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ي شناختی اجتماعی رضايت از زندگی ها دهكنن بينی پيشبررسی 

 در دانشجويان

 (2)فر سارا فصيحاني، (1)دكتر فرزانه ميكائيلي منيع

 چكيده
 :روش. دانشوجويان بوود   رضايت از زندگي در اجتماعي -دگي متغيرهای شناختيکنن بيني پيشبررسي صحت قدرت هدف اين مطالعه  :هدف

از دانشجويان دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه اروميه بوا اسوتفاده   ( پسر 393دختر و  349)نفر  464تحليلي  -توصيفي در اين پژوهش

 مثبوت،  عاطفوه  محيطوي،  یهوا  حمايوت  و منواب   متغيرهوای  مطالعه اين در. ای انتخاب و در مطالعه شرکت  کردند گيری چند مرحله از روش نمونه

کوه   بودنود موك   متغيور   از زنودگي و رضوايت  بوين   پويش   متغيور  تحصويلي رضوايت  و هدف  پيشروی پيامد، انتظارات ،خودکارآمدی انتظارات

 .تحليو  شودند  ( Linear Structural Relations) با روش مدل معادالت ساختاری و نورم ازوزار ليوزرل    ها داده. ی هر يك اجرا شدندها آزمون

ی هوا  دهکننو  بينوي  پويش اجتماعي وجود داشته و متغيرهای موورد نظور ايون مودل      -ي با مدل نظری شناختيبرازش مناسب نتايج نشان دادند :ها یافته

ده و بواالترين  کننو  بينوي  پويش ی محيطوي نيرومنودترين   هوا  ، منواب  و حمايوت  ها دهکنن بيني پيشاز بين . مناسبي برای رضايت از زندگي در نمونه بود

از سواختار نظوری مودل شوناختي اجتمواعي رضوايت از زنودگي و صوحت         نتايج  :گيري نتيجه. به رضايت از زندگي تعلق داشت ضريب مسير

اجتمواعي    -ي به طرف رضايت از زندگي مثبت و معني دار بوده و متغيرهوای شوناختي  تمام مسيرهای علّ. ی آن حمايت کردندها دهکنن بيني پيش

 .دکنن بيني پيشقادرند رضايت از زندگي در دانشجويان را تبيين و 

 دانشجويان ؛ی شناختي اجتماعيها کننده بيني پيش ؛رضايت از زندگي ؛رضايت تحصيلي :كليدواژه

]33/9/9939: ؛ پذيرش مقاله91/4/9933: دريازت مقاله[

 مقدمه
عنووان يكوي از    هی اخيور رضوايت از زنودگي بو    هوا  در سال

ی بهزيستي و سوكمت روانشوناختي توجوه    ها مهمترين شاخص
در ايوون راسووتا، . خوود معطوووف کوورده اسوت   هسوان را بوو روانشنا
ی آن طراحي و ها دهکنن بيني پيشی مختلفي برای تعيين ها مدل

مودل شوناختي    هوا  تورين آن  آزمون شوده اسوت کوه از شوناخته    
. اجتماعي است
تكش کرد تا چارچوبي نظوری بورای مطالعوه     9رابرت لنت

بهزيسوووتي يهنوووي زوووراهم آورد و ضووومن يكپارچوووه کوووردن  
 بهزيسووتي در زمينووه 9گوورا و لووذت  3گوورا ويكردهووای زلوويلتر

برای استنباط کاربردهای عملي با هدف  ای هنزميروانشناختي، 

وی از نظريوه شوناختي   (. 9)ارتقای بهزيستي ازراد زراهم آورد 
نوووان نقطووه اتكووايي بوورای ترکيووب    ع هبوو 4اجتموواعي بنوودورا 

بورای   3تيو مووقعي  6، رزتواری 5زردی -ی شناختيها کننده تعيين
ماننود    ميرضايت حوزه وابسته و کلي اسوتفاده کورده و مفواهي   

انتظار پيامد، خودکارآمودی و رزتوار معطووف بوه هودف را از      
لنوت بيشوتر بور مطالعوه بهزيسوتي      . نظريه زوق وام گرزتوه اسوت  

شغ  و رضوايت از   ،آن بر تحصي  تأثيريهني و روانشناختي و 
وی در هوزاره جديود   زيورا از نظور   . تمرکوز کورده اسوت    ها آن

بخوش قابو  هوا  يي هستند کوه انسوان  ها تحصي  و شغ  زعاليت
لوذا  . کننود   مي ها توجهي از زندگي و انرژی خود را صرف آن

ويژه  هعميق بر ساير ابعاد زندگي آنان ب ثيریتا ها آنرضايت از 
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 های شناختي اجتماعي رضايت از زندگي  نندهک بيني پيش

 

 

350 

954 

سال 
بيستم
/ 

شمار
 ه 

4 / 
 

زمستان 
9939

 
V

o
l. 2

0
 /  N

o
. 4

 / W
in

ter 2
0
1

5
  

 

 

 

V
o

l.  1
2
 /  N

o
. 3

/  F
all. 2

0
0

6
 

 

 (. 3)رضايت زندگي کلي خواهد داشت 
عي، از مفواهيم  اجتموا  -با عنوان ديدگاه شوناختي  در مدل لنت

ی هوا  لفوه ؤگرايانه بهزيستي و م گرايانه و لذت رويكردهای زليلت
، رزتوواری (اهووداف، خودکارآموودی و انتظووارات پياموود )شووناختي 

( حمايت محيطوي )، اجتماعي (ی ارزشمندها مشارکت در زعاليت)
اجتمواعي   -نظريوه شوناختي  ( عواطف مثبوت و منفوي  )و شخصيتي 
ی اختصاصوي  ها هم رضايت از حوزهدر کنار  ،که(9) استفاده شده

  (.4)بخشند   ميو کليت زندگي را تعيين و ارتقاء 
انود بوا    لنت و همكاران طي مطالعوات متعودد توكش کورده    

ی مختلف ها استفاده از اين مفاهيم رضايت از زندگي در گروه
 بينوي  پويش را تبيوين و  ( 5)و معلموان  ( 4و  9)مانند دانشوجويان  

ارزشويابي دراز مودت   و قلواوت  ي بوه  رضايت از زندگ. دکنن 
از ايون منظور    .شوود  خود مربوط موي کليت زندگي  زرد درباره

اسووت کووه ارزشوويابي مثبتووي از   يهنوويکسووي دارای بهزيسووتي 
رضايت از زندگي بوه دو  (. 6)د اش داشته باش مجموعه زندگي

رضايت حوزه )ی خاص و مهم زندگيها نوع رضايت از حوزه
زنودگي هور زورد    . شوود   موي قسويم  ت 3و رضايت کلوي ( 9وابسته

عملكورد   هوا  هور کودام از آن  در دارای ابعاد مختلفي است کوه  
سووطا احسووان خشوونودی نيووز در   ،از ايوون رو. متفوواوتي دارد

هريك متفاوت است، شغ ، ازدواج، تحصي ، اوقات زراغوت  
و خانواده از جمله اين ابعاد هستند و مجمووع رضوايت از ايون    

ارزيابانوه بهزيسوتي    -مان وجه شوناختي ه ابعاد، که دربرگيرنده
  (.3)شود   مييهني است، رضايت کلي ناميده 

ی هوا  عنوان نووعي رضوايت از حووزه    هرضايت تحصيلي، ب
ميووزان خشوونودی زوورد از نقووش و تجربيووات   خوواص زنوودگي،
ی زنودگي  هوا  ترين حوزه تحصي  از مهم(. 1)دانشجويي است 

قابو    توأثير يت از آن آيد بنابراين، رضوا   ميشمار  هدانشجويان ب
اهميووت آن در  توووجهي در رضووايت از زنوودگي زوورد دارد و  

عملكرد بهينه دانشجويان مانند تعهد نسبت به اهداف دانشگاه، 
تمام کردن موزقيوت آميوز تحصوي ، سوازگاری بوا دانشوگاه و       

 (. 94و  3)رضايت کلي از زندگي مشخص شده است 
اجتماعي  -اختياند متغيرهای شن مطالعات متعدد نشان داده

، 5، پيشورزت هودف  4انتظارات خودکارآمودی  9وابسته به حوزه
متغيرهووايي  3ی محيطوويهووا ، منوواب  و حمايووت6انتظووارات پياموود

ی خواص ماننود رضوايت    ها هستند که رضايت وابسته به حوزه
و رضايت تحصيلي ( 93، 99، 1)کنند  بيني مي تحصيلي را پيش

ي را در دانشوجويان  صورت معني داری رضايت از زندگ نيز به
در اين مدل زرض بر اين اسوت کوه   (. 99، 1)کند   ميي بين پيش
ی هوا  صوفات شخصويتي و عواطوف بوا منواب  و حمايوت      ( الوف 

محيطي، خودکارآمدی، رضايت وابسته بوه حووزه و رضوايت    

ی محيطي با ها مناب  و حمايت( کلي از زندگي رابطه دارد؛ ب
اهداف پيونود دارد؛   یخودکارآمدی، انتظارات پيامد و پيشرو

اهووداف و  خودکارآموودی بووا انتظووارات پياموود، پيشووروی ( پ
اهوداف بوا    پيشوروی ( رضايت وابسته به حوزه ارتباط دارد؛ ت

رضايت وابسته به حوزه و رضايت کلي از زندگي ارتباط دارد 
رضايت وابسوته بوه حووزه بوا رضوايت کلوي از زنودگي        ( و ث

 9 (.99)مرتبط است 
 1کننده در اين مودل متغيور عاطفوه مثبوت     يبين پيشنخستين 

ايون متغيور بوه     .رود  موي است که نوعي صفت شخصيتي بشمار 
معنوای احسووان اشووتياق، زعووال بوودن، هشووياری، تمرکووز بوواال،   
کسووب لووذت و داشووتن انوورژی در بازووت و محوويط تحصووي  و  

عاطفي بهزيستي  لفهؤمثبت و منفي م هعاطف(. 94)زندگي است 
و هوم   3توانود جنبوه حالوت    عاطفه هم مي. روند  مييهني بشمار 
در شك  حالت، معنای عاطفه مثبت . داشته باشد 94جنبه صفت

بوورای زنوودگي، احسووان زاعليووت و ميووزان شووور و شوووق زوورد 
عاطفه منفي حواکي از يوك بعود عوام نواراحتي      . هشياری است

دروني و اشتغال ناخوشايند بوده و حاالت خلقي ناخوشوايندی  
عاطفوه  . دهود   موي بيزاری و تورن را نشوان    مانند خشم، نفرت،

ای يا صفتي، با انرژی باال، تمرکز  مثبت زياد در شك  خصيصه
بخوش، درگيوری و رويوارويي زعاالنوه بوا       کام  و اشتغال لذت

در . محيط زندگي و رضايت از تعامكت اجتماعي همراه است
مقاب ، زماني که عاطفه مثبت پايين باشود زورد بيشوتر احسوان     

منفوي   هعاطفو . بي انگيزگي و غمگينوي خواهود کورد    رخوت،
يند حاکي از يك بعد عوام نواراحتي درونوي و اشوتغال ناخوشوا     

و  مانند خشم، نفورت، بيوزاری   بوده و حاالت خلقي نامطبوعي
منفوي بوه سومت     هازوراد دارای عاطفو  . دهود   موي ترن را نشوان  

ناخرسندی گرايش دارند، نسبت به خود ديد منفي داشته و در 
تحقيقات مختلف (. 95)روند  ميوع ازرادی ناراضي بشمار مجم

اند عاطفوه مثبوت و منفوي بور رضوايت از تحصوي  و        نشان داده
در مطالعوه  ( 93)و همكواران   99شويوی  (.96، 1)ثرندؤزندگي م

مثبت پوايين موانو  و مشوككت     هخود دريازتند ازرادی با عاطف
د و انتظوار  کنن ميبيشتری در رابطه با کار و زندگي خود حس 

در آينوده نيوز اداموه داشوته باشود، در       هوا  دارند اين محدوديت
نتيجووه اميوود کمتووری بوورای بهبووود اوضوواع داشووته و رضووايت    

بور دسوتيابي بوه     توأثير تواند با   ميمثبت  هعاطف. تری دارند پايين
_______________________________________ 
1- domain-specific satisfaction  

2- global life satisfaction 

3- domain specific  4- self-efficacy expectations 

5- goal progress  6- outcome expectations 

7- environmental supports 8- positive affect 

9- state   10- trait 

11- Shivy 
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 توأثير اهداف بر رضايت وابسته به حوزه و رضايت از زنودگي  
هوايي نقوش مهموي در احسوان     مثبت به تن طفهعا(. 91) گذارد

  (.34، 93)شادماني و رضايت کلي از زندگي دارد 
و تسوهيكتي   هوا  محدوديت ی محيطي بهها مناب  و حمايت

که بازت يا محيط برای احسان خودکارآمدی و رشود آن يوا   
ايون  (. 93) کند اشاره دارد  ميرسيدن به اهداف شخصي ايجاد 

خورد، تقويت منفي يا مثبوت  زراهم آوردن بازبا تواند   مي متغير
تجربه جانشيني بر حس خودکارآمدی و تكش  کردنيا زراهم 
از بر رضوايت   ها گذاشته و به دنبال آن تأثيرهدف  کسببرای 
مواردی مانند روابط مثبت با ديگران، . گذارد تأثير نيز زندگي

ی احساسوي و اجتمواعي و   هوا  شرايط محيطي مناسب، حمايوت 
ي در محيط تحصويلي، روابوط خوشوايند    حاکميت روابط انسان

دوسويه بوا خوانواده و دوسوتان، پوذيرش اجتمواعي، پيوسوتگي       
و رضايت از روابوط اجتمواعي در ايون قلمورو قورار       9اجتماعي

اند حمايت مالي و عواطفي   مطالعات نشان داده(. 39)گيرند   مي
، حمايت همسواالن و روابوط دوسوتانه در محويط     (33)والدين 
و وجوود  ( 34)کيفيت امكانات محيط زنودگي   ،(39)دانشگاه 

رابطووه مناسووب بووين اعلووای هيووات علمووي، کووادر اداری و     
از عواموو  موووثر بوور عملكوورد و سووازگاری   ( 35)دانشووجويان 

ی محيطووي هووا منوواب  و حمايووت. تحصوويلي در دانشووگاه هسووتند
 تأثيرصورت مستقيم و غيرمستقيم رضايت از زندگي را تحت ب

بر شيوه انديشيدن، حس  تأثيرب  از طريق اين منا. دهند قرار مي
زيبووايي شووناختي، احسووان امنيووت و حمايووت مسووتقيما و بووا    

و روانوي بصوورت غيرمسووتقيم      مياثرگوذاری بور سوكمت جسو    
در بسياری از مووارد ايون   . کنند ميرضايت از رندگي را تعيين 

اثرگذاری غيرملمون و ناآشكار است اما هميشوه وجوود دارد   
(36.)  

 بووه کووه اسووت خودکارآموودی باورهووای بعوودی همولفوو
 دهي سازمان و اجرا برای خود توانايي هدربار زرد یها قلاوت
مربووط اسوت    معوين  کارهوای  انواع انجام برای نياز مورد عم 
 قوودرت احسووانمعنووای  هبوو خودکارآموودی ،حقيقووت در(. 33)

 شخصوي و اقودام   عم از طريق  بر وقاي  و رخدادها تأثير برای
 همجموعو  متغيور  ايون  اجتمواعي  -شوناختي  مدل رد(. 31) است
 مجموعوه  اين. کند مي تغيير زمان طي که باورهاست از پويايي
 و بووده  محيطوي  عوامو   و رزتار عملكرد، شخص، با تعام  در
نتوايج   (.33)کنود   مي تغيير شكست و توزيق تجربيات کسب با

مطالعات مختلف حاکي از رابطوه خودکارآمودی بوا عملكورد     
(. 99و  94)رضوووايت از تحصوووي  بووووده اسوووت   تحصووويلي و

دانشجويان با احسان خودکارآمودی توكش و زموان بيشوتری     
کننود، نتوايج تحصويلي بهتوری       موي برای کار و مطالعوه صورف   

مين سبب رضايت بيشتری نيز از تحصي  احسوان  ه داشته و به
انود خودکارآمودی    نتايج مطالعات مختلف نشان داده .کنند مي

نيوز قوادر اسوت بخوش مهموي از      ( صورت مستقيم به)به تنهايي 
ي و بينو  پويش رضايت کلي زنودگي در نوجوانوان و جوانوان را    

 (. 99و  93)تبيين نمايد 
اجتموواعي مشووارکت در   -موودل شووناختي  هلفووؤم ديگوور
اهوداف در ايون   . ی هدزمند يوا داشوتن هودف اسوت    ها زعاليت
ت يا ني( 33)رسيدن به سطا خاصي از عملكرد  عنوان بهنظريه 

( 94)ی معوين  هوا  و قصد زرد برای درگير شدن و انجام زعاليت
در انگيزش بورای انتخواب و     ميتعريف شده که نقش بسيار مه

عوود شووناختي موووثر بوور  اهووداف بُ(. 95) رزتووار عملكوورد دارنوود
پايودار و صوفت گونوه     احسان رضايت هستند که حالت نسبتاً

اهوداف و  ی متعودد نشوان داده انود بوين     هوا  پژوهش (.9) دارند
ت از زنودگي رابطوه نيرومنود و    با رضاي ها ميزان دستيابي به آن

 بر اين باورنود ( 3) و لنت 3شو (.93و  96)دار وجود دارد  معني
رزتار هدف محور، هدزمند بودن و ميزان و امكان پيشرزت زرد 

تعيين کننده ميوزان رضوايت وی اسوت، از     ها در دستيابي به آن
. تر است ز متغيرهای شخصيتي هم مهمر حتي ااين رو متغير اخي

بنابراين در مدل اخير، زرض بر اين اسوت کوه دانشوجويان هور     
اندازه احسان کنند که به اهداف تحصيلي خوود دسوت يازتوه    

(. 1)انوود، احسووان رضووايت تحصوويلي بيشووتری خواهنوود کوورد 
عكوه بر اين، ازورادی کوه اهودازي مطوابق بوا عكئوق، آموال و        

تر بوده و برای  کنند شادتر و راضي ميب ی خود انتخاها ارزش
 9(. 91)تكش و رغبت بيشتری دارند  ها رسيدن به آن

عنوان بورآورد و   هدر مدل شناختي اجتماعي انتظارات پيامد ب
قلاوت شخص از اين کوه توا چوه انودازه يوك رزتوار معوين بوه         

در (. 93) پيامدهای معيني رهنمون خواهد شد تعريف موي شوود  
پيامدهای احتمالي يا تصوری يك رزتار يا پاسو،،   ديدگاه اخير،

توانند ملمون، اجتماعي يا حالت درونوي و خودارزيابانوه    ميکه 
داشته باشوند، در انگيوزش زورد بورای اقودام و عمو  مهوم تلقوي         

زرض بر اين است اشخاص، بيشوتر بوه رزتارهوا و    (. 31) شوند مي
موودهای زننوود کووه انتظووار دارنوود نتووايج و پيا  مووياعمووالي دسووت 

در محوويط (. 44)ارزشوومندی برايشووان بووه دنبووال داشووته باشووند   
تحصيلي دانشجو زمواني دسوت بوه اقودام عملوي پيشورزت مودار        

کنود در راسوتای بهبوود عملكورد و نتوايج       موي زنود کوه زكور     مي
 ،از ايون رو . تحصيلي او يا در يازتن شغ  برايش مفيد خواهد بود

ی بورای کسوب نتوايج    هر قدر زرد انتظارات مثبت يا اميود بيشوتر  
احسوان رضوايت و خشونودی بيشوتری از      ،مطلوب داشته باشود 

_______________________________________ 
1- social connectedness 2- Sheu 
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بهتورين   عنوان بهاميد يا انتظار مثبت  .زندگي خود خواهد داشت
  (.49) ده رضايت از زندگي شناخته شده استکنن بيني پيش

ی متعوودد حوواکي از نقووش مهووم رضووايت از    هووا بررسووي
از زنودگي   ی مختلف زندگي در تعيين رضوايت کلوي  ها حوزه
 94مطالعه رضايت از زندگي و رضوايت از ابعواد آن در   . است

کشور اروپوايي نشوان داد رضوايت از ابعوادی ماننود اقتصواد و       
وض  مالي و دوستان نقش مهمي در شك  دهي رضايت کلوي  

نتووايج پژوهشووي ديگوور در دو کشووور   (. 43)از زنوودگي دارد 
زموره ماننود   ی روهوا  آمريكا و هلند نشوان داد شوغ  يوا زعاليوت    

تحصي ، روابط اجتماعي و خوانواده، سوكمتي و درآمود منواب 
  (.49)اصلي رضايت از زندگي هستند 

ی محدودی در خصوص صحت و قدرت پويش  ها بررسي
اجتماعي رضوايت از زنودگي و مودل    -ی شناختيها کننده بيني

( 44)لنوت و همكواران   . مربوط بر دانشجويان انجام شده است
 ی دانشجويان پرتغالي نشوان دادنود ايون مودل    در مطالعه ای رو

ي رضوايت از زنودگي در ايون    بينو  پيشخوبي قادر به تبيين و  به
( 94)آمريكايي -اين نتيجه بر دانشجويان مكزيكي. نمونه است

ترديود   بوي . ييود شوده اسوت   أنيوز ت ( 4)و دانشجويان آمريكايي 
رضووايت از زنوودگي نقووش تعيووين کننووده ای در سووكمت و     

. کند ثر وی در جامعه ايفا ميؤاني زرد و عملكرد مبهداشت رو
ی آن بورای  هوا  و تعيين کننده ها دهکنن بيني پيشبنابراين بررسي 

جهوت تمهيود    دست اندرکاران مسائ  بهداشت روانوي جامعوه  
اين موضوع در .  های پيشگيری و درماني ارزشمند است برنامه

پيودا  مورد جوانان و دانشجويان حساسويت و اهميوت بيشوتری    
کند زيورا بخوش قابو  تووجهي از جوانوان جامعوه ايوران را مي

دهنود و وضوعيت روانشوناختي     جمعيت دانشجويي تشكي  موي 
نقش بسزايي در وضعيت کلي جامعه و رشود و پيشورزت    ها آن
ی نوو در ايون   هوا  با آزمون يكي از مدلعكوه بر اين، . داردآن 

ی که مودل در  ا با جامعهزمينه در زرهنگ و جامعه ای متفاوت 
زوراهم  گسترش دانش  اتموجبآن ايجاد و آزمون شده است، 

بنابراين هودف پوژوهش حاضور، بررسوي صوحت      . خواهد شد
موودل شووناختي اجتموواعي رضووايت از زنوودگي در دانشووجويان  

ی زرهنگي و اجتماعي بين ها اما با توجه به تفاوت. دانشگاه بود
ه ايراني دو ای که مدل اصلي در آن تدوين شده و جامع جامعه

در مدل اصلي مسيرهای مستقيم اصولي  . تغيير در مدل داده شد
از سوی عاطفه مثبت و پيشروی اهوداف بوه سووی رضوايت از     
زنوودگي اسووت، در مطالعووه حاضوور مسوويرهای مسووتقيم منوواب  و 

ی محيطي و انتظارات خودکارآمدی به مدل ازوزوده  ها حمايت
غير شخصوي  قدرت يك متبررسي هدف اين تغيير آزمون . شد

درونووي در برابوور يووك متغيوور بيرونووي غيوور شخصووي در تبيووين  
 در ادامه ارائه شده استمدل مورد نظر  .رضايت از زندگي بود

 :(1شكل )

 (131 ص 2002 ران،همكا و لنت از تغيير اندكي با برگرفته)دانشجویان  زندگي از رضایت اجتماعي شناختي هاي كننده بيني پيش ميمفهو مدل -1 شكل
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 روش

کارشناسي و  هجامعه آماری پژوهش تمام دانشجويان دور
گيوری   بوا روش نمونوه  . کارشناسي ارشد دانشوگاه اروميوه بوود   

نفر انتخاب و در مطالعه شرکت  464ای،  ای چند مرحله خوشه
در  هوا  به عنوان واحدهای بزرگ يا خوشوه  ها دانشكده. کردند

مووورد مطالعووه قوورار  هدر نمونوو اهوو نظوور گرزتووه شووده و تمووام آن

 عنووان  بههر يك  ها و ورودی ها رشته ،دانشكده هر در .گرزتند
و در نهايوت   هوا  در نظر گرزتوه شوده، سوپس کوكن     يك طبقه

سهم هر يوك از  . صورت تصادزي انتخاب شدند هدانشجويان ب

در جامعوه   ها بر اسان حجم آن ها ی تحصيلي و کكنها رشته
کنندگان برای شرکت در  کليه شرکت رضايت. ک  تعيين شد

بايسوت حوداق  يوك تورم      دانشوجويان موي  . مطالعه جلوب شود  

دليوو   هبوو)تحصوويلي را بووه اتمووام رسووانده و سووابقه مشووروطي   
گذاری تجربه مشروطي بر کاهش رضوايت از تحصوي  و   تأثير

 .نداشتند( زندگي و مخدوش شدن نتايج

د کوه  حاضور، از ابزارهوای مختلفوي اسوتفاده شو      هدر مطالع
به زبان انگليسي بودنود کوه بوا کسوب اجوازه از       ها برخي از آن

(. 99، 1)آزمون ترجمه و موورد اسوتفاده قورار گرزتنود      هسازند

توسط يك نفر روانشونان و يوك نفور متورجم زبوان       ها آزمون
انگليسووي بووه زبووان زارسووي ترجمووه و سووپس توسووط دو نفوور از 

ا بوه  جودد  اعلای هيئت علموي گوروه زبوان دانشوگاه اروميوه م     

بين نس، زارسي و انگليسوي   تفاوت. ندانگليسي برگردانده شد
 54آزمون بر گروهي . ارزيابي و مورد تجديد نظر قرار گرزت

بودن  اجرا و از نظر روان( غير نمونه اصلي)نفری از دانشجويان 

ی موبهم اصوك    ها الؤو قاب  در  بودن جمكت بررسي و س
نفوری   934ايي بور گروهوي   نسخه نهايي جهت تعيين پاي. ندشد
اجورا و ضوريب پايوايي بوا آلفوای کرونبوا        ( غير نمونه اصلي)

ييوودی نيووز نشووان داد   أنتووايج تحليوو  عوواملي ت  .محاسووبه شوود 
ی استفاده شده در مطالعه از نظر روايي سازه مطلووب  ها آزمون

جهوت  . سونجند  موي ی مورد نظور را  ها و قاب  قبول بوده و سازه

 سونجش  ، جوز مقيوان  هوا  م آزموون بررسي روايي محتوايي تما
منفي که قبك روايي آن تاييد شده  و مثبت عاطفي یها ويژگي

. ندبود، توسط دو نفر دکترای روانشناسي بررسي و تأييود شود  

نيز روايي ابزارهای مدل تاييد شده اسوت   در مطالعات مختلف
(1 ،93.)  

 1منفااي و مثباات عااايفي يهااا ویژگااي ساانجش مقيااا 

(PANAS) :تدوين ( 95)و همكاران  3ن توسط واتسوناين مقيا
ي است که بر اسان مقيوان  سؤال 94 هشام  دو مجموع وشده 

در ايون مطالعوه زقوط از     .شوود  موي گوذاری   ای نموره  پنج درجه
آلفای کرونبا  برای اين مقيوان در  . صفات مثبت استفاده شد

(. 45)و بيش از آن بورآورد شوده اسوت     36/4مطالعات متعدد 

و روايوي   مورد استفاده قرار گرزتوه  مكرراً PAيان در ايران مق
مظفری در پژوهش خود آلفای کرونبوا   . آن تاييد شده است
گوزارش کورده    65/4و عاطفوه منفوي را    19/4عاطفه مثبوت را  

در مطالعه حاضر نيز آلفای کرونبا  عاطفوه مثبوت   (. 59)است 
 . آمد دست به 14/4

دو ابووزار ايوون متغيوور توسووط  :خودكارآماادي انتظااارا 

  :جداگانه سنجيده شد

 پونج اين مقيان دارای : 95خودكارآمدي تحصيلي اساسي -
 هوا  ميزان اعتماد پاسخگويان به توانايي ها اين گويه. گويه است

ی خووود بوورای موزقيووت در زمينووه تحصووي  را    هووا و مهووارت
 (نُهصفر تا )پاسخگو بايد در يك مقيان ده بخشي . سنجند مي

ضووريب پايووايي ايوون . ا مشووخص نمايووداطمينووان خووود ر هدرجو 

نفوری   934 ای مقيان با اسوتفاده از آلفوای کرونبوا  در نمونوه    
  .بود 11/4
مواده دارد   هفتمقيان اخير : 96كارآمدي مقابله تحصيلي -

ی خود ها و از دانشجو خواسته شده تا ميزان اطمينان به توانايي
يلي برای روبروشدن و مقابله با مشككت و موان  محويط تحصو  

در اين مقيان پاسخگو در مقياسي ده بخشوي  . را مشخص کند

ضوريب  . کنود  موي اطمينوان خوود را تعيوين     هدرجو ( نُهصفر تا )
 9. دست آمد به 14/4پايايي اين ابزار در مطالعه حاضر 

جهت سنجش ايون متغيور   : محيطي يها حمایت و منابع

مواده ای اسوتفاده شود کوه در آن پاسوخگويان       نُوه از يك ابزار 
دوسوتان و   ،ميزان دريازت تشويق و حمايت از کادر آموزشوي 

تحصويلي خوود را در مقيوان     هتحصي  در رشت هخانواده دربار

تعيوين  ( از قويوا موازوق توا قويوا مخوالفم     )ای  ليكرت پنج گزينه
تعيين عوام  ايون سونجه بوا اسوتفاده از تحليو  عامو        . کنند مي

( 9، 5، 3، 1، 3)ده موا پنج نتايج نشان دادند . اکتشازي انجام شد

بر يك عام  که حمايت دوستان و خانواده نام گوذاری شود و   
کووه حمايووت کووادر  ،بوور يووك عاموو ( 9، 3، 4، 6)موواده  چهووار

_______________________________________ 
1- Positive & Negative Affect Scale 

2- Watson 
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در مطالعوه حاضور ضوريب    . گيرنود  ميبار  ،آموزشي ناميده شد
 13/4و ک  مقيوان   19/4و بخش دوم  11/4پايايي بخش اول 

 . دست آمد هب

ای  ماده 94اين متغير با ابزاری  :ليتحصي پيامد انتظارا  
سنجيده شد که در آن نتوايج مثبوت و مفيود ناشوي از دريازوت      

در . موي گيورد  قورار   سوؤال مدر  و اتمام تحصي  دوره مورد 

اين مقيان پاسخگو در مقياسي ده بخشي درجه اطمينان خوود  
ت متغيور انتظوارات پيامود    سوؤاال (. نُوه صفر تا )کند  ميرا تعيين 
ا استفاده از تحلي  عام  اکتشازي بررسي شودند کوه   تحصيلي ب

، 1، 4، 3، 9ت سوؤاال )آن  سوؤال  پونج نتايج حاص  نشان دادند 
بور يوك   ( 94، 3، 6، 5، 9)ديگور   سوؤال  5بر يوك عامو  و   ( 3

شوغلي موورد    -عام  نخست پيامدهای موالي . عام  جم  شدند

اجتمواعي موورد انتظوار    -انتظار و عام  دوم پيامدهای شخصوي 
و  15/4در مطالعه حاضر ضريب پايايي بخوش اول  . يده شدنام

 . آمد دست به 34/4و ک  مقيان  13/4بخش دوم 

کوار   هدو مقيان ب برای سنجش اين متغير :هدف پيشرفت 
 :رزت
مواده را شوام     هفوت ايون ابوزار   : اهميت هدف تحصيلي -

شود و در آن پاسخگو بايد مشخص کند در حال حاضر هر  مي
مقيوان  . ف تحصيلي چقدر برای او اهميت دارندکدام از اهدا

ای از  گزينوه  پونج )اهميت هدف تحصيلي در مقيوان ليكورت   

در مطالعه . شود مينمره گذاری ( اهميت خيلي مهم تا کامك بي
 . آمد دست به 39/4حاضر ضريب پايايي اين ابزار 

در ايون مقيوان کوه     :هادف تحصايل   هپيشرفت در حوز - 

شود توا مشوخص کنود     ميسخگو خواسته ماده دارد از پا هفت
تووا چووه انوودازه در جهووت رسوويدن بووه اهووداف تحصوويلي خووود  

 پنج)اين پرسشنامه نيز در مقيان ليكرت . يشرزت داشته استپ

( ای از هوويپ پيشوورزتي نداشووته ام تووا پيشوورزت عووالي     گزينووه
 34/4در پوژوهش زعلوي ضوريب آلفوای     . ودش گذاری مي نمره

 . کسب شد

ای  مواده  هفوت ن متغير توسط ابزاری اي :تحصيلي رضایت
سنجيده شد که در آن پاسخگو بايد مشخص کند تا چه اندازه 

رضوايت  مقيوان  . از ابعاد مختلف تحصي  خوود راضوي اسوت   

قويوا موازوق توا    گزينوه ای از   پونج )در مقيان ليكرت  تحصيلي
تحلي  عاملي اکتشازي ايون  . شود گذاری مي نمره( قويا مخالفم

ی ها ماده. گيرند ميماده روی دو عام  بار  هفتابزار نشان داد 

شدند که روی  ميبه رضايت از رشته تحصيلي مربوط  6، 3، 9
عاموو  يووك بووار گرزتنوود و بنووام رضووايت از رشووته تحصوويلي    

شد  ميعام  دوم که ساير مواد آزمون را شام  . نامگذاری شد

حاضور   هدر مطالعو . رضايت از آموختن و تكاليف ناميوده شود  
و کوو   33/4و بخووش دوم  36/4ايووايي بخووش اول  ضووريب پ
 . آمد دست به 14/4مقيان 

مواده ای   پنجاين متغير توسط آزمون  :زندگي از رضایت
سنجيده شد که در آن پاسخگو ميوزان  ( 43)و همكاران  9داينر

در ايون  . کنود  رضايت کلوي از زنودگي خوود را مشوخص موي     

ازقوت  کننده در مقياسي هفت بخشوي ميوزان مو   مقيان شرکت
تحليو  عواملي اکتشوازي    (. هفتيك تا )کند  ميخود را اعكم 

. گيرنود  ميدر اين مطالعه نشان داد مواد آزمون بر دو عام  بار 

عام  رضايت از شرايط زنودگي و   عنوان بهت يك و دو سؤاال
. ت بعدی بنام رضايت از کليت زنودگي نامگوذاری شود   سؤاال

و بخوش دوم   63/4حاضر ضريب پايايي بخش اول  هدر مطالع

 . آمد دست به 39/4و ک  مقيان  39/4
 بوورای تحليوو  اطكعووات از روش معووادالت سوواختاری و   

 . داستفاده ش 59/1اززار ليزرل نوشتار  نرم

 
  ها يافته

 دانشوجوی  393 و دختر دانشجوی نفر 349 نهايي هنمون در

 و سوال  39 دختر دانشجويان سني ميانگين که گرزتند قرار پسر
 سوني  ميوانگين  و( 91-54 دامنوه  و 1/9 معيوار  انحوراف ) ماه 94

( 91-53 دامنوه  و 3/3 معيوار  انحوراف ) مواه  4 و سال 34 پسران

 9.بود
زا حواکي   زا و درون همبستگي بين متغيرهای مكنون بورون 

 49/4در سوطا   هوا  دار بين تموام آن  از وجود رابطه مثبت معني

 یهوا  مايتح و مناب  هباالترين ضريب همبستگي به رابط. است
 (.1جدول )شود  ميمحيطي و رضايت تحصيلي مربوط 

سوت،  ها ی برازش مدل حاکي از مناسب بودن شواخص ها آماره

اسوت  سوه  آزادی کمتور از   هشاخص مربوط به مجذور خي به درجو 
 بوا  هوا  يازته کوواريانس دهد ساختار ميو نشان  بوده که مقدار مناسبي

CFIشوواخص دومووين .دارنوود مطابقووت نظووری پيشوونهادی موودل
يووا  3

بايود   (43)مقودار مناسوب ايون شواخص     ) شاخص بورازش تطبيقوي   
.بوووزرگ تووور از ايووون شووواخص اسوووت  ( باشووود 39/4بزرگتووور از 

_______________________________________ 
1- Diener 

2-  Comparative Fit Index 
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 (وابسته)و درونزا( مستقل)ايالعا  توصيفي و همبستگي هاي ميان متغيرهاي برونزا -1جدول 

 3 6 5 4 9 3 9 متغير شماره
       - عاطفه مثبت 9
      - **49/4 ارآمدیانتظارات خودک 3
     - **93/4 **96/4 مناب  و حمايت های محيطي 9
    - **94/4 **44/4 **93/4 انتظارات پيامد تحصيلي 4
   - **33/4 **93/4 **91/4 **43/4 پيشرزت هدف 5
  - **53/4 **43/4 **33/4 **56/4 **63/4 رضايت تحصيلي 6
 - **34/4 **69/4 **43/4 **63/4 **54/4 **64/4 رضايت از زندگي 3
 94/91 93/34 69/53 93/51 46/36 49/56 94/33 ميانگين -
 49/5 44/3 64/99 49/93 99/3 49/94 39/1 انحراف معيار -

 
 شاخص هاي نيكویي برازش مدل شناختي اجتماعي رضایت از زندگي دانشجویان -2جدول 

 Sig. CFI GFI SRMR RMSEA (df) درجه آزادی (3χ) مجذور خي

93/39 99 449/4 39/4 36/4 45/4 43/4 

 
GFIشاخص ديگر،

 هوا  و کوواريوانس  ها مقدار نسبي واريانس 9
گونه مشتر  از طريق مدل در دامنه صفر و يك ارزيوابي   را به
بايد برابور يوا    GFIاستانداردهای موجود مقدار  هبر پاي. کند مي

يب حاص  باشد تا مدل پذيرزته شود که ضر 34/4بزرگ تر از 
در اين تحقيق برای مدل شناختي اجتماعي رضايت از زنودگي  

 مقوودار مناسووب بوورای شوواخص  . دانشووجويان مناسووب اسووت  
SRMR2   که ريشه استاندارد شده ميانگين مجوذور پسوماندها ،

حاضوور  هدر مطالعوو. اسووت 41/4اسووت، عووددی کوووچكتر از  

SRMR آيود  موي شومار   مقدار مناسوبي بوه   45/4آمده  دست به .
RMSEAشواخص،   آخرين

مطوابق  )و  43/4اسوت کوه برابور     9
تا  4/ 41مناسب آن بايد بين  که مقدار (43)ی مربوط ها مك 
  (.2جدول)مناسب است ( باشد 46/4

ی حاصو   هوا  مجموع نتايج مربوط به برازش مدل نظری با داده
در . با مدل مفوروض اسوت   ها حاکي از تطابق و برازندگي داده

 :(2شكل ) ئه خواهد شدادامه مدل ساختاری ارا

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

**p< 49/4 ; *p< 45/4  

 مدل ساختاري شناختي اجتماعي رضایت از زندگي -2شكل 

 

 

_______________________________________ 

1- Goodness of Fit Index 

2- Standardized root mean square residual  
3- Root Mean Square Error of Approximation 



 
 

 

 

 های شناختي اجتماعي رضايت از زندگي  نندهک بيني پيش
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دهند تمام مسيرهای  مينتايج مربوط به ضرايب مسير نشان 
. دار بووود علووي بووه طوورف رضووايت از زنوودگي مثبووت و معنووي  

بزرگترين مقدار ضريب مسوير مسوتقيم در ايون مودل بوه مسوير       

ی محيطوي و رضوايت از   هوا  برقرار شوده بوين منواب  و حمايوت    
توورين  کوچووك. آموود دسووت بووه( t=35/3و  B=51/4)زنوودگي 

ضريب مربوط به ضريب علوي مسوير بوين انتظوارات پيامود بوه       

بررسي مسيرهای بين متغيرهای مكنوون  . پيشروی اهداف است
نيز حاکي از اين اسوت کوه ضورايب    ( متغيرهای مستق )برونزا 
بور ايون   . معنوي دار بوود   همگوي مثبوت و   به اين مسيرهامربوط 

اسان متغيرها هم به شك  مستقيم و هم غير مستقيم بر رضايت 
مجموع، ايون مودل و پويش     در. اند مثبت داشته تأثيراز زندگي 
 نود شوك  نيرومنودی قادر   اجتماعي به -ی شناختيها بيني کننده

نود  نين کي و تبيو بينو  پويش رضايت از زندگي را در دانشجويان 
 (.2شكل )

 
 بحث

هدف مطالعه حاضر بررسي روايي مدل شناختي اجتمواعي  
ي رضايت از زندگي در دانشجويان دانشگاه بين پيشدر تبيين و 

نتايج حاص  نشان دادند مدل شناختي اجتماعي در نمونوه  . بود
. مناسبي برخوردار است ي، مدلي مناسب بوده و از برازشايران
( 44)مطالعه لنت و همكواران  با نتايج  ی پژوهش حاضرها يازته

در مطالعه خود نشان دادند عاطفوه مثبوت    ها نيز آن. همسوست
رضايت )ي رضايت از تحصي  بين پيشبه شك  مستقيم قادر به 

متغيرهای حمايت . و رضايت از زندگي است( وابسته به حوزه
محيطي، خودکارآمدی پيشروی اهداف و انتظارات پيامود نيوز   
از طريق اثرگذاری بر رضايت از تحصي  توانستند بر رضوايت  

عكوه بر ايون، نتوايج پوژوهش حاضور     . گذارند تأثيراز زندگي 
ی محيطوي و  ها تغيرهای مناب  و حمايتحاکي از اين بود که م

خودکارآمدی نيز بصورت مستقيم قادرند رضايت از زنودگي  
 . بيني کند را پيش

عاطفه )زا  مقايسه ضرايب مسير مستقيم اين متغيرهای برون
بوه متغيور   ( ی محيطي و خودکارآمدیها مثبت، مناب  و حمايت

ب دهد بزرگتورين ضوري   ميزای رضايت از زندگي نشان  درون
ی محيطي به رضوايت از  ها علّي مربوط به مسير مناب  و حمايت

ی محيطوي و  هوا  اين يازته در مورد رابطه حمايت. زندگي است
يعنوي ايون متغيور بويش از     . آمد دست بهرضايت از تحصي  نيز 

مثبوت قوادر بوه     همانند خودکارآمودی و عاطفو   ميمتغيرهای مه
مغواير بوا نتوايج     اين يازتوه . تعيين رضايت وابسته به حوزه است

اسووت کووه نشووان داده انوود  ( 44)تحقيقووات لنووت و همكوواران  
خودکارآمدی رابطوه نيرومنودتری بوا رضوايت از تحصوي  در      

در تبيين اين موضوع . و مناب  محيطي دارد ها مقايسه با حمايت
ی بيرونوي و اجتمواعي در   هوا  توان به اهميت بيشوتر حمايوت   مي

نتوايج مطالعوه   ين راسوتا،  در ا. زندگي جوام  شرقي اشاره کرد
 نشووان دادنوود در جواموو  جموو  گوورا در( 54)و همكوواران  9سووو

ی هوا  شورايط اجتمواعي و ارزش   ارزيابي بهزيسوتي و رضوايت،  
گيورد و از ايون رو، رضوايت از     زرهنگي حواکم مبنوا قورار موي    

منواب  و شورايط    توأثير جوامو  زردگورا تحوت     بويش از  زندگي
تووان بوه نحووه انديشويدن      موي علت ديگور را   .جامعه قرار دارد
در کشوورهای شورقي   . ی شرقي نسوبت داد ها مردم در زرهنگ

مانند چين شيوه انديشه وايسته به محويط و موقعيوت يوا حالوت     
در حالي کوه در يوك زرهنوگ غربوي ماننود      . ک  گرايانه دارد

چنين سوبك انديشوه ای   . آمريكا تفكر زرد حالت تحليلي دارد
را در موقعيوت و محويط    علوت  هوا  شوود کوه شورقي    ميموجب 

جوينود   موي عليوت را در خوود شويء     هوا  جستجو کرده و غربي
در نمونوووه ايرانوووي منووواب  و  بوووه هموووين دليووو  احتمووواالً(. 59)

ی محيطي بيش از احسوان خوکارآمودی در تعيوين    ها حمايت
ی محيطي و ها حمايت هدر رابط. ثر استؤرضايت از زندگي م

ز متغيرهووايي ماننوود رضوايت از تحصووي  نيووز ايوون متغيوور بوويش ا 
خودکارآمدی و عاطفه مثبت قادر به تعيين رضايت وابسوته بوه   

نتايج مطالعه ديگری نشوان داد   همسو با اين يازته،. حوزه است
رضايت وابسته به )در معلمان ايراني نيز رضايت از شغ  و کار 

بيش از خودکارآمدی با حمايت محيطي برای رسويدن  ( حوزه
 (.53)با هدف ارتباط دارد 

صورت  نتايج اين مطالعه نشان دادند رضايت از تحصي  به 
ي رضايت از زندگي بين پيشمستقيم و معني دار قادر به تبيين و 

و ( 99و  44)ايوون يازتووه در مطالعووات لنووت و همكوواران . اسووت
حووزه تحصوي  و   . نيز تاييد شده اسوت ( 94)و همكاران  3اخدا

ی زنوودگي هووا مسووائ  مربوووط بووه آن از مهووم توورين اولويووت  
، بنابراين رضوايت از آن قوادر   (59)رود  ميشمار  دانشجويان به

 9 .گذارد تأثيراست بر رضايت کلي از زندگي 
مثبووت  هی محيطووي عاطفوو هووا پووس از منوواب  و حمايووت  

. ده مستقيم رضايت از زنودگي اسوت  کنن بيني پيشنيرومندترين 
مثبوت بوا رضوايت از     هانود عاطفو   مطالعات متعوددی نشوان داده  

ي کنود  بين پيشتواند آن را  ميدار داشته و  زندگي ارتباط معني
 دهدتواند به زرد امكان  ميمثبت  هعاطف هتجرب(. 54و  54، 34)

_______________________________________ 
1- Suh   2- Ojeda 
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زعال بودن و احسان . با محيط اطراف خود درگير شود نهزعاال
معنوي  . معنوي بخشود   تواند بوه آن  ياثربخش بودن در زندگي م

ی مهووم رضووايت از هووا دهکننوو بينووي پوويشدار بووودن زنوودگي از 
ستقيم بور آن  مرت مستقيم و غيروص تواند به زندگي است و مي

  (.55، 91)اثر گذارد 
 91گسوووترش دهنوووده و ايجووواد کننوووده هبووور اسوووان نظريووو

گسترش  ی مثبت و عاطفه مثبت باها هيجان( 56) 3زردريكسون
عم  زرد شده و  -تفكر هدادن ازق ديد زرد، موجب بهبود خزان

از ايون رو  . آورنود  موي لي را برای وی زراهم زرصت رشد و تعا
ايجوواد  ای عواطوف مثبوت منواب  شخصووي، اجتمواعي و هوشوي     

کنند که شناخت را توسوعه داده و بوه رشود تفكور خكقانوه       مي
بنوابراين، زورد را بورای مقابلوه بوا تنيودگي و       . کننود  کمك موي 

 ،حاصو  ايون هموه   . شوود  موي حوادث ناگوار زندگي کارآمود  
و  56)ضايت از زندگي در طوول عمور اسوت    حفظ و ارتقای ر

تواند اثر عواطوف منفوي را    ميمثبت  هعكوه بر اين، عاطف (.53
. بهبود بخشدخنثي کرده و کيفيت زندگي و رضايت از آن را 

نشووان داد ( 51) 4و سووانا 9مطالعووه چانووگ هدر ايوون راسووتا، يازتوو
عواطف مثبت با کاستن از ازسردگي و بهبود خلق بر رضوايت  

رسود،   موي بنظور  . دهود  موي ندگي اثر گذارده و آن را ارتقا از ز
 هعواطف مثبت قادر است بر احسان شايستگي، اسوتفاد  هتجرب

و مناب  محيطي و رضايت وابسته به حوزه  ها مناسب از موقعيت
زيرا . ثر واق  شودؤو زمينه و در ک  رضايت از ابعاد زندگي م

تفسير کنود،   مثبتبصورت شود زرد خود و محيط را  باعث مي
ايوون برداشووت در  زوورد از خووويش و حمايووت محيطووي را    

انجامد  ميمطلوب جلوه داده و در نهايت به رضايت از زندگي 
(44.) 

ده رضوايت از زنودگي کوه هوم     کننو  بينوي  پويش ديگر متغير 
صورت مستقيم و هم از طريوق پيشوروی اهوداف، انتظوارات      به

 توأثير بور آن  غيرمسوتقيم  به شوك    پيامد و رضايت از تحصي ،
ايون يازتوه در مطالعوه لنوت و     . گذاشته بود، خودکارآمدی بود

. ييود شوده اسوت   أنيوز ت ( 94)و اخدا و همكواران  ( 1)همكاران 
کوه در قالوب بررسوي مودل شوناختي       يعكوه بور ايون مطالعوات   

رابطه بين متغيرهای خودکارآمودی و  امجام شده اند اجتماعي 
همسوو بوا   (. 53، 49، 99) انود  ييد کورده أرضايت از زندگي را ت

 شايسوتگي  به باور اند داده نشان ها ی پژوهشها يازته ،اين نتيجه
 از رضوايت  و خشنودی احسان با تحصي  حوزه در توانايي و
 يكسوو  از خودکارآمودی . (94، 94، 4)دارنود   ارتباط هم با آن
 سووی  از و( 64)پيامود   انتظوارات  و اهوداف  انتخاب بر تأثير با

 رضوايت  بور  توانود  موي ( 69)تحصيلي  عملكرد بر تأثير با ديگر
 طريوق  از خودکارآمودی  ايون،  بور  عوكوه  .گذارد اثر تحصيلي

 تحصوي ،  و کار شرايط و محيط پذيری کنترل احسان بر تأثير
 دهود  موي  ازوزايش  را موانو   و مشككت با مقابله برای زرد توان
بور ايون اسوان،    . اسوت  همراه خشنودی احسان و توزيق با که

رضووايت در حوووزه و در نهايووت در   ن شايسووتگي بووه  احسووا
 .ثر خواهد بودؤگيری رضايت از زندگي م شك 

 بووين دار معنووي مسووتقيم مسووير وجووود ،همطالعوو ديگوور هيازتوو
 و لنووت. بووود هوودف پيشوورزت و خودکارآموودی انتظووارات
 بوور اجتموواعي شووناختي موودل آزمووون در نيووز( 9)همكوواران 
 بررسووي در( 4) انهمكووار و 5سووينگلي و پرتغووالي دانشووجويان
 هرابطوو خودکارآموودی متغيوور دريازتنوود آمريكووايي دانشووجويان

 یهوا  زورض  با يازته اين. دارد هدف پيشرزت با مستقيم و مثبت
 ديودگاه  ايون  از. دارد مطابقت اجتماعي شناختي ديدگاه اصلي
 احسان توسط که کنند مي دنبال و برگزيده را اهدازي ها انسان

. شووند  موي  تعيوين  آنوان  ارآمودی خودک انتظوارات  و شايستگي
 توانووايي و شايسووتگي بووه زوورد بوواور اسووت معتقوود( 99)بنوودورا 
 اتخواي  در مهموي  هکننود  تعيوين  خواص  هزمينو  يوك  در خويش
 اسوت  ای سوازنده  توان خودکارآمدی، وی نظر از. است هدف
 و عواطفي  اجتمواعي،  شوناختي،  هوای  مهوارت  وسويله،  بدان که

 ای گونووه بووه ختلووف،م اهووداف تحقووق بوورای انسووان رزتوواری
 . شود مي ساماندهي اثربخش

نتايج حاص  نشان دادند پيشرزت هدف دارای اثر مسوتقيم  
يود  ؤايون يازتوه م  . مثبت و معنادار بوه رضوايت تحصويلي اسوت    

در ايون  . شوناختي اجتمواعي اسوت    هی بنيادين نظريو ها مفروضه
ی رزتار و عم  محسووب  ها نظريه اهداف از مهم ترين محر 

رزتوار زورد موجوب     هدهنود  عنوان راهنما و جهوت  بهشوند و  مي
گذاری کورده و در راسوتای بهبوود،    تأثيرشوند زرد احسان  مي

دنبوال   تغيير يا ارتقا اقدام نمايد که رضايت و خوب بودن را بوه 
دستيابي به هدف موجب مي شود تا زورد ارزشويابي   (. 63)دارد

ضايت عم  آورد، که با احسان خشنودی و ر مثبتي از خود به
 9(. 45و  95)همراه است 
ی پژوهش حاضر نشان دادنود انتظوار پيامود بشوك      ها يازته

مستقيم و معني داری با رضوايت از تحصوي  ارتبواط دارد و از    
ايون يازتوه بوا    . اين طريق بر رضايت از زندگي نيوز مووثر اسوت   

 -بور دانشوجويان مكزيكوي   ( 94)نتايج مطالعه اخدا و همكاران 

_______________________________________ 
1- Broaden-and-Build Theory 2- Fredrickson 

3- Chang    4- Sanna 

5- Singley 
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شايد بتوان گفت شرکت کنندگان اين  .تآمريكايي همسو اس
روشني از آينده داشوته و احتموال بيشوتری     مطالعه تصوير نسبتاً

دسوت آوردن نتوايج موورد نظور و رسويدن بوه اهوداف         برای به
تحقيوق حاضور    هبخشي از نمون خصوصاً. اند شخصي قائ  بوده

دانشجويان کارشناسي ارشد بودند کوه بوه دليو  سون بواالتر و      
مشخص و انتظارات  هبرنام ًبودن به بازار کار احتماالتر  نزديك

روشني از زندگي و تحصي  دارند، به همين سبب متغير انتظار 
داری رضووايت از تحصووي  و  صووورت معنووي پياموود توانسووته بووه
 .قرار دهد تأثيرزندگي را تحت 
اجتمواعي، الگووی    -رسد مودل شوناختي   ميدر ک  به نظر 

ين رضايت از زندگي و تحصي  در ي و تبيبين پيشمناسبي برای 
از اين رو مشاوران و دست اندرکاران مسائ  . دانشجويان باشد

تواننوود از آن بوورای توودوين  موويبهداشووت روانووي دانشووجويان 
در . ی پيشگيرانه و توانبخشي دانشجويان استفاده کننود ها برنامه

شود زراهم کردن مناب  محيطي مناسوب،   مياين راستا، پيشنهاد 
راهكاری عملي  عنوان بهت آموزشي، تحصيلي و رزاهي امكانا

و در دسترن برای ارتقای رضوايت از تحصوي  و زنودگي مود     
 . نظر قرار گيرد

عدم تفكيوك نمونوه از نظور جنسويت و رشوته تحصويلي و       
. ی اين مطالعه بودها خروج دانشجويان مشروطي از محدوديت

بوور  ويووژه شووود ايوون موودل در مطالعووات بعوودی بووه  پيشوونهاد مووي
  .دانشجويان ناموزق آزمون شود

 
 سپاسگزاري

از کليووه دانشووجويان دانشووگاه اروميووه، معاونووت محتوورم     
پژوهشي و واحد حراست کوه در انجوام ايون پوژوهش نهايوت      

 مطالعه اين. شود همكاری را مبذول داشتند، تقدير و تشكر مي
رسيد  به انجام اروميه دانشگاه پژوهشي معاونت مالي حمايت با
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The Study of Socio-Cognitive Predictors  

of Life Satisfaction in University Students  

 

Abstract 

Objectives: The purpose of this study was examining the accuracy of 

predictability of cognitive-social variables of life satisfaction in university 

students. Method: In this analytical-descriptive study, 460 students (243 

female and 217 male) of bachelor’s and master’s degree in Uromia University 

were selected through multistage sampling method and participated in the 

study. In this study, the variables environmental protections and resources, 

positive emotion, self-efficacy expectations, outcome expectations, goal progress, 

and educational satisfaction were predictor variable; and life satisfaction was 

criterion variable for which the related tests were administered. Data were 

analyzed by structural equations modeling through LISREL software. Results: 

The results showed an appropriate fit to the theoretical cognitive-social model 

and the desirable variables of this model were appropriate predictors for life 

satisfaction in the study samples. Among predictors, environmental protections 

and resources were the most powerful ones with highest path coefficient 

toward life satisfaction. Conclusion: The results supported the theoretical 

structure of cognitive-social model of life satisfaction and the accuracy of its 

predictors. All casual pathways toward life satisfaction were positive and 

significant and cognitive-social variables could explain and predict life 

satisfaction in university students. 
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