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تاریخ پذیرش5331/3/53 :

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی
دانشجویان می باشد .پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی  5331-31به تعداد
 313نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  583نفر از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی
تعیین گردید .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه لنگرگاههای شغلی شاین ،فرم کوتاه ویژگیهای
شخصیتی نئو و پرسشنامه یادگیری فردی بود .اعتبار پرسشنامهها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی
تأیید شده است .با مطالعه آزمایشی روی  33نفر از دانشجویان پایایی پرسشنامههای آرزوهای شغلی و
ویژگیهای شخصیتی و یادگیری فردی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  3/88 ،3/35و 3/33
به دست آمد .دادهها توسط نرمافزار  spssو Amosر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب
همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر) تجزیهوتحلیل شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ،
که ویژگیهای شخصیتی در سطح خطای  p>3/31با آرزوهای شغلی رابطه معنادار دارند .افزون بر این اثر
مستقیم ویژگیهای شخصیتی بر یادگیری فردی مثبت و معنادار میباشد .عالوه بر این اثر مستقیم یادگیری
فردی بر آرزوهای شغلی معنادار است .همچنین اثر غیرمستقیم ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری
یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی مثبت و معنادار بود .در انتها بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه
گرفت که افراد با شناخت ویژگیهای شخصیتی و میزان یادگیری فردی و تأثیر آنها بر آرزوهای شغلی،
میتوانند به انتخاب شغل مناسب دست یابند.

واژگان کلیدی :ویژگیهای شخصیتی ،یادگیری فردی آرزوهای شغلی ،دانشجویان علوم
تربیتی و روان شناسی

 .5استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج (نویسنده
مسئول) airajirad28@gmail.com
 .2کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی

85

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال دوازدهم ،شماره چهل و دوم ،زمستان 58

مقدمه
یکی از چالشهای اساسی در آغاز قرن  25بحث در مورد کار و شغل و نقش اشخاص در
پیشرفتهای حرفهای خود است .کارکنان یک سازمان بهعنوان سرمایه انسانی در جهت
رشد و توسعه (مایر )2338 ،5و مهمترین عامل کیفیت یک سازمان محسوب میشوند
(سیکورا 2و همکاران .)2351 ،امروزه نداشتن شناخت کافی کارکنان از ویژگیها و
مهارتهایشان باعث شده است که در عملکرد کارکنان و کار سازمان خلل ایجاد شود.
خودشناسی (آگاهی از ویژگیهای شخصیتی )3بهعنوان یک عامل اساسی در مسیر شغلی
(انتخاب و تغییر شغل) هر فرد و یکی از عوامل اثرگذار در بهبود عملکرد کارکنان یک
سازمان است (سلطانزاده .)5335 ،یکی از پیامدهای عدم خودشناسی ،نداشتن شناخت و
درک مناسب افراد نسبت به آرزوهای شغلی 1خود است (کنیوتون.)2331 ،1
آرزو  ،یک متغیر مهم در درک خودپنداره 8افراد است (امیری )5383 ،و زندگی
حرفهای فرد مبتنی بر آرزوهایی است که فرد در مورد حرفه خود دارد (نادی و همکاران،
 .)5388آرزوهای شغلی بهعنوان جهتگیری افراد به سمت دنیای کار آینده و عامل
حرکت و برنامه ریزی زندگی اجتماعی آنها است (واتسون 7و همکاران2332 ،؛ دانزیجر،8
 .)2338آرزوی شغلی بهعنوان یکی از مفاهیم شناختی (گاتفردسون و الپان ،)5337 ،3یک
عامل واسطهای بین افراد و سازمانها و نهادها (وانسته )2331 ،53و همچنین یک عامل مهم
در جهتدهی شغل و زندگی افراد است .تحقیقات نشان داده است که توجه به آرزوهای
شغلی در بهبود متغیرهای مدیریت منابع انسانی مؤثر است (فتحی و همکاران.)5332 ،

1. Mayer
2. Sikora
3. personality characteristics
4. career aspirations
5. Kniveton
6. self-concept
7. Watson
8. Danziger
9. Gottfredson, & Lapan
10. Vanneste
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شاین )5371( 5لنگرگاههای شغلی 2مبتنی بر زندگی حرفهای را متشکل از موارد زیر
میداند -5 :شایستگی فنی-کارکردی :3افراد واجد این آرزو تمایل دارند تا در حوزه
تخصصی خود مهارت و تخصص باالیی کسب کنند ،آنها نسبت به شغل خود
مسئولیتپذیری باالیی دارند -2 .شایستگی مدیریت عمومی :1این لنگرگاه تأکید بر
مسئولیتپذیری مدیریتی دارد .این افراد پیشرفت را دوست دارند و در حل مشکالت
بهصورت تحلیلی و از تمامی قدرت خود استفاده میکنند -3 .خودمختاری-استقالل :1این
افراد به حفظ استقالل و آزادی در کار اهمیت میدهند و به دنبال حداقل کردن
محدودیتهای سازمانی هستند -1 .امنیت-ثبات :8ثبات کاری عامل اساسی برای این افراد
است این افراد در شغل خود دارای نیازهایی چون :ایمنی باال ،ثبات سازمانی و شغلی و
مزایای خوب استخدامی چون حقوق باال و بازنشستگی هستند -1 .خالقیت کارآفرینی:7
افرادی که در این لنگر به سر میبرند ،زمانی که به میل خود چیزی را تغییر دهند لذت
میبرند ،شروع یک کار بازرگانی جدید ،کار کردن در یک آزمایشگاه تحقیقی و یا ایفای
نقش مهم در تیمهای پروژهای برای این افراد لذتبخش است .همچنین واجدین این
شرایط با درآمد باال شناخته میشوند -8 .خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار :افراد دارای
این بعد ،کار را به دلیل هدفی بزرگتر و نه صرفاً اقتصادی انجام میدهند و آرزوی آنها
این است که جهان را به جایی بهتر برای کار و زندگی تبدیل کنند -7 .چالش محض:8
قوی ترین گرایش این افراد ،چیرگی بر موانع دیگران ،شکست دیگران ،رسیدن به موفقیت
در حل مشکالت ،رقابت و خودآزماییهای پیدرپی میباشد -8 .سبک زندگی :3افراد
دارای این بعد ،به ایجاد تعادل میان مسیر شغلی و خانواده فردی خود گرایش دارند
(مقیمی5332 ،؛ سمیعی.)5333 ،

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
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شغل بیش از یک منبع درآمد و اغلب بهعنوان جنبهای از هویت انسان است که امکان
توسعه مهارتهای جدید را برای فرد فراهم میآورد (سوتین 5و همکاران.)2333 ،
درصورتیکه فرد خود و آرزوهایش را نشناسد و آمادگی ورود به شغل را نداشته باشد،
انتخاب مناسبی از شغل نخواهد داشت .بهاینترتیب نهتنها استعدادهای پنهان او شکوفا
نخواهد شد ،بلکه بهمرور زمان احساس بیکفایتی خواهد کرد و پس از گذشت چندین
سال مشاوره شغلی به این نتیجه میرسد که آن شغل مناسب او نیست .از اینرو ناآگاهی از
آرزوهای شغلی ،نهتنها در بهداشت روانی فرد بلکه در پیشرفت جامعه اثرگذار است .در
نتیجه چنین رویدادی است که رشد اقتصادی جامعه کاهش مییابد (امیری .)5383 ،از
طرفی دیگر ،یکی از نگرانیهای دانشآموزان و دانشجویان آینده شغلیشان است ،لذا
ضرورت توجه به آرزوهای شغلی در دانشگاهها آشکار میشود (ریچیتنو 2و همکاران،
.)2351
3
یکی از عوامل تأثیرگذار بر آرزوهای شغلی ،ویژگیهای شخصیتی است (ستامبولیوا
و همکاران .)2351 ،شخصیت ،انگیزه و نگرش فرد را نسبت به یک شغل و چگونگی
پاسخدهی فرد را به الزامات آن شغل مشخص میکند (بارون تینه 1و همکاران .)2351 ،در
مشاوره مسیر شغلی موضوع خصیصه و تیپ بیان میکند که هر فرد در محیطی با
ویژگیهای مشابه خود بهتر میتواند کار کند (زونکر .)2338 ،1بر اساس این نظریه
ویژگیهای فرد و ویژگیهای شغل باید اندازه گرفته شود .جانهالند بهترین نظریهپرداز در
زمینه تناسب ویژگیهای شخصیتی و شغل است (رابینز .)2337 ،8وی معتقد است که شغل
فرد ،بیانگر شخصیت او است (سورکو 7و باباروویک .)2358 ،8شخصیت عبارت است از
عنصر ثابت رفتار یک فرد ،شیوهی بودن و بهطورکلی آنچه بهطور دائم با او همراه است و
موجب تمایز او از دیگران میشود (مورفی و دیوید شافر .)5335 ،3یکی از پیشرفتهایی
1. Sutin
2. Richiteanu
3. Stambulov
4. Baron-Thien
5. Zunker
6. Rabbins
7. Sverko
8. Babarovic
9. Murphy & Shafer
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که در زمینه شخصیت صورت گرفته است ساختن مدل پنج عاملی شخصیت نئو میباشد.
این آزمون ،شخصیت را ترکیب پنج صفتِ روان رنجورخویی ،5برونگرایی،2
تجربهگرایی ،3توافق پذیری 1و وجدان گرایی 1میداند که در زیر به معرفی هر یک از
آنها پرداخته میشود -5 .رواننژندی که معرف حالتهایی از مشکالت روانشناختی و
ضعف در بهداشت روانی است و نمرات باال در این صفت معرف نیازمندی فرد به خدمات
مشاورهای میباشد -2 .برونگرایی که به رفتارهای بین فردی و رشد اجتماعی مرتبط با
فعالیتهای اجتماعی معطوف است .این صفت یکی از نشانههای رفتار اجتماعی میباشد.
 -3انعطافپذیری که بر اساس زمینههای تجربی که فرد در آن منعطف است ،طراحی شده
است .خرده مقیاسهای این صفت عبارتاند از :تخیل ،زیباپسندی ،احساسات ،اعمال،
عقاید و ارزشها -1 .دلپذیر بودن که میتوان آن را با ویژگی انساندوستی و همکاری
گروهی در محیط کار مترادف دانست -1 .باوجدان بودن که یکی از ویژگیهای کارمند
یا کارگر خوب است و مفهوم وجدان کاری را در برمیگیرد (ساعتچی و همکاران،
.)5333
رفتارگرایان دو تأثیر مهم بر مفهوم شخصیت گذاشتهاند .یکی اینکه یادگیری را
موضوع مرکزی و محور شخصیت قرار دادهاند و دوم اینکه به بررسی علمی آن ،با روشها
و ابزار دقیق ،پرداختهاند .یکی از انواع سبکهای یادگیری ،یادگیری فردی است .یادگیری
فردی یعنی تغییراتی که در مهارت ،بینش ،دانش ،نگرش و ارزشها از طریق خودآموزی،
آموزش مبتنی بر فناوری و مشاهده حاصل میشود (مکسی مأنوس .)5338 ،8از نظر
چوآن )5335( 7یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان ،گسترش و توسعه قابلیتهای
محوری و آمادهسازی همگان بر روی آینده نامشخص ،ضروری میباشد .شواهد نشان
میدهد که یادگیری یکی از مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار انسانهاست .تمام عوامل
اجتماعی و محیطی که شخصیت را شکل میدهند این کار را توسط شیوههای یادگیری
1. neuroticism
2. extroversion
3. empiricism
4. agreeableness
5. conscientiousness
6. McManus
7. Cohen
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انجام میدهند .حتی جنبههای عمدتاً ارثی شخصیت میتوانند توسط فرآیند یادگیری تغییر
کنند ،مختل شوند ،از رشد باز بمانند یا امکان شکوفا شدن بیابند (داف ،)2331 ،5به همین
دلیل در این پژوهش یادگیری فردی بهعنوان یک عامل اثرگذار و میانجی بر آرزوهای
شغلی و ویژگیهای شخصیتی فرض شده است.
تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این حوزه نشان میدهد که بین آرزوهای
شغلی زن ان و مردان تفاوت وجود دارد .در گذشته شغل زنان متمرکز بر خانواده بود مانند
کشاورزی ،اما امروزه زنان به مشاغلی چون پزشکی ،تدریس در دانشگاه ،پرستاری و...
روی آوردهاند و بسیاری از زنان آرزوی به دست آوردن درجهی دکترا را دارند (مارگو 2و
همکاران .)2351 ،ازآنجاییکه توسعه حرفهای ،یک فرآیند است و از دوران کودکی
شروع میشود و نقش خانواده در آن بسیار مهم است (گاتفردسون2333 ،؛ پالوس و
دروبوت .)2353 ،3لئو 1و همکاران در تحقیق خود با عنوان آرزوهای شغلی کودکان و
دیدگاه والدین ،به این نتیجه رسیدند که والدین از عوامل اثرگذار بر آرزوهای شغلی
فرزندان هستند .اکثر والدین فرزندان خود را به مشاغلی با درآمد و تحصیالت باال هدایت
میکنند ،لذا توجه به راهنمایی شغلی برای والدین ،دارای اهمیت است (لئو و همکاران،
 .)2351هالن -بک )2333( 1نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که برخی از آرزوهای
شغلی در دوران دبستان و راهنمایی شکل میگیرند و تغییر انتخاب شغل در سنین باالتر
دشوار است برای مثال نیازمندان به شغلهای تکنسین و فنی باید افراد جوان را از همان
دوران کودکی آموزش دهند .در این میان نیز پژوهشهایی در حوزه ویژگیهای
شخصیتی ،آرزوهای شغلی و یادگیری انجام شده است :سچاپ و توکار )2331( 8در
تحقیقشان به بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر عالیق شغلی با توجه به نقش واسطهای
تجارب یادگیری پرداختند .این افراد در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای
شخصیتی و تجارب یادگیری هرکدام بر آرزوهای شغلی تأثیر مستقیم دارد؛ همچنین
تجارب یادگیری یک عامل واسطهای میان آرزوهای شغلی و ویژگیهای شخصیتی
1. Duff
2. Margo
3. Paloş & Drobot
4. Liu
5. Hollenbeck
6. Schaub & Tokar
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میباشد .در راستای رابطه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری ،نتایج تحقیقات
طالییان زیرک و همکاران ( ،)5331متقی و بهزادفر ( ،)5331علیمدد و همکاران (،)5335
خلیل بیگی و همکاران ( ،)5335باستو و همکاران ( ،)2333جکسون و الوتی جونز
( ،)5338نشاندهنده این است که بین برخی از ویژگیهای شخصیتی و سبکهای یادگیری
رابطه وجود دارد .نیلفروشان و سلیمی ( ،)2358نیز با بررسی  235نفر از دانشجویان به
بررسی نقش سازگاری شغلی بهعنوان عامل میانجی بین ابعاد شخصیت و تعامل حرفهای
پرداختند ،آنها به این نتیجه رسیدند که سازگاری شغلی بهعنوان عامل واسطهای بهطور
مستقیم و غیرمستقیم بر تعامل حرفهای اثرگذار است ،همچنین بعد شخصیتی روان
رنجورخویی از طریق کاهش سازگاری شغلی موجب کاهش تعامل حرفهای فرد میشود.
با توجه به مطالب گفتهشده در باال ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر ویژگیهای
شخصیتی بر آرزوهای شغلی ،با میانجیگری یادگیری فردی میباشد .فرضیههای پژوهش
عبارتاند از:
 -5بین ویژگیهای شخصیتی با آرزوهای شغلی رابطه معنیداری وجود دارد.
 -2ویژگیهای شخصیتی بر یادگیری فردی اثر مستقیم دارد.
 -3یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر مستقیم دارد.
 -1یادگیری فردی نقش میانجی را در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با آرزوهای
شغلی ایفا میکند.
با توجه به اهداف و فرضیات تدوینشده برای پژوهش ،مدل مفهومی بهصورت شکل
 ،5مشخصشده است.
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روش پژوهش
روش اجرای این پژوهش ،توصیفی-همبستگی است .در این پژوهش سه متغیر مورد مطالعه
قرار گرفته است که عبارتاند از :ویژگیهای شخصیتی (روان رنجورخویی ،برونگرایی،
تجربهگرایی ،توافق پذیری و وجدان گرایی) بهمثابه متغیرهای مستقل ،یادگیری فردی
بهعنوان متغیر میانجی و همچنین آرزوهای شغلی (شایستگی فنی-کارکردی ،شایستگی
مدیریت عمومی ،ثبات سازمانی ،خالقیت کارآفرینانه ،خدمت یا تأثیر داشتن ،خودمختاری
و استقالل ،سبک زندگی ،چالش محض) بهعنوان متغیر وابسته است .جامعه آماری
پژوهش ،شامل  313نفر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ،رشته علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه عالمه طباطبائی در سال تحصیلی  5331-31میباشد که تعداد  583نفر آنان از
طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان حجم نمونه پژوهش
انتخاب و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند  ،ابزار گردآوری داده ها در این
پژوهشهای پرسشنامه بود که عبارتند از :
 .5پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو :برای اندازهگیری ویژگیهای شخصیتی ،از
فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو ( ،NEO-FFIکاسکا و مک کری ،)5383 ،5استفاده
گردید که از  83سؤال بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت( 2کامالً موافقم= 1تا کامالً
مخالفم= )5تهیه شده است که هر  52گویه آن یک عامل را میسنجد .مک کری و
کاسکا ( )5387در پژوهشی روایی و پایایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادند .در
پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  3/88به دست آمد.
 .2پرسشنامه لنگرهای شغلی :این پرسشنامه شامل  13سؤال با طیف لیکرت چهار
درجهای ( )1-5است که توسط ادگارد شاین ( )2338ساخته شده است .در این پرسشنامه،
هشت لنگر شغلی (فنی ،مدیریتی ،امنیت شغلی ،کارآفرینی ،استقالل ،خدمت ،چالش
محض و سبک زندگی) وجود دارد .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  3/35به دست آمد که در سایر پژوهش ها بین  3/83تا 3/32
بدست آمده است.

1. Caska & McCri
2. Likert

19

تأثیر ویژگیهای شخصیتی با میانجیگری یادگیری فردی بر...

 .3پرسشنامه یادگیری فردی :این پرسشنامه دارای  53سؤال ،در طیف لیکرت پنج
درجه ای است و فرآیندهای مربوط به ادراک و تفسیر که منجر به تغییر شناختی و رفتاری
میشود را میسنجد .امتیاز  72-33نشاندهنده یادگیری فردی قوی ،امتیاز 11-72
نشاندهنده یادگیری متوسط و امتیاز زیر  11نشاندهنده یادگیری ضعیف میباشد .پایایی
این پرسشنامه بر پایه ضریب آلفای کرونباخ  3/33تعیین گردید و در سایر پژوهش ها به
طور متوسط  3/83بدست آمده است.
برای گزارش یافتهها از روشهای آمار توصیفی و برای بررسی توزیع طبیعی دادهها از
آزمون کلموگروف اسمیرنف 5استفاده شد .به دلیل نرمال بودن دادهها از آزمونهای
آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد .تمامی
محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار آماری  spss21و Amosانجام شد.

یافتههای پژوهش
نتایج بهدستآمده از آمار جمعیت شناختی پاسخدهندگان در خصوص جنسیت عبارت
است از  523نفر ( 88درصد) زن و  83نفر ( 33درصد) مرد بودند ،بیشترین پاسخدهندگان
( 71درصد) در سن  23-33سال و کمترین پاسخدهندگان ( 1/3درصد) در سن باالی 13
سال 513 ،نفر ( 77درصد) مجرد و  13نفر ( 22درصد) متأهل 528 ،نفر ( 75درصد) غیر
شاغل و  12نفر ( 28/8درصد) شاغل بودند .در جدول  ،5شاخصهای توصیفی متغیرها
شامل میانگین ،انحراف معیار ،ضریب چولگی و کشیدگی ارائه شده است.
جدول .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف معیار

شایستگی فنی کارکردی

55/87

5

-3/51

شایستگی مدیریت عمومی

53/33

1 2 /8

-3/51

-3/82

ثبات سازمانی

52/33

خالقیت کارآفرینانه

52/33

1 2 /1
1 2 /7

3/53

-3/23

-3/13

-3/85

خدمت یا تأثیر داشتن

52/52

8 2 /8

-3/12

-3/52

خودمختاری و استقالل

52/38

2 2 /3

3/53

-3/58

-3/81

2 /7
1. one - Sample kolmogorov - smirnov
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00

میانگین

انحراف معیار

متغیر
سبک زندگی

52/31

7

3/55

چالش محض

55/35

1 3 /7

3/31

روانرنجورخویی

53/13

2 2 /1

3/18

برونگرایی

25/31

1 8 /2

3/78

تجربهگرایی

23/13

1 8 /5

3/32

توافقپذیری

58/33

1 1 /3

3/87

وجدانگرایی

28/21

8 1 /2

-3/27

11/21

3/35 1/3

یادگیری فردی

کشیدگی

چولگی

3/11
-3/33
3/57
3/33
-3/37
3/83
3/11
3/85

-3/73

از آنجایی که در تمامی متغیرها مقدار ضریب چولگی و کشیدگی در بازه ( 2و )-2
قرار دارد  ،لذا فرض نرمال بودن متغیرها جهت آزمون متغیرهای پژوهش برقرار است ،در
جدول  ،2ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
شماره متغیرها

2

5

 - 5آرزوهای شغلی

1

3

8

1

5

 -2روانرنجوری

3/53

5

- 3برونگرایی

3/33

3/21

5

- 1تجربهگرایی

3/13

-3/11

3/13

5

- 1توافقپذیری

3/35

3/55

3/18

3/18

5

- 8وجدانگرایی

3/15

-3/37

3 /1

3/17

3/32

5

فرضیه اول :بین ویژگیهای شخصیتی با آرزوهای شغلی رابطه معنیداری وجود دارد.
با توجه به جدول شماره  2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که آرزوی
شغلی با برونگرایی ( ،)r=3/33تجربهگرایی ( ،)r=-3/13توافقپذیری ( )r=3/35و
وجدانگرایی ( )r=-3/15در سطح )p<3/35( ،رابطه مثبت و معنادار داشته و آرزوهای
شغلی با روانرنجوری( )r=-3/53رابطه معکوس و معنادار داشته ؛ بنابراین فرضیه اول
پژوهش که به تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با آرزوهای شغلی بود تأیید میشود،
نتایج جدول شماره  ،2نشاندهنده آن است که در چهار بعد ویژگیهای شخصیتی این
رابطه مثبت و معنادار و در یک بعد منفی و معنادار است .برای سنجش فرضیههای دوم،
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سوم و چهارم و عوامل مؤثر بر آرزوهای شغلی از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر
استفاده شده است که نتایج آن در ادامه آمده است.
مطابق جدول  ،3ویژگی شخصیتی وجدان گرایی با بتای  3/38بیشترین میزان تأثیر را
بر آرزوهای شغلی داشته است .بر اساس این نتیجه با افزایش یک انحراف استاندارد در
متغیر وجدان گرایی ،آرزوهای شغلی به میزان  3/38انحراف استاندارد افزایش مییابد و
بالعکس .سایر متغیرها نیز به همین صورت تغییر میکند .پس بر اساس ضرایب رگرسیون
استاندارد شده نمودار مؤثر بر قصد آرزوهای شغلی بهصورت شکل  ،5ترسیم میگردد.
جدول .3ضرایب تحلیل رگرسیون همزمان
ضرایب استاندارد شده ()β

T

P

عدد ثابت

73/322

-

3/185

3/335

روانرنجوری

-3/331

-3/588

-2/815

3/331

برونگرایی

3/581

3/538

2/131

3/357

تجربهگرایی

3/358

3/313

1/115

3/335

توافقگرایی

3/223

3/235

3/575

3/335

وجدانگرایی

5/338

3/388

1/331

3/335

3/357

3/282

3/333

3/335

مؤلفه

یادگیری

ضرایب استاندارد نشده ()B

روان رنجو

شکل  .1مدل اول آزمون شده پژوهش
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بر اساس مدل مفهومی تحقیق فرض شده بود که متغیر یادگیری فردی بیشترین تأثیر را
بر متغیر آرزوهای شغلی دارد ،به همین دلیل در این مرحله متغیر یادگیری فردی بهعنوان
متغیر وابسته وارد معادله رگرسیونی شده و تأثیر سایر متغیرهای مستقل را بر آن آزمون
میکنیم .نتایج جدول  ،1نشان میدهد که تمام مؤلفههای متغیر مستقل (ویژگیهای
شخصیتی) تأثیر آماری معنیداری بر متغیر یادگیری فردی داشته و متغیر توافقگرایی با
ضریب  3/133بیشترین میزان تأثیر را بر یادگیری فردی داشته در مجموع میتوان گفت که
متغیرهای ویژگیهای شخصیتی (برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافقپذیری ،وجدانگرایی) به
خاطر ضرایب مثبت ،بر روی متغیر یادگیری فردی تأثیر فزاینده دارند؛ و روان رنجوری به
خاطر ضرایب منفی ،بر روی متغیر یادگیری فردی تأثیر کاهندهای دارد ،در ادامه با استفاده
از نتایج جدول  1میتوانیم مدل تحلیل مسیر را در مرحله دوم بهصورت شکل  ،2تنظیم
نماییم.
جدول  .4ضرایب تحلیل رگرسیون همزمان
مؤلفه

ضرایب استاندارد نشده ()B

ضرایب استاندارد شده ()β

عدد ثابت

81/325

-

روانرنجوری

-3/353

-3/213

T

P

8/732

3/3335

2/181
-

3/355

برونگرایی

3/338

3/235

2/733

3/337

تجربهگرایی

3/353

3/121

1/388

3/335

توافقگرایی

3/325

3/133

1/117

3/335

وجدانگرایی

3/355

3/381

1/385

3/335

15
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شکل  .2مدل دوم آزمون شده پژوهش

نتایج تحلیل مسیر در دو مرحله ذکر شده نشاندهنده آن است که:
 -5متغیرهایی که صرفاً بهصورت مستقیم بر متغیر وابسته آرزوهای شغلی تأثیر
گذاشتهاند.
 -2متغیرهایی که صرفاً بهصورت غیرمستقیم بر متغیر وابسته آرزوهای شغلی تأثیر
گذاشتهاند.
 -3متغیرهایی که عالوه بر تأثیر مستقیم ،بهصورت غیرمستقیم نیز بر متغیر آرزوهای
شغلی تأثیر گذاشتهاند.
جدول  ،1میزان تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر
آرزوهای شغلی را نشان میدهد .با توجه به نتایج جداول  ،1مدل نهایی تحقیق
بهصورت شکل  3ارائه میگردد.
جدول  .5انواع تأثیر متغیرها
مستقیم

غیرمستقیم

کل

متغیرها
روانرنجوری

-3/588

3/387

-3/535

برونگرایی

3/538

3/312

3/53
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مستقیم

غیرمستقیم

کل

متغیرها

3/313

3/555

3/185

توافقگرایی

3/235

3/553

3/311

وجدانگرایی

3/388

3/53

3/188

یادگیری فردی

3/282

-

3/282

تجربهگرایی

شکل  .3مدل نهایی آزمون شده پژوهش

فرضیه دوم :ویژگیهای شخصیتی بر یادگیری فردی اثر مستقیم دارد .با توجه به
جدول شماره  ،1اثر مستقیم متغیرهای ویژگی شخصیتی بر یادگیری فردی از قبیل
برونگرایی  ،3/53تجربهگرایی  ،3/31توافق گرایی  ،3/23وجدانگرایی  3/38است که در
سطح  P>3/5مثبت و معنادار میباشد و روان رنجوری  -3/58است که در سطح P>3/35
منفی و معنادار میباشد ،بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میگردد.
فرضیه سوم :یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر مستقیم دارد .با توجه به جدول ،1
اثر مستقیم یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی  3/282است که در سطح  P>3/35مثبت و
معنادار میباشد ،بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید میگردد.
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فرضیه چهارم :یادگیری فردی نقش میانجی را در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با
آرزوهای شغلی ایفا میکند .برای تعیین روابط واسطهای ،از بوت استراپ استفاده شده
است .جدول شماره  ،8نتایج حاصل از بوت استراپ ویژگیهای شخصیتی با آرزوهای
شغلی با میانجیگری یادگیری فردی نشان میدهد.
جدول  .6نتایج بوت استراپ برای مسیر فاصلهای
بوت
روانرنجوری>-یادگیری فردی >-آرزوی شغلی

برونگرایی>-یادگیری فردی >-آرزوی شغلی

تجربهگرایی>-یادگیری فردی >-آرزوی شغلی
توافقگرایی>-یادگیری فردی>-آرزوی شغلی

وجدانگرایی>-یادگیری فردی>-آرزوی شغلی

3/512

سوگیری

سطح

حد پایین

حد باالی

معناداری

اطمینان

اطمینان

3/333

3/231

-3/153

3/531

3/282

3/332

3/318

3/551

3/183

3/335

-3/331

3/325

3/312

3/733

3/555

3/332

3/183

-3/213

3/177

3/33

-3/331

3/335

3/833

5/151

نتایج بوت استراب برای مسیر واسطهای ویژگیهای شخصیتی و آرزوهای شغلی
بیانکننده آن است که در ویژگی برونگرایی ،تجربهگرایی و وجدان گرایی مقدار صفر
بین این فاصلههای اطمینان بیان شده قرار نمیگیرد و با اطمینان  31درصد میتوان نتیجه
گرفت که این رابطه واسطهای معنیدار بوده و یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر مثبت
غیرمستقیم دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی و مؤلفههای آن (روانرنجوری،
برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافقپذیری ،وجدان گرایی) با تأکید بر یادگیری فردی بر
آرزوهای شغلی دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه
عالمه طباطبائی انجام گرفت .نتایج بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که ویژگیهای
شخصیتی (برونگرایی ،تجربهگرایی ،توافقپذیری ،وجدانگرایی) با آرزوهای شغلی رابطه
مثبت معنادار دارند و روانرنجور خویی با آرزوهای شغلی رابطه منفی معنادار دارد .این
یافتهها با نتایج تحقیقات سامری و محمدی ( ،)5333سیف زرگ نائیج و شعبانی ( )5333و
توربان و همکاران( )2358همسو میباشد .دانشجویان میبایست در شناسایی ویژگیهای
شخصیتی در ابتدای ورود به دوره تحصیلی مشاوره الزم را به عمل آورند زیرا با این
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شناخت میتوانند در راه رسیدن به شغل مناسب با ویژگیهای شخصیتی خود نائل گردند.
ازآنجاییکه از بین ویژگیهای شخصیتی مورد بررسی ،ویژگی تجربهگرایی بیشترین
ارتباط مثبت معنیدار را با آرزوهای شغلی داشته و تجربهگرایی ،برونگرایی و توافقگرایی
در رتبه دوم تا چهارم قرار داشتند بنابراین شناخت چنین ویژگیهای شخصیتی بهویژه در
گرایشهای روانشناسی و علومتربیتی که تلفیقی از دروس نظری و عملی است از ضرورت
ویژهای برخوردار است .دانشجویانی که دارای ویژگی شخصیتی وجدانگرا و تجربهگرا
هستند در کسب رسیدن به آرزوهای شغلی موفقتر از آنهایی هستند که ویژگی شخصیتی
روانرنجوری دارند.
یافتههای بررسی دوم پژوهش بیان میدارد که ویژگیهای شخصیتی بر یادگیری فردی
اثر مستقیم دارد .این یافتهها با پژوهش میشل اسشاب و دیوید توکار ( ،)2331خلیل بیگی و
همکاران ( ،)5335علیمدد و همکاران ( )5335و متقی و بهزادفر ( )5331همخوانی دارد.
فرآیند یادگیری بهویژه ویژگیهای فردی و شخصیتی یکی از عوامل اساسی است که
امروز میتواند در رشد و بالندگی به کار آید .از بین ویژگیهای شخصیتی وجدانگرایی
بیشترین تأثیر مستقیم و مثبت معنادار را بر یادگیری فردی داشته  ،از آنجا که کسب دانش
و مهارت و تغییر نگرش در امر آموزشوپرورش ضروری به نظر میرسد شناسایی این
ویژگیهای دانشجویان و تقسیمبندی آنها بر اساس ویژگیهای شخصیتی و آموزشهای
مرتبط با این رشته میتواند امر یادگیری را تسهیل نموده و کارایی و اثربخشی آموزش را
باال برده و موجب بهرهوری بهتر برای سازمانها و جامعه باشد.
یافتههای بررسی فرضیه سوم پژوهش بیان میدارد یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی
اثر مستقیم دارد .تاکنون تحقیقی مبنی بر اثر مستقیم یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی
انجام نشده است .با توجه به اینکه یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر مثبت دارد این
یافته مؤید آن است که هرچقدر مهارت ،دانش و نگرش دانشجویان در حین تحصیل
افزایش یابد ،آنها را در رسیدن به مشاغلی که عالقهمندند و جزء آرزوهای آنها بوده
نزدیکتر نموده و در تقویت مهارتهای فنی ،عمومی ،کارآفرینانه و خالق ،امنیت شغلی
و سبک زندگی مؤثر واقع میگردد.
نتایج ارزیابی فرضیه چهارم حاکی از آن بود که ویژگیهای شخصیتی دانشجویان با
میانجیگری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی اثر غیرمستقیم دارد .در واقع یادگیری
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فردی تسهیلگر اثر غیرمستقیم ویژگیهای شخصیتی بر آرزوهای شغلی است .این یافتهها
با نتایج ،تحقیقات میشل اسشاب و دیوید توکار ( )2331همسویی دارد .یکی از عوامل
مؤثر در کسب رسیدن به شغل مناسب که جزء ایدهها و آرمانهای هر فرد در هنگام
تحصیل است ،تفاوتها و یادگیری فردی است که میتواند حلقه واسطهای را بین
ویژگیهای شخصیتی و آرزوهای شغلی ایفا کند .این حلقه میتواند منجر به یکی از
مهارتها و شایستگی فردی و سازمانی گردد و با توجه به اینکه ویژگیهای شخصیتی
نقش مهمی در یادگیری یک یا چند مهارت در دانشجویان دارد ،در این خصوص به
دستاندرکاران و متولیان آموزش ،بهویژه دانشگاهها توصیه میگردد که در جذب و
پرورش دانشجویان به ویژگیهای شخصیتی ،تفاوتهای فردی ،یادگیری فردی و
آرزوهای شغلی توجه داشته و در این راستا از مشاوران شغلی در این جذب یاری جویند.
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