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 چکیده
باشد؛ هدف گیری مثبت به زندگی میهدف و جهتن داشت ،گذار در رضایت از زندگیتأثیرعوامل یکی از

 . بدین منظوراستگیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی ی جهتاین پژوهش بررسی رابطه

رضایت از زندگی را  گیری زندگی، اهداف پیشرفت وهای جهتدانشجوی دانشگاه سمنان پرسشنامه 160

شناسی و علوم تربیتی دانشکده روانویان مقطع كارشناسی كلیه دانشجپژوهش  یجامعهپاسخ دادند. 

به روش  نفر 160 هاو از بین آنبه تحصیل اشتغال داشتند  37-30ی تحصیلكه در سال بودند دانشگاه سمنان 

با متغیر  یرابطه منفی معناداركه به جز متغیر تلقی بدبینانه ها نشان داد كه یافتهتصادفی ساده انتخاب شدند. 

ها . افزون بر آن یافتهزندگی دارند داری با رضایت از، بقیه متغیرها رابطه مثبت معناداردت از زندگی رضای

 - اجتناب، تلقی بدبینانه و هدف پیشرفت تسلط -بینانه، هدف پیشرفت عملکردتلقی خوشنشان داد كه 

ر كلی نتایج پژوهش نشان به طو د.نرویکرد به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت از زندگی دار
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بینی كننده رضایت زندگی توانند به عنوان عامل پیشهت گیری زندگی و اهداف پیشرفت میجداد كه 

 شمرده شود.

 یزندگ از تیرضا ،یزندگ یریگجهت شرفت،یپ اهداف واژگان کلیدی:

 مقدمه

از  كهیطوربهشناسی جدید نسبت به گذشته دچار تغییر و تحول شده است، نگرش روان

و  هامهارتبه بررسی  یشناسبیآسبه تمركز صرف  یجابهشناسی روان 0222سال 

شناسی بررسی . هدف این نگرش تازه روانه استاستعدادهای زندگی آدمی پرداخت

باشد )هریس و  برداشتهمعناداری زندگی و سالمت روان را در  اتجببود كه مو ییهاسازه

بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی سالمت و  یهاصشاخ(. یکی از 0227، 7استاندارد

است و مراد از رضایت از زندگی نگرش فرد، ارزیابی عمومی نسبت به كلیت زندگی خود 

دینر، زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است ) یهاجنبهو یا برخی از 

زندگی، از  یهاجنبهاحساس خرسندی و رضایت از  (.7333، 0و اسمیت سان، لوكاس

)زكی،  كنندیمنگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است كه در آن زندگی  یهامؤلفه

7136.) 

قبل را نیز در  یهاسالفرد از زندگی كنونی و  یهایابیارزرضایت از زندگی، 

هیجانی افراد به حوادث، حاالت روانی و  یهاواكنششامل  هایابیارز. این ردیگیبرم

در خصوص میزان رضایتشان از زندگی، كمال و بسندگی و رضایت از  هاآن یهاقضاوت

 (.0222، 1خاص زندگی مانند ازدواج و كار است )مایرز یهانهیزم

یدگاه افراد از دو د یا رضایت از زندگی بسیاری در مورد كیفیت زندگی یهاپژوهش

میزان درآمد، كیفیت . دیدگاه عینی به شرایط بیرونی مانند است شدهانجامعینی و فاعلی 

. در مقابل دیدگاه كندیمدوستی و دسترسی به خدمات بهداشتی توجه  یهاشبکهمسکن، 

خاص آن مانند رضایت از  یهاطهیحفاعلی بر قضاوت افراد در مورد رضایت از زندگی یا 

                                                           
1. Harris & Standard 

2. Diener, Sun, Lucas & Smith 

3. Myers 
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)زولیگ،  ورزدیم دیتأكتحصیلی  یهاتجربهدوستان، رضایت از خانواده و رضایت از 

عوامل بیرونی مانند محیط یا  انددادهنشان  هاپژوهش(. 0225، 7هیوبنر و درنوالویس، 

به درون فرد و قضاوت خود او  لهأمس، بلکه این شودینمخانواده موجب رضایت از زندگی 

مشابه به میزان یکسانی  یهاتیموقعبستگی دارد. به همین دلیل است كه افراد مختلف در 

 توانیمرضایت از زندگی را ، درواقع(. 0220و هیوبنر،  0گان)گیلی دهندینمرضایت نشان 

 .(0222ینر، ز شرایط زندگی خود در نظر گرفت )دارزیابی افراد ا نیترجامع عنوانبه

مثبت نگر در  یشناسروانعالوه بر سازه رضایت از زندگی، همزمان با گسترش جنبش 

های وریروی آوردن به كنش (،0225، 1دهه اخیر )سلیگمن، استین، پارک و پیترسون

، شادكامی و ینیبخوشسازش یافته انسانی مانند  یهایرومندینمثبت و  یهاتجربهمثبت، 

 (.7133در حال گسترش است )نادری و شکوهی،  یاندهیفزا طوربه یطبعشوخ

زندگی  یریگجهتمثبت و منفی دو طیف  طوربهو تلقی بدبینانه  نانهیبخوشتلقی 

و بر چگونگی سازگاری  روندیماساسی شخصیت به شمار  یهاتیفیكزء هستند كه ج

 هاآنافراد با حوادث زندگی، انتظارات ذهنی افراد در هنگام مواجهه با مشکالت و رفتار 

 (.7135)موسوی نسب، تقوی و محمدی،  گذاردیم ریتأثهنگام غلبه بر مشکالت 

انتظار فراگیر  عنوانبهدبینی به ترتیب و ب ینیبخوش( 7335) 4بر طبق مدل شییر و كارور

معناداری با  طوربه. بر طبق این مدل، انتظار نتایج فراگیر شودیممثبت و منفی تعریف 

جوانان و افراد مسن ارتباط دارد. اگر ادراكات عادی انسان با یک  یشناختروانسازگاری 

ی كاذب در مورد حت نانهیبخوشمفهوم مثبت از خود و كنترل شخصی و یک دیدگاه 

حوادث بسیار  زندگی روزانه، بلکه دركنارآمدن بادر اداره  تنهانهه شود، آینده همرا

، 5)تایلر، كمنی، رید، بوور و گرونه رساندیمزا و تهدیدزای زندگی به افراد كمک استرس

 ، افرادی كه نسبت به آینده مطمئن هستند، حتی زمانی كه با نامالیماتیطوركلبه(. 0222

. در مقابل، افرادی كه مردد دهندیمبه تالش كردن خود ادامه  شوندیمجدی روبرو 

                                                           
1. Zullig, Valois, Huebner & Drane 

2. Gilligan 

3. Seligman, Steen, Park & Peterson 

4. Scheier & Carver 

5. Taylor, Kemeny, Reed, Bower & Gruene 
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تا خودشان را از نامالیمات دور كنند )موسوی نسب، تقوی و  كنندیمهستند، شاید سعی 

 (.7135محمدی، 

از  یاگستردهو بدبینی با طیف  ینیبخوشكه  انددادهنشان  زیادی یهاپژوهش

آزرده خویی رابطه دارد دی و روان، ناامینفسعزتسالمت روان مانند  مرتبط با یهاسازه

، 7ربی و وارد، ك؛ بربنر، دونالدسون7334 بریدجس، ،و كارورشییر ؛ 7335و كارور، شییر )

، از كنندیم، بیشتر ورزش ترندیاجتماعنسبت به افراد بدبین  نیبخوش(. افراد 7335

اجتماعی  یهاشبکه توانندیم یراحتبهردارند و برخو یترمطلوببین فردی  یهامهارت

 (.0220، 0گر را در اطراف خود ایجاد كنند )مركوالحمایت

 مورددر حوزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی  یطوركلبهنقش اهداف  كهیدرحال

، هاتیفعالاز  یاگستردهبر دامنه  توانندیماین اهداف  وجود نیا بااست،  قرارگرفته یبررس

خودارزیابی، الگوهای رفتاری، سازگاری با موقعیت و  ازجملهو عواطف  هانگرش

معرف دستگاه معنایی  پیشرفت اهداف (.7333، 1ماهر كاپالن ود )نباش رگذاریتأثهیجانات 

، 4است كه پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری دارد )ایمز ییهابافتو  هاتیموقعجامع از 

 برندیمسود  هاآنبرای تفسیر اعمال خود از  جویانكه دانش (7333 كاپالن و ماهر،؛ 7330

 .با رضایت از زندگی در ارتباط باشد تواندیم جهتنیازاو 

 ازلحاظ. اندشده یسازمفهومهدف  دِیتأكهدف و  اهداف پیشرفت در دو بعد كانونِ

یا  متغیر شخصی )وابسته به شخص( و عنوانبه توانندیمهدف، اهداف پیشرفت  كانونِ

متغیر موقعیتی )وابسته به موقعیت( در نظر گرفته شوند. منظور از اهداف پیشرفت  عنوانبه

با خود به موقعیت یادگیری  جوكه دانش است ییهایریگجهتو  هاهدفشخصی، 

اهداف پیشرفت موقعیتی از ساختار فعالیت و موقعیت تکلیف ناشی  كهیدرصورت، آوردیم

بر یادگیری تکلیف درگیر یا  دیتأكهداف پیشرفت ممکن است ، ادیتأك ازلحاظ. شودیم

در اهداف تکلیف  (.7132بر عملکرد خود درگیر داشته باشد )حجازی و پاكدامن،  دیتأك

                                                           
1. Bridges, Brebner, Donaldson, Kirby & Ward 

2. Mercola 

3. Kaplan & Maehr 

4. Ames 
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عمل ، افزایش شایستگی و تالش برای درک و فهم هامهارتدرگیر، فرد در جهت رشد 

 (.7333)كاپالن و ماهر،  كندیم

( 7است:  شدهییشناسا( 0224) 7وسط ولترزهدف ت یریگجهتچهار نوع 

یادگیری تا حد  یهاهدفرویکرد دارند بر  -هدف تسلط یریگجهتكه  یآموزاندانش

كه  یآموزاندانش( 0، دارند دیتأكشایستگی و افزایش سطح  هاچالشامکان، غلبه بر 

در  اجتناب دارند تا حد امکان از فقدان مهارت یا از شکست -هدف تسلط یریگجهت

رویکرد  -هدف عملکرد یریگجهتآموزان دارای انشد( 1، كنندیمیادگیری اجتناب 

 را نسبت به دیگران نشان دهند و یا ارزش خودشان را در نظر شانیهاییتوانا خواهندیم

 خواهندیماجتناب  -هدف عملکرد یریگجهتآموزان با ( دانش4عموم به اثبات برسانند، 

 توانكمه نظر برسند یا فاقد توانایی تلقی شوند یا نسبت به همساالنشان ب تیكفایب كهنیااز 

 كهنیاپرداختن به  یجابههدف  یریگجهت، نظریه درواقع .كنندیمدیده شوند، اجتناب 

برسد، ادراک فراگیر از چرایی تالش در  خواهدیمفراگیر در موقعیت پیشرفت به چه 

 .(7335و ماهر،  0)اردن دهدیم پیشرفت را محور بحث قرار یهاتیموقع

 آوردیمعملکردی، برتری بر دیگران، احساس شایستگی به وجود  یهایریگجهتدر 

فرد  تیكفاعدمخواهد بود و دلیلی بر  دكنندهیتهد ،یریگجهتدر این  ،و شکست

در  كهیدرصورت(، 7335، 1)بوفارد، بوسیورت، وزیوه و الروج شودیممحسوب 

لطی شکست نیز عامل برانگیختگی برای تالش بیشتر است )ولترز، یوو تس یهایریگجهت

 .(7336،  4پینتریچ

رویکردی با كه هدف تسلط اجتنابی نسبت به تسلط  انددادهتحقیقاتی نشان  یهاافتهی

آیندهای منفی همراه است و هدف تسلط اجتنابی آیندها و پسمجموعه بیشتری از پیش

آیندها همراه پس آیندها واز پیش یترمثبتی با مجموعه نسبت به هدف عملکرد اجتناب

                                                           
1. Wolters 

2. Urdan 

3. Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche 

4. Yu, Pintrich 
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 یریگجهت یرابطهاین پژوهش بررسی رو از این (.7136است )جوكار و دالورپور، 

 .هسترضایت از زندگی زندگی و اهداف پیشرفت با 

 پژوهش روش

وهش به این صورت بود كه ابتدا كلیه دانش جویان دانشگاه سمنان مورد بررسی طرح پژ

قرار گرفته و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و 

دو مرحله پرسشنامه های جهت گیری زندگی و اهداف پیشرفت بین آنان توزیع، اجرا و 

 سپس جمع اوری شده و مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. 

شناسی و علوم تربیتی انویان مقطع كارشناسی دانشکده روجامعه پژوهش كلیه دانشج

نفر به  160مشغول به تحصیل بودند. كه تعداد  37-30دانشگاه سمنان كه در سال تحصیلی 

 روش تصادفی ساده استفاده شده است. 

پرسشنامه  نیا :(R-LOT) 7زندگی یریگجهتپرسشنامه  :یریگاندازهابزارهای 

 دنظریتجدمورد  7334در سال  اًتوسط شییر و كارور ساخته شد كه بعد 7335ابتدا در سال 

 1و  ینیبخوشبرآورد  منظوربهماده آن  1ماده است كه  6این پرسشنامه دارای قرار گرفت. 

 یانهیگز 5در یک مقیاس لیکرت بدبینی نسبت به آینده  برآورد منظوربهماده دیگر آن 

بازآزمایی  و ضریب پایایی 16/2ضریب آلفای كرونباخ این پرسشنامه است.  شدهیطراح

 رواییجهت تعیین (. 7335است )شییر و كارور،  شدهگزارش 13/2آن با چهار هفته فاصله 

 است شدهاستفادهاین آزمون در ایران از همبستگی این آزمون با مقیاس پنج عاملی بک 

اول، چهارم و پنجم و نمره كلی آن  یهاعامل. معناداری همبستگی (7132گودرزی، )

 12/2روز  72 فاصله بااین پرسشنامه  ییآزما بازقابل قبولی است. پایایی  ییروا دهندهنشان

 (.7134)موسوی نسب،  بوده است

پیشرفت  یهاهدفجش پرسشنامه برای سن نیا :(QAG) 2پرسشنامه اهداف پیشرفت

( 0227توسط الیوت و مک گریگور ) یچهاروجههدف(، مطابق الگوی  یهایریگجهت)

 1 رویکرد، -ماده آن برای سنجش هدف عملکرد 1كه  هستماده  70 تهیه شد و مشتمل بر

                                                           
1. Life Orientation Test - Revised 

2. Achievement Goals (or Goal Orientations) 
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 -ماده آن برای سنجش هدف تسلط 1اجتناب،  - ماده آن برای سنجش هدف عملکرد

است. این پرسشنامه  شدهگرفتهدر نظر اجتناب  - ماده آن برای سنجش تسلط 1رویکرد و 

مطلوب  مؤلفانامه توسط پرسشن و اعتبار این هست یانهیگز 1مقیاس لیکرت  دارای

هنجاریابی شده است كه  7134این پرسشنامه توسط جوكار در سال  است. شدهگزارش

روایی تعیین  منظوربهاست.  شدهگزارشندگان مطلوب ی آن توسط سازروایی و پایای

برای هدف  كه مقدار اعتبار )آلفای كرنباخ( شدهاستفادهملی پرسشنامه از روش تحلیل عا

اجتناب  - و عملکرد 67/2رویکرد  -، تسلط11/2رویکرد  -، عملکرد36/2تناب اج -تسلط

 (.7136بوده است )جوكار و دالورپور،  54/2

و همکاران در سال  7(: این پرسشنامه توسط دینروSWLSپرسشنامه رضایت از زندگی )

ورد برآ منظوربهای است و گزینه 1ماده در مقیاس لیکرت  5دارای ساخته شد كه  7335

پرسشنامه عینی  72این پرسشنامه را با  رواییاست.  شدههیتهرضایت كلی فرد از زندگی 

)باوت و دینر،  شدگزارش 15/2كه بیشترین میزان  نددادبهزیستی دیگر مورد ارزیابی قرار 

 دشگزارش 30/2 ماه برابر 0و ضریب بازآزمایی پس از  31/2آلفا برابر  ضریب (.7331

درونی این پرسشنامه توسط بیانی، كوچکی و گودرزی  یهمسان (.7335ن، )دینر و همکارا

آن نیز با استفاده از  پایایی. همچنین آمددستبه 31/2از طریق آلفای كرونباخ  (7136)

 .معنادار بود 27/2آمد كه در سطح دستبه 63/2روش بازآزمایی 

 پژوهش یهاافتهی

بدبینانه  نسبت به تلقی نانهیبخوشگین تلقی نمیا (7)جدول  شودیمكه مشاهده  طورهمان

هستند.  نیبخوشنسبت به آینده  كنندگانشركتكه بیشتر  دهدیمبیشتر است و نشان 

رویکرد نسبت به میانگین دیگر  - همچنین در اهداف پیشرفت نیز میانگین هدف تسلط

ه فراگیری تمایل بیشتری ب كنندگانشركتكه  دهدیماهداف بیشتر است و این نشان 

 و افزایش سطح شایستگی دارند. هاچالشیادگیری، غلبه بر  یهاهدف

                                                           
1  . Dinro. R  
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تلقی بدبینانه رابطه منفی معنادار با متغیر  كه دهدیمضریب همبستگی متغیرها نشان 

رویکرد،  - هدف عملکرد، نانهیبخوشتلقی  رضایت از زندگی دارد، همچنین متغیرهای

مستقیم  یرابطه رویکرد - رویکرد و هدف تسلط - اجتناب، هدف تسلط - هدف عملکرد

با  نانهیبخوشتلقی كه  دهدیمنشان  هاافتهیبا رضایت از زندگی دارند. همچنین  یمعنادارو 

رویکرد و  - اجتناب، هدف تسلط - رویکرد، هدف عملکرد - متغیرهای هدف عملکرد

 دارد. یمعنادارمستقیم و  یرابطه رویکرد - هدف تسلط

 (=362nمیانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش ) .1جدول 

 M SD 7 0 1 4 5 6 متغیرها

رضایت از  -7

 زندگی
47/00 00/6 7      

     7 42/2* 31/7 13/3 نانهیبخوشتلقی  -0

    7 -76/2** -73/2** 06/0 34/5 نانهیبدبتلقی  -1

 -هدف عملکرد -4

 رویکرد
31/76 56/1 **07/2 **02/2 21/2 7   

 – هدف عملکرد -5

 اجتناب
67/70 32/1 **05/2 **76/2 *70/2 **16/2 7  

 - هدف تسلط -6

 رویکرد
66/73 12/0 **05/2 **01/2 72/2 **55/2 *71/2 7 

 – هدف تسلط -1

 اجتناب
14/74 24/4 *75/2 **76/2 23/2 **47/2 **41/2 **42/2 

*P< 50/5  **P< 50/5  

ن متغیری كه بیشترین رابطه را با رضایت از زندگی داشته تلقی اولی 0طبق جدول 

بوده است كه وارد معادله شده است. ضریب همبستگی این متغیر با رضایت از  نانهیبخوش

 ینیبشیپ راتغییرات متغیر رضایت از زندگی  766/2است كه توانسته  421/2زندگی برابر 

اب نیز وارد معادله شده است كه همبستگی اجتن -كند. در مدل دوم هدف پیشرفت عملکرد

از تغییرات  022/2 اندتوانستهبوده كه  443/2چند متغیری این دو متغیر با متغیر مالک برابر 

اجتناب  -كنند. ورود متغیر هدف پیشرفت عملکرد ینیبشیپرا در متغیر رضایت از زندگی 

ل سوم، عالوه بر دو متغیر قبلی تلقی را باالتر ببرد. در مد ینیبشیپاز توان  214/2توانسته 
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بدبینانه نیز وارد معادله شده است. ضریب همبستگی چندگانه این متغیرها با متغیر مالک 

 ینیبشیپاز تغییرات متغیر رضایت از زندگی را  001/2 اندتوانسته باهمبوده كه  411/2برابر 

باالتر ببرد. در مدل  201/2را  ینیبشیپ توانسته توان ییتنهابهكنند. ورود متغیر تلقی بدبینانه 

رویکرد نیز وارد معادله شده  -چهارم عالوه بر متغیرهای قبلی متغیر هدف پیشرفت تسلط

بوده كه  435/2است كه ضریب همبستگی چندگانه این متغیرها با متغیر مالک برابر 

ند. متغیر هدف كن ینیبشیپاز تغییرات متغیر رضایت از زندگی را  045/2توانسته است 

 را باالتر ببرد. ینیبشیپاز توان  273/2رویکرد توانسته است  -پیشرفت تسلط

 زندگی و اهداف پیشرفت یریگجهترضایت از زندگی بر گام به گام رگرسیون . 3 جدول

 F R 2R Sig میانگین مجذورات مجموع مجذورات مدل

7 17/7634 17/7634 346/57 421/2 766/2 227/2 

0 55/0216 01/7273 563/10 443/2 022/2 227/2 

1 67/0177 511/112 423/05 411/2 001/2 227/2 

4 14/0430 235/601 352/02 435/2 045/2 227/2 

 نانهیبخوشتلقی كننده:  ینیبشیپ (7مدل 

 اجتناب -و هدف پیشرفت عملکرد نانهیبخوشكننده: تلقی  ینیبشیپ( 0مدل 

 اجتناب و تلقی بدبینانه -، هدف پیشرفت عملکردنانهیبخوشلقی كننده: ت ینیبشیپ( 1مدل 

 -اجتناب، تلقی بدبینانه و هدف پیشرفت تسلط -، هدف پیشرفت عملکردنانهیبخوشكننده: تلقی  ینیبشیپ( 4مدل 

 رویکرد

 گیرینتیجهبحث و 

و تلقی  نانهیبخوشزندگی )تلقی  یریگجهتر نشان داد كه متغیرهای پژوهش حاض

رضایت از  توانندیمرویکرد(  - اجتناب و تسلط - عملکردپیشرفت ) هدفینانه( و بدب

نسبت به دیگر  نیبشیپدر یک مدل كلی  نانهیبخوشنقش تلقی كنند.  ینیبشیپزندگی را 

 بوده است. تربرجستهمتغیرها 

ی . افراداندداشتهی رابطه معناداری زندگی با رضایت از زندگ یریگجهت هر دو متغیر

، نسبت به آینده نگرش مثبتی دارند و هستند نانهیبخوشزندگی  یریگجهتكه دارای 

در اداره  تنهانه نانهیبخوشدارای نگرش  افراد .كنندیم هاچالشتالش خود را برای غلبه بر 
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دزای زندگی حد و تهدی زااسترسزندگی روزانه، بلکه در كنار آمدن با حوادث بسیار 

و  بربنر؛ 7330با مطالعات )شییر و كارور،  ما یهاافتهی. دهندیما انجام نهایت تالش خود ر

گارباسکی، ؛ 1،0223منیکس و مارگارت؛ 7333، 0مک كی و پالنت؛ 7335، 7همکاران

تا  كنندیمسعی زندگی بدبینانه هستند،  یریگجهت. افرادی كه دارای هست( همسو 0272

متغیر در پژوهش ما رابطه منفی با رضایت از این خودشان را از نامالیمات دور كنند. 

 (.0225، 4فریح ؛0220، فوردو او لیگان، مالینچووماریوتا، كزندگی دارد كه با مطالعات )

با رضایت از  رویکرد - اجتناب و تسلط - از میان اهداف پیشرفت، هدف عملکرد

از  خواهندیمتناب اج - پیشرفت عملکرد هدف باافراد زندگی رابطه معناداری داشته است. 

 توانكمبه نظر برسند یا فاقد توانایی تلقی شوند یا نسبت به همساالنشان  تیكفایب كهنیا

آیندهای آیندها و پسمچنین این نوع هدف پیشرفت با پیش. هكنندیمدیده شوند، اجتناب 

اجتناب از  شانهدف یریگجهت افرادی كه، انددادهقبلی نشان  یهاافتهی .اندبودهمنفی همراه 

؛ دوک و 7336)دوک، خود ندارند از ارزیابی مناسبی ، باشداز منظر دیگران  یتیكفایب

، رضایت از زندگی است یهامؤلفهارزشیابی از خود جزء  كهنیا. با توجه به (7333، 5لگت

 باهدفافراد  تا حدودی در تناقض است. این پژوهش یهاافتهیبا  هاافتهیبنابراین این 

، بر تسلط یابند یادگیری تا حد امکان یهاهدفبر  خواهندیمرویکرد  -رفت تسلطپیش

یافته با مطالعات )ایمز،  نیا خود را افزایش دهند.و سطح شایستگی غلبه نمایند  هاچالش

كه  انددادههمچنین مطالعات دیگری نیز نشان  .هست( همسو 7333؛ كاپالن و ماهر، 7330

رابطه  رضایت از زندگی( یهامؤلفه)یکی از  خودكارآمدیاهداف پیشرفت تسلطی با 

؛ ولترز، یو و 0226، 1؛ گاتمن0224 ،6میلر، كروسون، دوک و آكی ،گرینمعنادار دارد )

تصادفی   یریگنمونهاستفاده از روش  این پژوهش یهاتیمحدوداز  یکی .(7336پنتریچ، 

 شودیم. همچنین پیشنهاد رت گیردبیشتر باید صو اطیبااحت هاافتهیمیتعم كه هستساده 

                                                           
1. Berber & et All 

2. Mc Key, Planet 

3. Meniks, Margaret & Gabarsky 

4. Maruta, Colligan, Malinchoe, Offord & Frieih 

2. Dweck & Leggett 

6. Green, Miller, Crowson, Duke, Akey 

7. Gutman 
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استفاده  یاسهیمقا - علی یهایبررستحقیق دیگری مانند  یهاروشپژوهشگران آینده از 

 كنند.
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