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چکیده
آرزوهاي شغلیي هدف این پژوهش، بررسی رابطه

بینی موفقیت صفات، شخصیت و معنویت در پیش
زن و 242(357مسیر شغلی عینی و ذهنی بود. 

مرد) دانشجوي دانشگاه اصفهان به روش 115
اي نسبتی متناسب با حجم جامعه گیري طبقهنمونه

هاي موفقیت مسیر انتخاب شدند و به پرسشنامه
اسخ شغلی، آرزوهاي شغلی، شخصیت و معنویت پ

و SPSS-22افزار ها با استفاده از نرمدادند. داده
هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و روش

ها نشان داد که رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته
متغیرهاي آرزوهاي شغلی، صفات شخصیتی 

صورت مثبت شناسی و برونگرایی و معنویت بهوظیفه
صورت منفی رنجوري بهو صفت شخصیتی روان

کنند. بنابراین، بینی میموفقیت مسیر شغلی را پیش
گیري کرد که موفقیت مسیر شغلی توان نتیجهیم

تحت تأثیر آرزوهاي شغلی، شخصیت و معنویت 
است و به منظور افزایش آن باید به این عوامل توجه 

نمود.

موفقیت مسیر شغلی، آرزوهاي هاي کلیدي: واژه
شغلی، صفات شخصیتی، معنویت

Abstract
The purpose of this research was to
examine the relationship between career
aspiration, personality traits, and spirituality
in predicting objective and subjective career
success. 357 students (242 females, and
115 males) were selected u statistical
methods sing stratified proportional
sampling method at the University of
Isfahan who answered Career Success,
Career Aspiration, Personality &
Spirituality questionnaires. Data were
analyzed using SPSS-22 software and the
Pearson correlation coefficient and multiple
regression analysis. The findings showed
that career aspiration, conscientiousness,
extraversion personality trait and spirituality
variables positively but neuroticism
personality trait negatively predict career
success. Therefore, it can be concluded that
the career success is affected by career
aspiration, personality traits and spirituality
and these factors must be considered in
order to enhance the career success

Keywords: career success, career
aspiration, personality traits, spirituality
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مقدمه
در هایشآلایدهوضعیت کنونی و ، مفهومی است که حاصل ارزیابی فرد از 1موفقیت مسیر شغلی

راماسوامی، کارتر و (دارد هاآلایدهبستگی به برآورد نسبی از بودن یا نبودن موفقباشد. میزمینه اشتغال 
). به اعتقاد بسیاري از شاغلین و 2015؛ایشاك1393عابدي، باغبان و عابدي، ؛ صالحی، 2016هر، در

شود اما در ادبیات شغلی و ها باال رفتن از نردبثروت و شهرت، موفقیت محسوب میکارکنان سازمان
قابل مشاهده بخش).2016، موفقیت شامل ابعاد درونی و بیرونی است (اسپورك، کلر و هیرچی، ايحرفه

موفقیت دهد و نشان میرابیرونی یا عینی مسیر شغلی موفقیت اء، رتبه و مقام، انند حقوق، ارتقشغل م
شان مربوط است و از طریق ها نسبت به مسیر شغلیآنرفتارافراد و هاياحساسبه درونی یا ذهنی، 

سپورك، اشود (میتعهد شغلی شناسایی و شناختی مانند احساس مسئولیت، رضایت شغلیروانمتغیرهاي
هايویژگی، 2موفقیت مسیر شغلی، آرزوهاي شغلیبینیپیشاز عوامل مهم در ).2014،ابلی و والمر

هستند.4و معنویت3شخصیتی
یا مسیري است که فرد دوست دارد در آن قرار گیرد. آرزوها، منظور از آرزوهاي شغلی، موقعیت 

تا به فعالیت بپردازند. هرچه سطح آرزوها باالتر باشد، براي دهندمیانگیزه به فرد اهداف زندگی هستند و 
آرزوهاي شغلی آید.و در نهایت موفقیت بیشتري به دست میگیردمیبیشتري صورت تحقق آنها تالش 

) و 2016مسیر تحصیلی و شغلی بر اساس خودپنداره (جرجو و ابریئن، هايگیريتصمیمتا کنندمیکمک 
هايفرصتبهدسترسی میزان د و نیز درك روشنی از شرایط اجتماعی که بر نشوشکل مناسبی انجامبه

کلید موفقیت مسیر شغلی، ). 2012؛ چنگ و یون، 2002بوجود آید (گاتفردسون، گذارند،میثیر تأشغلی 
باالست (سمیعی، صادقیان و عابدي، سطح داشتن تنوعی از آرزوهاي يپایهمدیریت مسیر شغلی بر 

گیري هستند و سپس منجر به تحرك، پویایی، مه انتخاب و تصمیمآرزوها مقدکهجاییآن ). از1393
مسیر شغلی را براساس آرزوها يتوان آیندهپس میگردند، گیري مسیر شغلی میفعالیت و شکل

که آرزوهاي مسیر نشان دادند ) 1391) و سمیعی (1393(فتحیهاي یافته). 2016کرد (سانتوز، بینیپیش
راسدي، میمانا، اولی و نوآ اتحقیقتند. هستخوبی براي موفقیت مسیر شغلی کنندهبینیپیششغلی 

حاکی از این بودند که بین متغیر آرزوهاي شغلی و ) 2015اتکینسون، فورد، هاردینگ و جونز (و )2009(
نی وجود دارد. در حالیکه، این متغیر عینی مانند درآمد و ترفیع شغلی همبستگی پاییموفقیت مسیر شغلی

ذهنی همبستگی باالیی دارد.موفقیت مسیر شغلیبا 
). 2016است (یانگ و چو، موفقیت يکنندهبینیپیششخصیت یکی دیگر از عوامل مؤثر و همچنین 

کارکنان داشته بطوري که موفقیت مسیر شغلیشخصیتی ارتباط تنگاتنگی با عملکرد و هايویژگی

1. career success
2. career aspiration
3. personality
4. spirituality
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؛ توربان، موآك، یوو 1393سامانی، مسیر رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده را هموار سازند (توانندمی
شوند و این موضوع که براي بندي میامروزه مشاغل به صورت پیچیده و گسترده طبقه).2016و چنگ، 

یک شغل و شخصیتی الزم است و شناسنامههايویژگیاحراز یک شغل و کسب موفقیت در آن، چه 
پژوهش.محور اصلی مطالعات تحلیلگران مشاغل است،مورد نیاز آن چگونه استهاي روانیویژگی
خلبانان و موفقیت مسیر شغلی) نشان داد که بین 1395، مفخمی، رجایی، جوانمرد و محمدي (پورعبداله

3پذیريتوافقو2گراییبرونو صفات موفقیت مسیر شغلیمنفی و نیز بین 1صفت روان رنجوري

مثبت و يرابطه) 2016چو و ریو (و)1393)، سلیمانپور (1393، نجاري (همبستگی مثبت است. همچنین
آوردند.دستبهشخصیتی هايویژگیو موفقیت مسیر شغلیمعناداري بین 
دهد و تأثیر مهمی بر سالمت و بهزیستی بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل مینیز معنویت 

). معنویت 1393؛ جوکار و رستمی، 2016دارد (هالند، ها در طول زندگی تحصیلی، شغلی و خانوادگی آن
تالش در جهت ایجاد حساسیت نسبت به خود، دیگران، نیروي برتر و کندوکاو در آنچه براي انسان شدن 

یک احساس بنیادي از ارتباط با خود واقعی، وباشد،مییدن به انسانیت کامل مورد نیاز است، و رس
، ریاض ملیک،)2015). نتایج تحقیقات والتر، ساندلین و ونچ (2016، نیلمکدیگران و کل جهان است (

) نشان 1391(، حیدري، عبدي عربشاهیسلطاناحمري، ) و طبیبی، 2011)، التاف و اوان (2015(و نظیر
موفقیت مسیر شغلی ذهنی وجود دارد و وبین معنویت، شخصیت داريمعنیدادند که رابطه مثبت و 

همبستگی و موفقیت مسیر شغلی عینی ، همدلی، اعتمادبین معنویت) 2015زي (پیگرلی، بونسو و 
ی به دست آوردند.ضعیف

براي برداشتن مهم و تأثیرگذاراز عوامل یکی موفقیت مسیر شغلی توان گفت کهبنابراین، می
). تربیت نیروي انسانی کارآمد و 2016است (سانتوز، یک کشور وريبهرههاي بلند به سوي ساختن و گام

ها محسوب صحیح در آموزش و پرورش آنان یکی از وظایف اصلی دانشگاهریزيبرنامهمؤثر و نیز 
هاي مهم و یکی از دغدغهروندمییک کشور به شمار قدرگرانهاي زیرا دانشجویان سرمایهگردد؛می
به توانندمیموفقیت در تحصیل دانشجویان به واسطهیافتن شغل و موفقیت در آن کشور است.آنها

یابند که از حداکثر نیروي درونی و بیرونی خود براي دستیابی به اهداف آموزش عالی موقعیتی دست
موفقیت از آنجایی که زندگی اجتماعی و شغلی موفق را کسب کنند. راياستفاده نموده و شرایط الزم ب

)، 1392(نعامی و پیریایی، شودمیباعث کاهش پیامدهاي منفی و افزایش عملکرد شغلی مسیر شغلی
کارایی دانشجویان، به وعدم موفقیت در مسیر شغلی، مشکالت فردي و اجتماعی، کاهش سطح علمی 

وه انسانی و اقتصادي و عدم دستیابی بالقاستعدادهايهدر رفتن میزان قابل توجهی از امکانات، منابع و 
مسیر ، با توجه به تحقیقات انجام شده مبنی بر اهمیت موفقیت روایناز .به اهداف آموزشی را درپی دارد

1. neuroticism
2. extraversion
3. agreeableness
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زیادي بر روي آن صورت نگرفته، ضروري هايپژوهشدر زندگی دانشجویان و اینکه در کشور ماشغلی 
که عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ایرانی مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، در این رسدمیبنظر 

پژوهش به نقش آرزوهاي شغلی، شخصیت و معنویت توجه شده است. براین اساس این سؤال مطرح 
، موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی را ت شخصیتی و معنویتاست که تا چه اندازه آرزوهاي شغلی، صفا

؟کنندمیبینیپیش

روش
نمونه گیريجامعه، نمونه و روش 

کلیه دانشجویان مقطع ي این پژوهش شامل جامعه. استتوصیفی از نوع همبستگی پژوهش حاضر،
دختر و 3443نفر دانشجو (5081که از میان بود94-95کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 

پسر) به روش 115دختر و 242نفر (357)1970کرجسی و مورگان (پسر)، بر اساس جدول 1638
موجود در دانشگاه يدانشکده9انتخاب شدند. بدین صورت که 1متناسب با حجمياطبقهیريگنمونه

اصفهان به عنوان طبقه در نظر گرفته شدند و از هر طبقه به نسبت تعداد دختران و پسران در حال 
یانسانعلومتحصیل در آن دانشکده، در گروه نمونه قرار داده شدند. به عبارت دیگر، از دانشکده ادبیات و 

پسر؛ از دانشکده تربیت بدنی و علوم 4دختر و 32درصد)، 11پسر (63درصد) و 89دختر (447از 
پسر؛ از دانشکده روانشناسی و علوم 6دختر و 7درصد)، 46پسر (83درصد) و 54دختر (94ورزشی از 
خارجی يهازبانپسر؛ از دانشکده 8دختر و 47درصد)، 15پسر (108درصد) و 85دختر (672تربیتی از 

دختر 572پسر؛ از دانشکده علوم پایه از 7دختر و 30)، رصدد19پسر (93درصد) و 81دختر (431از 
دختر 382پسر؛ از دانشکده علوم اداري و اقتصاد از 11دختر و 40درصد)، 22پسر (163درصد) و 78(
43دختر (613پسر؛ از دانشکده فنی و مهندسی از 43دختر و 57درصد)، 43پسر (289درصد) و 57(

77شهري از یزيربرنامهپسر؛ از دانشکده علوم جغرافیا و 56دختر و 43درصد)، 57پسر (811درصد) و 
درصد) و 85دختر (155و از دانشکده شیمی از پسر1دختر و 5)، درصد17پسر (6درصد) و 83دختر (

پسر انتخاب شدند.2دختر و 11درصد)، 15پسر (22

گیرياندازهابزار
این پرسشنامه توسط سمیعی و همکاران :2عینی و ذهنیشغلیموفقیت مسیر پرسشنامه 

دهر ؛41985،هنمان و اسچاب؛1983(3،اسکارپلو وکمپبلمختلف (هاي ) و با استفاده از پژوهش1393(

1. stratified sampling method
2. objective & subjective career success
3. Scarpello & Campbell
4. Heneman & Schwab
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، 42005،هسلین؛31994،توربان و دوهرتی؛21990،پاراسورامان و ورملیگرینهاوس، ؛11990،و اش
بعد عینی و ذهنی دووساخته شد) 1393سمیعی و همکاران، ؛62007،ریوردان،52002،کریچیر

لیکرت از کامال ايدرجهکه در طیف پنج است سوال 12شامل سنجد ومیموفقیت مسیر شغلی را 
سؤال آن مربوط به موفقیت مسیر شغلی عینی در 6. شودمیگذارينمره1تا کامال مخالفم=5موافقم=
ال هم مربوط به مسیر شغلی ذهنی در سؤ6و میزان رضایت از مزایا، ترفیعات و ارتقاء شغلی خصوص

) ضرایب پایایی 1994توربان و دوهرتی (یت، رشد، آزادي، تعادل و رضایت است. خصوص پیشرفت، امن
ه ترتیب، ذهنی و کل ابزار ب،عینیموفقیت مسیر شغلیهايبراي مؤلفهرا این پرسشنامه آلفاي کرونباخ 

در محاسبه کردند. 80/0و 89/0، 81/0ضرایب ) 1393و سمیعی و همکاران (87/0و 82/0، 92/0
موفقیت مسیر براي 87/0عینی و موفقیت مسیر شغلیبراي 75/0حاضر، ضریب آلفاي کرونباخ پژوهش 

ذهنی به دست آمد.شغلی
ساخته شده و شامل ده 1992در سال 8توسط ابریئناین پرسشنامه 7:آرزوهاي شغلیمقیاس

شودیميگذارنمره1تا کامال مخالفم=5لیکرت از کامال موافقم= يادرجهدر طیف پنج سوال است که 
به صورت معکوس نمره گذاري 10و 7و 4ل هايسواو)1390(سمیعی، باغبان، عابدي و حسینیان، 

، دارد. ابریئنیینداللت بر آرزوهاي سطح باال و پابه ترتیب نمره باال و پایین در این پرسشنامه، . شوندمی
. در پژوهش بدست آوردند79/0این مقیاس را آلفاي کرونباخپایایی) ضریب 2000فریدمن، تیپتن و نوآ (

به دست آمد.70/0ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این ابزار ،حاضر
کرامکنئو توسط کاستا و شخصیت پرسشنامه پنج عاملی : 9پرسشنامه پنج عاملی شخصیت

شامل ماده است. این پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت240شامل و) تدوین شد 1992(
را 11وظیفه شناسییی یا گراوجداني و ریپذتوافق،10يریپذتجربهبازبودن یا ، ییگرابروننجوري، رروان
کامال ي لیکرت ازادرجهاست که در یک طیف پنج ماده60يدارا. فرم کوتاه آن کندیميریگاندازه

، 24، 23، 18، 16، 15، 14، 12، 9، 8، 3، 1يهاسؤال. شودیميگذارنمره1تا کامال مخالفم=5موافقم=
يگذاره صورت معکوس نمرهب59، 57، 55، 54، 48، 46، 45، 44، 42، 39، 38، 33، 31، 30، 29

.باشدیم12و حداقل نمره 60ماده است که حداکثر نمره آن 12شامل این پرسشنامههر بعد . شوندیم

1. Dreher & Ash
2. Greenhaus, Parasuraman, & Wormley
3. Turban & Doherty
4. Heslin
5. Kirchmeyer
6. Riordan
7. Career Aspiration Scale
8. O,Brien, Friedman, Tipton, & Linn
9. Personality Five Factor Inventory (NEO)
10. openness to experience
11. conscientiousness
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و يریپذتوافق، بازبودن، ییگرابرون، يرنجورروانبعد شخصیتی ) ضرایب پایایی پنج 1394ربیعی (
این گزارش کرده است. در پژوهش حاضر، 77/0و 62/0، 63/0، 80/0،73/0را به ترتیب ییگراوجدان

پذیري ، توافق46/0يریپذتجربه، 72/0ییگرابرون، 77/0يرنجورروانضرایب براي صفات شخصیتی 
است.آمدهدستبه78/0ییگراوجدانو 64/0

) 2003توسط میلیمن و چاپلوسکی و فرگوسن (این پرسشنامه:1پرسشنامه سنجش معنویت
تا کامال5ًموافقم=کامالًي لیکرت ازادرجهاست که در یک طیف پنج سوال20و داراي ساخته شده 

میلیمن و . باشدمی100و حداکثر 20حداقل نمره در این پرسشنامه و شودیميگذارنمره1مخالفم=
و آزادمرزآبادي، هوشمندجا و پورخلیل 87/0پایایی آلفاي کرونباخ این ابزار را یب اضر) 2003همکاران (

به دست آمد.90/0ضریب این گزارش کرده اند. در پژوهش حاضر، 87/0) 1393(

روند اجراي پژوهش
مربوط به آن مورد مطالعه قرار هايپژوهشاجراي پژوهش حاضر ابتدا پیشینه نظري و جهت 

آماري از يجامعهبعد اطالعات مرتبط با يمرحلهگرفتند. سپس ابزار مناسب این تحقیق آماده شد. در 
اداره آموزش دانشگاه تهیه شد. در یک مطالعه مقدماتی بر روي دانشجویان، قابل فهم بودن، پایایی و 

بررسی شد. پس از مشخص شدن تعداد نمونه در هر دانشکده، هاپرسشنامهمشکالت نوشتاري 
آوريجمعن دانشجویان توزیع، اجرا و میادر ايدیدهوزش آمانو همکارانتوسط پژوهشگرهاپرسشنامه

مورد تشویق قرار گرفتند و به آنها اطمینان داده هاپرسشنامهپاسخدهی دقیق به شد. دانشجویان جهت 
هاپرسشنامهتعدادي از ضمناً جمعی بررسی خواهند شد و نتایج محرمانه می ماند. صورتبههادادهشد که 

دن از کل نمونه حذف شدند.به دلیل ناقص بو

هادادهتجزیه و تحلیل 
آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و هايروشبا استفاده از هادادهدر این پژوهش، 

مورد SPSS-22افزارنرمدر گانه استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

هاافتهی

، بین اکثر متغیرهاي مورد مطالعه به جز چند مورد شودمیمشاهده 1همانگونه که در جدول 
همبستگی معنادار وجود دارد.

1. Spirituality Assessment Scale
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1جدول 
ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش

12345678910متغیرردیف
-موفقیت مسیر شغلی1

92/0ذهنیموفقیت مسیر شغلی2
-

82/055/0عینیموفقیت مسیر شغلی3
-

28/034/011/0رزوهاي مسیر شغلیآ4
-

- 25/0 -27/0 -15/0 -13/0يرنجورروان5
-

- 37/039/023/036/047/0برونگرایی6
-

04/005/002/023/005/0 -19/0بازبودن7
-

12/015/005/011/030/0 -39/007/0یريپذتوافق8
-

37/040/021/034/037/0 -45/017/036/0شناسییفهوظ9
-

64/058/054/024/022/032/003/0 -14/036/0معنویت10
-

P< ٠١/٠ P< ٠۵/٠

شغلی به طور مسیر اسمیرنوف در مورد متغیرهاي موفقیت - نتایج آزمون نرمال بودن کولموگروف
ذهنی موفقیت مسیر شغلی) و p=062/0(ینیعموفقیت مسیر شغلیيهامولفه)، p=061/0(کلی 

)120/0=p 163/0()، آرزوهاي شغلی=p143/0(رنجوري )، روان=p175/0(گرایی)، برون=p بازبودن ،(
)186/0=p072/0(پذیري )، توافق=p122/0(شناسی )، وظیفه=p 163/0() و معنویت=p نشان داد که (

) و Tخطی بودن چندگانه آزمون هاي ضرایب تحمل (ها نرمال است. به منظور تشخیص همتوزیع داده
همبستگی پائینی بینپیش) همگی بیانگر این هستند که بین متغیرهاي VIFشاخص تورم واریانس (

خطی بودن کمتر است. همچنین، وجود دارد. بدین معنا که هرچه ضریب تحمل بیشتر باشد میزان هم
آید، بیانگر این نکته است بر مقدار تحمل بدست می1) که از تقسیم عدد VIFشاخص تورم واریانس (

، 1390خطی بودن باالست (مولوي، دهد همنشان می2باالتر از VIFاست. زیرا خطی کمکه میزان هم
). مراجعه نمایید2به جدول 
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2جدول 
مالك موفقیت مسیر ینیبشیپمعنویت، شخصیت و آرزوهاي شغلی در نیبشیپنتایج ضرایب رگرسیون متغیرهاي 

1گامبهگامشغلی عینی به روش 

بودن چندگانهیخطهم
VIF Tolerance

R(R2)
F(P)

p t β B
متغیرهاي 

بینیشپ مراحل

1 1
)29/0(54/0

)001P<(
06/148

001/0P< 16/12 54/0 16/0 معنویت 1

خطی تحلیل واریانس متغیرهاي ترکیبF، نسبت شودمیمشاهده 2که در جدول طورهمان
که از دهدمیاین یافته نشان . باشدیم)>001/0P(06/148آمدهدستبهبر متغیر وابسته نیبشیپ

متغیر مالك تواندمی، معنویت و آرزوهاي شغلی فقط متغیر معنویت شخصیتبینپیشمیان متغیرهاي 
واریانس متغیر موفقیت مسیر ٪29معنویت بینپیشی نماید. متغیر بینپیشموفقیت مسیر شغلی عینی را 

است.54/0) این متغیر برابر با βاستاندارد (. همچنین، ضریب کندیمشغلی عینی را تبیین 

3جدول 
مالك ینیبشیپمعنویت، شخصیت و آرزوهاي شغلی در نیبشیپنتایج ضرایب رگرسیون متغیرهاي 

گامبهگامموفقیت مسیر شغلی ذهنی به روش 
بودن چندگانهیخطهم

VIF Tolerance
R(R2)
F(P)

p t β B
متغیرهاي

بینیشپ مراحل

00/1 00/1
)45/0(67/0

)001P<(
49/293

001/0P< 59/13 58/0 26/0 معنویت 1

06/1
06/1

94/0
94/0

)50/0(71/0
)001P<(

45/179
001/0P<
001/0P<

38/12
79/6

51/0
28/0

23/0
22/0

معنویت
شناسییفهوظ 2

09/1
17/1
17/1

91/0
85/0
85/0

)521/0(72/0
)001P<(

74/127

001/0P<
001/0P<
001/0P<

77/11
56/5
17/3

49/0
24/0
13/0

23/0
19/0
14/0

معنویت
شناسییفهوظ

آرزوهاي شغلی
3

14/1
32/1
23/1
40/1

87/0
75/0
81/0
71/0

)53/0(72/0
)001P<(

64/98

001/0P<
001/0P<
001/0P<
001/0P<

06/11
45/4
60/2
37/2

47/0
20/0
11/0
11/0

21/0
16/0
11/0
09/0

معنویت
شناسییفهوظ

آرزوهاي شغلی
برونگرایی

4

1. stepwise
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از٪45اول يمرحلهمعنویت در ، که متغیردهدیمنشان 3گام جدول بهرسیون گامنتایج تحلیل رگ
دوم با اضافه شدن يمرحله)، در >F ،001/0P=49/293(کندیمرا تبیین یذهنواریانس موفقیت شغلی 

ی متغیر وابسته (موفقیت مسیر شغلی ذهنی) نقش بینپیشدر ٪5فقطیشناسفهیوظصفت شخصیتی 
% 2آرزوهاي شغلی فقط بینپیشسوم با اضافه شدن متغیر يمرحلهدر )، >F ،001/0P=45/175دارد (

)74/127=F ،001/0P< 1چهارم با اضافه شدن متغیر صفت شخصیتی برونگرایی فقط يمرحله) و در  %
) متغیرهاي β(ضرایب استاندارد ھمچنین . )>F ،001/0P=64/98متغیر وابسته نقش دارند (ینیبشیپدر 

است.آمدهدستبه11/0و برونگرایی 13/0، آرزوهاي شغلی 28/0یشناسفهیوظ، 58/0معنویت بینپیش

بحث
این پژوهش با هدف بررسی نقش متغیرهاي معنویت، صفات شخصیتی و آرزوهاي شغلی در موفقیت 

بینییشپنشان داد از میان متغیرهاي مورد مطالعه، معنویت هایافتهعینی و ذهنی انجام شد. یشغلیرمس
، آرزوهاي شغلی و شناسییفهوظعینی است و نیز صفت شخصیتی موفقیت مسیر شغلیيکننده

این پژوهش در ارتباط با هايیافتهذهنی نقش دارند. موفقیت مسیر شغلیبینییشپبرونگرایی در 
) 2015)، ملیک و همکاران (1391طبیبی و همکاران ()،2015هاي والتر و همکاران (با پژوهشمعنویت 

میتروف و دنتون يگفتهگفت که به توانیمدر تبیین این یافته ) مطابقت دارد.2011و التاف و اوان (
معنویت ریشه در باورهاي افراد دارد و موضوعی ذهنی و درونی است. نوع باورهایی که فرد )، 1999(

مختلف يهاجنبهمعنوي نسبت به خود، اطرافیان و دنیاي پیرامونش دارد بر عملکرد ذهنی و عینی او در 
ي و عدم اعتماد به نفس از علل عمدهدقتییبي، ناامیدي، . از طرف دیگر، اهمالکارگذاردمیزندگی اثر 

یت گرا) کمتر در افراد معنو2011التاف و اوان (يگفته) و به 2016نرسیدن به موفقیت است (سانتوز، 
از طرف دیگر، .. زیرا معنایی که این افراد براي زندگی خود قائل هستند وسیع و عمیق استشودمیدیده 

دهدیمها که توان مورد نیاز براي رسیدن به موفقیت را به آندانندیمی به قدرت برتري آنها خود را متک
فردي که شناخت دقیقی از هدف و معناي زندگی خود دارد، براي ،). در واقع2015(ملیک و همکاران، 

هاي مختلف زندگی از جمله مسیر شغلی خود، نقشه و راهی معین دارد که بر اساس آن عمل حیطه
و حرکت فرد هم در مسیر شغلی و هم در هایزيربرنامهها، ي انتخابو این امر تسهیل کنندهکندیم

هاي زندگی او خواهد بود.سایر جنبه
هاي پی در پی و یاس و ناامیدي، شکستبر این اساس، در زندگی این افراد بی هدفی، بالتکلیفی،

ي اعتقاد به وجودي . زیرا اطمینان و اعتمادي که فرد معنوي به واسطهشودنمینرسیدن به موفقیت دیده 
هاي روحی براي او مانع از ایجاد بحرانشکست، در هنگام کندمیاوست، احساس يپشتوانهفرامادي که 

و همین تالش و کوشش زیاد و درس دهدمیبه وي انرژي اشدوبارهشده و براي برخاستن و تالش 
ي مثبتی و بانشاطی که به منبع معنویت اتصال دارد، به موفقیت وي هاي قبلی و روحیهگرفتن از شکست

.انجامدمی
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ینا، موفقیت مسیر شغلیو برونگرایی در شناسییفهوظشخصیتی ، در ارتباط با نقش صفات همچنین
ریو ) و چو و1395و همکاران (پورعبداله)، 1393نجاري ()، 1393(سلیمانپور هاي با پژوهشها یافته

داراي شناسیفهوظ)، افراد 1992(کرامککاستا و يگفتهگفت که به توانیموهمخوانی دارد) 2016(
صفاتی مانند احساس شایستگی، احساس وظیفه، نیاز به پیشرفت و سازماندهی، نظم و ترتیب هستند. از 

کنندیمبینییشپشغلی را مسیر ) موفقیت 2016توربان و همکاران (يگفتهطرف دیگر، عواملی که به 
پیشرفت، انضباط کاري و تعیین هدف يیزهانگ، دقت، اعتماد، منطق، یزيربرنامه، پشتکار، شناسییفهوظ

شغلی دلیلی بر توانایی مسیر و عوامل مؤثر در موفقیت شناسیفهوظاست. هماهنگی بین ویژگی افراد 
، در مقایسه با کسانی که شناسیفهوظشغلی است. افراد مسیر موفقیت بینییشپدر شناسییفهوظصفت 

این صفت را ندارند، احساس موفقیت مسیر شغلی بیشتري دارند.
کوپر و گفت که توانیم، موفقیت مسیر شغلیو نقش آن در ییگرابرونصفت در خصوص 

ي خود بیانگر خلق وبهکه به نیکی با عواطف مثبت داردرتباط نزداییگرابرون) معتقدند 1995روبرتسون (
، خودکنترلی زیاد، سازگاري بیشتر و تقویت ارتباطات نگريیندهآباالتر، و خوي مثبت، فعالیت اجتماعی 

با توجه به این که دانشجویان به ارتباط رسدمیمیان فردي بیشتر براي افراد است. بنابراین، به نظر 
مداوم با اساتید و دوستان خود نیاز دارند، بهتر است در محیط تحصیلی و شغلی خود سازگاري ارتباطی 

). 2016مؤثرتري برقرار کنند (توربان و همکاران، يرابطهبیشتري داشته باشند تا بتوانند با محیط خود 
، در انجام کارهایی که به روابط اجتماعی مربوط است یرندگمیباالیی نمره ییگرابرونافرادي که در 

به دلیل فعالیت زیاد و خوب صحبت کردن معموال در هاآن. )1393،سلیمانپور(کنندیمعمل ترموفق
شودمیو همین باعث کنندمی، در انجام امور محوله بهتر از دیگران عمل یرندگمیقرار کانون توجه

مسیر زندگی خود بهتر از دیگران عمل در . لذا، یا، ترفیعات، امکانات و حقوق بیشتري بگیرندمزاپاداش، 
نمایند.یمارزیابی ترموفقکنند و خود را یم

نتایج پژوهش جرجو و ابریئن این پژوهش در خصوص آرزوهاي شغلی با هايیافته، ینابرعالوه
همخوان ) 1393) و سمیعی و همکاران (2015)، اتکینسون و همکاران (2012)، چنگ و یون (2016(

آرزوهاي شغلی یک متغیر فردي، ذهنی و درونی است که گفت توانیمهایافتهاست. در تبیین این 
ذهنی نقش موفقیت مسیر شغلیدر تواند یمو به همین دلیل )2016همیشه با فرد همراه است (سانتوز، 

)، فردي که داراي آرزوهاي ذهنی سطح باالست، به 2002گاتفردسون (يگفته. به شته باشدبه سزایی دا
گوناگون در زندگی است. وي نسبت به خود و زندگی هايزمینهباال و غنی در هايتجربهدنبال کسب 

و گیردمیدر نظر براي خود و بلندمدت مدتکوتاهرگ، کوچک و بزهايهدف، کندمیاحساس مسئولیت 
) ویژگی افراد واجد آرزوهاي باال، 2016جرجو و ابریئن (ي گفتهبه . نمایدمیتالش هاآنبراي رسیدن به 

موفقیت جزو عوامل هایژگیواین داشتن هدف، اعتماد، اطمینان، وفاداري، خودشکوفایی و تعهد است.
و واقعی آلیدها) هستند. آرزوهاي شغلی داراي دو سطح 2016از نظر توربان و همکاران (مسیر شغلی

. همانطور که سانتوز گیرندیمذهنی هستند و آرزوهاي واقعی بعد عینی را دربر آلیدهاهستند. آرزوهاي 
ر به تحرك و ي موفقیت مسیر شغلی، آرزوها هستند. آرزوها منجمقدمهکرده است، کلید و ) اذعان2016(
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بپردازد. تا به فعالیت دهدمیآرزوها اهداف زندگی هستند و وجود آنها به فرد انگیزه شوند. یمپویایی 
) هرچه سطح آرزوها باالتر باشد، براي تحقق آنها تالش 2015اتکینسون و همکاران (هايیافتهطبق 

بدیهی است دانشجویان که سطح .یدآمیدر نهایت احساس موفقیت بیشتري به دست وشودمیبیشتري 
هر چه ص و توانایی خود را افزایش دهند و تالش، مهارت، تخصکنندمیآرزوهاي باالیی دارند، سعی 

هاي باالتري به دست بیاورند، از جایگاه بهتري در تالش بیشتري نسبت به دیگران داشته باشند و مهارت
بهتري به آنها ، احساس رضایت درونی و بیرونی االترببرخوردار خواهند شد و این جایگاهشانیشغلمسیر 

همان موفقیت مسیر شغلی است.خواهد داد. رضایت از تحصیل، شغل و زندگی 

گیريیجهنت
آموزشی، یزانربرنامهکه مسئولین دانشگاه، شودیمگیريیجهنتبا توجه به آنچه گفته شد، چنین 

هايیژگیودر سایه توجه به آرزوهاي مسیر شغلی، توانندیمتعلیم و تربیت اندرکاراندستمشاوران و 
شخصیتی و پرورش معنویت در محیط دانشگاه، موفقیت مسیر شغلی دانشجویان را افزایش دهند. در 

در یک هادادهگفت که این پژوهش از نوع مقطعی بوده و توانیماین پژوهش هايیتمحدودخصوص 
وه براین، این پژوهش در جامعه دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. عاليآورجمعمقطع زمانی 

هايیافتهشده است و در تعمیم نتایج به جوامع دیگر بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود. با توجه به 
که مدیران و اساتید دانشگاه به آرزوهاي شغلی، شخصیت و معنویت در شودیمپژوهش پیشنهاد 

م مبذول دارند تا زمینه موفقیت آنها فراهم شود. احساس موفقیت و پیشرفت دانشجویان توجه الز
ياقتصادخوب و مثبت اجتماعی و یامدهايپ، عالوه بر کاهش سرخوردگی شانیرشغلیمسدانشجویان در 

.کندکه دانشجویان موفقی تربیت شودمیدهایی که عامل باال رفتن اعتبار دانشگاهی دارد. پیام
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