
 

 

در ارتباط خودتنظیمی یادگیری ای  بررسی نقش واسطه
کیفیت  تردید تحصیلی _ شغلی در  و تحصیلی شورتمبین 

 آموزان دوره متوسطه دانش

 3رضا خدایی، 2منیره اسماعیل بیگی ماهانی، 1یاسر رضاپور میرصالح 

 26/1/3127_ تاریخ پذیرش:  31/3/3127تاریخ دریافد:  چکیده
در ارتبدا  بدین خودتنظیمی یادگیری ای هدف بررسی نقش واسطهپژوهش حاضر با  هدف:

آمددوزان دوره دوم متوسددطه در دانددش تحصددیلی ش شددغلیتحصددیلی و تردیددد  شددور مکیفیددت 
کدده بددا اسددتفاده از تحلیددل  انجددام شددد. روشا مطالعدده حاضددر یددک پددژوهش همبسددتگی بددود 

کلیدده دانددش آمددوزان دوره دوم معددادال  سدداختاری انجددام شددد. جامعدده آمدداری ایددن پددژوهش 
گیری  بودنددددد. بددددا روش نموندددده 7034 -31شهرسددددتان اردکددددان در سددددا  تحصددددیلی  متوسددددطه

گدردآوری داده 234ای  خوشه هدا از مقیداس همددلی  نفر از این جامعه انتخا  شددند. بدرای 
اسدتفاده شدد. در خودتنظیمی یادگیری و  تحصیلی ش شغلیتصمیمی  بی، و ارتباطی شورتیم

اده از تحلیل همبستگی پشرسون و تحلیل معادال  آوری شده با استفهای جمعنهایت داده
هدا نشدان داد کده نتدای  تحلیدل داده ها: یافتوهسداختاری مدورد تجهیده و تحلیدل قدرار گرفتندد. 

تحصددیلی ش توانددد بدده طددور مسددتقیی بددر تردیددد تحصددیلی عددالوه بددر اینکدده مددی شددور مکیفیددت 
تردیددد ، خددودتنظیمییددادگیری توانددد بددا اثرگدد اری بددر مددی، آمددوزان تدد ثیر بگدد ارددانددش شددغلی

های مددد   ( و شدداخصp<37/3آمددوزان تحددت تدد ثیر قددرار دهددد   را در دانش تحصددیلی ش شددغلی
محاسددبه ضددریی مسددیر ، پددشش فددرو پددژوهش بدده بددرازش مطلددو  رسددیده انددد. بددا ایددن وجددود
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 ایرانا، اردکان، دانشگاه اردکان، یشناس ر اندانشکده علوم تربیتی   ، کارشناس ارشد مشاوره خانواده ا2
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استروپ نشان داد که تد ثیر مسدتقیی بیشدتر از تد ثیر غیرمسدتقیی از -غیرمستقیی به شیوه بو 
تددوان نتیجدده هددا مدیبدا توجدده بدده ایدن یافتدده .اگیوورینتیجووهبدود. خددودتنظیمی یددادگیری طریدق 

تحصدیلی ش تردید  و تحصیلی شور مدر ارتبا  بین کیفیت خودتنظیمی یادگیری گرفت که 
کنددد و از نقددش یددک متغیددر میددانجی را ایفددا مددی دوره دوم متوسددطه آمددوزاندر دانددش شددغلی

در  تحصدددیلی ش شدددغلیتدددوان تردیدددد هدددی مدددی ،تحصدددیلی شدددور مطریدددق افدددزایش کیفیدددت 
افدزایش ها در آنرا خودتنظیمی یادگیری توان راهبردهای آموز را کاهش داد و هی می دانش

 شود.  می تحصیلی ش شغلیداد که به نوبه خود منجر به کاهش تردید 
، خودتنظیمییادگیری ، تحصیلی ش شغلیتردید ، تحصیلی شور مکیفیت  کلیدی:های  واژه

 آموزاندانش

 مقدمه
زممممان ، آمممموزان همممای تحصمممیلی بمممرای دانش تمممرین   آسمممیب پمممذیرترین دورهیکمممی از مهمممم

کمه بسمیاری از دانمشانتخاب رشته تحصیلی اسدا مطالعات نشمان ممی کمه دهمد  آمموزانی 
کمار را در طموی سمای ا ی انتخماب رشمته دهند یا ترک تحصی  ممیتغییر رشته می کننمد ایمن 

شممناخد   (ا عممدم 2631، 1او ، تسممانگ، شمسمموب، ل ونممگ)دهنممد تحصممیلی انجممام مممی
کممافی  بممرای  هممافرصممد نممدادن بممه آن، هممای تحصممیلی رشممته آممموزان نسممبد بممهدانممشآ مماهی 

از جملمه انتخاب ا لویمد تحصمیلی ممورد عالقمه   انتخماب رشمته تحصمیلی تحمیم  شمده 
 (ا2636، 2کرپلمن استرینگر  آید ) عل    عوام  مهم در این زمینه به شمار می

، آممموزان از احسمماس نیمماز بممه داشممتن شممغ  پمم  از پایممان تحصممیالت خممودآ مماهی دانممش
 ممذاردا ر نممد افزایشممی دانشممجویان بممه همما تمماثیر مممیآن ادلممب بممر انتخمماب رشممته تحصممیلی

تمرین عماملی احتمماه قموی، تحصمیلی _ شمغلیآمموزان بمه اهمداف ها   تعهد دانمش دانشگاه
کممه بممر انتخمماب رشممته آلمموس   ممموثر اسممد ) همما بممه دانشممگاهتحصممی    ور د آن ادامممه، اسممد 

همای نقمش،  یریهای تصمیمسبب، هاتنوع ردبدبا توجه به ناپایداری   (ا 2662، 3رپوسو
کممه مممی، اقتصممادی-جنسمیتی   عواممم  اجتممماعی کمماهش یمما  یکمی ازعممواملی  توانمد منجممر بممه 

                          

1. Leung, N. K., Shamsub, H. Tsang, N. ،& Au, B 

2. Stringer, K. J., & Kerpelman, J. L 
3. Alves, H., & Raposo, M  
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فممرد در حیطممه  تحصممیلی _ شممغلیتردیممد میممزان ، افممزایش مشممکالت افممراد در ایممن زمینممه شممود
 (ا2662، 1نگ   فلدمن) اسدتحصی    اشتغای 

انتخرراو و  نرراتوانی در، و تردیررد شرر ، هررر نرروت بالتی ی رریبممه  2تحصممیلی _ شممغلیتردیممد 

معمموه ( کر   2661، 3بمرا ن   رکتمورشرود   گیری در حیطر  تصصری ی و شر  ی ا رال  مری     تصمیم
کمبود اطالعات اسد )شفیع آبادی بمه د  شمک   تحصیلی _ شمغلی(ا تردید 3122، پیامد 

،  یممری   شممک  دیگممر نمایممد یممب شممک  آن تمماخیر در انتخمماب   تصمممیم بممروز   ظهممور مممی
کممه بمما تردیممد (ا دانممش2662، کفممایتی اسممد )نممگ   فلممدمنبممیاحسمماس عممدم بلممو     آممموزانی 

کننممد بممه دلیمم  عممدم تعهممد نسممبد بممه اهممداف دسممد   پنجممه نممرم مممی تحصممیلی _ شممغلی
کننمدا ایمن تحصیل آمموزان مسمتعد دانمشی   شغلی خود بیشتر احتمای دارد ترک تحصمی  

اهداف شغلی   یما ر ان ، های بلند مدت علمیفاقد برنامه، به تعویق انداختن تصمیمات
کمه تصممیم قطعمی در ایمن زمینمه (ا بر عک  دانمش2661، 4شناختی هستند ) ل  آمموزانی 

کمه ممی، انمد رفته کنتمری داشمته باشمند تواننمد بمرمعتقدانمد  در ممورد ، زنمد ی شخصمی خمود 
تواننممد تصمممیمی درسممد بگیرنممد   آینممده تحصممیلی   مممی، خودشممان احسمماس خمموبی دارنممد

کممه (ا مطالعمات نشممان ممی2662، همما اهمیمد دارد )نممگ   فلممدمنشممان بمرای آنشمغلی دهممد 
اب   نگرانمی سطو  اضمطر، (2662، 5امانوئ های فردی مانند میزان اعتماد به نف  )ویژ ی

کنتری )آیسیب، (2662، )نگ   فلدمن  یمری )بمرا ن   همای تصممیم(   سبب2631، 6منبع 
بنممابراین  انممداشممغلی در ارتبمما -ای بمما تردیممد تحصممیلی ( بممه طممور قابمم  مالحظممه2661، رکتممور

در اداممه به عنوان ومارووبی مهمم آموزان در دانش تحصیلی _ شغلیمیزان تردید  توان از می
از مسممائ    مشممکالت    همچنممین پیشممگیریغای تهمما بممرای اشممآممماده شممدن آن تحصممی   

کردا  فردی در این حیطه  اشاره 
                          
1. Ng, T. W., & Feldman, D. C 
2. Vocational Undecidedness 
3. Brown, S. D., & Rector, C. C 
4. Wells, R 
5. Emmanuelle, V 
6. Isik, E 
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کمه مطالعات انجام شده نشان می عامم  مسمتقیمی  1تحصمیلی شمورتمکیفیمد  دهد 
کممه بممر کمموکرنبممر ک   ممذارد ) تممأثیر مممی تحصممیلی _ شممغلیتردیممد  اسممد   شممورتم (ا2630، 2  

کسممب موفقیممد  بمما، یاورانممه فممردی    ر هممیتحصممیلی نمموعی رابطممه  هممدف رشممد فممردی   
همای مختلمف (ا زمینمه2635، 3شمود )ایناوسمکو   ر سمکاآمموزان انجمام ممیتحصیلی دانش

انتخماب ، راهنممایی شمغلی، تحصیلی مواردی از جمله انتخاب رشمته تحصمیلیشورت م
، افمد تحصممیلی بررسمی علم ، همای آموزشمیپیشمرفد برنامممه، مدرسمه یما دانشمگاه مناسمب

شمممود   مسمممائ    مشمممکالت در حیطمممه تحصمممی  را شمممام  ممممی، از قممموانین   مقمممررات اطمممالع
کیفمممی (ا مطالعمممات نشمممان ممممی2633، 4)ریمممرد ن   برتمممو  کمممه افمممزایش سمممطح   شمممورتمدهمممد 

کممب بمه مسمای  ، های صحیح مطالعمهآموزان در آموزش شیوهتواند به دانشتحصیلی می
اسمتعدادها   ، هماانتخاب رشته تحصیلی منطبق با توانایی   مشکالت مربو  به مدرسه  

کممممب قابممم  تممموجهی نمایمممد ) کیفیمممد 2661، 5کاسمممیونیازهایشمممان   تحصمممیلی شمممورتم(ا 
، سممای ا ی انتخمماب رشممته تحصممیلی اهمیممد خاصممی دارد، آممموزانخصوصمما بممرای دانممش
کمممه درصمممد پمممایینی از دانشمطالعمممات نشمممان ممممی ه خمممود آمممموزان در رشمممته ممممورد عالقممم دهمممد 

کننممد   همممین عاممم  منجممر بممه تغییممر رشممته یمما عممدم ادامممه تحصممی  در مقمماطع تحصممی  مممی
 (ا  2631، او ، تسانگ، شمسوب، ل ونگشود )تحصیلی باهتر می

کممه مممی آممموزان ارتبمما  در دانممش شممغلی_  تردیممد تحصممیلی توانممد بممایکممی دیگممر از عممواملی 
هممما   بمممه فعالیمممدخمممودتنظیمی یممماد یری اسمممدا  6خمممودتنظیمییممماد یری ، داشمممته باشمممد

کسب اطالعات ، سمازماندهی، تعیمین اهمداف، ریمزیبرنامه، فرآیندهای هداید شده برای 
یممابی در جوانممب  ونمما ون در طممی فرآینممد حصمموی یمماد یری اطممالق  خممود نظممارتی   خممود ارز

                          
1. Academic counseling quality 
2. Brooks, T. P., & Cochran, J. L 
3. Enachescu, V. A., & Rosca, V 
4. Reardon, R. C., & Bertoch, S. C. 
5. Cuseo, J 
6. self-regulated learning 
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ای خمود هم(ا بد ن شب هممه یاد یرنمد ان تما حمد دی از مهمارت2660، 1شود )کاماهلنمی
از طریممق آ مماهی از ر ابممط  ، کننممده اممما یاد یرنممد ان خودتنظیم، کننممدتنظیمممی اسممتفاده مممی

اسممتفاده از ایممن  شمموندامهممم بممین فرآینممدهای خممود نظممارتی بمما نتممایا یمماد یری متمممایز مممی
کلیمممدی   مهمممم از جملمممه ویژ مممی هممما بمممرای دسمممتیابی بمممه اهمممداف تحصمممیلیراهکار همممای 
که مهارتدانش کورنموبماهیی دارنمد ) یتنظیمخمود هایآموزانی اسد  (ا 2661، 2 بوکمارت    

صمورت لم  م اطالعمات در  ،تنظیمآمموزان خموددانش، های منفع  خودبر خالف همکالسی
مسمیر تواننمد دهنمد   ممیکننمد   تکمالیف خمود را بمه خموبی انجمام ممیفعاهنه جستجو میرا 

کننمد )کامماهلن کمه آن (ا2660، آموزشی   تحصمیلی خمود را همداید  هما بما موانمع   هنگمامی 
درسمی  آمموزش نامناسمب   یما متمون پیچیمده، مشکالتی ماننمد شمرایط تحصمیلی نامسماعد

اد یری یمم(ا 2667، 3)کمموزنینکننممد راهممی بممرای موفقیممد خممود پیممدا مممی، مواجهممه مممی شمموند
کممه فممرد  پممایین در فممرد منجممر بممه ایممن مممی تنظیمیخممود در انجممام  ظممایف   تکممالیف شممود 

کنمد  اعتماد به نف    ، تحصیلی تمالش ، در طموی تحصمی  خودکارآمدی پایینی را تجربه 
کموکرنبر ک    پشتکار وندانی از خود نشان ندهند ) در نهایمد منجمر (   ایمن اممر 2630،   

 شودا ها می تحصیلی در آن -به افزایش تردید شغلی 
کیفیممد در رابطممه  دیرمسممتقیمبممه صممورت  تنظیمیخمموداد یری یممرسممد بممه نظممر مممی بممین 

بممه ا کنممد شممغلی نقممش یممب متغیممر میممانجی ایفمما می_  تحصممیلی   تردیممد تحصممیلی تشممورم
کیفید از طریقشورت م کهطوری همای  آمموزان بما مهارتسمازی دانمش آشنایی تحصیلی با 

حسمن  ، فرشمیدفرد، شمم ح )یصمح   ارائه اطالعات یادگیری هایفنون و روش، تحصیلی
 ظممایف   تکممالیف تحصممیلی خممود را ریممزی کممه فممرد بمما برنامممه شممودمممی باعمم ، (3172، زاده

کممار بممرده   تممالش  هممای خممود بسممته بممه موقعیممد   شمرایط پممیش ر مهممارت، انجمام داده همما بممه 
کنممممد   کوشممممش (ا ایممممن 2660، )کاممممماهلنهایش را در مسممممیر رسممممیدن بممممه اهممممدافش تنظممممیم 

                          
1. Camahalan, F. M. G. 
2. Boekaerts, M & Corno, L  
3. Kosnin, A. M 

https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


 01 ................................ ...  ای خودتنظیمی تحصیلی در ارتبا  بین کیفیت مشاوره تحصیلی و بررسی نقش واسطه

 

کممماهش   یمممری   نهایتمممابمممه افمممزایش قمممدرت تصممممیممنجمممر خمممودتنظیمی نیمممز بمممه نوبمممه خمممود 
با توجه بمه (ا 2661، 1جوم  ردد )فیلیا   ها میدر آن تحصیلی _ شغلیسردر می   تردید 

کیفیمد الگموی پمیش، ارتبا  نظمری   پژ هشمی بمین متغیرهما فمرض ارتبما  بمین متغیرهمای 
تموان بما اسمتفاده را ممی تنظیمیخوداد یری ی   تحصیلی _ شغلیتردید ، لیتحصی شورتم

نمایش دادا 3از شک  

 

 

      

 

کیفیت  تنظیمیخودادگیری یفرض  مدل پیش :1شکل   شورتمبه عنوان یک متغیر میانجی در ارتباط بین 
 تحصیلی _ شغلیتحصیلی و تردید 

 

آمموزان دارد پم  بررسمی تردید تحصیلی پیامدهای منفمی در آینمده دانمشبا توجه به اینکه 
توانممد در   شممناخد بیشممتر در ایممن زمینممه مممی (2661، عواممم  ممموثر بممر آن ضممروری اسممد )کاسممیو

کمافی از مسیرتحصمیلی   شمغلی ، کی یت تصصری  افزایش  همای   پیشمگیری از آسمیبآ ماهی 
که متوجه دانش مموثر باشمدا پمژ هش حاضمر بما در نظمر  مرفتن اهمیمد ، آموزان اسمداحتمالی 

کیفیمم تنظیمیخمموداد یری یممای بررسممی نقممش  اسممطهبممه ، موضمموع  شممورتمد در ارتبمما  بممین 
 اپردازددوره د م متوسطه می آموزاندر دانش تحصیلی _ شغلیتحصیلی   تردید 

 روش
کمممه بممما اسمممتفاده از تحلیممم  معمممادهت  مطالعمممه حاضمممر یمممب پمممژ هش همبسمممتگی بمممود 

کلیممه دانش آممموزان دوره د م متوسممطه  سمماختاری انجممام شممدا جامعممه آممماری ایممن پممژ هش 
ک  جامعه بمال  بمر  3125 -21شهرستان اردکان در سای تحصیلی  نفمر بمودا  3366بودا تعداد 

                          
1. Phillips, S. D., & Jome, L. M 

 تحصیلی شورتمکیفیت 
 

 شغلی-تردید تحصیلی
 

 تنظیمیخودادگیری ی
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ای انتخماب شمدا ای وند مرحلمه یری تصادفی خوشه یری با استفاده از شیوۀ نمونهنمونه
کلیممه مممدارس متوسممطه مدرسممه دخترانممه بممه  1مدرسممه پسممرانه    1، بممه ایممن صممورت از بممین 
انتخمماب   تمممام کممالس بممه طممور تصممادف  2تصممادف انتخمماب شممد   سممل  از هممر مدرسممه 

ها برای شمرکد در پمژ هش انتخماب شمدندا حجمم نمونمه بما توجمه بمه آموزان آن کالسدانش
کرجسممی   مور ممان، حجممم جامعممه انتخمماب شممدا  225، (3276) 1بممر اسمماس معیممار جممد ی 

ک های ور د به پژ هش عبارت بود از سابقه مشاوره تحصیلی حمداق  یکبمار در سمه مماه  مال
تمای  بمه شمرکد در ،   پرسشنامه   همچنین در دوره انتخاب رشته ذشته از تاریخ تکمی

ک همای خمر   سمابقه بزهکماری   بیمماری خماص ر انمی بمودا پم  از انتخماب  پژ هش   مال
همما بممه پرسشممنامه، همماجلممب موافقممد   توضممیح اهممداف پممژ هش بممرای آن، کننممد انشممرکد

یمع شمداصمورت  ر همی بمین آن کلیمه  زممان اجمرای پرسشمنامه در هما توز سماعد ممورد توافمق 
صمممورت  ر همممی انجمممام شمممدا  کننده انجمممام شمممدا اجمممرای پرسشمممنامه به اع مممای شمممرکد

کاممم  آن نمممیپرسشممنامه شممرکد کممه موفممق بممه تکمیمم   کنممار  ذاشممته ، شممدندکننممد انی 
کامم  دربمارۀ اهمداف   ر ش می شدا مالحظات اخالقی در این پژ هش شام : توضیحات 
عمدم رکمر نمام ، کنند ان در رابطۀ باقطع یا ادامه همکاریدمحترم شمردن حقوق شرک، کار
ارائمممممه نتمممممایا پمممممژ هش بمممممه ، همممممای اطالعممممماتی بمممممه جهمممممد محرمانمممممه بمممممودنهممممما در فمممممرمآن

یافد نتایا پژ هش بودند   ارائه نتایا به سمازمان آمموزش   شرکد که مای  به در کنند انی 
همای زیمر از پرسشمنامه برود. شمی جهد استفاده از آن در اممور آموز، پرورش شهرستان اردکان

 ها در این پژ هش استفاده شد:آوری دادهبرای جمع
کیفید  :2و ارتباطی شورتیمالف( مقیاس همدلی  یابی  تحصمیلی ارائمه  شورتمبرای ارز

ایمن پرسشمنامه توسمط    ارتباطی اسمتفاده شمدا شورتیمشده در مدرسه از مقیاس همدلی 
کمه در یمب طیمف  36ساخته شده   شام   2665  همکاران در سای  3مرسر سموای ممی باشمد 

                          
1. Krejci & Morgan. 
2. Consultation and relational empathy scale. 
3. Mercer, S. W 
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عمالی بمود نممره  مذاری ممی شموداهدف ایمن  0اصال اینگونه نبمود تما  3درجه ای لیکرت از  0
یممابی توانممایی هممای مشمماور بمما اسممتفاده از یممب رویکممرد مراجممع محممور اسممد   پرسشممنامه ارز

یمابی قمرار ممی  شمورتمی  ههای مشماور در نحموتوانایی کیفیمد هممدلی ا  را ممورد ارز دادن   
کر نبمماخ ایممن پرسشممنامه دهممدا  بدسممد آمممدا ر ایممی سممازه ای ایممن پرسشممنامه  22/6آلفممای 
که یب مقیاس تب عاملی اسد   شام  همی  زیمر مقیاسمی نممینشان   سمؤاهتشمودا داد 

مراجمع   اسمتفاده از نظمر متخصصمان طراحمی  26این پرسشمنامه بما اسمتفاده از مصماحبه بما 
، 1افراد استفاده شمد ) السمی ی  هشد   برای بررسی ر ایی صوری   محتوایی از نظرات هم

ک3212 کیفیممد مشمماوره تحصممیلی (ا در پممژ هش حاضممر ضممریب آلفممای  ر نبمماخ بممرای متغیممر 
 بدسد آمده اسدا 23/6

  همکممارانش در  2ایممن پرسشممنامه توسممط بوفممارد :خییود تنظیمییییییادگیری پرسشیینامه  ب( 
کمدیور در ایمران  3میالدی بر اساس نظریه شناختی بندورا 3221سای  طراحی شمده   توسمط 

یمممابی شمممده   دارای   1ی بممما اسمممتفاده از مقیممماس  مممذارسممموای اسمممدا شمممیوه نممممره 35هنجار
یاد(انجممام میدرجمه شممود   دارای د  زیرمقیمماس شممناختی    ای لیکممرت )از اصممال تمما خیلمی ز

کمه  فراشناختی اسمدا بمرای تعیمین ر ایمی سمازه آن نتمایا تحلیم  عماملی نشمان داده اسمد 
یان  خودتنظیمی را تبیین نمایدا همچنین  12/6این ابزار قادر اسد  در سمای  کدیوراز  ار

کلی  3116 کر نبماخ پرسشنامه ضریب پایایی  کمرده اسمدا  73/6را بر اساس آلفمای   مزارش 
کر نباخ برای متغیر   بدسد آمدا 71/6 خود تنظیمییادگیری در این پژ هش ضریب آلفای 

سممیمما :تحصیییلی _ شییغلیتصییمیمی  ج(پرسشیینامه بى در سممای  4اوین پرسشممنامه توسممط ا 
یمابی تردیمد  3270 آمموزان طراحمی شمدا پرسشمنامه  در دانش تحصمیلی _ شمغلیبه منظمور ارز

)اصمممالر درسمممد  3ای لیکمممرت از  درجمممه 5باشمممد   در یمممب طیمممف  یسممموای م 31مشمممتم  بمممر 
ن آزمممون در یمما ییاعتبممار بازآزممما .شممود یم ی ممذار )کمماماًل درسممد اسممد( نمره 5نیسممد( تمما 

                          
1. Gallessich, J 
2. Bouffard, T 
3. Bandura, A 
4. Osipow, S.H 

http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
http://www.sanjeshkar.ir/
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  یمتحل .بدسمد آممد 2/6تما  11/6سموای از  31همر  یآن بمرا یبمار اجمرا 2ك هفته از یفاصله 
که هر یا یعامل ر ی یمب عامم  دارد  یمعنمادار یبار عمامل،  ویه 31ن پرسشنامه نشان داد 

، ن آزممونیداری برخوردار اسدا سازند ان ا  در نتیجه این پرسشنامه از ر ایی سازه معنی
بدسمممد  یلید از انتخممماب رشمممته تحصمممین آزممممون   رضمممایمممن نممممرات ایبممم یهمگمممرا یمممیر ا

د یمزان تردیمم یسنجشم یها ن پرسشمنامهیاز معتبرتمر یکمین پرسشنامه بمه عنموان یآوردندا ا
کممه بممر اسمماس نظر تحصممیلی _ شممغلی سممیمماسممد  او سمماخته شممده اسممدا یه انتخمماب شممغ  ا 

د ییمممآن بمممه تأ ییمحتممموا یمممیر اه صمممورت  رفتمممه   یمممن نظریممما یبمممر مبنممما سمممؤاهت یطراحممم
(ا در ایمن پمژ هش 3270، او   همکمارانیده اسمد )اسمیرسم یلین مشاوره تحصمیمتخصص

کیفید مشاوره تحصیلی  کر نباخ برای متغیر   .بدسد آمده اسد 22/6ضریب آلفای 

 هایافته
 301بمودا  62/3  انحمراف اسمتاندارد آن  72/31کنند ان پمژ هش  میانگین سن شرکد

کننمد ان پسمر )نفر از شر درصمد( بودنمدا میمانگین  51نفمر نیمز دختمر ) 313درصمد(    11کد 
آممموز شممرکد  دانش 325بممودا  51/3بمما انحممراف اسممتاندارد  11/37آممموزان نیممز  معممدی دانش

دصمد(  11نفمر ) 27، درصد( در پایه دهم مشغوی بمه تحصمی  بودنمد 52کننده در پژ هش )
پایه د ازدهم مشغوی به تحصی  بودنمدا میمانگین    درصد( در 21نفر ) 71در پایه یازدهم   

کننمممد ان پمممژ هش   همچنمممین همبسمممتگی د  انمممه بمممین  انحمممراف معیمممار نممممرات شمممرکد 
 آورده شده اسدا 3متغیرها در جد ی 

 انحراف معیار و همبستگی دوگانه متغیرهای پژوهش، . میانگین1جدول 
 انحراف معیار میانگین 2 1 

 060/1 637/21  3 تحصیلی شورتمکیفید  -3
 612/1 223/55 3 135/6* خودتنظیمی یاد یری  -2
 132/2 661/12 -553/6* -515/6* تحصیلی _ شغلیتردید -1
* p 63/6>
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کمه در جممد ی  بما همر د  متغیممر  تحصممیلی _ شمغلیتردیمد ، شمود مشماهده می 3هممان طمور 
داشمدا داری  همبسمتگی منفمی معنمیخمودتنظیمی یاد یری تحصیلی    شورتمکیفید 

کیفیمممد  نیمممز همبسمممتگی مثبمممد خمممودتنظیمی یممماد یری تحصمممیلی    شمممورتمهمچنمممین 
ای (ا به منظور آزمون فرضیه اصلی پژ هش یعنی نقش  اسمطهp<63/6داری داشتند ) معنی

کیفید خودتنظیمی یاد یری   تحصمیلی _ شمغلیتحصیلی   تردید  شورتمدر ارتبا  بین 
که در شمک   آموزان از تحلی  معادهت ساختاریدر دانش نشمان داده شمده  2استفاده شد 
 اسدا 

 
تحصیلی و تردید  شورتمدر ارتباط بین کیفیت خودتنظیمی یادگیری ای  . مدل نهایى نقش واسطه2شکل 

 معنی دار هستند( p<11/1ها در سطح  )تمامی ضریب تحصیلی _ شغلی
 

کمه همگمی بممه حمد بممرازش مطلموب رسممید شماخ  ه های بمرازش مممدی نهمایی نشممان داد 
کممای X=211/3دار )دیرمعنممی انممدا شمماخ  مجممذور 

2 ،361/6=p) ، شمماخ  جممذر بممرآورد
کمتممر از  یممان  خطممای تقریممب  ، GFI=  22/6هممای   شمماخ  (RMSEA= 652/6) 61/6 ار

22/6 =CFI   21/6 =NFI  م یرمسمتقیر دیب اسمتاندارد مسمیبودندا ضر 2/6همگی باهتر از
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یمممماد یری  ری  بمممما میممممانجی تحصممممیلی _ شممممغلیبممممه تردیممممد  مشممممورت تحصممممیلیکیفیممممد 
 دار بممود   نشممانمعنممی (β ،63 /6>p= -367/6اسممتر پ )-ق ر ش بمموتیمماز طرخممودتنظیمی 

کیفید  یاد یری خودتنظیمیای متغیر داد اثر  اسطه می   تردیمد  مشمورت تحصمیلیمابین 
کیفیمد ، دار اسمدا بما ایمن  جمود معنی تحصیلی _ شغلی مشمورت ضمریب مسمیر مسمتقیم 

( باهتر از ضریب دیرمسمتقیم ایمن رابطمه β=  - 22/6) تحصیلی _ شغلیبه تردید  تحصیلی
 ( بوداβ=  -6/ 367 ری خودتنظمی تحصیلی ) با  اسطه

 یگیر نتیجهبحث و 
کیفیممد  نتمایا تحلیمم  همبسممتگی نشممان داد    مشممورت تحصممیلیکممه همبسممتگی بممین 

بممارت دیگممر بمما افممزایش (ا بممه ع3دار اسممد )جممد یمنفممی   معنممی تحصممیلی _ شممغلیتردیممد 
کماهش ممی در آن تحصمیلی _ شمغلیتردیمد ، آمموزاندر دانمش مشمورت تحصمیلیکیفیمد  ها

کلمی بما یافتمهیابدا ایمن یافتمه کموکرن )بمر ک  همای پمژ هش هما بمه طمور  ( همسوسمدا 2630  
ایممن پژ هشممگران در مطالعممه خممود بممه بررسممی شممرایط مهممم در مشمماوره از جملممه ایجمماد ارتبمما  

ای  یممری شممغلی   حرفممهدر تصمممیم پممذیرش   توجممه بممه عنمموان عناصممر مهممم، ر انشممناختی
کمممه برقمممراری ارتبممما  مشممماورهآمممموزان پرداختنمممدا نتمممایا مطالعمممۀ آندانمممش ای هممما نشمممان داد 

یمابی اطالعمات آن توجمه بمه نیازهمای مراجعمان، مناسمب کارآممدی همر ومه   ارز هما منجمر بمه 
کاهش تردید  کاسمیو )ها میدر آن تحصیلی _ شغلیبیشتر مشاوره    ( 2661شودا همچنمین 

آمموزان بما توجمه بمه  یری تحصیلی   شمغلی در دانمشر ند تصمیمدر مطالعۀ خود به بررسی 
همای ریمزیهمچنین پیاممدهای عملمی آن جهمد بهبمود برناممهانتخاب رشته دانشگاهی   

 رضممماید ای پرداخمممدا نتمممایا مطالعمممۀ ا  نشمممان دادتحصمممیلی   حرفمممه طممموهنی ممممدت
منمممافع   ، هممماآمممموزان   دانشمممجویان از خمممدمات موسسمممه آموزشمممی سممماز ار بممما توانممماییدانمممش
 جهمممد انتخممماب رشمممته تحصمممیلی مناسمممب  کننمممده مناسمممبی پیشمممبین، هممماهمممای آنارزش

کیفیممد همما مممیهمما در آینممده اسممدا در تبیمین ایممن یافتممهاشمتغای آن کممه  مشممورت تموان  فممد 
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آمموزان بتواننمد  یمرد تما دانمشها   خدمات را در بمر ممیطیف  سیعی از راهنمایی تحصیلی
ک ر اسمتفاده را بمه ها   نیز محد دیدتوانایی های خود را شناخته   از امکانات موجمود حمدا

 مذاری دقیمق بمرای   همدف ریمزی برناممه(ا مشاورن با طر 2633، عم  آورد )ریرد ن   برتو 
 یمری همچنمین انگیمزش   قمدرت تصممیمافمزایش ، آموزان باع  پیشرفد تحصیلیدانش

هما در ادامه تحصمی    اشمتغای آن، های مختلف انتخاب رشتهکاهش سردر می در زمینه
کممموکرنبمممر ک  شممموند )آینمممده ممممی مناسمممب   درسمممد بممممه  مشمممورت تحصمممیلی(ا 2630،   

کمب میدانش کمافی مسمیر تحصمیلی   آموزان  کند تا با در اختیمار داشمتن دانمش   آ ماهی 
کنند   با تام    در نشغلی  قاطعانه تصمیمی درسمد بمرای آینمده ، نگریخود را مدیرید 

   .(3212، تحصیلی   شغلی خود اتخار نمایند ) السی 
کمممه تردیمممد بممما یممماد یری خمممودتنظیمی  نتمممایا تحلیممم  همبسمممتگی همچنمممین نشمممان داد 

بممما افمممزایش ، داری داردا بمممه عبمممارت دیگمممرهمبسمممتگی منفمممی   معنمممی تحصمممیلی _ شمممغلی
کمماهش مممیدر دانممش تحصممیلی _ شممغلیتردیممد ، تنظیمیخممودیمماد یری  ایممن یابممدا آممموزان 

کلممی بمما یافتممهیافتممه کورنممو هممای پممژ هشهمما بممه طممور  ( همسممو اسممدا ایممن 2661) بوکممارت    
پژ هشگر در مطالعه خود به بررسی خود تنظیمی به عنوان یب فرآیند پیچیمده شمناختی در 

کمه دانمشنتمایا مطالعمۀ آنآموزان پرداخدا دانش کمه از مهمارتهما نشمان داد  همای آمموزانی 
کسب می، کنندخودتنظیم استفاده می کنند   در حیطه تحصی    اشتغای نمرات بهتری 

کمه ممینتمایا پمژ هش آن ترندا همچنمیندر آینده موفق ، تموان از طریمق آمموزشهما نشمان داد 
ایش دادا همچنین نتایا مطالعمۀ بوکمارت    آموزان افزهای خودتنظیمی را در دانشمهارت
که 2667)1روزندای سمطو  ، استفاده از استراتژی خودتنظیمی بما اهمداف شمغلی( نشان داد 

تموان هما ممیدر تبیین ایمن یافتمهداری داردا آموزان رابطه معنی  به یستی در دانشنان یاطم
کمممه کمممه  دانش  فمممد  بمممه اسمممتفاده ممممنظم از ، بممماهیی دارنمممدیممماد یری خمممودتنظیمی آمممموزانی 

شموندا منفع  خمود متممایز ممیهای  انگیزشی   رفتاری از همکالسی، راهبردهای شناختی

                          
1. Boekaerts, M., & Rozendaal, J. S 
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بما اعتمماد بمه نفم    پشمتکار بمه  همای خمود آ ماه بموده  هما   مهمارتنسبد به توانماییها آن
فرا یمری   ، ایمن یاد یرنمد ان(ا 2660، پردازنمد )کامماهلنانجمام  ظمایف تحصمیلی خمود ممی

کنتمری در نظمر  رفتمه   نسمبد بمه نتمایا   صوی دانش را ح به عنوان یب فرایند منظم   قاب  
، آممموزان(ا ایممن دانممش2667، پذیرنممد )کمموزنیندسممتاوردهای خممود مسمم ولید بیشممتری را مممی

انمد   اهداف مشخ    معینی دارندا در مورد حرفه   شغ  آینده خود تصمیم قاطع  رفتمه
هممما در ایمممن حیطمممه اسمممد همممای آنهممما   ا لویمممدومممه سمممازی برناممممههممما یکلارتنهممما  ظیفمممه آن

بمه عنموان یماد یری خمودتنظیمی دهمد  مطالعات صورت  رفته نشان می(ا 2660، )کاماهلن
افمممممزایش عملکمممممرد ، (2632، 1دی بمممممرین   هیممممموزدر خودکارآممممممدی شمممممغلی )عممممماملی مهمممممم 

کورنوتحصیلی)  ا شمناخد بیشمترآیمد(   مواردی از این دسد به شمار می2661، بوکارت    
بمه  های اساسیبینی   ارائۀ راهکاریای منجر به پیشبه طور فزآیندهیاد یری خودتنظیمی 

کممه بممه دلیمم  بممیآممموزانی مممیدانممش انگیز ممی   بممی، اهممداف نمما مشممخ ، تصمممیمیشممود 
منفعالنمممه عمممم   ایهمممای تحصمممیلی   شممغلی خمممود بمممه شمممیوه یمممریکفمممایتی در تصممممیمبممی
 کنندامی

کهنتایا تح یماد یری با  مشورت تحصیلیکیفید  لی  همبستگی همچنین نشان داد 
کیفیممد بمما افممزایش ، بممه عبممارت دیگممر داری داردا همبسممتگی مثبممد معنممیخممودتنظیمی 

هما بمه این یافتمهیابمداآمموزان افمزایش ممی در دانشیاد یری خمودتنظیمی ، مشورت تحصیلی
کلی با یافته ایمن ( همسمو اسمدا 3172) حسمن زاده   فرشمیدفرد، شمم  همای پمژ هشطور 

عملکمرد تحصمیلی دانشمجویان  به بررسی تاثیر مشاوره بمر بهبموددر مطالعه خود پژ هشگران 
مممممی مممممداخالت   همممما بممممر تممممأثیر حتنتممممایا مطالعممممۀ آن. دارای افممممد تحصممممیلی پرداختنممممد

یممارویی بمما مشممکالت محیطممیحمایممد کارشناسممانه از دانشممجویان در رو عمماطفی   ، هممای 
کید می ( در پژ هش خود بمه 3111احمدی   عابدی )، همچنین رجایی .کندتحصیلی تأ

آممموزان دانممش یلیشممرفد تحصممیهمما   پبممر مهممارت ی ر همم مشممورت تحصممیلیر یبررسممی تمماث
                          
1. de Bruin, K., & Hughes, G 

https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 ر هممی باعمم   مشممورت تحصممیلیکممه  نشممان داد هممامطالعممۀآنمتوسممطه پرداختنممدا نتممایا 
ر تبیممین ایممن شمودا دآممموزان مممیدانمش تحصممی    پیشممرفد تحصمیلی درهمای  افمزایش مهممار

کمه اعتمماد بمه مشماورهها مییافته مهمارت در  موش ، داری اطمینمان بمه اممماند، تموان  فمد 
هممای افممراد    ییا   توانمماشممناخد اسممتعداده،   آن هممایممه   تحلیممدرك مسممائ    تج ، دادن

کارآممدی مشماور را ت ممین ترین عمام  شاید مهم  استقالی عم  کمه  کننمد  می  هایی بماشند 
آمممموزان در کارآممممد بممما شمممناخد دانمممش مشمممورت تحصمممیلی (ا2635، )ایناوسمممکو   ر سمممکا

بمه ، مناسمب یلیتحصم یهماهما بمه رشمتهتواند عال ه بر راهنممایی آنی ونا ون م یهانهیزم
کممب بمه مسمای    ، های صحیح مطالعههایی همچون آموزش شیوهآنان در بهبود مهارت

دهممد )ریممرد ن    یاریممهمما بممه خودبمماوری بیشممتر مشممکالت مربممو  بممه مدرسممه   رسمماندن آن
کمه 2633، برتو  آمموزان در مناسمب بمه دانمش مشمورت تحصمیلی(ا تحقیقات نشان می دهد 
کمه تصمممیم، متأییمد تصمممی، ریممزیهممای برناممهزمینمه  یمری بممر اسمماس آن بمازنگری اطالعمماتی 
یافممد اطالعممات، بمموده  یممری   مممدیرید مسممیر تحصممیلی   زنممد ی خممود اجممرای تصمممیم، در

کرده )رجایی یماد یری (   در نتیجمه آن منجمر بمه افمزایش 3111، احمدی   عابمدی، کمب 
 شودا ها می  راهبردهای مربو  به آن در آنخودتنظیمی 

کلی کمه یافته، به طور  بمه عنموان یمب یماد یری خمودتنظیمی های این پژ هش نشمان داد 
کیفیممد  در  تحصممیلی _ شممغلیبمما تردیممد  صممیلیمشممورت تحعاممم  میممانجی در ارتبمما  بممین 

تممموان  فمممد همممای ایمممن پمممژ هش ممممیکنمممدا لمممذا بممما تکیمممه بمممر یافتمممهآمممموزان عمممم  ممممیدانمممش
که دانش یا مشورت تحصیلیآموزانی  کیفید پایینی را در کمبمود ، کننمدفد میبا  بمه دلیم  

هر  ونه دلی  موجه   منطقمی اسمد   معیارهمای  های شان فاقدادلب انتخاب، اطالعات
، کممرپلمن اسمترینگر  ) دنمم  ین رمیبهممای دیکتمه شممده دیگمران نامناسمب بمر اسمماس انتخماب

امکانمات هما   محمد دید، هماتوانایی، استعدادها در نتیجه این انتخاب نسبد به (ا2636
کسب نکرده، های تحصیلیموجود در زمینه کافی را   مذاری در همدف، شناخد   آ اهی 

(ا ایمن اممر باعم  2661، جموم شموند )فیلیما   ممی ریزی مناسب با مشک  مواجهه  برنامه
کممه ایممن افممراد مهممارت  هممای خممود را بمما توجممه بممه شممرایط   موقعیممد تنظممیم نکننممد  مممی شممود 
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کننممممد )مسممممیر آموزشممممی نتواننممممد  کمممموکرنبممممر ک  خممممود را هممممداید  نتیجممممه در  در(ا 2630،   
همما افممزایش مممی یابممد در آن تحصممیلی _ شممغلیتردیممد  یممری دوممار مشممک  شممده   تصمممیم

کیفممی مممی (ا بنممابراین2661، جمموم فیلیمما   ) ، مشممورت تحصممیلیتمموان بمما افممزایش سممطح 
کیمد بمر خمود تنظیممی تحصمیلی کماهش میمزان ، خصوصمًا بما تأ  تحصمیلی _ شمغلیتردیمد بمه 

کردا دانش کمب   آموزان 
کممه نتممایا پممژ هش حاضممر را تمما انممدازهمحممد دید، بمما ایممن  جممود ای هممایی  جممود داشممد 

همما دقممد نظممر هممای آتممی بممه ایممن محممد دیدداد   هزم اسممد در پممژ هشتحممد تممأثیر قممرار مممی
تممری در ایممن زمینممه بدسممد آیممد   راهکارهممای پیشممنهادی بمما بیشممتری شممود تمما نتممایا دقیممق

کمه بمه علمد طموهنی شمدن پمژ هش ، اطمینان بیشتری اجرا شوندا محد دید ا ی ایمن بمود 
که میمتغیرهای مداخله توانسد مدی ارائه شده در پژ هش حاضمر را تحمد تمأثیر قمرار  ری 

کارمشمماورانماننممد  ضممعید اقتصممادی   درآمممد ماهانممه خممانواده، دهممد مممورد ، همما   سممابقه 
که پیشنهاد های آتی این مهم را مدنظر قمرار دهنمدا ایمن شود پژ هشمی بررسی قرار نگرفد 

که تعمیم نتمایا پمژ هش را  پژ هش صرفًا محد د به مدارس د لتی در شهرستان اردکان بود 
کممه ممکممن اسممد امکانممات متفمما ت ، تری در اختیممار داشممته باشممند بممه مممدارس دیممر د لتممی 

، ی تعممیم بهتمر نتمایا ایمن پمژ هششمود بمرادهمدا بنمابراین پیشمنهاد ممی تحد تاثیر قمرار می
ای انجمام شمودا همچنمین  مطالعات مشابهی در مدارس د لتی   دیر د لتی به طور مقایسه

کشمور نیمز انجمام شمود آموزان شهرهای ب رگهای مشابه در دانش شود مطالعهپیشنهاد می تر 
کمهممی  نتایا حاص  با هم مقایسه شودا به مسم ولین آمموزش   پمرورش نیمز پیشمنهاد   شمود 

کممماهش مشمممکالت   مسمممای  دانمممش انتخممماب رشمممته   اداممممه های  آمممموزان در زمینمممهبمممرای 
کار اهدوره، تحصی  کیفمی ، مشاوران مدارس هایی برایها    جهد آموزش   ارتقاا سمطح 

کننممدا همچنمین در پمژ هش مشمورت تحصمیلی کممه در همای آینممده پیشمنهاد ممیبر مزار  شمود 
کیفممی ایممن زمینممه مطالعممۀ اثربخشممی  کممه افممزایش سممطح  مشممورت انجممام شممود تمما ایممن ادعمما 

کاهش تردید خودتنظیمی یاد یری    تحصیلی  آمموزاندر دانش تحصیلی _ شغلیمنجر به 
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 شود در عم  مورد آزمون قرار  یردامی

 تشکر و قدر دانی
کمه بمرای انجمام ایمن پمژ هش بما از شرکد، بدین  سیله کلیمه افمرادی  کنند ان پژ هش   

کردندمحققان   شوداکمای تشکر   قدردانی می، همکاری 
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