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Abstract
Aim: The aim of the current research was the  هوودف پووژوهش جاضوور بررسووی روابووط سوواخخارک:هوودف
study of the structural relationships of cognitive
خهدتشظنیی غشاخخی و به ی خی غی ی بوا نقوش منوانجی
self-regulation and occupational-wellbeing with
mediating role of job-burnout and jobیرسهدگی غی ی و رضای غی ی مع ّیا مقطع مخهسطه دو
satisfaction in secondary highschool teachers.
 هی وخگی و در اااو، نوهع پوژوهش تهصونفی: بهدر رو
Method: The research was descriptive,
correlational and through structural equation 837 مدا ا ک روابط ساخخارک بهدر جامعه پژوهشی غوامل
modeling. The research society included 837
غاغل در مدارج دواخوی دور دو
نفر ا مع ّیا مرد و
people of male and female teachers working in
the secondary highschools in Urmia in 2017-  بهد یه ا بونن96- 97 مخهسطه در ارومنه در سا تاصن ی
2018 academic year that from them 204 people  نفر به رو نیهنه گنرک خهغوه اک چشدمرج وه اک204 آنا
was gained through multistage cluster sampling
method. The means included Shultz (2008) به دس آمدر اب ارهاک مهرد اسخفاد غامل پرسشوشامه هواک
Occupational Well-being Scale, Mattern and
 خهدتشظنیی غشاخخی مخر،)2008( ب ه ی خی غی ی غهاخ
Bauer (2014) Teacher Cognitive
Selfنظرسشجی
–  پرسششامه یرسهدگی ماسالچ،)2014( و باویر
Regulation Questionnair, Maslach Burnout
Inventory-Educators Survey(1986), and Judge,  دورها و، ایه، غاخ رضای غی ی جاج،)1986 ( مع ّیا
Locke, Durham, Kluger (1998) Index of Job
Satisfaction, Lim-Ho & Tung-Au (2006)  مقنووواج رضوووای مع ّووو اووون هوووه و،) 1998( ی وووهگر
Teacher Satisfaction Scale. the data was
) بهدنوودر داد هوواک پووژوهش بووا اسووخفاد ا2006 (تانووگ آو
analyesed by SPSS-22 and AMOS-22 and with
 و بوووه روAMOS-22  وSPSS-22 نووور ای ارهووواک
structural equations modeling method. Results:
The results indicated insignificant direct effect  یایخوه هوا:مدا ا ک معاداه ساخخارک تا نل غد ر یایخوه هوا
of the cognitive self-regulation (β= 0.09, P=
جوووووووایی ا غنرمعشوووووووادارک اثووووووور م وووووووخقن
0.398) and significant indirect effect of it on the
occupational well-being and confirmed model ) و معشادارک اثورp=0/398 ،β =0/09(خهدتشظنیی غشاخخی
after correcting it (GFI=0.90، CFI=0.90 ،
غنرم خقن آ بور به ی وخی غوی ی و تأینود مود بعود ا
RMSEA=0.08 /PNFI=0.64 ،PRATIO=0.76, R2 =0/08 ،CFI =0/90 ،GFI =0/90( اصوووووالح آ بوووووهد
=0.77). Conclusion: Regarding the results of the
current research, it could be concluded that =0/77 ،PRATIO =0/76 ،PNFI=0/64 / RMSEA
cognitive self-regulation by decreasing in the  با تهجه بوه یایخوه هواک پوژوهش جاضور: )ر نخنجه گنرکR2
job-burnout and increasing in the jobsatisfaction has an effect on the improving می تها نخنجه گریو یوه خوهدتشظنیی غوشاخخی بهاسوطه
occupational well-being of the teachers.
یاهش یرسهدگی غی ی و ای ایش رضای غوی ی بور به وهد
Keywords: occupational-wellbeing, cognitive
به ی خی غی ی مع ّیا اثر داردر
self-regulation, job-satisfaction, job-burnout,
، خوهدتشظنیی غوشاخخی، به ی وخی غوی ی:کلیـدواژه هـا
teachers.
 مع ّیا،  یرسهدگی غی ی،رضای غی ی
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مقدمه
1

به ی خی غی ی سا اک چشدبعدک و برگریخه ا جنطه روا غشاسی سالم غوی ی مث و اسو (اکوا و
هاودمهن  )2010 ،2و ا نقطهنظر نظریهپوردا ا و پژوهشوگرا مبخ وف تعواریف مخعوددک داردر بعشوها
نیهنه ،این سا بصهرت غناب مفاهن مشفی مانشد اضوطراب و ای وردگی (تخریو و ارویوه )1987 ،3و ا
سهک دیگر ،بصهرت جضهر مفاهن مث مانشد رضای مرت ط با غیل در نظر گریخوه غود اسو (دانوا و
گریفنن)1999 ، 4ر و ههر  ،تاری  ،غاوی ی و غورور  )2004( 5به ی وخی غوی ی را بصوهرت «ار یوابی
مث گهنهاک یه یرد ا جهان مبخ ف غیل خهد غوامل ابعواد عواطفی ،انگن غوی ،ریخوارک ،غوشاخخی و
روا تشی انجا میدهد» تعریف یورد انود (صر  .)366در یشوار تشوهعی ا تعواریف و رو هواک سوشجش
مبخ ف براک به ی خی غی ی ،غهاخ  )2008( 6براک دس یابی به تعریوف و ابو ار سوشجش مشاسو بوراک
این سا  ،با در پنش گریخن رویکرد یضن گرا ،نظریه روانششاخخی ریوف )1989( 7را در نظور گریو ر بور
این اساج ،سا به ی خی غی ی داراک  6مؤافوه اسو  :روابوط مث و سوا مانی( 8روابطوی یوه ایوراد بوا
هیکارا و مدیرا دارند) ،خهد – پذیرغیجریهاک( 9اج اج مث و یورد دربوار خوهد و گذغوخها  ،در
ااا خهدیارآمدک و ع ت نف باا) ،خهدمبخارک غوی ی( 10جوق انخبواب داغوخن یاریشوا در تعنونن
ما  ،مکا و چگهنگی انجا یار) ،هدف غی ی( 11اج اج معشادارک غیل) ،ت ط بر ماونط( 12دانوش و
به تقاضاهاک غی ی و داغخن مهارتهاک یشخر ) و رغد غی ی( 13یرصو رغود و پنشوری
آگاهی ن
غی ی) (غهاخ )2008 ،ر
14
در باب بررسی عهامل مؤثر بر به ی خی غی ی ،بور خوهدتشظنیی یوه در نظریوه غوشاخخی-
اجخیاعی بشدورا 15ببشی ا یرایشدهاک غشاخخی در سن خ «خهد»  -غوامل باورهوا ،نگور هوا،
تهاناییها و مهارت هاک هر یرد (به نقل ا عاغهرک )1390 ،و برخاسوخه ا ویژگویهواک عام نو
1. Occupational wellbeing
2. Leka and Houdmont
3. Tetrick, & LaRocco
4. Danna and Griffin
5. Van Horn, Taris, Schaufeli, Schreurs
6. Shultz
7. Ryff
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15. Bandura
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ان انی(اصدمشدک ،پنش اندیشی ،خهدوایششی و خهدتأم ی) یه مشجر به نظو دهوی ریخوار ان وا
میغهند(بشدورا2001 ،؛  )2006اس  ،تیری میغهدر خهدتشظنیی به «ایکار ،اج اسات و اعیوا
خهدتهاندک اغار مییشد یه برنامهری ک و براک دسخنابی به اهوداف غبصوی بصوهرت چرخوهاک
مطابق داد میغوهد» ( ییورمن ،2000 ،1صر )14ر در جنطوه یوار مع ّیوی ننو خوهدتشظنیی
ا « :یرایشدک یعا یه مع ّیا ا طریق آ  ،راه ردهاک غشاخخی -یراغشاخخی
غشاخخی 2ع ارت
خهد را جه ریخار یارک مؤثر و یارا هدای و جفظ مییششد» و یا «راه ردهایی یوه مع ّیوا در
مانط یارکغا اجرا مییششد تا به اهداف جریهاکغا برسشد و بر مهانع جریهاک مانشد باریارک
یاد ،غ ه یششد» (مخر و باویر ،2014 ، 3صر )59ر درجوه روا غشاسوی تربنخوی مود جدیود
خهدتشظنیی غشاخخی تهسط مخر و باویر ( )2014بوا ترینو نظریوههواک یالسون یوادگنرک
خهدتشظنیی (پنشخریچ2000،4؛ ییرمن )2000 ،بصهرت یرایشد چهار مرج هاک برنامهری ک عیل
 ،یشخر عی کرد ،6خهدنظارتی7و خهدتأم ی 8مفهه سا ک و عی ناتیسا ک غد اس ر آ ها نشوا

5

دادند یه اسخفاد ا راه ردهاک خهدتشظنیی غشاخخی در هشگا انجوا وظوایف بنورو ا سواعات
یالسی ،میتهاند بر رضای غی ی ،خ خگیهنجانی و در نخنجه به ی خی غی ی اثور بگوذاردر پو
یکی ا مخینرهاک مخأثر ا خهدتشظنیی و مؤثر بر به ی خیغی ی میتهاند یرسهدگیغی ی 9باغدر
یرسهدگی غی ی «ی نشانگا روانششاخخی غامل خ خگی هنجانی ،م خ غبصن و یاهش
مهیقن غبصی 10اس یه میکن اس در ایرادک یه به طریقی با ایراد دیگرک یار مییششد ،ر
بدهد» (ماسالچ ،جک ه و انخر ،1997 ،11صر )192ر میتها یرسهدگی غی ی مع ّیا را به این
غکل تهصنف یرد یه «در بعد خ خگی هنجانی ،مع ّیا درمییابشد یه نییتهانشد هیانشد سوابق،
یارغا را درس انجا دهشد و اج اج بیرمقی و ته یشند انرژک هنجانی دارندر در بعد م وخ
به دانشآمه ا خهد اج واج مث خوی داغوخه باغوشد و
غبصن  ،مع ّیا دیگر نییتهانشد ن
بوه ننوا و اج واج دانوشآموه ا دارنودر بعود یواهش
برعک  ،نگرغی مشفی و بیتفاوت ن

1. Zimmerman
2. Cognitive self- regulation
3. Mattern, Bauer
4. Pintrich
5. action planning
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8. self-reflection
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مهیقن غبصی (ا این مهضهع ناغی میغهد یه) اغ مع ّیا  ،با انگنو ییو بوه یوادگنرک،
غیل مع ّیی را انخباب می یششد و اگر در این را مهیق نشهند ،اج اج یاهش یارآمدک غبصوی
خهاهشدداغ » (ماسوالچ و هیکوارا  ،1997 ،صر )205ر در مود یرسوهدگیغوی ی ماسوالچ و
جک ه ( )1996مشابع مانشد مقاب ه ،جیای اجخیاعی ،مهارت ،خهدمبخارک (به نقل ا ماسالچ و
گ دبرگ )1998 ،1و در مد مشابع -تقاضاک غی ی ویرایش غد غاوی ی و بوایر )2004( 2و بوایر
و دمروتووی )2007( 3مش ووع غبصووی بصووهرت خهدار یووابی مث و یووه بووا مفوواهن تووابآورک،
خهدیارآمدک و تهانایی یشخر مهیقن آمن مانط در راسخاک رسوند بوه اهوداف ،ماایظو در
برابر غرایط تهدیدآمن غی ی و تاری براک رغد و پنشری غبصی مورت ط اسو (بوه نقول ا
تاری  ،ان یش و غاوی ی ،)2017 ،4نیایشی ا عام ن ان انی بعشها عام ی تأثنرگذار بر یواهش
یرسهدگیغی ی و ای ایش رضای غی ی 5و در نخنجه به هد به ی خیغی ی مویباغوشدر ایو و بور
این ،در مد ترین ی اسخرج غی ی(ار یابیها ،اسشادها ،انط اق) ایراد ب خه به نهع ریخار مقاب وهاک
مخأثر ا تهانایی خهدتشظنیی ،یا یشار غی ی و ت عات آ و یا سالم و به ی خی غوی ی را تجربوه
خهاهشد یرد (م یی و پررو)2014 ،6ر بع ارت دیگر خهدتشظنیی میتهاند یرد را به پنشگنرک یوا
مقاب ه مهیق با یرسهدگی غی ی (مط ی ،ینوانی ( )1396و یوا تجربوه رضوای غوی ی (سوهرابی،
 )1395سهق دهد .مخینر مهرد باث دیگر رضای غی ی اس ر
اش  )2008( 7رضای غی ی را بصهرت «جدک را یه مورد غویل خوهد را دوسو دارنود یوا
ندارند یه غرایط یارک یه غیل در آ جا داد غد اس  ،را نن غامل میغوهد» تعریوف یورد
ا:
اس (به نقل ا دایی 8و اش  ،2009 ،صر )212ر عالو بر این ،رضای غی ی مع ّیا ع ارت
به غیل مع ّیی و یا تدری » (اسکااهی  9و اسکااهی  ،2013 ،صر
«وایشش عاطفی آ ها ن
)201ر در وااع بشا به رویکردهاک مبخ ف ،تعاریف مخشهعی ننو بوراک رضوای غوی ی آورد غود
اس ر ا بنن رویکردهاک مخشهع ،به ااگوهک غوشاخخی -اجخیواعی رضوای غوی ی بوا پایوه نظریوه
غشاخخی اجخیاعی بشدورا ( ،)1986اغار می غهدر در این ااگه م نرهاک مؤثر بور رضوای غوی ی
ع ارتشد ا ؛ غرایطیارک ،پنشری در هدف ،خهدیارآمدک ،جیای مرت ط با یارآمودک و هودف و
1. Goldberg
2. Bakker
3. Demerouti
4. Leisink
5. Job-satisfaction
̕6. Mackey & Perrewe
7. Lent
8. Duffy
9. Skaalvik
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صفات غبصنخی (مانشد عاطفه مث ) (اش و براو  )2006 ، 1هدف یکوی ا مخینرهواک ی نودک
این ااگه اس ر هدف مفههمی مشخرک در هیه نظریه هاک خوهدتشظنیی ا جی وه نظریوه تشظون
هدف (ایه و اتها  )2002 ،1990 ،2میباغدر مطابق با این نظریه ،یرد عامدانه به تشظون هودف
و آگاهانه به یعاان هاک ه سه با اهدایش تهجه مییشد و براک تال و پایشارک در انجا یارهوا
دانش دربار راه ردهاک دسخنابی به اهداف انگن مییابدر با این وجوهد ،یوارایی یعاانو
وی
تشظن هدف ،به تعننن اهدایی روغن ،تعهد به دسخنابی به آ هوا ،آگواهی ا راه ردهواک موؤثر و
دریای با خهرد دربار ناه پنشروک خوهد ب وخگی دارد (بوه نقول ا سونخ من و ااوی)2011 ،3ر
هیچشنن جه گنرک هدف با راه ردهاک مقاب هاک مع ّ (ا نهع م أاه مودار غوامل یعاانو هواک
مرت ط با خهدتشظنیی /هنجانی) رابطه اهک دارد یه با اثر بر یرسهدگیغی ی و درگنورک در یوار،
بر به ی خیغی ی اثر دارد (پاریر ،مارتنن ،یهایار و اون )2012 ،4ر دریول ،مع ّیوانی یوه ااگوهک
خووهدتشظنییغووا در سووطح بوواا اس و  ،رضووای غووی ی بوونشتوور ،یرسووهدگیغووی ی ییخوور و
به ی خیغی ی بنشخرک را تجربه مییششد (ی ه من ،یانخر ،تراوتهین ،اهتکه و باومرت)2008، 5ر
درمجیهع ،به ی خی ضعنف یاریشا میتهاند تهجنهی براک یی هد انگن دانشآمه ا براک
جضهر در مدرسه باغدر بشابراین ،سالم روانی مع ّیا براک با د هواک تربنخوی ،رغود هنجوانی -
اجخیاعی و سالم روانی دانشآمه ا اهین دارد (یندگر ،برویین ،تای نشگ ،و ییپل)2016 ،6ر
هیچشنن ،به ی خی ضعنف با درک اسخرج ایی غیل ،نشانههاک مخهسوط توا غودید ای وردگی و
یقدا رضای غی ی رابطه دارد (راسخگه ،جریوه دوسو و خنرجوه )1395 ،و در طوهانی مودت
مشجر به اخخال در ینفن آمه و ینفن با د نظا آمه غی میغهد (یهاهمن چی)2014 ،7ر
این در جاای اس یه رویارویی مع ّیا با مهاردک اسخرج ا ،مانشد تودری در یوالج ،روابوط بوا
هیکووارا و دانووشآمووه ا  ،اهووداف و عی کوورد ،غوورایط یووارک ،باریووارک و یووار موودیریخی اموورک
اجخشاب ناپذیر اس ر بشابراین ،مجه یرد مع ّیا به مهارتهایی براک نظارت بر جاات درونوی و
به ی خیغا سهدمشد بهد و مع ّیا میتهانشد ا تهانایی خهدمدیریخی و راه ردهاک خهدتشظنیی
به مشظهر پنشگنرک ا ای انگن و نن ایو ایش درگنور غود در یوار و به ی وخی (ویشخونال و
ای خریخا )2014 ،8یا غنه هاک مرت ط با خهدیشخرای در یشار ویژگیهاک غبصن یا بجاک آ هوا
1. Brown
2. Locke & Latham
3. Sitzmann & Ely
4. Parker, Martin, Colmar& Leim
5. Klusmann, Kunter, Trautwein, Lu¨dtke, and Baumert
6. Kidger, Brockman , Tilling, Campbell
7. Colomeischi
8. Vintilăa & Istrata
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(اش  )2004 ،بهر ب رندر با این اوصاف ،بررسی به ی خی مع ّیا ضرورک میباغدر با ایون وجوهد
در پژوهشها به به ی خی غی ی مع ّیا تهجه اندیی غد اسو ر هیچشونن پوژوهشهواک ییوی
خهدتشظنیی غشاخخی را در بای غی ی ببصهص مع ّیی بررسی یرد اس و در پوژوهش جاضور
مطااعه مخینر خهدتشظنییغشاخخی با تیری بر یعاان هاک خوارج ا یالج(مانشود نهغوخن طورح
درج ،طراجی سؤا  ،اصالح اوراق امخاانی براک اوانن بار در داخل یشهر انجا میگنردر ای و بر
این ،به یی مدارک مهجهد ا امکا پذیر بوهد آموه مهوارت خوهدتشظنییغوشاخخی(مخر ،
 )2012 ،2014و یایخه هاک پژوهش جاضر ،غرایط تأمل در چگهنگی اجوراک دور هواک آمه غوی
یراه میغهدر اذا ،یایخههاک این پژوهش میتهاند خالء دانشی مهجهد را پر یشدر بور ایون اسواج
آیوا روابوط سواخخارک پوژوهش جاضور در پوی پاسوخ بوه ایون سوؤا پژوهشوی مویباغود یوه:
خهدتشظنییغشاخخی ،به ی خیغی ی با منانجی گرک یرسهدگیغی ی و رضوای غوی ی در نیهنوه
مع ّیا دور مخهسطه دو مدای روا اس ؟ در این راسخا مد مفههمی غکل ( )1پنششهاد غدر

رضای غی ی

به ی خی

خهدتشظنیی

غی ی

غشاخخی
یرسهدگی غی ی

شکل  : 1مدل مفهومی پیشنهادی

روش
پژوهش جاضر ا نهع تهصنفی با طرح هی خگی در ااا مدا ا ک معاداه ساخخارک بهدر جامعوه
و مرد ارومنه مدرج در مدارج دور مخهسطه دو دواخی در
آمارک غامل  837نفر ا مع ّیا
سا  1396-1397بهدر جج مشاس ا یرمه یهیرا  264نفر غدر جج نیهنه جاصل ا رو
نیهنهگنرک تصادیی خهغه اک چشدمرج هاک با ته یع  350عدد پرسشوشامه 204 ،نفور بوهد (نور
تکینل /58ر غد)ر جج نیهنه مط هب در ایون رو جوداال  200نفور اسو (اوهه نن2004 ،1؛
یهمرک و ای ،1992 ،2به نقل ا ااسیی)1391 ،ر

1. Loehlin
2. Comrey and Lee
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ابزارهای اندازهگیری
الف) غاخ

رضای غی ی 1و مقناج رضای مع ّ  ،2براک اندا گنرک مخینر رضوای غوی ی ا

این دو اب ار اسخفاد غدر غاخ رضای غی ی ن بهاک  5گهیهاک اس یه تهسوط جواج ،ایوه،
دورها و ی هگر )1998( 3با مقناج پاسوخدهوی تهرسوخه (10درجوهاک) (سوؤاات  3و  5نیور
معکهج دارند) تهنه غد و پایایی اب ار /88ر غدر دایی و اش ( )2009براک مقناج  7درجوهاک ا
( 1یامال مبااف) تا ( 7یامال مهایق) در نیهنه مع ّیوا  ،پایوایی هی وانی درونوی را /81ر آوردنودر
ان هه و تانگآو )2006( 4مقناج رضای مع ّ را با مقناج پاسوخدهوی  5درجوهاک ا ( 1یوامال
مبااف) تا ( 5یامال مهایق) ساخخشد و در یار آنا آافاک یرون ا /77ر غدر در ایرا بوراک اواونن
بار منکاین یمشنع ،عاغهرک و ج شی ( ،)1391این دو سشجه را ترجیه یردند و آافاک یرون ا بوه
ترتن  0/74و  0/75غدر در پژوهش جاضر آافاک یرون ا این دو سشجه به ترتن  0/88و 0/79
و پایایی یل اب ار رضای غی ی  0/88غدر هیچشونن تا نول عوام ی تأینودک مرت وه دو روایوی
مشاس را نشا دادر
ب) مقیاس بهزیستی شغلی ،5این مقناج 54گهیهاک تهسط غهاخ ( )2008بور اسواج مقنواج
به ی خی روانششاخخی ریف ( )1989و پنششهادات هنشکنن ( )1998با مقنواج  5درجوهاک انکورت -ا
( 1یامال مبااف ) تا ( 5یامال مهایق ) تهنه غدر پایایی ابعاد آ ا  0/71تا  0/82غود (غوهاخ )2008 ،ر
در ایرا نعامی و پنریایی ( )1392براک اوانن بار این مقنواج را ترجیوه یردنود یوه برط وق آ  ،ابعواد
سشجه ع ارت اس ا  :خهدمبخارک در غیل ( ،)9-1ت ط بر مانط ( ،)18-10رغد غوی ی (،)27-19
روابط سوا مانی مث و ( ،)36-28هدییشودک غوی ی ( )45-37و خوهد -پوذیرک جریوهاک ()54-46ر
گهیههاک با بار معشایی مشفی نیر معکهج دارندر در یار آنا آافاک یرون ا  0/85براک یل مقنواج و
براک ابعاد آ ا  0/77تا  0/89غدر در پژوهش جاضر پایایی یل برابر بوا  0/90و بوراک ابعادهوا ا 0/62
تا  0/78غدر تا نل عام ی تأیندک مرت ه دو روایی مط هبی را نشا دادر
ج) پرسششامه یرسهدگی ماسالچ – نظرسشجی مع ّیا  :6این پرسشوشامه بور پایوه ن وبه 22
گهیهاک پرسششامه یرسهدگی ماسالچ 7تهنه غد و براک اوانن بار در سا  1986در ویورایش دو
یخاب راهشیاک پرسششامه یرسهدگی ماسالچ مشخشر غدر مقناج پاسخدهی هفو درجوهاک ا (0
1. Index of Job Satisfaction
)2. Teacher Satisfaction Scale(TSS
3. Judge, Locke, Durham, Kluger
4. Lim-Ho & Tung-Au
5. Occupational Well-being Scale
)6. Maslach Burnout Inventory- Educators Survey( MBI-ES
)7. Maslach Burnout Inventory(MBI
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هرگ ) تا ( 6هررو ) اس ر در پژوهش اییا -ای کی و غوهاب 1981 1در مع ّیوا ماساچهسو ،
آافاک یرون ا براک خ خگی هنجانی /90ر ،م خ غبصن /76ر ،یواهش مهیقنو غبصوی /76ر
غد (به نقل ا ماسالچ و هیکارا )1997 ،ر ابعواد ع ارتشود ا  :خ وخگی هنجوانی (،8 ،6 ،3 ،2 ،1
 16 ،14 ،13و  ،)20م خ غبصون ( -10 ،5نیور معکوهج 15 ،11 ،و  )22و یواهش مهیقنو
غبصووی بووا نیوور گووذارک معکووهج( 19 ،18 ،17 ،12 ،9 ،7 ،4و ( )21ای وورک ،غفووارثیر و
هیکارا )1390،ر در ایرا براک اوانن بار ین نا ( )1371آ را ترجیه یرد و در یار او پایایی یل
 0/78غد (به نقل ا سردار اد و یراهانیمشهدک)1395 ،ر در پژوهش جاضر آافاک یرون ا براک
خ خگیهنجانی  ،0/84م خ غبصن  0/67و یاهش مهیقن غبصی  0/78و پایایی یل 0/87
غدر تا نل عام ی تأیندک مرت ه دو روایی مط هبی را نشا دادر
د) پرسشنامه خودتنظیمی شناختی معلّمـان :2ایون پرسشوشامه تهسوط مخور و بواویر
( )2014با  11گهیه و چهار بعد بیشظهر اندا گنرک خهدتشظنیی غشاخخی مع ّیا  ،تدوین غدر با
اسخفاد ا نر ای ار  Mplus-7011و مدا ا ک معادات ساخخارک مد عام ی مرت ه دو تأینود
غد(خیدو =  ) RMSEA=۰/۰۴ ، SRMR=۰/۰۴ ، CFI=۰/۹۶ P<۰/۰۰۱ ،۹۰/۸۸و آافاک
یرون ا /78ر غد (مخر و بواویر)2014 ،ر در پوژوهش جاضور ا طریوق ایینول بوا درخهاسو ا
پروی هر جههان باویر 3به این پرسششامه دسخرسی یایخن ر پرسششامه ا با آایانی بوه یارسوی
ترجیه و با ترجیه گردیدر ابعاد ع ارتشد ا  :برنامهری ک یارها ( ،)6،7یشخر عی کورد (،)1،3،5،10
خهدنظارتی ( )8،2و خهدتأم ی ()4،9،11ر مقناج پاسخدهی  4درجهاک ا (1یامال مبااف ) توا 4
(یامال مهایق ) اس ر روایی م اخهایی آ با نظر مخبصصا و مع ّیا بررسی و ا ماخهاک گهیههوا
ریع ابها غدر پایایی  0/82غدر تا نل عام ی تأینودک مرت وه دو روایوی مط وهبی را نشوا داد
(=1/75 CFI=0/96، RMSEA=0/06

𝑁𝐼𝑀𝐶
𝐹𝐷

)ر

شیوه اجرای پژوهش
پ ا اخذ مجه و اطالعات ا ا ادار آمه و پرور یل و هر دو ناجنه ،ا بنن یل مدارج
ارومنه به طهرتصادیی  25مدرسه دواخی دخخرانه و پ رانه (خهغهها) انخباب و پرسشوشامههوا در
هر مدرسه و سپ بنن مع ّیا مدرج ته یع و بعود ا یو هفخوه جیوعآورک غودر نور ایو ار
 SPSS-22براک وارد یرد داد ها ،مااسو ه غواخ هواک تهصونفی ،پایوایی اب ارهوا و بررسوی

1. Iman-icki
2. Teacher Cognitive Self-Regulation Questionnair
3. Johannes Bauer
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پنشیرضهاک رو
تأیندک مرت ه دو
پنششهادک ) و مدا
پژوهشی) اسخفاد

مدا ا ک روابط سواخخارک ،نور ایو ار  AMOS-22بوراک تا نول عوام ی
(جه بررسی روایی سا  ،بورا مود هواک انودا گنورک و مود مفهوهمی
ا ک معاداه سواخخارک بعشوها رو آموارک (جهو تج یوه و تا نول سوؤا
غدر

یافتههای پژوهش
نیهنه غامل 56/86

و  ) 43/13مرد ،با منانگنن سشی  ،44/28منانگنن سابقه تدری

 22سا ،

 46/1مدرک ان ان  50/5 ،مودرک یوهقان وان  2/9 ،مودرک دیخورا و  1نفور بوا دو مودرک

ان ان و تقری ا  95/59درصد مخأهل بهدر جدو  1غاخ هواک تهصونفی و ضورای هی وخگی را
ارایه میدهدر
جدول  : 1شاخص های توصیفی و ضریب همبستگی متغیرهای اصلی
متغیرهای پژوهشی

میانگین

انحرافمعیار

خهدتشظنیی غشاخخی

1

37/85

4/22

رضای غی ی

39/05

8/9

**

یرسهدگی غی ی

23/99

14/56

**

به ی خی غی ی

125/38

15/81

**

3

2

4

1
1

0/286

-0/320

**

0/427

**

-0/630
0/498

1
**

-0/607

1

**P < 0/01

ا جدو  1چشنن برمیآید یه به ی خی غی ی اهکترین رابطه را با یرسهدگی غی ی و سپ
به ترتن  ،با رضای غی ی و خهدتشظنیی غشاخخی دارد(سطحمعشوادارک)0/001ر مطوابق بوا مود
یه خهدتشظنیی غشاخخی با اثر بر هری ا مخینرهاک یرسهدگیغی ی
پنششهادک یرض بر ایش
و رضای غی ی اثرهاک غنرم خقن و بهتشهایی اثرک م خقن بر به ی وخیغوی ی داردرر در اداموه،
نخایج بررسی این م نرهاک مفروض ارایه میغهدر
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جدول : 2ضرایب مسیر در مدل پیشنهادی و نهایی و شاخص های برازش کلی
مسیرهای مفروض
خهدتشظنیی غشاخخی به
رضای غی ی
خهدتشظنیی غشاخخی به
یرسهدگی غی ی
خهدتشظنیی غشاخخی به
به ی خی غی ی
رضای غی ی به
به ی خی غی ی
یرسهدگیغی یبه
به ی خیغی ی
خهدتشظنییغشاخخیبه
به ی خیغی ی(نقش
منانجی یرسهدگی غی ی)
خهدتشظنیی غشاخخی به
به ی خی غی ی (نقش
منانجی رضای غی ی)
غاخ هاک برا
مد نهایی

یی

ضریب مسیر در

ضریب مسیر در مدل

مدل پیشنهادی

نهایی

**

**

0/44

**

-0/55

**

0/45

اثر م خقن دارد

-0/58

اثر م خقن دارد

0

اثر م خقن ندارد

0/09
0/398
0/19

0/23

0/007

0/002

**

جد باا

اثر م خقن دارد

**

-0/73

-0/79

اثر م خقن دارد

ضری م نر

جدپاینن

0/63

0/47

0/27

جد باا

ضری م نر

جد
پاینن

0/26

0/11

**

**

0/43
>3

𝑁𝐼𝑀𝐶
𝐹𝐷

2/34

>2

نتیجه

RMSEA< 0/10
0/08

اثرغنر م خقن دارد

اثر غنرم خقن دارد

CFI
0/90

GFI
0/90

>PNFI
0/60
0/64

**P< 0/01

تشها م نر م خقن غنرمعشادار ،م نر خهدتشظنییغشاخخی به به ی خیغی ی اسو ر پو ا بررسوی
تیا اصالجات پنششهادک گا به گا  ،با جذف آ  ،تیامی غاخ هاک برا ی ی به سطح مط وهبتورک

رسندندر ا طریی خروجی بهتاسخرپ با( 95اطینشا ) براک هر ی ا اثرهواک غنرم وخقن  ،معشوادارک
ضرای م نر (با سطح معشادارک  )0/001را نشا داد (جودو )2ر اعیوا اصوالجات ،مقودار  R2مود را ا
 0/73به  0/77ای ایش داد یه بیعشاک ادرت ت ننن بااک به ی خیغی ی بوا مخینرهواک منوانجی مخوأثر ا
مخینر خهدتشظنییغشاخخی در پژوهش جاضر اس (غکل )2ر
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شکل  : 2مدل مفهومی تجربی

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش جاضر بررسی روابط ساخخارک خهدتشظنییغوشاخخی و به ی وخیغوی ی بوا نقوش منوانجی
یرسهدگیغی ی و رضای غی ی در نیهنه مع ّیا دور مخهسطه دو بهدر نخایج نشا داد یه اثور م وخقن
خهدتشظنییغشاخخی بر به ی خی غی ی غنرمعشادار و اثرغنرم خقن آ با منانجنگرک یرسوهدگی غوی ی و

رضای غی ی معشادار اس ر نخایج با یایخه پژوهشهاک اسکارغوین  ،ین وچ و ینشور،)1999( 1
ی ه من و هیکارا ( ،)2008مخور ( ،)2012مخور ( ،)2014مخور و بواویر ( )2014م شوی بور
معشادارک اثر غنرم وخقن خوهدتشظنییغوشاخخی بور به ی وخیغوی ی بهاسوطه رضوای غوی ی و
یرسهدگیغی ی هی ه اس ر
در ت ننن اثرغنرم خقن خهدتشظنییغشاخخی بر به ی وخیغوی ی بهاسوطه یرسوهدگیغوی ی
می تها گف خهدتشظنیی بعشها ی راه رد مقاب هاک و دانش مهارتهاک مرت ط با یعاان هواک
جریهاک می تهاند مع ّیا را براک مقاب ه با یشاریارک مانشد یشار ناغوی ا مودیری موا و بوراک
خهدانگن غی و ساخخاردهی به غنه اجراک یعاان هاک بنرو ا مدرسه مرت ط با تدری  ،آمواد
یشد (مخر )2012 ،ر راه ردهاک خهدتشظنیی به مع ّیا یی مییششد توا یشخور و پونشبنشوی
بنشخرک را در مهرد انجا وظایف خارج ا مدرسه اعیا یششد ،یرا آنها با تهاناییهواک غبصوی و
سرع یارغا آغشا میغهند و غنه هاک یار مهیق را مشب مییششد و به این طریق ا آسن
تجربه هنجانی در اما میمانشدر دروااع ،راه ردهاک خهدتشظنیی ا ی طرف به مع ّیوا ییو
1. Schaarschmidt, Kieschke, & Fischer
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مییششد تا با پنش بنشی امهر غی ی خهد و ای ایش ج ت ط و یشخر در وظایف مدرسه رضای
غی ی غا به هد یابد (مخر و باویر )2014 ،و ا طرف دیگر ،بوا ااقواک جضوهر ننرویوی درونوی و
مدیری ننا ها ،انخظارات و تقاضاهاک غی ی در رویارویی با اسخرجهوا (مو یوی و پوررو)2014 ،
تجربه یرسهدگیغی یغا یاهش و درمجیهع با به هد تهانایی ت ط بر مانط مطوابق بوا نظریوه
غهاخ ( )2008به ی خی غی ی یرد به هد یابدر هیچشنن بشظر میرسد خوهدتشظنییغوشاخخی بوا
اثرگذارک بر ابعاد به ی خیغی ی و ههر و هیکارا (- )2004به ی خی ریخارک /اجخیاعی(غامل
م خ غبصن و غدت روابط اجخیاعی) و به ی خی روا تشی(مرت ط با غرایط یارک نوامط هب) و
بعد به ی خیعاطفی این اثرغنر م خقن را بر به ی خیغی ی داغخه اس ر
در ت ننن معشادارک م نر خهدتشظنییغشاخخی بوه به ی وخیغوی ی بهاسوطه رضوای غوی ی
میتها گف اهداف یارک می تهاند ا تأمنن ننا هاک بقا تا دسخنابی به پنامدهاک خاص درونوی و
بنرونی و اهدایی مانشد تاقق پخان نل یرد را در بر بگنردر نقش اهداف و پنگنرک آ ها این اسو
یه من انی یه ایراد خهد را مخعهد به تیری  ،تهجوه و توال در رسوند بوه اهوداف یوارکغوا
می دانشد ،با رضای یرد ا غیل مرت ط اس ر عالو بر این ،ریخارهاک هدفمدار یرص هایی یراه
می سا د یه عام ن ان انی در جریا تجربه رضای ا ندگی و رضای ا یار یعا غهدر به ایون
صهرت یه ،ایراد خهد یرص تشظون اهوداف ،یشخور ریخوار در جهو رسوند بوه آ اهوداف و
بهطهری ی باور به نخنجهببش بهد تال هاک هدفمدارغا را به دس میآورند و میتهانشود بوا
تشظن غرایط ،غادیامیغا را در مدرسه و بای هاک دیگر ندگی ارتقاء ب بششد (اش و بوراو ،
)2006ر هیچشنن ایراد به یارهایی یه ج خهغایشد و رضای را به دن وا دارد ،گورایش دارنودر
بشابراین ،مانی یه تجربه اج اج رضای مشروب به دسخنابی به اهدافغا باغد ،بوه اعیااشوا
جه داد و خهد ،انگن ا براک پایشارک بر تال هایشا را ایجاد مییششد(بشدورا )1991 ،یه
به مهج آ باورهاک خهدانگن غی تقهی  ،اسواج اج واج عام نو غبصوی تشوکنل و اداموه
تال هاک چرخه اک خهدتشظنیی و در نهای  ،رسند به اهداف اهت مییابود ( ییورمن)2000 ،
یه بشا به گفخه بشدورا ( )1991رضای یرد را به هیرا میآوردر در پنرو این وایششهاک رضای ا
خهد ،باورهاک خهدیارآمدک دربار ت ط نهایی بر مهارت انجا یار ،جه گنورک هودف و عالاوه
به وظنفه تقهی میغهد ( ییرمن )2000 ،یه درمجیهع مشاری در یعاانو هواک
درونی ن
هدییشد غی ی ،درک پنشری غی ی و خهدپذیرغیجریه اک بشا به به ی خیغی ی غهاخ ()2008
به هد به ی خیغی ی را در پی داردر
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1

در ت ننن غنرمعشادار بهد م نر م خقن  ،میتها گف مطابق با نظریه یشخور عیول هو هواو
( )1991و یههل ،)1984( 2در نظا آمه و پرور ا نوهع مخیریو  ،مع ّیوا تشهوا در مرج وه یرایشود
پ تصینیی تشظن اهداف یعشی اهداف یرایشدک ،ا طریق یعاان هواک ارادک و مورت ط بوا خوهدتشظنیی
یعاان دارند (به نقل ا پنشخریچ و غان  ،)1386 ،3بدو آنکه امکا مخشاس یرد اهداف با غرایط وجهد
داغخه باغدر اسکااهی و اسکااهی ( )2015نن دریایخشد یه مع ّیا معخقدند اهوداف آمه غوی غااو در
مدرسه با ار ها و باورهاک آمه غی خهد مع ّیا مطابق نداغخه و در نخنجه آ هوا در اجوراک برناموههوا
اج اج «اج ار» مییششد یه به عقند آ ها این وضعن  ،یی وهد خهدمبخوارک و عود تأثنرگوذارک اوه
ذهشی مع ّیا را در جریه مع ّیی مشعک مییشدر در این راسخا ،اسوکااهی و اسوکااهی ( )2014جو
خهدمبخارک مع ّ را بصهرت «آ ادک در انخباب اهداف ،رو هاک تدری و راه ردهاک آمه غی ه سا با
باورها و ار هاک آمه غی غبصی مع ّ » تعریف مییششد (صر )69ر بع ارتی دیگور ،در ایون نوهع نظوا ،
تدوینگرا برنامه درسی به جاک ایشکه خ رگا آغشا به مانط و غرایط باغشد ،اشر مخبصصا دانشگاهی
ه خشد (امننخشدای و گهدر ک)1390 ،ر پ  ،مع ّیا بهر مشد ا مهارتهاک خهدتشظنیی باید اادر باغشد
یه اهدایی وااعی را با اجخ اب تهاناییها و مادودی هایشا براک یشار آمد با وظوایف مشویه  ،تشظون
نیایشد (مخر )2014 ،ر عد تشظن اهداف یرایشدک یارا یه مخشاس با غرایط و در عونن جوا هی وه بوا
اهداف یراورد اک ا پنش تعننن غد باغد ،انگن مع ّیا را براک غشاسایی اصالجات و تیننورات ا و
اعیا آ ها یه در مرج ه خهدنظارتی اتفاق میایخد ،یاهش میدهدر
با تهجه به ایشکه ،جامعه آمارک پژوهش جاضر مع ّیا مقطع دور مخهسطه دو بهد ،ا اس تعیون
نخایج براک مع ّیا سایر مقاطع با اجخناب صهرت گنردر بشا به یایخه سؤا پژوهشی یه خهدتشظنییغشاخخی
با تأثنر بر رضای غی ی و یرسهدگیغی ی ،میتهاند اثرک ع ّی بور به ی وخیغوی ی داغوخه باغود ،اجوراک
دور هاک آمه غی براک خهدتشظنییغشاخخی دانشجه مع ّیا یا مع ّیا سا هواک اوانوه تودری جهو
بهر مشدک ا آثار مفند آ پنششهاد میغهدر هیچشنن ،پنششهاد میغهد این پژوهش به هیورا مخینرهواک
مشابع غبصی (مانشد ویژگیهاک غبصونخی  /یوا انگن غوی مانشود خهدیارآمودک) و مخینرهواک سوا مانی
تکرار غهدر در پایا ا یادر ادارک مدارج و مع ّیا ب رگهار و هیه ع ی انی یه در اجراک پوژوهش جاضور
هیکارک نیهدند ،نهای سپاسگ ارک میغهدر

1. Heckhausen
2. Kuhl
3. schunk
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