich 

11. Schunk 



 161                                            ....   یانجیم با یرونیب و یدرون یلیتحص زشیانگ و یآگاه ذهن یعلّ رابطه

 

 

 

 

باالتر،  یندهانداز آکه افراد با چشم دهدیزمان حال ریشه دارد. شواهد پژوهشی نشان م
 (. 3110، 3و هاسمن 0)شل دهندیانگیزش پیشرفت باالتری را نشان م

( نشان داد که در مقایسه افراد نیازمند کمک بالینی و افراد عادی، افراد 3101) 2باولز
 یهاانداز زمان نمرههیجانی و هم از نظر چشم هاییژگینیازمند کمک بالینی هم از نظر و

یمباردو انداز مناسب زکرد که مفهوم چشم گیرییجهکمتری داشتند. بر این اساس چنین نت
( نشان دادند که زمان حال 0231ران امیدیان، همتی و برزگر بفروئی ). در ایشودیتأیید م

 یرهایعنوان متغو احساس خودکار آمدی به یکارگرا از طریق اهمالجبرگرا و لذت
( در 3101) و همکاران 1. سالمرون پرزگذارندیانگیزشی منفی و مثبت بر عملکرد افراد اثر م

 ی روابط رویکرد زمان آینده در عملکرد تحصیلییک مطالعه با روش تحلیل مسیر به بررس
و  )درونی یانگیزشی رویکرد اهداف )رویکردی و اجتنابی( و خودگردان هاییانجیبا م

بیرونی( اقدام کردند. نتایج نشان داد که مسیر زمان آینده به اهداف رویکردی و خودگردانی 
ود. نب داریداف اجتنابی معنبود ولی مسیر برای اه داریدرونی و بیرونی و عملکرد معن

موجب انتخاب اهداف رویکردی شده و از این مسیر  گرایندهرویکرد زمان آ یگردعبارتبه
ها افراد خودگردانی درونی و بیرونی را تجربه و از طریق خودگردانی عملکرد تحصیلی آن

اسکاتلندی  کنندهشرکت 301با  یا( در مطالعه3111) و همکاران 9بهبود پیدا کرد. دریک
انداز زمان که در آن افراد در پنج رویکرد زمان نشان دادند که یک دیدگاه متعادل از چشم

. دشویسالمت روانی بیشتر و ذهن آگاهی باالتر منجر مزیمباردو متوسط باشند به
انداز زمان متعادل نقش میانجی در ( نشان دادند که چشم3109) و همکاران 0استوالراسکی

( در 3101) و همکاران 1کویج .کندین ذهن آگاهی و خشنودی زندگی را ایفا مرابطه بی
انداز زمان انداز زمان نشان دادند که چشممطالعه در حوزه چشم 303یک فراتحلیل با بررسی 

ش اثرگذار عنوان نقمناسب با سالمت روان، بهبود انگیزش و عملکرد رابطه دارد. این متغیر به
 .یردار گرو الزم است مورد توجه ق کندییا میانجی در رابطه با پیامدهای مثبت ایفای نقش م

                                                           
1. Shell 

2. Husman 

3. Bowles, T. 

4. Salmerón Pérez 

5. Drake 

6. Stolarski 

7. Kooij 
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 انداز زمان( در پژوهشی به بررسی روابط بین ذهن آگاهی و چشم3102) 0سیما و سیرکوا
ها نشان داد که این دو متغیر رابطه نزدیکی با هم دارند و در افرادی اقدام نمودند. مطالعه آن

ینی لانداز زمانی متعادل دارند، نمره ذهن آگاهی باال بود. در افراد با مشکالت باکه چشم
قاسمی جوبنه،  باهم مرتبط بودند. یشناختانداز زمان، ذهن آگاهی و بهزیستی روانچشم

با دانشجویان نقش ذهن آگاهی و  یا( در مطالعه0239موسوی، ظنی پور و حسینی صدیق )
زشی عنوان شاخصی از مشکالت انگیتحصیلی به یکاراهمال بینییشتنظیم هیجان را در پ

 بینییشرا پ یکارصورت معکوس اهمالیج نشان داد که این دو متغیر بهبررسی نمودند، نتا
( در 3100) 3. بیلد، ونستینکیست و لنزکنندیدرصد از واریانس آن را تبیین م 01و  کنندیم

نداز ارا ازنظر چشم یرستانآموز سال آخر دبکننده دانشجو و دانششرکت 319مطالعه خود 
قرار دادند،  یگری موردبررس یینونی مبتنی بر نظریه خود تعانگیزش در یهاآینده و شاخص

ط به مربو یهاانداز آینده در شاخصنتایج نشان داد که دانش آموزان با نمره باالتر در چشم
در رابطه  مییعالوه خودتنظنمرات بیشتری کسب کردند. به یمیانگیزش درونی و خودتنظ

ط . این برخالف روابکردیمیانجی را ایفا م انداز آینده و پردازش شناختی نقشبین چشم
گرا با متغیرهای انگیزشی و یادگیری بود که به انگیزش کمتر و برون حال جبرگرا و لذت

انداز زمان . بر این اساس و با توجه به روابط بین چشمشوندیدادهای یادگیری کمتر منجر م
از سوی دیگر و رابطه ذهن  انداز زمان و انگیزش، رابطه چشمسویکو ذهن آگاهی از 

ت. مذکور اس یرهایآزمون مدل روابط علی بین متغ یآگاهی با انگیزش، این پژوهش در پ
نوع  9مسئله پژوهش این است که آیا ذهن آگاهی از طریق روابط خود با  یگردعبارتبه

ش زانداز زمان بر انگیزش درونی و بیرونی چه آثاری دارد و آیا مدل پیشنهادی براچشم
 آمده است. 0دارد؟ مدل طراحی شده در نمودار 

                                                           
1. Seema, & Sircova 

2. Bilde, Vansteenkiste & Lens 



 161                              ....   یانجیم با یرونیب و یدرون یلیتحص زشیانگ و یآگاه ذهن یعلّ رابطه

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 از ذهن آگاهی به انگیزش درونی و بیرونی یرمستقیم. مسیرهای مستقیم و غ1نمودار 

 قرار گرفت: یموردبررس یرمستقیم ز هاییهبر اساس این مدل فرض
و گذشته مثبت رابطه علّی  گرا، آیندهانداز زمان حال لذتبین ذهن آگاهی و چشم-0

 مثبت وجود دارد.
انداز زمان حال جبرگرا گرا و گذشته منفی رابطه علّی منفی بین ذهن آگاهی و چشم -3

 وجود دارد.
 بین ذهن آگاهی و انگیزش بیرونی و درونی رابطه علّی مثبت وجود دارد.-2
لّی مثبت یرونی رابطه عانداز زمان گذشته مثبت و آینده و انگیزش درونی و ببین چشم -1

 وجود دارد.
گرا، گذشته منفی و حال جبرگرا و انگیزش درونی و انداز زمان حال لذتبین چشم-9

 بیرونی رابطه علّی منفی وجود دارد.
 یرمستقیمفرضیه غ

 ذهن آگاهی

 چشم انداز حال جبرگرا

 چشم اندازحال لذت گرا

 چشم اندازگذشته منفی

 چشم اندازگذشته مثبت

 چشم اندازآینده

 انگیزش بیرونی

 انگیزش درونی درونی

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

_ 

_ 

+ 

+ + 

+ 

_ 
_ 

_ _ 

_ 

_ 
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انداز زمان آینده، گذشته مثبت، گذشته منفی، حال لذت گر و حال جبرگرا چشم -0
 بیرونی و درونی نقش میانجی دارند. یزشو انگدر رابطه علّی بین ذهن آگاهی 

 روش
، در این پژوهش جامعه آماری، شامل تمامی یریگجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

مشغول به  39-30دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال 
نسبتی انتخاب  یاطبقه یریگنفر به روش نمونه 211تحصیل بودند. از این جامعه، تعداد 

شدند، یعنی با توجه تعداد دانشجویان به تفکیک رشته و جنسیت در هر دانشکده به همان 
نفر بود که از آموزش کل  1131ها انتخاب شد. جامعه آماری در این پژوهش نسبت از آن

عد از بنسبتی افراد نمونه انتخاب شدند.  یاصورت تصادفی طبقهها اخذ بهدانشگاه آمار آن
که همه  قرار گرفت یها موردبررسها توسط دانشجویان تمامی پرسشنامهتکمیل پرسشنامه

 طور کامل به سؤاالت پاسخ دادند.ها بهآن
 ها ابزارهای زیر مورداستفاده قرار گرفتند:منظور گردآوری دادهدر این پژوهش به

( 0310)  0هارترشده مقیاس انگیزش تحصیلی مقیاس انگیزش تحصیلی: فرم اصالح
( در شیراز آن را ترجمه و 0211( است که بحرانی )3119) 3توسط الپر، کورپوس و اینینگر

اعتبار یابی کرد. این مقیاس برای دو بعد انگیزش درونی و بیرونی طرح گردیده است. گویه 
شده است. در  یگذارهمیشه نمره یباً=تقر9تا  وقتیچ=ه0ها بر اساس طیف لیکرت که از 

سؤال جداگانه تفکیک شد و پس از  20سؤال اصلی به  01مقیاس هارتر  ییریافتهکل تغش
سؤال برای انگیزش  01سؤالی ) 22ها با حذف سه سؤال ضعیف یک فرم بررسی، عامل سؤال

سؤال برای انگیزش بیرونی( از آن به دست آمد. پایایی این پرسشنامه با آزمون  00درونی و 
آمده است. دستبرای انگیزش بیرونی به 03/1ای انگیزش درونی و بر 19/1آلفای کرونباخ 

روایی سازه این مقیاس با همبسته کردن آن با عملکرد تحصیلی و از طریق همسانی درونی 
رایب همسانی بود و ض داریمحاسبه شد. ضرایب مربوط به همبستگی با عملکرد تحصیلی معن

پژوهش پایایی با روش  ینبه دست آمد. در ا 11/1تا  2/1ها بین درونی برای تمام پرسش
 به دست آمد. 11/1و  19/1آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر با 

                                                           
1. Harter 

2. Lapper Mark, Corpus & Iyengar 



 169                                            ....   یانجیم با یرونیب و یدرون یلیتحص زشیانگ و یآگاه ذهن یعلّ رابطه

 

 

 

 

انداز زمانی و ساخت ( با ارائه نظریه چشم0333انداز زمان: زیمباردو و بوید )مقیاس چشم
0ZTPIنمودند.  یریگاندازه، مفهوم زمان روانی را قابلZTPIعبارت  90با  یا، پرسشنامه

برحسب  به هر عبارتی توانندیکنندگان م. شرکتشودیاست که با روش لیکرت نمره دهی م
توافقی که با آن دارند از یک تا پنج نمره بدهند. این پرسشنامه پنج زیر مقیاس دارد که 

گرا، حال جبرگرا و اند از: گذشته گرای منفی، گذشته گرای مثبت، حال لذتعبارت
 یها(، روایی همگرا و افتراقی سازه با دیگر سازه0333هدفمند. زیمباردو و بوید ) ایگریندهآ

( در پژوهش خود روایی این مقیاس 0230روانی را مطلوب گزارش دادند. در ایران سماوی )
کرده است. پایایی این مقیاس را با استفاده از  ییدرا با استفاده از روش تحلیل عاملی، تأ

پژوهش با روش  ینگزارش کرده است. در ا 31/1تا  11/1کرونباخ، بین آلفای  یهاروش
 به دست آمد. یاسخرده مق 9برای  19/1تا  90/1آلفای کرونباخ ضریب پایایی بین 

، بائر و همکاران، (3FFMQذهن آگاهی ) یوجهمقیاس ذهن آگاهی: پرسشنامه پنج
( 3110) و همکاران 2وسط بائرسؤالی است که ت 23(. این ابزار یک مقیاس خودسنجی 3110

 مختلف ذهن آگاهی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی یهااز تلفیق گویه هایی از پرسشنامه
گردید: مشاهده، عمل توأم با  یگذارنام چنینینآمده ادستبه یهاتحول یافته است. عامل

پرسشنامه بر  ن. اینهوشیاری، غیرقضاوتی بودن به تجربه درونی، توصیف و غیر واکنشی بود
ها از شده است. دامنه نمره یبند=اغلب( رتبه9=هرگز تا 0) یادرجهاساس یک مقیاس پنج

ه بر ک یادهنده ذهن آگاهی بیشتر است. در مطالعهاست. کسب نمره باالتر نشان 039تا  23
-ونمروی اعتباریابی و پایایی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت، ضرایب همبستگی آز

)مربوط به عامل غیر قضاوتی  =91/1rدر نمونه ایرانی بین  FFMQبازآزمون پرسشنامه 
)عامل مشاهده( مشاهده گردید. پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ =11/1rبودن( تا 

مربوط به عامل  12/1مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و  99/1در حد قابل قبولی بین 
 یشناختآمد و روایی آزمون با همبسته کردن آن با آزمون بهزیستی روانتوصیف، به دست 

به دست آوردند )احمدوند، حیدری نسب و  دارییو هوش هیجانی ضرایب همبستگی معن
 به دست آمد. 02/1پژوهش با روش آلفای کرونباخ پایایی  ین(. در ا0233، یریشع

 

                                                           
1. Zimbardo Time Perspective Inventory 

2. Five Facet Mindfulness Questionaire 

3. Baer 
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 نتایج
نه توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و کمی یهایژگیآمده در رابطه با ودستنتایج بهدر 

 آمده است. 0و بیشینه در جدول 

 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاافتهی. 1جدول 
 متغیر میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین تعداد
211 10 01 11/2  01/21  گذشته مثبت 

0211 11 02 11/9  10/22  گذشته منفی 

211 01 32 21/9  10/19 گرایندهآ   

211 01 21 93/0  13/11 گراحال لذت   

211 29 00 01/1  33/33  حال جبرگرا 

211 01 33 01/0  21/91  انگیزه درونی 
211 11 31 30/3  21/90  انگیزه بیرونی 
211 001 30 91/01  29/031  ذهن آگاهی 

 دهید 0گونه که در جدول شماره توصیفی متغیرهای پژوهش همان یهاافتهی. 0جدول 
، گذشته منفی 11/2و انحراف معیار  01/21 نیانگیانداز زمان گذشته مثبت با م. چشمشودیم

و  10/19انداز زمان آینده گرابا میانگین ، چشم11/9و انحراف معیار  10/22با میانگین 
و  13/11 یهانیانگیگرا و حال جبرگرا با مانداز زمان حال لذت، چشم21/9انحراف معیار 

 9ها در کنندهانداز زمان شرکتچشم تیوضع 01/1و  93/0 یارهاینحراف معو ا 33/33
، انگیزه 01/0و انحراف معیار  21/91. انگیزه درونی با میانگین دهندیعامل زمان نشان م
و انحراف  29/031و ذهن آگاهی با میانگین  30/3و انحراف معیار  21/90بیرونی با میانگین 

ادن منظور نشان د. بهدهدینندگان در این سه متغیر را نشان مکوضعیت شرکت 91/01معیار 
 آمده است. 3کنندگان از نظر همبستگی درونی متغیرها نتایج در جدول وضعیت شرکت

 بین و مالکهمبستگی ساده بین متغیرهای پیش یب. ضرا2جدول 
 1 1 0 9 1 2 3 0 متغیرها 
        0 انگیزش درونی 0
       0 911/1** انگیزش بیرونی 3
      0 312/1** 323/1** ذهن آگاهی 2
     0 -210/1** -310/1** -003/1** حال جبرگرا 1

    0 191/1** -310/1** -000/1* -122/1 گذشته منفی 9
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 1 1 0 9 1 2 3 0 متغیرها 

   0 211/1** 121/1** 139/1 131/1 000/1 گراحال لذت 0

  0 - -011/1 111/1 203/1** 011/1* 320/1** گذشته مثبت 1
 0 - 101/1 122/1 -322/1** 223/1** 319/1** 110/1** گرایندهآ 1

 (10 /1 ≤ p, ** 10/1 ≤ p*) 

که انگیزه درونی و بیرونی با یکدیگر و ذهن آگاهی  دهدینشان م 3نتایج جدول شماره 
هن با متغیرهای ذ دارییدارند؛ و حال جبرگرا روابط منفی و معن دارییروابط مثبت و معن

آگاهی و انگیزه درونی و بیرونی دارد. گذشته منفی نتایجی شبیه حال جبرگرا دارد با این 
گرا مثبت اش با حال جبرعالوه رابطهنیست. به داریاش با انگیزش درونی معنتفاوت که رابطه

ن متغیرهای ذهانداز مثبت با عنوان یک چشمبه گرایندهانداز زمان آاست. چشم داریو معن
دارای نتایج  یزدارد. گذشته مثبت ن داریآگاهی و انگیزه درونی و بیرونی رابطه مثبت و معن

 دارییبا حال جبرگرا رابطه منفی و معن گرایندهانداز زمان آاست و چشم گرایندهمشابهی با آ
آمده  1مدل نشان داده شده است و نتیجه برازش مدل در جدول  یرهایمس 2در جدول  دارد.
 است.

 در مسیرهای مستقیم یداریضرایب استاندارد و سطح معن .3جدول 
 β C.R α مسیر

 001/1 121/1 139/1 گراذهن آگاهی به زمان حال لذت
 111/1 99/9 -210/1 ذهن آگاهی به زمان حال جبرگرا

 111/1 10/9 203/1 مثبتذهن آگاهی به زمان گذشته 

 111/1 133/1 -301/1 ذهن آگاهی به زمان گذشته منفی

 111/1 321/0 223/1 گرایندهذهن آگاهی به زمان آ
 110/1 10/0 013/1 ذهن آگاهی به انگیزه درونی
 111/1 10/3 030/1 ذهن آگاهی به انگیزه بیرونی

 100/1 91/3 030/1 گرا به انگیزه درونیزمان حال لذت
 113/1 30/0 012/1 گرا به انگیزه بیرونیزمان حال لذت

 130/1 00/0 -111/1 زمان حال جبرگرا به انگیزه درونی

 111/1 92/1 -391/1 زمان حال جبرگرا به انگیزه بیرونی

 33/1 30/0 100/1 زمان گذشته مثبت به انگیزه درونی
 31/1 00/0 101/1 زمان گذشته مثبت به انگیزه بیرونی
 13/1 323/1 -103/1 زمان گذشته منفی به انگیزه درونی
 31/1 101/1 110/1 زمان گذشته منفی به انگیزه بیرونی



 98پاییز ، پانزدهم، سال وسوم ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                                 112 

 β C.R α مسیر
 111/1 13/1 100/1 به انگیزه درونی گرایندهزمان آ
 112/1 33/3 002/1 به انگیزه بیرونی گرایندهزمان آ

 ریمس 1و  داریمعن ریمس 01مسیر مستقیم  01از مجموع  شودیگونه که مالحظه مهمان
را، دو گشدن مسیر ذهن آگاهی به حال لذت داریمعن ریبود. از سوی دیگر با غ داریغیر معن

انداز زمان با انگیزش بیرونی و درونی حذف گردید. با اصالح مسیر این چشم داریمسیر معن
انداز زمان و مسیرهای خطا در متغیرهای چشم عالوه همبسته کردنو حذف این موارد و به

یر مجدد ، تحلیل مسگراندهیانداز آانداز گذشته مثبت به چشمانگیزش و مسیر جدید چشم
 1قرار گرفت که نتایج مقایسه دو مسیر و میزان برازش مدل در جدول شماره  یموردبررس

 آمده است.

 برازش مدل پیشنهادی و اصالحی یها. شاخص4جدول 

دهنده ها در مدل پیشنهادی نشان. شاخصشودیمشاهده م 1گونه که در جدول همان
داشت. مقدار نسبت مجذور خی در  یدنظرتجد عدم برازش است و مدل پیشنهادی نیاز به

دیگر که در برازش  یهااست. شاخص 330/0و در مدل اصالحی  112/32مدل پیشنهادی 
به باال باشند در مدل اصالحی مطلوب و در مدل پیشنهادی ضعیف هستند.  3/1مدل باید از 

در مدل  به پایین باشد 0/1مجذورات خطای تقریب که باید از  یانگینشاخص جذر م
ها مناسب بودن مدل اصالحی را نشان است که در کنار سایر شاخص 131/1اصالحی 

 .دهدیم

 شدهمقادیر مدل اصالح مقادیر مدل پیشنهادی شاخص

121/392 (2مجذور کای )  011/2 

 00 2 (𝒅𝒇درجه آزادی )

)به درجات آزادی دوینسبت مجذور خ 2 /𝒅𝒇) 112/32  330/0 

12/1 (GFIشاخص نیکویی برازش )  33/1 

19/1 (AGFIشده )شاخص نیکویی برازش تعدیل  31/1 

93/1 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )  33/1 

90/1 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )  31/1 

310/1 (RMSEAجذر میانگین مجذورات خطای تقریب )  131/1 
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باقی  داریآمده است. در این نمودار مسیرهای معن 3نمودار مدل اصالحی در شکل 
نبود  داریبود ولی مسیر به انگیزش معن داریماندند و مسیر ذهن آگاهی به گذشته مثبت معن

ا ضریب و برابر ب داریمثبت معن گراییندهانداز گذشته مثبت به آمسیر چشم کهیدرحال
بودن مسیرهای خطا با متغیرهای دیگر  داریبه دست آمد و به دلیل معن 010/1استاندار 

مسیرهای دارای متغیر  دارییعالوه با توجه به معنانداز زمان در مدل باقی ماند. بهچشم
طه بین در راب گرایندهانداز آه مسیر مربوط به نقش میانجی چشممیانجی در مدل اصالحی، س

ذهن آگاهی و انگیزش درونی و بیرونی و مسیر نقش میانجی حال جبرگرا در رابطه بین ذهن 
پیشنهادی  3در دستور کامپیوتری ماکرو 0، از روش بوت استراپآگاهی و انگیزش بیرونی

 آمده است. 9در جدول  تایج( استفاده گردید. که ن3111) 2و هیز پریچر

 یرمستقیم. نتایج بوت استراپ برای رابطه غ5جدول 

 سوگیری بوت داده مسیر
انحراف 
 استاندارد

حد 
 پایین

حد 
 باال

سطح 
 معناداری

ذهن آگاهی به حال 
 جبرگرا به انگیزه بیرونی

110/1 110/1 1112/1- 1013/1 109/1 110/1 1103/1 

 اگریندهذهن آگاهی به آ
 به انگیزه درونی

01/1 010/1 110/1 1202/1 119/1 30/1 1110/1 

 اگریندهذهن آگاهی به آ
 به انگیزه بیرونی

110/1 1101/1 1110/1 1033/1 103/1 111/1 1110/1 

که ضرایب استاندارد رگرسیون ذهن آگاهی به  دهدینشان م 9و  2 یهانتایج جدول
به دست آمد که نتایج بوت  -111/1، و حال جبرگرا به انگیزه بیرونی -201/1حال جبرگرا 

 گیردیاست و دامنه حد باال و پایین صفر در برنم داریاستراپ نشان داد که این مسیر معن
استاندارد رگرسیون برای ذهن مسیر است. ضرایب  داریی( که نشانه معن110/1تا  109/1)

به دست آمد که  100/1 یبه انگیزه درون گرایندهو آ 223/1 گرایندهانداز آآگاهی به چشم
است و دامنه حد باال و پایین صفر در  دارینتایج بوت استراپ نشان داد که این مسیر معن

تاندارد رگرسیون مسیر است. ضرایب اس داریی( که نشانه معن30/1تا  119/1) گیردیبرنم

                                                           
1. Bootstrapping 

2. Macro 

3. Preacher & Hayes 
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به دست  002/1 یرونیبه انگیزه ب گرایندهو آ 223/1 گرایندهانداز آبرای ذهن آگاهی به چشم
د باال و است و دامنه ح داریآمد که نتایج که نتایج بوت استراپ نشان داد که این مسیر معن

شده مدل اصالح مسیر است. داریی( که نشانه معن111/1تا  103/1) گیردیپایین صفر در برنم
 آمده است. 3در نمودار  داریمعن یربا حذف مسیرهای غ

 

 
 
 
 
 

 
 

 داریمعن ری. مدل اصالحی با حذف مسیرهای غ2نمودار 

 گیریو نتیجه بحث
انداز انداز گذشته مثبت و چشمنتایج نشان داد که مسیر مستقیم ذهن آگاهی به چشم

مثبت  گراندهیانداز گذشته مثبت به آعالوه مسیر چشماست؛ و به داری، مثبت و معنگرایندهآ
انداز متعادل ( که نشان دادند چشم3102) یرکوااست. این نتایج با پژوهش سیما و س داریو معن

و گذشته مثبت با ذهن آگاهی مرتبط است و قاسمی  گرایندهانداز آیعنی نمره باال در چشم
( که اثر ذهن آگاهی در تنظیم هیجان را نشان دادند، هماهنگی 0239چوبنه و همکاران )

انداز زمان ( چشم0333) یددر دیدگاه زیمبادو و بو کهینا توجه به ادارد. از سوی دیگر ب
ائین در گرا و نمره پو حال لذت گرایندهانداز گذشته مثبت و آمتعادل یعنی نمره باال در چشم

روانشناسی مثبت همراه است، انتظار  یهاانداز گذشته منفی و حال جبرگرا با شاخصچشم
بت مث یهایکی از عوامل اثرگذار بر بهداشت روانی با شاخص عنوانذهن آگاهی به رودیم

داشته باشد. بر اساس دیدگاه سیمونز، وانستین کیست، لنز و الکانته  داریروابط مثبت معن
انداز زمان آینده با پیامدهای مثبت همراه است پس ( چشم3101( و پژوهش باولز )3111)
عالوه ذهن باشد. به بینییشهن آگاهی قابل پانتظار داشت توسط موضوعی مانند ذ توانیم

 ذهن آگاهی

 چشم اندازآینده گرا

 چشم اندازحال جبرگرا

 انگیزش درونی

 انگیزش بیرونی
117/0 

104/0 

268/0- 

237/0 

137/0 

821/0 

171/0 

130/0- 

 شم اندازگذشته مثبت چ
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مرتبط با عدم رضایت رابطه منفی و  یاندازهاعنوان یکی از چشمآگاهی با حال جبرگرا به
جهت است. رابطه منفی بین ذهن نظری زیمباردو و بوید هم یدگاهدارد که با د دارییمعن

دو بر اساس دیدگاه زیمبار دیگری در همین جهت است که ییدآگاهی و حال جبرگرا نیز تأ
اولیه  نیبییشانداز متعادل این نمره باید پایین باشد. ولی برخالف پ( در چشم0333) یدو بو

نشد. یک دلیل احتمالی شاید تفاوت  داریگرا معنانداز زمان حال لذترابطه بین چشم
 ییدأرا تها آن و برخی فرهنگ ییدتأ ییگراها لذتفرهنگی باشد که در برخی فرهنگ

گذشته منفی  گرا باحال جبرگرا و حال لذت داری. نتایج همبستگی ساده مثبت و معنکنندینم
بت و کنندگان این سه متغیر روابط مثدیگری بر این موضوع است که در شرکت ییدنیز تأ

ی گرا را منفکنندگان حال لذتباهم داشتند. این احتمال وجود دارد که شرکت دارییمعن
 ارزش گزاری کنند.

مورد بررسی رابطه مستقیم ذهن آگاهی و انگیزه درونی و بیرونی  هاییهاز دیگر فرض
ایج برایان بود و آر این نظر با نت داریبود. رابطه بین ذهن آگاهی و انگیزه بیرونی مثبت و معن

مثبت و ذهن آگاهی رابطه مثبت و جود  هاییزهجهت است که بین انگ( هم3112) یانرو 
( درباره نقش ذهن آگاهی در موضوعات مرتبط با 0331کابات زین ) یدگاهدارد؛ و با د

عالوه با نتایج پژوهش جهت است بهها است، همروانی که انگیزش ازجمله آن یستیبهز
با عوامل انگیزشی و  گرایندهانداز آکه نقش چشم (3101سالمرون پرز و همکاران )

جهت عنوان میانجی در عملکرد تحصیلی اثرگذار است همخودگردانی درونی و بیرونی به
هو  بود. این موضوع با پژوهش داریاست. ولی این رابطه برای انگیزه درونی مثبت و غیر معن

 انگیزه درونی گزارش کرده بود.( متفاوت است که رابطه مثبت بین ذهن آگاهی و 3100)
یک دلیل احتمالی همبستگی مثبت و قوی بین انگیزه درونی و بیرونی است. بر اساس دو 

( در ایران دو نوع انگیزه 0232زاده و مهدی نژاد گرجی )( و حسن0210) یپژوهش رضاخان
ت در وها دشوار است. از سوی دیگر ممکن است تفاآثار مشابهی دارند و تفکیک نقش آن

نوع ابزار مورداستفاده در پژوهش از عوامل اثرگذار بر نتایج باشد که باید موردتوجه قرار 
 گیرد.

با  دارییگرا روابط مثبت و معنو حال لذت گرایندهانداز زمان آبر اساس نتایج چشم
ژوهش و ا پب گرایندهانداز زمان آانگیزه درونی و بیرونی داشتند. این نتایج در رابطه با چشم

جهت است. ( هم0333) ید( و زیمبادو و بو3111(، پنترینچ و شانک )3111دیدگاه الکانته )
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گرا و ( که نشان دادند حال لذت0231ولی با پژوهش امیدیان، همتی و برزگر بفرویی )
ه جهت نیست. از سوی دیگر حال جبرگرا رابطاست، هم یکارکننده اهمال بینییشجبرگرا پ

ت است. جهبیرونی داشت که از این نظر با پژوهش ذکرشده هم یزهباانگ دارییمنفی و معن
 یاهکه ممکن است از جامع دهدیاین موضوع پیچیدگی روابط ناشی از همبستگی را نشان م
گرا و جبرگرا در حال لذت دهدیتا جامعه دیگر دچار تغییرات شود. ولی درمجموع نشان م

 اندازباهم تفاوت دارند؛ و تفکیک این دو نوع چشم یدباهم اشتراک و در موار یموارد
درونی  گرا بر انگیزهو حال لذت گرایییندهآ رسدی؛ بنابراین به نظر مرسدیموجه به نظر م

دارند. ولی حال جبرگرا اثر منفی دارد زیرا بااحساس تسلط و  ینقش اثرگذار یرونیو ب
ایج عالوه بر اساس نتت، ناهمخوان است. بهخودکارآمدی که از عناصر اثرگذار بر انگیزه اس

و  درونی یزهنقش میانجی را در روابط بین ذهن آگاهی و انگ گرایندهآمده حال آدستبه
دارد. روابط  اریدی؛ و حال جبرگرا تنها در انگیزه بیرونی نقش میانجی معنکندیبیرونی ایفا م

 انداز زمانکه با آموزش ذهن آگاهی و چشم دهدیدرمجموع این نتایج نشان م یرمستقیمغ
ود انگیزش به نتایج مثبتی بر بهب توانیگرا مگذشته مثبت و حال لذت یو تا حدود گرایندهآ

زمان دانشجویان و تغییر آن از حال جبرگرا  یریگ. شناسایی جهتیافتدر دانشجویان دست
 هاییتیکرد. این پژوهش با محدودبه بهبود انگیزش دانشجویان کمک  توانیم گرایندهبه آ

کنندگان دانشجو، استفاده از ابزارهای مداد کاغذی چون دامنه تعمیم نتایج به دلیل شرکت
ای نتایج تکمیلی بر یهابا تکرار مطالعه و استفاده از پژوهش شودیمواجه است که توصیه م

اپایداری چون ن هایییتودعالوه روش تحلیل مسیر نیز با محددنبال شود. به تریقبهتر و دق
مختلف و دشواری در استنباط علی همراه است که باید  یهاضرایب رگرسیون در نمونه

 موردتوجه قرار گیرند.

 منابع
(. رابطه علی بین باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی با 0230) .افروز، عسکرآتش

پیشرفت، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و  یهاهدف گرییانجیم
خصصی دکتری ت نامهیانانگیزش درونی در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز. پا

(Ph. D.) .روانشناسی تربیتی. دانشگاه شهید چمران اهواز 
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(. اثربخشی 0212) .شکرکن، حسین و نجاریان، بهمن ؛زاده، علیمهرابی ؛ابوالقاسمی، عباس
منظم بر اضطراب امتحان  زدایییتو حساس سازییمندرمانی آموزش ا یهاروش

 .03ـ  0، 33، دانشگاه تربیت مدرس یشناسمجله رواندانش آموزان. 

(. بررسی میزان 0210) .نجاریان، بهمن و زاده، مهنازمهرابی ؛ابوالقاسمی، عباس
اضطراب امتحان با خودکارآمدی و جایگاه اضطراب امتحان و ارتباط  یرشناسیگهمه

، 1 ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتیمهار با توجه به متغیر هوش. 
 .1-0ص 

(. وارسی روایی و اعتبار 0233) .احمدوند، زهرا؛ حیدری نسب، لیال و شعیری، محمدرضا
، 1، مجله علوم رفتاریغیربالینی ایرانی.  یهاذهن آگاهی در نمونه یوجهپرسشنامه پنج

 .321-333، ص 2
انداز (. مدل علی نقش چشم0231) .همتی، حمیده و برزگر بفروئی، کاظم ؛امیدیان، مرتضی

تحصیلی در  یکارزمان در عملکرد تحصیلی باواسطه گری خودکار آمدی و اهمال
 .32-0، ص 1، 1، روانشناسی اجتماعی یهاپژوهشدانشجویان دانشگاه یزد. 

العات . مط(. بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر0211) .بحرانی، محمود
 .13-90، شماره، ص 9، یشناختروان

انگیزشی  یریگ(. رابطه بین جهت0232) .زاده، رمضان و مهدی نژاد گرجی، گلینحسن
)درونی، بیرونی و بی انگیزشی( و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان 

 .01-21، ص 2، 2، مجله روانشناسی مدرسهانگلیسی. 
(. طراحی و آزمودن الگویی از اثر 0231) .ملوک و پیریایی، صالحه ،خادمی اشکذری

 ر گرفتن نقشساختار هدف مدرسه بر ساختارهای انگیزشی دانش آموزان با در نظ
-32، 21، 00، فصلنامه روانشناسی تربیتیشده از سوی معلم. حمایت ادراک یاواسطه

13. 
آموزشی علوم تجربی  یافزارها(. ارزیابی نرم0230) ین.زاده، حسدهقان و زاده، حجتدهقان

 .019-19،030، 02سوم ابتدائی بر اساس عناصر انگیزش درونی. 
تدریس )مباحثه گروهی،  یها(. رابطه روش0239، عباس )مند، مریم و عباس پوررحیمی

صلنامه فپرسش و پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی( بر انگیزه پیشرفت دانشجویان. 
 .31-0، 03،23، روانشناسی تربیتی
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(. بررسی انگیزش درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی در 0210) .رضاخانی، سیمیندخت
 هاییشهفصلنامه اندآزاد اسالمی واحد رودهن.  مختلف دانشگاه یهادانشجویان رشته

 .010-19، 3، 3، تازه در علوم تربیتی
(. تهران: 0211، ترجمه یحیی سید محمدی )انگیزش و هیجان(. 0211) .ریو، جان مارشال

 3119سال انتشار اثر به زبان اصلی،  نشر ویرایش.
(. آزمایش و مقایسه مدل رابطه علی یوپند با مدرسه، 0230) .سماوی، سیدعبدالوهاب

 گریجییانانداز آینده، باورهای خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با مچشم
 نامهانیامید و سالمت روانی دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر بندرعباس. پا

 دکتری تخصصی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
پرورشی و روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران،  یشناسروان (.0201بر. )اکیسیف، عل

 .انتشارات آگاه
عملکرد تحصیلی درس ریاضی از  بینییش(. پ0231) .و برومند، رضا اکبریشیخی فینی، عل

درونی و اضطراب امتحان(.  یگذارطریق باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش
 .03-21، 01. اسالمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم

(. بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش 0211) .رجبی، سوران و ظهیری ناو، بیژن
. 20، 00، مجله دانشور رفتارانگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی. 

11-03. 
 .لساداتا؛ ظنی پور، آذین و حسینی صدیق، کریم اهللیقاسمی جوبنه، رضا؛ موسوی، سید ول

راهبردهای (. رابطه ذهن آگاهی و تنظیم هیجان با تعلل ورزی دانشجویان. 0239)
 .010-021، 3،3، آموزش در علوم پزشکی

انگیزشی  ی(. رابطه باورها0231) .عالئی خرایم و ویسکرمی، حسن علی ؛پور، عزت الهقدم
له مج )خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب امتحان( با عملکرد تحصیلی.

 .019-030، 30، مطالعات روانشناسی تربیتی
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