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Abstract 

Choosing a career path and educational guidance for the adolescent is one of the serious concerns of 

their parents and family. Numerous studies have examined career development in different groups 

but have not been done a study that has modeled career development among adolescents so far. The 

present study aimed to present a causal model of the relationship between future time perspective 

and long-term self-regulatory with career development. This study method was structural equations 

type of correlation modeling. Among the population of adolescent high school students in Sanandaj, 

284 students were selected by a relative stratified random sampling method. Data gathered using 

tools of measurement of future time perspective  by Husman & Shell )2008), adolescent self-regulatory 

inventory by  Dias, Castillo & Moilanen (2014), school attitude assessment survey-revised by McCoach& 

Siegle (2003), and short form of the Australian version of the career development inventory Creed & 

Patton (2004). Data analysis was performed by structural equation modeling using AMOS & SPSS 

software. The findings of this study Confirmed that career development was predicted by access to 

the level of future time vision and school attitude; Self-regulation did not have a direct effect on 

school attitudes and career development; school attitude had no direct or causal effect on career 

development. In addition, the perspective of time and self-regulation mediated by school attitude did 

not have an indirect effect on career development. The findings of this study confirm the significant 

effect of the future perspective on the career development of adolescents in Sanandaj families. 
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Introduction 
Society is in an accelerated process of evolution, largely due to the technical and scientific 

progress whose promoter that humans benefit from it.  In this context, the improvement of the 

adaptability of humans to new socio-economic realities has special importance, these changes 

spatially in career path development to be planning and managed by parents and counselors to 

maximize the creative potential of the adolescents given that this is a real factor of progress. 

Career guidance is the process by which a person analyzes his or her interests, values, personality, 

and abilities and tries to match his or her characteristics with the available career options. Students 

faced some challenges when career path choosing such as low knowledge and awareness about 

the job planning process, confusion in choosing a job, lack of awareness about job options, and 

fear of unemployment (Cornelia, 2016; Talib, Mohama, and Wahab, 2015). Adolescents students based on 

opposition due to growth constraints, and factors such as maladaptive tendencies in decision-

making based on the least information, do not adapt to the challenge of choosing an educational-

career path because of, so loses the important development of having an academic-professional 

path (Eric and Teri, 1993; Gottfredson, 2005). This problem is a feature of adolescence and has other 

reasons, such as decision-making based on the current capabilities of being naturally unprepared 

for this task. Based on these problems of adolescence, they need serious interventions to facilitate 

and encourage them to structure the academic-career path and thus increase their readiness to 

decide on the academic-career path (Krumboltz and Worthington. 1999; Borges, 2007; Savickas, 2005) 

Methodology 
The study method was the type of the structural equation of correlation model. The statistical 

population in this study included adolescent high school students (seventh, eighth, and ninth 

grades) in Sanandaj during the 2019-2020 academic year. The number of this population was 

19549 according to the statistics received from the high school education expert of this city. The 

sample size was 284 including 147 boys and 137 girls. Determining the minimum sample size 

required to collect data related to structural equation modeling is very important; Although there 

is no general agreement on the sample size required for factor analysis and structural models, 

many researchers believe that the minimum sample size is determined by factors instead of 

variables. If structural equation modeling is used in a study, about 20 samples are needed for each 

factor (hidden variable). Theoretically, 10 or 20 samples are needed for each variable, but a 

minimum sample size of 200 is defensible. Based on the rule of thumb, the sample size was 

https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/49/1504/article_49_1504_pdf_100.pdf
https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8042
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01353275
https://psycnet.apa.org/record/2004-21312-004
https://psycnet.apa.org/record/1999-05938-003
https://eric.ed.gov/?id=EJ768861
https://psycnet.apa.org/record/2004-21312-003
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determined to be 284 people (300 questionnaires were distributed). This sample was calculated 

and selected by random sampling of relative classes according. The criteria for entering the study 

were membership in the educational level was aimed in this study, and conscious consent to 

participate in the study. Data gathered using tools of measurement of future time perspective 

by Husman and Shell )2008), adolescent self-regulatory inventory by  Dias, Castillo, and Moilanen (2014), 

school attitude assessment survey-revised by McCoachand Siegle (2003), and short form of the 

Australian version of the career development inventory Creed and Patton (2004). Data analysis 

was performed by structural equation modeling using AMOS and SPSS software. 

Results and discussion 
Table 1 shows the direct, indirect, total, and significance effect coefficients between the study 

variables. 

 

Table 1. 

Estimation of standardized coefficients of the direct, indirect, and total effect 

Total effect Indirect effect direct impact Direction 

0.694** -- 0.61 ** time perspective           career path developmen 

0.04 -- 0.008 Self-Regulatory            career path development 

0.47** -- 0.47** time perspective           School attitude  

0.182 -- 0.182 Self-Regulatory           School attitude  

0.178 -- 0.178 School attitude            career path development 

--- 0.084 -- 
time perspective - School attitude  - career path 

development 

--- 0.032 -- 

Self-Regulatory  - school attitude  - career path 

development 

 

--- 0.35 0.35 R2 School attitude  

--- - 0.54 R2 career path development 

Conclusion 
This study aimed to present a causal model of the relationship between future time perspective 

and long-term self-regulatory with career development. Therefore, the main question of this study 

was the causal model of career development is the goodness of fit based on the perspective of the 

future and long-term self-regulation with mediating role of school attitudes? The findings showed 

career development was predicted by access to the level of future time vision and school attitude; 

Self-regulation did not have a direct effect on school attitudes and career development; school 

attitude had no direct or causal effect on career development. In addition, the perspective of time 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608007001148
https://www.scielo.br/j/paideia/a/LhCGSXP5c79XVZgq8K4QyZy/?lang=en
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0013164403063003005?casa_token=jKPCkMiLSVoAAAAA%3AQmkx-eaya-_kDwnVoxlxpK-YFWaDpwgMe2F3Er2Cu37kBmLsEVidxiVwLMwD6o6vrxEipPTctwc&
https://www.researchgate.net/publication/29456894_The_development_and_validation_of_a_short_form_of_the_Career_Development_Inventory-Australia
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and self-regulation mediated by school attitude did not have an indirect effect on career 

development. The results of this study are consistent with the findings of previous researchers. 

The results of this study provide valuable psychological information for researchers and 

psychological counselors. The results provide significant research background to determine the 

mechanism of adolescent career development. To improve future studies, performing similar 

studies with subjects of different cities, and cultures are suggestible; because, in addition to 

increasing the generalizability of the findings, it can provide a basis for comparing results. Also, 

considering the important role of time perspective in adolescents' career development can be 

suggested that relevant psycho-educational interventions with retraining capability be held by 

supervisors specializing in counseling and psychotherapy for educators and parents. Since 

educators and parents are important learning models for children and adolescents according to 

cognitive-social theory. Educators and parents are sensitive and effective in forming and 

developing adolescents' different attitudes, so by learning such programs, they can be more 

effective in improving their attitudes and those of children and adolescents about time. 
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 چکیده

 یهاپژوهشن نوجوان است. ها، انتخاب مسیر شغلی و هدایت تحصیلی فرزنداهای شدید خانوادهنگرانییکی از 

 در یشغل تحول یابیمدل به که یپژوهش یول ،اندپرداخته گوناگون یهاگروه در یشغل تحول یبررس به یفراوان

 اندازچشم انیماز رابطه  یعل مدل ارائه هدف با حاضر . پژوهشاست نشدهانجام تاکنون باشد، پرداخته نوجوانان

نگرش به مدرسه در فرزندان  ایواسطه نقش به توجه با ت بر تحول شغلیجویی بلندمدزمان آینده و خودنظم

 از سازی معادالت ساختاری بود.پژوهش، همبستگی از نوع مدل روش. شد انجام های شهر سنندجنوجوان خانواده

 تصادفی گیرینمونه روش به نفر 284 تعداد سنندج شهر اول متوسطه نوجوان مقطع آموزانمیان جامعه دانش 

جویی ، خودنظمHusman & Shell (2008) زمان آینده اندازچشم خودگزارشی ابزارهای به و ای نسبی انتخابطبقه

 مدرسه به نگرش یابیارز اسیمق شده دنظریتجد نسخه ،Dias, Castillo & Moilanen( ,2014)نوجوانان 

McCoach & Siegle (2003)  یشغل تحول کوتاه ۀاهیس ییایاسترال نسخهو  Creed & Patton (2004) پاسخ 

 یهاافتهی. گرفت انجام SPSSو  AMOS افزارنرم لهیوسبه ساختاری معادالت سازیمدل روش با هاداده تحلیل. دادند

 شد؛ ینیبشیپ مدرسه به نگرش و ندهیآ زمان اندازچشم  تراز از اطالع با یشغل تحول که داد نشان پژوهش نیا

 و یعل ریتأث مدرسه به نگرش نداشتند؛ یریتأث میمستق طوربه یشغل تحول و مدرسه به نگرش رب ییجوخودنظم

مدرسه اثر  به نگرش یگریانجیم با ییجوخودنظم و زمان اندازچشم نیهمچن. نداشت یشغل تحول بر یمیمستق

 تحول بر  ندهیآ زمان دازانچشم داریمعن ریتأث دیمؤ پژوهش نیا یهاافتهی. نداشت یشغل تحول بر  میرمستقیغ

 .است سنندج شهر یهاخانواده نوجوان فرزندان یشغل
 

 تحول شغلی، نگرش به مدرسهجویی بلندمدت، انداز زمان آینده، خودنظمچشم :هاکلیدواژه

 

 بیفراترک فرامطالعه، ت،یفیک یهامؤلفه ،ییزناشو یزندگ ،یزندگ تیفیک ها:کلیدواژه

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 1399پاییز و زمستان  (.30 یاپیپ) دوم شماره ،دهم دوره
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 مقدمه

 ترینمهم و ترینپيچيده از یکی شغلی مسيرهدایت گيری و تصميمو است  1ول شغلیتحخانواده یکی از ارکان 

همچنين ؛ Ahi and Bejani (2012) هستندرو روبه آن با خود زندگی مسير دراش و خانواده فرد که است هاییتصميم

 وتحليلیهتجز را خود هایقابليت ها، شخصيت وعالئق، ارزش شخص آن طی که است فرایندی  شغلی مسيرهدایت 

و  نوجوانان د.ساز منطبق دسترس، در یشغل يرمس هایگزینه با را خود شخصی هایویژگی کوشدمی و کرده

ریزی درباره فرایند برنامه ای با مشکالتی نظير دانش و آگاهی کمو حرفه شغلیدر انتخاب مسير ی آنان خانواده

 ,Talib) دهستن و ترس از بيکاری مواجه شغلیهای در انتخاب شغل، عدم آگاهی درباره گزینه ، سردرگمیشغلی

Mohama and Wahab, 2015) مواجه  شغلی -و انتخاب مسير تحصيلی گيریيممـــتص در شرایطی با وظيفه نوجوانان

 ,Eric and Teri) تحولهای با محدودیت شغلی -واسطه تقابل جدی گذار بسيار مهم مسير تحصيلیشوند که بهمی

و  (Gottfredson, 2005اطالعات )بر اساس کمترین  گيریيمتصمارانه در های ناسازگو عواملی همچون گرایش (1993

طبيعی آمادگی الزم برای این  طوربه (Krumboltz and Worthington. 1999)های فعلی گيری بر اساس تواناییتصميم

آرایی به سازه هاآنو بدین دليل نيازمند مداخالت جدی برای تسهيل و دلگرم ساختن ( Borges, 2007)وظيفه را نداشته 

 (.Savickas, 2013)هستند  شغلی -سير تحصيلیگيری مافزایش آمادگی برای تصميم يجهدرنتو  شغلی -مسير تحصيلی

 (Hayley, 2017)مناسب بر اساس رشته تحصيلی  تحول شغلی انتخاب و ادامه یک  عنوان تواناییبه تحول شغلی

 ازجملهشناسی روان گوناگونهای حوزه محققان را در ای اخيـر توجـهههایی است کـه در سـالسازه ازجمله

تحول .  اســت جلب کردهغيــره بــه خــود  و شناســی خــانوادهروان شناسی تربيتی،روانشناسی اجتماعی، روان

در طی این فرآیند هر فردی باید  (.Zunker, 2016)شود ی آشکار میدر طول زندگ یجتدربهکه است فرآیندی  شغلی

عبارت است  تحول شغلی درواقع(. Mau, 2008)مراحلی را طی کند و با وظایف رشدی که باید انجام دهد مواجه شود 

و  گيردیبرمبخش زندگی فرد را در  ینترمهمکه از ابتدای کودکی  روندهيشپالعمر، پيوسته و از یک فرآیند مادام

ی متوسطه اول مصادف با دوره (.Hoekstra, 2011) استریزی از سه عامل خودآگاهی، کشف و طرح شدهيلتشک

ی تربيتی بر این باورند که دورهاغلب متخصصين روانشناسی و علوم  ی نوجوانی در رشد شخصيت است.دوره

کند، . در این دوره فرد بلوغ را تجربه میاستی رشد هر انسان ترین دورهترین و مهمترین، بحرانینوجوانی حساس

                                                                                                                     
1 . career development 

http://phr.jrl.police.ir/article_12346.html?lang=en
https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8042
https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/8042
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01353275
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01353275
https://psycnet.apa.org/record/2004-21312-004
https://psycnet.apa.org/record/1999-05938-003
https://eric.ed.gov/?id=EJ768861
https://psycnet.apa.org/record/2004-21312-003
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01353275
https://www.worldcat.org/title/career-counseling-a-holistic-approach/oclc/931536181
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2008&pages=497-515&author=W.+J.+Mau&title=Handbook+of+school+counseling
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000187911000165X
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است، به همين  و خانواده های دوران کودکیدر پی کشف هویت خود است و به دنبال استقالل و جدایی از وابستگی

بيشترین مشکالت  معموالا وانان دارای وضعيت روانی باثباتی نيستند. در این دوران است که دليل در این دوره نوج

از بعالوه بسياری  Anisi, Salimi, Mirzamani, Reisi and Niknam (2007.)؛ آیدیمرفتاری برای نوجوانان به وجود 

نوجوانان ممکن است دوران دبيرستان را بدون کسب بينشی نسبت به خودشان یا اینکه چطور عالیق گذشته و حال 

دهد ات نشان میمطالع جینتا (Savickas, 2005) .  ها کمک کند پشت سر بگذارندآن آیندهتواند به رقم زدن ها میآن

 آیندهها در مورد مدرسه و مالحظات و نگرانی مقطع تحصيلی متوسطهکه نوجوانان مشکالت درک کردن گذر از 

باشد یا حتی  هاآنز باورهای ا گرفتهنشئت تواندیمکه این موارد  (Code, Comm and Berne, 2006باشند )را دارا می

های متفاوتی از اخير پژوهشگران، در عين پرداختن به جنبه را تحت تأثير قرار دهد. در دو دهه هاآنسيستم شناختی 

اند و لذا توجه جدی نشان داده تحول شغلیهای ارتباطی متغيرهای دیگر با ، به زمينهتحول شغلی هدایت و مشاوره 

مطرح گردد.  تحول شغلیهای همبسته ا الگوهای متعددی برای بررسی عوامل تأثيرگذار و گسترهاین امر سبب شده ت

آن دارد مفهوم  بـاهم  رابطـه تنگـاتنگی هکـدر نوجوانان  تحول شغلیبرای  های مهمبينی کنندهپيشاز  کیی

 آیندهدر کارهای لوین درباره زمان و تفکر  آینده اندازبانی نظریه چشمم (.Rostov, 2017است ) 1آیندهانداز شمــــچ

 و (Evine and Morphi, 1994) . کندپذیرد اشاره میاو به نقش انتظارات که از ادراک و حافظه تأثير می شود.پيدا می

انداز زمان از های معاصر درباره چشمسازد. پژوهشاکنون را متأثر می 2دارد که این انتظارات، رفتار و هيجانبيان می

نيروی  عنوانبه آیندهبر اهميت تفکر ها آنمتأثر هستند.  (Notine and Lenze, 1985)انداز زمان و انگيزش هدایت چشم

شویم. رفتار ما می ختهيبرانگخواهيم پيش بياید ها بر اساس آنچه میکنند. به عقيده آنانگيزشی اساسی ما تأکيد می

با عنوان رابطه در یک مطالعه  (Notine and Lenze, 2009) . شودبرانگيخته می آیندهاره توسط تفکرمان درب شدتبه

-چشم يانمابطه معناداری به این نتایج رسيدند که ر (Turner and Lapan, 2013)  و تحول شغلیانداز آینده يان چشمم

 تحول شغلیبرای  داریمعنیبينی کننده پيش آیندهاز اندکه چشم یاگونهبه وجود دارد تحول شغلیو  آیندهانداز 

 با تحول شغلیسطح تحصيالت و ، سن يانمرابطه مثبت و معناداری، نتایج این مطالعه همچنين نشان داد که . است

تحول باعث افزایش سطح  آیندهانداز کند که داشتن چشمبيان می Seyamooli, 2008)) دارد وجود آیندهانداز چشم

در مطالعه ( Lent, 2013)شود. همچنين می شدهبينیيشپو بردباری فرد در مقابله با مشکالت و رسيدن به هدف  شغلی

                                                                                                                     
1. future viewpoint 

2 . emotion 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=74674
https://psycnet.apa.org/record/2004-21312-003
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ739917.pdf
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/5584.pdf
http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2008&pages=497-515&author=W.+J.+Mau&title=Handbook+of+school+counseling
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=120844
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=120844
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2013&pages=539-564&author=L.+Turner&author=T.+Lapan&title=Career+development+and+counseling%3A+Putting+theory+and+research+to+work
https://www.springer.com/journal/10746
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2013&pages=115-146&author=R.+W.+Lent&title=Career+development+and+counseling%3A+Putting+theory+and+research+to+work
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تالش  شدهيينتعاز پيش  شغلیتری دارند در رسيدن به اهداف قوی آیندهانداز خود نشان داد که افرادی که چشم

 کنند.بيشتری می

ا  مستقيمی همرابطـه  هکـآموزان در دانش حول شغلیتبرای  های مهمبينی کنندهپيشاز  کی دیگری آن دارد ـب

دهد که بخش اعظمی از مرور شواهد تجربی و نظری نشان می Bazzul, 2012) .) است بلندمدتجویی مفهوم خودنظم

وسـيعی از  هگستر از راه گوناگونهای فراگيران در موقعيت تحول شغلی گوناگوندر ابعاد  انکاريرقابلغتمایز 

در  (Blustein, 2019) است.  Blustein, 2017)) جـوییمانند مفهـوم خـودنظـم قلمروهـای مفهومی ناوابسته به توانایی

تحول  يانمآموزان به این نتيجه رسيد که دانش تحول شغلیجویی با و خودنظم کنترل مطالعه خود با عنوان رابطه منبع

داری جویی نيز رابطه مثبت و معنیو خودنظم تحول شغلی يانمدار و درونی رابطه مثبت و معنی منبع کنترلو  شغلی

درصد از واریانس  31بينی کننده جویی پيشو خودنظم منبع کنترلیج این مطالعه نشان داد که وجود دارد. همچنين نتا

 (2016Falco ,) 1نگرش به مدرسهاند که متغير برخی دیگر از مطالعات نيز نشان داده آموزان هستند.دانش تحول شغلی

های شخصيتی، بخشی، درگيری تحصيلی، ویژگیخودنظم ازجملهبينی کننده مختلفی متغيرهای پيش انيمرابطه 

ه کل مربوط به نگرش را نسبت ب نگرش به مدرسهکنند. گری میواسطه تحول شغلیو غيره را با  آیندهانداز چشم

 McCoach))متغيرهای متعددی است  رندهيدربرگاصطالحی کلی است که  نگرش به مدرسه کند.منعکس میمدرسه 

and Siegle, 2003  را تحصيلی پيشرفت با مرتبطنگرش  اصلی عامل پنج ،گوناگون هایپژوهش از بندیجمع یک در 

ها، نگرش نسبت ، نگرش نسبت به معلمان و کالستحصيلی خود ادراک: از اندعبارت عوامل این. اندکرده گزارش

در مطالعه خود   (Fouad and Santana, 2018) جویی نظم خود/انگيزش و های مدرسهگذاری هدفبه مدرسه، ارزش

آموزان دختر، به این دانش يانمای در : مطالعهتحول شغلیو خودپنداره تحصيلی با  نگرش به مدرسهبا عنوان رابطه 

و  نگرش به مدرسهآموزان دختر باید قبل از هر چيزی از ميزان دانش تحول شغلییج رسيدند که برای ارتقای سطح نتا

و  نگرش به مدرسهآموزانی که سطح دانش چراکهها آگاهی یافت و آن را ارتقاء داد؛ خودپنداره تحصيلی آن

بيشتری را دارند. آخرین یافته این مطالعه نيز  لیتحول شغآگاهی از ها باالتر است ميزان خودپنداره تحصيلی در آن

و خودپنداره  نگرش به مدرسهمتغيرهای  يانممشخص شد که از  گامبهگاماین بود که بر اساس تحليل رگرسيون 

 (Osterman, 2017) .است تحول شغلیتری برای بينی کننده قویاست که پيش نگرش به مدرسهتحصيلی، این متغير 

                                                                                                                     
1 . school attitude 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11422-012-9413-3
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2017&author=D.+L.+Blustein&title=Integrating+theory%2C+research%2C+and+practice%3A+Lessons+learned+from+the+evolution+of+vocational+psychology
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190213701.001.0001/oso-9780190213701
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845316656445https:/journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845316656445
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0013164403063003005?casa_token=jKPCkMiLSVoAAAAA%3AQmkx-eaya-_kDwnVoxlxpK-YFWaDpwgMe2F3Er2Cu37kBmLsEVidxiVwLMwD6o6vrxEipPTctwc&
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0013164403063003005?casa_token=jKPCkMiLSVoAAAAA%3AQmkx-eaya-_kDwnVoxlxpK-YFWaDpwgMe2F3Er2Cu37kBmLsEVidxiVwLMwD6o6vrxEipPTctwc&
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1069072716658324
https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448673
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، آیندهانداز های چشمآموزان مقطع متوسطه عاملخود نشان داد که در دانش ول شغلیــــتحدر الگوی 

-دانش تحول شغلیهای مهم بينی کنندهپيش عنوانبهریزی، اضطراب پایين و پشتکار و تالش خودکارآمدی، برنامه

 تحول شغلیدر مطالعه خود با عنوان تدوین مدلی برای  (Bernan, Eigermoont and Rozhart, 2015) هستندآموزان 

ان دادند که؛ ، نشنگرش به مدرسهای تحصيلی: نقش واسطه تحول شغلیو  جوییصورت یادگيری معنادار، خودنظمبه

ی پایين جویخودنظم. 2ری داشتند بسيار بيشتر بود ــی بيشتجویافرادی که خودنظم يانمتحصيلی در  شغلی تحول .1

بيشتری برخوردار  نگرش به مدرسههایی که از ميزان آن .3شود افراد می يانمدر  تحول شغلیباعث کاهش ميزان 

تحول و  جوییخودنظم يانمافراد در رابطه  نگرش به مدرسه .4 و ه استها بيشتر بوددر آن تحول شغلیبودند ميزان 

تحول ارائه شد، نتایج نشان داد که  (Jansoon, 2013)در مدلی که توسط  کرده است.گر را ایفا مینقش ميانجی شغلی

 متأثرریزی مطالعه و خودتنظيمی مهبردهای یادگيری خودتنظيم همانند مدیریت زمان، برناـــــــاز متغير راه شغلی

بنابراین در  تحصيلی مشخص شدند. تحول شغلیبينی کننده متغيرهای پيش عنوانبهاست و به عبارتی این متغيرها 

های داخلی و خارجی، چندان به بررسی پژوهش کهنیاو با عنایت به  مندرجات این مقدمهبا توجه به پژوهش حاضر 

 تحول شغلیبا  نگرش به مدرسهو  آیندهانداز ی، چشمجویخودنظمقيم و غيرمستقيم متغيرهای روابط و نيز اثرات مست

به همين سازد. ، لزوم بررسی بيشتر این متغيرها را ضروری میاندصورت یکپارچه نپرداختهبهدر نوجوانان تحصيلی 

جویی و خودنظم زمان آینده ازاندچشمبر اساس متغيرهای  تحول شغلیدليل پژوهش حاضر به دنبال تدوین مدل 

 مسئله رونیازا .استمتوسطه اول شهر سنندج  نوجواناندر  نگرش به مدرسهگر بلندمدت با توجه به نقش ميانجی

 :که بود نیا پژوهش نیا یاصل

جویی بلندمدت با توجه به نقش ميانجی و خود نظم آیندهزمان  اندازچشم بر اساس تحول شغلیآیا مدل علی   

 برازش دارد؟ ش به مدرسهنگر

 روش 

دانش  شاملپژوهش جامعه آماری در این . بودسازی معادالت ساختاری همبستگی از نوع مدل روش پژوهش،

 .بود 1398-99سال تحصيلی  طیشهر سنندج  هفتم، هشتم و نهم( در یهاهیپا) نخستمتوسطه  مقطع آموزان نوجوان

 19549این شهر برابر با  وپرورشآموزشده از کارشناسی آموزش متوسطه ش افتیدرمطابق با آمار  این جامعهتعداد 

عيين حداقل حجم نمونه الزم برای گردآوری تدختر بود.  137پسر و  147 رندهيدربرگنفر،  284تعداد نمونه  نفر بود.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845314541517
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=atyponcel&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=literatum&SrcAuth=atyponcel&SID=F4eRHaAYKtadlsCNmOr&UT=WOS%3A000319836300004
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نمونه الزم برای  ازهاند دربارهکه آن باوجود ؛یابی معادالت ساختاری بسيار با اهميت استهای مربوط به مدلداده

بسياری از پژوهشگران حداقل حجم نمونه بر  زعمبه یول ،های ساختاری توافق کلی وجود نداردتحليل عاملی و مدل

نمونه برای هر  20حدود  ،یابی معادالت ساختاری استفاده شودشود نه متغيرها. اگر از مدلها تعيين میاساس عامل

 200حداقل حجم نمونه  یول ،است ازيننمونه  20یا  10برای هر متغير  از لحاظ نظری ..عامل )متغير پنهان( الزم است

)برای جلوگيری از ریزش حجم نفر تعيين گردید  284حجم نمونه برابر با  یسرانگشتبر اساس قاعده  .قابل دفاع است

جنسيت و  برحسبای نسبی طبقه گيری تصادفیکه این نمونه به شيوه نمونه پرسشنامه توزیع گردید( 300نمونه تعداد 

شد. مالک ورود به پژوهش عضویت در مقطع تحصيلی هدف و رضایت آگاهانه محاسبه و انتخاب پایه تحصيلی 

  برای مشارکت در پژوهش بود.

 هاابزار

ماده  Shell, 2008 andHusman () 27 زمان آینده اندازچشم ارزیابی مقياس :1آیندهزمان  اندازچشمارزیابی  مقیاس

گذاری کند. نمرهگيری میرا اندازه آیندهزمان  اندازچشمدارد که چهار بعد سرعت، ارزش، ارتباط و بسط 

( است. نمره باال در این مقياس به معنی 5) موافقم( تا کامالا 1مخالفم )طيف ليکرت از کامالا  بر اساسنامه پرسش

معکوس  صورتبهنامه منفی است و های پرسشتر است. بعضی از مادهبلندمدت زمان آینده اندازچشمداشتن 

را برای  72/0های آزمون به ترتيب ضرایب اعتبار آلفای کرونباخ برای زیر مقياس بر اساسها شود. آنکدگذاری می

برای زیرمقياس بسط گزارش  74/0برای زیرمقياس ارتباط و  82/0برای زیرمقياس ارزش،  72/0زیرمقياس سرعت، 

های ز دادهبا تحليل عاملی تأیيدی مرتبه دوم با استفاده ا Afshari, Shirzadifard, and Ghorban jahromi,  (2017)کردند؛ 

 زمان آینده اندازچشمنامه، پس از اضافه کردن دو ماده جدید برای شناسایی و تأیيد ابعاد حاصل از اجرای پرسش

ضمن تأیيد برازش کامل مدل نشان داد که در مرتبه  RMSEA=0/04 و GFI=0/91 ،AGFI=0/87های شناسهانجام شد و 

در تحليل مرتبه دوم بار عاملی مؤلفه بسط روی سازه  یول؛ خود دارندهای ها همبستگی کافی با مؤلفهاول همه ماده

ایرانی فقط با سه  نوجواناندر  آیندهانداز زمان دهد سازه چشمبه سطح معنادار نرسيده که نشان می آیندهانداز چشم

ساس آلفای شود و لذا در مدل نهایی بعد بسط از تحليل حذف شد و بر ابعد ارزش، اعتبار و سرعت مشخص می

برای زیرمقياس  54/0برای زیرمقياس سرعت،  79/0های آزمون به ترتيب ضرایب اعتبار کرونباخ برای زیرمقياس

                                                                                                                     
1 . measurement of future time perspective 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608007001148
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608007001148
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=664728
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در  کراتبهروایی و پایایی پرسشنامه مذکور  کهازآنجاییآمد.  به دستبرای زیرمقياس ارتباط  78/0ارزش و 

حاضر برای احراز روایی پرسشنامه به روایی محتوایی  در پژوهش روینازااست  احرازشدههای داخل کشور پژوهش

چند نفر از  یموردبررس و برای احراز پایایی پرسشنامه به ضریب آلفای کرونباخ اکتفا شد. روایی محتوایی پرسشنامه

 د مشاور قرار گرفت و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامهتيااس استاد راهنما و خصوصبهاساتيد و کارشناسان 

های سرعت و برای خرده مؤلفه 95/0برای کل پرسشنامه  همچنين نتایج ضریب آلفای کرونباخمذکور تأیيد گردید. 

 آمد. به دست 65/0و ارزش  82/0، ارتباط 75/0

، ابزاری شدهینتدو  Moilanen andDias, Castillo ( ,2014) : این سياهه که توسط1جویی نوجوانانخودنظم سیاهه 

 43شامل  . این سياههاست شدهیطراح (Moilanen, 2007)نسخه  بر اساسجویی نوجوانان برای ارزیابی خودنظماست 

های این سياهه ميزان توانمندی نوجوانان ماده( است. ماده 24بلندمدت )ماده( و  19مدت )ماده و دو زیرمقياس کوتاه

دهد و در ها، افکار، توجه و رفتار مورد ارزیابی قرار میجویی هيجانبازداری، نظم فظ ورا در برانگيختن، بازبينی، ح

)کامالا در مورد من صادق است( 5کند( تا )اصالا در مورد من صدق نمی 1از ای ليکرت درجهمقياس پنج

ره باالتر باشد، نشانگر سطح باالتر متغير است و هر چه نم 215تا  43ها در این سياهه از شود. دامنه نمرهگذاری مینمره

بود. ضریب آلفای  اطمينانقابلسنجی این سياهه در نوجوانان پرتغالی متغير و جویی در فرد است. نتایج روانخودنظم

دهنده همسانی درونی باالی سياهه بود که نشان 84/0مدت و در کوتاه 72/0کرونباخ در زیرمقياس بلندمدت 

تحليل عاملی  از راهروایی سازه سياهه ( Dias and Ryan, 2012) در پژوهش (.Dias and Ryan, 2012)جویی است خودنظم

  مورد تأیيد قرار گرفت. جویینامه مقياس خودنظمپرسش زمانهمتأیيدی و اجرای 

سوال بود،  45نامه که شامل فرم اوليه این پرسش: 2ارزیابی نگرش به مدرسه شده مقیاس یدنظرتجدنسخه 

تهيه شده است و هدف از تهيه آن سنجش عوامل مرتبط با پيشرفت تحصيلی یا  McCoach and Siegle (2003)توسط

 یابیارز اسيمق شده  دنظریتجددر فرم  (McCoach and Siegle, 2003) .آموزان بود عدم پيشرفت تحصيلی دانش

نامه تحليلی این پرسشال تهيه کردند و درباره پایایی و روایؤس 43، گوناگونهای از بررسیپس  مدرسه به نگرش

. مدل حاصل، برازش آماری قابل قبولی دهسوال باقی مان 35های مختلفی انجام دادند که پس از تحليل عاملی نهایی 

                                                                                                                     
1 . adolescent self-regulatory inventory 

2 . school attitude assessment survey-revised 

https://www.scielo.br/j/paideia/a/LhCGSXP5c79XVZgq8K4QyZy/?lang=en
https://www.researchgate.net/publication/226643644_The_Adolescent_Self-Regulatory_Inventory_The_Development_and_Validation_of_a_Questionnaire_of_Short-Term_and_Long-Term_Self-Regulation
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22385839/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22385839/
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0013164403063003005?casa_token=jKPCkMiLSVoAAAAA%3AQmkx-eaya-_kDwnVoxlxpK-YFWaDpwgMe2F3Er2Cu37kBmLsEVidxiVwLMwD6o6vrxEipPTctwc&
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0013164403063003005?casa_token=jKPCkMiLSVoAAAAA%3AQmkx-eaya-_kDwnVoxlxpK-YFWaDpwgMe2F3Er2Cu37kBmLsEVidxiVwLMwD6o6vrxEipPTctwc&
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ها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش: ادراک خود تحصيلی، نگرش نسبت به معلمان و کالسداشت و پنج عامل

نامه برای نمره گيری قرار می داد. در این پرسشرا مورد اندازه خودتنظيمیهای مدرسه و انگيزش/گذاری هدف

به های این روش از تحليل شما نمره بر اساساست.  شدهای ليکرت استفاده ها از مقياس هفت درجهالؤگذاری س

: نگرش نسبت به مدرسه 70تا  35  انيم. نمره جدول زیر قضاوت کنيد بر اساسآمده را جمع کرده و سپس  دست

: نگرش نسبت به مدرسه 140: نگرش نسبت به مدرسه متوسط است. نمره باالتر از 140تا  70 انيمعيف است. نمره ض

ایی و به فارسی برگردانده شده و از لحاظ رو)Mesrabadi and Gazidari, 2013)نامه توسط این پرسشقوی است. 

  یيد قرار گرفته است.أپایایی مورد ت

فرم کوتاه  سياهۀ کوتاه تحول شغلیاز  تحول شغلیبرای سنجش  :1شغلی تحولکوتاه  نسخه استرالیایی سیاهۀ

طراحی  تحول شغلی نامه بر اساس تعریف بلوغ استفاده شد. این پرسشCreed and Patton (2004) ویرایش استراليا

 120فرم  (Super, Thompson, Lindeman, Jordaan, and Myers, 1981) متخصصين آمریکایی بارشده است. برای اولين

، اطالعات تحول شغلی ، مکاشفه تحول شغلی ریزی دارای چهار زیر مقياس طرح نمودند کهی سؤالی آن را طراح

ستراليایی ویرایش کرد و آموزان اآن را برای دانش  )198Super ,3( سوپر بود. تحول شغلی گيری دنيای کار و تصميم

بر بودن به علت زمان سياهۀ کوتاه تحول شغلیسؤالی استراليایی  72مورد کاهش داد. فرم  72را به های آنتعداد ماده

 33به  Creed and Patton (2004) آموزان در پاسخگویی توسط ميلی و کاهش دقت دانشپاسخگویی و ایجاد بی

را  تحول شغلی گوناگونهای نامه جنبهتهيه گردید. این پرسش 12تا  8آموزان پایه سؤال کوتاه شد و برای دانش

( 2ریزی و اطالعات خاص گيری طرحاز ابعاد جهت شدهليتشککه  تحول شغلی ریزی ( طرح1سنجد که شامل می

( 4دنيای کار  ( اطالعات3از ابعاد آگاهی از منابع و استفاده از منابع  شدهليتشککه  تحول شغلی  مکاشفه

 5بر روی مقياس است و  تحول شغلی ریزی مربوط به زیر مقياس طرح 10تا  1های ماده .تحول شغلی گيری ميتصم

 مربوط به زیر مقياس مکاشفه  18تا  11های شود. مادهگذاری می= خيلی زیاد( نمره5= اصالا تا 1) کرتيلدرجه 

 19های شود. مادهگذاری می= قطعاا بله( نمره 5= قطعاا نه تا 1) کرتيلای درجه 5است و بر روی مقياس  تحول شغلی

دنيای کار است و هر ماده یک پاسخ صحيح دارد که آزمودنی باید آن را  مربوط به زیر مقياس اطالعات 26تا 

 33تا  27های باالخره ماده ؛ و4و  3، 2، 2، 3، 1، 4، 3از  اندعبارتها به ترتيب های صحيح مادهمشخص نماید. گزینه

                                                                                                                     
1 . short form of the Australian version of the career development inventory 

https://www.magiran.com/paper/2005613/?lang=en
https://www.researchgate.net/publication/29456894_The_development_and_validation_of_a_short_form_of_the_Career_Development_Inventory-Australia
https://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=1981&author=+Super%2C+D.E.author=+Thompson%2C+A.S.author=+Lindeman%2C+R.H.author=+Jordaan%2C+J.P.author=+Myers%2C+R.A.&title=Career+Development+Inventory%3A+College+form
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2164-4918.1983.tb00099.x
https://www.researchgate.net/publication/29456894_The_development_and_validation_of_a_short_form_of_the_Career_Development_Inventory-Australia
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خ صحيح دارد و است و در این زیر مقياس هم هر ماده یک پاس تحول شغلی گيری مربوط به زیر مقياس تصميم

. در دو زیر 4، 1، 3، 4، 3، 1، 4از  اندعبارتها به ترتيب های صحيح مادهرا مشخص نماید. گزینهآزمودنی باید آن

گيرد. نمرات پایين در دو زیر مقياس اول به های غلط نمره صفر تعلق میو به گزینه 1مقياس آخر گزینه صحيح نمره 

و  تحول شغلی ریزی ضعيف و نمرات باالتر به معنای طرح تحول شغلی اشفه و مک تحول شغلی ریزی معنای طرح

دهنده دانش ضعيف های آخر نيز نشانمناسب است. به همين ترتيب نمرات کمتر در زیر مقياس تحول شغلی مکاشفه 

کوتاه تحول سياهۀ منظور بررسی روایی همگرای است. به تحول شغلی گيری ی اطالعات دنيای کار و تصميمدرباه

 تصميمی بیو  تحول شغلی گيری نامه خودکارآمدی تصميماز پرسش زمانهم Creed and Patton (2004) شغلی

تا حد زیادی با  تحول شغلی گيری استفاده کردند. نتایج نشان داد مقياس خودکارآمدی تصميم تحول شغلی

( و با مقياس 40/0و  56/0به ترتيب دارد )همبستگی مثبت  تحول شغلی ریزی های مکاشفه و طرحزیرمقياس

این پرسشنامه  زمانهمدهنده روایی ( که نشان-19/0و  -34/0به ترتيب ) یمنفهمبستگی  تحول شغلی تصميمی بی

، 71/0 یشغلتحول  های کشف است. در پژوهش حاضر نيز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقياس

 به دست آمد. 67/0 تحول شغلی گيری و تصميم 69/0کار ، اطالعات دنيای 84/0 تحول شغلی طرح ریزی 

 شیوه اجرای پژوهش

هشگران با دریافت مجوز از آموزش و پرورش شهر سنندج، به مدارس مختلف مراجعه نمود و ابزارهای پژو

های آموزان قرار گرفت.. به دليل واضح بودن گویهها در اختيار دانشگردآوری داده ها در ساعات پایانی کالس

ند؛ با این حال در بعضی موارد خاص، آموزان در پاسخ به سؤاالت، با مشکل خاصی مواجه نبودها، دانشپرسشنامه

سازی پژوهش های مدلبرای تجزیه و تحليل داده شد.ها به آنان ارائه میتوضيحات تکميلی در خصوص بعضی گویه

های آماری توصيفی )ميانگين و انحراف معيار(، همبستگی پيرسون و تحليل معادالت ساختاری استفاده از روش

 این های زیادی برای سنجش برازندگی مدل وجود دارد درشناسهيل معادالت ساختاری گردید. از آن جا که در تحل

 خی مجذور شناسهخی،  مجذور مطلق یعنی شناسه از چهار و مدل برآورد برای احتمال حداکثر روش از پژوهش،

 شناسهیعنی  نسبی شناسه، سه 2خطای تقریب مجذورات و ریشۀ ميانگين 1نيکویی برازش شناسهآزادی ،  درجه بر

                                                                                                                     
1- goodness of fit index (gfi) 

2- root mean squared error of approximation (rmsea) 

https://www.researchgate.net/publication/29456894_The_development_and_validation_of_a_short_form_of_the_Career_Development_Inventory-Australia
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 شناسهایجازی یعنی  شناسهو یک  3بانت -، برازندگی هنجار شده بنتلر 2لویس-توکر شناسه،  1ایمقایسه برازش

ها با استفاده از تحليل همهاسترپ استفاده شد. استفاده شد. برای بررسی روابط غيرمستقيم مسيرها از روش بوت

 انجام شدند.  24 4و نرم افزار ایموس 19ی  ویراست ی آماری برای علوم اجتماعافزارهای بستهنرم

 هایافته

پسر  147نفر، شامل  284دانش آموز و تعداد نمونه  19549، جامعه آماری پژوهش شامل 1طبق مندرجات جدول 

 دختر بود. 137و 

 :1جدول 

 آماری مورد پژوهش نوجوانان متوسطه اول شهر سنندجو نمونه  جامعه  

 متغیر
طبقات 

 جامعه

 2ناحیه  1ناحیه 
 کل

 پسر دختر پسر دختر

 جامعه

پایه 

 تحصیلی

 6810 1382 1215 2174 2039 هفتم

 6424 1254 1193 2070 1907 هشتم

 6315 1265 1218 2006 1826 نهم

 19549 3901 3626 6255 5774 کل

 نمونه

پایه 

 تحصیلی

 99 16 15 35 33 هفتم

 94 15 14 34 31 هشتم

 91 15 14 32 30 نهم

 284 46 43 101 94 کل

 

و  039/0تا   -68/1ميان های کجی متغيرها دارای آماره همههای آماری مدل بررسی مفروضهدر 

متغيرها در بازه  همهبرای  شدهمشاهدهبودند. مقدار کجی و کشيدگی  97/1تا  -047/0کشيدگی ميان 

 یکهيچدر این پژوهش  .باشندی متغيرها متقارن مییعنی از لحاظ کجی و کشيدگ؛ ( قرار دارد-2، 2)

بودن  هم خطیبرای بررسی وجود  افزون بر آنکه، نبود 8/0دارای همبستگی باالی  زابروناز متغيرهای 

                                                                                                                     
1- comparative fit index (cfi) 

2- tucker-lewis (tli) 

3- bentler–bonett normed fit index (nfi( 

4- AMOS 
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 زابرونتحمل و عامل تورم واریانس برای تعيين ميزان همپوشی متغيرهای  شناسهچندگانه باال، دو 

متغيرهای  همهتحمل برای  شناسه که یاگونهبهطح قابل قبولی بودند. این ضرایب در س همهمحاسبه شد 

این مفروضه آمد.  به دست 1410/2از  ترکوچکتورم واریانس  شناسهو  466/0از  ترکوچکبين پيش

 شخص شد که این مفروضه برقرار است.نمودار پراکنش تحليل رگرسيون چندمتغيری بررسی و م از راه

نگرش انداز زمان با چشم انيمنتایج ضریب همبستگی پيرسون نشان داد که  2طبق مندرجات جدول 

 = 01/0p؛  xy r= 46/0انداز زمان  با تحول شغلی برابر )(، چشم = 01/0p؛  xy r= 44/0برابر ) به مدرسه

جویی با تحول (، خودنظم = 01/0p؛  xy r= 32/0برابر ) نگرش به مدرسهجویی با خودنظم انيم(، 

با تحول شغلی ضریب همبستگی برابر  نگرش به مدرسه انيمو  ( = 01/0p؛  xy r= 29/0برابر ) شغلی

(47/0 =xy r  01/0؛p = بود ). 

 :2جدول 

 تحول شغلیو  نگرش به مدرسهجویی، انداز زمان، خودنظمچشم انیمنتایج ضریب همبستگی  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

زمان  اندازچشم .1

 آینده
1         

        1 **67/0 سرعت .2

       1 **29/0 **82/0 ارتباط .3

      1 **48/0 **18/0 **72/0 ارزش .4

     1 **24/0 **29/0 **45/0 **44/0 جوییخودنظم .5

    1 **77/0 *15/0 **22/0 **29/0 **30/0 مدت کوتاه .6

   1 **37/0 **88/0 **24/0 **26/0 **44/0 **42/0 بلندمدت .7

  1 **38/0 **44/0 **32/0 **24/0 **38/0 **33/0 **44/0 به مدرسه نگرش .7

 1 **47/0 **29/0 **18/0 **29/0 **36/0 **44/0 **22/0 **46/0 شغلی تحول .8

01/0 ≥ p **        05/0 ≥ p * 

نيست  طابق با واقعو م برازش قابل قبولی واجدمدل نخست نشان داد این ضرایب استاندارد مدل پيشنهادی  

ی های ارزشگذارمؤلفه يانمکه طوریبه هایی صورت گرفت،پس، تعدیل. آن بود و نشانگر  نياز به اصالح

متغيرهای  يانمو  گيری،خود ِتحصيلی، اطالعات و تصميم نگرش به مدرسه و ادراک برای اهداف و انگيزه،

  مدل استاندارد بیضرار شد تا در نهایت الگوی ی دو طرفه برقراجویانداز زمان و خودنظمرونزاد چشمب
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ه نگرش ب

 مدرسه

  جوییخودنظم

 اندازچشم

 آینده

 ارزش

 سرعت

 ارتباط

 کوتاه مدت

 بلندمدت

گیریتصمیم ریزیطرح مکاشفه اطالعات   

 نگرش به معلم

 انگیزه

 نگرش به مدرسه

 ادراک خود

هدفنهادن به ارزش   

**(56/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(79/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(45/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(89/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(83/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(47/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(80/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(59/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(73/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(44/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(83/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(80/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(53/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(63/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

(18/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(47/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

**(61/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

(008/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

(178/0 ) 

 
**(54/17)86

/0  

که  استداری نيازمند این ضرایب استناندارد و آزمون معنیمورد تأیيد قرار گرفت. دوم   یشنهاديپ شده اصالح

انداز زمان و )چشم زابروندر که دارای دو متغير  دومترکيبی ترسيم شوند. لذا مدل ساختاری  صورتبه

  1در شکل  است( تحول شغلیزا )( و یک متغير دروننگرش به مدرسهگر )تغير ميانجیجویی(، یک مخودنظم

 قابل مشاهده است.

 :1ل شک

تحول جویی بر انداز زمان و خودنظم: تأثیرگذاری چشمدوممدل اصالح شده    داریمعنیضرایب استاندارد  و  

  نگرش به مدرسهگری با میانجی شغلی
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مندرجات جدول نشان دهد. مدل به همراه مقادیر مطلوب را نشان میهای برازش شاخص 4جدول 

کای اسکوئر تقسيم حاصل تقسيم  که است 68با درجه آزادی  10/191برابر با  2Xدهد که مقدار آماره می

  1نيکویی برازش شناسه. استکه حاکی از برازش خوب مدل  هست  5( کمتر از 81/2بر درجه آزادی )

 889/0برابر   2نيکویی برازش اصالح شده شناسهن دهنده برازش مطلوب مدل است. است که نشا 915/0

بنابراین مدل از برازش مطلوب برخوردار است. مقدار ریشه ميانگين مربعات خطای  85/0که بزرگتر از  است

مدل است، مناسب بوده و نشان دهنده تأیيد  1/0که باتوجه به اینکه کمتر از  است 062/0نيز   3برآورد

و  692/0برازش تطبيقی شناسه، 90/0  5لویس -توکلر شناسه، 921/0 4بونت -بنتلر شناسه. استپژوهش 

 .استی برازش مطلوب و تأیيد مدل پژوهش است که همگی نشان دهنده 90/0 7برازش نسبی شناسه

 :4جدول 

 و مدل اصالح شده دوم  kosjهای برازش مدل پیشنهادی شاخص

 اصالح شدهمدل  مدل پیشنهادی 

 تفسیر مالک میزان تفسیر مالک میزان های برازش شناسه

 مطلق

 - - 39/310 - - 10/191 (2χکای اسکوئر )

 - - 72 - - 68 (dfدرجه آزادی )

  05/0بیشتر از  001/0  05/0بیشتر از  001/0 داریمعنیسطح 

  df)2(χ/نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
39/310 

 72بخش بر 
 برازش قابل قبول 5از  کمتر

10/191 

 68بخش بر 
 برازش مطلوب 5کمتر از 

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  915/0 برازش ضعیف 90/0بیشتر از  771/0 (GFIنیکویی برازش ) شناسه

 برازش مطلوب 85/0بیشتر از  889/0 برازش ضعیف 85/0بیشتر از  812/0 (AGFIنیکویی برازش اصالح شده ) شناسه

 یقیتطب

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  905/0 برازش ضعیف 90/0بیشتر از  768/0 (RFIبرازش نسبی ) شناسه

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  924/0 برازش ضعیف 90/0بیشتر از  853/0 (IFIبرازش افزایشی ) شناسه

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  923/0 برازش ضعیف 90/0بیشتر از  851/0 (CFIبرازش تطبیقی ) شناسه

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  90/0 برازش ضعیف 90/0بیشتر از  812/0 (TLIلویس ) -توکلر شناسه

 برازش مطلوب 90/0بیشتر از  921/0 برازش ضعیف 90/0بیشتر از  817/0 (NFIبرازش تصبیقی ) شناسه

 مقتصد

 برازش مطلوب 1/0کمتر از  062/0 برازش قابل قبول 1/0کمتر از  108/0 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 برازش مطلوب 50/0بیشتر از  663/0 برازش مطلوب 50/0بیشتر از  646/0 (PNFIبرازش مقتصد هنجار شده ) شناسه

 برازش مطلوب 50/0بیشتر از  593/0 برازش مطلوب 50/0بیشتر از  597/0 (PGFIنیکویی برازش مقتصد ) شناسه

01/0 ≥ p         **05/0 ≥ p * 

                                                                                                                     
1 . GFI 
2 . AGFI 

3 . RMSEA 

4 . NFI 

5 . TLI 

6 . CFI 

7 . RFI 
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توان نتيجه گرفت که مدل نظری مربوط به مدل های کمی برازش میباال و شاخص مندرجاتبا توجه به 

 يانمتوان به روابط درون مدل و مقادیر ضریب رگرسيونی بنابراین می؛ نظری تحقيق مدلی قابل قبول است

 يانم داریمعنیغير مستقيم، کل و سطح ضرایب اثر مستقيم،  6متغيرهای پنهان پرداخت. در جدول 

 متغيرهای پژوهش آورده شده است.

 .6جدول 

 برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل الگو 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم مسیر

تحول شغلی ←انداز زمان چشم  61/0 ** - 694/0 ** 

تحول شغلی ←جوییخودنظم  008/0  - 04/0  

نگرش به مدرسه ←انداز زمانچشم  47/0 ** - 47/0 ** 

نگرش به مدرسه ←جوییخودنظم  182/0  - 182/0  

تحول شغلی ←نگرش به مدرسه  178/0  - 178/0  

تحول شغلی -نگرش به مدرسه -انداز زمانچشم  - 084/0  - 

تحول شغلی -نگرش به مدرسه -جوییخودنظم  - 032/0  - 

R2 نگرش به مدرسه   35/0  - - 

R2 تحول شغلی   54/0  - - 
01/0 ≥ p **        05/0 ≥ p * 

 گیریبحث و نتیجه

 بر بلندمدت ییجوخودنظم و ندهیآ زمان اندازچشم انيم رابطه از یعل مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش

 انجام سنندج شهر یهاخانواده نوجوان فرزندان در مدرسه به نگرش یاواسطه نقش به توجه با یشغل تحول

زمان آینده  اندازچشم بر اساسآیا مدل علی تحول شغلی   که بود نیا پژوهش نیا یاصل مساله روازاین .شد

 پژوهش نیا یها افتهی جویی بلندمدت با توجه به نقش ميانجی نگرش به مدرسه برازش دارد؟و خود نظم

 شد؛ ینيب شيپ مدرسه به نگرش و ندهیآ زمان اندازچشم  تراز از اطالع با یشغل تحول که داد نشان

 یعل ريتأث مدرسه به نگرش نداشتند؛ یريتأث ميمستق طوربه یشغل تحول و مدرسه به نگرش بر ییجوخودنظم

 به نگرش یگريانجيم با ییجوخودنظم و زمان اندازچشم نيهمچن. نداشت یشغل تحول بر یميمستق و

 زمان اندازچشم داریمعن ريتأث دیمؤ ژوهشپ نیا یهاافتهی. نداشت یشغل تحول بر  ميرمستقيغ مدرسهاثر

 .است نوجوان فرزندان یشغل تحول بر  ندهیآ
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و مستقيم دارد. این یافته با نتایج  یعل، اثر تحول شغلیانداز زمان بر که چشم بخشی از یافته ها نشان داد

 ) Rozhart, 2015 andBernan, Eigermoont( و (2017Osterman ,) و )2018Santana and Fouad ,(های پژوهش

یک خصيصۀ منحصر به فرد انسانی  عنوانبهدارند  آیندهتعيين انتظاراتی که افراد در  .استهماهنگ و همسو 

گيری در دوران نوجوانی شکل (.Zimbardo, 1999کند )ایفا می هاآننقش مهمی در شکل دادن به رفتار فعلی 

بر  آیندهتوسعه اهداف فردی در زمان  جهيدرنتدر نوجوانان و  آیندهش توانایی نگاه به نظریۀ ذهن و پيدای

و ادراک از زمان  آیندهگذارد. توانایی بازنمایی چگونگی اتخاذ راهبردهای سازشی در زمان حال تأثير می

نقش مهمی در اهدافی تعيين کنند که  آیندهدر  گوناگونباعث می شود افراد برای خود در فواصل زمانی 

، پيشرفت تحصيلی گوناگونهای های جاری خواهد داشت در فرهنگایجاد انگيزه برای شرکت در فعاليت

های است. بسياری از فعاليت آیندهگذاری معطوف به به خودی خود یک غایت نيست، بلکه یک سرمایه

 گوناگونهای نایی ایفای نقشو توا آیندهبرای زندگی نوجوانان سازی تحصيلی در مدارس به منظور آماده

اند. برخی از متفاوت زمان آینده اندازچشمدوره تحصيالت متوسطه از لحاظ  نوجوانان شود.ریزی میطرح

و برخی دیگر کمتر  خود دارند آیندهتصویر روشنی از نقش تحصيالت در زندگی و پيشرفت نوجوانان 

های تحصيلی جاری فواید فعاليت هاآنکنند. زندگی میرسند و بيشتر در زمان حال به نظر می آیندهنگران 

های تحصيلی قائل گيرند و ارزش انداکی برای فعاليتخود را در نظر نمی آیندهبرای زندگی 

 در پژوهشی با دانش آموزان دبيرستان .)Husman and Lens, 1999; Peetsma and Van der Veen,2011)هستند

(2008 Husman and Shell, )  را « بسط»و « ارزش»، «سرعت»، «ارتباط»شامل  آیندهزمان  اندازچشمچهار بعد

ها ت فرجهفرد به سم« گرایش»، با آیندهزمان  اندازچشماند. بسط و ارتباط همسو با بعد شناختی متمایز کرده

شود. از سوی یا فواصل زمانی  آگاهی فرد برای ارتباط رفتارهای حاضر به اهداف مورد نظر، مشخص می

کند که ، به این نکته اشاره میدر فوقارائه شده  آیندهزمان  اندازچشمدیگر، ارزش و سرعت، همسو با بعد 

برای رسيدن به آن اهداف مدیریت کرد شوند و چگونه های مختلفی به اهداف نسبت داده میچگونه ارزش

 صورتبه 1لبيشتر، چهار مؤلفه مدل هاسمن و شها می پردازند. برای توضيح وقایع پيشرو سازماندهی فعاليت

است  آیندهفعاليت های حال و اهداف  انيمتوانایی ایجاد رابطه  عنوانبه ارتباط:. 1 شود.جداگانه بررسی می

                                                                                                                     
1 . Husman & Shell 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1069072716658324
https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448673
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845314541517
https://psycnet.apa.org/record/2001-01411-006
https://www.researchgate.net/publication/240240903_The_Role_of_the_Future_in_Student_Motivation
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475210000678
https://www.researchgate.net/publication/223571394_Beliefs_and_Perceptions_about_the_Future_A_Measurement_of_Future_Time_Perspective
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 Simons, Dewitte and) آیندهاعمال فعلی و بروندادها و اهداف  انيمد ارتباط و به تمایلی کلی برای ایجا

Lens, 2004)   از نظر فرد اشاره دارد و حاکی از داشتن طرح و نقشه برای  آیندهو اهميت کلی دستاوردهای

 Husman and Shell, 2008)اولين بار توسط  تمفهوم سرع . سرعت:2.  (Husman and Shell,2008)است  آینده

و به ادراک از سرعت گذر زمان و توانایی ادراک شده افراد برای مدیریت کردن وقایع پيش رو مطرح شد ( 

افراد با چه سرعتی رخ می دهند و چه ميزان  تصویرسازی شده آیندهاشاره دارد: ادراک اینکه وقایع در 

 آیندهاینکه نقشه ها و طرح های فرد تا چه ميزان در  . بسط:3 وجود دارد. هاآنتوانایی برای مدیریت کردن 

ناميده می شود. اهدافی که در محدودۀ افق زمانی فرد قرار می « بسط»گسترش می یابند در ادبيات پژوهشی 

واضح تر و با اهميت تر ادراک می شوند تا اهدافی که خارج از فضای زمانی عادی  گيرند عموما نزدیک تر،

دورتری گسترش یابد، اهداف بلندمدت نزدیک تر و بااهميت تر  آیندهفرد هستند. هر قدر افق زمانی افراد به 

جاذبه به ميزان اهميتی که افراد برای  . جاذبه:Tucker, Vuchinich and Rippens, 2002 .( 4رسند )به نظر می 

تأخير لذت تعریف  عنوانبهدور قائل اند اشاره دارد. مفهوم جاذبه همچنين  آیندهاهداف قابل دسترس در 

برای بازنمایی ارزش قائل شدن « ارزش»به جای جاذبه از اصطالح  Husman and Shell (2008)شده است. 

که ذکر استفاده می کنند؛ با توجه به آنچه  آیندهو به ویزه تمایل به قربانی کردن زمان حل به نفع  آیندهبرای 

 و مستقيم داشته باشد. یعل، اثر تحول شغلیانداز زمان بر شد طبيعی است که چشم

و مستقيم ندارد. این یافته با  یعل، اثر تحول شغلیجویی بر که خودنظم داد نشان ها افتهی از دیگری بخش

مطالعه خود با عنوان رابطه در  Jansoon, 2013)) باشد.هماهنگ و همسو نمی Jansoon, 2013))نتایج پژوهش 

و  تحول شغلی انيمکه  آموزان به این نتيجه رسيددانش تحول شغلیجویی با و خودنظم کنترلمنبع

داری جویی نيز رابطه مثبت و معنیو خودنظم تحول شغلی انيمدار و درونی رابطه مثبت و معنی کنترلمکان

درصد از  31بينی کننده جویی پيشو خودنظم کنترلاد که منبعیج این مطالعه نشان دوجود دارد. همچنين نتا

آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  به دستتفاوت نتایج  آموزان هستند.دانش تحول شغلیواریانس 

مذکور را می توان اینگونه بيان داشت که این پژوهش در جامعه ای متفاوت با تحقيق حاضر انجام پذیرفته 

دوره اول متوسطه انجام شده است در حالی که پژوهش نوجوانان ن پژوهش فقط بر روی است. همچنين ای

((Jansoon, 2013  مقطع تحصيلی انجام شده است این در حالی است که  متوسطه دومنوجوانان بر روی

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15296544/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15296544/
https://www.researchgate.net/publication/223571394_Beliefs_and_Perceptions_about_the_Future_A_Measurement_of_Future_Time_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/223571394_Beliefs_and_Perceptions_about_the_Future_A_Measurement_of_Future_Time_Perspective
https://psycnet.apa.org/record/2002-15488-009
https://www.researchgate.net/publication/223571394_Beliefs_and_Perceptions_about_the_Future_A_Measurement_of_Future_Time_Perspective
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=atyponcel&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=literatum&SrcAuth=atyponcel&SID=F4eRHaAYKtadlsCNmOr&UT=WOS%3A000319836300004
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=atyponcel&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=literatum&SrcAuth=atyponcel&SID=F4eRHaAYKtadlsCNmOr&UT=WOS%3A000319836300004
http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=atyponcel&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=literatum&SrcAuth=atyponcel&SID=F4eRHaAYKtadlsCNmOr&UT=WOS%3A000319836300004
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نوجوانان یعنی یک قابل مقایسه نيست  دوم مقطع تحصيلی متوسطهبه دالیلی که خواهد آمد، با  اول متوسطه

تواند به تنهایی تضمينی برای موفقيت در های این دوره را نمی، موفقيتاول مقطع تحصيلی متوسطهموفق در 

مقطع موفق در نوجوان است. بداند، هر چند یکی از پيش نيازهای مهم و اساسی  دوم مقطع تحصيلی متوسطه

دارد. های جدیدتری نياز به مهارت دوم سطهمقطع تحصيلی متو، برای موفقيت در اول تحصيلی متوسطه

ها در این دوره بسيار متفاوت است و درس متوسطه دومنسبت به  متوسطه اولها در سطح و کيفيت درس

 مقطع تحصيلی متوسطهبنابراین نمره ؛ شوندتر و دشوارتر میپيچيده« مثل انرژی اتمی متوسطه دومبویژه در »

های جدیدی ها و نگرانیفضای جدید، ترس. قابل مقایسه نيست هارخی از درسدر ب متوسطه دومبا نمره  اول

نوع ارتباط د. شونهای پنهان، آشکارتر میها و تواناییدر فضای جدید، ضعفد. آوررا پدید می

دليل ها به و نزدیک ميان آن هيجانیکند و امکان دارد آن رابطه آموزان با دبيران تا حدودی تغيير میدانش

آموزان تر تبدیل شود که پذیرش آن برای برخی از دانشای جدیها به رابطهافزایش کمی و کيفی درس

آموزان دشوار باشد و این پذیرش نظم در مدرسه جدید ممکن است برای برخی از دانشد. آسان نخواهد بو

بخش بزرگی از انرژی  ده ودا مقابل مدرسه قرار آموز را دردانش عدم پذیرش باعث درگيری ذهنی شود و

آورد که اگر با پدید می هيجانیدر فضای جدید، دوری از دوستان قدیمی یک خالء دهد.  او را هدر

آموزان را اعتماد به نفس جمعی دانش انگيزه درسی را کاهش خواهد داد و های جدید جبران نشود،دوستی

 د.کم خواهد کر

انداز که چشم که داد نشان ها افتهی از دیگری یبخشت، همان گونه که در شکل یک قابل مشاهده اس

به آزمون این فرضيه  های قبلی دقيقاا اگر چه در پژوهشو مستقيم دارد.  یعل، اثر نگرش به مدرسهزمان بر 

های قبلی که به این فرضيه نزدیک هستند و فرضيه هم ها و پژوهشاست ولی بسياری از نظریه نشده گذاشته

نتایج مطالعات فرزین، برزگربفرویی و فقيهی این نتيجه همسو هستند.  ه، باها نوشته شدپيشينهبر اساس همين 

های آموزش های منفی، برنامههای مثبت و کاهش هيجانجهت افزایش هيجانحاکی از آن است که  (2020)

 دیدگاه. طبق زمانی متعادل به متخصصان ارایه گردد اندازچشمآموزان به انشزمان درمانی جهت هدایت د

(2007) Worrell and Mello  مناسبی هم نگرش مثبت و هم نگرش منفی را نسبت به  طوربهانداز زمانی چشم

بر این باور هستند که مسائل مرتبط با گذشته و  Lee et al (2010)سنجد. همچنين می ندهآیگذشته، حال و 

http://jsp.uma.ac.ir/article_908.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0013164406296985
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0361476X10000123
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شمار گيری به سوی هدف به و جهت گزینیهای مهمی برای هدفتعيين کننده آیندهمربوط به  اندازچشم

های زمانی و آموزان رابطه دارد. مقولهگيری تحصيلی دانشزینی و جهتگآیند، به ویژه با هدفمی

پيامدهای  انيمتوانایی افراد در ایجاد ارتباط دهد. های زمانی فرد، تصميمات او را تحت تأثير قرار میدیدگاه

ی خود قائل آیندهشتری برای اهداف ها ارزش بيشود که آنباعث می آیندهجاری با اهداف و آرزوهای 

. (Phalet, Andriessen and Lens, 2004)حرکت کنند  آیندهشوند و با تالش بيشتری به سمت تحقق اهداف 

 ,Zimbardo and Boyd)دليلی بر ضریب هوشی باال نيست  آیندهتوان گفت که گرایش باال به می روازاین

بر  گوناگونهای کردن، یافتن راه حلباعث سنجيده عمل  آیندهزمان  اندازچشم؛ بلکه تمرکز بر (2008

 Phalet, Andriessen) تواند منجر به پيشرفت تحصيلی شودشود که میت میدمسائل و تمرکز بر اهداف بلندم

and Lens, 2004 ؛Zimbardo and Maslach, 1992)گام  آیندهزمان  اندازچشمتوان نتيجه گرفت که ؛ لذا می

گيری جهت آیندهیرا افرادی که به سوی آموزان ایرانی است، زمهمی در جهت موفقيت تحصيلی دانش

ریزی و سازماندهی مناسب کارها و تنظيم مناسبی دارند در تالش هستند تا با تأخير لذات زودگذر، به برنامه

نگرش ود بتواند موجب ببهیابی به اهداف بلندمدت تالش کنند که این امر میاهداف پرداخته و برای دست

 در آنان شود. به مدرسه

و مستقيم ندارد. این  یعل، اثر نگرش به مدرسهجویی بر خودنظم که داد نشان ها افتهی از یگرید بخش

همخوانی  Mousavi and Badri (2016) و  Brennan, Gigmont, and Daydream (2015)های یافته با پژوهش

های روانی برای کنترل وضعيت درونی، جهت دستيابی به اهداف باالتر، کوشش عنوانبهندارد. خودتنظيمی، 

گری یکی از مفاهيم نظریه خودتعيين عنوانبهخودتنظيمی  (. Buhrau andSujan, 2014تعریف شده است )

اهداف یابی علی و گری دارای دو مفهوم اساسی تحت عنوان جهتشناخته شده است. نظریه خودتعيين

یابی شخصی است یابی خودتنظيم، خودیابی کنترل شده و جهتیابی علی شامل جهتزندگی است. جهت

(Deci and Ryan, 2008 ؛ به نقل ازSalarifar, Pouretemad, Haydari and Asgharnejad (2011.) از ابعاد یکی 

ای اصلی یادگيری و آیندهخودتنظيمی، خودتنظيمی در یادگيری و تحصيل است. سازمان دادن و تنظيم فر

خودتنظيمی تحصيلی های قوی شود. شاخصخودتنظيمی تحصيلی انجام می از راههای مربوط به آن فعاليت

یابی هدفی، جستجوی کمک، ساختارهای محيطی و راهبردهای شامل خودارزشيابی، سازماندهی، جهت

https://www.researchgate.net/publication/263219735_How_Future_Goals_Enhance_Motivation_and_Learning_in_Multicultural_Classrooms
https://www.amazon.com/Time-Paradox-Psychology-That-Change/dp/1416541993
https://www.amazon.com/Time-Paradox-Psychology-That-Change/dp/1416541993
https://www.researchgate.net/publication/263219735_How_Future_Goals_Enhance_Motivation_and_Learning_in_Multicultural_Classrooms
https://www.researchgate.net/publication/263219735_How_Future_Goals_Enhance_Motivation_and_Learning_in_Multicultural_Classrooms
https://www.amazon.com/Time-Paradox-Psychology-That-Change/dp/1416541993
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845314541517
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=7411
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=7411
https://www.researchgate.net/publication/277590641_Temporal_mindsets_and_self-regulation_The_motivation_and_implementation_of_self-regulatory_behaviors
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=380288
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=380288


 221                                                  ...                  تنظیمیخود و ندهیآ اندازچشم انیم ۀرابط یعل مدل نیتدو

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy  

آموزان با حافظه است که با پيشرفت تحصيلی رابطه مثبت دارد.  نتایج تحقيقات حاکی از آن است که دانش

يزه و عالقه باالتری برای ادامه بخش و مطلوب و همچنين انگخودتنظيمی باال، پيشرفت تحصيلی رضایت

 ,Broadbent and poon؛ Daniela, 2015؛ Zimmerman andKitsantas, 2014 ؛ Matuga, 2009)تحصيل دارند 

های مدیریت زمان، تمرین معنادار و فرد خودتنظيم، فردی هدفمند است که با استفاده از تکنيک (.2015

ردهای شناختی و فراشناختی و احساس خودکارآمدی، سعی در رسيدن به دار، کاربردهای مناسب راهبجهت

ها و استعداد خود دارد که چنين فردی به واضح اشتياق باالیی را هدف به بهترین شيوه، هماهنگ با توانایی

تواند باعث دهد، بنابراین این موارد می، شناختی و رفتاری از خود نشان میهيجانی گوناگونهای در حيطه

طور که مالحظه شد نتایج تحقيق این اظهارات رو تأیيد نکرد که همان یول؛ شود نگرش به مدرسهافزایش 

ها انجام پذیرفته است. ای متفاوت با سایر پژوهشاین باشد که این پژوهش در جامعهتواند علت آن می

رای بررسی خودتنظيمی و ، ابزار متفاوت مورد استفاده بموردبررسیهای سنی همچنين متفاوت بودن گروه

هایی با ها از دالیل احتمالی نتایج غيرهمسو است. دوره نوجوانی تفاوتنوع آزمون آماری برای تحليل داده

 های سنی دارد که ممکن است نتایج متفاوت تحقيقات را تبيين کند.سایر گروه

و مستقيم ندارد. این  یعلاثر ، تحول شغلیآموشگاهی بر  هيجانکه  که داد نشان ها افتهی از دیگری بخش

 Gilham and Leonthal (2018 ،)Iishiman (2016 ،)Brennan, Gigmont and Daydream هاینتایج پژوهشیافته با 

 باشد این تواندمی هایافته گوناگونی این برای علت یک رسدمی نظر به. استناهماهنگ و ناهمسو  (2015)

 همه دیگر، سوی از و ندارد تحول شغلی  ابعاد همه با یکسانی بطهرا نگرش به مدرسه سو،یک از که

 جنبه است محتمل یعنی؛ ندارند تحول شغلی از خاص جنبه یک با یکسانی رابطه نگرش به مدرسه هایجنبه

 از دیگری بُعد برای جنبه همان و باشد مفيد تحول شغلی از خاصی جنبه برای تنها نگرش به مدرسه از خاصی

 باشد. داشته منفی اثر دارد امکان حتی یا باشد اهميتبی فرد یتحول شغل

 تحول شغلیبر  نگرش به مدرسهگری با ميانجی زمان اندازچشمنتایج آزمون بوت استروپ نشان داد که 

 Gilham andهای و غيرمستقيم ندارد. این یافته با نتایج پژوهش یعلاثر متوسطه اول شهر سنندج  نوجوانان

Leonthal (2018 ،)Iishiman (2016)  نگرش به جی یکی از دليل عدم نقش ميان. استناهماهنگ و نا همسو

http://www.anitacrawley.net/Resources/Articles/Matuga.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0361476X14000162
https://www.researchgate.net/publication/282536517_The_Relationship_Between_Self-Regulation_Motivation_And_Performance_At_Secondary_School_Students
https://www.researchgate.net/publication/275589401_Self-regulated_learning_strategies_academic_achievement_in_online_higher_education_learning_environments_A_systematic_review
https://www.researchgate.net/publication/275589401_Self-regulated_learning_strategies_academic_achievement_in_online_higher_education_learning_environments_A_systematic_review
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2140005/
https://www.researchgate.net/publication/240240903_The_Role_of_the_Future_in_Student_Motivation
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845314541517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2140005/
https://www.researchgate.net/publication/240240903_The_Role_of_the_Future_in_Student_Motivation
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به واسطۀ متغيرهای دیگری مانند خودپنداره  تحول شغلیزمان و  اندازچشم يانماین است که رابطۀ  مدرسه

 گيرد.های تحصيلی و غيره صورت میهای شخصيتی، استرستحصيلی، ویژگی

 یتحول شغلبر  نگرش به مدرسهگری با ميانجی جوییبوت استروپ نشان داد که خودنظمنتایج آزمون 

 Brennan, Gigmont and این یافته با پژوهشو غيرمستقيم ندارد.  یعلاثر شهر سنندج متوسطه اول  نوجوانان

Daydream (2015) .گيری متفاوت در زهتواند استفاده از ابزارهای انداعلت این ناهمسویی می همخوانی ندارد

توان گفت ماهيت پيچيده متغيرهای علوم انسانی و همچنين در تبيين این یافته میباشد.  خودتنظيمیزمينه 

که تواند دليلی باشد بر ایناند میقرار نگرفته موردبررسیکه در این پژوهش  وجود متغيرهای ميانجی دیگری

گونه که هست شناسایی کنيم. به همين را آن تحول شغلیو  يمیخودتنظدو متغير  يانمما نتوانيم رابطه واقعی 

 يانمقرار گيرد تا ماهيت رابطه  موردبررسیهای دیگر شود رابطه این دو متغير در پژوهشخاطر توصيه می

 این دو متغير بيشتر آشکار گردد.

 های پژوهشیتمحدود

ژوهش کمی اشاره کرد؛ زیرا با استفاده از توان به استفاده از یک روش پهای این مطالعه میاز محدودیت

های توان به یافتهیافته مییافته و ناساختیافته، نيمه ساختهای ساختمصاحبه از راهروش تحقيق کيفی 

های کيفی نظير ساخت که از روشهای پژوهش این امکان را فراهم میعميق دست یافت اگر تغيير در هدف

آمد؛ عالوه بر این با توجه به تری به دست مییافته استفاده شود، نتایج کاملهای عميق و نيمه ساختمصاحبه

که برای ارزیابی مدل پيشنهادی پژوهش از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شده است؛ لذا این

گيری علت و معلومی باید با احتياط صورت گيرد و نيز در پژوهش حاضر به منظور مدل یابی معادالت نتيجه

کارگيری طرح های طولی های آن مستلزم بهبنابراین، تکرار یافته ری از طرح مقطعی استفاده شده استاختاس

 است.

 پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی

 پشتوانه جینتاکرده است.  فراهم نیمشاور و پژوهشگران یبرا را یارزشمند اطالعات مطالعه نیا جینتا

 یراستا در. استآورده  فراهم نوجوانان یشغل تحول  یارتقا ارسازوک نييتع یبرا یتوجهدرخور  یپژوهش

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845314541517
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845314541517
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 و شهرها ،یليتحص مقاطع یهایآزمودن با یمشابه یهاپژوهش شودیم شنهاديپ  ،یآت مطالعات بهبود

 دهد،یم شیافزا را هاافتهی یریپذميتعم قدرت کهنیا بر عالوه رایز رد؛يگ صورت گوناگون یهافرهنگ

 تحول در زمانانداز چشم مهم گاهیجا و نقش به توجه با نيهمچن. کند فراهم را جینتا سهیقام نهيزم تواندیم

 ناظران توسط  یبازآموز تيقابل واجد و  مرتبط یآموزش-روان مداخالت  شودیم شنهاديپ نوجوانان، یشغل

 و انيمرب چراکه ؛شود برگزار نیوالد و یتيترب انيمرب یبرا یدرمانروان و مشاوره امور درمتخصص  ارشد

  تحول و یريگشکل  در نیوالد و انيمرب. هستند نوجوانان و کودکان یبرا یمهم یتيترب یالگوها نیوالد

 بهبود در ،هابرنامه گونهنیا یريادگی با توانندیم لذا هستند، مؤثر و  حساس نوجوانان و کودکان  یهانگرش

 .باشند کوشا انزم درباره نوجوانان و کودکان زين و شیخو نگرش

 

 اخالق پژوهش

 .بود مطالعه نیا مراحل همه سلوحه عمل در APA یارهایمع اساس بر قیتحق اخالق اصول

 مشارکت نویسندگان

دکتری نویسنده اول استخراج  نامهانیپاو از بود همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری با توجه به روش پژوهش   در این مطالعه

 .ندمشارکت داشت یبندجمع، نگارش و تحلیل و مرورندگان در امر تمامی نویسگردید. 

 منابع مالی

 این مطالعه با هزینه شخصی محققان انجام شد. 

 هادادهدسترسی به مواد و 

در  آسانیبه گوگل، آرشیو مجالت و سایت جهاد دانشگاهی از راهمقاالت استفاده شد. این  قبلی یهاپژوهشدر این پژوهش از  

 محققان قرار دارد. دسترس

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

 .ندارد یسازمان ای گروه فرد، منافع با یتضاد گونهچیه یپژوهش اثر نیا که دارندیم اعالم سندگانینو

 سپاسگزاری

 از شد، انجام مدارس نیا محترم آموزان دانش مشارکت با و سنندج مدارس رممحت معلمان و کارکنان با همیاری مطالعه نیا

 متشکریم. هاآن همهمشارکت علمی 
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