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هاي رغبت و مهارت كمپبل يعني هفت مقياس روايي دومين مجموعه از مقياس. گيري مهارتجهت
از طريق محاسبه همبستگي بين هفت -1: گيري مهارت از دو طريق مورد بررسي قرار گرفتجهت

اسبه همبستگي بين هفت از طريق مح-2.هاگيري مهارت با پرسشنامه باور به مهارتمقياس جهت
هاي روايي سومين مجموعه از مقياس.گيري رغبتگيري مهارت و هفت مقياس جهتمقياس جهت

 مقياس رغبت اصلي از طريق محاسبه همبستگي بين اين مجموعه از29رغبت و مهارت كمپبل يعني 
اي كمپبل يعني ه مقياس مهارت اصلي بررسي شد روايي چهارمين مجموعه از مقياس29ها و مقياس

 مقياس رغبت 29ها و  مقياس مهارت اصلي از طريق محاسبه همبستگي بين اين مجموعه از مقياس29
هاي درصدي و نمرات استاندارد به عنوان هنجارهاي پرسشنامه در نهايت رتبهو. اصلي بررسي شد

 پرسشنامه رغبت وتوان اذعان داشت كهمحاسبه گرديد در مجموع با توجه به نتايج اين پژوهش مي
ن به عنوان آتوان از ميپايايي قابل قبولي بوده وپژوهش داراي روايي ومهارت كمپبل در جامعه مورد
.مشاوره استفاده كردراهنمايي وكارهاي پژوهشي،پرسشنامه رغبت و مهارت در

هاي شغليهنجاريابي، روايي و پايايي، پرسشنامه رغبت و مهارت كمپبل، رغبت: گانكليد واژ

مقدمه

ترين فردي و معمولهاي ترين و پايدارترين بخش تفاوتيكي از قويشغليهاي رغبت

و الف2،2002به نقل از تريسي،11996هوگان،(باشند ميوسيله براي تطبيق فرد و محيط

انديد اين فرضيهؤمطالعات گوناگون م).1390، صادقي،3،2005رابرت و راندزيون،داگالس،

 و ،در مدارس و همچنين در انتخاب شغل دارندها انتخاب رشتهتأثير مهمي برها كه رغبت

ثباتي در شغل منجر گردد ممكن است به دودلي و يا بينها آو يا فقدانها اختالف در رغبت

در ) 1999(6ساويكاس). 1981، به نقل از باراك، 1954، 5استرانگو 4،1974باراك و مير(

، خاطر نشان ساخته است كه يكي از ديدگاههاي هارغبتگيري ثر بر شكلؤمل مبازنگري عوا

ي باشند و اين رابطه علّ ميتا حدود زيادي محصول خودكارآمديها معتبر آن است كه رغبت

مفهومي اساسي در نظريه ها ي خودكارآمدي در پيدايش رغبتفرض شده مبتني بر نقش علّ

اختي شغلي در بكارگيري مفهوم خودكارآمدي چنين بياننظريه شن. باشد ميشغلي-شناختي

چه افراد در خصوص يك شغل خودكارآمدي باالتري داشته باشند احتمال آن دارد كه هرمي
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، نقل از 1994، 1لنت و همكاران(كه به آن روي آورند و در آن موفق شوند بيشتر خواهد بود 

 هيچ كدام به تنهايي به انتخاب شغلنه خودكارآمديرغبت و).2،2002ديگلمان و سابيچ

اين، با توجه به اين عالوه بر. زيرا براي حصول اين امر هر دو بايد موجود باشد. انجامدنمي

استه مداخالت مبتني بر نظريه بندورا ميسريمدي از طريق اراآكه امكان افزايش خودكار

ي در ارزيابي و مشاوره شغلي به هاي رغبت و خودكارآمدتوان با استفاده همزمان از مقياسمي

پرداخت كه فرد به دليل فقدان خود باوري از آنها احتراز ايي شغلي بالقوههاي شناسايي گزينه

سنجشي شش موضوع رغبت هالند كه كانون اصلي چنين پژوهش وتعجبي ندارد. جسته است

ستفاده قرارهاي سنجش هالند ساليان مديدي است كه مورد اچه مقياساگر. بوده است

 به نقل از كاتر و فواد، ،2004 استرانگ و همكاران، ؛3،2007گسر، الرسون، بورگن (گيردمي

برند  ميهاي هالند در ابتداي راه به سرهاي خودكارآمدي در ارتباط با موضوع مقياس،)2010

.)4،2003راتينگهاوس و هارمونبتز، بورگن،(

مدي در ارتباط با آهاي خودكارا استفاده از مقياسيكي از اولين مطالعات انجام شده ب

 الپان و همكاران .شود ميمربوط) 1989 (5هاي هالند، به مطالعه الپان، باگز و موريلموضوع

هالند دست هاي در پژوهشي به ساخت يك مقياس خودكارآمدي در ارتباط با حيطه) 1989(

گرايي واقعهاي مدي پايين زنان در موضوعآنها از تحقيق خود نتيجه گرفتند كه خودكارآ.زدند

هاي و خودكارآمدي باالي مردان را در موضوعها اين موضوعدررارغبت پايين آنهاتواندمي

لنوكس و. تشريح و تبيين كندها تواند رغبت باالي مردان را در اين موضوعگرايي ميواقع

هاي مدي در رابطه با موضوعآكارهاي خوددر پژوهش خود به ابداع مقياس) 1994 (6سابيچ

جستجوگري با ،گراييمدي واقعآهالند دست زدند آنها گزارش كردند سطوح پايين خودكار

مدي با آو جستجوگري و سطوح باالتر خودكارگرايي واقعهاي هاي متوسط در حيطهرغبت

گاه امريكا پرسشنامه ارزشيابي دانشدر. رابطه داشتندها سطوح باالتر رغبت در اين حيطه

تابرساويكاس،(لحاظ شده است ها مربوط به يك جنس نيز سنجش برآورد مربوط به توانايي
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 پرداخته 2نيز به ابداع پرسشنامه كروي فردي) 2010، ب2002(تريسي ). 1،2002و اسپوكن

.پردازد مي)خودكارآمدي(باورهاي توانمنديها واست كه به سنجش رغبت

نيز يكي ديگر از ) 4،1992هايني و نيلسنكمپبل،(3رت كمپبلمهاپرسشنامه رغبت و

هاي مهارت مرتبط با خود هاي رغبت داراي مقياسهايي است كه در آن همه مقياسپرسشنامه

هاي خودباوري توان آنها را به عنوان مقياس ميكمپبل به شكلي مناسبهستند كه بنا به اظهار

 توسط كمپبل 1992نامه رغبت و مهارت كمپبل در سال پرسش. مورد تعبير و تفسير قرار داد

گيري  مقياس جهت7رغبت و گيري مقياس جهت7اين پرسشنامه شامل .ساخته شده است

. باشد مي مقياس شغلي58 مقياس مهارت اصلي و 29 مقياس رغبت اصلي و 29مهارت، 

). خودكارآمدي(هاهارتو باور به مهانمره رغبت(نيمرخ اين ابزار شامل دو نوع نمره است

، به نقل از 1992(همكارانش اطالعات مربوط به پايايي پرسشنامه كمپبل توسط كمپبل و

 براي 93/0 تا 86/0ضرايب آلفاي از . در دستورالعمل آن ارايه شده است) 1390،معصومي

مهارت گيري  براي هفت مقياس جهت89/0 تا 76/0رغبت و از گيري هفت مقياس جهت

رغبت گيري  براي هفت مقياس جهتزماييآپايايي باز. به دست آمده است)ارآمديخودك(

 تا 75/0مهارت گيري  و براي هفت مقياس جهت88/0 تا 81/0سه ماهه از براي يك دوره 

 تا 69/0رغبت اصلي و مهارت از هاي ضرايب آلفاي براي مقياس.  به دست آمده است84/0

زمايي در آپايايي باز. به دست آمده استها  براي مهارت87/0 تا62/0و از ها  براي رغبت92/0

هاي  و از براي مقياس92/0 تا 73/0شغلي رغبت از هاي  ماهه براي مقياس3خالل يك مدت 

در خصوص روايي پرسشنامه مطالعات اندكي .  به دست آمده است84/0 تا 73/0شغلي مهارت 

 رغبت و هايه طريق بررسي همبستگي نمراز) 1992(كمپبل و همكارانش . گزارش شده است

به هاي همبستگي. برآمدندگيري جهتهاي مهارت مشابه، درصدد نشان دادن روايي مقياس

 تا 66/0مهارت از گيري رغبت و هفت مقياس جهتگيري دست آمده بين هفت مقياس جهت

مقياس اصلي 29ي اين فرايند براي نشان دادن رواي. بود75/0 با يك ميانگين همبستگي 76/0

رغبت و هاي هكه همبستگي بين نمر.  مقياس اصلي مهارت نيز به كار گرفته شد29رغبت و 

1- Savikas, Taber, & Spokane
2- Personal Globe Inventory
3- Campbell Interest & Skill Survey
4-  Campbell, Hyne, & Nilsen
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. بوده است68/0 با يك ميانگين همبستگي 80/0 تا 46/0مهارت از 

هاي شغلي، استفاده از بيني انتخابمدي در پيشآها و خودكارسودمندي رغبتبا توجه بر

با توجه به اين ضرورت در اين پژوهش به . يابد ميره شغلي ضرورتها در مشاواين مقياس

هاي پرسشنامه رغبت و مهارت  مقياسTهاي هروانسنجي و محاسبه نمرهاي بررسي ويژگي

:االت اصلي پژوهش حاضر شامل موارد زير بودندؤبنابراين س، كمپبل پرداخته شده است

پژوهشهاي الؤس

 آيا -2مهارت كمپبل از روايي كافي برخوردار است؟ت واالت پرسشنامه رغبؤآيا س-1

هاي مقياس پايايي - 3مهارت كمپبل از روايي الزم برخوردارند؟هاي پرسشنامه رغبت ومقياس

) همساني دروني(آلفاي كرونباخ مهارت كمپبل با روش بازآزمايي و استفاده از پرسشنامه و

مهارت كمپبل چگونه است؟ وپرسشنامه هنجار هاي جدول- 4است؟قدرچ

وش پژوهشر

پژوهش حاضر هنجاريابي از نوع آزمون سازي است

گيريجامعه آماري نمونه و روش نمونه

آموزان دختر و پسر دوره متوسطه نظري شهر جامعه آماري در اين پژوهش، كليه دانش

وره متوسطه آموزان د از دانش412نمونه شامل. بوده است88-89اصفهان در سال تحصيلي 

از نواحي پنجگانه شهر ايي تصادفي خوشهگيري نظري شهر اصفهان بودند كه به روش نمونه

انتخاب و ) دخترانه و پسرانه(به اين صورت كه از هر ناحيه دو مدرسه. اصفهان انتخاب شدند

450 نمونه پژوهش در كل . نفر انتخاب شدند15) سومدوم،اول،(پايه مدرسه از هردر هر

گذاري شد بقيه  پرسشنامه جهت تهيه جدول هنجار نمره412نفر بودند ولي در كل 

.به دليل ناقص بودن باطل شدندها پرسشنامه

ابزار پژوهش

 پرسشنامه رغبت و مهارت -1.در اين پژوهش ابزارهاي زير مورد استفاده قرار گرفت

.ها پرسشنامه باور به مهارت- 3.)فرم كوتاه( شغلي-سنج تحصيلي پرسشنامه رغبت-2. كمپبل
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.  توسط كمپبل ساخته شده است1992 در سال . پرسشنامه رغبت و مهارت كمپبل-1

120هاي شغلي و  ماده جهت سنجش رغبت200 ماده شامل 320اين پرسشنامه در بردارنده 

باشد بنابراين نيمرخ اين ابزار شامل دو نوع مي)خودكارآمدي(هاماده جهت سنجش مهارت

 مقياس 29، گيريمقياس جهت7اين پرسشنامه شامل ). هامهارتوهانمره رغبت(نمره است

شغلي را در هاي گيري، رغبتجهتهاي مقياس. باشد مي مقياس شغلي58رغبت اصلي و 

خلق،-4، مددكاري-3، سازماندهي-2تأثيرگذاري،- 1:دهد ميهفت مقوله مورد سنجش قرار

ضمن آنكه اين پرسشنامه، باورهاي خود.  ماجراجويي-7ليدگري، تو-6تحليلگري،-5

گيري هفت گانه،جهتهاي سنجد مقياس ميها را نيزكارآمدي مرتبط با هر يك از اين مقياس

. باشند كه يك مقياس هفتم يعني ماجراجويي بدان افزوده شده است ميهالندهاي مطابق تيپ

گيري هاي جهتت اصلي كمپبل، مطابق مقياس مقياس مهار29رغبت اصلي و  مقياس 29

دهي شده و بازتاب گرايش پاسخگو نسبت به يك حيطه خاص وحس رغبت و مهارت سازمان

 مقياس اصلي رغبت و 29. باشند ميموجود در آن حيطههاي خودباوري او براي انجام فعاليت

پردازند تا  مييگربه موازات يكدها و مهارتها  مقياس اصلي مهارت به گزارش رغبت29

 مقياس شغلي 58همچنين اين ابزار از .تري به مراجعين انتقال داده شوداطالعات باارزش

روانسنجي چهار مجموعه هاي الزم به ذكر است كه در اين پژوهش ويژگي(تشكيل شده است 

29مهارت،گيري رغبت، هفت مقياس جهتگيري هفت مقياس جهت(ها يعني از اين مقياس

در بخش اول : گذارينمره.بررسي شده است)  مقياس مهارت اصلي29اس رغبت اصلي و مقي

بسيار عالقمندم، عالقمندم، كمي هاي فرم مربوط به سنجش رغبت پرسشنامه، به گزينه

،5،4،3،2 عالقمند نيستم به ترتيب امتياز عالقمندم، تاحدي عالقمندم، عالقمند نيستم و اصالً

بله يقيناًهاي در بخش دوم فرم مربوط به سنجش رغبت به گزينه. گيرد ميو صفر تعلق،1

تمايل دارم، بله تمايل دارم، بله احساس من بيشتر مثبت است تا منفي، نه احساس من بيشتر 

 و 5،4،3،2،1امتياز  دوست ندارم به ترتيب منفي است تا مثبت، نه دوست ندارم، نه يقيناً

هاي، در حد يك كارشناس، در حد ها براي گزينه در بخش مهارتگيرد و اما ميصفر تعلق

تر از حد متوسط، در حدي نامطلوب و مناسب، با كيفيتي باالتر از حد متوسط، با كيفيتي پايين

.گيرد ميو صفر تعلق5،4،3،2،1ابدا، به ترتيب امتيازات 

ن پرسشنامه كه به اي):فرم كوتاه( شغلي هالند-سنج تحصيلي پرسشنامه رغبت-2
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ها تجربه) 2هافعاليت) 1بررسي روايي پرسشنامه استفاده شده، از پنج خرده آزمون منظور

 مقياس 6همچنين اين آزمون داراي . تشكيل شده است) 2و1(خودسنجي) 4مشاغل ) 3

در .)1378زاده،تقي. (باشدگرايي، جستجوگري، هنري، اجتماعي، تهوري و قراردادي ميواقع

ضرايب پايايي اين آزمون به روش دو نيمه كردن سؤاالت هر ) 1378(زادهپژوهش تقي

 براي مقياس اجتماعي بوده 83/0تا گرايي  براي مقياس واقع61/0اي بين مقياس، داراي دامنه

ايي  افراد در اين فرم با فرم اصلي داراي دامنههايهاست و ضرايب روايي يعني همبستگي نمر

. معنادار است001/0 بوده است كه در سطح 92/0 تا 74/0بين 

است ايي  ماده60 يك مقياس .)1996بتز و همكاران، (1هاپرسشنامه باور به مهارت-3

ها هماهنگ با شش تيپ هالند تشكيل  مقياس باور به مهارت6يك از  ماده براي هر10كه از 

پاسخ دهندگان ميزان .  درسي هستندهايها، وظايف، و موضوعفعاليتها اين ماده. شده است

ها و يا به را براي انجام هر يك از وظايف، فعاليت) خودكارآمدي(هايشاناعتماد به توانايي

 باور اي از كامالًروي يك مقياس پنج درجهتحصيلي برهاي دورهيك ازموفقيت رساندن هر

، به 1996(بتز و همكاران ).2003و همكاران،بتز(كنند مي باور ندارم مشخصدارم تا اصالً

2700ضرايب آلفا را براي شش مقياس پرسشنامه در يك نمونه ) 2003نقل از بتز و همكاران،

، نقل از بتز و 1998( و بتز2پارسونز.اند گزارش كرده88/0 تا 84/0نفري از دانشجويان بين 

تا گرايي  براي موضوع واقع83/0ضرايب بازآزمايي را با فاصله سه هفته بين ) 2003همكاران،

در بررسي روايي پرسشنامه، شواهد نشان .  براي موضوع اجتماعي گزارش كرده است87/0

بتز و (كند ميبينيداده كه اين پرسشنامه عضويت در گروههاي شغلي را به طور معناداري پيش

پرسشنامه باور هاي پايايي مقياس) 1388(شناس و همكاران در پژوهش حق) 2003همكاران،

 براي مقياس جستجوگر و 82/0تا گرايي  براي مقياس واقع75/0ها به روش آلفا بينبه مهارت

قراردادي 

 براي مقياس هنري 84/0 تا گرايي براي مقياس واقع71/0و به روش بازآزمايي بين 

از طريق ها هاي پرسشنامه باور به مهارتهمچنين در اين مطالعه روايي مقياس. محاسبه شد

 موضوع كلي پرسشنامه استرانگ 6ها و هاي پرسشنامه باور به مهارتهمبستگي بين مقياس

1- Skill Confidence Inventory
2- Parsons
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ها و بررسي شده است ضرايب روايي يعني همبستگي بين دو پرسشنامه باور به مهارت

. معنادار بوده است01/0در سطح  و72/0 تا 45/0بين ايي پرسشنامه استرانگ داراي دامنه

ژوهششيوه اجراي پ

شناسي به منظور كاربرد اين پرسشنامه در جامعه پس از خريداري تست از شركت روان

پس از ترجمه پرسشنامه، پرسشنامه در اختيار دو تن از . ايران ابتدا فرم انگليسي آن ترجمه شد

اساتيد مشاوره مسلط به زبان انگليسي قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظرات خود را 

پس از مطالعه .و هماهنگي آن با فرهنگ ايران بيان كنندها رستي برگردان، روايي مادهدرباره د

هاي تغييرات جزئي داده شد و برخي از مادهها پرسشنامه از سوي اساتيد بر روي برخي از ماده

ديگري هماهنگ با مقياس هاي پرسشنامه به دليل عدم تناسب با فرهنگ ايران حذف و ماده

يك " در بخش رغبت پرسشنامه كمپبل ماده مثالً.حذف شده، جايگزين شدهاي دهمربوط با ما

يك هنرمند كه " حذف و به جاي آن ماده"كند ميفعاليتايي رقاصي كه در يك كمپاني حرفه

 جايگزين شد سرانجام به منظور اعتباريابي "پردازد ميدر صحنه تلويزيون به اجراي تردستي

 در دسترس گيريآموزان كه به روش نمونه نفر از دانش50ختيارمقدماتي فرم تجربي در ا

الزم به ذكر است كه در هنگام اجراي مقدماتي پرسشنامه از .  قرار گرفت،انتخاب شدند

هايي را كه در فهم آنها مشكل دارند آموزان خواسته شد كه هنگام پاسخگويي، مادهدانش

آموزان در زمان ن شده از سوي دانشپس از مشخص شدن ابهامات عنوا. مشخص نمايند

اجراي مقدماتي تصميم گرفته شد كه در هنگام اجرا، توضيحات الزم كنار پرسشنامه منظور 

 معنادار بود هيچ 01/0با توجه به اين كه همبستگي همه سؤاالت با نمره كل در سطح . شود

. نهايي تبديل شدسؤالي از پرسشنامه حذف نشد و فرم تجربي آزمون بدون تغيير به فرم 

پژوهش به تفصيل هاي اطالعات مربوط به روايي و پايايي فرم نهايي آزمون در بخش يافته

.آمده است

روش تجزيه و تحليل آماري

روش آماري . از نرم افزاري آماري استفاده شدها تحليل دادهدر اين پژوهش براي تجزيه و

 ميانگين و انحراف معيار، محاسبه هاي جدولمورد استفاده در اين پژوهش، آمار توصيفي شامل

.آمار استنباطي شامل تحليل مانوا بود و ضريب همبستگي،Tهايهنمر
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پژوهشهاي يافته

 به .ال با نمره كل محاسبه گرديدؤال پژوهش همبستگي هر سؤبه منظور پاسخ به اولين س

معنادار 01/0كل در سطح ها با نمره الؤطور كلي نتايج گوياي آن بود كه همبستگي همه س

ه نتايج حاصل از اين بررسي در اين مقاله خودداريي توجه به زياد بودن مطالب از ارابا. است

 هفته 3هاي رغبت و مهارت كمپبل به روش آلفا و بازآزمايي به فاصله پايايي مقياس.شودمي

 و 76/0 تا 72/0ن  ضرايب آلفا بيرغبتگيري در رابطه با هفت مقياس جهت. محاسبه گرديد

مهارت گيري باشد در رابطه با هفت مقياس جهت مي98/0 تا 80/0پايايي بازآزمايي بين 

در رابطه با . باشد مي94/0 تا 85/0 و پايايي بازآزمايي بين 76/0 تا 72/0بين ضرايب آلفا نيز

96/0تا80/0 و پايايي بازآزمايي بين 82/0 تا 72/0 مقياس رغبت اصلي ضرايب آلفا بين29

 و پايايي بازآزمايي بين 88/0 تا 73/0 مقياس اصلي مهارت نيز ضرايب آلفا بين 29در .باشدمي

هاي رغبت و مهارت كمپبل همبستگي الزم به ذكر است در تمام مقياس. باشد مي97/0 تا 82/0

 بودن  علت زيادبه.  معنادار است01/0 آزمون اوليه و آزمون مجدد در سطح هايهبين نمر

.شود ميه نتايج مربوطه خوددارييحجم مطالب از ارا

هاي پرسشنامه رغبت و مهارت كمپبلشواهد مربوط به روايي مقياس

گيري رغبت از سه  روايي هفت مقياس جهت:رغبتگيري هفت مقياس جهت) الف

گيري  از طريق محاسبه همبستگي بين هفت مقياس جهت-1:طريق مورد بررسي قرار گرفت

نتايج حاصل از اين بررسي .  شغلي هالند- سنج تحصيليهاي فرم كوتاه رغبترغبت با مقياس

. مشهود است1در جدول 

رغبت گيري  ضرايب همبستگي بين هفت مقياس جهت1ه شده در جدول ينتايج ارابنابر

 توليد و - گري تحليل-  خلق- مددكاري- سازماندهي- ثيرگذاريأت(پرسشنامه كمپبل 

متهور، قراردادي، اجتماعي، هنري، (هاي مشابه خود در پرسشنامه هالندبا مقياس) يماجراجوي

 و 50/0، 61/0، 45/0، 45/0، 55/0، 42/0گرايي به ترتيب گرايي و واقعجستجوگري، واقع

گيري رغبت دهنده روايي هفت مقياس جهتباشد كه اين ضرايب معنادار نشان مي32/0

گيري رغبت به مقايسه ميانگين  جهت بررسي هفت مقياس جهت در دومين روش- 2.باشدمي

حاصل از )مانوا(و استنباطي )ميانگين(نتايج توصيفي . آموزان دختر و پسر پرداخته شددانش
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سنج هاي فرم كوتاه رغبتگيري رغبت با مقياس ضرايب همبستگي بين هفت مقياس جهت. 1جدول

 شغلي هالند-تحصيلي

هاي فرممقياس
 كوتاه هالند

هفت مقياس
گيري رغبتجهت

قرارداديمتهورهنرياجتماعيجستجوگريگراييواقع

36/0∗∗42/0∗∗34/027/027/010/0∗∗ثيرگذاريأت
55/0∗∗∗∗∗∗∗∗42/0∗∗43/021/016/005/0∗∗سازماندهي

33/022/018/0∗∗45/0∗∗∗∗∗∗∗∗11/020/0مددكاري
45/025/008/0∗∗∗∗∗∗∗∗35/0∗∗15/015/0خلق

28/006/0007/021/0∗61/0∗∗19/0گريتحليل
50/010/017/013/024/018/0∗∗∗∗∗∗∗∗توليد

24/009/0∗32/016/011/015/0∗∗∗∗∗∗∗∗ماجراجويي

05/0P<∗∗01/0P<∗

رغبت در بين گيري خالصه نتايج تحليل مانوا مربوط به مقايسه ميانگين هفت مقياس جهت.  2جدول 

ان دختر و پسرآموزدانش

هامقياس
ميانگين دانش 

آموزان دختر
ميانگين دانش 

آموزان پسر
مجموع

مجذورات
درجه
آزادي

ميانگين 
Fمجذورات

سطح
معناداري

32/2808/3137/758137/75827/502/0ثيرگذاريأت
41/1629/204/150414/150452/200001/0سازماندهي

26/3863/3120/4365120/436548/260001/0مددكاري
08/2933/2499/2236199/223665/38001/0خلق

54/2336/2432/68132/6866/041/0گريتحليل
27/2070/2486/1958186/195819/16001/0توليد

31/3081/3306/1221106/122108/11001/0ماجراجويي

.ته شده اسي ارا2اين بررسي در جدول 

آموزان دختر و پسر در  بين ميانگين دانش2ه شده در در جدول شماره يبنابر نتايج ارا

توليد و ماجراجويي تفاوت معنادار وجود خلق،مددكاري،سازماندهي،ثيرگذاري،أتهاي حيطه

مددكاري و خلق بيشتر از پسران و ميانگين هاي دختران در حيطههاي هميانگين نمر. دارد

توليد و ماجراجويي بيشتر از دختران سازماندهي،ثيرگذاري،أتهاي سران در حيطه پهايهنمر
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گيري رغبت، ضرايب  در سومين روش جهت بررسي روايي هفت مقياس جهت-3.است

نتايج . گيري مهارت محاسبه شدها با هفت مقياس جهتهمبستگي بين اين مجموعه مقياس

.ه شده استي ارا3اين بررسي در جدول 

گيري مهارت گيري رغبت با هفت مقياس جهت ضرايب همبستگي بين هفت مقياس جهت. 3دول ج

پرسشنامه كمپبل

هفت مقياس
گيريجهت

   مهارتهفت مقياس
گيري رغبتجهت

أت
ي

ثيرگذار

ي
سازمانده

ي
مددكار

ق
لخل

تحلي
ي

توليدگر

ي
ماجراجوي

40/0∗∗26/0∗∗22/0∗∗25/0∗∗36/0∗∗51/0∗∗64/0∗∗∗∗∗∗∗∗ثيرگذاريأت
36/0∗∗27/0∗∗20/0∗∗20/0∗∗35/0∗∗62/0∗∗∗∗∗∗∗∗60/0سازماندهي

31/0∗∗31/0∗∗21/0∗∗46/0∗∗57/0∗∗∗∗∗∗∗∗36/0∗∗45/0∗∗مددكاري
24/023/0∗∗60/021/0∗∗∗∗∗∗∗∗18/027/0∗31/0∗∗خلق

21/0∗∗60/011/0∗∗∗∗∗∗∗∗18/0∗17/0∗∗29/0∗∗33/0∗∗گريتحليل
39/0∗∗66/0∗∗∗∗∗∗∗∗17/007/0∗∗34/0∗∗40/0∗∗42/0∗∗توليد

54/0∗∗∗∗∗∗∗∗32/0∗∗22/0∗∗28/0∗∗22/0∗∗27/0∗∗39/0∗∗ماجراجويي

01/0<P∗∗05/0<P∗

رغبت گيري  ضرايب همبستگي بين هفت مقياس جهت3اساس نتايج جدول شماره بر

 مقياس با هفت) جويي و مخاطرهتوليدگري، ثيرگذاري، سازماندهي، مددكاري، خلق، تحليلأت(

 و 66/0، 60/0، 60/0، 57/0، 62/0، 64/0هاي كمپبل به ترتيب مشابه خود در پرسشنامه مهارت

گيري روايي هفت مقياس جهتدهنده باشد كه اين ضرايب نسبتاً باال و معنادار نشان مي54/0

. باشدرغبت مي

گيري مهارت از دو روايي هفت مقياس جهت: گيري مهارتهفت مقياس جهت) ب

گيري رغبت و  از طريق محاسبه ضرايب همبستگي هفت مقياس جهت-1:طريق بررسي شد

نتايج .آمده است3نتايج حاصل در جدول . گيري مهارت پرسشنامه كمپبلهفت مقياس جهت

رغبت و مهارت داراي گيري هاي جهتدهد ضرايب روايي بين دو مجموعه از مقياس مينشان

در دومين روش جهت بررسي .باشد مي معنادار01/0 و در سطح 64/0 تا 54/0بين ايي دامنه
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هاهاي پرسشنامه باور به مهارتمهارت و مقياسگيري  همبستگي بين هفت مقياس جهت.4جدول 

 باورهاي پرسشنامهمقياس
هابه مهارت

هفت مقياس مهارت
قرارداديمتهورهنرياجتماعيجستجوگريگراييواقع

47/0∗∗66/0∗∗34/0∗44/0∗∗53/0∗∗46/0∗∗ثيرگذاريأت
43/0∗∗∗∗∗∗∗∗60/0∗∗35/026/0∗∗52/0∗∗40/0∗∗سازماندهي

36/0∗∗53/0∗∗51/0∗∗74/0∗∗∗∗∗∗∗∗34∗∗50/0∗∗مددكاري
32/0∗∗57/0∗∗66/0∗∗∗∗∗∗∗∗67/0∗∗33/0∗∗62/0∗∗خلق

46/0∗∗41/0∗∗40/023/0∗∗72/0∗∗∗∗∗∗∗∗38/0∗∗گريتحليل
31/0∗∗42/0∗∗45/0∗∗36/0∗∗39/0∗∗63/0∗∗∗∗∗∗∗∗توليد

44/0∗∗46/0∗∗46/0∗∗46/0∗∗25/0∗∗55/0∗∗∗∗∗∗∗∗ماجراجويي

01/0<P∗∗05/0<P∗

هاي مشابه ها با مقياسروايي هفت مقياس مهارت، ضرايب همبستگي اين مجموعه از مقياس

. آمده است4نتايج در جدول . ها محاسبه شدخود در پرسشنامه باور به مهارت

گيري مهارت  ضرايب همبستگي بين هفت مقياس جهت4ه شده در جدول ينتايج ارابنابر 

هاي با مقياس) جوييگري، توليد و مخاطرهثيرگذاري، سازماندهي، مددكاري، خلق، تحليلأت(

متهور، قراردادي، اجتماعي، هنري، جستجوگري، (ها مشابه خود در پرسشنامه باور به مهارت

باشد كه  مي55/0 و 63/0، 72/0، 66/0، 74/0، 43/0، 66/0به ترتيب ) گراييعگرايي و واقواقع

.گيري مهارت استدهنده روايي هفت مقياس جهتاين ضرايب معنادار نشان

 مقياس رغبت اصلي از طريق محاسبه ضريب 29روايي :  مقياس رغبت اصلي29) ج

دست ه نتايج ب.  اصلي بررسي شد مقياس مهارت29ها با همبستگي بين اين مجموعه از مقياس

 مقياس مهارت همبستگي وجود 29 مقياس رغبت اصلي و 29آمده حاكي از آن است كه بين 

 معنادار 01/0 بوده و اين ضرايب در سطح 73/0 تا 38/0دامنه ضرايب همبستگي بين . دارد

.شود ميه نتايج مربوطه خودداريي علت زياد بودن حجم مطالب از ارابه. است

 مقياس مهارت اصلي از طريق محاسبه ضريب 29روايي :  مقياس مهارت اصلي29)د

دست ه نتايج ب.  مقياس رغبت اصلي بررسي شد29ها با همبستگي بين اين مجموعه از مقياس

 مقياس مهارت اصلي همبستگي 29 مقياس رغبت اصلي و 29آمده حاكي از آن است كه بين 

 معنادار 01/0 و اين ضرايب در سطح 73/0 تا 38/0بين دامنه ضرايب همبستگي . وجود دارد
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.شود ميه نتايج مربوطه خوددارييت زياد بودن حجم مطالب از ارابه عل. است

 با ميانگين صفر و هايبه دست آمده به نمرههاي ، نمرهTنهايت براي محاسبه نمرات در 

آموزان براي  دانشهايهدرصدي و نمرهاي اين پژوهش رتبهدر. انحراف معيار يك تبديل شد

با . پرسشنامه رغبت و مهارت كمپبل به تفكيك جنسيت محاسبه شدهاي هر يك از مقياس

.شود ميه جداول مربوطه خوددارييه به زياد بودن حجم مطالب از اراتوج

گيريبحث و نتيجه

بي در راهنمايي و پرسشنامه رغبت و مهارت كمپبل يكي از پركاربردترين ابزارهاي ارزيا

افراد ) خودكارآمدي(مشاوره مسير شغلي است كه عالوه بر سنجش رغبت به ارزيابي مهارت

. روانسنجي اين پرسشنامه بودهاي هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ويژگي.پردازد مينيز

محاسبه پايايي به اين منظور براي دستيابي به هدف پژوهش به عنوان اولين گام قبل از

نتايج حاصل از اين تحليل نشان داد كه همبستگي . ال با نمره كل محاسبه شدؤستگي هر سهمب

ها داراي روايي بوده و الؤاست بنابراين همه س معنادار01/0سطحال با نمره كل درؤهر س

هاي پرسشنامه هر كدام جداگانه به روش پايايي مقياس. الي از پرسشنامه حذف نشدؤهيچ س

 به روش همساني دروني پايايي هفت مقياس . هفته محاسبه شد3يي در فاصله و بازآزماآلفا

 محاسبه شد 98/0 تا 80/0 و به روش بازآزمايي بين76/0 تا 72/0رغبت بينگيري جهت

 و به روش 76/0 تا 72/0مهارت به روش همساني دروني بين گيري پايايي هفت مقياس جهت

ا ت72/0 مقياس رغبت اصلي بين 29شد و ضرايب آلفاي محاسبه 94/0 تا 85/0بازآزمايي بين 

 مقياس مهارت 29ضرايب آلفاي .  محاسبه گرديد96/0 تا 80/0 و به روش بازآزمايي بين 82/0

 محاسبه شد با توجه به 97/0 تا 82/0 و به روش بازآزمايي بين 88/0 تا 73/0اصلي نيز بين 

هاي هاي كمپبل بتوانند سنجشي پايا از رغبترود مجموع مقياس مينتايج به دست آمده انتظار

به دست آمده هاي يافته. آموزان دوره متوسطه نظري شهر اصفهان به عمل آورندشغلي دانش

به دست آمده در پژوهش كمپبل و هاي حاصل از اين بررسي گوياي نزديك بودن با يافته

متفاوتي مورد هاي با شيوههاي كمپبل نيز جداگانه و روايي مقياس. است) 1992(همكاران

گيري رغبت از سه طريق مورد بررسي قرار روايي هفت مقياس جهت. بررسي قرار گرفت

: گرفت
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هاي فرم گيري رغبت با مقياس از طريق محاسبه همبستگي بين هفت مقياس جهت-1

ا  نتايج به دست آمده حاصل از اين بررسي ر3جدول .  شغلي هالند-سنج تحصيليكوتاه رغبت

گيري رغبت  ضرايب همبستگي بين هفت مقياس جهت3بر اساس نتايج جدول. دهدنشان مي

هاي با مقياس) گري، توليد و ماجراجوييثيرگذاري، سازماندهي، مددكاري، خلق، تحليلأت(

متهور، قراردادي، اجتماعي، هنري، جستجوگري، (مشابه خود در پرسشنامه هالند به ترتيب 

اين نتيجه حاكي از وجود روايي سازه هفت مقياس . معنادار است) گراييگرايي و واقعواقع

گيري رغبت در پرسشنامه رغبت و مهارت كمپبل هفت مقياس جهت. گيري رغبت استجهت

هاي مطرح شده براي هفت مقياس اند ويژگيمطابق با شش تيپ هالند طراحي شده

هاي شش گانه رغبت بيان كرده  از تيپهايي كه هالند براي هر يكرغبت با ويژگيگيري جهت

در بردارنده ثيرگذاري منعكس كننده تيپ متهور وأدر پرسشنامه كمپبل مقياس ت.باشدشبيه مي

.پردازند ميآنها به هدايت و متقاعد سازي ديگراندرمشاغلي است كه افرادها وفعاليت

و مشاغلي ها دارنده فعاليتمقياس سازمان دهي منعكس كننده تيپ قراردادي بوده و در بر

مقياس مددكاري منعكس كننده تيپ اجتماعي بوده و . ريزي استاست كه مستلزم نظم و برنامه

گيرد كه از طريق آنها افراد نگراني و دغدغه خود را براي ديگران ابراز ميبرهايي را درفعاليت

هايي چون  فعاليتمقياس خلق منعكس كننده تيپ هنري بوده و در بردارنده. كندمي

افرادي كه در اين مقياس . باشد ميهنريهاي هنرپيشگي، نويسندگي، موسيقي و ساير برنامه

گري مقياس تحليل. برند مينو لذتهاي گيرند از ايجاد دستاوردهاي جديد و ايده مينمره باال

 افراد با ارقام هايي است كه در آنهامنعكس كننده تيپ جستجوگري بوده و در بردارنده فعاليت

دارند به كنند نياز مي باال كسبهايهافرادي كه در اين مقياس نمر. كار دارندوسرها و داده

بوده و در گرايي مقياس توليدگري منعكس كننده تيپ واقع. دركي علمي از دنيا دست يابند

ن مقياس افرادي كه در اي. باشد ميعملي و توليد محصوالت مفيدهاي بردارنده فعاليت

 و مشاهده نتيجه كار و تالش خود لذت1كنند از كارهاي يدي مي بااليي كسبهايهنمر

هايي گرا است و دربردارنده فعاليتعد متفاوت از تيپ واقعمقياس ماجراجويي يك ب. برندمي

افرادي كه در . باشد ميجويي و رقابت با ديگراناست كه مستلزم استقامت فيزيكي، مخاطره

فيزيكي را ترجيح داده و خواهان هيجانهاي كنند فعاليت مي باال كسبهايهمقياس نمراين 

1- Manual work
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رغبت گيري مطرح شده براي هفت مقياس جهتهاي بنابراين با توجه به ويژگي. باشندمي

.هاي ششگانه هالند قابل تفسير استهمبستگي آنها با تيپ

رغبت به مقايسه ي گيردر دومين روش جهت بررسي روايي هفت مقياس جهت

. آموزان دختر و پسر پرداخته شدرغبت در بين دانشگيري هاي هفت مقياس جهتميانگين

هاي مددكاري نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه ميانگين رغبت دختران در حيطه

به طور معناداري بيشتر از ) منعكس كننده تپپ هنري(و خلق ) منعكس كننده تيپ اجتماعي(

ثيرگذاري أ، ت)گراييمنعكس كننده تيپ واقع(هاي توليدگري  و ميانگين پسران در حيطهپسران

و سازماندهي ) گراييمنعكس كننده تيپ واقع(، ماجراجويي )منعكس كننده تيپ متهور(

به طور معناداري بيشتر از دختران است اما در حيطه ) منعكس كننده تيپ قراردادي(

. تفاوت معناداري بين دو جنس مشاهده نشد)  جستجوگريمنعكس كننده تيپ(گري تحليل

هاي حاصل از مطالعات بين جنسيتي بر هاي پژوهش حاضر گوياي نزديك بودن با يافتهيافته

هاي رغبت به طور كلي مطالعات جنسيتي بر روي پرسشنامه. هاي رغبت استروي پرسشنامه

گرايي، هاي واقعي و مردان در موضوعهاي اجتماعي و هنراند كه زنان در موضوعنشان داده

به عنوان نمونه مطالعات . كنند بيشتري كسب ميهايهمتهور، جستجوگري و قراردادي نمر

و ) 2005 (1 اسكابيوت، تامپسون، موريس ودوناي) 1992(انجام شده توسط كمپبل و همكاران 

؛ به نقل از 2005 اسپوكان،  و2002، تريسي 1997تريسي، (مطالعات انجام شده توسط 

هاي مددكاري نتيجه مطالعه حاضر نيز از باال بودن رغبت زنان در حيطه). 1388اكبرزاده، 

، )متهور(ثيرگذاري أهاي تو باالتر بودن رغبت پسران در حيطه) هنري(و خلق ) اجتماعي(

 با .حمايت نمود) قراردادي(و سازماندهي ) گراييواقع(، ماجراجويي )گراييواقع(توليدگري 

عدم تفاوت ميانگين دختران و پسران در حيطه (اين حال نتايج مطالعه حاضر در يك مورد

دست آمده در ه از طرفي نتايج ب. با مطالعات قبلي تفاوت داشت) جستجوگري(گري تحليل

در پژوهش . هماهنگ است) 1385(شناس و حق) 1388(اين مورد با نتايج پژوهش اكبرزاده 

آموزان دختر و پسر در نيز بين ميانگين دانش) 1385(شناس و حق) 1388(ن اكبرزاده و همكارا

استداللي را كه شايد بتوان در رابطه با متفاوت بودن . حيطه جستجوگري تفاوتي مشاهده نشد

اكبرزادهنتايج اين سه پژوهش در اين مورد با مطالعات قبلي بيان كرد اين باشد كه در پژوهش 

1- Donnay, Thompson, Morris, & Schaubhut
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آموزان و همچنين پژوهش حاضر نمونه پژوهش شامل دانش) 1385(شناس ، حق)1388(

 سال قرار دارند در 14-18آموزان دوره دبيرستان هم در محدوده سني دبيرستاني بوده و دانش

سنين نوجواني هم هر دو جنس چه دختر و چه پسر با يك ديدگاه به اهميت و ارزش تحصيل 

كنند كه از هايي را انتخاب مي مشاغل و حيطهنگرند به عبارت ديگر هر دو جنسو علم مي

لحاظ تحصيالت باالتر و از لحاظ اجتماعي داراي پايگاه باالتري است اين در حالي است كه 

 و 2005، ، دوناي و همكاران1992نمونه پژوهش در مطالعات قبلي كمپبل و همكاران

؛ به نقل از 2005ن، اسپوكا و2002، تريسي 1997تريسي، (هاي انجام شده توسط پژوهش

. اندبزرگساالن شاغل و يا دانشجويان دانشگاه بوده) 1388اكبرزاده، 

هاي به طور كلي طبق انتظار پژوهش نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه بين رغبت

در اين زمينه دو منبع مطرح شده براي . شغلي دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد

شغلي زنان و مردان متفاوت است هاي ال را كه چرا رغبتؤا، جواب اين سهرغبتگيري شكل

هاي شغلي تحت تأثير محيط هستند، از اين نقطه نظر رغبتهاي رغبت) 1: سازد ميرا روشن

هايي را گسترششوند، به اين معنا كه افراد رغبت مياجتماعي هماهنگهاي شغلي با نقش

پردازدو نظريه. كند مياهنگ كرده و يا با شرايط اجتماع سازگاردهند كه آنها را با جامعه هممي

در اين مورد تأكيد فراوان ) 1999نقل از ساويكاس،، 1995، 2 و گاتفردسون1951، 1تايلر(

هايي همان نقشها اين بود كه رغبت) 1999نقل از ساويكاس،،1951(نظر تايلر. داشتند

ر او آگاهي از يك نقش اجتماعي و پذيرش آن، عالقه وبه نظ. هستند كه يك فرد پذيرفته است

در يك مقاله رسمي، در ) 1999نقل از ساويكاس،،1951(تايلر.كند ميتنفرها را ايجاد

آموزان پايه چهارم كه عموماً از كارهاي مربوط به جنس مخالف متنفر گزارشي مربوط به دانش

گاتفردسون.بيان نمودها  را بر توسعه رغبتبودند، از اين نظريه حمايت كرد و تأثير جنسيت

تأكيد ها هم بر نقش هماهنگي اجتماعي در ايجاد رغبت) 1999نقل از ساويكاس،،1995(

هايي هستند براي عملي كردن يك تصور به زغم گاتفردسون آرزوهاي شغلي، تالش. ورزيد

نظر . گيرد مي صورتتردادن فرد در يك گروه اجتماعي وسيعشخصي اجتماعي كه با قرار

اعتبار شغلي براي نشان دادن  زنانه و-گاتفردسون اين بود كه افراد از ابعادي چون مردانه 

1- Taylor
2- Gotferedson
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افراد با استفاده از اين ابعاد، . كنند ميي اجتماعي و تصورات شخصي خودشان استفادهمحدوده

ه سوي مشاغلي كنند و سپس ب ميشناختي سازماندهيهاي تصورات شغلي خود به شكل نقشه

. كنند كه با تصور شخصي خودشان در رابطه با اين ابعاد سازگاري داشته باشند ميتمايل پيدا

ها و توسعه رغبتگيري بنابراين در ديدگاه گاتفردسون جنسيت و اعتبار اجتماعي باعث شكل

ان،لنت و همكار( شغلي -ناشي از خودكارآمدي هستند، نظريه شناختيها رغبت) 2. شودمي

در بكارگيري مفهوم خودكارآمدي چنين ) 1،2002كانتاريلي وجل، كان، ان، نقل از ناتا1994

چه افراد در خصوص يك شغل خودكارآمدي باالتري داشته باشند به دارد كه هر ميبيان

 خودكارآمدي مرتبط با حرفه، اولين بار .كه به آن روي آورند بيشتر خواهد بوداحتمال آن

رجبي،شكركن و ،ييالق، به نقل از 1988، 3، زيلبر1990، 2ميچل،1981(هاكت توسط بتز و 

اي كاربرد مفهوم خودكارآمدي براي رشد حرفه. عنوان مورد توجه قرار گرفت)1382حقيقي،

هاي مشاغل مردانه و سطح باال كار اولين بار براي تبيين و توضيح عدم رغبت زنان در زمينه

هاي جنسيتي در انتظارات خودكارآمدي مربوط به واهدي از تفاوتبتز و هاكت به ش. برده شد

اند كه مردان داراي احساس ها نشان دادهپژوهش. مشاغل حيطه مردانه دست يافتند

زنان داراي . خودكارآمدي باال هم براي مشاغل سنتي مردانه و هم براي مشاغل زنانه هستند

ند، اما براي احراز مشاغلي كه از نظر سنتي احساس خودكارآمدي باال براي مشاغل زنانه هست

.در انحصار مردان هستند، احساس خودكارآمدي ضعيفي دارند

 همبستگي -رغبتگيري در سومين روش مورد استفاده جهت بررسي هفت مقياس جهت

3نتايج حاصل از اين بررسي در جدول . گيري مهارت محاسبه شدآنها با هفت مقياس جهت

گيري نتايج اين بررسي نشان داد كه ضرايب همبستگي هفت مقياس جهت. ه شده استيارا

. هاي كمپبل نسبتاً باال و معنادار استهاي مشابه خود در پرسشنامه مهارترغبت با مقياس

نتايج اين پژوهش گوياي نزديك . متغير است66/0 تا 54/0دست آمده از ه ضرايب همبستگي ب

در پژوهش . باشدمي) 1992( پژوهش كمپبل و همكاران دست آمده ازه هاي ببودن با يافته

دست آمده حاصل ه نتايج ب.  بوده است75/0 تا 76/0دست آمده بين ه ضرايب ب) 1992(كمپبل 

. باشدرغبت ميگيري دهنده وجود روايي سازه در هفت مقياس جهتاز اين بررسي نشان

1- Natua, Kahn, Angell, & Cantarielli
2-  Mitchell
3-  Zibler
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روايي .گيرددامه مورد بحث قرار ميهاي حاصل از اين بررسي در انكات بيشتر در مورد يافته

:مهارت پرسشنامه كمپبل از دو طريق بررسي شدگيري هفت مقياس جهت

هاي مهارت با مقياسگيري  از طريق محاسبه همبستگي بين هفت مقياس جهت-1

ه ضرايب همبستگي ب. ه شده استيارا4نتايج حاصل در جدول . هاپرسشنامه باور به مهارت

ثيرگذاري، سازماندهي، مددكاري، خلق، أت(مهارت گيري هفت مقياس جهتدست آمده بين 

ها به هاي مشابه خود در پرسشنامه باور به مهارتبا مقياس) گري، توليد و ماجراجوييتحليل

نتايج . نسبتاً باال و معنادار است) گراييواقع و متهور، قراردادي، اجتماعي، جستجوگري(ترتيب 

 در دومين -2. مهارت استگيري  وجود روايي هفت مقياس جهتدست آمده حاكي ازه ب

مهارت، ضرايب همبستگي بين اين گيري روش جهت بررسي روايي هفت مقياس جهت

نتايج حاصل از اين .رغبت بررسي شدگيري ها با هفت مقياس جهتمجموعه از مقياس

فته حاصل از يا.رغبت مطرح شده استگيري بررسي در قسمت بررسي هفت مقياس جهت

.نزديك است) 1992(اين بررسي با پژوهش كمپبل و همكاران 

29 مقياس رغبت اصلي پرسشنامه كمپبل از طريق محاسبه ضريب همبستگي 29روايي 

نتايج حاصل از .  مقياس مهارت اصلي پرسشنامه كمپبل بررسي شد29مقياس رغبت اصلي با 

هاي مشابه  مقياس رغبت با مقياس29از اين بررسي نشان داد كه ضرايب همبستگي هر يك 

دست آمده بين ه ضرايب ب. در پرسشنامه مهارت كمپبل معنادار است)  مقياس مهارت29(خود 

يافته حاصل از اين بررسي با .  بوده است73/0 تا 38/0ها بين اين دو مجموعه از مقياس

. نزديك است) 1992(پژوهش كمپبل و همكاران 

ت اصلي نيز از طريق محاسبه ضرايب همبستگي اين مجموعه از  مقياس مهار29روايي 

 مقياس اصلي رغبت بررسي شد كه نتايج حاصل از اين بررسي در قسمت قبل 29ها و مقياس

هاي رغبت به طور كلي نتايج حاصل از محاسبه ضرايب همبستگي بين مقياس.مطرح شد

 كه ضرايب بين اين دو مجموعه نشان داد)و اصليگيري جهت(مهارت )و اصليگيري جهت(

يد ؤنتايج پژوهش حاضر در اين رابطه م.ها معنادار و جهت اين ارتباط مثبت استاز مقياس

نظريه . است)2002، نقل از ناتا و همكاران،1994لنت و همكاران،(شغلي–نظريه شناختي

چه افراد در دارد كه هر ميشناختي شغلي در بكارگيري مفهوم خودكارآمدي چنين بيان

خصوص يك شغل خودكارآمدي باالتري داشته باشند احتمال آن كه به آن روي آورند و در 
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). 2002، به نقل از ناتا و همكاران،1994لنت و همكاران، (آن موفق شوند بيشتر خواهد بود

متعدد نشان داده شده است هاي وجود رابطه مثبت بين خودكارآمدي و رغبت در پژوهش

گر يك رابطه متقابل اما نامتناسب بين هي داشته است كه نظريه شناختي ارابيان) 1977(1بندورا

باشد كه در اين بين خودكارآمدي نقش تعيين كننده  ميشغليهاي خودكارآمدي و رغبت

ضمن پذيرش اين كه غالب روابط در ) 1994(لنت و همكارانش . عهده داردتري را برقوي

اند كه انتظارات خودكارآمدي در اند، عنوان كردهتا حدي دو سويهالگوي شناختي احتماالً 

اكثر پژوهشگراني كه به ). 2002همكاران، ناتا و(نهد ميشغلي تأثيرهاي رغبتمرحله اول بر

اند، خودكارآمدي را به عنوان يك منبع پرداختهها بررسي رابطه بين خودكارآمدي و رغبت

بيني توانند پيش مينيزها مطرح شدن اين امكان كه رغبت. نداپيشين مورد بررسي قرار داده

كننده خودكارآمدي باشند، موجب باز شدن درها به سوي ساير مداخالت براي افزايش 

گويد  مياين فرضيه كه. خودكارآمدي از طريق باال بردن رغبت فرد به يك موضوع شده است

مد به داليل نظري صحيح است وقتي فردي توانند به افزايش خودكارآمدي بيانجاها ميرغبت

شود كه وقت بيشتري را در آن حيطه بگذراند در  ميگردد، باعث ميبه يك حيطه عالقمند

ها گري رغبتبا توجه به اين ديدگاه مبني بركاركرد هدايت. نتيجه توانمنديش افزايش يابد

موجب افزايش زمان ها كه رغبترا اين گونه تبيين كرد ها توان رابطه خودكارآمدي با رغبتمي

).الف2002تريسي، (دهدميصرف شده در يك فعاليت شده و باورهاي كارآمدي را افزايش 

ها يك از مقياس به تفكيك جنس براي هرهايهال چهارم پژوهش نمرؤبه منظور پاسخ به س

كمپبل محاسبه نكته قابل توجه در ارتباط با هنجاريابي پرسشنامه رغبت و مهارت .محاسبه شد

 هستند و زماني كه 10 و انحراف معيار 50 استاندارد با ميانگين هايه نمر،هاهنمر.  استهاهنمر

نيمرخ . گردد تهيه ميهاهگردد نيمرخ اين ابزار با توجه به نمرپرسشنامه هنجاريابي مي

: ستهاي خود از چهار قسمت تشكيل شده اپرسشنامه رغبت و مهارت كمپبل براي مقياس

.پيگيري، رشد، اكتشاف، اجتناب

پيشنهاد ) هاهبر اساس نمر(هاي فرد هر دو باال باشد ها و مهارت اگر رغبت:پيگيري

ها باال باشد ولي  در صورتي كه رغبت:رشد.شود كه فرد به پيگيري زمينه مورد نظر بپردازدمي

هاي بيشتر در اين و مهارتشود كه فرد به توسعه آگاهي  پيشنهاد مي،ها پايين باشدمهارت

1- Bandura
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 در صورتي كه نمره رغبت پايين اما نمره مهارت باال باشد :اكتشاف شغلي.زمينه بپردازد

 در مواردي كه رغبت و مهارت هر دو پايين باشد فرد :اجتناب.شوداكتشاف شغلي پيشنهاد مي

از آنجا كه -1: دگرد ميهيزير ارادر پايان پژوهش پيشنهادات ورزداز آن حيطه اجتناب مي

گردد پرسشنامه  ميباشند پيشنهاد مي14-18آموزان محدوده سني نمونه مورد پژوهش دانش

 فرم كوتاه - 2.هنجاريابي گردد)دانشجويان، بزرگساالن شاغل( در ميان ساير گروههاكمپبل

. گرددي متوسطه هنجاريابياين پرسشنامه تهيه و براي كليه دانش آموزان دختر و پسر دوره

گذاري هاي آموزشي ضمن خدمت براي مشاوران در خصوص شناخت، اجرا، نمره كالس-3

.پرسشنامه رغبت استرانگ تشكيل شود

منابع

فارسي

ايي ثير آموزش كسب و كار خانگي بر خودكارآمدي حرفهأ بررسي ت).1386(احمدي، نهال

دانشكده . دانشگاه اصفهان: غلي پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره ش.زنان شهر اصفهان

. شناسيعلوم تربيتي و روان

هنجاريابي، تعيين روايي و پايايي فرم رجحان به مشاغل سياهه كروي ). 1388(اكبرزاده، مهدي 

: پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره مسير شغلي.دانشجويان دانشگاه اصفهانفردي در

.شناسيرواندانشكده علوم تربيتي و . دانشگاه اصفهان

ـ شغلي براي تهيه و اعتباريابي فرم كوتاه رغبت سنج تحصيلي).1378(زاده، فاطمه تقي

. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره. هاي استان قماول دبيرستانآموزان دختر سالدانش

.شناسي و علوم تربيتيدانشكده روان: دانشگاه الزهرا

ي پرسشنامه رغبت استرانگ در يو پايابررسي روايي هنجاريابي، ). 1385(شناس، ليالحق

 و دوره پيش دانشگاهي شهراييو دانش، فني حرفهكارآموزان دوره متوسطه نظري،دانش

دانشكده علوم : دانشگاه اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره مسير شغلي. اصفهان

.شناسيتريبتي و روان
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 امين جعفري، اميرصالح و باغبان، ايران؛حسينعليمحرابي،؛عابدي، محمدرضا؛ شناس، ليالحق

خودكارآمدي (ها هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي پرسشنامه باور به مهارت).1388(

. 4شماره.  دوره سوم.مجله علوم رفتاري.در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان) اييحرفه

.335-330: ص

مقايسه باورهاي «، )1382.(جمال،حقيقي  و  حسين، شكركن؛ضاغالمر رجبي،؛شهني ييالق، منيجه

خودكارآمدي رياضي پسران و دختران دانش آموز سال دوم رشته هاي رياضي فيزيك، علوم 

، دانشكده (ويژه نامه)، مجله علوم تربيتي و روان شناسي »تجربي و علوم انساني در شهر اهواز

.2 و 1ماره هاي علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز، ش

سنج پايايي فرم كوتاه پرسشنامه رغبتهنجاريابي و بررسي روايي و). 1390(صادقي، حسين 

ي ، پايان نامهآموزان راهنمايي و دبيرستاني شهر اصفهان اصفهان در دانش-استرانگ

.شناسي، دانشگاه اصفهانكارشناسي ارشد مشاوره شغلي، دانشكده علوم تربيتي و روان

هنجاريابي، بررسي روايي و پايايي فرم كوتاه پرسشنامه رغبت و ). 1390(ي، يعقوب معصوم

ي ، پايان نامهآموزان سوم راهنمايي و اول دبيرستان شهر بجنوردمهارت كمپل در دانش

. شناسي، دانشگاه اصفهانكارشناسي ارشد مشاوره شغلي، دانشكده علوم تربيتي و روان
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