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 چکيده

پژوهش حاضر با عنوان بررسی ارزیابی نقش تمایز یافتگی خود و فراشناختها در پیش بینی خودکارآمدی 

تصمیم مسیر شغلی  می باشد. به همین تمایز یافتگی خود و فراشناختها به عنوان دو متغیر مستقل و 

ه مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی به عنوان متغیر وابست

هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه 

آماری شامل کلیه کلیه امدادگران است که با سازمان جمعیت هالل احمر خراسان شمالی همکاری می کنند  

نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری  082جدول کرجسی و مورگان می باشد. حجم نمونه، بر اساس 

نمونه در دسترس انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده 

است. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش برای سنجش متغیرها از فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی تصمیم

یری مسیر شغلی، پرسشنامه فراشناخت ولز و پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فریدلندر استفاده گ

واز آزمون رگرسیون و روش همبستگی پیرسون    SPSSگردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

و فراشناختها  با استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، بین تمایز یافتگی خود 

خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین بین میزان تمایز یافتگی خود و مقدار 

خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه معنادار وجود دارد وبین نمرات فراشناختها و مقدار خودکارآمدی 

ین تمایز یافتگی و فراشناختها خود رابطه معنادار تصمیم مسیر شغلی رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت ب

 وجود دارد.

 تمایز یافتگی، فراشناخت، خودکارآمدی مسیر شغلی. :واژگان کليدي
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 2علی صيادي، 1 عاطفه رحيم نيا

 .کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد قوچان 1
 .یالندانشگاه گ یتیگروه علوم ترب یاراستاد 0
 

  نام نویسنده مسئول:

 عاطفه رحيم نيا

ها در پيش بينی خودکارآمدي  ختنقش تمایز یافتگی خود و فراشنا

 تصميم مسير شغلی امدادگران سازمان هالل احمر خراسان شمالی

 14/8/1938 ت:تاریخ دریاف

 17/12/1938 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
واسیل، مرهان، سینگر و )مطرح کرد 0که نخستین بار بندورا است اجتماعی –های مهم نظریه شناختی یکی از جنبه، 1خودکارآمدی

از طریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود و  داند کهبندورا خودکارآمدی را یکی از فرایندهای شناختی می (.1102، 9استویس کیو

افراد  امتناع و پیشرفت استقامت، تالش، بر انتخاب تکلیف، شغلی باورهای خودکارآمدی. دهیمبسیاری از خصوصیات شخصی را گسترش می

باورهای خودکارآمدی هر فرد در (. 1939 ،و همکاران شریفی ساکی؛ 0214، 6؛ هیل0210، 5آرتینو؛ 0228، 4تیجز و ورکویتن)گذاردتاثیر می

 یابد و عواملی مانند خانواده،در سراسر زندگی ادامه می تحول چنین باورهایی از کودکی شروع شده، و یابندخالل زمان باتجربه تحول می

خودکارآمدی  از طرفی،(. 0221 ،7و شانک پاجارس)های جنسیتی در آن مؤثرندت رشدی و تفاوتتغییرا ،دانشگاهیعوامل  دوستان و همساالن،

؛ 0210، 8فلورز)ها اثر بگذاردتواند بر رفتار افراد در آن حوزهشغلی یا روابط خانوادگی وجود دارد و می تحصیلی،: مانند های مختلفی،در عرصه

های مهم خودکارآمدی، کی از جنبه(. ی0214، 12ام سی گورن، بو و وایت-رایت، پرون؛ 0210، 3هولی، آدامسون، دایکی، مایفیلد، بیوت و رز

 توانایى خود براى انجام اصل تکالیف در چارچوب در مورد فرد خودکارآمدى شغلى به عنوان قضاوت. استتصمیم مسیر شغلی  خودکارآمدی 

انگیزش و رفتار تاثیر گرفته و به طور متقابل بر آنها تاثیر مى گذارد و سطوح ودکارآمدى شغلى از . خشغلى و حرفه اى معین تعریف شده است

 (. 1930)لقمان و سرخوش، گرددباالى آن موجب افزایش مشارکت فرد در تکالیف و رفتارهاى شغلى مى

ای هالیی دارند، هدفاست. کسانی که خودکارآمدی با شغل، احساس شایستگی، کفایـت، قابلیت در کنار آمدن با شغلی خودکارآمدی

و سرانجام  بندندسودمندتری برای سازمان به کار می گزینند به خود بیشتر باور دارند. این افراد راهبردهایچالش برانگیزتر و باالتری را برمی

. وندشستها دلسرد میکارکردشان در انجام کار بهتر است ولی کسانی که خود کارآمدی پایینی دارند به آسانی در برخورد با موانع یا شک

، 11نتاین و بارنت)ولدقیق تری برای پیشرفت سازمان خواهد بود که به تکلیفی معین اختصاص داشته باشد پیش بین بهتر و شغلیخودکارآمدی 

0220) . 

شارکت عث افزایش مگذارد و سطوح باالی آن باطور متقابل بر آنها تأثیر می گیرد و بهخودکارآمدی شغلی از انگیزش و رفتار تأثیر می

دهد که خودکارآمدی شغلی پیش بینی شود. تحقیقات انجام شده در زمینۀ مشاغل غیرآموزشی نشان میفرد در تکالیف و رفتارهای شغلی می

 د از طریقتوانکنندة مهمی برای کاوش شغلی، بالیدگی شغلی، ثبات در الگوهای شغلی، رضایت و تعهد شغلی و اثربخشی شغلی است و می

دهد هر چه احساس خودکارآمدی بیشتر باشد، فرد دامنۀ امکانات شغلی ها نشان میها عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. بررسیاین سازه

شغلی عملکرد شغلی را تحت تصمیم مسیر دهد. خودکارآمدی کند و عالقۀ بیشتری به شغل خود نشان میتری برای خود فراهم میوسیع

گیری شغلی مناسب امر مهمی تصمیم (.1936و همکاران،  شود)ذوی الحیاتو در نتیجه باعث باال رفتن اثربخشی سازمانی می هدتأثیر قرار دا

بک کند، سگیری شغلی عالوه بر این که شغلی را انتخاب میتصمیم دارد فرد بایمشود در همین رابطه محققی اظهار برای افراد محسوب می

کند اگاهانه یا نا خودآگاه مواردی از قبیل مقام، نیاز به ادامه کند، زمانی کـه فرد شغلی را انتخاب مینتخاب میزندگی خصوصی را نیز ا

های و همچنین محققانی در پژوهش( 1337، 10کروسکند)ون گذراندن اوقات فراغت و افرادی که باید با آنها کارکند را انتخاب مینتحصیل، ف

ر و تر، اعتماد به نفس کمتشغلی هستند نسبت به افراد دیگر عصبی گیرید که افرادی که دارای عدم تصمیمانخود به این نتیجه رسیده

 (.0225، 19کرید و پریدیوکسافسردگی بیشتر و اثربخشی کمتری دارند)

 دو در را گیت. تمایزیافتتواند در خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی افراد تاثیر گذار باشد تمایزیافتگی خود اسیکی از متغیرهایی که می

 فردی -میان سطح و دارد تفکرات از احساسات تفکیک برای درونی ظرفیت نوعی به اشاره که فردی -درون سطح: کرد بررسی توانمی سطح

 به اگر که تفرآیندی اس یک یافتگی تمایز (. مفهوم0210و همکاران،  14کند)ساندجمی اشاره خانواده بافت درون استقالل حفظ توانایی به که

 قعیتمو یک خالل در روشن و واضح تفکر توانایی دهنده نشان که است مختاری خود آن سر یک در شود گرفته نظر در پیوستار یک صورت

                                                           
1. Self-efficacy 
2. Bandura 
3. Vasile,Marhan, Singer, Stoicosscu 
4. Thijs & Verkuyten 
5. Artino  
6. Hill 
7. Pajares & Schunk 
8. Flowers 
9. Howley, Adamson, Dyke, Mayfield, Beuth & Rosé  
10. Wright, Perrone-McGovern, Boo, & White 
11. Valentine & Barnett 
12. Kraus 
13. Creed & Prideaux 
14. Sandage 
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 بهزیستی برای را یافتگی تمایز اینکه بر عالوه . بوئن(1932بهادری و همکاران،  ترجمه است)گالدینگ، امتزاج آن دیگر سر در و باشدمی

 وانیر هایسازه از گوناگونی انواع کاهش یا تغییر رشد، به منجر آن ذاتی ماهیت که کندمی فرض داند،می ضروری روان سالمت و نشناختیروا

 دیگر مهم هایسازه با آن ارتباط و روان سالمت ابعاد بر تمایزخود تأثیر از ای گسترده طور به موجود (. تحقیقات0211، 15دریک( شودمی

مؤثرند،  افراد یافتگی تمایز در عامل (. دو0214، 18مورداک و راس ؛0214، 17زوآبی و پلگ ؛0223و همکاران،  16اند)اسکورون دهکر حمایت

 ستگانب برادرها و و خواهر والدین، با خانواده در فرد هیجانی رابطۀ اندو کیفیت کرده کسب خود اصلی خانوادة از فرد والدین که تمایزی میزان

وربرگ کرد)ت ارائه دیگران با اقتدار)خودمختاری( و نزدیکی)صمیمیت( تجربه عنوان به را تمایزیافتگی ( مفهوم1378(. بوئن)1378نزدیک)بوئن، 

 شامل گیتمایزیافت. باشدمی خانواده در عاطفی موضوعات به راجع واقعبینانه تفکر برای فرد توانایی میزان بیانگر (. این فهوم0226، 13ورز لی و

 مهم افراد با عمیق روابط بافتدرون استقالل حفظ برای فردی بین توانایی نیز و احساس و تفکر کردن متمایز برای درون فردی تظرفی نوع

 فرادا این هستند، موقعیت متفکرانه سنجش به قادر و دارند آگاهی خود هیجانات به باال تمایزیافتگی با (. افراد1378باشد)بوئن، می زندگی

، 02دندی و )اسکورن کنند حفظ را راحتی خود و آرامش عمیق، روابط در توانندمی و دارند صمیمانه روابط در را مستقل خود رشد توانایی

0224 .) 

رسد بر خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی موثر باشد، فراشناخت است که در پژوهش حاضر سعی بر از دیگر متغیرهایی که به نظر می

کند که گونه دانش یا کنش شناختی تعریف می وی فراشناخت را هر .مطرح شد اخت نخستین بار توسط فالولمفهوم فراشنبررسی آن است. 

شناخت بر کلیه فرآیندهای عالی ذهن از قبیل تفکر، استدالل،  .فراشناخت با شناخت تفاوت دارد .موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت است

ادشده یفرآیندهای  .یابدسازی و بازیابی اطالعات مشمول می دقت، ذخیره از قبیل خالقیت، هوش و یا فرآیندهای درگیر در پردازش اطالعات

راشناخت ف به دانش فرد درباره کلیه فرآیندهای شناختی یادشده و نیزفراشناخت معطوف بر یک محتوی و موضوع بیرونی است، در حالی که 

در فراشناخت تاکید عمده بر آگاهی موجود انسانی از  (.1376، 01فالول) شودکارگیری آنها جهت تحقق اهداف یادگیری اطالق می نحوه به

 کاهد، را ب شغلیبردن موانع  میان های ازکند تا از نظام شناختی خود آگاه شود، راهبر این اساس یادگیرنده تالش می. نظام شناختی خود است

افراد دارای قدرت باالی فراشناختی در  .های خود را تنظیم نمایدکر، فعالیتریزی کند و در همه مراحل تفرا پی مسیر شغلی های بهینهشیوه

ل تری تحلینمایند، مسایل پیچیده را در قالب مراحل جزییخود را بررسی می کنند، راه حل انتخابیدقت می گیری مسیر شغلیتصمیم

 (.60: 0229، 00انائوراپد )کننکردن از خود، جریان تفکرشان را کنترل می نمایند و با سئوالمی

فراشناخت کلیدی است برای توانایی شناختی، که به افراد اجازه می دهد تا افکارشان را کنترل و بازسازی کنند و نقش اساسی در 

 (.1988، و سیف ؛ به نقل از عطارخامه0227، 09ایفا می کند)گاس و ویلی گیری شغلیتصمیم

ی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی اش برای کنترل این فرآیند دانست)دیسوت و چنین فراشناخت را می توان به معنی آگاهمه

فراشناخت یک مدل شناختی است که در یک سطح باالتر فعالیت می کند و بر پایه نظارت و  (.05،0229؛ هاکر و دونلوسکی04،0223ازسوی

 (. 06،0221کنترل قرار دارد )افکلیدز

( بیان می کند که افراد موفق کسانی هستند که خوب برنامه ریزی می کنند، اهداف ویژه 1330، 08ابه نقل از لرن 1380)07واترمن پی تر

 را قادر شخصدانش فراشناختی این است که  را تشخیص می دهند و معرفی می نمایند و راهبردها را طرح ریزی می کنند. مهمترین امتیاز

شرفت کارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خودش را تشخیص می سازد تا لحظه به لحظه از فعالیت خود و چگونگی پی

 (.1935دهد)سیف، 

فرایند  های گوناگون مؤثر بربا پذیرفتن اهمیت کار و مسیر شغلی در گستره زندگی فردی، معقوالنه است تا جایی که امکان دارد ویژگی

ایزیافتگی خود و فراشناختها بر خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی می توان شود. با شناسایی اثر تمرشد مسیر شغلی، بررسی و شناسایی می

                                                           
15. Drake 
16 .Skowron 
17 .Peleg & Zoabi 
18. Ross & Murdock 
19. Thorberg & Lyvers 
20. Skowron & Dendy 
21. Flavell 
22. Panaaoura 
23. Gus & Willie 
24.Desoete & Ozsoy 
25.Hacker & Dunlosky 
26.Efklides 
27.Waterman & Peters 
28.Lorna  
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چارچوب مداخله ای مناسبی را برای جستجوگران مسیر شغلی، همچنین نیروی کاری جاری سازمانها فراهم کرد. با توجه به مبانی نظری 

اشد. از طرف دیگر فراشناخت می تواند نقش مهمی مطرح شده، تمایز خود می تواند پیش بینی کننده خودکار آمدی تصمیم مسیر شغلی ب

در فرایند تصمیم گیری مسیر شغلی ایفا نماید. این مطالعه در صدد است ضمن آزمون مجدد رابطه تمایزیافتگی خود و فراشناخت با خودکار 

الهای شغلی را بررسی نماید. در س آمدی تصمیم مسیر شغلی، نقش فراشناخت در تعدیل رابطه تمایزیافتگی خود و خودکارآمدی تصمیم مسیر

(، در پژوهشی 1935توان به موارد فوق اشاره کرد: سلطانی علی آبادی و همکاران )اخیر تحقیاتی نیز در این زمینه انجام شده است که می

 حمایتی، شغلی، شبکه یرمس اطالعات شغلی، مسیر تجارب خودکارآمدی، خودآگاهی، معلولیت، از ادراک معلولیت، نوع و نشان دادند که شدت

 همچنین است آموزان ناتوان دانش گیری تصمیم در عمده مقوالت معلولیت به خانواده واکنش استرس، با مقابله مهارت گیری، تصمیم مهارت

 میمتص مدل مقدماتی نهایت در شود می شامل را مذکور عمده مقوالت که است؛ شغلی مسیر سازگارانه انتقال پژوهش این هسته مقوله

بر  خودکارآمدی و خانواده حمایت مستقیم های مسیر داد (، در پژوهش خود نشان1934شد. صادقی ) ارائه ناتوان آموزان دانش گیری

 عزت طریق از خودکارآمدی و حمایت خانواده غیرمستقیم اثر .است دار معنی و مثبت آموزان دانش شغلی مسیر گیری تصمیم خودکارآمدی

 تعیین در دبیرستان اول آموزان دانش شغلی مسیر گیری تصمیم اهمیت خودکارآمدی به توجه با .آمد دست به ردا معنی و مثبت نفس

نمود. پژوهش میر  توجه پژوهش این در بررسی مورد متغیرهای جمله از آن بر تأثیرگذار عوامل به بایستی های بعدی، پایه در تحصیلی مسیر

 رابطه ای دارد همچنین، وجود مدیران کاری سازمانی اشتیاق یادگیری بین داری معنی که رابطه ( نیز نشان داد1931حیدری و همکاران )

نقش تمایز یافتگی خود و فراشناختها در پیش بینی لذا با توجه به شغلی وجود دارد.  مسیر خود کارآمدی با سازمانی یادگیری بین دار معنی

این پژوهش به دنبال  هالل احمر خراسان شمالی و با توجه به مبانی نظری و پیشینه،خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی امدادگران سازمان 

 آزمون فرضیه های زیر می باشد.

 بین تمایز یافتگی خود و فراشناختها  با خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه معنا داری وجود دارد. فرضيه اصلی:

 دار خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه معنادار وجود دارد.بین میزان تمایز یافتگی خود و مق فرضيه فرعی اول:

 بین نمرات فراشناختها و مقدار خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه معنادار وجود دارد. فرضيه فرعی دوم:

 بین تمایز یافتگی و فراشناختها خود رابطه معنادار وجود دارد. فرضيه فرعی سوم:

 

 روش تحقيق
همبستگی است. جامعه آماری  -هداف مورد مطالعه، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی بر اساس موضوع و ا

پژوهش حاضر شامل کلیه امدادگرانی که با سازمان جمعیت هالل احمر خراسان شمالی همکاری می کنند، می باشد. گامست و همکارن 

آزمودنی انتخاب شود مناسب است. با روش نمونه گیری در  02 -12ازای هر متغیر  ( معتقدند در مطالعات مدل یابی ساختاری به0225)

 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ها به شرح زیر می باشد. 082دسترس نمونه ای به حجم 

گویه است که با مقیاس لیکرت در  02مل طراحی شد. این پرسشنامه شا 0211توسط دریک در سال  پرسشنامه تمایز یافتگی خود

ای از اصالً شبیه خصوصیات من نیست تا کامالً شبیه خوصوصیات من است درجه بندی شده و دارای چهار خرده مقیاس یک طیف شش گزینه

مربوط به خرده مقیاس  02و  13، 10، 12، 9، 1های آمیختگی با دیگران. گویهپذیری هیجانی، جایگاه من، برش هیجانی و هماست؟ واکنش

مربوط به خرده مقیاس برش  15و  7، 4های آمیختگی با دیگران؛ گویهمربوط به خرده مقیاس هم 17و  19، 8، 5، 0های جایگاه من؛ گویه

الزم است پذیری هیجانی است. به منظور نمره گذاری این مقیاس مربوط به خرده مقیاس واکنش 18و  16، 14، 11، 3، 6های هیجانی و گویه

های آن است. نمرات معکوس شود. نمره هر خرده مقیاس میانگین گویه 13و  18، 17، 16، 15، 14، 19، 11، 3، 8، 7، 6، 5، 4، 0های گویه

 دهنده سطح تمایز باالتر است.باالتر در این پرسشنامه نشان

باورهای افراد را درباره تفکرشان  است و خته شدهسا (1337)سوالی، توسط ولز  92ین مقیاس خود گزارشی ، اپرسشنامه فراشناخت

: کامال موافقم( 4: نسبتا موافقم، 9: کمی موافقم، 0: مخالفم، 1) لیکرت ای درجه چهار مقیاس اساس بر آزمودنیهادهد. مورد سنجش قرار می

پذیری افکار و -باورهای منفی درباره کنترلی، باورهای مثبت درباره نگران :خرده مقیاس است 5ای دار به هر سؤال پاسخ می دهند. پرسشنامه

نیاز به کنترل افکار و فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی را ارزیابی می  ،خطرات مربوط به نگرانی، عدم اطمینان شناختی، سوالهای

 .کنند

ر خود کارآمدی افراد را در ( انتظا1336، 03، این پرسشنامه )بتز و همکارانگيري مسير شغلیپرسشنامه خودکارآمدي تصميم

سنجد: )خود ارزیابی، آگاهی از اطالعات شغلی، هدف گزینی، برنامه ریزی آینده و گیری مسیرشغلی در پنج حوزه میارتباط با تکالیف تصمیم

                                                           
29. Betz et al 
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مطمئن هستم  درجه ای لیکرت از کامالً 5ها بر اساس مقیاس سؤال( است. آزمودنی 5سؤال )هر خرده مقیاس،  05. شامل 92حل مسئله(

دهند. هر سه پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر استاندارد می ( به هر سؤال پاسخ می1( تا اصالً مطمئن نیستم )امتیاز= 5)امتیاز= 

رای ب و محتوایی به عبارت دیگر روش اعتبار صوریباشند همچنین به تایید متخصصان امر)اساتید( رسید و روایی آن سنجیده شده است. 

(، 896/2. برای بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای تمایز یافتگی خود)ارزیابی و سنجش روایی پرسشنامه استفاده شده است

با استفاده از نرم افزارهای  هاپرسشنامه نیا از حاصل یهاداده( بدست آمد. 714/2( و خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی)811/2فراشناختها)

SPSS های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است.و از آزمون 

 

 یافته ها و بررسی فرضيات تحقيق 
ردازیم. بودن متغیرها بپ نرمال، ابتدا باید به بررسی وضعیت ن برای تحلیل داده هاجهت انتخاب نوع آزمو: بررسی نرمال بودن متغيرها

های ناپارامتریک استفاده نماییم. اما چنانچه های پارامتریک و هم از آزمونند، مجاز خواهیم بود هم از آزمونباش نرمالچرا که اگر متغیرها 

اده بودن متغیرها استف نرمالجهت بررسی  آزمونی که های ناپارامتریک استفاده نماییم.نباشند، تنها مجاز خواهیم بود از آزمون نرمالمتغیرها 

 باشد.( میKSاسمیرنوف ) -فراکولموگ آزمون شود،می
 

 : آزمون نرمال بودن متغيرها1جدول 
 

 وضعیت سطح معنی داری یرنوفاسم-کولموگوروف متغيرها 

خودکارآمدي 

گيري مسير تصميم

 شغلی

 نرمال 60/2 750/2 خود ارزیابی

 غیرنرمال 22/2 67/1 آگاهی از اطالعات شغلی

 نرمال 09/2 29/1 هدف گزینی

 نرمال 15/2 10/1 آینده برنامه ریزی

 نرمال 50/2 81/2 حل مسئله

 فراشناخت

 نرمال 88/2 58/2 باورهای مثبت

 نرمال 26/2 03/1 باورهای منفی

 نرمال 19/2 09/1 دم اطمینان شناختیع

 نرمال 13/2 28/1 نیاز به کنترل افکار

 نرمال 18/2 28/1 خودآگاهی شناختی

 تمایز یافتگی خود

 نرمال 97/2 31/2 انیواکنش هیج

 نرمال 19/2 16/1 جایگاه من

 نرمال 94/2 39/2 برش هیجانی

 نرمال 14/2 14/1 آمیختگی با دیگرانهم

 

اسمیرونف برای متغیرهای پژوهش بیشتر -(، گویای آن است که سطح معنی داری بدست آمده از آزمون کولموگروف1های جدول )یافته

 شود.می پذیرفتهو فرض صفر باشد میتوزیع نرمال  منطبق بری این متغیرها توزیع داده ها ،Pتوجه به مقدار  بان می باشد، بنابرای 25/2از 

 برای تحلیل های فرضیه های پژوهش از آزمون پیرسون استفاده می شود.

  

                                                           
30. Self- Appraisal, Knowledge of Occupational Information, Goal Selection, Future Plans and Problem Solving 
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 آزمون فرضيه ها

 شغلی رابطه معنا داري وجود دارد. فرضيه اصلی : بين تمایز یافتگی خود و فراشناختها با خودکارآمدي تصميم مسير
ینی ببرای تعیین همبستگی چندگانه تمایز یافتگی خود و فراشناختها با خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی و تعیین سهم پیش

ه شده دخودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی بر اساس تمایز یافتگی خود و فراشناختها از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام استفا

 است.
 

 : خالصه مدل رگرسيون2جدول 
 

 شاخص ها

 متغيرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزاي

ميانگين 

 مجذورات
F R R2 

سطح 

 معناداري

 گام اول
 تمایز یافتگی خود

 28/4844 1 28/4844 رگرسیون

 498/12 078 36/0321 باقیمانده 222/2 169/2 424/2 91/04

  073 24/03746 مجموع

 گام دوم
 پذیرش فراشناخت ها

 74/9947 0 48/6635 رگرسیون

 014/89 077 55/09252 باقیمانده 222/2 005/2 474/2 22/18

  073 24/03746 مجموع

 

 گام اول: تمایز یافتگی خود.

 تمایز یافتگی خود. فراشناخت ها.گام دوم: 

شود، در مدل اوّل که متغیر تمایز یافتگی خود وارد معادله شده است، مقدار ضریب همبستگی ( مشاهده می0گونه که در جدول )همان

(R برابر )را تبیین  درصد از واریانس خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی 9/16شده است. بدین معنی که متغیر تمایز یافتگی خود  424/2

درصد از واریانس  5/00افزایش یافته است. یعنی  474/2به  Rمعادله، میزان کند. در مدل دوّم با اضافه شدن متغیر فراشناخت ها به می

 کنند. را متغیرهای تمایز یافتگی خود و فراشناخت ها با هم به طور مشترک تبیین می خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی
 

 خودکارآمدي در پيش بينی : ضرایب متغيرهاي مستقل3جدول 
 

 سطح معناداری β Tضرایب  عیارخطای م βضرایب استاندارد نشده  

 222/2 32/12 ----- 57/3 49/124 مقدار ثابت

 222/2 90/4 944/2 124/2 450/2 تمایز یافتگی خود

 221/2 08/9 053/2 971/2 00/1 فراشناخت ها

 

 گام اول: تمایز یافتگی خود.

 گام دوم: تمایز یافتگی خود. فراشناخت ها.

گیرد که بر اساس نسبت بین مربع میانگین مورد استفاده قرار می Fایب رگرسیون به دست آمده، آزمون به منظور آزمون معنی داری ضر

دهد، در هر دو تحلیل رگرسیون اثر متغیرهای تمایز یافتگی خود و نشان می Fهای طور که آزمونگیرد. همانرگرسیون باقیمانده صورت می

(، فراشناخت β= 944/2نشان از آن دارد که به ترتیب تمایز یافتگی خود ) βهمچنین ضرایب  معنی دار است. > 21/2Pفراشناخت ها در سطح 

 را دارند. ( بیشترین قابلیت پیش بینی خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلیβ= 053/2ها )
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 فرضيه اول: بين ميزان تمایز یافتگی خود و مقدار خودکارآمدي تصميم مسير شغلی رابطه معنادار وجود دارد.
 

 تمایز یافتگی خود و خودکارآمدي تصميم مسير شغلی پيرسون بين ضریب همبستگی :4دول ج
 

 خودکارآمدي مسير شغلی 

 تمایز یافتگی خود
 083/2 همبستگی پیرسون

 221/2 سطح معنی داری

 

 مقدار از ( می باشد کهp<21/2)برای تمایز یافتگی خود   همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح و %35 اطمینان ضریب به توجه با

 مقابل فرض و شده رد (تمایز یافتگی خود  با  خودکارآمدی مسیر شغلی رابطه بین وجود عدم) صفر فرض است، کمتر( 25/2) فرض پیش

 بین که گرفت نتیجه چنین توانمی دیگر، عبارت به شود. می پذیرفته تمایز یافتگی خود  با  خودکارآمدی مسیر شغلی( رابطه بین وجود)

ت، همبستگی مثبت اس ضریب این مقدار که آنجایی از .دارد وجود مثبت و معناداری یتمایز یافتگی خود  با  خودکارآمدی مسیر شغلی رابطه

 .برعکس و شودمی دیگری افزایش باعث یکی افزایش یعنی کنند؛می تغییر هم در جهت متغیرها این که کرد عنوان توانمی

 

 ت فراشناختها و مقدار خودکارآمدي تصميم مسير شغلی رابطه معنادار وجود دارد.فرضيه دوم: یين نمرا
 

 فراشناخت ها و خودکارآمدي تصميم مسير شغلی پيرسون بين ضریب همبستگی :5جدول 
 

 خودکارآمدي مسير شغلی 

 فراشناخت ها
 925/2 همبستگی پیرسون

 222/2 سطح معنی داری

 

با خودکارآمدی  (، بازp<221/2)برای رابطه فراشناخت  همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح و %35 اطمینان ضریب به توجه با

 شده رد (رابطه بین فراشناخت ها و خودکارآمدی مسیر شغلی وجود عدم) صفر فرض است، کمتر( 25/2) فرض پیش مقدار از مسیر شغلی که

ی فراشناخت ها با خودکارآمد شود. بدین ترتیب بین می پذیرفته شغلی( رابطه بین فراشناخت ها و خودکارآمدی مسیر وجود) مقابل فرض و

 هم در جهت متغیرها این که کرد عنوان توانهمبستگی مثبت است، می ضریب این مقدار که آنجایی مسیر شغلی رابطه مثبت وجود دارد؛ از

 .برعکس و شودمی دیگری افزایش باعث یکی افزایش یعنی کنند؛می تغییر

 

 سوم: یين نمرات تمایز یافتگی خود و فراشناخت ها رابطه معنادار وجود دارد. فرضيه
 

 فراشناخت ها و خودکارآمدي تصميم مسير شغلی بين رابطه ميزان محاسبه :6جدول 
 

 فراشناخت ها 

 تمایز یافتگی خود
 037/2 همبستگی پیرسون

 222/2 سطح معنی داری

 

(،  با فراشناخت ها p<221/2)برای رابطه  تمایز یافتگی همبستگی ضریب آزمون ناداریمع سطح و %35 اطمینان ضریب به توجه با

 وجود) مقابل فرض و شده رد (رابطه بین تمایز یافتگی و فراشناخت ها وجود عدم) صفر فرض است، کمتر( 25/2) فرض پیش مقدار از که

 تمایز یافتگی خودو فراشناخت ها رابطه مثبت وجود دارد؛ از تیب بینشود. بدین تر می پذیرفته رابطه بین تمایز یافتگی و فراشناخت ها(

 باعث یکی افزایش یعنی کنند؛می تغییر هم در جهت متغیرها این که کرد عنوان توانهمبستگی مثبت است، می ضریب این مقدار که آنجایی

 .برعکس و شودمی دیگری افزایش
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 بحث و نتيجه گيري
یافتگی خود و فراشناختها با  دهد که بین متغیرهای تمایزداری مدل رگرسیون  نشان میهش، آزمون معنیبا توجه به یافته های پژو

خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. متغیرهای پیش بینی کننده در مدل اوّل که متغیر تمایز یافتگی خود 

درصد از واریانس  9/16شده است. بدین معنی که متغیر تمایز یافتگی خود  424/2( برابر R)وارد معادله شده است، مقدار ضریب همبستگی 

افزایش  474/2به  Rکند. در مدل دوّم با اضافه شدن متغیر  فراشناخت ها به معادله، میزان خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی را تبیین می

یم مسیر شغلی را متغیرهای تمایز یافتگی خود و فراشناخت ها با هم به طور درصد از واریانس خودکارآمدی تصم 5/00یافته است. یعنی 

 کنند. مشترک تبیین می

نتیجه می گیریم بین  تمایز یافتگی خود و  %35است فرصیه صفر رد می شود و با اطمینان  25/2با توجه به اینکه سطح معنا داری  

جود دارد.  به عبارتی دیگر از روی متغیرهای تمایز یافتگی خود و فراشناختها می توان فراشناختها با خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه و

خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی را پیش بینی کرد. لذا خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی بر اساس تمایز یافتگی خود و فراشناختها پیش 

(، کرمی، زکی یی، علیخانی، 1934(، صادقی )1935آبادی و همکاران )بینی می شود.  نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات، سلطانی علی 

 ( همسو می باشد.1932( و صفری و همکاران )1931(، صادقی و همکاران )1930(، مومنی، علیخانی )1939نوروزی، )

یم د  و خودکارآمدی تصمبا توجه به نتایج بدست آمده همبستگی چندگانه بین متغیرها و خرده متغیرها که ابعاد  تمایز یافتگی خو

برای رابطه   همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح و %35 اطمینان ضریب به توجه مسیر شغلی را شامل می شوند مثبت و معنادار است. با

 دمع) صفر فرض است، کمتر( 25/2) فرض پیش مقدار از ( کهp<221/2)(، با خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی p<21/2)تمایز یافتگی خود 

تمایز یافتگی خود و  رابطه بین وجود) مقابل فرض و شده رد (تمایز یافتگی خود و خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی رابطه بین وجود

افتگی خود تمایز ی رابطه بین وجود بین که گرفت نتیجه چنین توانمی دیگر، عبارت به شود می پذیرفته خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی(

 توانهمبستگی مثبت است، می ضریب این مقدار که آنجایی از .دارد وجود مثبت و معناداری یمیم مسیر شغلی رابطهبا خودکارآمدی تص

در تبیین فرضیه فوق   .برعکس و شودمی دیگری افزایش باعث یکی افزایش یعنی کنند؛می تغییر هم در جهت متغیرها این که کرد عنوان

رد ف. دارد اشمسیر شغلینیازها و باورها و اصولی برای  ند که چه میخواهد و به چه نیاز دارد، چه عقاید،میدا تمایز یافتهخود توان گفت می

زیر مشخص  هایتوان افراد تمایزیافته و تمایزنایافته را با ویژگیبر این اساس می. تمایزیافته همیشه از افراد و سیستم های اطرافش آگاه است

ان ششان را صرف تجربه، بیان و تشدید عواطفدهند، بخش عمده انرژیبرابر رفتار دیگران واکنش عاطفی نشان می کرد: افراد تمایزنایافته در

ه از روند و واکنش این دستکنند. در مقابل افرادتمایزیافته ممکن است عواطف شدیدی را تجربه کنند، اما توسط این عواطف تحلیل نمیمی

زا باشد، افراد تمایزنایافته از دیگران فاصله عاطفی فردی بسیار تنش های درونی یا تعامالت بینتجربهافراد کنترل شده است؛ زمانی که 

کنند که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شوند. اینگونه افراد از هویتی محکم گیرند؛ در حالی که افراد تمایزیافته ضرورتی احساس نمیمی

غلی مسیر شافرادی که تمایزیافتگی باالتری دارند واکنش هیجانی کمتری را در شرایط مختلف ند. و خودکارآمدی بیشتری دار برخوردارند

نتایج این فرضیه با  .نشان می دهد چون آن ها از طریق پاسخی که می دهند فکر می کنند و کمتر تحت تاثیر محیط واکنش نشان می دهند

(، مومنی، علیخانی 1939(، کرمی، زکی یی، علیخانی، نوروزی، )1934صادقی ) (،1935نتایج تحقیقات، سلطانی علی آبادی و همکاران )

 ( همسو می باشد.1932( و صفری و همکاران )1931(، صادقی و همکاران )1930)

ی ددهد که همبستگی چندگانه بین متغیرها و خرده متغیرها که فراشناختها و مقدار خودکارآمنتایج آمار استنباطی این فرضیه نشان می

 ریبض به توجه دهد که باداری مدل رگرسیون  نشان میتصمیم مسیر شغلی را شامل می شوند معنادار است.یافته های پژوهش، آزمون معنی

 از (، با مقدار خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی کهp<221/2) برای فراشناخت ها همبستگی ضریب آزمون معناداری سطح و %35 اطمینان

 رد (فراشناخت ها و خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی  رابطه بین مولفه های وجود عدم) صفر فرض است، کمتر( 25/2) فرض پیش مقدار

 شود. در تبیین این فرضیه می پذیرفته فراشناخت ها و خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی( رابطه بین مولفه های جود) مقابل فرض و شده

 امروزه اهمیت فراشناخت برایتواند خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی را افزایش دهد. در فرد می توان بیان کرد باال بودن سطح فراشناختمی

موفقیت آمیز را داشته باشند  گیریتصمیمزمانی می توانند  افراد(. 0229سطوح باال و حل مسئله پذیرفته شده است)توماس، هایگیریتصمیم

د پیامدهای بهبود یاب افرادبی برخوردار باشند. محققان دریافته اند که اگر سطح فراشناخت که درباره توانایی شخصی شان از بینش و آگاهی خو

و  خودکارآمدیدر مورد  افرادقدر چ (. هر0228؛ بانرت، هیلدبراند و مینگلمپ،0229آنها نیز بهبود خواهد یافت)توماس،تصمیم مسیر شغلی 

ات، . نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقاو بیشتر است فقیت تصمیم مسیر شغلی درموخود بیشتر بداند، احتمال  خودکارآمدیمحدودیت های 

(، صادقی و 1930(، مومنی، علیخانی )1939(، کرمی، زکی یی، علیخانی، نوروزی، )1934(، صادقی )1935سلطانی علی آبادی و همکاران )

 ( همسو می باشد.1932( و صفری و همکاران )1931همکاران )
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دهد که همبستگی چندگانه بین متغیرها و خرده متغیرها که تمایز یافتگی و فراشناختها را ستنباطی این فرضیه نشان مینتایج آمار ا

 سطح و %35 اطمینان ضریب به توجه دهد که باداری مدل رگرسیون  نشان میشامل می شوند معنادار است. یافته های پژوهش، آزمون معنی

 صفر فرض است، کمتر( 25/2) فرض پیش مقدار از (، با  فراشناخت ها کهp<221/2) برای  تمایز یافتگی همبستگی ضریب آزمون معناداری

 رابطه بین  تمایز یافتگی خود و فراشناخت ها( وجود) مقابل فرض و شده رد (رابطه بین  تمایز یافتگی خود و فراشناخت ها  وجود عدم)

همواره در زندگی آدمی دو نیروی متضاد وجود دارد که در تعادل با یکدیگر به سر گفت  توانشود. در تبیین این فرضیه می می پذیرفته

لکه به این ب با هم بودن و فردیت. متمایز کردن عقالنی و عاطفی از هم را نباید به معنای عینی گرا بودن و توقف عاطفه در نظر گرفت؛ ،میبرند

اری تعادل میان رقرب میخواهد تواند آن ها را درک کند، تمایزیافتگییرد که به درستی نمیمعناست که فرد نباید تحت تاثیر احساساتی قرار بگ

از  توان در پیوستاریتمایز یافتگی را می توانایی شناخت ایجاد کند که رسیدن به آن مستلزم طی مسیر و فرآیند است. فرااحساسات و 

اسخ ها و مشکالت زندگی پافراد تمایزیافته بهتر به استرس تاری( قرار داد.تمایزیافتگی ضعیف )همجوشی ( تا تمایزیافتگی خوب )خودمخ

تمایزیافتگی سطح باال به سیستم های عاطفی و . دهدکند اما به عاطفه انسانی مجال بروز میتفکر مناسب، هیجانات را کنترل می دهند.می

 .ه هیجانات اجازه میدهد که کنترل کل سیستم را به دست بگیرندعقلی فرد کمک میکند که عملکرد مناسبی داشته باشند.اما آمیختگی ب

(، 1939(، کرمی، زکی یی، علیخانی، نوروزی، )1934(، صادقی )1935نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات، سلطانی علی آبادی و همکاران )

ی باشد. با توجه به یافته ها و نتایج پیشنهادات ( همسو م1932( و صفری و همکاران )1931(، صادقی و همکاران )1930مومنی، علیخانی )

 زیر در این مورد ارائه می گردد:

های آموزشی تجهیز افراد بویژه امدادگران سازمان هالل احمر به مهارتهای شناختی و فراشناختی مناسب و مؤثر، برگزاری همایش -

 ایجاد تجارب موفقیت آمیز و ... انجام می شود.در زمینه تمایز یافتگی خود و افزایش حس خودکارآمدی تحصیلی از طریق 

 تهیه برنامه هایی جهت تقویت حس تمایز یافتگی و تقویت فراشناخت ها. -

 های آموزشی در زمینه تمایز یافتگی خود برای امدادگران سازمان هالل احمر و مسئوالن سازمان.برگزاری کارگاه -

 زار کرده و به چگونگی تمایز یافتگی آنها پرداخته شوددوره هایی جهت تشریح تمایز یافتگی امدادگران برگ -

راه های آشنایی و ارتقاء شناخت، از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در طی خدمت با حضور اساتید روانشناسی با موضوعاتی در  -

 ی امدادگران کمک نماید.مورد شناخت، فراشناخت و باورهای فراشناختی برگزار شود تا به تقویت خودکارآمدی تصمیم مسیر شغل

با آموزشهای ضمن خدمت برای امدادگران بر تمایز یافتگی آنها بیفزایند تا متناسب با زمان و شرایط، مدیریت نموده و در مواقع  -

 بحرانی بتوانند تصمیمات مناسب و اساسی اتخاذ نمایند.

جبات افزایش تمایز یافتگی و در نهایت ارتقاء خودکارآمدی امدادگران را با راهبردهای بهبود فراشناخت آشنا سازند تا از طریق مو -

 تصمیم مسیر شغلی را فراهم آورند.
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