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ارزشيابی خود با رضايت از  شناختی هيجان در رابطه بين هسته جويیگر هماهنگی خود با هدف و نظمنقش ميانجی

 زندگی

 2طاوسیمحترم نعمت، 6دنا شجاعی

The mediating role of goal self - concordance and cognitive emotion regulation 

in relationship between core self evaluation and life satisfaction 
Dena Shojaee1, Mohtaram Nemat Tavousi2 

 چكيده

ا اند، اما مسئله این پژوهش این است که آیهای متعددی به رابطه هسته ارزشیابی خود با رضایت از زندگی اشاره کردهپژوهش زمينه: 

تواند بر رابطه هسته ارزشیابی خود با رضایت از زندگی دانشجویان ت ثیر بگذارد؟ جویی شناختی هیجان میهماهنگی خود با هدف و نظم

جویی شناختی هیجان در رابطه بین هسته ارزشیابی خود گر هماهنگی خود با هدف و نظمین اثر میانجیهدف این پژوهش تعی هدف:

زن( دانشجو  012مرد،  007) 271سازی معادالت ساختاری، بر مبنای یك طرح همبستگی از نوع مدل روش:با رضایت از زندگی بود. 

(، مقیاس رضایت 2113د و به مقیاس هسته ارزشیابی خود )جاج و دیگران، ای انتخاب شدنمرحلهای چندبرداری خوشهبه روي نمونه

جویی شناختی هیجان (، و پرسشنامه نظم0117(، مقیاس هماهنگی خود با هدف )الیوت و شلدون، 0170از زندگی )داینر و دیگران، 

ه ارزشیابی خود، هماهنگی خود با هدف، نتایج نشان داد همبستگی بین هست ها:يافته( پاسخ دادند. 2111)گارنفسکی و کرایج، 

(. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در ارتباط بین P<10/1جویی شناختی هیجان و رضایت از زندگی مثبت و معنادار است )نظم

(. P<10/1ند )کنگر ایفا میجویی شناختی هیجان نقش میانجیهسته ارزشیابی خود با رضایت از زندگی، هماهنگی خود با هدف و نظم

جویی شناختی توان نتیجه گرفت هسته ارزشیابی خود از طریو اثرگذاری بر هماهنگی خود با هدف و نظمبنابراین می گيری:نتيجه

رضایت از زندگی، هسته ارزشیابی خود، هماهنگی  اژه كليدها:وهیجان نقش مهمی در افزایش رضایت از زندگی دانشجویان دارد. 

 جویی شناختی هیجاننظمخود با هدف، 
Background: Several studies have pointed to the relationship between core self- evaluation and life 

satisfaction, but the current research question is whether goal self-concordance and cognitive emotion 

regulation can affect the relationship between core self- evaluation and life satisfaction? Aims: This study 

aimed to examine the mediating effect of goal self-concordance and cognitive emotion regulation in the 

relationship between core self- evaluation and life satisfaction. Method: Based on a structural equation 

modeling correlation design, 280 (118 male, 162 female) Islamic Azad University graduate student were 

selected via multistage sampling and responded to the Core Self-Evaluation Scale (Judge et al, 2003), the 

Satisfaction With Life Scale (Diener et al, 1985) and the Goal Self-Concordance Scale (Sheldon & Elliot, 

1998) and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski & Kraaij, 2006). Results: Results 

indicated that the correlation between core self-evaluation, gole self-concordance, cognitive-emotional 

regulation and life satisfaction was positive and significant (P<0/01). Furthermore, goal self-concordance and 

cognitive emotion regulation played a mediating role in the relationship between core self-evaluation and life 

satisfaction (P<0/01). Conclusions: Therefore, it can be concluded that core self-evaluation plays an 

important role in increasing students life satisfaction by influencing goal self-concordance and cognitive 

emotion regulation. Key words: Life satisfaction, Core self-evaluation, Goal self-concordance and Cognitive 

emotion regulation 
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 مقدمه

 و مؤثر مفید، زندگی الزمة یك 0رضایت از زندگی

 از وضعیت افراد شناختی ارزیابی شامل و است فردی بخشرضایت

 از رضایت دلیل افراد با سطوح باالی همین است. به شانزندگی

پیرامون خود،  از و کنندمی را تجربه بیشتری مثبت هایهیجان زندگی

 رضایت با افرادی که(. درحالی2101تیم، ) دارند تریارزیابی مثبت

 نامطلوب را خود های زندگیموقعیت و پایین، رویدادها زندگی از

 افسردگی و اضطراب منفی مانند هایهیجان و کنندمی ارزیابی

(. 2111کاستیلو، و دل کراوفورد رایت و) نندکمی تجربه را بیشتری

هایی که باعث دهد که یکی از مکانیزمشواهد پژوهشی نشان می

شود هسته افزایش رضایت از زندگی و اجتناب از نارضایتی می

 (.2110است )جاج و بونو،  2ارزشیابی خود

خود در قالب یك سازة شخصیتی یکپارچه، هسته ارزشیابی 

نیای وری دکنندة باورهای بنیادین افراد دربارة خود و کنشمنعکس

و  های خویشها و صالحیتخویش است که در ارزشیابی از قابلیت

(. این سازه 2111شود )جاج، حس کلی زندگی خوب متجلی می

 معرف یك مفهوم گستردة مکنون است که بر محور چهار رگة

و  0مسند مهارگری، 2یافتهخودکارآمدی تعمیم ،3خودحرمت

 فریت،باسچرا، هافمنسا و دیاستوار است )دی 1گراییآزردگیروان

هسته  یکه دارا یافراداند که های فراتحلیلی نشان داده(. بررسی2108

با  شیوة برخورد مختلف و یهایتدر موقعمثبت هستند  ارزشیابی

های جوی موقعیتودارند و با جست محیط به خود اطمینان

دهنده از زندگی و شغل خود رضایت بیشتری انگیز و پادايبرچالش

حوری،  طاوسی و اکبرزاده؛ نعمت2101دارند )اوزرل، همارتا و دنیز، 

ها (. در حمایت از این نظریه2100؛ میلرمیدما و همکاران، 0312

ای هخود یکی از مؤلفهاند که هسته ارزشیابی ها نشان دادهپژوهش

؛ 2111بینی و تبیین رضایت از زندگی است )جاج، اساسی در پیش

(. 2108؛ گریوز، پارکر، زاچر و جیمیسن، 2108جیانگ و همکاران، 

اند که ( نشان داده2111مولر، جاج و اسکات ) - به عنوان مثال کامیر

متر ک افراد با سطوح باالی هسته ارزشیابی خود، تنیدگی ادراک شدة

اند که اند. این مؤلفان دریافتهو سطوح پایینی از فشار را گزاري کرده

                                                           
1. life satisfaction 
2. core self-evaluation 
3. self-esteem 
4. generalized self-efficiacy 
5. locus of control 

یدگی در برابر تن سطوح باالی هسته ارزشیابی خود مانند یك محافظ

کند و با حفظ خلو مثبت و دریافت حمایت اجتماعی بیشتر، عمل می

 سبب افزایش بهزیستی فاعلی در افراد است.

دهد هماهنگی خود با نشان می شواهد متعددی وجود دارد که

(. 7011با رضایت از زندگی ارتباط دارد )شلدون و الیوت،  8هدف

کنندة منافع هماهنگی خود با هدف به عنوان هدفی که منعکس

های فرد در مقابل فشارهای درونی و بیرونی است، شخصی و ارزي

هماهنگی خود با هدف  (.2111 رایان، ی ودستعریف شده است )

به افزایش ظرفیت تالي مستمر، پیشرفت هدف و در نتیجه منجر 

به همین دلیل  (.0117 ،شلدون یوت و)ال شودرضایت از زندگی می

 برابر در نگهداری فرد و هماهنگی خود با هدف موجب محافظت

شود و از اتالف انرژی حاصل وسوسة انجام دادن کارهای نامربوط می

ماهنگی ه مدلکند. بر اساس یاز پیگیری کارهای بیهوده جلوگیری م

های خود چهار دلیل یابی به هدفبرای دستافراد  ،با هدف خود

 وت،ی)شلدون و ال( دارند 1، شخصی و درونی7)بیرونی، شناسایی

ها حکایت از رابطة مثبت معنادار هماهنگی خود با . پژوهش(0117

؛ جاج و 0117 ،شلدون یوت والهدف با رضایت از زندگی دارد )

و شلدون و ( 0117شلدون )و  وتیال، به عنوان مثال(. 2110 ،بونو

های خود کنند که افرادی که با هدف( مطرح می0117) وتیال

افراد  کنند، نسبت به بقیةترند و برای رسیدن به آن تالي میهماهنگ

 ترند و رضایت از زندگی باالتری دارند.خوشحال

ای ندهکناد نقش تعیینشخصیت افر که انددادهنشان  هاپژوهش

 ایهای روانی دارد و نوع راهبردهای مقابلهدر واکنش به تنیدگی

. (2100و روي،  )بارتلی های شخصیت استانتخابی تابعی از رگه

تواند نقش مهمی در رضایت از زندگی دیگر از عواملی که مییکی 

(. از 2102است )هندرسون،  01جویی شناختی هیجاننظمداشته باشد، 

دو دهة اخیر، عالقة روزافزونی نسبت به درک این موضوع وجود 

روانی و جسمانی جویی هیجانی در سالمتدارد که چگونه نظم

جویی شناختی (. نظم2100، گذارد )سینگ و میشرامی ت ثیرشخص 

هیجان شامل استفاده از راهبردهای رفتاری و شناختی برای تغییر در 

. (2118تامپسون،  و گراس)مدت یا شدت تجربة یك هیجان است 

6. Neuroticism 
7. goal self-concordance 
8. introjected 
9. intrinsic 
10. cognitive emotion regulation 
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این نکته نیز مشخص شده است که افراد در مواجهه با رویدادهای 

جویی هیجانی متفاوت برای اصالح یا زا از راهبردهای نظمتنیدگی

. از آنجایی (2102تروی، )کنند تعدیل تجربة هیجانی خود استفاده می

شود شخص در حالتی جویی شناختی هیجان باعث میتوانایی نظمکه 

تغییر  ظارت وآرام و دور از برانگیختگی هیجانی قرار گیرد و باعث ن

در به انجام رساندن شود، عامل بسیار مهمی تجربیات هیجانی می

شود. هندرسون ها و در نتیجه رضایت از زندگی تلقی میهدف

( در پژوهشی نشان داده که بین اضطراب اجتماعی با رضایت 2102)

از زندگی رابطة منفی معنادار وجود دارد اما بین امیدواری و 

با رضایت از زندگی رابطة مثبت وجود دارد و  جویی هیجانینظم

 ینی کند.بشناختی را پیشتواند بهزیستی روانیی هیجانی میجونظم

دهد که رضایت از زندگی یك راه شواهد پژوهشی نشان می 

های زندگی است و وقتی افراد شاد هستند و مهم برای کسب هدف

ر است و ترسد که تفکرشان بهتر و خالقانهرضایت دارند، به نظر می

احساسات مثبت سبب بهزیستی در طوالنی مدت و شاد بودن آنها 

زای وادث منفی و تنیدگیشود و بر چگونگی فائو آمدن بر حمی

های مثبت آن تمرکز دارد )دانوون، هالپرن و زندگی و توجه به جنبه

(. بر همین اساس بررسی عوامل ت ثیرگذار بر رضایت 2112سارجنت، 

ه های شخصیتی مؤثر در این رابطاز زندگی دانشجویان با شناخت رگه

های زهگشای روشنی در افزایش بازدهی آنها در حوتواند راهمی

رورت بر ضتحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی باشد که این خود 

 گذارد.پژوهش بیشتر در این حوزه صحه می

با عنایت به ادبیات پژوهشی مبنی بر رابطة بین هسته ارزشیابی 

؛ تیچلر و 2101خود با رضایت از زندگی )اوزرل و همکاران، 

؛ گریوز و 2108؛ جیانگ و همکاران، 2111؛ جاج، 2101همکاران، 

(، هماهنگی خود با 2100؛ میلرمیدما و همکاران، 2108همکاران، 

؛ جاج و 0117هدف با رضایت از زندگی )الیوت و شلدون، 

جویی شناختی هیجان با (، نظم2102؛ شلدون، 2110همکاران، 

؛ هندرسون، 2100؛ سینگ و میشرا، 2102رضایت از زندگی )تروی، 

(. 0مدل فرضی ارائه شده است )شکل (، در این پژوهش یك 2102

دهد که چگونه هسته ارزشیابی خود به واسطه این مدل نشان می

جویی شناختی هیجان بر رضایت از هماهنگی خود با هدف و نظم

گذارد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین این می ت ثیرزندگی 

و  (0 لشکمتغیرها و ارائه یك مدل برای تبیین رضایت از زندگی )

ان و جویی شناختی هیجنظمپاسخ به این سؤال است که آیا متغیرهای 

هماهنگی خود با هدف در رابطه با هسته ارزشیابی خود و رضایت از 

 کنند؟گر ایفا میزندگی نقش میانجی

 عبازتند از: های پژوهشفرضیه

هسته ارزشیابی خود با رضایت از زندگی، هماهنگی خود با . 0

 شناختی هیجان رابطه مثبت دارد. جوییهدف و نظم

جویی شناختی هیجان در رابطه هماهنگی خود با هدف و نظم .2

 گر دارد.هسته ارزشیابی خود و رضایت از زندگی نقش میانجی

 ارائه شده است. 0مدل مفهومی پژوهش در شکل 

 

 

 
 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 0شکل

 روش

 بندیتکه با صور پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود

 معادالت ساختاری یابیمدل مفهومی و مدل تحلیلی به صورت مدل

پژوهش شامل  این آماری جامعة .به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخت

 بود جنوب تهران اسالمی واحد آزاد دانشگاه کارشناسی دانشجویان

 اساس برمشغول به تحصیل بودند.  0310-11که در سال تحصیلی 

 تعداد برابر 0تا  0/2 برای تعیین حجم نمونه، (،2100) کالین نظر

 احتمالی، ریزي گرفتن نظر در با بنابراین. کندمی کفایتها همادّ

ای خوشه بردارینمونه شیوة به نفر 271 از ای متشکلنمونه

 21با میانگین سنی  زن نفر 012 شامل نمونه. شد انتخاب ایچندمرحله

آوری پس از جمع سال بود. 27مرد با میانگین سنی  007سال و 

های پیرسون و تحلیل های پژوهش با استفاده از آزموناطالعات، داده

 مورد تحلیل قرار گرفت. مسیر

 ابزار

ای توسط مادّه 0 این مقیاس (:SWSL) مقیاس رضایت از زندگی

است.  شده( طراحی 0170)داینر، امونس، الرسن و گریفین 

 ای است.درجه 8لیکرت  مقیاس اساس بر هامادّه به گوییپاسخ

(، 2103هاینر، رایت، بلون و کاروفل ) - ، کالکوفسکییگنکار

 18/1تا  87/1همسانی درونی آن را به روي آلفای کرونباخ بین 

هماهنگی خود با 

 هدف

ب
 ا هدف

هسته ارزشیابی 

 خود

رضایت از 

 زندگی

جویی نظم

 شناختی
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(، 0313زاده، عزیزی و توکلی )اند. در پژوهش حسینگزاري کرده

به دست آمد. در این پژوهش نیز ضریب  81/1ضریب آلفای کرونباخ 

به دست آمد که مؤید اعتبار مطلوب این مقیاس  87/1آلفای کرونباخ 

 است.

ای در مادّه 02این مقیاس  (:CSES) مقیاس هسته ارزشیابی خود

( 2113تایی، توسط جاج، ارز، بونو و تورسن ) 0قالب طیف لیکرت 

(، بر اساس چهار پژوهش 2113گستري یافته است. جاج و همکاران )

اند. به دست آورده 73/1مختلف، قابلیت اعتماد این مقیاس را برابر با 

( مقدار آلفای 0311طاوسی و محمدعلی شریفی )نتایج پژوهش نعمت

ه ترتیب ین مقیاس را بای ادو هفته کرونباخ و قابلیت اعتماد بازآزمایی

اند. در این پژوهش نیز ضریب آلفای به دست آورده 72/1و  78/1

به دست آمد که مؤید اعتبار قابل قبول این مقیاس  80/1کرونباخ 

 است.

ای مادّه 2این مقیاس  (:GSCS) مقیاس هماهنگی خود با هدف

این مقیاس از ( تهیه و معرفی شد. در 0117توسط الیوت و شلدون )

های خود را به صورت شود که هر کدام از هدفآزمودنی خواسته می

 کامالً( تا 0مخالف ) کامالًای از درجه 1جداگانه با توجه به لیکرت 

گذاری کنند. ضرایب آلفای کرونباخ در اولین اجرا ( عالمت1موافو )

 گزاري شده است )الیوت 80/1و در نوبت دوم  87/1در دانشجویان 

( نیز به منظور بررسی 2110(. جاج، ارز، بونو و الک )0117و شلدون، 

درستی مقیاس هماهنگی خود با هدف نتایج حاصل از اجرای این 

یب به ترت آزردگی گراییروانخود، رضایت شغلی و ابزار با حرمت

دهندة درستی اند که نشانبه دست آورده -01/1و  20/1، 23/1

در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ مناسب این ابزار است. 

 به دست آمد که مؤید اعتبار قابل قبول این مقیاس است. 71/1

 07 این پرسشنامه :(CERQ) جویی شناختی هیجانپرسشنامه نظم

ای توسط گارنفسکی و کرایج درجه 0ای در قالب طیف لیکرت مادّه

زیرمقیاس است و  1شده است. این پرسشنامه شامل  ( ساخته2111)

مادّه دارد. گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون  2مقیاس آن هر زیر

 10/1( قابلیت اعتماد پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ، 2110)

نایافته و های سازيبرای راهبرد 78/1یافته، های سازيبرای راهبرد

 هاند. درستی پرسشنامبرای کل پرسشنامه گزاري کرده 13/1

 77/1ز ها امقیاسجویی شناختی هیجان و ضرایب کندال برای زیرنظم

(. در این پژوهش نیز 0313محاسبه شد )بشارت و بزازیان،  12/1تا 

به دست آمد که مؤید اعتبار این  80/1ضریب آلفای کرونباخ 

 پرسشنامه است.

 هايافته

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای 

 آمده است. 0ش در جدول پژوه

دهد این ضرایب معنادار است و بنابراین ها نشان میاین یافته

تحلیل مدل پیشنهادی پژوهش با محاسبه ضرایب مسیر انجام شد. برای 

های تصحیو نیز محاسبه شدند. به افزایش برازي مدل، شاخص

عالوه، بر اساس معناداری ضرایب استاندارد، مسیرها مورد پردازي 

ار گرفتند و ضرایب غیر معنادار از مدل حذف و پس از آن، قر

 محاسبه شدند. مجدداًها شاخص
 

 

 شناختی هیجان، هماهنگی خود با هدفجویی خود، رضایت از زندگی، نظم ارزشیابی ضرایب همبستگی هسته .0جدول

 M SD Min 0 2 3 هامتغیر

 - - - 22 80/0 00/20 خودهسته ارزشیابی

 - - **02/1 1 11/2 01/23 رضایت از زندگی

 - **08/1 *03/1 31 22/7 32/01 شناختی هیجانجویی نظم

 -01/1 **21/1 **32/1 -22 32/22 21/32 هماهنگی خود با هدف

 

10/1p<* 10/1p<** 
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 نمودار مسیرهای برازي یافته با مدل استاندارد. 2شکل

ج ها از تحلیل خارگیری مفهومی، برخی مادّهبا بررسی مدل اندازه

گیری و کسب برازي مناسب مدل شد. پس از اصالح مدل اندازه

گیری تحلیل مسیر اجرا شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل مسیر اندازه

 جوییگر هماهنگی خود با هدف و نظمبرای تعیین نقش میانجی

شناختی هیجان در ارتباط هسته ارزشیابی خود و رضایت از زندگی و 

 به نمایش در آمده است. 2در شکل 

های صخپیش از تحلیل نتایج آزمون تحلیل مسیر به بررسی شا

های برازي مدل، برازي مدل پرداخته شد. به منظور تعیین شاخص

، شاخص 3پژوهشگران نسبت خی دو به درجة آزادی کمتر از 

 برازندگی تطبیقی، شاخص برازندگی و شاخص برازندگی تعدیل

، ریشة دوم واریانس خطای تقریب کمتر 11/1یافته بزرگتر یا مساوی 

-را از نشانه 11/1بزرگتر از  تطبیقی و شاخص برازندگی غیر 17/1از 

-های مطلوب برای ارزیابی مدل میهای برازي مناسب و از شاخص

 ارائههای به دست آمده در مدل خصدانند. در نتیجه با توجه به شا

𝜘2=77/2شده ) 𝑑𝑓⁄ ،11/1=CFI ،10/1=GFI ،10/1=AGFI ،

18/1=RMSA ،17/1=NFI .مدل از برازي مناسبی برخوردار است )

ثر ااستاندارد کل مسیر، با اطمینان از برازي مناسب مدل، ضرایب 

آمده  2موجود در مدل در جدول مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم 

 است.

 

 ضرایب استاندارد کل، مستقیم و غیرمستقیم در مدل. 2جدول

 دهشواریانس تبیین اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر کل مسیرها

 01/1 11/1 03/1 03/1 خودارزشیابی  شناختی هیجان از هستهجویی بر نظم

 12/1 11/1 32/1 32/1 خود ارزشیابی بر هماهنگی خود با هدف از هسته

 32/1 11/1 08/1 00/1 شناختی هیجانجویی بر رضایت از زندگی از نظم

 - 11/1 00/1 00/1 هماهنگی خود با هدف

 - *10/1 21/1 02/1 خودارزشیابی هسته 
 

 

مشاهده  2براساس مسیرهای آزمون شده در مدل و نتایج جدول 

ی هیجان شناختجویی شود اثر مستقیم هسته ارزشیابی خود بر نظممی

(03/1=ßهماهنگی ،) ( 32/1خود با هدف=ß و رضایت از زندگی )

(21/1=ßمعنادار است. افزون برآن اثر مستقیم نظم )تی شناخ جویی

( نیز بر رضایت ß=00/1( و هماهنگی خود با هدف )ß=00/1هیجان )

 ها نشان دادند هسته ارزشیابی خود بااز زندگی معنادار است. این یافته

ماهنگی خود با هدف بر رضایت شناختی هیجان و هجویی واسطة نظم

اثر غیرمستقیم معنادار دارد و متغیرهای ارائه  (ß=10/1از زندگی )

درصد از واریانس رضایت از زندگی  32شده در مدل توانایی تبیین 

ان و جویی شناختی هیج ها بیانگر آن است که نظمرا دارند. این یافته

ود و رضایت از خ هماهنگی خود با هدف در ارتباط هسته ارزشیابی

 گر دارند.زندگی نقش میانجی

 گيریبحث و نتيجه

یانجی    با    هدف این پژوهش تعیین نقش م ماهنگی خود  گر ه

جویی شناختی هیجان در رابطة بین هسته ارزشیابی خود    هدف و نظم

ی خود بر هسته ارزشیاب   ت ثیرو رضایت از زندگی بود تا به این وسیله   

 رضایت از زندگی افراد تبیین شود.

های دیگر )الیوت و شلدون،  نتایج این پژوهش همسو با پژوهش 

تیچلر و  ؛2108انگ و همکاران،   ی ج ؛2110جاج و همکاران،    ؛0117

؛ میلرمیدما و همکاران،    2108گریوز و همکاران،   ؛2101همکاران،  

های شخصیت از عوامل   (، نشان داد که رگه 2102هندرسون،   ؛2100

مؤثر بر رضایت از زندگی است. با توجه به نتایج پژوهش و بر مبنای   

توان گفت که افراد با سطوح باالی هسته ارزشیابی    الگوی نظری، می

خود، رضتتتایت از زندگی بیشتتتتری را نستتتبت به افرادی که دارای        

 هسته ارزشیابی خود

 جویی شناختینظم

 خود با هدفهماهنگی 

 رضایت از زندگی

00/1  

00/1  32/1 
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ادر به کنند و قد هستتند، تجربه می ستطوح پایین هستته ارزشتیابی خو   

حفظ سطوح پایینی از تنیدگی و تجربة باالیی از عاطفة مثبت هستند.   

یدما و همکاران )      تایج پژوهش میلرم حاکی از آن  2100همچنین ن  )

است که افراد دارای سطوح پایین هسته ارزشیابی خود به دلیل اینکه     

با تنیدگی       نایی کمتری برای مقابله  ا دارند،  ونی زندگی ر های کن توا

 پذیرترند و رضتتایت ازنستتبت به بیماری و مشتتکالت روانی آستتیب 

پایین    ندگی  ته    ز یاف ند. در تبیین این  فت ها می تری دار که   توان گ

یند مبتنی بر قضاوت فردی است که فرد   رضایت از زندگی یك فرآ 

ك یستتنجد. خود را می بر استتاس معیارهای خویش، کیفیت زندگی

الی دیگر آن است که هسته ارزشیابی خود نسبت به سایر       تبیین احتم

 های شتخصتیت اثر زیادی بر رفتار و بازخورد شتخص دارد و از   رگه

 اجها برخوردار است )جها، باورها و ارزشیابیارتباط بیشتری با رگه

 (.2110و ارز، 

گر هماهنگی خود با هدف در در راستتتای بررستتی نقش میانجی

رابطة هستتتته ارزشتتتیابی خود با رضتتتایت از زندگی، نتایج پژوهش     

یانجی    طه       حاکی از نقش م هدف در این راب با  ماهنگی خود  گر ه

ستقیم و هم به           صورت م شیابی خود هم به  سته ارز ست. بنابراین ه ا

ا هدف بر رضتتایت از صتتورت غیرمستتتقیم از طریو هماهنگی خود ب

با یافته       می ت ثیر زندگی   یوت و های ال های پژوهش گذارد. این یافته 

لدون )   جاج و همکاران )  0117شتتت لدون، )  2110(،  ( 2102(، و شتتت

( و جاج و همکاران 0117)و شتتلدون  وتیالهمستتوستتت. برای مثال 

کرده     2110) طرح  م فرادی کتته بتتا هتتدف   (  خود  انتتد کتته ا هتتای 

کنند  های خود تالي می بال رستتتیدن به هدف     ترند و به دن  هماهنگ  

تر و دارای رضتتایت از زندگی باالتری نستتبت به بقیة افراد خوشتتحال

کند که   یادعا م  مدل هماهنگی خود با هدف    حال،   ینا با  .هستتتتند 

، یمناسب شخص هاییی هدفشناسا   درشکست افراد   یکی از دالیل 

 که تحول استتت یت فردظرفآن هدف با شتتخصتتیت و مطابقت عدم 

دهد و منجر به کاهش رضتتایت از قرار می ت ثیررا تحت  یتشتتخصتت

 .شودزندگی می

ته   یاف ها  هایی که از آن  توان گفت که هدف    ها می در تبیین این 

یی گراآزردگیخود رابطة منفی و با روانشتتتود با حرمتاجتناب می

را ایشان  هرابطة مثبت دارد. افراد با هسته ارزشیابی خود مثبت، هدف  

بال می  ند، زیرا      بهتر دن تاری هستتتت بات رف ند و دارای ث  یها ارزيکن

استتت )الیوت و  یشافزا ی آنها رو بهشتتاد ی باالیی دارند وشتتخصتت 

 (.0117شلدون، 

تایج این پژوهش نشتتتان داد که نظم    جویی شتتتناختی  همچنین ن

ضایت از زندگی نقش      شیابی خود و ر سته ارز هیجان در رابطة بین ه

( و گراس 2102های هندرستتون )که با یافتة پژوهش گر داردمیانجی

تامپستتتون )  ند که   ها نشتتتان داده  ( همستتتوستتتت. پژوهش 2118و  ا

اختی جویی شنهای مختلف نظمهای افراد در استفاده از سبكتفاوت

ماعی مختلفی               ناختی و اجت عاطفی، شتتت های  مد یا جب پ جان مو هی

ای ههیجان های ارزیابی مجدد باشتتود. چنانکه استتتفاده از ستتبكمی

فردی بهتر و رضتتایت از زندگی باال ارتباط مثبت و عملکردهای میان

تامپستتتون،    تایج پژوهش   2118دارد )گراس و  ثال ن های  (. برای م

سون و جوینر )  ست که رگه 2112فردریک های مثبت ( حاکی از آن ا

های شخصیت به وسیلة کاهش انگیختگی خودمختار ناشی از هیجان    

قویت مستتئله، و تپذیری ناشتتی از تفکر و حلطافمنفی و افزایش انع

 کنند.خود سپری در برابر پیامدهای ناگوار تنیدگی ایجاد میحرمت

های این پژوهش حاکی از این استتتت که هماهنگی خود با یافته 

با                هدف  باشتتتد و  با واقعیت  طابو  هدف م که  به شتتترط این  ته  الب

اشتتته باشتتد نقش های ما هماهنگی دها و خواستتتهها، ارزياحستتاس

ضایت از زندگی ایفا می  شیابی    مهمی در ر سته ارز کند و همچنین ه

جویی شتتتناختی هیجان موجب ارزیابی مثبت       خود به واستتتطه نظم   

ت از شتتود که رضتتایزا و تجربه عاطفة مثبت میهای تنیدگیموقعیت

 زندگی را در پی دارد.

یت     حدود له م یت     های این پژوهش می از جم حدود به م توان 

معة آماری و نوع پژوهش اشتتتاره کردکه مالحظاتی را در تعمیم      جا 

سنادها ایجاد می   یافته سیرها و ا شی  با توجه به خالء پژوهکنند. ها، تف

موجود در زمینه آموزي هماهنگی خود با هدف و ت کید متخصصان 

های آموزشتتی در این ها، برگزاری کارگاهبر آموختنی بودن مهارت

ء ستتتطو رضتتتایت از زندگی در دانشتتتجویان رابطه و در جهت ارتقا

 شود.پیشنهاد می
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