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 نقش میانجی:ارائه مدل علّی تأثیر آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی
سالمت روانی
Presenting a Causal Model of the Effect of Intrinsic and Extrinsic
Aspirations on Life Satisfaction: the Mediating Role of Mental
Health
*

Houshang Garavand

Abstract
The present study was done with the aim of
presenting the causal model of the effect of
intrinsic and extrinsic aspirations on life
satisfaction and the mediating role of mental
health. The population included all students
studying at Allameh Tabatabaei University during
the 2011-2012 academic year, from which 250
students were selected using the available
sampling method. The scales for assessment used
in the study were Satisfaction with Life Scale
(SWLS), General Health Questionnaire (28GHQ), and Aspiration Index (AI). Structural
equation modeling was used to analyze the data.
The results showed that intrinsic aspirations
predicted mental health positively, and external
aspirations predicted mental health negatively;
intrinsic and extrinsic aspirations had no direct
effect on life satisfaction; rather, intrinsic
aspirations increased student life satisfaction
through the mediation of mental health. External
aspirations reduced life satisfaction through the
mediation of mental health. Mental health also had
a direct and an indirect effect on life satisfaction.
According to the results, to improve life
satisfaction and mental health, we need to
highlight values, desires, basic needs, meaning,
and purpose in life.
Keywords: Intrinsic-Extrinsic Aspirations, life
satisfaction, mental health

هوشنگ گراوند

چکیده
 ارائه مدل علّی تأثیر آرزوهای ذاتی و،هدف از پژوهش حاضر
بیرونی بر رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی سالمت روانی
. کاربردی و از نوع پژوهشهای پیشبین بود، روش پژوهش.بود
جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی
 نفر250  تعداد، برایاینمنظور. بودند1391-92 در سال تحصیلی
از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی به روش نمونهگیری در
 شاخص آرزو، ابزارهای این پژوهش.دسترس انتخاب شدند
 سؤالی28  پرسشنامه سالمت عمومی،(AI) گروزت و همکاران
) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکارانGHQ-28(
 تمام تحلیلها به روش مدلسازی معادالت.( بودندSWLS)
 سالمت، نتایج نشان داد که آرزوهای ذاتی.ساختاری انجام شدند
 سالمت روانی را،روانی را به صورت مثبت و آرزوهای بیرونی
بهصورت منفی پیشبینی میکنند؛ آرزوهای ذاتی و بیرونی بر
رضایت از زندگی بهطور مستقیم تأثیری نداشتند؛ بلکه آرزوهای
ذاتی با واسطهگری سالمت روانی میتواند بر رضایت از زندگی
دانشجویان بیفزاید؛ اما آرزوهای بیرونی با واسطهگری سالمت
.روانی میتواند از میزان رضایت از زندگی دانشجویان بکاهد
همچنین سالمت روانی تأثیر علّی و مستقیمی بر رضایت از زندگی
 میتوان راه رسیدن به رضایت و سالمت، با توجه به نتایج.داشت
، نیازهای بنیادی،روانشناختی را در پرتو توجه به ارزشها و آرزوها
.معنادار بودن و هدفمندی زندگی برای دانشجویان فراهم نمود
، رضایت از زندگی، آرزوهای ذاتی و بیرونی:واژههای کلیدی
سالمت روانی
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مقدمه
امروزه در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی و فراهم شدن وسایل رفاهی و راحتی ،افراد بسیاری هستند که از
امکانات زیادی برخوردارند؛ ولی از زندگی خود رضایت ندارند (نوری و سقایبیریا .)1388 ،یکی از شاخصهای
مهم بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی است .رضایت از زندگی ،ارزیابی و نگرش عمومی فرد نسبت به
کلیت زندگی خود بوده؛ بنابراین باالتر و کلیتر از ارزیابی جنبههای خاصی مثل رضایت از دوستان ،خانواده،
شغل ،مدرسه یا دانشگاه است (داینر ،امونز ،الرسن و گریفین1985 ،1؛ بهنقل از اُربن ،داینلین و پرزیبیلسکی،
 .)2019رضایت از زندگی یکی از قدرتمندیها و دربرگیرنده سرفصل روانشناسی مثبتنگر 2است که به سالمت
شخصیت و سالمت روابط منجر میشود (یادگاری.)1384 ،
روانشناسی مثبتنگر ،یک رویکرد تازه در روانشناسی است که بر فهم و تشریح شادکامی و احساس
ذهنی بهزیستی و نیز پیشبینی دقیق عواملی که بر این مؤلفهها مؤثرند ،تمرکز و تأکید دارد (اوهانلون و برتولینو،
 .)2012پدیدههای روانشناختی مانند بهزیستی ،امید ،تابآوری و رضایت از زندگی که ناشی از تجارب مثبت
ذهن است که در مرکز توجه و مطالعات روانشناسی مثبت قرار دارد (راسک و واترز2013 ،؛ مالیک.)2013 ،
همه تالشهای بالینی روانشناسی مثبتنگر ،معطوف به افزایش بهزیستی و شادکامی است .افراد ،خانوادهها
و جوامع برای رسیدن به شکوفایی به افراد شاد نیاز دارند (مارتین .)2012 ،افزایش هیجانات مثبت ،نه تنها
باعث کاهش مشکالت هیجانی میشود؛ بلکه بهطور مستقیم در افزایش میزان شادکامی نیز مؤثر است (رشید،
 .)2008شادی حالتی خوب بودن ذهنی ،از طریق هیجانات مثبت و مطلوب و مجموعهای از هیجانات (به
خصوص هیجانات مثبت و لذتبخش) ،نگرشها (رضایت از زندگی) عقاید (مانند عقیده به اینکه همهچیز
خوب پیش خواهد رفت) و سایر حالتهای ذهنی است (مارتین .)2012 ،شادمانی ذهنی ،مفهوم وسیعی است
که تجربه هیجانهای مطلوب ،سطوح پایین هیجانهای منفی و رضایت باال را در زندگی دربرمیگیرد.
هیجانهای شادمانی ذهنی ،شامل دو مؤلفه شادمانی و رضایت از زندگی است (کار .)2015 ،رضایت از زندگی،
بهعنوان سطحی از آگاهی فردی و یا بهعبارت بهتر ،ارزیابی شناختی از کیفیت زندگی تعریف شده که ممکن
است یک ارزیابی کلی و جامع را به همان خوبی یک ارزیابی در حوزههای اختصاصی (خانواده ،خانه و )...
منعکس کند .رضایت از زندگی ،عاملی از ساختار بزرگتر بهزیستی است .نظریه و پژوهش در زمینه توانبخشی
نشان داده است که بهزیستی دارای سه مؤلفه ،ارزیابی عواطف مثبت ،منفی و رضایت از زندگی است .رضایت
از زندگی ،بهدلیل اینکه بیشتر شناختی است از ارزیابی عواطف متمایز میباشد (گالسمر ،گراندی ،براهلیر و
روث .)2011 ،با توجه به توضیحات مذکور میتوان گفت ،رضایت از زندگی تنها بیانگر جنبه روانشناختی سازه
بهزیستی است تا ارزیابی عینی از کیفیت زندگی اشخاص .برای مثال ،فردی ممکن است ثروت داشته باشد؛

1. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S.
2. positive psychology
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اما بهعلت نداشتن اهداف مشخص و روابط صمیمانه ،از زندگی ناراضی باشد .در حالی که فرد دیگر با وجود
نداشتن ثروت ،از نظر روابط ،غنی و از زندگی راضی باشد (طوبایی و مانی.)1389 ،
جنبش روانشناسی مثبت ،در تالش است که از نقاط قوت انسانها بهعنوان سپری در مقابل بیماری روانی
بهره گیرد (رابینز)2008 ،؛ ازاینرو ،عواملی که موجب سازگاری و رضایت هرچه بیشتر انسان با نیازها و
تهدیدهای زندگی شوند ،اساسیترین متغیرهای موردتحقیق این جنبش نوظهور هستند (سلیگمن و سیکزنت،
 .)2014در این بین ،از دهه  1980در پژوهشهای روانشناسی در مورد اهداف زندگی یک تحول رخ داد.
پژوهشگران از دیدگاههای متفاوت ،شروع به بررسی وسیع فرآیندها و ابعاد مربوط به فعالیتها و آرزوهایی که
مردم غالباً بهدنبال آن بودند ،کردند (پروین)1989 ،؛ بهطوری که در سالهای اخیر بر تعداد حوزههای مطالعاتی
این متغیر افزوده میشود.
مطالعات انجام شده در نظریه خودمختاری نشان داده است نوع آرزوها و اهداف و نه صرفاً دستیابی به آن
ها ،با پیامدهای مثبت و منفی روانشناختی همراه هستند (سبزهآرای لنگرودی ،سرافراز و قربانی.)1394 ،
اهمیت اهداف و آرزوهای زندگی برای بهرهمند بودن از یک زندگی سالم و مفرح (رضایتمندی از زندگی)،
امری غیرقابلانکار و آشکار است (مرکاس ،رابوتیگ -ساریک و میلجکوویک2011 ،؛ کینگ ،هیکس ،کرول و
دلگاویز .)2006 ،در حوزه روانشناسی نظریه انگیزشی «خودمختاری» دسی و رایان 1985( 1و 1991؛ بهنقل
از گروزت و همکاران )2005 ،به تبیین اهداف زندگی جوانان پرداخته است .نظریه خودمختاری ارزشهای
موردتأکید در رویای آمریکایی 2و فلسفه لذتگرایی 3را بهعنوان دفاعهایی در مقابل با ناامنیهای روانشناختی
مطرح کرده است (کاسر و رایان .)1996 ،حال با توجه به نکات مذکور ،آرزوهای شخصی افراد که در نظریه
خودمختاری به دو دسته ذاتی 4و بیرونی 5تقسیمبندی شدهاند (کاسر و رایان )2001 ،نیز ،پیگیری اهداف به
دالیل یا انگیزشهای خودپیرو (انگیزشهای ذاتی ،همسانسازی شده و انسجام یافته) و غیرخودپیرو
(انگیزشهای بیرونی و درونفکنی شده) را توصیف میکنند .آرزوهای ذاتی (رشد شخصی یا خودپذیری،6
ارتباط یا پیوندجویی ،7همکاری اجتماعی یا احساس اجتماعی 8و حفظ سالمتی) ،اغلب رفتارها و اهدافی را
دربرمیگیرند که بهدلیل حمایت محیط از ارضا نامشروط نیازهای بنیادین ،بهواسطه ارضا نیازهای روانی برای
شایسته بودن ،ارتباط صمیمی با دیگران داشتن و انجام رفتارهای موردعالقه و تأیید خود ،ارزشگذاری و

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M.
2. American dream
3. hedonism
4. intrinsic
5. extrinsic
6. personal growth or self-acceptance
7. relatedness or affiliation
8. community contribution or community feeling
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پیگیری میشوند .در مقابل آرزوهای بیرونی (شهرت ،1ثروت 2و ظاهر یا جذابیت فیزیکی )3اغلب رفتارها و
اهدافی را شامل میشوند که بنابر اجبار و فشارهای بیرونی و درونی دنبال میشوند (کاسر و رایان .)1996 ،از
آرزوهای بیرونی ،تحت عنوان «آرزوهای مادی» یا «رؤیاهای آمریکایی» نیز یاد میشود (ساگیو ،روکاس و
هازن.)2004 ،
در زمینه پیامدهای اهداف و آرزوهای زندگی تعدادی از تحقیقات به بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی از
زندگی و سالمت روانی اشاره داشتهاند (برادشاو2019 ،؛ زانگ ،چن ،چن و اسچلگل2019 ،؛ مارتال ،برادشاو و
رایان2019 ،؛ مارتوس و کپ .)2011 ،تعداد دیگری از پژوهشها نیز ،به تأثیر کاهش اختالالت هیجانی و
افزایش سطح سالمت روان بر رضایت از زندگی تأکید داشتهاند (فرگوسن و همکاران2015 ،؛ ایتزهاکی و
همکاران2015 ،؛ سلیمی ،آزادمرزآبادی و عابدی2013 ،؛ باستوگ و دومان2010 ،؛ استوبر و استوبر2009 ،؛
اولکر2008 ،؛ بری و گونل2006 ،؛ باس2004 ،؛ فروهالد ،لوفلر ،ایهر ،سالتو و باوم هاکل .)2001 ،تغییر احساسات
(سالمت روان) بر تغییر نگرش (رضایت از زندگی) مقدم است .شاید بتوان گفت تغییر در احساسات ،میتواند
تغییر در نگرش فرد درباره زندگی و محیط پیرامون را در پیداشته باشد (ماستن .)2001 ،کرمی ( ،)1389معتقد
است که رضایت از زندگی نتیجه رضایت فرد در زمینههای مختلف زندگی از جمله مادی و معنوی است ،به
عنوان مثال درآمد مناسب ،مسکن ،شغل ،شرایط زندگی خانواده ،سالمت عمومی ،توانایی ایجاد روابط ،سازگاری
با دیگران ،رضایت و موفقیت و هدف داشتن ،همه زمینهساز رضایت از زندگی هستند .بنابراین ،میتوان گفت
یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر رضایت از زندگی که تحتتأثیر اهداف و آرزوهای زندگی هست ،سالمت
عمومی 4است .بهنظر میرسد که از وحدت مفاهیم سالمت جسمانی و بهزیستی ،مفهوم مهمتری بهعنوان
«سالمت عمومی» بهوجود میآید (کرمی .)1389 ،گلدبرگ ( )1970چهار مؤلفه اساسی بهشرح شکایت
جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کنش اجتماعی و افسردگی را مدنظر قرار میدهد و معتقد است افرادی که دارای
این چهار نوع اختالل میباشند یا بهطور خفیف و متأثر از آن هستند و از سالمت روانی الزم برخوردار نیستند.
سالمت روان در بهترین نگاه عبارت است از :یک حالت پایا و کامل از فقدان نشانههای بیماری و حضور نشانه
های سالمت که دارای ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی است (کییز .)2002 ،سازمان جهانی بهداشت ،5سالمت
روانی را حالتی از سالمت میداند که فرد با کمک آن تواناییهای خود را میشناسد و میتواند خود را با
فشارهای به هنجار زندگی تطبیق دهد (تقربی ،شریفی ،سوکی و تقربی .)1391 ،در هر صورت ،هدف اساسی
دانشمندان در حیطههای روانشناسی و پزشکی به حداکثر رساندن احساس سالمت در افراد است .زندگی
هدفمند ،از مهمترین عوامل سالمت روانی است (فلدمن و اشنایدر.)2005 ،

1. fame
2. wealth
3. image or physical attractiveness
4. general health
5. World Health Organization
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مطالعات صورت گرفته نشان دادهاند که آرزوهای بیرونی ،هم به جهت محتوای موردتأکیدشان که بهدور
از نیازهای سهگانه روانشناختی هست ،و هم به جهت فرآیند اکتساب غیرخودمختارشان (انگیزشهای
و درونفکنی شده )2مانع از رشد بهزیستی و انسجام شخصیت خواهند شد (برادشاو و همکاران2019 ،؛ هوپ،
هولدینگ ،ویرنر -فیلیون ،مارتوس و رایان2019 ،؛ اُلکار ،ریجاویک و گلوب2019 ،؛ اُتِرو -لوپز و
ویالردفراکوس2015 ،؛ دریز ،میوس و ونستینکست2012 ،؛ وریستوی ،ونستنکیست و سننز2012 ،؛ آورباچ و
همکاران2011 ،؛ هندرسن -کینگ و میچل .)2011 ،در مقابل ،آرزوهای درونی هم به جهت محتوای
موردتأکیدشان و هم به جهت فرآیند اکتساب خودمختارشان (انگیزشهای ذاتی ،3همسانسازی شده 4و انسجام
یافته ،)5رضایت از زندگی ،سالمت روانی ،ارضا نیازهای درونی و بهزیستی را باعث میشوند (نیشیمورا و
سوزوکی2016 ،؛ نیمیک و همکاران2009 ،؛ شلدن ،گونز ،نیکولس و فرگوسن2010 ،؛ مارتوس و کپ.)2011 ،
به اعتقاد کاسر و رایان ( ،)2001در اولویت بودن اهداف و آرزوهای درونی ،باعث نشاط و خودشکوفایی
بیشتر و عالئم جسمانی و افسردگی کمتر در افراد میشود؛ اما در اولویت بودن اهداف و آرزوهای بیرونی ،باعث
نشاط و خودشکوفایی کمتر و عالئم جسمانی ،اضطراب و افسردگی بیشتر در افراد خواهد شد .در واقع ،اهداف
و آرزوهای بیرونی ،اساس بهزیستی را متزلزل میکنند (ساگیو ،روکاس و هازن .)2004 ،همچنین ،نتایج
پژوهشها نشان داده است که افراد با آرزوها و اهداف بیرونی قوی مشکالت بیشتری را در راه رسیدن به
نیازهایشان در زمینههای دلبستگی ،استقالل و کفایت داشتهاند (کاسر ،رایان ،کوچمن و شلدون.)2004 ،
موفقیت اقتصادی و شهرت بهطور معمول ،اهداف و آرزوهای بیرونی هستند .مطالعات نشان دادهاند که این دو
نوع هدف (درونی و بیرونی) از طرق گوناگون به بهزیستی فردی ،رفتار اجتماعی و فعالیتهای مربوط به روش
و مهارتهای زندگی مربوط میشوند (ساندرس و مانرو .)2000 ،یوپمان و اسبر ( ،)2010در پژوهشی تحت
عنوان منابع قضاوت رضایت از زندگی در لتونی به این نتیجه رسیدند که روابط ،پیشرفت شخصی ،موفقیت
مالی ،اهداف و تحصیالت مهمترین منابع رضایت از زندگی هستند.
با توجه به تعاریف فوق ،اگر بخواهیم یک عامل انگیزشی را که منجر به افزایش عملکرد تحصیلی و
بهزیستی میشود نام ببریم میتوانیم به اهداف و آرزوها ،اشاره کنیم .امروزه ،نهادهای جدیدی مانند مدارس،
رسانههای جمعی ،دانشگاهها و  ...در کنار نهاد قدیمی خانواده هریک ارزشی خاص را اشاعه میدهند و این امر،
سبب نامتجانسی در ارزشها و اهداف انتخابی زندگی افراد جامعه بهویژه قشر دانشجو میشوند .بنابراین ،با
توجه به موارد فوق ،ضروری است به بررسی پدیده اهداف و آرزوهای زندگی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی و
سالمت روانی پرداخت ،چرا که بهنظر میرسد سنجش آرزوها ،میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهزیستی را
تبیین کند .این پژوهش سعی دارد این خأل موجود در این زمینه را پر نماید .برایناساس ،با توجه به محدود

بیرونی1

1. external motivation
2. introjection
3. extrinsic aspirations
4. intrinsic motivation
5. identification regulation
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بودن پژوهشهای انجام شده در این حوزه و در نتیجه ،عدم امکان تعمیمدهی نتایج در سطح وسیع ،هدف از
پژوهش حاضر ،ارائه مدل علّی تأثیر آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی
سالمت روانی در دانشجویان است .مبنای نظری پژوهش حاضر ،نظریه انگیزشی «خودمختاری» دسی و رایان
است .آرزوهای شخصی افراد در نظریه خودمختاری به دو دسته ذاتی و بیرونی تقسیمبندی شدهاند .نتایج
پژوهش ،بسیاری از پژوهشگران نشان داده است که در اولویت بودن اهداف و آرزوهای درونی ،باعث بهبود
بهزیستی و رضایت از زندگی؛ اما در اولویت بودن اهداف و آرزوهای بیرونی ،اساس بهزیستی را متزلزل میکنند.
بدینمنظور ،مدل پیشنهادی پژوهش بنابر نظریه خودمختاری و پیشینههای پژوهشی موجود (اهداف ذاتی و
بیرونی بهعنوان پیشبین ،سالمت روانی بهعنوان متغیر میانجی و رضایت از زندگی بهعنوان مالک) طراحی و
مورد آزمون واقع شده است .این مدل در شکل  ،1نشان داده شده است.
اهداف ذاتی

سالمت روانی

رضایت از
زندگی

اهداف بیرونی

شکل  -1مدل نظری پژوهش

فرضیه اصلی
مدل ساختاری رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی بر مبنای اهداف ذاتی و بیرونی با
میانجیگری سالمت روانی با دادهها برازش دارد.
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فرضیههای فرعی
 -1اهداف ذاتی اثر علّی و مستقیم بر رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی دارد.
 -2اهداف بیرونی اثر علّی و مستقیم بر رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی دارد.
 -3سالمت روانی اثر علّی و مستقیم بر رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی دارد.
 -4اهداف ذاتی اثر علّی و مستقیم بر سالمت روانی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی دارد.
 -5اهداف بیرونی اثر علّی و مستقیم بر سالمت روانی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی دارد.
 -6اهداف ذاتی با میانجیگری سالمت روانی بر رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی
اثر علّی و غیرمستقیم دارد.
 -7اهداف بیرونی با میانجیگری سالمت روانی بر رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی
اثر علّی و غیرمستقیم دارد.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش ،کاربردی و از نوع پژوهشهای پیشبین است .جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبایی در سال تحصیلی  1391-92است .یک سؤال بسیار بااهمیت در تحلیل عاملی ،تعیین حداقل
حجم نمونه است .تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری دادهها ،مربوط به مدلیابی معادالت ساختاری
بسیار بااهمیت است .برای انتخاب گروه نمونه ،با توجه بهنظر لوهلین و بیاوجیان ( )2016در ازای هر متغیر 15
نفر نمونه (در مجموع  250نفر) در نظر گرفته شد که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و
ابزارهای پژوهش بر روی آنها اجرا شد .پس از پاالیش اولیه دادهها و حذف نمونههای مخدوش و ناقض
شامل دادههای گم شده ،در نهایت  216نفر تجزیهوتحلیل شد؛ بنابراین نرخ تکمیل  86درصد است.
ابتدا ابزارهای پژوهش بهصورت متن تایپ شده ،در قالب یک بسته شامل اطالعات جمعیتشناسی و
گویههای پرسشنامه تهیه شد .سپس با مراجعه به کالسها و با استفاده از وقت اضافی و فرصت آزاد دانشجویان،
پرسشنامههای تحقیق در اختیار دانشجویان قرار گرفت و در همان جلسه ،پرسشنامهها پس از تکمیل جمعآوری
شد .مالحظات اخالقی پژوهش ،شامل بیان اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،آزاد بودن آزمودنی
ها جهت شرکت در پژوهش ،تحلیل دادهها بهصورت کلی و توضیح داده شد که در صورت تمایل به اطالع از
نتیجه تحقیق ،آدرس پست الکترونیکی خود را در محل مشخص شده درج نمایند .مالکهای ورود به مطالعه،
شامل تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبایی و تمایل داشتن جهت مشارکت در پژوهش و مالکهای خروج از
مطالعه شامل تمایل نداشتن به همکاری و تکمیل پرسشنامهها بهصورت ناقص یا نامعتبر بود .برای تجزیهو
تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آماری توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی) ،همبستگی
پیرسون و تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد .از آنجا که در تحلیل معادالت ساختاری شاخصهای زیادی
برای سنجش برازندگی مدل وجود دارد؛ در این پژوهش ،از روش حداکثر احتمال برای برآورد مدل و از پنج
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شاخص مطلق ،یعنی مجذور خی ( ،)X2شاخص مجذور خی بر درجه آزادی ( ،)X2/DFشاخص نیکویی
برازش ،)GFI( 1شاخص نیکویی برازش اصالح شده )AGFI( 2و ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب3
( ،)RMSEAو سه شاخص نسبی ،یعنی شاخص برازش مقایسهای ،(CFI( 4شاخص توکر-لویس )TLI( 5و
برازندگی هنجار شده بنتلر -بانت )NFI( 6استفاده شد .مالکهای  TLI ،CFI ،GFIو  NFIشاخصهایی
میباشند که بین  0تا  1گستردهاند و هرچه به یک نزدیکتر باشند ،بهتر است و مطلوب است تا بزرگتر از
 0/90باشند .مالک  X2عدم معناداری میباشد ،ولی بهدلیل حساسیت زیاد به حجم نمونه معناداری آن قابل
انتظار است و در صورت معناداری بهتر است به شاخص  X2/DFرجوع شود .مطلوب است این شاخص زیر
سه باشد .مالک  RMSEAکه مهمترین شاخص برازش محسوب میشود در سه سطح در نظر گرفته شده
است 0/08 :تا  0/10قابلقبول 0/06 ،تا  0/08مطلوب و زیر  0/06عالی محسوب میشود (کالین.)2015 ،

ابزار سنجش
مقیاس آرزو :)AI( 7این نسخه از نمایه آرزو مبتنی بر نسخههای اولیه (کاسر و رایان 1993 ،و 1996؛
سبزهآرای لنگرودی و همکاران )1394 ،و دارای  47ماده و پاسخدهنده با  11آرزو در دو بُعد آرزوهای ذاتی-
بیرونی و آرزوهای تعالیخود -خودجسمانی مواجه میشود و میبایست میزان اهمیت و شانس دستیابی به هر
هدف را بر مقیاسی نُه درجهای (=1اصالً و =9بهشدت) ارزیابی کند .در مطالعه گروزت و همکاران (،)2005
میانگین و میانه آلفای کرونباخ عوامل در  15کشور بهترتیب در موفقیت مالی  0/84و  ،0/83زیبایی  0/74و
 ،0/76همنوایی  0/67و  ،0/62شهرت  0/73و  ،0/71خودپذیری  0/79و  ،0/73پیوندجویی  0/81و ،0/75
احساس اجتماعی  0/75و  ،0/71سالمت جسمانی  0/72و  ،0/74لذتجویی  0/70و  ،0/72امنیت  0/71و
 0/70و معنویت 0/90و  0/87بهدست آمد .در مطالعه سبزهآرای لنگرودی ،فرگوسن ،سرافراز و محمدی ()2014
عالوه بر بررسی ساختار عاملی و روایی همگرا و واگرای نمایه در فرهنگ ایرانی ،همسانی درونی اهمیت،
احتمال دستیابی و میزان دستیابی به آرزوهای ذاتی بهترتیب  0/87 ،0/86و  0/88و اهمیت ،احتمال دستیابی
و میزان دستیابی به آرزوهای بیرونی بهترتیب  0/84 ،0/87و  0/84گزارش شد .همچنین داخل کشور کارشکی،
گراوند و دهقانی نیشابوری ( )1391مقیاس مذکور را پس از ترجمه و احراز روایی محتوایی و مناسبت فرهنگی،
زبانی و روانشناختی اجرا کردند .پایایی سؤاالت را با استفاده از روش آلفای کرونباخ مناسب گزارش کردند و
همچنین برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده کردند که شاخصهای ذکر شده حاکی از روایی
سازه عاملی مناسب ابزار است (،NFI=0/94 ،CFI=0/93 ،AGFI=0/90 ،GFI=0/92 ،RMSEA=0/09
 DF=815 ،RFT=0/93 ،IFI=0/91و  .)X2=1850/92یکی از روشهای دیگری که جهت بررسی روایی
)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)3. Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA
)4. Comparative Fit Index (CFI
)5. Tucker-Lewis Index (TLI
(6. Bentler–Bonett Normed Fit Index (NFI
)7. Aspiration Index (AI
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آزمون اهداف و آرزوهای زندگی مورداستفاده قرار گرفت ،محاسبه همبستگی آن با پرسشنامه جهتگیریهای
مذهبی (درونی و بیرونی) بود که بین اهداف بیرونی با جهتگیری مذهبی بیرونی رابطه معناداری مشاهده شد
( .)p>0/05همچنین بین اهداف ذاتی با جهتگیری مذهبی درونی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت
( .)p>0/01در این مطالعه ،ابعاد آرزوهای ذاتی (پذیرشخود ،پیوندجویی ،احساس اجتماعی و سالمت جسمانی)
و بیرونی (موفقیت مالی یا ثروت ،جذابیت فیزیکی و شهرت اجتماعی) مورداستفاده قرار گرفتند .همسانی درونی
کل اهداف ذاتی  ،0/88اهمیت خودپذیری  ،0/85پیوندجویی  ،0/83احساس اجتماعی  ،0/86سالمت جسمانی
 ،0/80کل اهداف بیرونی  ،0/84ثروت  ،0/78زیبایی  0/75و شهرت  0/76بهدست آمد.
پرسشنامه سالمت عمومی  28سؤالی :)GHQ-28( 1پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر
( )1979دارای  28سؤال چهار گزینهای ( )3-2-1-0در چهار حیطه نشانههای جسمانی (سؤاالت  1تا ،)7
اضطراب (سؤاالت  8تا  ،)14اختالل در عملکرد اجتماعی (سؤاالت  15تا  )21و افسردگی (سؤاالت  22تا )28
است .دامنه نمره کسب شده از  0تا  84میباشد که در این پژوهش ،نمره باال بیانگر داشتن سالمت عمومی و
نمره پایین ،بیانگر وجود بیماری است .چیونگ و اسپیرز ( )1994ضریب پایایی پرسشنامه سالمت عمومی به
روش بازآزمایی را  0/47گزارش کرده است که در سطح  p>0/05معنادار است .عالوهبراین ،ضریب آلفا برای
کل مقیاس برابر  0/88و برای خردهمقیاسهای نشانههای جسمانی ،اضطراب ،بدکارکردی اجتماعی و افسردگی
بهترتیب  0/79 ،0/72 ،0/66و  0/85گزارش شده است .مولوی ( )1383اعتبار و پایایی بازآزمایی این آزمون را
 0/86گزارش کرده است .پژوهشگران اعتبار پرسشنامه سالمت عمومی را بارها موردتأیید قرار دادند و گلدبرگ
و هیلر ( )1979اعتبار این پرسشنامه را  0/89گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر ،برای روایی سازه مقیاس
رضایت از زندگی ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای ذکر شده حاکی از روایی سازه عاملی
مناسب ابزار است (،NFI=0/91 ،CFI=0/93 ،AGFI=0/90 ،GFI=0/91 ،RMSEA=0/074
 DF=344 ،RFT=0/91 ،IFI=0/92و  .)X2=751/63همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
 0/92بهدست آمد که نتایج حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است.
مقیاس رضایت از زندگی :)SWLS( 2این مقیاس بهوسیله داینر ،ساندویک ،سیدلیتز و داینر در سال
 1985برای همه گروههای سنی ،براساس مقایسه وضعیت زندگی با معیارهای از قبل تعیین شده ،طراحی شده
است .نسخه اولیه این مقیاس شامل  48گویه بود که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به  10سؤال کاهش
داده شده است .بهدلیل شباهت معنایی بین سؤالها ،نسخه نهایی این مقیاس به پنج گویه هفت درجهای
ال موافقم) تقلیل یافت .دامنه نمره اجرا شده از  5تا  35است که در این پژوهش
(=1کامالً مخالفم و =9کام ً
نمره باال بیانگر رضایت از زندگی بیشتر است .سازندگان اصلی این مقیاس ،ضرایب پایایی هماهنگی درونی و
بازآزمایی این مقیاس را در بین دانشجویان بهترتیب  0/87و  0/82گزارش کردهاند (شیخی ،هومن ،احدی و
)1. General Health Questionnaire (GHQ-28
)2. Satisfaction With Life Scale (SWLS

32

ارائه مدل علّی تأثیر آرزوهای ...

سپاه منصور .)1389 ،شیخی و همکاران ( )1389این مقیاس را بر روی  400دانشجو ( 200دختر و  200پسر)
اجرا کردند که نتایج تحلیل عاملی (اکتشافی و تأییدی) نشان داد مقیاس رضایت از زندگی ،دارای یک عامل
است و همسانی درونی مقیاس برابر با  0/85و پایایی بازآزمایی آن برابر  0/77بهدست آمد که نتایج رضایتبخش
بودند .در پژوهش حاضر برای روایی سازه مقیاس رضایت از زندگی ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که
شاخصهای ذکر شده حاکی از روایی سازه عاملی مناسب ابزار است (،GFI=0/996 ،RMSEA=0/0001
 DF=5 ،RFT=0/992 ،IFI=1/00 ،NFI=0/996 ،CFI=1/00 ،AGFI=0/987و  .)X2=2/34همچنین
ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/91بهدست آمد که نتایج حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است.
در این پژوهش برای تحلیل آماری دادهها ،از شاخصها و روشهای تحلیل توصیفی -استنباطی استفاده
شده است .برای بهدست آوردن شاخصهای توصیفی و بررسی همبستگی دوبهدوی متغیرهای پژوهش ،از
روش همبستگی پیرسون با نرمافزار بسته آماری برای علوم اجتماعی  SPSS-22و برای بررسی برازندگی
مدل از روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  AMOS-24استفاده شده است .همچنین برای بررسی
روابط غیرمستقیم مسیرها از روش بوت استرپ 1استفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
میانگین سن شرکتکنندگان ( 27/56انحراف استاندارد )5/58 ،بود 96 .نفر از آنها مرد ( 44درصد) و  120نفر
زن ( 56درصد) بودند 110 .نفر ( 51درصد) دانشجوی کارشناسی ( 37مرد و  73زن) و  106نفر ( 49درصد)
دانشجوی کارشناسی ارشد ( 59مرد و  47زن) بودند.

ب) توصیف و همبستگی شاخصها
آمارههای توصیفی ،ماتریس همبستگی صفر مرتبه و ضرایب آلفای کرونباخ در جدول  ،1ارائه شده است .یافتهها
نشان میدهد ،بین کل شاخص آرزوهای ذاتی و خرده مؤلفههای پذیرشخود و احساس اجتماعی با سالمت
روان رابطه معناداری وجود دارد ()p>0/01؛ اما بین خردهمؤلفههای ارتباط و سالمت جسمانی با سالمت روان
رابطه معناداری مشاهده نشد ( .)p<0/05بین کل شاخص آرزوهای بیرونی و خرده مؤلفههای آن با سالمت
روان رابطه معناداری بهدست نیامد ( .)p<0/05بین کل شاخص آرزوهای ذاتی و همه خردهمؤلفههای آن به
جز (سالمت جسمانی) و بین کل شاخص آرزوهای بیرونی و همه خردهمؤلفههای آن بهجز (ثروت) با رضایت
از زندگی رابطه معناداری مشاهده شد ( .)p>0/01همچنین بین سالمت روانی و رضایت از زندگی رابطه مثبت
و معنادار بود ( .)p>0/01برای آزمون مدل فرضی ،پیشفرضهای آماری بررسی شد .نتایج نشان داد متغیرهای
پژوهش همگی دارای قدر مطلق ضریب کجی کوچکتر از سه و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از 10
بودند؛ بنابراین براساس نظر کالین ( ،)2015تخطی از نرمال بودن دادهها قابلمشاهده نبود .دو شاخص آماره

1. Bootstrap
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تحمل 1و عامل تورم واریانس ،2برای تعیین میزان همپوشی متغیرهای برونزا محاسبه شد و کلیه این ضرایب
در سطح قابلقبولی بودند .بهطوری که شاخص تحمل برای تمام متغیرهای پیشبین کوچکتر از  0/529و
شاخص تورم واریانس کوچکتر از  2/91بهدست آمد .اگر شاخص تحمل کوچکتر از یک ،شاخص تورم
کوچکتر از  10باشد ،میتوان گفت که از مفروضههای رگرسیون تخطی صورت نگرفته است .یافتهها نشان
داد که مدل اولیه از برازندگی الزم برخوردار نیست .شاخصهای برازندگی این مدل در جدول  ،1گزارش شدهاند.

1. Tolerance
)2. Variance Inflation Factor (VIF

جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب اعتبار و همبستگی صفر مرتبه بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
 -1آرزوهای ذاتی
 -2پذیرشخود
 -3ارتباط
 -4احساس اجتماعی
 -5سالمت جسمانی
 -6آرزوهای بیرونی
 -7ثروت
 -8شهرت
 -9زیبایی
 -10سالمت روان
 -11رضایت زندگی
میانگین
انحراف استاندارد
کجی
کشیدگی

1
0/88
**0/83
**0/72
**0/73
**0/81
**0/65
**0/56
**0/53
**0/60
*0/153
**0/21
7/53
0/872
-1/43
2/41

2

3

4

0/85
**0/59
**0/69
**0/56
**0/55
**0/52
**0/44
**0/47
**0/24
**0/25
7/98
0/982
-1/66
3/49

0/83
**0/51
**0/53
**0/62
**0/45
**0/56
**0/60
0/08
**0/21
6/54
0/927
-0/696
0/657

0/86
**0/45
**0/41
**0/40
**0/35
**0/32
**0/22
*0/16
7/83
1/14
-1/75
5/77

5

0/80
**0/67
**/60
**0/49
**0/63
0/04
0/12
7/72
1/31
-1/34
1/81

6

7

8

9

0/84
0/78
**0/81
0/76
**0/56 **0/88
0/75
**0/76 **0/56 **0/91
-0/01
0/04
0/03
0/02
**0/19
*0/17
0/09
*0/17
6/77
6/51
7/52
6/91
1/61
1/45
1/39
1/26
-0/678 -0/545
-1/13
-0/614
0/081
-0/337
1/31
-0/08
مقادیر روی قطر ضریب آلفای کرونباخ هستند

10

0/92
**0/60
2/06
0/442
-0/792
-0/869

11

0/91
3/89
1/27
-0/07
-0/246
*p<0/05 **p<0/01
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ج) مدل اندازهگیری و ساختاری
جدول  -2شاخصهای برازندگی مدل اولیه و نهایی
شاخص
اولیه
نهایی

χ2

Df

P

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

IFI

TLI

256/43
219/17

98
97

0/001
0/001

2/61
2/25

0/087
0/07

0/86
0/92

0/86
0/90

0/91
0/93

0/87
0/91

0/91
0/93

0/89
0/92

پس از اجرای مدل معادالت ساختاری ،مدل تجربی و قابل استفاده بهدست آمد .البته الزم بهذکر است که این
مدل اولیه دارای برازش در برخی از شاخصها نبود .ازاینرو ،به کمک شاخصهای اصالحی 1پیشنهادی اقدام
به دستکاری مدل شد .برایناساس ،تعدیلهایی براساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت؛ بهطوری که
بین خردهمؤلفههای پذیرشخود و احساس اجتماعی روابط دوطرفه برقرار شد .برای تعیین کفایت برازندگی
مدل پیشنهادی با دادهها ،ترکیبی از شاخصهای برازندگی نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی )،(χ2/df
شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده ( ،)AGFIریشه میانگین مربعات خطای
برآورد ( ،)RMSEAشاخص بنتلر -بونت ( ،)NFIشاخص توکلر -لویس ( ،)TLIشاخص برازش تطبیقی
( )CFIو شاخص برازش نسبی ( )RFIمیزان برازش مدل را موردبررسی و تأیید قرار داد .همانگونه که جدول
 ،2نشان میدهد الگوی پیشنهادی اصالح شده با توجه به شاخصهای برازندگی دارای برازش مطلوب است.
مدل ساختاری موردآزمون و مدلهای اندازهگیری پژوهش ،در شکل  2آمده است.

1. modification indices

ثروت

شهرت

(**)0/67
(**)0/83

اهداف بیرونی

(**)0/90
(**)-0/61

جذابیت بدنی

گویه 1

()0/30
(**)0/69

اختالل جسمانی

(**)0/74
(**)0/84

اختالل جسمانی

(**)0/59

(**)0/91
سالمت
روانی

(**)0/69
رضایت از زندگی

(**)0/89

(**)0/70

گویه 4
(**)0/54

اختالل جسمانی

احساس اجتماعی

گویه 3

(**)0/81

اختالل جسمانی

پذیرشخود

گویه 2

(**)0/68

()-0/11

گویه 5

(**)0/73
(**)0/58
اهداف ذاتی
(**)0/75

سالمت جسمانی
(**)0/77
ارتباط

شکل  -2مدل نهایی آزمون شده تأثیرگذاری آرزوهای ذاتی و بیرونی بر رضایت از زندگی با میانجیگری سالمت روان در دانشجویان
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در جدول  3ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و سطح معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول  -3برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل
اثر مستقیم
-0/11

اثر غیرمستقیم
-

اثر کل
0/36

مسیر
آرزوهای ذاتی ← رضایت از زندگی
آرزوهای ذاتی← سالمت روان

*0/68

-

*0/68

آرزوهای بیرونی ← رضایت از زندگی

0/30

-

-0/12

آرزوهای بیرونی← سالمت روان

*-0/61

-

*-0/61

سالمت روان ← رضایت از زندگی

**0/69

-

**0/69

آرزوهای ذاتی -سالمت روان -رضایت از زندگی

-

*0/47

-

آرزوهای بیرونی -سالمت روان -رضایت از زندگی

-

*-0/42

-

 R2سالمت روان

0/13

-

-

 R2رضایت از زندگی

0/49

-

-

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود آرزوهای ذاتی و بیرونی صرفاً بهصورت غیرمستقیم و با میانجیگری
سالمت روان بهترتیب به طور مثبت و منفی بر رضایت از زندگی دانشجویان تأثیر دارند؛ همچنین آثار کلی
سالمت روان بر رضایت از زندگی مثبت و معنادار است .برای اثر متغیر اهداف ذاتی بر رضایت از زندگی ،از
طریق میانجیگری سالمت روانی ،ضریب اثر غیرمستقیم 0/47برآورد شده است که این ضریب مسیر در سطح
اطمینان  0/95معنادار میباشد؛ زیرا نتایج آزمون بوت استروپ برای اثر غیرمستقیم نشان داد که حد پایین و
حد باالی این ضریب مسیر ،صفر را دربرنمیگیرد  95: 0/09~0/89(0/47درصد  )CIبرای اثر متغیر اهداف
بیرونی بر رضایت از زندگی از طریق میانجیگری سالمت روانی ،ضریب اثر غیرمستقیم  -0/42برآورد شده
است که این ضریب مسیر در سطح اطمینان  0/95معنادار میباشد؛ زیرا نتایج آزمون بوت استروپ برای اثر
غیرمستقیم نشان داد که حد پایین و حد باالی این ضریب مسیر ،صفر را دربرنمیگیرد 0/92-~0/04(-0/42
 95:درصد .)CI

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که آرزوهای زندگی بر سالمت روان اثر مستقیم دارد و در زمینه میزان رضایت از
زندگی دارای اثر غیرمستقیم است .بهعبارت دیگر ،آرزوهای زندگی با تأثیر بر نوع احساسها و هیجانهای
فرد ،نگرش مثبت و در نتیجه ،رضایت از زندگی را در پیدارد .با مرور پیشینه مربوط ،پژوهشی که بهطور
اختصاصی به این رابطه اشاره کرده باشد ،مشاهده نشد؛ اما این یافته تا حدودی با نتایج پژوهشهای برادشاو،
2019؛ زانگ و همکاران2019 ،؛ مارتال ،برادشاو و رایان2019 ،؛ برادشاو و همکاران2019 ،؛ هوپ و همکاران،
2019؛ اُلکار ،ریجاویک و گلوب2019 ،؛ نیشیمورا و سوزوکی2016 ،؛ اُتِرو -لوپز و ویالردفراکوس2015 ،؛
دریز ،میوس و ونستینکست2012 ،؛ وریستوی ،ونستنکیست و سننز2012 ،؛ آورباچ و همکاران2011 ،؛
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هندرسن -کینگ و میچل2011 ،؛ مارتوس و کپ2011 ،؛ شلدن و همکاران 2010 ،و نیمیک و همکاران،
 2009همسو است؛ زیرا این پژوهشگران در پژوهشهای خود نشان دادهاند که اهداف و آرزوهای بیرونی ،به
دلیل کمتوجهی به نیازهای سهگانه روانشناختی ،مانع از رشد سالمت روانی و در مقابل ،آرزوهای درونی ،به
جهت توجه به ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی ،رضایت از زندگی ،سالمت روانی ،باعث ارضا نیازهای درونی
و بهزیستی میشوند.
در تبیین یافته پژوهش حاضر ،الزم است که به بررسی دیدگاههای روانشناسی درباره ارتباط بین اهداف
و آرزوها با رضایتمندی از زندگی پرداخته شود .در بررسیهایی که در این زمینه انجام شده ،حداقل به سه
دیدگاه در ارتباط با رابطه اهداف و آرزوها با رضایت زندگی یا مؤلفههای مرتبط با آن میتوان دست یافت:
از نگاه دیدگاه اول ،آرزوها رضایت زندگی را افزایش میدهند .برخی از مؤلفان (وین هاون )2010 ،با تأیید
نکردن این موضوع که شادی لزوماً بر این اساس نیست که انسان به اهدافش دست یابد ،ادعا کردهاند که افراد
با آرزوهای دست نیافته ،خوشحالتر از افرادی هستتند که هدف و آرزویی ندارند و هرچه اهداف و آرزوهای
فرد بیشتر باشد ،خوشحالتر خواهد بود .این در حالی است که پژوهشگران معتقدند (کاهن ،فردریکسون ،براون،
میکلس و کونوی )2009 ،یکی از مؤلفههای شادی و نشاط ،رضایتمندی از زندگی است .ازسویدیگر ،با توجه
به اظهارنظر برخی از پژوهشگران ،اهداف و آرزوهای بزرگ هم پیشبینیکننده و هم نتیجه تواناییها ،اسنادهای
شخصی ،اجتماعی شدن و تجارب شخص هستند (گاتمن و آکرمن.)2008 ،
از منظر دیدگاه دوم ،آرزوها رضایت زندگی را پیشبینی نمیکنند (استراند)2007 ،؛ و باالخره در نگاه سوم،
باید از دو منظر به آرزوها توجه کرد .آرزوهای شخصی افراد که در نظریه خودمختاری به دو دسته ذاتی و
بیرونی تقسیمبندی شدهاند (کاسر و رایان )1996 ،نیز ،پیگیری اهداف بهدالیل یا انگیزشهای خودپیرو
(انگیزشهای ذاتی ،همسانسازی شده و انسجام یافته) و غیرخودپیرو (انگیزشهای بیرونی و درونفکنی شده)
را توصیف میکنند .آرزوهای ذاتی که در این پژوهش شامل خودپذیری ،پیوندجویی ،همکاری اجتمای و سالمت
جسمانی میباشند ،اغلب رفتارها و اهدافی را دربرمیگیرند که بهدلیل حمایت محیط از ارضا نامشروط نیازهای
بنیادین ،بهواسطه ارضا نیازهای روانی برای شایسته بودن ،ارتباط صمیمی با دیگران داشتن و انجام رفتارهای
موردعالقه و تأیید خود ،ارزشگذاری و پیگیری میشوند .در مقابل ،آرزوهای بیرونی که در این پژوهش شامل
موفقیت اقتصادی ،محبوبیت و جذابیت بدنی میباشند ،اغلب رفتارها و اهدافی را شامل میشوند که بنابر اجبار
و فشارهای بیرونی و درونی دنبال میشوند (کاسر و رایان.)2001 ،
به اعتقاد کاسر و رایان ( )2001در اولویت بودن اهداف و آرزوهای درونی ،باعث نشاط و خودشکوفایی
بیشتر و عالئم جسمانی و افسردگی کمتر در افراد؛ اما در اولویت بودن اهداف و آرزوهای بیرونی ،باعث نشاط
و خودشکوفایی کمتر و عالئم جسمانی ،اضطراب و افسردگی بیشتر در افراد خواهد شد .در واقع ،اهداف و
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آرزوهای بیرونی ،اساس بهزیستی را متزلزل میکنند (ساگیو ،روکاس و هازن2004 ،1؛ بهنقل از رفیعی هنر،
.)1394
با توجه به آنچه که توضیح داده شد ،تبیین سوم در رابطه آرزوها و رضایت از زندگی ،کاملتر و برای تبیین
یافته پژوهش حاضر ،کلیدیتر و راهگشاتر از دو دیدگاه قبلی هست .مطالعات صورت گرفته در این زمینه ،نشان
دادهاند که آرزوهای بیرونی ،هم به جهت محتوای موردتأکیدشان که بهدور از نیازهای سهگانه روانشناختی
هست و هم به جهت فرآیند اکتساب غیرخودمختارشان مانع از رشد بهزیستی خواهند شد (برادشاو و همکاران،
2019؛ هوپ و همکاران2019 ،؛ اُلکار ،ریجاویک و گلوب2019 ،؛ اُتِرو -لوپز و ویالردفراکوس .)2015 ،در
مقابل ،آرزوهای درونی ،هم به جهت محتوای موردتأکیدشان و هم به جهت فرآیند اکتساب خودمختارشان،
رضایت از زندگی ،سالمت روانی ،ارضا نیازهای درونی و بهزیستی را باعث میشوند (نیشیمورا و سوزوکی،
2016؛ نیمیک و همکاران2009 ،؛ شلدن و همکاران.)2010 ،
همچنین در تبیین دیگری برای اثر غیرمستقیم و منفی آرزوهای بیرونی بر رضایت از زندگی ،میتوان گفت
که براساس نظریه خودمختاری ،انسانها با نیازهای روانشناختیِ ذاتی و بنیادی سهگانهای (ارتباط ،خودپیروی
و شایستگی) پا به عرصه حیات میگذارند که حمایت بیقیدوشرط عوامل بیرونی (محیط) از ارضا آنها به
بهزیستی افراد منجر شده و در مقابل ،ممانعت یا ارضا مشروط این سه نیاز ،باعث اختاللهایی در رشد و انسجام
شخصیت افراد خواهد شد (دسی و رایان 1991 ،و  .)2000بهعبارت دیگر ،در مواقعی که افراد بهخاطر کسب
کردن محبت و صمیمت افراد دیگر یا احساس مفید بودن و شایسته بودن (همان ارضا نیاز به ارتباط و شایستگی)
مجبور باشند تا توقعات محیط بیرونی را برآورده کنند (انگیزش بیرونی) ،به این خاطر که رفتارشان با نادیده
انگاشتن نیاز خودپیروی همراه است و آنچه که در تئوری خودمختاری ذکر شده و در پژوهشهای انجام شده
در این نظریه نیز موردتأیید واقع شدهاند تا هر سه نیاز روانی ارضا نشوند ،سالمت روانی بهدست نخواهد آمد
(دسی و رایان)2000 ،؛ که نتیجه این امر ،میتواند کاهش رضایت از زندگی باشد.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سالمت روانی تاثیر علّی و مستقیمی بر رضایت از زندگی دارد.
این یافته با نتایج پژوهشهای (باستوگ و دومان2010،؛ استوبر و استوبر2009 ،؛ اولکر2008 ،؛ بری و گونل،
2006؛ زولیگ ،والویس ،هوبنر و دران2005 ،؛ باس2004 ،؛ فروهالد و همکاران )2001 ،همسو است .در تبیین
این یافته میتوان گفت که تغییر در احساسات (سالمت روانی) ،میتواند زمینهای را برای تغییر در نگرش
(رضایت از زندگی) ایجاد کند.
سوگیری و خودگزارشی در تکمیل پرسشنامهها و همچنین عدم امکان یک مصاحبه تشخیصی جهت تعیین
آرزوها ،رضایت از زندگی و سالمت روان دانشجویان جزء محدودیتهای تحقیق میباشند .همچنین از دیگر
محدودیتها ،میتوان به نوع پژوهش اشاره کرد که توصیفیهمبستگی است و نمیتوان روابط علّت و معلولی
از آن استخراج کرد .بهمنظور رسیدن به یافتههای باثبات و کاهش محدودیتهای این پژوهش توصیه میگردد،
1. Sagiv, L., Roccas, S., & Hazan, O.
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این مطالعه بر روی سایر گروهها و سایر دانشگاهها انجام و در صورت امکان از ابزارهای متنوع ،جهت اندازهگیری
متغیرهای تحقیق استفاده شود .همچنین ادغام این متغیرها با متغیرهای مرتبط دیگر ،جهت نتایج معتبرتر ،برای
تحقیقات آتی پیشنهاد میشود .دو بُعد ذاتی و بیرونی ارزشها در جامعه ایرانی نیز همچون آمریکا (کاسر و
رایان ،)1996 ،روسیه (رایان و همکاران ،)1999 ،آلمان (شماک ،کاسر و رایان ،)2000 ،کره جنوبی (کیم ،کاسر
و لی )2003 ،و اسپانیا (رمرو ،گومز -فریگل و ویالر )2012 ،موردتأیید قرار گرفته است (سبزهآرای لنگرودی و
همکاران ،)2014 ،اما بررسی دقیقتر و گستردهتر ابعاد آرزوها در فرهنگ ایرانی الزم است.
یافتههای این پژوهش را میتوان در زمره شواهدی دانست که تأثیر متغیرهای روانشناختی و ارتباط و
تعامل بین آنها بر رضایت زندگی و سالمت روانی را موردتأیید قرار داد .آرزوی رشد شخصی (خودمختار بودن
در انتخاب و انجام دادن اعمال و کسب بینش هرچه بیشتر در رابطه با اعمال و کارهای موردعالقه) ،ارتباط یا
پیوندجویی (داشتن روابط صمیمانه و متعهدانه با دیگران) ،همکاری اجتماعی (تالش برای بهتر کردن جامعه و
کمک به دیگران برای بهبود زندگیشان) و حفظ سالمتی بهعنوان آرزوهای ذاتی بر سالمت روانی دانشجویان
تأثیر مثبت داشتند و سطح سالمت روانی و هیجانی آنان را افزایش میدهند؛ ازاینرو ،احساس رضایت از زندگی
را در آنها باال میبرد؛ اما اهداف و آرزوهای بیرونی با تأثیر منفی بر سطح سالمت روانی و هیجانی دانشجویان،
احساس رضایت از زندگی را در آنها کاهش میدهند.
پیشنهاد میشود روانشناسان و مشاوران در درمانهای مراجعمحور ،به مراجعان کمک کنند تا مسیر حرکت
آرزوهای مادی (دوست دارم تصویرم یکی از آن تصاویری باشد که از نظر دیگران جذاب است؛ میخواهم
توسط مردمان زیاد موردتحسین و قدردانی قرار بگیرم؛ دوست دارم در آینده بهطور موفقیتآمیزی نشانههای
پیریام را پنهان کنم و دوست دارم نام من در بین جمعیتها و گروههای متفاوتی از مردم مشهور شود و بر سر
زبانها بیافتد) را بهسمت آرزوهای درونی (دوست دارم بهجای اینکه اراده ،کارها و اعمالم تحتتأثیر فشار
زندگیام باشد ،خودم آنها را انتخاب کنم؛ بسیار مایلم که نسبت بهعلت و چرایی چیزهایی که انجام خواهم
داد آگاهی و بینش داشته باشم؛ دوست دارم بر چالشهایی که زندگی برایم پیش خواهد آورد غلبه کنم؛ دوست
دارم روابط صمیمانه و متعهدانهای با سایرین داشته باشم و بسیار مایلم که در آینده کارهای انجام دهم که
باعث شود سایر افراد زندگی بهتری داشته باشند) تغییر دهند تا از این طریق ،زمینه افزایش سالمت روانی را
فراهم و بهطبع آن رضایت از زندگی را باالتر ببرند .بنابراین ،میبایست ضمن مهیا کردن امکان مشاوره ،شرایط
حاکم بر محیطهای آموزشی بهوسیله سازمانهای ذیربط به نوعی تغییر یابد که رشد احساس ارزشمندی و
مهم بودن دانشجو شکل بگیرد تا بتواند از این طریق ،به یک رضایت نسبی از زندگی شخصی و تحصیلی
خویش برسد .در ضمن ،دانشجویان جوانترین و مهمترین قشر جامعه هستند و تأمین عوامل سالمت جسم و
روان آنها بهنوعی ،میتواند سالمت روان فردای جامعه را تضمین کند .تأکید توجه به این تواناییها در
دانشجویان در نظام آموزشوپرورش و مراکز آموزش عالی ،میتواند شیوع اختاللهای روانی را در دانشجویان
کاهش دهد.
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