
یادگیری فردی بر  گریبا میانجی شخصیتی هایویژگی تأثیر
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 53/3/5331تاریخ پذیرش:  23/3/5331تاریخ وصول: 

 چکیده
 یری فردی بر آرزوهای شغلد بر یادگیهای شخصیتی با تأکیی تأثیر ویژگیبررس پژوهش هدف از این

مقطع کلیه دانشجویان  شامل ماریجامعه آ وهمبستگی -توصیفی پژوهش از نوع می باشد. دانشجویان
به تعداد  5331-31در سال تحصیلی  دانشگاه عالمه طباطبائیعلوم تربیتی و روان شناسی   کارشناسی ارشد

گیری طبقه ای نسبی  روش نمونه ازنفر  583با استفاده از فرمول کوکران  نمونهحجم  که بودند نفر 313
های ویژگی فرم کوتاه، های شغلی شاینلنگرگاه نامهها شامل پرسشابزار گردآوری داده تعیین گردید.

در مطالعات متعدد داخلی و خارجی  هانامهپرسشاعتبار بود. یادگیری فردی  نامهو پرسش ونئشخصیتی 
و  آرزوهای شغلی هاینامهپرسشجویان پایایی نفر از دانش 33تأیید شده است. با مطالعه آزمایشی روی 

 33/3 و 88/3 ،35/3از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  با استفادههای شخصیتی و یادگیری فردی ویژگی
 )ضریب ی و استنباطیآمار توصیف ر دو بخشAmos و spss افزارنرمها توسط داده به دست آمد.

 نتایج تحقیق نشان می دهد ،.ه استشد وتحلیلتجزیه( مسیر و تحلیل تحلیل رگرسیون ی پیرسون،همبستگ
اثر . افزون بر این آرزوهای شغلی رابطه معنادار دارند با p<31/3 در سطح خطایهای شخصیتی ویژگی که

این اثر مستقیم یادگیری عالوه بر باشد. فردی مثبت و معنادار می یادگیریبر های شخصیتی ویژگی یممستق
گری های شخصیتی با میانجیویژگی یرمستقیمغ. همچنین اثر شغلی معنادار است یابر آرزوهفردی 

توان نتیجه های پژوهش میبر اساس یافته در انتها .ر آرزوهای شغلی مثبت و معنادار بودیادگیری فردی ب
غلی، بر آرزوهای ش هاآنو تأثیر  میزان یادگیری فردی وهای شخصیتی گرفت که افراد با شناخت ویژگی

 توانند به انتخاب شغل مناسب دست یابند.می

آرزوهای شغلی، دانشجویان علوم  یادگیری فردیهای شخصیتی، ویژگی کلیدی: واژگان
 تربیتی و روان شناسی

                                              

)نویسنده  کرج ی،کشاورز یجآموزش و ترو یقات،)ره(، سازمان تحق ینیامام خم یمرکز آموزش عال یاراستاد. 5

 airajirad28@gmail.comمسئول( 

 یئارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس. 2



 58 زمستان، چهل و دوم، شماره دوازدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                               85

 مقدمه
بحث در مورد کار و شغل و نقش اشخاص در  25های اساسی در آغاز قرن یکی از چالش

در جهت  سرمایه انسانی عنوانبهیک سازمان نان کارک .استخود  ایحرفههای پیشرفت
 شوندسازمان محسوب مییک عامل کیفیت  ترینمهمو ( 2338، 5یرما) رشد و توسعه

 ها واز ویژگی کارکنانامروزه نداشتن شناخت کافی  (.2351، و همکاران 2سیکورا)
 شود.ایجاد  خلل سازمان کار وعملکرد کارکنان در است که شده  باعثهایشان مهارت

 اساسی در مسیر شغلی یک عامل عنوانبه (3های شخصیتیویژگیآگاهی از ) خودشناسی
بهبود عملکرد کارکنان یک  عوامل اثرگذار درو یکی از  )انتخاب و تغییر شغل( هر فرد

 شناسی، نداشتن شناخت وخود عدمیکی از پیامدهای  .(5335 زاده،است )سلطانسازمان 

 (.2331، 1)کنیوتوناست  خود 1شغلیآرزوهای  هنسبت ب افراددرک مناسب 
و زندگی  (5383 است )امیری، افراد 8یک متغیر مهم در درک خودپنداره،  آرزو

، دارد )نادی و همکارانخود  در مورد حرفهاست که فرد  ای فرد مبتنی بر آرزوهاییهحرف
ینده و عامل گیری افراد به سمت دنیای کار آجهت عنوانبهآرزوهای شغلی (. 5388

، 8دانزیجر ؛2332 ،و همکاران 7واتسون)است  اجتماعی آنها زندگی برنامه ریزی و حرکت 
یک (، 5337، 3یکی از مفاهیم شناختی )گاتفردسون و الپان عنوانبهآرزوی شغلی  .(2338
یک عامل مهم  همچنین ( و2331، 53)وانسته ها و نهادهاو سازمانای بین افراد واسطهعامل 
 آرزوهای به توجه که است داده نشان تحقیقاتدهی شغل و زندگی افراد است. هتدر ج
 (.5332)فتحی و همکاران،  است مؤثر انسانی منابع مدیریت متغیرهای بهبود در شغلی
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 زیر موارد از متشکل را ایحرفه زندگی بر مبتنی 2های شغلیلنگرگاه( 5371) 5شاین
افراد واجد این آرزو تمایل دارند تا در حوزه  :3کارکردی-شایستگی فنی -5 :داندمی

نسبت به شغل خود  هاآنتخصصی خود مهارت و تخصص باالیی کسب کنند، 
 لنگرگاه تأکید بر ن: ای1ستگی مدیریت عمومیشای -2 باالیی دارند. پذیریمسئولیت
 حل مشکالت در واین افراد پیشرفت را دوست دارند  مدیریتی دارد. پذیریمسئولیت

این  :1استقالل-خودمختاری -3 کنند.تحلیلی و از تمامی قدرت خود استفاده می صورتهب
دهند و به دنبال حداقل کردن افراد به حفظ استقالل و آزادی در کار اهمیت می

ثبات کاری عامل اساسی برای این افراد  :8ثبات-امنیت -1 های سازمانی هستند.محدودیت
ایمنی باال، ثبات سازمانی و شغلی و رای نیازهایی چون: است این افراد در شغل خود دا

: 7آفرینیکار خالقیت -1 چون حقوق باال و بازنشستگی هستند.مزایای خوب استخدامی 
برند، زمانی که به میل خود چیزی را تغییر دهند لذت افرادی که در این لنگر به سر می

ک آزمایشگاه تحقیقی و یا ایفای برند، شروع یک کار بازرگانی جدید، کار کردن در یمی
این  ینواجد است. همچنین بخشلذتافراد برای این  ایپروژههای نقش مهم در تیم

 دارای راداف :ایثار و ازخودگذشتگی و خدمت -8 .شوندشرایط با درآمد باال شناخته می
 هاآن رزویآ و دهندمی انجام اقتصادی صرفاً نه و تربزرگ هدفی دلیل به را کار بعد، این
: 8چالش محض -7. کنند تبدیل زندگی و کار برای بهتر جایی به را جهان که است این

ترین گرایش این افراد، چیرگی بر موانع دیگران، شکست دیگران، رسیدن به موفقیت قوی
افراد : 3سبک زندگی -8 باشد.می درپیپیهای در حل مشکالت، رقابت و خودآزمایی

ی خود گرایش دارند فرد خانوادهایجاد تعادل میان مسیر شغلی و  دارای این بعد، به
 (.5333سمیعی،  ؛5332)مقیمی، 

                                              
1. Shine 

2. career anchors 

3. technical/ functional competence 

4. general managerial competence 

5. autonomy / independence 

6. security/ stability 

7. entrepreneurial creativity 

8. pure challenges 

9. lifestyle 



 58 زمستان، چهل و دوم، شماره دوازدهمسال  شناسی تربیتی،روانفصلنامه                                               06

ای از هویت انسان است که امکان جنبه عنوانبهشغل بیش از یک منبع درآمد و اغلب 
(. 2333، و همکاران 5آورد )سوتینهای جدید را برای فرد فراهم میمهارت توسعه

و آرزوهایش را نشناسد و آمادگی ورود به شغل را نداشته باشد، فرد خود  کهدرصورتی
استعدادهای پنهان او شکوفا  تنهانه ترتیباینبهانتخاب مناسبی از شغل نخواهد داشت. 

کفایتی خواهد کرد و پس از گذشت چندین زمان احساس بی مروربهنخواهد شد، بلکه 
رو ناآگاهی از غل مناسب او نیست. از اینرسد که آن شسال مشاوره شغلی به این نتیجه می

در بهداشت روانی فرد بلکه در پیشرفت جامعه اثرگذار است. در  تنهانهآرزوهای شغلی، 
(. از 5383 ،امیرییابد )نتیجه چنین رویدادی است که رشد اقتصادی جامعه کاهش می

لذا  ،است شانشغلیآموزان و دانشجویان آینده های دانشطرفی دیگر، یکی از نگرانی
، و همکاران 2شود )ریچیتنوها آشکار میدانشگاه آرزوهای شغلی در ضرورت توجه به

2351.) 
 3های شخصیتی است )ستامبولیوایکی از عوامل تأثیرگذار بر آرزوهای شغلی، ویژگی

شخصیت، انگیزه و نگرش فرد را نسبت به یک شغل و چگونگی  (.2351 ،همکاران و
(. در 2351، و همکاران 1کند )بارون تینهبه الزامات آن شغل مشخص میدهی فرد را پاسخ

کند که هر فرد در محیطی با مسیر شغلی موضوع خصیصه و تیپ بیان می مشاوره
(. بر اساس این نظریه 2338 ،1)زونکر کند کارتواند های مشابه خود بهتر میویژگی
در  پردازنظریههالند بهترین ه شود. جانشغل باید اندازه گرفت هایهای فرد و ویژگیویژگی

(. وی معتقد است که شغل 2337، 8های شخصیتی و شغل است )رابینززمینه تناسب ویژگی
(. شخصیت عبارت است از 2358 ،8باباروویک و 7است )سورکو گر شخصیت اوفرد، بیان

او همراه است و  با دائم طوربهآنچه  طورکلیبهی بودن و رفتار یک فرد، شیوه ثابت عنصر
هایی (. یکی از پیشرفت5335، 3شود )مورفی و دیوید شافرموجب تمایز او از دیگران می
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باشد. که در زمینه شخصیت صورت گرفته است ساختن مدل پنج عاملی شخصیت نئو می
، 2گراییبرون، 5این آزمون، شخصیت را ترکیب پنج صفتِ روان رنجورخویی

داند که در زیر به معرفی هر یک از می 1وجدان گراییو  1ی، توافق پذیر3گراییتجربه
و  شناختیروانهایی از مشکالت که معرف حالت نژندیروان -5 .شودمیپرداخته  هاآن

ضعف در بهداشت روانی است و نمرات باال در این صفت معرف نیازمندی فرد به خدمات 
با  ین فردی و رشد اجتماعی مرتبطکه به رفتارهای ب گراییبرون -2 باشد.ای میمشاوره
 باشد.رفتار اجتماعی می هاینشانهاین صفت یکی از  اجتماعی معطوف است. هایفعالیت

تجربی که فرد در آن منعطف است، طراحی شده  هایزمینهکه بر اساس  پذیریانعطاف -3
مال، از: تخیل، زیباپسندی، احساسات، اع اندعبارتهای این صفت است. خرده مقیاس

و همکاری  دوستیانسانرا با ویژگی  توان آنکه می دلپذیر بودن -1 ها.عقاید و ارزش
های کارمند که یکی از ویژگی باوجدان بودن -1 گروهی در محیط کار مترادف دانست.

)ساعتچی و همکاران،  گیردبرمییا کارگر خوب است و مفهوم وجدان کاری را در 
5333.) 

اند. یکی اینکه یادگیری را هیر مهم بر مفهوم شخصیت گذاشترفتارگرایان دو تأث
 هاروشبا  ،بررسی علمی آن اند و دوم اینکه بهشخصیت قرار داده محور و مرکزی موضوع

های یادگیری، یادگیری فردی است. یادگیری یکی از انواع سبکاند. پرداختهو ابزار دقیق، 
ها از طریق خودآموزی، و ارزش انش، نگرشفردی یعنی تغییراتی که در مهارت، بینش، د

(. از نظر 5338، 8مأنوسسی )مک شودآموزش مبتنی بر فناوری و مشاهده حاصل می
های یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش و توسعه قابلیت (5335) 7چوآن

 نشان شواهدباشد. سازی همگان بر روی آینده نامشخص، ضروری میمحوری و آماده
 عوامل . تمامهاستانسانیکی از مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار یادگیری دهد که می

یادگیری  هایشیوهاین کار را توسط  دهندمیشکل  را شخصیت که محیطی و اجتماعی
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ند یادگیری تغییر آیتوسط فر توانندمیعمدتاً ارثی شخصیت  هایجنبه. حتی دهندمیانجام 
به همین (، 2331، 5داف) ز رشد باز بمانند یا امکان شکوفا شدن بیابندکنند، مختل شوند، ا

یک عامل اثرگذار و میانجی بر آرزوهای  عنوانبهدر این پژوهش یادگیری فردی دلیل 
 های شخصیتی فرض شده است.شغلی و ویژگی

دهد که بین آرزوهای تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این حوزه نشان می
ان و مردان تفاوت وجود دارد. در گذشته شغل زنان متمرکز بر خانواده بود مانند شغلی زن

کشاورزی، اما امروزه زنان به مشاغلی چون پزشکی، تدریس در دانشگاه، پرستاری و... 
و  2ی دکترا را دارند )مارگواند و بسیاری از زنان آرزوی به دست آوردن درجهروی آورده

ای، یک فرآیند است و از دوران کودکی توسعه حرفه کهیازآنجای(. 2351، همکاران
پالوس و  ؛2333گاتفردسون، شود و نقش خانواده در آن بسیار مهم است )شروع می

با عنوان آرزوهای شغلی کودکان و  همکاران در تحقیق خود و 1لئو(. 2353 ،3دروبوت
ذار بر آرزوهای شغلی دیدگاه والدین، به این نتیجه رسیدند که والدین از عوامل اثرگ

فرزندان هستند. اکثر والدین فرزندان خود را به مشاغلی با درآمد و تحصیالت باال هدایت 
، و همکاران لئوکنند، لذا توجه به راهنمایی شغلی برای والدین، دارای اهمیت است )می

وهای به این نتیجه رسید که برخی از آرز ( نیز در تحقیق خود2333) 1بک -هالن. (2351
گیرند و تغییر انتخاب شغل در سنین باالتر شغلی در دوران دبستان و راهنمایی شکل می

های تکنسین و فنی باید افراد جوان را از همان دشوار است برای مثال نیازمندان به شغل
های هایی در حوزه ویژگیپژوهشدر این میان نیز  .دوران کودکی آموزش دهند

( در 2331) 8یادگیری انجام شده است: سچاپ و توکار شخصیتی، آرزوهای شغلی و
ای های شخصیتی بر عالیق شغلی با توجه به نقش واسطهبه بررسی تأثیر ویژگی تحقیقشان

های تجارب یادگیری پرداختند. این افراد در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که ویژگی
همچنین  ر مستقیم دارد؛آرزوهای شغلی تأثی بر هرکدامصیتی و تجارب یادگیری شخ

های شخصیتی ای میان آرزوهای شغلی و ویژگیعامل واسطهیک تجارب یادگیری 
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های یادگیری، نتایج تحقیقات های شخصیتی و سبکدر راستای رابطه ویژگی باشد.می
(، 5335مدد و همکاران )(، علی5331(، متقی و بهزادفر )5331طالییان زیرک و همکاران )

(، جکسون و الوتی جونز 2333) باستو و همکاران (،5335همکاران ) خلیل بیگی و
های یادگیری های شخصیتی و سبکاین است که بین برخی از ویژگی دهندهنشان(، 5338)

به  نفر از دانشجویان 235نیز با بررسی  ،(2358و سلیمی ) فروشاننیلرابطه وجود دارد. 
ای یانجی بین ابعاد شخصیت و تعامل حرفهعامل م عنوانبهبررسی نقش سازگاری شغلی 

 طوربهای عامل واسطه عنوانبهبه این نتیجه رسیدند که سازگاری شغلی  هاآنپرداختند، 
ای اثرگذار است، همچنین بعد شخصیتی روان مستقیم و غیرمستقیم بر تعامل حرفه

شود. میای فرد رنجورخویی از طریق کاهش سازگاری شغلی موجب کاهش تعامل حرفه
های تأثیر ویژگی هدف پژوهش حاضر، بررسی در باال، شدهگفتهبا توجه به مطالب 

های پژوهش فرضیهباشد. یادگیری فردی میگری میانجیشخصیتی بر آرزوهای شغلی، با 
 از: اندعبارت
 وجود دارد. داریمعنیهای شخصیتی با آرزوهای شغلی رابطه بین ویژگی -5
 ی بر یادگیری فردی اثر مستقیم دارد.های شخصیتویژگی -2

 یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر مستقیم دارد. -3

یتی با آرزوهای های شخصیادگیری فردی نقش میانجی را در رابطه بین ویژگی -1
 کند.شغلی ایفا می

شکل  صورتبهبرای پژوهش، مدل مفهومی  شدهتدوینبا توجه به اهداف و فرضیات 
 .است شدهمشخص، 5
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 پژوهشروش 
ه همبستگی است. در این پژوهش سه متغیر مورد مطالع-، توصیفیروش اجرای این پژوهش

، گراییبرون، روان رنجورخوییشخصیتی ) هایویژگی از: اندعبارتقرار گرفته است که 
، یادگیری فردی لمستق هایمتغیر مثابهبه (رایی، توافق پذیری و وجدان گراییگتجربه

شایستگی ، کارکردی-شایستگی فنی)آرزوهای شغلی  و همچنین میانجی یرمتغ عنوانبه
مختاری مدیریت عمومی، ثبات سازمانی، خالقیت کارآفرینانه، خدمت یا تأثیر داشتن، خود

آماری  جامعه متغیر وابسته است. عنوانبه (قالل، سبک زندگی، چالش محضو است
رشته علوم تربیتی و روانشناسی  شناسی ارشد، مقطع کاردانشجویان  نفر 313پژوهش، شامل 

آنان از نفر  583 تعداد کهباشد می 5331-31دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی 
طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان حجم نمونه پژوهش 

اده ها در این انتخاب و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند ، ابزار گردآوری د
 پژوهشهای پرسشنامه بود که عبارتند از :

های شخصیتی، از گیری ویژگیهای شخصیتی نئو: برای اندازهنامه ویژگیپرسش .5
(، استفاده 5383، 5، )کاسکا و مک کریFFI-NEO نئوپنج عاملی  نامهپرسش فرم کوتاه

 کامالًتا  1موافقم= امالًک) 2ای لیکرتسؤال بر اساس مقیاس پنج درجه 83گردید که از 
سنجد. مک کری و گویه آن یک عامل را می 52( تهیه شده است که هر 5مخالفم=

را مورد تأیید قرار دادند. در  نامهپرسش( در پژوهشی روایی و پایایی این 5387ا )کاسک
 دست آمد. به 88/3با استفاده از روش آلفای کرونباخ  نامهپرسشپژوهش حاضر پایایی 

با طیف لیکرت چهار  سؤال 13شامل  نامهپرسشلنگرهای شغلی: این  نامهرسشپ. 2
نامه، در این پرسش ( ساخته شده است.2338که توسط ادگارد شاین ) ( است1-5ای )درجه

هشت لنگر شغلی )فنی، مدیریتی، امنیت شغلی، کارآفرینی، استقالل، خدمت، چالش 
نامه با استفاده از اضر پایایی پرسشوجود دارد. در پژوهش ح (محض و سبک زندگی
 32/3تا  83/3که در سایر پژوهش ها بین   آمد به دست 35/3ضریب آلفای کرونباخ 

 بدست آمده است.

                                              
1. Caska & McCri 

2. Likert 
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پنج   سؤال، در طیف لیکرت 53نامه دارای : این پرسشیادگیری فردی نامهپرسش. 3
تغییر شناختی و رفتاری فرآیندهای مربوط به ادراک و تفسیر که منجر به  است ودرجه ای 

 11-72 امتیازیادگیری فردی قوی،  دهندهنشان 72-33 امتیاز. سنجدشود را میمی
باشد. پایایی یادگیری ضعیف می دهندهنشان 11زیر  یادگیری متوسط و امتیاز دهندهنشان

در سایر پژوهش ها به و  تعیین گردید 33/3پایه ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه بر 
 .بدست آمده است 83/3طور متوسط 

ها از های آمار توصیفی و برای بررسی توزیع طبیعی دادهها از روشبرای گزارش یافته
های ها از آزموناستفاده شد. به دلیل نرمال بودن داده 5آزمون کلموگروف اسمیرنف

تمامی استفاده شد. آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر 
 انجام شد. Amosو spss21آماری  افزارنرممحاسبات آماری با استفاده از 

 ی پژوهشهایافته
در خصوص جنسیت عبارت  دهندگانپاسخ شناختی جمعیتاز آمار  آمدهدستبهنتایج 

 دهندگانبودند، بیشترین پاسخ مرد( درصد 33نفر ) 83( زن و درصد 88) نفر 523است از 
 13 باالیدرصد( در سن  3/1دهندگان )سال و کمترین پاسخ 23-33( در سن درصد 71)

 غیر( درصد 75) نفر 528، ( متأهلدرصد 22) نفر 13( مجرد و درصد 77) نفر 513سال، 
ا های توصیفی متغیره، شاخص5 جدولدر  ( شاغل بودند.درصد 8/28) نفر 12و  شاغل

 است. رائه شده، ضریب چولگی و کشیدگی اشامل میانگین، انحراف معیار

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .1جدول
 متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

58/3- 51/3- 5
8/2 

 شایستگی فنی کارکردی 87/55

82/3- 51/3- 1
1/2 

 شایستگی مدیریت عمومی 33/53

23/3- 53/3 1
7/2 

 ثبات سازمانی 33/52

85/3- 13/3- 1
8/2 

 انهخالقیت کارآفرین 33/52

52/3- 12/3- 8
3/2 

 خدمت یا تأثیر داشتن 52/52

81/3- 53/3 2
7/2 

 استقاللمختاری و خود 38/52

                                              
1. one - Sample kolmogorov - smirnov 
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 متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

11/3 55/3 7
7/3 

 سبک زندگی 31/52

33/3- 31/3 1
1/2 

 چالش محض 35/55

57/3 18/3 2
2/8 

 رنجورخوییروان 13/53

33/3 78/3 1
5/8 

 گراییبرون 31/25

37/3- 32/3 1
3/1 

 راییگتجربه 13/23

83/3 87/3 1
2/1 

 پذیریتوافق 33/58

11/3 27/3- 8
3/1 

 گراییوجدان 21/28
 یادگیری فردی 21/11 35/3 -73/3 85/3 

( -2و  2از آنجایی که در تمامی متغیرها مقدار ضریب چولگی و کشیدگی در بازه )
است، در  فرض نرمال بودن متغیرها جهت آزمون متغیرهای پژوهش برقرار قرار دارد ، لذا 

  ، ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.2 جدول

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .2جدول 
 8 1 1 3 2 5 متغیرها شماره

      5 آرزوهای شغلی - 5
     5 53/3 یرنجورروان  -2

    5 21/3 33/3 گراییبرون-  3
   5 13/3 -11/3 13/3 گراییتجربه- 1
  5 18/3 18/3 55/3 35/3 پذیریتوافق- 1
 5 32/3 17/3 1/3 -37/3 15/3 گراییوجدان- 8

 وجود دارد. داریمعنیهای شخصیتی با آرزوهای شغلی رابطه ویژگی: بین ضیه اولفر
دهد که آرزوی نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می 2با توجه به جدول شماره 

( و =35/3rپذیری )(، توافق=r-13/3گرایی )جربه، ت(r=33/3) گراییشغلی با برون
آرزوهای  و داشتهرابطه مثبت و معنادار  (>35/3p، )سطحدر  (=r-15/3) گراییوجدان

این فرضیه اول بنابر ؛داشته رابطه معکوس و معنادار  (=r-53/3)یرنجورشغلی با روان
، شودتأیید می غلی بودهای شخصیتی با آرزوهای شبین ویژگیپژوهش که به تعیین رابطه 

شخصیتی این  هایویژگی که در چهار بعد است آن دهندهنشان، 2نتایج جدول شماره 
 ،دومهای برای سنجش فرضیه رابطه مثبت و معنادار و در یک بعد منفی و معنادار است.
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شغلی از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر  آرزوهایسوم و چهارم و عوامل مؤثر بر 
 در ادامه آمده است.که نتایج آن است ه شده استفاد

بیشترین میزان تأثیر را  38/3، ویژگی شخصیتی وجدان گرایی با بتای 3ق جدول مطاب
 شغلی داشته است. بر اساس این نتیجه با افزایش یک انحراف استاندارد در آرزوهایبر 

یابد و افزایش می انحراف استاندارد 38/3متغیر وجدان گرایی، آرزوهای شغلی به میزان 
کند. پس بر اساس ضرایب رگرسیون . سایر متغیرها نیز به همین صورت تغییر میبالعکس

 گردد.رسیم میت ،5شکل  صورتبهشغلی  آرزوهایقصد استاندارد شده نمودار مؤثر بر 

 همزمانضرایب تحلیل رگرسیون  .3جدول

P T  شدهضرایب استاندارد (β)  مؤلفه (B) ضرایب استاندارد نشده 

533/3  185/3  - 322/73  عدد ثابت 

331/3  815/2-  588/3-  331/3- رنجوریروان   

357/3  131/2  538/3  581/3 گراییبرون   

533/3  115/1  313/3  358/3 یگرایتجربه   

335/3  575/3  235/3  223/3 یگرایتوافق   

533/3  331/1  388/3  338/5 گراییوجدان   

335/3  333/3  282/3  357/3 رییادگی   

 

 
 مدل اول آزمون شده پژوهش .1 شکل

 روان رنجورخویی
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بیشترین تأثیر را  یادگیری فردیبر اساس مدل مفهومی تحقیق فرض شده بود که متغیر 
 عنوانبه یادگیری فردیدر این مرحله متغیر  شغلی دارد، به همین دلیل آرزوهایبر متغیر 

مستقل را بر آن آزمون  متغیر وابسته وارد معادله رگرسیونی شده و تأثیر سایر متغیرهای
های )ویژگیمستقل های متغیر مؤلفه دهد که تمامنشان می ،1 جدولنتایج  کنیم.می

با  گراییتوافقو متغیر  داشته یادگیری فردیبر متغیر  داریمعنیآماری  تأثیر( شخصیتی
که  توان گفتدر مجموع میداشته  یادگیری فردیبیشترین میزان تأثیر را بر  133/3ضریب 

 به (گراییپذیری، وجدانگرایی، توافقگرایی، تجربهبرون)های شخصیتی متغیرهای ویژگی
روان رنجوری به  و ؛تأثیر فزاینده دارند یادگیری فردیخاطر ضرایب مثبت، بر روی متغیر 

استفاده با  در ادامهدارد،  ایکاهندهیر یادگیری فردی تأثیر ایب منفی، بر روی متغخاطر ضر
تنظیم  ،2 شکل صورتبهلیل مسیر را در مرحله دوم توانیم مدل تحمی 1جدول نتایج از 

 .نماییم

 همزمانضرایب تحلیل رگرسیون  .4 جدول

P T ( ضرایب استاندارد شدهβ)  مؤلفه (Bضرایب استاندارد نشده ) 

5333/3  732/8  - 325/81  عدد ثابت 

355/3  
181/2

- 
213/3-  353/3- رنجوریروان   

337/3  733/2  235/3  338/3 گراییبرون   

533/3  388/1  121/3  353/3 یگرایتجربه   

533/3  117/1  133/3  325/3 یگرایتوافق   

533/3  385/1  381/3  355/3 گراییوجدان   
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  مدل دوم آزمون شده پژوهش .2 شکل

 آن است که: دهندهنشانمرحله ذکر شده  دونتایج تحلیل مسیر در 
تأثیر  شغلی آرزوهایمستقیم بر متغیر وابسته  صورتبه صرفاًمتغیرهایی که  -5

 اند.گذاشته
تأثیر شغلی  آرزوهایبر متغیر وابسته  غیرمستقیم صورتبه صرفاًمتغیرهایی که  -2

 اند.گذاشته
 آرزوهایر نیز بر متغی غیرمستقیم صورتبهمتغیرهایی که عالوه بر تأثیر مستقیم،  -3
 اند.تأثیر گذاشتهشغلی 

مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر میزان تأثیر مستقیم، غیر ،1 جدول
 مدل نهایی تحقیق، 1با توجه به نتایج جداول  دهد.نشان می را های شغلیآرزو

 گردد.ارائه می 3 شکل صورتبه

 انواع تأثیر متغیرها .5 جدول
 کل غیرمستقیم مستقیم متغیرها

 -535/3 387/3 -588/3 رنجوریروان
 53/3 312/3 538/3 گرایینبرو
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 کل غیرمستقیم مستقیم متغیرها
 185/3 555/3 313/3 گراییتجربه
 311/3 553/3 235/3 گراییتوافق

 188/3 53/3 388/3 گراییوجدان

 282/3 - 282/3 یادگیری فردی

 
 مدل نهایی آزمون شده پژوهش .3 شکل

با توجه به ر یادگیری فردی اثر مستقیم دارد. های شخصیتی بویژگیفرضیه دوم: 
 قبیلاز  بر یادگیری فردی یرهای ویژگی شخصیتی، اثر مستقیم متغ1ل شماره جدو
است که در  38/3 گرایی، وجدان23/3 گرایی توافق ،31/3ی گرای، تجربه53/3 گراییبرون
 P<35/3 است که در سطح -58/3 و روان رنجوری باشدمیمثبت و معنادار  P<5/3 سطح

 .گرددمی تأییدفرضیه دوم پژوهش  بنابراین ،باشدمیمنفی و معنادار 
 ،1 جدولبا توجه به ر آرزوهای شغلی اثر مستقیم دارد. یادگیری فردی ب فرضیه سوم:

مثبت و  P<35/3 است که در سطح 282/3شغلی  آرزوهایاثر مستقیم یادگیری فردی بر 
 .گرددمی تأییدپژوهش  فرضیه سوم بنابراین ،باشدمیمعنادار 
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های شخصیتی با رابطه بین ویژگی ری فردی نقش میانجی را دریادگی فرضیه چهارم:
اپ استفاده شده ر، از بوت استایبرای تعیین روابط واسطه کند.رزوهای شغلی ایفا میآ

های شخصیتی با آرزوهای ویژگی نتایج حاصل از بوت استراپ ،8است. جدول شماره 
 دهد.ی نشان میبا میانجیگری یادگیری فردشغلی 

 ایفاصله نتایج بوت استراپ برای مسیر .6جدول 

 سوگیری بوت 
سطح 

 معناداری
حد پایین 

 اطمینان
حد باالی 

 اطمینان
 531/3 -153/3 231/3 333/3 512/3 آرزوی شغلی<- یادگیری فردی<-رنجوریروان

 183/3 551/3 318/3 332/3 282/3 آرزوی شغلی <-یادگیری فردی<-گراییبرون

 733/3 312/3 325/3 -331/3 335/3 آرزوی شغلی <-ری فردییادگی<-گراییتجربه

 177/3 -213/3 183/3 332/3 555/3 آرزوی شغلی<-یادگیری فردی<-گراییتوافق

 151/5 833/3 335/3 -331/3 33/3 آرزوی شغلی<-یادگیری فردی<-گراییوجدان

غلی ش آرزوهایشخصیتی و  هایویژگی ایواسطهبرای مسیر  وت استرابنتایج ب
مقدار صفر  و وجدان گرایی گراییتجربه، گراییبرونآن است که در ویژگی  کنندهبیان

توان نتیجه درصد می 31گیرد و با اطمینان اطمینان بیان شده قرار نمی هایفاصلهبین این 
اثر مثبت شغلی  آرزوهای بربوده و یادگیری فردی  دارمعنیای گرفت که این رابطه واسطه

 دارد. غیرمستقیم

 گیریحث و نتیجهب
، یرنجورهای آن )روانهای شخصیتی و مؤلفهبررسی تأثیر ویژگی منظوربهپژوهش حاضر 

فردی بر  یادگیری بر( با تأکید گرایی وجدانپذیری، گرایی، توافقگرایی، تجربهبرون
گاه مقطع کارشناسی ارشد دانش رشته علوم تربیتی و روانشناسی آرزوهای شغلی دانشجویان

های ویژگی که دادبررسی فرضیه اول پژوهش نشان  انجام گرفت. نتایجعالمه طباطبائی 
گرایی( با آرزوهای شغلی رابطه پذیری، وجدانگرایی، توافقگرایی، تجربهبرون)شخصیتی 

آرزوهای شغلی رابطه منفی معنادار دارد. این رنجور خویی با مثبت معنادار دارند و روان
( و 5333یج و شعبانی )سیف زرگ نائ (،5333نتایج تحقیقات سامری و محمدی )ها با یافته

های در شناسایی ویژگی بایستمیدانشجویان  باشد.( همسو می2358)وربان و همکارانت
شخصیتی در ابتدای ورود به دوره تحصیلی مشاوره الزم را به عمل آورند زیرا با این 
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گردند.  نائل خود یهای شخصیتل مناسب با ویژگیتوانند در راه رسیدن به شغشناخت می
گرایی بیشترین های شخصیتی مورد بررسی، ویژگی تجربهاز بین ویژگی کهازآنجایی

ی گرایگرایی و توافقگرایی، بروندار را با آرزوهای شغلی داشته و تجربهارتباط مثبت معنی
در  ویژهبهشخصیتی های ویژگی بنابراین شناخت چنین رتبه دوم تا چهارم قرار داشتنددر 

از دروس نظری و عملی است از ضرورت  تلفیقی که تربیتیروانشناسی و علوم هایگرایش
گرا گرا و تجربهای برخوردار است. دانشجویانی که دارای ویژگی شخصیتی وجدانویژه

تی ویژگی شخصی هستند که هاییآنتر از هستند در کسب رسیدن به آرزوهای شغلی موفق
 رنجوری دارند.روان

های شخصیتی بر یادگیری فردی دارد که ویژگیهای بررسی دوم پژوهش بیان مییافته
(، خلیل بیگی و 2331ها با پژوهش میشل اسشاب و دیوید توکار )اثر مستقیم دارد. این یافته

 دارد.خوانی ( هم5331فر )متقی و بهزاد ( و5335مدد و همکاران )علی (،5335همکاران )
های فردی و شخصیتی یکی از عوامل اساسی است که ویژگی ویژهبهفرآیند یادگیری 

گرایی های شخصیتی وجدانتواند در رشد و بالندگی به کار آید. از بین ویژگیامروز می
از آنجا که کسب دانش  بر یادگیری فردی داشته ،را ترین تأثیر مستقیم و مثبت معنادار بیش

رسد شناسایی این ضروری به نظر می وپرورشآموزشیر نگرش در امر و مهارت و تغی
های های شخصیتی و آموزشبر اساس ویژگی هاآنبندی های دانشجویان و تقسیمویژگی

تواند امر یادگیری را تسهیل نموده و کارایی و اثربخشی آموزش را مرتبط با این رشته می
 ها و جامعه باشد.زمانبهتر برای سا وریموجب بهرهو باال برده 
آرزوهای شغلی  دارد یادگیری فردی برهای بررسی فرضیه سوم پژوهش بیان مییافته

اثر مستقیم دارد. تاکنون تحقیقی مبنی بر اثر مستقیم یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی 
با توجه به اینکه یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر مثبت دارد این  انجام نشده است.

 صیلمهارت، دانش و نگرش دانشجویان در حین تح هرچقدرافته مؤید آن است که ی
بوده  هاآنمندند و جزء آرزوهای را در رسیدن به مشاغلی که عالقه هاآنافزایش یابد، 

فنی، عمومی، کارآفرینانه و خالق، امنیت شغلی  هایمهارتو در تقویت تر نموده نزدیک
 دد.گرمیو سبک زندگی مؤثر واقع 

دانشجویان با  های شخصیتینتایج ارزیابی فرضیه چهارم حاکی از آن بود که ویژگی
دارد. در واقع یادگیری  غیرمستقیمگری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر میانجی
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ها های شخصیتی بر آرزوهای شغلی است. این یافتهویژگی غیرمستقیمگر اثر فردی تسهیل
( همسویی دارد. یکی از عوامل 2331ید توکار )اسشاب و دیومیشل  تحقیقاتبا نتایج، 

های هر فرد در هنگام و آرمانها مؤثر در کسب رسیدن به شغل مناسب که جزء ایده
ای را بین تواند حلقه واسطهها و یادگیری فردی است که میتحصیل است، تفاوت

ند منجر به یکی از توااین حلقه میشخصیتی و آرزوهای شغلی ایفا کند. های ویژگی
شخصیتی  هایویژگی اینکه و شایستگی فردی و سازمانی گردد و با توجه به هامهارت

در این خصوص به  در دانشجویان دارد، مهمی در یادگیری یک یا چند مهارت نقش
گردد که در جذب و توصیه میها دانشگاه ویژهبه ،اندرکاران و متولیان آموزشدست

های فردی، یادگیری فردی و های شخصیتی، تفاوته ویژگیپرورش دانشجویان ب
 راستا از مشاوران شغلی در این جذب یاری جویند. این درو  داشتهآرزوهای شغلی توجه 

 منابع
ی هارستانیدبدر  زااسترس(. بررسی آرزوهای شغلی و عوامل 5383) .امیری، زهرا
ه مدیریت آموزشی، دانشگاه ی کارشناسی ارشد رشتنامهی اصفهان. پایان دخترانه

 اصفهان، دی ماه.
شخصیتی با  یهایژگیرابطه و(. 5331) .سیمین، حسینیان و یوسف، امینی ؛محمد، امینی

مطالعات  ه.پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان ارومی تعهد سازمانی کارکنان
 .83-88، ص 5شماره  ر،پژوهشی راهو
 پذیریجامعهرابطه  .(5333) .. حمیدشمسی ، بهمن وعسگری حسین؛ ،پورسلطانی زرندی

فصلنامه . استان فارس بدنیتربیتسازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان اداره کل 
 .88-71، ص 8شماره ، مدیریت ورزشیپژوهشی -علمی
 هایویژگی ی(. رابطه5335) .رضوان و حکیم زاده، ، الههحجازی ؛کمال ،خلیل بیگی

نخستین همایش  .آموزانپیشرفت تحصیلی دانش ری بایادگی هایسبکشخصیتی و 
 .، سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجملی شخصیت و زندگی نوین

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی  (.5331. )یمحمدعل ،نودهی و اسماعیل ،ذبیحی
ین اول. آزاد اسالمی استان سمنان هایدانشگاه غیرفعالعلمی فعال و  هیأتبین اعضای 

 .ایران بدنیتربیتهمایش ملی علوم ورزشی و 
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. شناختیهای روانآزمون (.5333. )مهناز ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز و عسگریان،
 ویرایش. تهران:

آرزوها و موفقیت مسیر  (.5333) .محمدرضا ی،عابد و علیرضا ،صادقیان ؛سمیعی، فاطمه
 .13-77 ، ص5شماره  ،یابع انسانمدیریت من هایفصلنامه پژوهشن. شغلی مدیرا

 های شخصیتیرابطه ی ویژگی (5333 .)سیف زرگر نائیج, امین حسام و سمیه شعبانی

R -PI-NEO ،نخستین همایش ملی علوم  و آشفتگی روانشناختی در دانشجویان
 .، مرودشتتربیتی و روان شناسی

مطالعه ارتباط  (.5381) .لیال، حاجی سیدتقیا تقویو  بهمن، زندی ؛حمد، اپورعلی
بر پیشرفت تحصیلی  هاآن تأثیرشخصیتی و  هایویژگیادگیری و های یسبک

 -دانشگاه پیام نور  -علوم، تحقیقات و فناوری  وزارت .دانشجویان آموزش از راه
 .دانشکده علوم انسانی

طه بررسی راب .(5335) .داراب ،جلیلیان ، جواد وخانیکرم ؛قاسمی ،نعمت ؛زهرا ،لی مددع
واحد -یادگیری در دانشجویان دانشگاه پیام نور هایسبکشخصیتی و  هایویژگی

، سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین .هسرابل
 .واحد سنندج

های یادگیری های شخصیتی و سبکی ویژگیرابطه(. 5331.)بهزادفر مرجانو لیحهم، متقی
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ، آموزان با پیشرفت تحصیلی دانش

 ، تهران.و فرهنگی و روانشناسی، مطالعات اجتماعیتربیتی 
 ترمه . تهران:رویکردی پژوهشی سازمان و مدیریت(. 5335) .مقیمی، محمد

سازمانی و  پذیریجامعه (.5383. )سید علی ،سیادت و محسن ر،گل پرو ؛محمدعلی ،نادی
 اسیشنفصلنامه علمی پژوهشی جامعه .کاری هایمحیطآرزوهای شغلی کارکنان در 
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