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 عزت نفس و خانواده، خودکارآمدي مسیر شغلیحمایت  بررسی رابطه

  آموزان دانش  مسیر شغلیگیري  خودکارآمدي تصمیمبا

  

  *احمد صادقی

  

  چکیده

شغلی، عزت  خودکارآمدي مسیرعلی بین متغیرهاي رابطه   حاضر تعیین پژوهشاز انجامهدف 

 متوسطه شهر آموزان اول دانش  مسیر شغلیگیري تصمیمنفس و حمایت خانواده با خودکارآمدي 

گیري  نمونهروش به  دختر و پسر اول متوسطه ناحیه دو و شش آموز دانش 287نرو ای  از .بوداصفهان 

پرسشنامه حمایت والدین، پرسشنامه   ابزار پژوهش شامل.انتخاب شدند اي اي چند مرحله خوشه

همبستگی ژوهشی طرح پ. ندها و عزت نفس بود ، پرسشنامه باور به مهارتگیري تصمیمخودکارآمدي 

و استفاده از ) SEM( ها از روش الگویابی معادالت ساختاري داده. بود ) ساختارياز نوع تحلیل(

لیل، برازندگی مدل  نتایج تح. تحلیل شدند20 ویراست AMOS و 18 ویراست SPSSافزارهاي  نرم

ارزیابی و  دهاي اصالحی براي کوواریانس بین خطاهاي مربوط به خو برخی شاخص فرضی را پس از

هاي مستقیم حمایت خانواده و خودکارآمدي بر  یید کردند و نشان داد مسیرأتگذاري  هدف

اثر غیرمستقیم حمایت . دار است  مثبت و معنیآموزان دانشگیري مسیر شغلی  خودکارآمدي تصمیم

ت با توجه به اهمی. دست آمده دار ب  و معنی از طریق عزت نفس مثبتخانواده و خودکارآمدي

هاي   اول دبیرستان در تعیین مسیر تحصیلی در پایهآموزان دانش  مسیر شغلیگیري خودکارآمدي تصمیم

  .ن پژوهش توجه نمودای  گذار بر آن از جمله متغیرهاي مورد بررسی درتأثیربعدي، بایستی به عوامل 
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  مقدمه

 - هاي نظریه شناختی فهلؤم به عنوان یکی از 1977 در سال 1مفهوم خودکارآمدي بندورا

خودکارآمدي، اشاره به باورهاي ). 2002، 2ناتا، کا، انگل و کانتارلی(اجتماعی مطرح شده است 

 نقل از، به 1986بندورا، (رد آمیز یک وظیفه یا رفتار خاص دا فرد در خصوص انجام موفقیت

خودکارآمدي پایین در خصوص یک وظیفه باعث احتراز از آن ). 2000، 3اسکیفانو بتز و

یفه شود در حالی که خودکارآمدي باال منجر به نزدیک شدن و روي آوردن به آن کار یا وظ می

ین کننده آغاز یا بندورا اظهار نموده است خودکارآمدي تعی). 2000بتز و اسکیفانو، (گردد  می

 میزان پشتکار و  فرد براي انجام کار وي فرد، میزان تالشعدم آغاز یک فعالیت از سو

، 4براون و لنت (است فعالیت حین انجامدر مشکالت  استقامت او در مواجهه با موانع و

2013.( 

 به  است کهگیري مسیرشغلی خودکارآمدي تصمیمیکی از مفاهیم مرتبط با خودکارآمدي، 

به منظور توصیف باورهاي فرد درباره توانایی انجام وظایف و   میعنوان یک اصطالح عمو

هاکت و ( گردد استفاده می ،گیري مسیرشغلی به تصمیممرتبط شغلی و رفتارهایی  مختلف مسیر

که در انجام  شغلی یعنی میزانی از باور فرد به این  مسیرگیري تصمیمخودکارآمدي ). 1995بتز، 

 ).2001، 5بتز و تیلور( تواند موفق عمل کند میشغلی   مسیرگیري تصمیمیف ضروري کامل وظا

با ابعاد مختلف را شغلی   مسیرگیري تصمیمخودکارآمدي تأثیر پژوهش هاي متعدد رابطه و 

کرید، پریدکس و ( مسیر شغلی  میتصمی  بی: از جملهاند، یید کردهأبررسی و تشغلی  رشد مسیر

 ریزي مسیر مکاشفه و طرح) 2014، 7همکارانپیوگ و   جانگ، جونگ، لی،کیم، ؛2005 ،6پاتون

تعهد مسیر شغلی ) 2011، 9 راجرز و کرید؛2006، 8گوشو، کالرك، پانترز و اسکاالن( شغلی

                                                 
1-  Bandura 
2-  Natua, Kahn, Angell, & Cantarielli 
3-  Betz & Schifano 
4-  Brown & Lent 
5-  Taylor 
6-  Creed, Prideaux, & Paton 
7-  Kim, Jang, Jung, Lee, Puig, & et al 
8-  Gushue, Clarke, Pantzer, & Scanlan 
9-  Rogers & Creed 
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 و همچنین رضایت تحصیلی) 2006، 2 وانگ، جوم، هاس و بروچ؛2009، 1جین، واتکینز و ین(

بنابراین با توجه ). 2012، 4رید، میکلز و لوکنف ؛2011 ،3واسیلی، مارهان، سینگر، استوسیوس(

 به تواند میثر بر آن ؤ عوامل ممطالعه ، مسیرشغلیگیري تصمیمخودکارآمدي  گستردهتأثیر  به

  .کمک کندن متغیر ای مشاوران براي تنظیم مداخالت مناسب بر

 ،5 و هاکتبراون ،لنت( اساس دیدگاه شناختی اجتماعی مسیر شغلی بربه این منظور، 

ن پژوهش تمرکز بر نقش دو متغیر فردي و یک متغیر اجتماعی ای  )2013براون و لنت، ؛ 1994

 به عبارت دیگر در. شغلی دارد  مسیرگیري تصمیمهاي خودکارآمدي  کننده بینی پیشبه عنوان 

ا خودکارآمدي مسیر شغلی و حمایت خانواده به صورت ی آشود مین پژوهش بررسی ای 

 مسیرشغلی گیري تصمیممستقیم از طریق عزت نفس بر خودکارآمدي   به صورت غیرمستقیم و

نظریه شناختی اجتماعی در بکارگیري مفهوم خودکارآمدي معتقد است .  داردتأثیرآموزان  دانش

چه افراد در خصوص یک شغل خودکارآمدي باالتري داشته باشند احتمال آن که به آن  هر

طبق این نظریه افراد به مشاغلی روي . ند بیشتر خواهد بودروي آورند و در آن موفق شو

مندي  ها به نتایج مثبتی چون تشویق و تأیید اجتماعی و رضایت آورند که به زعم آن می

در نظریه شناختی اجتماعی خودکارآمدي به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد مسیر . بینجامد

  .)2013براون و لنت، (گذارد  می شغلی اثر

مسیر شغلی   میتصمی هاي مختلف به نقش خودکارآمدي مسیر شغلی بر بی وهشپژ

 ،6نگا هسی و هو؛1390 صادقی،( رشد مسیر شغلی) 2013 براون و لنت، ؛1390صادقی، (

و پیشرفت و خودکارآمدي ) 2011، 7یول، اندروز و بوزتا بلوالك(  تقویت عزت نفس،)2014

ن حال ای  با. اند  داشته اشاره)2014، 8وانتروایتارون، بو و گ رایت، پرونه، مک( تحصیلی

  .ندشغلی پرداخته ا  مسیرگیري تصمیمن متغیر بر خودکارآمدي ای  تأثیربه   می کاتمطالع

                                                 
1-  Jin, Watkins, & Yuen 
2-  Wang, Jome, Haase, & Bruch 
3-  Vasile, Marhan, Singer, & Stoicescu 
4-  Reed, Mikels, & Lockenhoff 
5-  Hackett 
6-  Hsieh & Huang 
7-  Bullock-Yowell, Andrews, & Buzzetta 
8-  Wright, Perrone-McGovern, Boo, & White 
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تأثیر شواهد زیادي وجود دارد که والدین بر رشد مسیر شغلی فرزندانشان  ،همچنین

رایت و پرونه، و  ؛2008، ن و همکارافواد ؛2009  وو،؛2008کلر و ویستون، ( گذارند می

 و کیم( کند می که دیدگاه نوجوانان نسبت به آینده را تغذیه  است  منبع مهمیخانواده) 2010

رابطه توان به،  صورت گرفته است که میهاي مختلف  پژوهش در این زمینه ).2014، همکاران

 هسی و ؛2009، 1دیمایر و علی( شغلی  مسیرگیري تصمیمحمایت خانواده و خودکارآمدي 

هارگرو،  ؛2010رایت و پرونه، (پیشرفت تحصیلی و شغلی حمایت خانواده و ) 2014نگ، اهو

هارگرو، کریک و (مسیر شغلی  میتصمی  بیوتعارضات خانوادگی ) 2002 ،2کریک و بورگس

گیري  پروري و خودکارآمدي تصمیم سبک فرزند) 2006 ،کانستنتین و فلورس ؛2002 ،بورگس

  حمایت خانواده و خودکارآمدي مسیر شغلی)2009 ،3 وو؛2008، لر و ویستونک(مسیر شغلی 

 و خانواده و رشد مسیر )2008 ،4 همکاران، کانتاماننی، اسمودرز، چن، فیتزپاتریک وفواد(

  . اشاره کرد)2009، 5لی و هوگی( شغلی

اهداف و ها،   ارزش،کند هاي عاطفی و مالی را فراهم می حمایتکه  عالوه براینخانواده 

یند رشد مسیر شغلی را تحت آتواند فر دهد، این مسائل می  را به فرزندان انتقال میشانتظارات

ن متغیر بر ای  قیم و غیر مستقیمتبه نقش مسحاضر در پژوهش ). 2006، 6برگن(قرار دهد تأثیر 

 .شود میگیري مسیر شغلی پرداخته  خودکارآمدي تصمیم

هاي   عزت نفس پایین تواناییباوجود دارد که افراد   میمنسج و شواهد روشن ،همچنین

در نتیجه به احتمال زیاد افراد با عزت نفس پایین شکست در . کنند  ارزیابی میاشتباهخود را 

دشان نسبت لیاقتی خو گیري مسیر شغلی را به بی گذاري، کاریابی و تصمیم تالش براي هدف

 افراد با  و)2005 ، و همکارانکرید و ؛2002 ،8 جانسن و استوپ؛2003، 7فلدمن(دهند  می

  و همکاران،یول بلوالك(باالتري هستندمدي مسیر شغلی آ خودکارداراي عزت نفس باال

                                                 
1-  Diemer & Ali 
2-  Hargrove, Creagh, & Burgess 
3-  wu 
4-  Fouad, Kantamneni, Smothers, Chen, Fitzpatrick, & Terry 
5-  Lee & Hughey 
6-  Bergen 
7-  Feldman 
8-  Jansen & Stoop 
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  عزت نفس برتأثیربه مطالعه ) 2012( 1ن، کوموآندورو، کوننواو و سیاواراای  عالوه بر).2011

  .نددیید کرأه و آن را تشغلی پرداخت  مسیرگیري تصمیمخودکارآمدي 

 حمایت وشغلی، عزت نفس  مسیر  خودکارآمديشود رابطه می سعی این پژوهشدر 

بنابراین پژوهش حاضر به  .بررسی کند شغلی  مسیرگیري ي تصمیمخودکارآمد را باخانواده 

بین با خودکارآمدي  هاي پیش دنبال ارائه مدلی اکتشافی در خصوص رابطه علی متغیر

  .ل فرضی پژوهش در شکل یک آمده استمد .استشغلی  گیري مسیر تصمیم

  

  
  

  مدل فرضی پژوهش . 1 شکل

  

هاي خودکارآمدي مسیر شغلی،  توان تبیین کرد که چگونه سازه بر اساس این پژوهش می

  .گذارند می تأثیرشغلی  گیري مسیر عزت نفس و حمایت خانواده بر خودکارآمدي تصمیم

  

  روش

  جامعه و نمونه آماري

شهر اصفهان در ناحیه دو و شش متوسطه  اولآموزان  وهش همه دانشجامعه آماري این پژ

 استفاده اي  چند مرحلهاي  خوشهگیري نمونه از در این پژوهش.  بودند91- 92سال تحصیلی 

مدرسه کلیه  ن صورت که از هر ناحیه دو مدرسه دخترانه و پسرانه انتخاب و از هرای  به. شد

 نفر 13ن تعداد، ای   که از، شدتکمیل  پرسشنامه 300 عدادت.  انتخاب شداول کالس آموزان دانش

بدین ترتیب در نهایت حجم نمونه به . حذف شدند ا پاسخ نداده بودند وه الؤسبه برخی از 

  .رسید) رپسآموز   دانش145ر و دختآموز   دانش142( نفر 287

                                                 
1-  Koumoundourou, Kounenou, & Siavara 
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  پژوهشابزار 

 مسیر گیري تصمیمرآمدي پرسشنامه حمایت والدین، پرسشنامه خودکا شاملپژوهش  ابزار

  .بودو عزت نفس  ها  پرسشنامه باور به مهارت،شغلی

ال ؤ س23 این پرسشنامه حاوي .)2008کلر و ویستون،  (پرسشنامه حمایت والدین-

 و رفتار والدین را در دو دسته رفتارهاي کلی والدینی و رفتارهاي خاص مسیر شغلی است

ها به عنوان رفتار حمایت والدین  از همه گویههمچنین نمره کل حاصل . سنجد والدینی می

ها به صورت طیف  شود و آزمودنی آموزان تکمیل می این پرسشنامه توسط دانش. گردد تلقی می

گذاري از طیف  براي نمره. دهند اي لیکرت از هرگز تا بیشتر اوقات به آن پاسخ می پنج نمره

ر این پژوهش از نمره کل به عنوان حمایت د. گیرد  تعلق می5 تا 1نمره هرگز تا بیشتر اوقات 

پایایی آن یید کرده و أ روایی سازه پرسشنامه را ت)2008(کلر و ویستون . والدین استفاده گردید

را براي نمره کل و دو مقیاس رفتار کلی والدین و رفتارهاي خاص مسیر شغلی والدین به 

 گزارش 89/0 و 90/0، 93/0یک  به کردند که به ترتیب براي هرروش آلفاي کرانباخ محاس

نباخ محاسبه شد و ا پرسشنامه به روش آلفاي کر کلدر پژوهش حاضر ضریب پایایی. اند کرده

  . بدست آمد91/0

 این .)1996  و تیلور،1بتز، کلین (شغلیمسیر  گیري تصمیمپرسشنامه خودکارآمدي -

  اخته شده و در بردارنده  سشغلی  مسیردر مورد بلوغ) 1971( مدل کرایتز اساس پرسشنامه بر
  

 شامل شایستگی در مورد پنج حیطه شغلی مسیرمدل کرایتز در مورد بلوغ . ال استؤ س25

 - 2 )5، 9، 14، 18، 22: االتؤس(  ارزیابی مناسب از خود-1: از ها عبارتند  این حیطه است که

، 20 :التاؤس(  انتخاب هدف- 3 )1، 10، 15، 19، 23: االتؤس( آوري اطالعات شغلی جمع

 حل -5 )21، 24، 3، 7، 12: االتؤس( ریزي براي آینده ریزي و برنامه  طرح- 4 )2، 6، 11، 16

 بررسی به منظور) 2001( بتز و تیلور). 2001بتز و تیلور،  ()4، 8، 13، 17، 25: االتؤس( مساله

 کردند و ضریب مطالعه با پرسشنامه رشد مسیر شغلی راآن همبستگی پرسشنامه روایی 

االت به صورت طیف لیکرت فاقد ؤپاسخگویی به س. ندا گزارش کرده 83/0را  همبستگی آن

اعتماد به نفس، اعتماد به نفس پایین، اعتماد به نفس متوسط، اعتماد به نفس باال و اعتماد به 

                                                 
1-  Klein 
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باال نمره بسیار نفس بسیار باال است و به ترتیب از طیف فاقد اعتماد به نفس تا اعتماد به نفس 

آلفاي کرانباخ پرسشنامه محاسبه ) 1996(در مطالعه بتز، کلین و تیلور . گیرد  تعلق می5تا  1

را به روش آلفاي  همسانی درونی آن) 1387(  میدر ایران کری.  گزارش شده است92/0شده و 

همچنین در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به .  گزارش نموده است92/0کرانباخ 

  . بدست آمد89/0 خ محاسبه شد ونبااروش آلفاي کر

ایی است که   ماده60 یک مقیاس .)1996 بتز و همکاران،(ها  پرسشنامه باور به مهارت-

 شش موضوع کلی هالند تشکیل شده ا موضوع کلی هماهنگ ب6 ماده براي هریک از 10از 

م هر یک از را براي انجا) خودکارآمدي(هایشان  پاسخ دهندگان میزان اعتماد به توانایی. است

روي یک مقیاس  هاي تحصیلی بر یک از دوره ها و یا به موفقیت رساندن هر وظایف، فعالیت

 گذاري نمره هر براي نمره. کنند  باور ندارم مشخص می باور دارم تا اصالًایی از کامالً پنج درجه

، 5، 4، 3، 2، 1ترتیب امتیاز   ها به به گزینه. شود ها به طور جداگانه محاسبه می یک از مقیاس

در بررسی روایی پرسشنامه شواهد نشان داده که پرسشنامه عضویت در . گیرد میتعلق 

 75/0(همبستگی باالیی ) 2002(تریسی . کند بینی می هاي شغلی را به طور معناداري پیش گروه

 هاي کلی اعتماد در پرسشنامه باور به هاي توانمندي هماهنگ با مقیاس بین مقیاس) 81/0تا 

ضرایب آلفا را ) 2003 (1بتز، بورگن، روتینگهاوس و هارمون. ها گزارش کرده است مهارت

 88/0 تا 84/0 نفري از دانشجویان بین 2700 نمونه براي شش مقیاس پرسشنامه در یک

را ها  هاي پرسشنامه باور به مهارت پایایی مقیاس) 1387(شناس   حقایران در. ندگزارش کرد

 براي مقیاس هنري 78/0گرایی  براي مقیاس واقع75/0 بررسی کرد واخ ي کرانببه روش آلفا

بدست  براي مقیاس جستجوگر و قرار دادي 82/0  براي مقیاس تهوري و اجتماعی و80/0

  . آورد

 ایـن پرسـشنامه میـزان ارزشـمندي خـود را            .)1965 ،2روزنبرگ(س  پرسشنامه عزت نف  -

شود آیـا بـا آن موافقنـد یـا        ها پرسیده می    آزمودنی که از    استال  ؤ س 10گیرد و داراي      اندازه می 

ال اول به پاسخ بلی   ؤگذاري در پنج س     براي نمره . دهند  آزمودنی بلی و خیر به آن پاسخ می       . خیر

ال دوم بـه صـورت معکـوس    ؤشـود ولـی پـنج سـ     نمره یک و به پاسخ خیر نمره صفر داده می      

                                                 
1-  Betz, Borgen, Rottinghaus, & Harmon 
2-  Rosenberg 
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جمـع  . شـود  پاسخ خیر نمره یک داده میشود یعنی به پاسخ بلی نمره صفر و به        گذاري می  نمره

 برآورد  84/0ضریب پایایی آن را     ) 2005 ( همکاران کرید و . باشد   می 10نمره در این پرسشنامه     

 محاسـبه شـد و      کودر ریچاردسون در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به روش         . کردند

  . بدست آمد76/0

  

  ها یافته

گزارش شده هاي پژوهش  ریب همبستگی متغیر میانگین و انحراف معیار و ض1جدول در 

  .است

  

   میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی متغیرهاي پژوهش .1 جدول

  انحراف معیار  میانگین  4  3  2  1  متغیرردیف

  74/11  58/75  35/0*  48/0*  47/0*  1  گیري خودکارآمدي تصمیم  1

  1/2  24/7  33/0*  29/0*  1    عزت نفس  2

  8/28  7/164  15/0*  1      خودکارآمدي  3

  44/19  53/103  1        حمایت خانواده  4

01/0P<*  

  

  ضرایب همبستگی ساده میان متغیرهاي پژوهش در دهد  میطور که جدول یک نشان  همان
  

  . آمده است2نتایج برازندگی مدل فرضی در جدول  . معنادار است>01/0P سطح

  

  ل نهایید و م نتایج برازندگی مدل فرضی .2جدول   

 X2 df X2/df GFI ACFI IFI TLI CFI NFI RMSE  صشاخ
  103/0  93/0  94/0  90/0  94/0  89/0  94/0  70/8  18  73/156  الگوي پیشنهادي 

87/56 الگوي نهایی   17 34/3  96/0  93/0  97/0  94/0  96/0  95/0  073/0  

  

پیش از بررسی ضرایب ساختاري، برازندگی الگوي فرضی مورد بررسی قرار گرفت که در 

هاي برازندگی از جمله شاخص نیکویی  شود مقادیر شاخص می آمده است و مالحظه 2ل جدو

 -شاخص برازندگی توکر) NFI(  بونت-شده بنتلر شاخص برازندگی هنجار) GFI( برازش
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) IFI( و شاخص برازش افزایشی) AGFI( شاخص نیکویی برازندگی تطبیقی) TLI( لوئیس

ها مثل مجذور  اما بعضی شاخص. ها بودند یه یا دادهحاکی از برازش نسبتاً خوب الگوي اول

تر باشد  ن شاخص به صفر میل کند یا کوچکای  چه و هرمطلوب نیست ) X2/df(کاي نسبی 

) REMSEA(تر است و همچنین شاخص جذر برآورد واریانس خطاي تقریب  مدل برازنده

 قرار 08/0 تا 06/0 که بین کند و در صورتی می برازندگی قابل قبول را منعکس 10/0با میزان 

) صفر( 00/0 برازندگی عالی و مقدار 05/0 تا 01/0گیرد برازندگی خوب و مقدار بین 

هاي اصالحی براي کوواریانس بین خطاهاي  بنابراین شاخص. دهد میبرازندگی کامل را نشان 

ها دوباره  هن تغییرات دادای  پس از اعمال. انجام گرفتگذاري  ارزیابی و هدف مربوط به خود

 آمده است و شاخص برازندگی مدل نهایی را نشان 2نتایج تحلیل دوم در جدول . تحلیل شد

هاي برازندگی   مدل است که عالوه بر بهبود شاخصخوبنتایج حاکی از برازندگی . دهد می

)GFI ،NFI ،TLI ،IFI ،AGFI ( کاهش یافته و مقدار 3/3 به 7/8مجذور کاي نسبی نیز 

  . قرار گرفته است08/0 تا 06/0رآورد واریانس بین شاخص جذر ب

ثر بر خودکارآمدي ؤضرایب مسیر استاندارد مدل نهایی پژوهش در رابطه با عوامل م

    . آمده است3 و جدول 2گیري مسیر شغلی در شکل  تصمیم

 اثرات مستقیم حمایت خانواده بر 2بر اساس ضرایب مسیر استاندارد ارائه شده در شکل 

، )>01/0Pبتا، = 22/0( خودکارآمدي بر عزت نفس ،)>01/0Pبتا، = 25/0( عزت نفس

، حمایت خانواده بر )>01/0Pبتا، = 42/0( گیري خودکارآمدي بر خودکارآمدي تصمیم

 گیري و عزت نفس بر خودکارآمدي تصمیم) >01/0Pبتا،  = 17/0( گیري خودکارآمدي تصمیم

  .معنادار شده است) >01/0Pبتا، = 24/0(

  

  ها در الگوي نهایی الگوي ساختاري مسیرهاي مستقیم و ضرایب استاندارد آن  .3جدول   

  سطح معناداري  بتا  مسیر

  >01/0P  25/0  عزت نفس           حمایت خانواده

  >01/0P  22/0   عزت نفس      خودکارآمدي   

  >01/0P  42/0  گیري  خودکارآمدي تصمیم         خودکارآمدي

  >01/0P  24/0  گیري   خودکارآمدي تصمیم     عزت نفس   

  >01/0P  17/0  گیري   خودکارآمدي تصمیم       حمایت خانواده 
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  ثر بر ؤضرایب مسیر استاندارد مدل نهایی پژوهش در رابطه با عوامل م  .2 شکل

  آموزان دانشگیري مسیر شغلی  خودکارآمدي تصمیم

  

که مربوط به اثر غیرمستقیم خودکارآمدي و شد  میپژوهش دنبال در دو فرضیه دیگر 

به منظور .  از طریق عزت نفس است مسیرشغلیگیري حمایت خانواده بر خودکارآمدي تصمیم

 استفاده Amos18افزار   در از نرم1ن دو متغیر از آزمون بوت استراپای  مستقیم بررسی اثر غیر

اصل از آن اندازه اثر غیرمستقیم نتایج حاصل از آزمون بوت استراپ و فاصله اطمینان ح. شد

 عزت نفس به ترتیب گیري از طریق خودکارآمدي و حمایت خانواده بر خودکارآمدي تصمیم

  . معنادار است>01/0P را نشان داد که در سطح 062/0 و 056/0

  

  در مدلمستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها خالصه اثرات  .4جدول 

 نوع اثر نوع متغیر

 کل غیرمستقیم مستقیم وابسته ستقلم
  سطح اطمینان

  >01/0P 23/0 062/0 17/0 گیري تصمیمخودکارآمدي  حمایت خانواده 

  >01/0P  47/0  056/0  42/0  گیري خودکارآمدي تصمیم  خودکارآمدي  

  

  گیري بحث و نتیجه

 و عـزت     مسیر شغلی  بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدي     حاضر پژوهش   هدف از 

ن بررسی شاخص نیکـویی بـرازش   ای  براي. گیري مسیر شغلی بود  رآمدي تصمیم نفس با خودکا  

                                                 
1- Bootstrap 
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هـا    مستقیم و ضرایب اسـتاندارد آن    و اصالحات الزم به عمل آمد و الگوي ساختاري مسیرهاي         

 حمایـت خـانواده بـا       نتـایج تحلیـل حـاکی از رابطـه معنـادار           .در الگوي نهـایی محاسـبه شـد       

ري کـه حمایـت خـانواده بـر افـزایش خودکارآمـدي             به طـو  . استگیري   خودکارآمدي تصمیم 

 .در یک راستا اسـت ) 2010(همکاران  این نتایج با پژوهش لنت و        .گذارد  میتأثیر  گیري    تصمیم

ــراون و بــر اســاس دیــدگاه مــسیر شــغلی شــناختی اجتمــاعی    خودکارآمــدي )2013(لنــت ب

 .حمایت اجتماعی استتأثیر  تحت گیري تصمیم

 فـواد و همکـاران      ،)2006( دیـدگاه نظـري و پژوهـشی بـرگن           نتایج پـژوهش بـا    همچنین  

ــر و ویــستون ، )2009(، وو )2002(، هــارگر و همکــاران )2008( ــه) 2008(کل  رایــت و پرون

دریافتنـد حمایـت    ) 2008(کلر و ویـستون     . هماهنگ است ) 2014 ( و همکاران  کیم  و )2010(

همچنین هارگر و همکـاران     . گیري مسیر شغلی دارد     والدین رابطه قوي با خودکارآمدي تصمیم     

هایی بودند که به احساسات و حـل مـشکالت            گزارش کردند نوجوانانی که از خانواده     ) 2002(

تـري بـه    گیـري هوشـمندانه     جهـت  کردند و حمایـت عـاطفی از فرزندانـشان داشـتند            توجه می 

هاي آنان  همچنین یافته. ها داشته و از خودکارآمدي مسیر شغلی باالتري برخوردار بودند       فعالیت

گـذاري و خودکارآمـدي       نشان داد حمایت والدین و الگوي تعـاملی خـانواده بـر ثبـات هـدف               

  .اهنگ استهمکه با نتایج این پژوهش  ،معناداري داردتأثیر گیري نوجوانان  تصمیم

تواند به صورت مستقیم با ایجاد حمایـت           معتقدند خانواده هم می    )2008(فواد و همکاران    

از وظایف رشد مسیر شغلی و حمایت مالی و چه به صورت حمایت عاطفی و هم به صـورت                   

ها و ارتقاي سطح خودکارآمدي نوجوانان        ها و صالحیت    غیرمستقیم از طریق پرورش توانمندي    

پـروري و   با بررسی سـبک فرزنـد  ) 2009( وو  .بگذاردتأثیر  آنان  گیري    دي تصمیم خودکارآمبر  

گیري مسیر شغلی گزارش کرد سبک تربیتی مقتدرانه و حمایت والدین از              خودکارآمدي تصمیم 

 مقیـاس خـود   گیري در هر پـنج زیـر    هاي فرزندان با سطوح باالي خودکارآمدي تصمیم        تصمیم

  .ریزي و حل مسئله رابطه دارد طرحذاري، گ ارزیابی، اطالعات شغلی، هدف

خودکارآمـدي  بدین ترتیب رابطه این دو سازه گویاي آن است که در مداخالتی کـه بـراي                 

 مداخالتی که به حضور   ،شود باید نقش خانواده لحاظ شود      طراحی می   مسیرشغلی گیري  تصمیم

هــا و  تخــابهــاي مــسیر شــغلی و همچنــین حمایــت عــاطفی از ان فعــال والــدین در فعالیــت

تواند به والدین کمک کند تا نقش خود     این نکته می  . کند کید می أهاي فرزندانشان ت    گیري  تصمیم
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ــصمیمرا در  ــدي ت ــري خودکارآم ــسیرشغلیگی ــه و از   م ــشان پذیرفت ــأثیر فرزندان ــر ت ــود ب خ

  .گیري آنان آگاه شوند خودکارآمدي تصمیم

هاي رشد مسیر شغلی نیز مورد توجه  خانواده بر رشد مسیر شغلی در برخی از نظریهتأثیر 

گیري  در شکلرا هاي انتخاب مسیر شغلی نقش خانواده  تعدادي از نظریه. قرار گرفته است

تواند بر  معتقد است خانواده می) 1957 (1سوپر. اند  تعیین کرده،ها و نیازهاي اعضایشان ارزش

ها،  ها، رغبت یري تواناییگ بگذارد، این موضوع موجب شکلتأثیر پنداره کودکان  رشد خود

نیز معتقد است میزانی ) 1962 (2مشابهاً کراتیز. شود شان می هاي مسیر شغلی ها و انتخاب ارزش

. دوشکنند منعکس می هاي فرزندان و مسیر شغلی که انتخاب می از تأثیرات والدینی در رغبت

یر شغلی نوجوانان اشاره خانواده بر رشد مستأثیر هاي یادگیري اجتماعی هم به امکان  نظریه

هاي فردي نتیجه تجارب یادگیري و  هاي شخصیتی و مهارت اند به این صورت که ویژگی داشته

توانند از طریق تشویق به انجام فعالیتی یا امتناع از  والدین می. الگوبرداري اجتماعی است

توانند  ها می آن. قرار دهندتأثیر پرداختن به فعالیت دیگر رشد مسیر شغلی کودکشان را تحت 

  ).2011،  و همکارانبلوالك یول(رغبت و توانایی خاصی را تشویق کرده یا تقبیح کنند 

هاي دیگر هم که به  هاي مرتبط با رشد مسیر شغلی پژوهشگران از نظریه عالوه بر نظریه

ترین  معمول. اند  گرفته پردازند در زمینه رشد مسیر شغلی ایده مسائل خانواده و نوجوانان می

از این نظریه براي مطالعه . نظریه که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته نظریه دلبستگی است

پژوهشگران سعی زیادي بر .  کودك بر رشد مسیر شغلی استفاده شده است- ارتباط والدتأثیر 

هاي مختلف رشد انسانی از جمله تسهیل   در بخش3اند که نقش روابط دلبسته این نکته داشته

؛ لی و هوگی، 1995بلوستین، پرزیوسو و اسکولتیس، ( مسیر شغلی را بررسی کنند رشد

دلبستگی به روابط نزدیک شخص و مراقب او اشاره دارد که موجب فراهم آوردن ). 2001

دهد بر اساس این احساس امنیت حرکت  تجربه احساس امنیت در درون فرد شده و اجازه می

). 2006؛ نقل از برگن، 1989اینسورث، (نیاي بیرون نماید کرده و به انجام فعالیت و کشف د

هاي مطرح در نظریه دلبستگی به  برخی از پژوهشگران رشد مسیر شغلی با استفاده از دیدگاه

                                                 
1-  Super 
2-  Crites 
3-  attachment relationship 



239 ...بررسی رابطه حمایت خانواده، خودکارآمدي مسیر شغلی و عزت نفس

توانند رشد  اي که با کودکانشان دارند می اند که والدین از طریق نوع رابطه این ایده اشاره داشته

 ).2001؛ لی و هوگی، 2008، کلر و ویستون(یا مانع شوند مسیر شغلی آنان را تسهیل کرده 

نشان گیري  خودکارآمدي مسیر شغلی با خودکارآمدي تصمیم  رابطهتحلیلاز نتایج حاصل 

این . گیري رابطه مثبت و معنادار دارد  و خودکارآمدي تصمیمداد خودکارآمدي مسیر شغلی

، لنت ،)2011 (4 بالنکو،)2010 (همکارانو  3، هانسی2، لنت، براون، میار1، شونتایج با پژوهش

در یک ) 2012 ( و همکارانو رید) 2011 ( و همکاران، واسیلی)2010 (5پیاکس، سیلوا و لیتاو

هاي این پژوهش با مدل نظري و پژوهشی مسیر شغلی شناختی اجتماعی  یافته. راستا است

 تحلیل، مدل  پژوهش فرادر) 2010(شو و همکاران .  نیز همخوان است)2013(لنت براون و 

معادله ساختاري نظریه شناختی اجتماعی را مورد آزمایش قرار دادند و نتایج این بررسی نشان 

آموزان و دانشجویان  گذاري دانش کننده هدف بینی ها پیش داد خودکارآمدي از طریق رغبت

  .است

 و یــد کر؛2011 راجــرز و کریــد، ؛2006 و همکــاران، گوشــو(هــاي متعــدد  در پــژوهش

گـذار بـر    تـأثیر   خودکارآمدي به عنوان متغیر اصـلی       ) 2014،   و همکاران   کیم ؛2005 ،همکاران

خودکارآمدي یعنی باورهـاي فـرد دربـاره        . آموزان معرفی شده است     انتخاب مسیر شغلی دانش   

) 2006(بتـز و هاکـت    ).2001بتـز و تیلـور،     (آمیـز وظـایف یـا رفتـاري               توانایی انجام موفقیت  

ایـن  . هایـشان هـستند     ها دچار عدم اعتماد به توانـایی        اي از فعالیت    همه افراد در حیطه   معتقدند  

هـاي   شود که از بعضی موضوعات درسی در مدرسه و یا بعضی از گزینـه  ها موجب می  احساس

گیري مسیر شـغلی   نشان دادند خودکارآمدي تصمیم) 1996(بتز و سرلینگ   . شغلی اجتناب کنند  

 ).1996، نقل از بتز و الزو(گردد  نجام تصمیم یا تعهد به تصمیم میپایین موجب ترس از ا

 رابطهنشان دهنده گیري  عزت نفس با خودکارآمدي تصمیمنتایج حاصل از تحلیل همچنین 

هاي مربوط به  عزت نفس در پژوهش. گیري بود  خودکارآمدي تصمیمومعنادار عزت نفس 

ورد توجه پژوهشگران بوده است و در برخی هاي رشد مسیر شغلی همواره م کننده بینی پیش

 و یول  بلوالك، )2005(  و همکارانکریداز جمله  موارد این رابطه نیز تأیید شده است

                                                 
1-  Sheu 
2-  Miller 
3-  Hennessy 
4-  Blanco 
5-  Lent, Paixao, Silva, & Leitao 
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ن نتیجه با مدل رشد مسیر شغلی نظریه ای  .)2012 ( و همکاران و کوموآندورو)2011 (همکاران

در نظریه .  همخوان است)2013( و براون و لنت) 2010( شناختی اجتماعی شو و همکاران

یند خودکارآمدي توجه آ گذار بر فرتأثیرشناختی اجتماعی به عزت نفس به عنوان یک متغیر 

معتقد است افراد با عزت نفس پایین شکست در تالش براي ) 2003(  فلدمن.شود می

  .دهند لیاقتی خودشان نسبت می گیري مسیر شغلی را به بی گذاري، کاریابی و تصمیم هدف

کننـده   بینـی  طی پژوهشی دریافتند عزت نفس افراد پیش) 2002(چنین جانسن و استوپ   هم

  .مسیر شغلی رابطه معکوس دارد میتصمی ثبات شغل و پیشرفت شغلی است و عزت نفس با بی
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