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 چکيده
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ها ميانگين باالتری نسبت به ليسانس و فوق  های ياوری و خدمات پايه ديپلمه همچنين در مقياس
 اند. ليسانس داشته

 
مسير شغلی، مدل کروی فردی تريسی، مدل هشت تيپی، مدل شش  های رغبت: گانکليد واژ

 تيپی هالند
 

 

 مقدمه
 همواره. اند گرفته قرار تحقيقات وکانون مرکز در شغلی های رغبت که تاس دهه چندين

 يک در را او موفقيت و فرد رضايت ميزان بايد ها رغبت که است داشته وجود قوی عقيده اين

 علم در جامعه و برفرد آن تأثير و رفتار بينی پيش چون کنند، بينی پيش خاص فعاليت

 اند فرضيه اين يدؤم گوناگون مطالعات(. 0090 ،0اراکب) هستند مهمی موضوعات شناسی روان

 در. دارند شغل انتخاب بر همچنين و مدارس در ها رشته انتخاب بر مهمی ثيرأت عاليق، که

 منجر شغل در ثباتی بی و دودلی به است ممکن آنها فقدان يا و عاليق در اختالف که حالی

 .(0090 باراک، از نقل به ،0091 ،0استرانگ ؛0021 ،7مير و باراک) گردد

 بر کنند، می مقايسه رشته انتخاب يا شغل در را مربوطهی ها رغبت اهميت که تحقيقاتی

 به فرد طرف از که اند دريافته شخصيت، و توانايی مثل ديگر شناختی روان متغيرهای خالف

 ،2شارف ؛0037 ،3پيرسون ؛0031 ،9هانسن ؛0099 ،1بردای) است شده بيشتری توجه ها رغبت

 (.0090 باراک، از نقل به ،0021

. است برگرفته در را شغلیی ها رغبت ارزيابی ايی گسترده ادبيات شغلی شناسی روان در

 قرار ارزيابی مورد را سنجی روانی ها مقياس تعبير و پايايی و روايی عموماً مطالعات، اين

 که ها رغبت تعريف ایبر تجربی روش. کنند می تعريف را شغلیی ها رغبت عمالً که دهند می

                                                           
1-  Barak 

2-  Meyer 

3-  Strong 

4-  Berduy 

5-  Honsen 

6-  pearson 

7-  sharff 
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0گردگيری تجربه" آن به گاهی
 که است شده پرسشنامه کثيری تعداد ايجاد به موفق گويند می "

 از هستند شغلی مشاوره طالب که مراجعينی شغلیی ها رجحان ارزيابی برای شغلی مشاوران

 و یشغلی ها رغبت درباره گسترده تجربی تحقيقات وجود فرض به. کنند می استفاده آنها

 فقط شغلی حيطه شناسان روان که است انگيز حيرت ها، نامه پرسش از تأييد مورد استفاده

 (. 0000 ،7ساويکاس) اند کرده رو شغلیی ها رغبت به مربوطی ها نظريه و تعاريف به گاهگاهی

 1مفهومی تعاريف توجهی قابل طور به" :گويد می (0090 باراک، از نقل به ،0031) 0کرايتز

 همان از که است اين خاطر به اصوالً اين و است افتاده عقب آنها 9عملی تعاريف از ها رغبت

 ."است گرفته قرار تست ساختار تجربی الگوی تسلط تحت ها رغبت سنجش حوزه ابتدا،

 شی يک حضور به باطنی ميل را رغبت( 7119 ،3لنت و بروان؛ به نقل از 0010) استرانگ

 احساس، توجه، ويژگی چهار آن در که کند می تعريف شی آن توسط آمدن در حرکت به يا و

 به پذيری وراثت و محيط ثيرأت ها، رغبت ديگر تعاريف بين در. است نهفته فعاليت و تمايل

 رغبتی ها پرسشنامه نمرات ارائه با تعاريف اين موارد بسياری در حال اين با. خورد می چشم

 صورت به که هائی فعاليت برای توجيهی عنوان به وانت می را ها رغبت بنابراين. اند شده مترادف

 .کرد بيان است، ندارم دوست يا دارم دوست

 رضايت، و هستند شغلی های انتخاب در قوی بسياری ها کننده تعيين شغلی های رغبت

 (.0099 ،2اسپوکان) است آن به وابسته شغلی و آموزشیی ها زمينه در فردی موفقيت و ثبات

 که کند می بيان شغلی های رغبت زمينه در مختلف تحقيقات به توجه اب( 0090) باراک

 در اختالف. است بوده توجه مورد ها توانائی و شخصيت از بيش ها رغبت به پرداختن اهميت

( 0010) استرانگ. گردد منجر شغل در ثباتی بی و دلی دو به است ممکن آنها فقدان يا و عالئق

 به را آن باشند داشته کار انجام برای الزم رغبت و توانايی دافرا که هنگامی بود معتقد نيز

 نداده انجام خوبی به را آن نباشند، راغب و باشند داشته توانائی اگر اما داد خواهند انجام خوبی

                                                           
1-  Dustbow Expicism 

2-  Savickas 

3-  Kraytez 

4-  Conceptual 

5-  Operational 

6-  Brown & lent 

7-  Spokan 
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 و موفقيت( رغبت و توانائی) متغير دو اين ترکيب. نگيرند قرار حمايت مورد است ممکن و

 (.0099 شناس، حقبه نقل از  ،7111استرانگ، ) کند یم بينی پيش را شغل در عملکرد

 دوره و عملکرد رضايت، شغلی، های رغبت معتقدند( 0091) 0الفکوئيست و ديويس

 چندين از يکی عنوان به را ها رغبت نيز( 7117) 7گاتفردسون. کنند می بينی پيش را تصدی

 در نيز( 0001) 0هاکت و بروان لنت،. گيرد می نظر در خودپنداره تشکيل با مرتبط شغلی فاکتور

 وقتی معتقدند و کرده اشاره ها رغبت اهميت به شغلی، مسير اجتماعی -شناختی نظريه پرورش

 رغبت باشد، داشته خود های مهارت از مثبتی خورد باز و ارزيابی فعاليتی، انجام هنگام در فرد

 جمله از شغلی های تشخصي ارزيابی نيز ساويکاس. کرد خواهد پيدا آن به نسبت بيشتری

 1هالند شناسی تيپ شغلی، ی ها نظريه همه ميان در. داند می ثرؤم شغلی مشاوره در را ها رغبت

 معتقد و داند می شخصيت انعکاس را ها رغبت وی. دارد ها رغبت روی بر روشنتری تمرکز

 به( 7119 ت،لن و بروان) دارند مثبتی رابطه شغلی عملکرد و رضايت گيری، تصميم با آنها است

 مورد نتايج خودکارآمدی،ی هاباور از انعکاسی ها رغبت نيز( 0001) همکارانش و لنت زعم

 .باشند می ها توانائی و انتظار

 درون عالئق شدن سازماندهی چگونگی شغلی، های رغبت زمينه در گوناگون های مدل

 ؛0000 ،9گتی) کنند می همفرا افراد ثرؤم های انتخاب زمينه در بينشی و کرده توصيف را افراد

 ساختار يک را آنها و داد پيشنهاد را مشاغل از طبقه هشت 3رو آنا 0093 سال در(. 0099 هالند،

 توجهی قابل کيدأت ،شوند می منظور چگونه عالئق اينکه روی او مدل. کرد سازماندهی ای دايره

 . است داشته

  شخصيتیی ها تيپ بين اطارتب منظور به 2وتينی داگ و هالند جان 0039 سال در

  ،0002) هالند رغبت مدل( 0003 تريسی،و  9روندز) کردند مطرح را ضلعی شش مدل

 اکثر و کرده رهبری را شخصيت و رغبت رابطه به مربوطی ها نظريه بيشتر( 0020 ،0099

                                                           
1-  Dawis & Lofquist 

2-  Gottfredson 

3-  Hoket 

4-  Holland 

5-  Gati 

6-  Roe 

7-  Doug Whitney 

8-  Rounds 
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 اند کرده استفاده خود های پروفايل سازماندهی برای وی نظريه از رغبت مهمی ها پرسشنامه

 تحت را شغلی شناسی روان زمينه که است سال 01 از بيش مدل اين(. 7119 ولنت، روانب)

RISECA) اصلی رغبت تيپ شش هالند. است داده قرار خود سلطه
 گرائی، واقع شامل( 0

 نوع شش است معتقد و کند می مطرح را قراردادی و اجتماعی تهوری، هنری، جستجوگری،

 کردن هماهنگ برای آسانی بسيار روش مدل اين. دارد جودو آنها با متناسب نيز شغلی محيط

 که مدل اين در. بود کرده مطرح را آن 7پارسونز که نهوگ همان باشد می بهينه مشاغل با فرد

. دارند بهم نيز بيشتری شباهت هم مجاور های تيپ گيرند، می جای ضلعی شش يک در ها تيپ

 داشت اظهار و نمود مطرح را ها رغبت راتبیم سلسله مدل( 0000) گتی هالند، با رقابت در

 .شود می توصيف بهتر مراتب سلسله مجموعه يک در RISECA تيپ شش

 آمريکايی،ی ها نمونه بين در فراتحليل يک از استفاده با( 0000) روندز و تريسی

 آنها 0003 سال در اما. نمودند مطرح گتی نظر مقابل در را هالند رغبت نظريه سودمندی

 مورد هالند مدل دريافتند و دادند انجام آمريکائی قومیی ها نمونه روی بر را بعدی ليلتحافر

 توصيف هالند از بهتر را المللی بين اطالعات گتی مراتبی سلسله مدل و نيست حمايت و تائيد

 .کند می

 به ،0097) 0پرديگر توسط است، هالند مدل مکمل بيشتر که رغبت ساختار از ديگری مدل

 عدبُ دو در هالند ضلعی شش مدل اينکه به توجه با. است شده مطرح( 7117 تريسی، از نقل

 يا هنری/ قراردادی مثال برای) عقايد /ها داده يا( اجتماعی/ گرائی واقع مثال برای) افراد/ اشياء

 برای هم و افراد برای هم را ها رغبت عدیبُ دو مدل پرديگر داد، قرار( جستجوگری /تهوری

 .کرد ارائه ها محيط

 شش دريافتند و کرده بررسی را ها رغبت ساختار متعاقباً تريسیو  روندز 0003 سال در

 يک اطراف در توانند می و شوند جمع گوشه شش در که نيستند مجزائی های تيپ هالند، تيپ

 هر به دايره کردن تکه دايره، اطراف در ها تيپ يکسان توزيع با بنابراين. شوند مرتب دايره

 به را تيپ هشت آنها ترتيب بدين و بود خواهد پذير امکان يکسان طوره ب ها، تيپ از دادیتع

                                                           
1-  Realistic, Investigative, Social, Enterprising, Conventional, Artistic 

2-  Parsonse 

3-  Perdiger 
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 بهتری تناسب نيز پرديگر ابعاد نمايش با که دادند جای ای دايره مدل يک در تيپ شش جای

 .دارد

 تريسی اين از بعد. شد مطرح( ها ايده/ ها داده و افراد/ اشياء) عدبُ دو و تيپ هشت اينجا تا

 رغبتِ های پاسخ تنوع پرستيژ .کردند مطرح ديگر ابعاد با مطابق را پرستيژ سوم عدبُ روندز و

 بندی طبقه در مسئوليت و دشواری 0سطح مورد در رو نظريه از برگرفته و باشد می ،آمده بوجود

 و موقعيت و مقام مورد در هالند نظر شغلی، سطح خصوص در کمپل و استرانگ نظر مشاغل،

 ترين برجسته از يکی پرستيژ شغلی ادبيات در(. 0003 تريسی،روندز و ) باشد می زشآمو سطح

 رو. دهند می قرار استفاده مورد مختلف مشاغل ارزيابی در افراد که است شده شناخته عوامل

 تمرکز خود نظريه در پرستيژ آشکار و صريح ترکيب بر نيز( 7117) گاتفردسون و( 0093)

 که دانند می رقابت و مهارت تالش، ترکيب را پرستيژ (7119) تريسیو  7سودانو. اند کرده

 .است گرفته قرار استفاده مورد ها آزمودنی توسط

 مدل در پرستيژ يعنی سوم عدبُ عقايد، /ها داده و افراد /اشياء عدبُ دو بر اضافه ترتيب بدين

 هشت با و داد گسترش را آن( 7117) تريسی .شد مطرح( 0003)تريسی  روندز و پيشنهادی

 مقياس ده عالوهه ب مقياس هشت بنابراين. ناميد عالئق کروی مدل را آن قبل، پيشنهادی تيپ

 هم روی (پائين پرستيژ مشاغل برای مقياس پنج و باال پرستيژ مشاغل برای مقياس پنج) پرستيژ

 خدمات شامل مقياس هشت که دادند تشکيل را تريسی کروی مدل اصلی عدبُ 09 رفته

 ،(طبيعت/ باز فضای) کشاورزی مکانيکی، اطالعات، پردازش تجارت، مديريت، تماعی،اج

 گر تحليل رهبری، :از عبارتند باال پرستيژ با مشاغل مقياس پنج. باشند می مددکاری و هنری

 پرستيژ با مشاغل به مربوط مقياس پنج و اجتماعی علوم و علوم تجاری،ی ها سيستم مالی،

. فردی خدمات و تعمير و ساخت دستی، کارهای پايه، خدمات کيفيت، کنترل: از عبارتند پائين

 پرستيژ به مربوط مقياس پنج و اند شده جمع کره در استوا خط اطراف در اصلی مقياس هشت

 عدبُ دو همچنين. جنوب قطب در پائين پرستيژ به مربوط مقياس پنج و شمال قطب در باال

(. 7117 تريسی،) اند داده اختصاص خود به کره در را رهايیمحو عقايد/ ها داده و افراد/ اشيا

 .است شده هاراي 0 شکل در پرستيژ همچنين و پرديگر عدبُ دو با تيپ هشت اين فضائی رابطه

                                                           
1-  level 

2-  Sodano 
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 (7117 تريسی،) فردی کروی مدل.  0 شکل

 

 مورد در پيشين های مدل اکثر کره يک غالب در عالئق ساختار طرح با تريسی کروی مدل

 مدل اين حال عين در. است نظير بی خود نوع در و داده قرار پوشش تحت را ها رغبت تارساخ

 عالوه مدل اين. داد قرار استفاده مورد را آن توان می مختلف جهات از و دارد زيادی انعطاف

 عالئق ای دايره ساختار تواند می هالند، تيپ شش غالب در ها رغبت ساختار دادن نشان بر

( 7117 ،تريسی) را باال و پائين پرستيژ مشاغل و پرديگر عدبُ چهار ،(0003 يسی،ترروندز و )

 .دهد نشان خوبی به را

 همچنين و عالئق کروی مدل معرفی در 7117 سال در تريسی معروف ی رساله انتشار با

 جمله از مختلف کشورهای در متعددی تحقيقات ،(PGI) 0فردی کروی پرسشنامه ساخت

                                                           
1-  Personal globe inventory 
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 اساس بر عالئق ساختار خصوص در متحده اياالت و صربستان کرواسی، لند،اير ژاپن، چين،

 ،0لونگ) تحقيقات اين. کنند بررسی خود،ی ها داده برای را آن تناسب تا گرفت انجام مدل اين

 ؛7119 ،9دارسی ؛7113 تريسی، و 1هتاناباو لونگ، ؛7119 ،0اسورکو ؛7119 تريسی، و 7مزآدا

 است گرفته انجام دانشگاهی و دبيرستانیی ها نمونه روی بر بيشتر که( 7119 تريسی، و سودانو

 شش مدل که حاليست در اين. است داشته همراه به کروی مدل برای توجهی قابل حمايت

 بوده مناسبتر آمريکائیی ها نمونه برای و نگرفته قرار تائيد مورد کشورها برخی در هالند، تيپی

 بار اولين شغلی، های رغبت علمی بررسی ايران در(. 0003 ،2پاراگا و تريسی ،3دنيگل) است

 حسينيان و يزدی توسط دبيرستانیی ها نمونه روی بر هالند سنج رغبت پرسشنامه هنجاريابی با

 رغبت معروف شده تجديدنظر پرسشنامه( 0099) شناس حق سپس و شد آغاز( 0022)

 که است مهم اين. کرد هنجاريابی نیدبيرستای ها نمونه روی بر اصفهان در را( 7111) استرانک

 ادبيات به نگاهی با. شود امتحان کروی مدل اساس بر عالئق ساختار مختلف های فرهنگ در

 دبيرستانیی ها نمونه روی بر حوزه، اين در مطالعات اکثر که شويم می متوجه شغلی های رغبت

 عالئق ساختار اما اند گرفته کار به نيز را متفاوتی ابزارهای که است شده انجام دانشگاهی و

 بوده توجه مورد کمتر معلمان و مديران کارفرمايان، مختلف،ی ها حوزه شاغلين بين در شغلی

 جايگزينی هم و انتخاب و شغلی مشاوره در هم رغبتی ها پرسشنامه از که صورتی در است،

 شناخت باشد، یسازمان رضايت يا و کار از فردی رضايت ارتقای هدف خواه. شود می استفاده

 کند کمک هدف دو هر شدن برآورد به تواند می شغلی مشاوره از جزئی عنوان به ها رغبت

 زيری ها فرضيه و االتؤس به پاسخوگويی دنبال به حاضر پژوهش(. 7119 لنت، و براون)

 :باشد می
 

 هاي پژوهش سؤال
  يپیت هشت و کروی مدل اساس بر شهرکرد معلمان شغلی های رغبت ساختار -0

 

                                                           
1-  Long 

2-  Adams 

3-  Suerko 

4-  Watanabe 

5-  Darcy 

6-  Glidden 

7-  Tracy & Parraga 
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 است؟چگونه 

 است؟ چگونه تيپی شش مدل اساس بر شهرکرد معلمان شغلی های رغبت ساختار -7
 

 ها فرضيه

 .است متفاوت مرد و زن معلمان شغلیی ها رغبت -0

( دبيرستان و راهنمايی ابتدايی،) تحصيلی مقطع حسب بر معلمان شغلیی ها رغبت -7
 . است متفاوت

 

 ريگي نمونهروش  و ، نمونهجامعه
 معلمان، مديران، از اعم آموزشی کادر رسمی کارکنان کليه بر مشتمل آماری جامعه

 و 0 نواحی دانشگاهی پيش و دبيرستان و راهنمايی ابتدائی، مقطع سه در دفترداران و مشاوران

 033 و مدرسه 91 در که هست نفر 0912 جامعه افراد تعداد. باشد می شهرکرد شهرستان 7

 به اول مرحله در نمونه. بودند خدمت به مشغول 0099 -0090 لیتحصي سال در کالس

 مقطع و جنسيت سهم که شکلی به. شد انتخاب حجم با متناسب ای طبقه تصادفی صورت

 مورد تعداد و شدند انتخاب تصادفی صورت به مدارسی سپس. شد گرفته نظر در تحصيلی

 211 از مجموع در. شدند انتخاب پرسشنامه به پاسخ برای تصادفی صورت به طبقه هر در نظر

 نفر 000 و مردان را نفر 001 که نمودند تکميل را تحقيقپرسشنامه  نفر 300 پژوهش نمونه نفر

 ديپلم، فوق درصد 3/00 ديپلم، تحصيالت دارای پاسخگويان درصد 9/3. دادند تشکيل زنان را

 در پاسخگويان درصد 9/72. داشتند باالتر و ليسانس فوق درصد 9/3 و ليسانس درصد 2/91

 درصد 0/2 و دبيرستان مقطع در درصد 7/71 و راهنمائی مقطع در درصد 9/02 ابتدائی، مقطع

 آنها کار سابقه ميانگين و 19/09 پاسخگويان سن ميانگين. بودند کار به مشغول هنرستان در

 .است بوده سال 79/09
 

 پژوهش ابزار

( ساخته 7117آزمون توسط تريسی )اين  :فردي کروي مدل شغلي سنج رغبت آزمون

 توانمندی و عاليق فرم شامل خود که ها فعاليت فرم و مشاغل فرم. است فرم سه دارای شد و

 ميزان آزمودنی است، مختلف مشاغل خصوص در ماده 019 شامل که مشاغل فرم در. است
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 دوست اربسي= 2 تا متنفرم= 0) ای درجه 2 طيف يک در مشاغل از هريک به را خود عالقه

 يکبار آزمودنی که است شغلی های فعاليت ماده 000 شامل ها فعاليت فرم. دهد می نشان( دارم

 طيف يک در ها فعاليت آن به نسبت را اش توانمندی يا خودکارآمدی ميزان يکبار و عالقه ميزان

 صالحيت و بسيار= 2 ندارم، صالحيت= 0 و دارم دوست بسيار= 2 متنفرم= 0) ای درجه 2

 . کند می برآورد( ارمد

 استفاده با. رايانه کمک با هم و شود اجرا تواند می کاغذی -مداد روش به هم آزمون اين

 رسم فرد برای ای جداگانه نمودارهای يا ها نيمرخ توان می پرسشنامه قسمت سه هر اطالعات از

 پرستيژ مقياس جپن عمومی، مقياس هشت برای توانند می بردارها و ای دايره نمودارهای. نمود

/ ها داده اشياء/ افراد مقياس چهار و RISECA مقياس شش پائين، پرستيژ مقياس پنج باال،

 خودکارآمدی و عالقه بين تفاوت فعاليت،ی ها مقياس در اگر اين بر عالوه. شوند رسم عقايد

 تا شود رسم دايره يک روی ای جداگانه طور به دو هر برای تواند می بردار و نمودار باشد، باال

 .شود مشخص ها خودکارآمدی و عالئق های شباهت و ها تفاوت مقايسه

 کرد برآورد کرونباخ آلفای روش به را PGI های مقياس از يک هر پايائی( 7117) تريسی

 هری ها ماده که کند می بيان نکته اين. است بوده 91/1 از باالتر آنها همه پايايی ضريب که

 22/1 از باالتر نيز را ابزار بازآزمائی پايائی وی. برخوردارند باال درونی همسانی از مقياس

 که است بوده PGI پرسشنامه اعتبار بررسی موارد ديگر از کواريانس ارزيابی. کند می گزارش

 .دارند ها مقياسی ها نمره در باالئی کواريانس تيپ هری ها آيتم است داده نشان

 PGI فرم سه اصلی، سازنده از اجازه کسب با ابتدا نی،ايرا جامعه در ابزار اعتباريابی جهت

 انطباق همچنين و ترجمه صحت از اطمينان جهت. گرديد ترجمه فارسی بهتوسط مؤلف اول 

 حوزه متخصص نفر 9 از و شد تهيه راهنما فرم يک ايرانی، جامعه با ها فعاليت و مشاغل

 شد خواسته انگليسی زبان کترید نفر 7 و سازمانی و صنعتی شناسی روان و شغلی مشاوره

 ترجمه صحت ليکرت طيف روی بر راهنما فرم در. دهند نظر راهنما فرم در پرسشنامه به راجع

 مشاغل يا بهتر ترجمه داشتند تمايل صاحبنظران چنانچه و مشخص مذکور افراد توسط

 شده تهيهی ها هپرسشنام پرسشنامه، اصالح و نظر اعمال از پس. دادند می پيشنهاد را تری مناسب

 باز پرسشنامه و شد برگردانده اصلی زبان به مجدداً انگليسی زبان به مسلط نفر دو توسط

 در و گرديد ارسال تريسی، ترنس يعنی اصلی، سازنده به تأييد جهت انگليسی به شده ترجمه
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 به که 0فروش می يعنی ماده، يک جز به است ذکر به الزم. رسيد اصلی مؤلف تائيد به نهايت

 خصوصيات. نکردند تغيير ها ماده از هيچکدام شد، داده تغيير( فروش ميوه آب) مناسب شغل

 دو از پرسشنامه روايی سیربر برای .شود می ارايه 7 و 0 جداول در پژوهش ابزار سنجی روان

. گريد استفاده استرانگ و هالندی ها سنج رغبت با همزمان روايی و ساختاری روايی روش

  .شد بررسی آزمايی باز و کرنباخ آلفای محاسبه طريق از نيز ونآزم پايايی

به ای  ال که آيا ساختار دايرهؤی ساختاری سياهه کروی فردی بر اساس اين سيروا .يرواي

و آيا اين مدل  دهد؟ می کافی، هشت مقياس رغبت اصلی و شش تيپ هالند را نشان ی اندازه

)نقل از تريسی،  رد بررسی قرار گرفته استدهد، مو می را نشان PGI به دقت اطالعات

7117). 

)و همچنين شش تيپی و کروی( با استفاده از آزمون گمارش  تناسب مقياس هشت تيپی

 مورد بررسی قرار گرفته است.  RANDALLو نرم افزار  7تصادفی

مبتنی بر الگوی چينش متغيرهای يک های  بينی با استفاده از آزمون گمارش تصادفی، پيش

گيرد. تعداد  می ها، يک به يک مورد بررسی قرار ل، برای تعيين ميزان برازش آن مدل با دادهمد

های  بينی محقق شده کم شده و نتيجه بر کل پيشهای  بينی شکست خورده از پيشهای  بينی پيش

 شود که شاخص همخوانی می شود. از اين کسر شاخصی حاصل می منشعب از مدل تقسيم

(CI)0  .اين است که  ی در نوسان است که صفر نشان دهنده -0تا  0اين شاخص از نام دارد

سفارش های  بينی يعنی عدم تناسب کامل با هيچ يک از پيش -0 ، برآورد شدهها  بينی % پيش91

 CIسفارش شده برآورد شده است. مقدار های  بينی + به معنای اين است که همه پيش0شده و 

عالوه بر اين  % نقض شده است.79برآورد شده و ها  بينی پيش% از 29دهد که  می نشان 91/1

آزمون گمارش تصادفی به بررسی انواع حاالت احتمالی در الگوی چينش متغيرها در مدل 

 مقايسهها  دست آمده از دادهه پردازد و سپس يک به يک آن را با ماتريکس ب ای می دايره

 کليه و باالترند 91/1 از (CI) وانیهمخ يا برازش های شاخص حاضر پژوهش در کند. می

 و فرم سه هر در تريسی کروی مدل بنابراين،. کمترند 19/1 از نيز متناظر داری معنی سطوح

 مناسبی برازش از گانه سه مقاطع و تحصيالت زنان، و مردان نمونه، کل در آنها ترکيب

                                                           
1-  Bar attendant 

2-  randomization test of hypothesized order relation  
3-  Correspondence index(CI) 
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 مقياس 09 دارای که یکرو مدل در ها بينی پيش تعداد است ذکر به الزم. باشد می برخوردار

 در موجود همبستگی ضرايب يعنی اند؛ يافته تحقق ها بينی پيش اکثر که است، مورد 0127 است

 روايی دهنده نشان نهايت در که دارند همخوانی فرضی شده بينی پيش روابط با ها داده

ی ها قياسم بين داری معنی و مثبت همبستگی همزمان روايی در .باشد می ها پرسشنامه ساختاری

 بين داری معنی و مثبت همبستگی همچنين. داد نشان تريسی تيپی شش مدل و هالند تيپی شش

 همزمان روايی مبين که استرانگ سنج رغبت اصلیی ها مقياس و کروی سياهه پايهی ها مقياس

 .آمد دست به باشد می

 دو با یشغل سنج رغبت مقياس 09 پايايی ضرايب کليه پرسشنامه پايايی بررسی برای

. دارند قرار09/1 تا 30/1 بين ای دامنه در که گرديد محاسبه بازآزمايی و کرونباخ آلفای روش

 . باشد می معنادار 10/1 کمتر سطح در آزمايی باز پايايی ضرايب کليه معناداری سطح
 

 ها يافته
 چگونه تيپي هشت و کروي مدل اساس بر شهرکرد معلمان شغلي هاي رغبت ساختار -0

 ؟است

 پايه، مقياس هشت نمرات اساس بر ای دايره نمودار از استفاده با معلمانی ها رغبت نيمرخ

 :است آمده زيری ها شکل در اشياء /افراد و ها داده /ها ايده ابعاد و پرستيژ عدبُ

 

 
 معلمان کل برای پايه مقياس هشت ای دايره نمودار.  0 شکل
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شکاری را آرغبت ترجيح  ی هآنست که داير نمايانگر 0 نيمرخ نمايش داده شده در شکل

 Tها، نمرات  دهد و اين مقياس می ياورانه، طبيعت/ فضای باز و هنری نشانهای  به فعاليت

 دهد. به دليل آن می نها را نشانآو قدرت ها  دارند. بردار به روشنی مسير اين رغبت 91باالتر از 

ورده است، آدست ه ی در پرستيژ باال بيباالمعلمان نمره ی  که نيمرخ حاضر در مورد کل نمونه

 . آورده شده است 0و  7بنابراين نمرات پنج مقياس پرستيژ باال در شکل 

 
 ی معلمان های پرستيژ باال برای کل نمونه نمودار و بردار مقياس  .7شکل 

 

)کل معلمان  حاضری  توان گفت الگوی رغبت نمونه می (7با توجه به اطالعات شکل )

های پرستيژ باال، به سمت رهبری و علوم اجتماعی است.  د( با توجه به مقياسشهرکر

 تجاری و تحليل مالی( به روشنی ردهای  )سيستم پرستيژ باال شامل امور مالیهای  رغبت

 شوند. می
ها( نيز برای کل  ها/ داده اشياء و ايده )ابعاد افراد/ های چهار تيپی مدل کروی نيمرخ مقياس

 ( نمايش داده شده است.0) ن در شکلنمونه معلما

باشد و  می و مردمها  معلمان به سمت ابعاد ايده های رغبتدهد که  می ( نيز نشان0شکل )

 شود. می ردها  متمايل به اشياء و داده های رغبتبه وضوح 



 899 (2 ي شماره ،8309 زمستان و زييپا ،3-81 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهيد دانشگاه شناختي روان آوردهاي دست مجله

 
 های چهار تيپی برای کل نمونه معلمان نمودار مقياس  .0شکل 

 

 است؟ چگونه تيپي شش مدل اساس بر شهرکرد نمعلما شغلي هاي رغبت ساختار -2

 
 

 معلمان نمونه کل برای تيپی شش نمودار نمايش . 1شکل
 

 و کند نمی پيروی منظم ضلعی شش يک از معلمانی ها رغبت دهد می نشان 1 شکل

 .باشد می جستجوگرانه و اجتماعیی ها رغبت سوی به معلمان گرايش
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 پژوهشي ها فرضيه به مربوطي ها يافته

 .است متفاوت PGI مقياس 00 در مرد و زن معلمان شغلیی ها رغبت: اول فرضيه

 
 عضلويت  اثلرات  بلرای  (MANOVA) متغيلری  چنلد  واريلانس  تحليلل ی ها آزمون نتايج . 0 جدول

 گروهی

 F DF1 DF2 P ارزش شاخص گروه

 جنس

 110/1 900 09 09/70 177/1 پياليی اثر

 110/1 900 09 09/70 929/1 ويلکز المبدای

 110/1 900 09 09/70 270/1 هوتلينگ اثر

 110/1 900 09 09/70 270/1 روی ريشه بزرگترين

 تحصيلی مقطع

 110/1 0091 03 003/7 000/1 پياليی اثر

 110/1 0097 03 010/7 920/1 ويلکز المبدای

 110/1 0091 03 019/7 010/1 هوتلينگ اثر

 110/1 907 09 077/0 109/1 روی ريشه بزرگترين

 جنسيت تعامل

 مقطع و

 000/1 0091 03 700/0 123/1 پياليی اثر

 000/1 0097 03 700/0 079/1 ويلکز المبدای

 000/1 0097 03 700/0 120/1 هوتلينگ اثر

 192/1 907 09 390/0 190/1 روی ريشه بزرگترين

 

 موردی هاتغيرم خطی ترکيب بر گروه اثر ،شود می مشاهده 0 جدول در که طور همان

 مقطع و جنيست تعامل مورد در اما .باشد می دار معنی تحصيلی مقطع و جنس مورد در بررسی

( مانووا) متغيره چند واريانس تحليل از استفاده قابليت فوق آزمون .باشد نمی دار معنی تحصيلی

 دو بين در بررسی موردی هامتغير از يکی بين حداقل که دهد می نشان نتايج و شمرده مجاز را

 .دارد وجود داری معنی تفارت ،متفاوت تحصيلی مقطع در گروه سه ،مرد و زن گروه

 کروی سياهه مقياس 00 در را معلمان شغلیی ها رغبت معيار انحراف و ميانگين 7 جدول

( را خالصه MANOVA) واريانس تحليل نتايج سپس و داده نشان جنسيت اساس بر فردی

 .(: زنF: مرد و Mها،  ميانگين )در قسمت تفاوت کرده است



 892 (2 ي شماره ،8309 زمستان و زييپا ،3-81 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهيد دانشگاه شناختي روان آوردهاي دست مجله

 جنسيت حسب بر شغلی های رغبت به مربوط واريانس تحليل نتايج خالصه و معيار انحراف ميانگين، . 7 جدول

  تفاوت زن مرد ها مقياس
 ها ميانگين

Sig F معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين 

 های مقياس
 پايه رغبت

 (تيپی هشت)

 79/0 12/1 - 00 31 02 99 عیاجتما تسهيل

 02/0 72/1 - 00 9/90 02 31 مديريت

 M< f 1110/1 9/0 0/77 9/91 71 9/93 خرد تجارت

 M> f 1110/1 00/00 77 19 70 99 اطالعات پردازش

 M> f 1110/1 91/99 3/70 10 9/70 37 مکانيکی

 M> f 19/1 99/0 2/71 7/33 1/71 30 باز فضای/ طبيعت

 M< f 1110/1 10/09 2/71 7/33 0/70 90 هنری

 M< f 1110/1 1/32 7/00 0/22 02 1/39 ياوری

 مقياس پنج
 باال پرستيژ

 17/7 09/1 - 70 7/21 0/71 2/32 اجتماعی علوم

 09/0 70/1 - 70 39 00 0/30 رهبری

 M> f 1110/1 30/01 70 27/90 1/77 3/90 تجاریی ها سيستم

 M> f 1110/1 0/00 77 1/19 7/70 9/91 مالی گر تحليل

 110/1 02/1 - 70 33 70 33 علوم

 مقياس پنج
 M> f 1110/1 2/93 91/02 07/11 79/09 3/90 کيفيت کنترل

 M> f 1110/1 3/92 30/01 11/00 91/03 92/17 دستی کارهای



 893 تريسي فردي کروي مدل اساس بر شهرکرد معلمان شغلي هاي رغبت بررسي

 جنسيت حسب بر شغلی های غبتر به مربوط واريانس تحليل نتايج خالصه و معيار انحراف ميانگين، . 7 جدولادامه 

  تفاوت زن مرد ها مقياس
 ها ميانگين

Sig F معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين 

 پايين پرستيژ

 13/0 77/1 - 09/03 70/13 00/09 21/11 شخصی خدمات

 M> f 1110/1 20/20 19/00 0/00 70/02 90/17 تعمير و ساخت

 01/1 00/1 - 0/03 92/10 02/03 93/11 پايه خدمات

 هالندی ها مقياس

 M> f 10/1 91/99 3/70 10 9/70 37 گرا واقع

 M> f 19/1 99/0 2/71 7/33 1/71 30 جستجوگر

 M< f 10/1 10/09 2/71 7/33 0/70 90 هنری

 M< f 10/1 27/11 9/02 20/20 19/09 0/37 اجتماعی

 19/1 90/1 - 70 0/90 0/09 9/90 تهوری

 M> f 10/1 07/73 0/71 0/10 0/00 1/92 دادیقرار

 تيپی چهار مقياس

 M< f 10/1 03/70 19 029 00 3/090 مردم

 M> f 10/1 70/02 10 0/001 9/19 0/099 اشياء

 M> f 10/1 92/9 90 1/017 2/13 3/090 ها داده

 92/1 01/1 - 10/12 2/021 0/17 0/032 عقايد

 عدیمقياس چند بُ

 M< f 10/1 097 11 11 00 30 اشياء -افراد

 M< f 10/1 3/00 10 7/79 0/10 2/09 عقايد – ها داده

 M< f 10/1 23/01 0/09 0/37 2/01 1/90 پرستيژ
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 مکانيکی، اطالعات، پردازشی ها مقياس در شود می مشاهده 7 جدول در که طور همان

 گرائی، واقع تعمير، و ساخت دستی، کارهای کيفيت، کنترل مالی، گر تحليل تجاری،ی ها سيستم

 مردم، عدبُ اجتماعی، ياوری، هنری، خرد، تجارت ها، داده و اشياء عدبُ قراردادی، جستجوگری،

 مردان. دارد وجود زن و مرد معلمان بين معناداری تفاوت پرستيژ و عقايد-ها داده اشياء،-افراد

(M )کنترل مالی، گر تحليل ری،تجای ها سيستم مکانيکی، اطالعات، پردازش های مقياس در 

 و اشياء عدبُ قراردادی، جستجوگری، گرائی، واقع تعمير، و ساخت دستی، کارهای کيفيت،

ی ها مقياس در. دارند( F) زن معلمان به نسبت باالتری ميانگين معناداری طور به ها، داده

 معلمان پرستيژ، و دعقاي-ها داده اشياء،-افراد مردم، عدبُ اجتماعی، ياوری، هنری، خرد، تجارت

 تفاوت ها مقياس ساير در. باشند می مردان به نسبت باالتری ميانگين دارای معناداری طور به زن

 .ندارد وجود زن و مرد معلمان بين داری معنی

 

 .است متفاوت تدريس مقطع حسب بر معلمان شغليي ها رغبت: دوم فرضيه

 کروی سياهه مقياس 00 در را معلمان شغلیی ها رغبت معيار انحراف و ميانگين 0 جدول

 را( MANOVA) واريانس تحليل نتايج سپس و داده نشان تحصيلی دوره اساس بر فردی

 (.دبيرستان :H و راهنمائی :M ابتدائی،: E ها، ميانگين تفاوت قسمت در) است کرده خالصه

 پردازش اجتماعی، گری تسهيلی ها مقياس در که دهد می نشان 0 جدول مندرجات

 ،قراردادی اجتماعی، خرد، تجارت تهوری، علوم، اجتماعی، علوم ياوری، مديريت، اطالعات،

 راهنمائی ابتدائی، معلمان نمرات بين معنادری تفاوت عقايد-ها داده عدبُ و عقايد عدبُ مردم، عدبُ

 گری تسهيلی ها مقياس در که داد نشان LSD تعقيبی آزمون نتايج. دارد وجود دبيرستان و

 باالتری ميانگين معناداری طور به( E) ابتدايی معلمان مردم، عدبُ و اطالعات پردازش تماعی،اج

 علوم، اجتماعی، علوم ياوری، مديريت، های مقياس در. دارند( M) راهنمايی معلمان به نسبت

 ندبيرستا مقطع از باالتری ميانگين معناداری طور به ابتدايی مقطع معلمان عقايد، عدبُ و تهوری

(H )معلمان عقايد،-ها داده عدبُ و قراردادی اجتماعی، خرد، تجارت مقياس در همچنين. دارند 

 ساير در. دارند دبيرستان معلمان به نسبت باالتری ميانگين معناداری طور به راهنمايی مقطع

 .ندارد وجود دوره سه معلمان بين داری معنی تفاوت ها مقياس
 



 899 تريسي فردي کروي مدل اساس بر شهرکرد معلمان شغلي هاي رغبت بررسي

 تحصيلی دوره و شغلی های رغبت به مربوط تعقيبی آزمون و واريانس تحليل نتايج خالصه ار،معي انحراف ميانگين،. 0جدول

 ها مقياس
 تفاوت دبيرستان راهنمايي ابتدائي

 ها ميانگين
sig F 

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد 
 ميانگين

 انحراف
 استاندارد 

 ميانگين
 انحراف

 استاندارد 

 های مقياس
 پايه رغبت

 (تيپی هشت)

 E>M 10/1 10/0 01/09 01/92 13/02 00/92 70/00 37 اجتماعی گری سهيلت
 E>H 10/1 19/1 03/71 00/99 21/71 01/99 09/70 32/37 مديريت
 E>M,H 10/1 92/1 97/00 99/10 11/71 93/91 32/77 90/92 خرد تجارت
 E>M 10/1 92/7 99/00 07/97 77/77 99/90 22/70 99/92 اطالعات پردازش
 09/7 10/1 - 79/70 03/90 90/77 17/99 02/71 07/99 مکانيکی
 00/7 13/1 - 90/09 93/39 19/70 30/33 09/70 09/20 باز فضای طبيعت
 09/7 10/1 - 01/77 31/31 99/70 13/31 01/71 91/31 هنری

 E>H 10/1 90/9 10/02 29/32 90/09 99/20 22/09 00/23 ياوری خدمات

 مقياس پنج
 باال ژپرستي

 E>H 10/1 21/1 31/71 01/39 02/70 10/30 12/77 00/20 اجتماعی علوم
 00/1 00/1 - 19/09 10/32 99/71 90/39 90/70 91/21 رهبری
 10/7 00/1 - 12/70 22/91 09/70 70/99 02/70 02/31 تجاریی ها سيستم
 12/7 01/1 - 90/09 92/10 27/77 03/10 00/77 17/91 مالی گر تحليل
 E>H 10/1 02/7 10/71 79/30 01/71 20/39 91/70 00/21 علوم

 مقياس پنج
 پايين پرستيژ

 13/0 03/1 - 01/02 00/13 90/09 07/11 99/00 71/19 کيفيت کنترل
 39/1 93/1 - 19/03 31/02 01/03 39/02 00/03 90/00 دستی کارهای
 00/1 01/1 - 90/01 97/11 30/09 70/19 01/02 11/13 شخصی خدمات



 899 (2 ي شماره ،8309 زمستان و زييپا ،3-81 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهيد دانشگاه شناختي روان آوردهاي دست مجله

 تحصيلی دوره و شغلی های رغبت به مربوط تعقيبی آزمون و واريانس تحليل نتايج خالصه معيار، انحراف ميانگين،. 0جدولادامه 

 ها مقياس

 تفاوت دبيرستان راهنمايي ابتدائي
 ها ميانگين

sig F ميانگين 
 انحراف

 استاندارد 
 ميانگين

 انحراف
 استاندارد 

 ميانگين
 انحراف

 دارداستان 

 
 03/1 10/1 - 19/02 01/09 02/03 00/02 01/03 90/09 تعمير و ساخت
 01/7 10/1 - 20/03 72/11 01/03 77/11 03/02 07/10 پايه خدمات

 هالند های مقياس

 09/7 10/1 - 79/70 03/91 90/77 17/99 02/71 07/99 گرا واقع

 00/7 13/1 - 90/09 93/39 19/70 30/33 09/70 09/20 جستجوگر

 09/7 10/1 - 01/77 31/99 99/70 13/31 01/71 91/31 هنری

 E>M,H 10/1 02/2 97/09 90/31 21/03 90/33 71/02 91/20 اجتماعی

 E>H 10/1 10/1 11/00 01/93 32/09 09/92 19/71 11/37 تهوری

 E>M,H 10/1 22/0 73/09 91/90 03/00 01/90 00/77 93/92 قراردادی

 های مقياس
 تيپی چهار

 E>M 10/1 23/9 00/11 17/030 99/10 03/039 30/11 97/023 مردم

 17/0 17/1 - 31/19 01/017 30/91 97/010 19/99 11/099 اشياء

 E>M,H 10/1 20/1 39/19 30/010 07/12 90/017 39/90 92/093 ها داده

 E>H 10/1 92/0 07/10 12/030 09/19 01/030 97/19 01/023 عقايد

 قياسهایم
 عدیبُ چند

 90/0 01/1 - 17/11 97/77 03/11 10/77 90/12 07/03 اشياء -افراد

 M>H 19/1 91/7 97/10 10/70 90/10 21/73 93/11 2/71 عقايد – ها داده

 09/0 79/1 - 00/00 00/99 00/01 93/93 37/02 10/31 پرستيژ



 899 تريسي فردي کروي مدل اساس بر شهرکرد معلمان شغلي هاي رغبت بررسي

 ها يافته در بحث
 به 0 شکل در را ها رغبت بين رابطه و شچين همچنين و معلمان رغبت کلی ساختار

 فضای/ طبيعت و ،ياورانه مشاغل به گرايش معلمان روشنی طور به. است شده کشيده تصوير

 هنریی ها رغبت به گرايش متوسطی سطوح در همچنين و( <31T ،دارند( جستجوگری) باز

. ندارند خرد تجارت و اطالعات پردازش با مرتبطی ها رغبت به گرايش معلمان. اند داده نشان

ی ها رغبت و دارند مردم و ها ايده ابعاد سمت به واضحی گرايش معلمان نيز تيپی چهار مدل در

 .شود می رد ها داده و اشياء سمت به متمايل

 بحث قابل پهنا و عمق عدبُ از معلمان شغلیی ها رغبت مورد در مدهآ دسته ب ساختار

 مورد موضوعات طيف معنای به رغبت پهنای و رغبت شدت معنای به ها رغبت عمق. است

 جهت به تمايل عنوان به را ها رغبت عمق .(0009) 7يلیآ ،(7119 ،0بيمن) باشد می عالقه

 دوست که نچهآ تجربه منظور به جديدی ها ايده و رويدادها ،موضوعات جستجوی و اکتشاف

 و شده سازی مفهوم کاویکنج با مشابه ها رغبت عمق ديدگاه اين در. کند می تعريف ،دارند

 .(7119 ،1دنگ ؛7112 ،0 جکسون) است جوئی حس با مشابه رغبت پهنای

 شغلیی ها رغبت دهد می نشان 7 شکل و 0 شکل بردار نمره و ای دايره نمودار به نگاهی

 تسهيل ،مديريت در معلمان تيپی هشت مدل. باشد می عمق دارای کمتر و پهنا دارای معلمان

 ی دهنده نشان که اند گرفته( T>91/1) باال نمرات باز فضای طبيعت و هنری ،ياوری ،اجتماعی

 باز فضای طبيعت و ياوری رغبت دو تنها رغبت شش اين بين از. باشد می ها رغبت پهنای

 معلمان. شود می مشاهده پهنا اين نيز باال پرستيژی ها رغبت در همچنين. باشند می عمق دارای

 0 اين از که باشند می اجتماعی علوم و طبيعی علوم ،رهبری به سبتن متنوعی ها رغبت دارای

 ،چهارتيپیی ها مقياس در. باشد می برخوردار بيشتری عمق از رهبری به تمايل ،رغبت

 . باشد می پهنا دارای هم و عمق دارای هم مردم و ها ايده سوی به معلمانی ها رغبت

 عمق و باشند می ها رغبت از وسيعی طيف اراید معلمان که دهد می نشان ها يافته اين نتيجه

 .باشد می (جستجوگری ،ياوری) کاری حيطه با مرتبط ولی کم نانآی ها رغبت

                                                           
1-  Biman 

2-  Ayli 

3-  Jackson 

4-  Deng 
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 در و شده مشاهده جنسيت متغير در شغلیی ها رغبت گيری اندازه در تفاوت ترين مهم

 سراسر در ها رغبت در جنسی های تفاوت .باشد می کمتر بسيار تفاوت تحصيلی مقطع متغير

 دهد می نشان نتايج و است گرفته قرار بررسی و مطالعه مورد ها رغبت گيری اندازه ی تاريخچه

 نشان هنری و اجتماعی موضوعات به بيشتریی ها رغبت زنان گيری چشم بسيار طور به

 دهند می نشان جستجوگری و گرائی واقع موضوعات به بيشتریی ها رغبت مردان و دهند می

 (.7119 ،لنت و بروان)

 ،مکانيکی اطالعات پردازشی ها مقياس در مردان داد نشان( 7119) اسورکو پژوهش

ی ها مقياس در .دارند زنان به نسبت باالتری نمرات تعمير و ساخت ،تجاریی ها سيستم

 اجتماعی، علوم ،علوم ،مديريت ،اجتماعی گری تسهيل ،ياوری ،هنری ،باز فضای -طبيعت

 گری تحليل ،خرد تجارت در و داشتند باالتری ميانگين زنان هپاي خدمات و شخصی خدمات

 مقياس ،هالندی ها مقياس نتايج پژوهش اين در .نشد مشاهده تفاوت مردان و زنان بين مالی

 مقالهی ها يافته با پژوهش اين نتايج C. است نشده گزارش عدیبُ چندی ها مقياس و تيپی چهار

 کارهای و تعمير و ساخت ،ياوری ،هنری ،مکانيکی اطالعات، پردازشی ها مقياس در حاضر

 ،اجتماعی گری تسهيلی ها مقياس در زنان و مردان ايرانی نمونه در. باشد می همسو دستی

 در. ندارد هم با تفاوتی پايه خدمات ،شخصی خدمات ،علوم ،رهبری ،اجتماعی علوم مديريت

 گری تحليل و خرد تجارتی ها سمقيا در فقط مردان و زنان اوکراينی نمونه در که صورتی

 و فرهنگ ثيرأت مبين تفاوت اين .باشد می عکس نتايج مقياس ساير در. ندارند تفاوت مالی

 .باشد می شغلیی ها رغبت بر فرهنگیی ها تفاوت

 :داد نشان ژاپن هادر رغبت ساختار عنوان با (7113) تريسی و 0واتانابه ،لونگ پژوهش

 باالتری ميانگين قراردادی و گرائی واقع مکانيکی، ،اطالعات پردازشی ها مقياس در مردان

 خدمات ،ياوری اجتماعی، گری تسهيلی ها مقياس در زنان که حالی در .دارند زنان به نسبت

 ساير در .دارند زنان به نسبت باالتری ميانگين اشياء – افراد عدبُ و مردم عدبُ اجتماعی پايه،

 تشابه پژوهش اين نتايج .نشده مشاهده مردان و زنانی ها ترغب ميانگين بين تفاوت ها مقياس

 پردازش ،مديريتی ها مقياس در که طوری به دارد ايرانی معلمانی ها يافته با بيشتری

 ،گرائی واقع ،علوم ،تجاریی ها سيستم ،رهبری ،اجتماعی علوم ،ياوری ،مکانيکی ،اطالعات

                                                           
1-  Lerong & Vatanabeh 
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 ها مقياس ساير در و مشابه هم با ها يافته افراد – اشيا عدبُ و مردم عدبُ ،قراردادی ،اجتماعی

 پسر و دختر آموزان دانش شغلیی ها رغبت بررسی در (.7119، دارسی) باشند می متفاوت

 کنترل ،مکانيکی ،اطالعات پردازش ،خرد تجارتی ها مقياس در مردان نمود گزارش :ايرلندی

ی ها رغبت علوم و گرائی واقع ،مالی گری تحليل ،شخصی خدمات ،دستی کارهای کيفيت

 .دارند بيشتری رغبت ،اجتماعی علوم ،ياوری ،اجتماعی گری تسهيل در زنان و دارند باالتری

 توجه جالب پژوهش اين در آنچه. نشد مشاهده مردان و زنان بين تفاوت ها مقياس ساير در

 شاهدهم زنان و مردان هنریی ها رغبت بين داری معنی تفاوت پژوهش ساير خالف بر است

 کنترل ،مکانيکی ،اطالعات پردازش ها مقياس در مردان مورد در پژوهش اين ها يافته. نشد

 نتايج ها مقياس ساير در و همسو نتايجی دادی قرار و گرايی واقع دستی، کارهای ،کيفيت

 .است متفاوت

 کامالً مشاغل در شود توجه کشورها ساير با آن مقايسه و مقاله اين در ها يافته به چنانچه

 زنان به نسبت باالتری رغبت نمرات مردان ها يافته همه در ،مکانيکی و گرائی واقع مثل مردانه

 باالتر زنان رغبت نمرات (ايرلند در جزه ب) هنری و ياوری مثل زنانه مشاغل در و دارند

 متفاوت پذيری جامعه شکل به مربوط تواند می رغبت با مرتبط جنسيتی تفاوت علت .باشد می

 آن در شغلیی ها فرصت و پرورش و آموزش ،(7117 ،1فردسونگات) فرهنگ هر در زنان

 (.0002 رونذر، ،تريسی ،7آندرسون) باشد جامعه

 مقياس 00 در پايه مقياس 09 از داد نشان تحصيلی مقطع سه در رغبتی ها مقياس مقايسه

 در و نداشت وجود همتوسط و راهنمائی ،ابتدائی معلمان رغبت نمرات در داری معنی تفاوت

 گری تسهيل در مقاطع ساير به نسبت باالتریی ها رغبت ابتدائی معلمان ،متفاوتی ها مقياس

ی ها پژوهش اکثر .داشتند علوم و اجتماعی علوم ،ياوری ،خرد تجارت ،مديريت ،اجتماعی

 یها حوزه مشاغل و. باشد می دانشجويان و آموزان دانش در رغبت ی حوزه در گرفته صورت

 ساير با يافته اين ی مقايسه به که هايی پژوهش لذا ،اند گرفته قرار بررسی مورد کمتر مختلف

 .نشد يافت ،بپردازد ها يافته

  از اجتماعی و انسانی علوم ی حوزه در ديگر تحقيق هر همانند نيز تحقيق اين
 

                                                           
1-  Gottfredson 

2-  Anderson 
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ی ها تهياف که بود اين حاضر تحقيق محدوديت ترين مهم. بود برخوردار هايی محدوديت

 همچنين و مشاغل ساير به ها يافته تعميم در و باشند می شهرکرد معلمين با مرتبط پژوهش اين

 روی را ها رغبت ساختار بعدیی ها پژوهش شود می پيشنهاد. نمود احتياط بايد ديگر معلمان

 تحقيق اين در اين، بر عالوه. کنند بررسی صنعت حوزه کارکنان مشاغل بوِيژه مشاغل ساير

 رو، اين از. شد می ها آزمودنی خستگی موجب بودند، طوالنی تقريباً که پرسشنامه سه جرایا

. شود اقدام ايرانی جامعه در فردی کروی آزمون کوتاه فرم ساخت به نسبت شود می پيشنهاد

 از شخصی پروفايل ترسيم و آزمون گذاری نمره که بود اين حاضر تحقيق ديگر محدوديت

 ايرانی ی جامعه اختيار در را ها پروفايل اين بتواند که افزاری نرم و است سخت بسيار ها رغبت

 فرم ساخت هب ای، رايانه افزارهای نرم متخصصان شود می پيشنهاد. است نشده ساخته ،دهد قرار

 .نماينداقدام  ،دنباش داشته را رغبت پروفايل رسم قابليت که ای رايانه

 

 قدرداني و تشکر
 از تشکر با شهرکرد، 7 و 0 ناحيه پرورش و آموزش اداره مسئولين و مديران از تشکر با

 اختيار در جهت تريسی ترنس از تشکر با و شهرکرد مدارس آموزشی و اداری کادر و معلمين

 .ها داده آماری تحليل در راهنمايی و ها مقاله گذاشتن
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