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 حسابداران شاغل در بنادر  اخالق كاريتحلیل 
 بر اساس تیپ شخصیتی ایرانشمالی 

 
 

 1*حبیب مرادی

 11/9/99تاريخ پذيرش:                                                  ئول               *نويسنده مس                                                                      11/9/99تاريخ دريافت: 
 ونقل دريايي است. ، تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1199ونقل دريايي  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
افراد  کارگیریبدر بخش دولتي،  الخصوص علي، ها سازمانمديران  های دغدغهسرمايه انساني است. يکي از  یدرگرو ها سازماندر شرايط فعلي، قدرت رقابتي 

. بنابراين، شناخت اخالق کاری کارکنان از روی باشد گیری آنها مؤثر مي در امر تصمیم اخالق کاری از قبیل مختلفي عواملکه  استدر جايگاه و پست سازماني 
 .باشد مي، هدف اصلي اين پژوهش هاآنتیپ شخصیتي 

 ،1199 سالطي  امیرآباد،و  انزلي ،نوشهرحسابداران شاغل در بنادر  کلیه ،پژوهش اين آماری جامعه. باشد مي، توصیفي و از نوع پیمايشي حاضر ژوهشروش پ
که به علت حجم کوچک جامعه آماری، بین همه  باشد مي Aو  B شخصیتيتیپ تعیین کاری و دو پرسشنامه اخالق  ،گیری اندازه ابزار. باشند مي فرن 99 تعداد به

کولموگروف اسمیرنوف،  های آزمون، از ها داده وتحلیل تجزيه منظور بهو  اخبکروناز ضريب آلفای  ها پرسشنامهپايايي  گیری اندازه. جهت گرديد توزيعاعضای جامعه 
T  و  ای نمونهتکT .با دو نمونه مستقل استفاده شد 

ابعاد  و Aو  B نشان داد وضعیت اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور در سطح بسیار مطلوبي قرار دارد. همچنین بین تیپ شخصیتي ها افتهي
 رابطة کار، در مشارکت و جمعي روحو  کار در جدّيت و پشتکارکار،  به عالقه و بستگيکار، دل محل در انساني و سالم روابطشامل  یاخالق کار کننده تعیین

خاطر برخورداری از اخالق ه بافراد  به توان نمي به عبارت ديگر،کرد.  بیني پیشرا  هاآناز روی تیپ شخصیتي افراد، اخالق کاری  توان نمي د ومعناداری وجود ندار
از تیپ  ينوع خاص ،دارند کارکه در  يمشارکت و جمعي روح کار و محل در انساني و سالم ، روابطدر کار جدّيت و کار، پشتکار به عالقه و بستگيدل مانندخاصي 

 .نسبت دادرا  Bيا  Aشخصیتي 

 اخالق کاری، حسابداران، بنادر شمالي ،Aو  Bشخصیتي  های تیپ كلیدي:هاي  واژه

                                                                                                                                                                                                 
 Habibmoradi756@Yahoo.Com، سازماني رفتار گرايش دولتي مديريت دکترای دانشجوی ،(نوشهر بندر) مازندران استان دريانوردی و بنادر کل اداره مالي . کارشناس1

 مقدمه -1
شخصیتي افراد  های ويژگييکي از مباحث اصلي علم روانشناسي، 

، زيربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل ها ويژگياين  که آنجا. از باشد مي
خاصي از عملکرد افراد  های جنبه تواند مي ، پرداختن به اين مقولهدهند مي

 تأثیرمختلف روشن سازد. از مصاديق بارز اين موضوع،  های زمینهرا در 
 .(1139 )کريمي، باشد ميويژگي شخصیتي افراد بر اخالق کاری آنان 

 ای مالحظهقابل  پیشرفتشناسي شخصیت  اخیر، روان های سالدر  
داشته است، رويکردهای مختلف تعاريف متفاوتي برای شخصیت ارائه و 

شناسان با  . از طرفي رواناند کردهمتفاوتي را معرفي  بندی تقسیم هرکدام
به نحوی از ارزشیابي شخصیت  هرکدامتوجه به رويکردهای نظری خود، 

افراد  ،بررسي شخصیت باشناسان بالیني  روان عنوان مثال،. به برند ميبهره 
، به ها نشانهو با توجه به  دهند ميبهنجار و نابهنجار را از يکديگر تشخیص 

. کنند ميترين روش درمان را تجويز و بهبرند  ميپي  هاآناختالالت 
شناسان آزمايشگاهي علل ناسازگاری و مشکالت يادگیری  همچنین روان

شناسان صنعتي و سازماني با  . روانکنند ميشناسايي را کودکان در مدارس 
خاص انتخاب  های پستافراد را برای  ترين مناسبارزشیابي شخصیت، 

 (.1191 اسدی،) کنند مي
ی ژنتیکي با اولین ها ويژگيشخصیت، از تعامل  گیری شکلروند 

؛ البته شود مي وخیزهايي افتارب زندگي آغاز و در دوران نوجواني دچار تج
زيادی برخوردار است و با نزديک  پذيری انعطافدر اين زمان شخصیت از 

بنابراين چارچوبي وجود دارد  .رسد ميشدن به اواسط جواني به ثبات نسبي 
... که با ی رواني وها ويژگي، رفتارها و ها خواستهمملو از تجارب، آمال، 

با  ژنتیک شخص درآمیخته است. چگونگي تعامل عناصر اين چارچوب
 فرارسیدنتا  ، اما اين چارچوبآورد ميمتفاوتي پديد  های انسانيکديگر، 

 (.1191 اسدی،) کند ميمرگ تا حدودی قابلیت تغییر خود را حفظ 
کنترل بسیاری از امور را در  توان ميشخصیتي  های تیپبا آگاهي از 

ی ها ويژگيتعامالت، استعدادها و  درگرو ها سازماندست گرفت. موفقیت 
و خصوصیات شخصیتي افراد  ها توانايينیروی انساني است، پس شناخت 

ند کارکنان را توان ميو کارفرمايان با چنین شناختي  باشد ميامری ضروری 
سازماني بکار گیرند. عالوه  ایه پستدر  شان يشخصیتمتناسب با ويژگي 

شناسي شخصیت آگاهي دارند،  بر آن کارفرماياني که در خصوص روان
چگونه از نقاط قوت و ضعف کارکنان در جهت پويايي سازمان  دانند مي

 استفاده کنند.

 بیني پیش دهد ميکه اجازه  ي از حیات انسانهاي جنبهشخصیت يعني 
. هر دهد ميمعین، چه رفتاری از خود نشان  احوال واوضاع کنیم، آدمي در 

و انتظارات، توانايي، نیازها و  کند مي فردی به شیوه خاصي رفتار
الگوی شخصیتي  مبتني بر کهدارد  فردی منحصربهرفتاری  های مهارت
شناخت تیپ شخصیتي نیز بسیار مهم است. در  .(6009 بهنودی،) اوست
 های تیپشخصیتي، دانشمندان نظريات متفاوتي را مطرح و  های تیپمورد 

فريدمن و روزنمن، الگوی رفتاری . اند کردهمختلف شخصیتي را توصیف 
. افراد با اند گرفتهدر نظر  Aو  B شخصیتيافراد را در قالب دو تیپ 

 وو در شرايط محدود  باشند ميمداوم  فشار تحت، بیشتر Aشخصیت تیپ 
. در اغلب مواقع، فرصت استراحت کنند مي، بار کار زيادی را تحمل سخت

، با سرپرستان تفاهم ندارند و دائم کنند ميندارند، با خودشان رقابت 
، افرادی صبور، شکیبا، بردبار، B. برعکس، افراد با تیپ شخصیت قرارند بي

ون و بد دکنن ميخونسرد، آرام و ماليم هستند. در کار متعادل بوده و افراط ن
 .(1130 )گنجي، کنند ميحساسیت و احساس گناه، استراحت 

 آمادگي کمتر ،درنتیجه دارند، دشواری قدرت تقسیم در ،A فراد تیپا
 کار سنگیني بر وسیلهه اين ب و دارند کاری های مسئولیت درباره مشورت

 تر پررنگنیز  را منفي های جنبه که هستند افراد همین. افزايند مي خود
، در انتقاد از خود خورند ميوقتي در کاری شکست و  دهند مي نشان

 ؛کنند اصالح را خود تا گردند مي منفي انتقادهایو به دنبال  ناپذيرند تسکین
و بیشتر به کیفیت زندگي  گیرند مين آسا خیلي را مسائل B افراد تیپاما 

و بیشتر منظم و  حوصله بي کمتر ،طلب جاهکمتر  هاآن. دهند مياهمیت 
 کنند مي احساس ،B افراد تیپ در مقايسه با، A محتاط هستند. افراد تیپ

، نسبت به افراد A تیپ افراد. کنند مي کار تر سريع و گذرد مي زود زمان که
و بیشتر پاداش  گیرند مير، نمرات باالتری براب هوشي ضريب با B تیپ

 B تیپنسبت به افراد  ،A تیپو همچنین افراد  کنند ميدريافت 
 .(1191 )ترخان، باشند تر مي پیشه رقابت

 مسئلهبیان  -1-1
به  Aبیانگر آن است که اشخاص با رفتارهای تیپ  شده انجاممطالعات 

قرار  فشارتحت جسمي و روحي، خود را بیشتر  ازنظرداليل مختلف، 
که بر روی  هايي پژوهشاين امر، در  ويژه به. کنند مي و خسته دهند مي

و عملکرد  جسمي و وضعیت رواني، Aنحوه عملکرد افراد دارای شخصیت 
است. اين افراد،  قرارگرفته تأکیدمورد  خوبي بهصورت پذيرفته،  هاآن

 .(1130 گنجي،) هستندو پرخاشگر  حوصله بيپیشه،  ، رقابتجو مبارزه
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 حسابداران شاغل در بنادر  اخالق كاريتحلیل 
 بر اساس تیپ شخصیتی ایرانشمالی 

 
 

 1*حبیب مرادی

 11/9/99تاريخ پذيرش:                                                  ئول               *نويسنده مس                                                                      11/9/99تاريخ دريافت: 
 ونقل دريايي است. ، تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1199ونقل دريايي  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
افراد  کارگیریبدر بخش دولتي،  الخصوص علي، ها سازمانمديران  های دغدغهسرمايه انساني است. يکي از  یدرگرو ها سازماندر شرايط فعلي، قدرت رقابتي 

. بنابراين، شناخت اخالق کاری کارکنان از روی باشد گیری آنها مؤثر مي در امر تصمیم اخالق کاری از قبیل مختلفي عواملکه  استدر جايگاه و پست سازماني 
 .باشد مي، هدف اصلي اين پژوهش هاآنتیپ شخصیتي 

 ،1199 سالطي  امیرآباد،و  انزلي ،نوشهرحسابداران شاغل در بنادر  کلیه ،پژوهش اين آماری جامعه. باشد مي، توصیفي و از نوع پیمايشي حاضر ژوهشروش پ
که به علت حجم کوچک جامعه آماری، بین همه  باشد مي Aو  B شخصیتيتیپ تعیین کاری و دو پرسشنامه اخالق  ،گیری اندازه ابزار. باشند مي فرن 99 تعداد به

کولموگروف اسمیرنوف،  های آزمون، از ها داده وتحلیل تجزيه منظور بهو  اخبکروناز ضريب آلفای  ها پرسشنامهپايايي  گیری اندازه. جهت گرديد توزيعاعضای جامعه 
T  و  ای نمونهتکT .با دو نمونه مستقل استفاده شد 

ابعاد  و Aو  B نشان داد وضعیت اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور در سطح بسیار مطلوبي قرار دارد. همچنین بین تیپ شخصیتي ها افتهي
 رابطة کار، در مشارکت و جمعي روحو  کار در جدّيت و پشتکارکار،  به عالقه و بستگيکار، دل محل در انساني و سالم روابطشامل  یاخالق کار کننده تعیین

خاطر برخورداری از اخالق ه بافراد  به توان نمي به عبارت ديگر،کرد.  بیني پیشرا  هاآناز روی تیپ شخصیتي افراد، اخالق کاری  توان نمي د ومعناداری وجود ندار
از تیپ  ينوع خاص ،دارند کارکه در  يمشارکت و جمعي روح کار و محل در انساني و سالم ، روابطدر کار جدّيت و کار، پشتکار به عالقه و بستگيدل مانندخاصي 

 .نسبت دادرا  Bيا  Aشخصیتي 

 اخالق کاری، حسابداران، بنادر شمالي ،Aو  Bشخصیتي  های تیپ كلیدي:هاي  واژه

                                                                                                                                                                                                 
 Habibmoradi756@Yahoo.Com، سازماني رفتار گرايش دولتي مديريت دکترای دانشجوی ،(نوشهر بندر) مازندران استان دريانوردی و بنادر کل اداره مالي . کارشناس1

 مقدمه -1
شخصیتي افراد  های ويژگييکي از مباحث اصلي علم روانشناسي، 

، زيربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل ها ويژگياين  که آنجا. از باشد مي
خاصي از عملکرد افراد  های جنبه تواند مي ، پرداختن به اين مقولهدهند مي

 تأثیرمختلف روشن سازد. از مصاديق بارز اين موضوع،  های زمینهرا در 
 .(1139 )کريمي، باشد ميويژگي شخصیتي افراد بر اخالق کاری آنان 

 ای مالحظهقابل  پیشرفتشناسي شخصیت  اخیر، روان های سالدر  
داشته است، رويکردهای مختلف تعاريف متفاوتي برای شخصیت ارائه و 

شناسان با  . از طرفي رواناند کردهمتفاوتي را معرفي  بندی تقسیم هرکدام
به نحوی از ارزشیابي شخصیت  هرکدامتوجه به رويکردهای نظری خود، 

افراد  ،بررسي شخصیت باشناسان بالیني  روان عنوان مثال،. به برند ميبهره 
، به ها نشانهو با توجه به  دهند ميبهنجار و نابهنجار را از يکديگر تشخیص 

. کنند ميترين روش درمان را تجويز و بهبرند  ميپي  هاآناختالالت 
شناسان آزمايشگاهي علل ناسازگاری و مشکالت يادگیری  همچنین روان

شناسان صنعتي و سازماني با  . روانکنند ميشناسايي را کودکان در مدارس 
خاص انتخاب  های پستافراد را برای  ترين مناسبارزشیابي شخصیت، 

 (.1191 اسدی،) کنند مي
ی ژنتیکي با اولین ها ويژگيشخصیت، از تعامل  گیری شکلروند 

؛ البته شود مي وخیزهايي افتارب زندگي آغاز و در دوران نوجواني دچار تج
زيادی برخوردار است و با نزديک  پذيری انعطافدر اين زمان شخصیت از 

بنابراين چارچوبي وجود دارد  .رسد ميشدن به اواسط جواني به ثبات نسبي 
... که با ی رواني وها ويژگي، رفتارها و ها خواستهمملو از تجارب، آمال، 

با  ژنتیک شخص درآمیخته است. چگونگي تعامل عناصر اين چارچوب
 فرارسیدنتا  ، اما اين چارچوبآورد ميمتفاوتي پديد  های انسانيکديگر، 

 (.1191 اسدی،) کند ميمرگ تا حدودی قابلیت تغییر خود را حفظ 
کنترل بسیاری از امور را در  توان ميشخصیتي  های تیپبا آگاهي از 

ی ها ويژگيتعامالت، استعدادها و  درگرو ها سازماندست گرفت. موفقیت 
و خصوصیات شخصیتي افراد  ها توانايينیروی انساني است، پس شناخت 

ند کارکنان را توان ميو کارفرمايان با چنین شناختي  باشد ميامری ضروری 
سازماني بکار گیرند. عالوه  ایه پستدر  شان يشخصیتمتناسب با ويژگي 

شناسي شخصیت آگاهي دارند،  بر آن کارفرماياني که در خصوص روان
چگونه از نقاط قوت و ضعف کارکنان در جهت پويايي سازمان  دانند مي

 استفاده کنند.

 بیني پیش دهد ميکه اجازه  ي از حیات انسانهاي جنبهشخصیت يعني 
. هر دهد ميمعین، چه رفتاری از خود نشان  احوال واوضاع کنیم، آدمي در 

و انتظارات، توانايي، نیازها و  کند مي فردی به شیوه خاصي رفتار
الگوی شخصیتي  مبتني بر کهدارد  فردی منحصربهرفتاری  های مهارت
شناخت تیپ شخصیتي نیز بسیار مهم است. در  .(6009 بهنودی،) اوست
 های تیپشخصیتي، دانشمندان نظريات متفاوتي را مطرح و  های تیپمورد 

فريدمن و روزنمن، الگوی رفتاری . اند کردهمختلف شخصیتي را توصیف 
. افراد با اند گرفتهدر نظر  Aو  B شخصیتيافراد را در قالب دو تیپ 

 وو در شرايط محدود  باشند ميمداوم  فشار تحت، بیشتر Aشخصیت تیپ 
. در اغلب مواقع، فرصت استراحت کنند مي، بار کار زيادی را تحمل سخت

، با سرپرستان تفاهم ندارند و دائم کنند ميندارند، با خودشان رقابت 
، افرادی صبور، شکیبا، بردبار، B. برعکس، افراد با تیپ شخصیت قرارند بي

ون و بد دکنن ميخونسرد، آرام و ماليم هستند. در کار متعادل بوده و افراط ن
 .(1130 )گنجي، کنند ميحساسیت و احساس گناه، استراحت 

 آمادگي کمتر ،درنتیجه دارند، دشواری قدرت تقسیم در ،A فراد تیپا
 کار سنگیني بر وسیلهه اين ب و دارند کاری های مسئولیت درباره مشورت

 تر پررنگنیز  را منفي های جنبه که هستند افراد همین. افزايند مي خود
، در انتقاد از خود خورند ميوقتي در کاری شکست و  دهند مي نشان

 ؛کنند اصالح را خود تا گردند مي منفي انتقادهایو به دنبال  ناپذيرند تسکین
و بیشتر به کیفیت زندگي  گیرند مين آسا خیلي را مسائل B افراد تیپاما 

و بیشتر منظم و  حوصله بي کمتر ،طلب جاهکمتر  هاآن. دهند مياهمیت 
 کنند مي احساس ،B افراد تیپ در مقايسه با، A محتاط هستند. افراد تیپ

، نسبت به افراد A تیپ افراد. کنند مي کار تر سريع و گذرد مي زود زمان که
و بیشتر پاداش  گیرند مير، نمرات باالتری براب هوشي ضريب با B تیپ

 B تیپنسبت به افراد  ،A تیپو همچنین افراد  کنند ميدريافت 
 .(1191 )ترخان، باشند تر مي پیشه رقابت

 مسئلهبیان  -1-1
به  Aبیانگر آن است که اشخاص با رفتارهای تیپ  شده انجاممطالعات 

قرار  فشارتحت جسمي و روحي، خود را بیشتر  ازنظرداليل مختلف، 
که بر روی  هايي پژوهشاين امر، در  ويژه به. کنند مي و خسته دهند مي

و عملکرد  جسمي و وضعیت رواني، Aنحوه عملکرد افراد دارای شخصیت 
است. اين افراد،  قرارگرفته تأکیدمورد  خوبي بهصورت پذيرفته،  هاآن

 .(1130 گنجي،) هستندو پرخاشگر  حوصله بيپیشه،  ، رقابتجو مبارزه
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 رفتارنتايج بررسي خصوصیات شخصیتي افراد حاکي از آن است که 
بستگي دارد. از سوی ديگر  هاآنشخصیتي  های خصلتافراد به منش و 

مطالعات متعدد نشان داده است که شخصیت افراد تا سطح زيادی روی 
. گذارد مي تأثیرانتخاب عملکردها، میزان غیبت از کار و استخدام کارکنان 

در بسیاری از موارد دلیل شکست افراد در انجام ندادن اثربخش وظايف 
به نیست، بلکه  هاآندر سازمان، کمبود هوش يا فقدان مهارت فني  خود

علت همسو نبودن ويژگي شخصیتي آنان با شغلي است که به عهده دارند 
 (.6001پاريزی،  نژاد ايران)

دريايي  ونقل حملخدمات  ارائهسازمان بنادر و دريانوردی بازوی مهم 
در رفتن منابع مالي آن، موجب ه کارکنانعملکرد  ضعف در هرگونه است.

مهم هر سازماني، امور  های بخشيکي از  .گردد مي وری بهرهو کاهش 
 و ترين متشکل از يکي، سابداریفه ححرمالي و حسابداری است؛ چراکه 

از  که خدماتي ماهیت و نوع دلیل به و دنیاست های حرفه ترين منضبط
 اعتماد و اعتبار بايد، شود مي ارائهشاغلین در اين حرفه )حسابداران(  سوی

 پايبندی به، آن تقويت و عتبارا اين تداوم. باشد داشتهوجود  خاصي
هدف د. دار بستگي یکار اخالق جمله از عناصر مختلف بهحسابداران 

اين پژوهش، بررسي وضعیت اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر اصلي 
است که آيا امکان  سؤالشمالي کشور و همچنین پاسخگويي به اين 

  ؟باشد مي، میسر شان شخصیتياز روی تیپ  هاآناخالق کاری  بیني پیش

 ضرورت انجام پژوهش -1-2
 علوم دانشمندان و کارشناسان انديشمندان، از بسیاری اعتقاد به

. دهند مي تشکیل را امروز نوين دنیای انکارناپذير وجه ها سازمان اجتماعي،
 تأسیس گوناگون اهداف پايه بر و مختلف های شکل به ها سازمان گرچه

 جسماني و رواني های تالش پايه بر هاآن تمامي ترديد بدون اما ،شوند مي

. شوند مي هدايت و اداره، آيد مي حساب به آن اصلي ارکان که انساني نیروی
 های باشخصیتي انسان افراد سازمان، سیستم جزء ترين مهم و اولین، درواقع

 اين بر(. دانشمندان و محققین، 1131 ،پور صادق) دنباش مي خود مختلف

 دارد وری بهره در بنیادی و اساسي سهم ،انساني سرمايه متغیر که اند عقیده
 آن تأثیر چگونگي و یکار اخالق و کار اهمیت ترديد بدون (.1191 تودارو،)

 همواره که است موضوعي ،کار به مربوط های ارزش و ها نگرش بر

 رفتاری و اجتماعي علوم نظران صاحب و دانشمندان روزافزون موردتوجه

 و تولید نهايي هدف و اصلي عامالن عنوان به افراد. باشد است و مي بوده
 پذير جامعه فرايند در که هستند رفتارهايي و ها بینش ،ها ارزش دارای توزيع،

 است هايي ارزش همینی يکي از کار اخالق .يابند مي دست هاآن به، شدن

 انجام از افراد ناخواه خواه باشد، آن فاقد ای جامعه يا سازمان فرد، چنانچه که

 و انساني نیروی وری بهره میزان بودن پايین دمانن مي باز مولد و صحیح کار
 دولتي های سازمان در خصوص به نیرو اين غیراصولي مديريت و کاری کم

 از يکي و بوده جانبه همه توسعه به دستیابي در اساسي معضالت از ،کشور

 ضعف ايران، جمله ازه توسع الدرح جوامع در وری بهره بودن پايین عوامل

 خواهد جامعه توسعه بر منفي اثرات که باشد مي کار اخالق و فرهنگ
در پژوهشي  اينکه به توجه با موضوع اين به پرداختن بنابراين /گذاشت

 بنادر شمالي کشور )نوشهر، انزلي و درحسابداران شاغل مورد اخالق کاری 
 .است برخوردار ای ويژهو ضرورت  اهمیت از ،شدهانجام نامیرآباد( 

 ادبیات تحقیق -1-3
 و اخالق کاری در داخل و تیپ شخصیتي پیرامون زيادی تحقیقات

 اندکي های بحث ولي است. شدهانجام  جداگانه صورت بهکشور  خارج

است.  گرفته شخصیتي و اخالق کاری صورتتیپ  بیندرزمینة رابطة 
مسائل جديت  يابي علتدر  Aدر مطالعات خود دريافت، افراد تیپ  تريگو

خود مسائل، برای آنان اهمیت دارد.  اندازه بهمسائل  يابي علتدارند، يعني 
دارند و بسیاری از رفتارهای  سروکاراسنادی بیشتر  های سبکاين افراد با 

، ولي میل شناختي بسیار زيادی دارند، اند غیرکالمي Aتیپ  کننده مشخص
به  تنها نهاين افراد  حد ازش بیشیوه انديشیدن و تحرک  نوعي بهيعني میل 

. دهد ميدلیل امور فیزيکي، بلکه عالوه بر واکنش به امور رواني نیز، رخ 
زماني، به شکل فوريت زماني و نیز خشم نسبت به  نظر ازاين نوع تحرک 

. اين افراد به دلیل حالت شود مي گر جلوه، کنند ميه وقت را تلف کساني ک
همیشگي، بیشتر از افراد ديگر عملکرد دستگاه سمپاتیک را  باش آماده

باالتر از حد طبیعي است. با  هاآنو میزان آدرنالین در خون  کنند مي تجربه
بعد از ، فعالیت زيادی دارد، توجه به اينکه سیستم ايمني بدن اين افراد

که  تم ايمني بدنستضعیف سیو  شوند مي فرسودگي و دچار خستگيتي مد
در  شود، ميخون  های رگباعث تنگي  کنند ميبسیار آن را تجربه  اين افراد

اين حالت است که قلب با شدت تمام، مشغول فرستادن خون به اعضای 
و  شوند مي بدن دچار آسیب و فرسودگي های رگ شود، در نتیجه ميبدن 

به بیماری قلبي  A ل احتمالي باالی ابتالی افراد تیپاز دالي يکي اين
در  ای مقايسه صورت بهی دو گروه ها ويژگي. برخي (6009، )تريگو باشد مي

 .(1130 گنجي،) ( ارائه شده است1) جدول
و خطراتي نیز در  ها آفتگر اخالق را به درختي پربار تشبیه کنیم که ا

به باغبان يا به آبي که در  توان مياخالقي را  های پشتوانه ؛کمین آن است
 درخت  ،اگر آب يا باغبان نباشد .ردـه کـتشبی ،ودـش مياری ـای درخت جـپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
که سرانجامش مرگ يا کم  هايي آفتو يا گرفتار انواع  خشکد مياخالق 

 .(1133 )مکارم شیرازی، گردد ميشدن باغ و بر است، 

 تعاریف 1-3-1
 : اخالق و شخصیت

 های پشتوانهيکي از  عنوان بهعلمای اخالق و فالسفه، شخصیت را 
. پس مسائل اخالقي، نشانه شخصیت است و هر اند نمودهاخالق معرفي 

فردی، شخصیت را در صداقت  که هنگامي. باشد مي انساني، طالب شخصیت
مالحظه کند جامعه برای  که هنگاميو  رود ميو امانت ببیند، به دنبال آن 

قائل است، طالب اين صفات  ای العاده فوقافراد مهربان و شجاع، شخصیت 
، وفا بي ترسو، یف،افراد ضع بیند مي که هنگامي و بالعکس؛ شود مياخالقي 

، خالي شود. پس رذايلاز اين  کند مي، سعي اند شخصیتفاقد  و ارزش بي
، همیشگي و بدون جانبه يک در جريان زندگي، دارای شخصیت ها انسان

و در شرايط  پذيرد مي تأثیرتغییر و تحول نیستند. هر فرد از شرايط گوناگون، 
 .(1136 مطهری،) دهد ميمتفاوتي از خود بروز  های واکنشمختلف، 

 های خصلتمسلماً توسعه و تکامل اقتصادی، جز از طريق رشد 
. گردد ميمحقق نی کار ها سازمانفرهنگي و اخالقي عوامل کار، در 

از اخالق کار، نهايتاً متمرکز در تحلیل فردی است و فرد،  ای مطالعه هرگونه
 عنوان به. اخالق کار، طبعاً هاست ارزشمرکز تجلي فرهنگ، هنجارها و 

 .(1133 توسلي،) شودمورد تحلیل واقع  تواند مييک امر اجتماعي، 
به  آن انجام و روزانه کار قبال در مسئولیت يعني؛ پذيرفتن کار اخالق

 تا تاس فرهنگي فرايند يک نیازمند اخالق اين ممکن. وجه ترين مناسب
 نکنند، نزديکي احساس آن با مردم و نیفتد جا جامعه کار، در فرهنگ

 داشت ارتباط مذهب و سنت با درگذشته کار شود. اخالق گیر همه دتوان نمي
 به  اجتماعي محیط و مدرسه خانواده، را در ای ويژه هنجاری نظم دو، هر که

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1131 فیوضات،) ديد ميصدمه  کمتر ها آسیب از جامعه و دنآور مي وجود

اخالق الزاماً به قانون و مذهب خاصي ارتباط ندارد. اخالق در شکل 
 شود ميمعنوی تعريف  های ارزشاز اصول و  ای مجموعه عنوان بهگسترده، 

 .(1133 زاهدی،) کند ميکه درستي يا نادرستي رفتار فرد يا گروه را تعیین 
 طور بهکه ممکن است  را داريم ها ارزشاز اين  ای مجموعههر يک از ما، 

نداشته باشیم. معموالً  هاآنصريح به آن توجه کنیم يا برعکس، توجهي به 
برای اين اصول  هاآنو اهمیت نسبي که  و اصول اخالقي مردم ها ارزش

 های تجربهانعکاسي از  ها تفاوتمتفاوت است. اين  يکديگر باقائل هستند، 
 باشد ميوالدين، معلمان و دوستان  تأثیرز و نی ها شکست، ها موفقیتزندگي، 
 .(1131 )صادقي،

ه نشان داددر ايران،  نیافتگي توسعهدر رابطه با علل  شده انجاممطالعات 
 استضعف فرهنگ و اخالق کار  توسعه،يکي از موانع عمده  است که

رعايت نکردن برخي معیارهای اخالقي،  .(1139 معیدفر،؛ 1131 حبیبي،)
 استآورده  به وجود غیردولتيدولتي و  های بخشزيادی را در  های نگراني

 انجام دولتي ادارات کارکنان میان که ديگری تحقیق در .(6009 جیواريان،)
 که اند هدیسر نتیجه اين به آن، بعد چهار در کار اخالق بررسي ضمن گرفته،

 بیگانگيو  يافته کاهش کار اخالقود، ش بیشتر تحصیالت چه هر ايران در
 .(1131 معیدفر،) رددا کار اخالق میزان در ای عمده نقش ،اجتماعي و سیاسي

منظم به وظائف خود عمل کند، وجود رفتار  طور بهبرای اينکه جامعه بتواند 
 اخالق، همچون چسبي اعضای جامعه را چراکهاخالقي، ضروری است. 

 از ای حوزه کار، اخالق .(6019 )آرنز و بیس لي، دارد ميکنار هم نگه 
 دربر را به کار مربوط یها ارزش و عقايد که رود مي شمار به جامعه فرهنگ

 ،زاده رجب) کند مي تبعیت جامعه و فرهنگ بر حاکم کلي قواعد از و گیرد مي
 در انساني و سالم روابط از: اند عبارتکار  اخالق کننده تبیینابعاد  .(1139

 Aو  B هاي افراد با تیپ شخصیتی (: مقایسه ویژگی1جدول )
 B تیپ Aتیپ  ها ویژگی

 کند تند مکالمه
 ماليم شديد لحن کالم

 يکنواخت زمخت -کوتاه -محکم کیفیت کالم
 گويي مکث پیش از پاسخ پاسخ آني زمان پاسخ به سؤال

 کم فراوان آه کشیدن
 داشتني آرام و دوست ابروها در هم -خصمانه -کشیده چهرهحرکات 

 گسترده در گوشه لب تبسم
 نرم، لطیف و خوشايند خشک خنده

 کم زياد فشار دادن انگشتان
 کم اغلب قطع کردن حرف ديگران

 کم اغلب تالش برای تسلط بر طرف مقابل
 هرگز اغلب پرخاشگری

 بلي خیر رضايت از شغل
 بلي بلي کردن درجات شغليتالش برای طي 

 خیر بلي احساس فوريت کارها
 اهمیت بودن بي تالش برای برنده شدن شايستگي
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 رفتارنتايج بررسي خصوصیات شخصیتي افراد حاکي از آن است که 
بستگي دارد. از سوی ديگر  هاآنشخصیتي  های خصلتافراد به منش و 

مطالعات متعدد نشان داده است که شخصیت افراد تا سطح زيادی روی 
. گذارد مي تأثیرانتخاب عملکردها، میزان غیبت از کار و استخدام کارکنان 

در بسیاری از موارد دلیل شکست افراد در انجام ندادن اثربخش وظايف 
به نیست، بلکه  هاآندر سازمان، کمبود هوش يا فقدان مهارت فني  خود

علت همسو نبودن ويژگي شخصیتي آنان با شغلي است که به عهده دارند 
 (.6001پاريزی،  نژاد ايران)

دريايي  ونقل حملخدمات  ارائهسازمان بنادر و دريانوردی بازوی مهم 
در رفتن منابع مالي آن، موجب ه کارکنانعملکرد  ضعف در هرگونه است.

مهم هر سازماني، امور  های بخشيکي از  .گردد مي وری بهرهو کاهش 
 و ترين متشکل از يکي، سابداریفه ححرمالي و حسابداری است؛ چراکه 

از  که خدماتي ماهیت و نوع دلیل به و دنیاست های حرفه ترين منضبط
 اعتماد و اعتبار بايد، شود مي ارائهشاغلین در اين حرفه )حسابداران(  سوی

 پايبندی به، آن تقويت و عتبارا اين تداوم. باشد داشتهوجود  خاصي
هدف د. دار بستگي یکار اخالق جمله از عناصر مختلف بهحسابداران 

اين پژوهش، بررسي وضعیت اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر اصلي 
است که آيا امکان  سؤالشمالي کشور و همچنین پاسخگويي به اين 

  ؟باشد مي، میسر شان شخصیتياز روی تیپ  هاآناخالق کاری  بیني پیش

 ضرورت انجام پژوهش -1-2
 علوم دانشمندان و کارشناسان انديشمندان، از بسیاری اعتقاد به

. دهند مي تشکیل را امروز نوين دنیای انکارناپذير وجه ها سازمان اجتماعي،
 تأسیس گوناگون اهداف پايه بر و مختلف های شکل به ها سازمان گرچه

 جسماني و رواني های تالش پايه بر هاآن تمامي ترديد بدون اما ،شوند مي

. شوند مي هدايت و اداره، آيد مي حساب به آن اصلي ارکان که انساني نیروی
 های باشخصیتي انسان افراد سازمان، سیستم جزء ترين مهم و اولین، درواقع

 اين بر(. دانشمندان و محققین، 1131 ،پور صادق) دنباش مي خود مختلف

 دارد وری بهره در بنیادی و اساسي سهم ،انساني سرمايه متغیر که اند عقیده
 آن تأثیر چگونگي و یکار اخالق و کار اهمیت ترديد بدون (.1191 تودارو،)

 همواره که است موضوعي ،کار به مربوط های ارزش و ها نگرش بر

 رفتاری و اجتماعي علوم نظران صاحب و دانشمندان روزافزون موردتوجه

 و تولید نهايي هدف و اصلي عامالن عنوان به افراد. باشد است و مي بوده
 پذير جامعه فرايند در که هستند رفتارهايي و ها بینش ،ها ارزش دارای توزيع،

 است هايي ارزش همینی يکي از کار اخالق .يابند مي دست هاآن به، شدن

 انجام از افراد ناخواه خواه باشد، آن فاقد ای جامعه يا سازمان فرد، چنانچه که

 و انساني نیروی وری بهره میزان بودن پايین دمانن مي باز مولد و صحیح کار
 دولتي های سازمان در خصوص به نیرو اين غیراصولي مديريت و کاری کم

 از يکي و بوده جانبه همه توسعه به دستیابي در اساسي معضالت از ،کشور

 ضعف ايران، جمله ازه توسع الدرح جوامع در وری بهره بودن پايین عوامل

 خواهد جامعه توسعه بر منفي اثرات که باشد مي کار اخالق و فرهنگ
در پژوهشي  اينکه به توجه با موضوع اين به پرداختن بنابراين /گذاشت

 بنادر شمالي کشور )نوشهر، انزلي و درحسابداران شاغل مورد اخالق کاری 
 .است برخوردار ای ويژهو ضرورت  اهمیت از ،شدهانجام نامیرآباد( 

 ادبیات تحقیق -1-3
 و اخالق کاری در داخل و تیپ شخصیتي پیرامون زيادی تحقیقات

 اندکي های بحث ولي است. شدهانجام  جداگانه صورت بهکشور  خارج

است.  گرفته شخصیتي و اخالق کاری صورتتیپ  بیندرزمینة رابطة 
مسائل جديت  يابي علتدر  Aدر مطالعات خود دريافت، افراد تیپ  تريگو

خود مسائل، برای آنان اهمیت دارد.  اندازه بهمسائل  يابي علتدارند، يعني 
دارند و بسیاری از رفتارهای  سروکاراسنادی بیشتر  های سبکاين افراد با 

، ولي میل شناختي بسیار زيادی دارند، اند غیرکالمي Aتیپ  کننده مشخص
به  تنها نهاين افراد  حد ازش بیشیوه انديشیدن و تحرک  نوعي بهيعني میل 

. دهد ميدلیل امور فیزيکي، بلکه عالوه بر واکنش به امور رواني نیز، رخ 
زماني، به شکل فوريت زماني و نیز خشم نسبت به  نظر ازاين نوع تحرک 

. اين افراد به دلیل حالت شود مي گر جلوه، کنند ميه وقت را تلف کساني ک
همیشگي، بیشتر از افراد ديگر عملکرد دستگاه سمپاتیک را  باش آماده

باالتر از حد طبیعي است. با  هاآنو میزان آدرنالین در خون  کنند مي تجربه
بعد از ، فعالیت زيادی دارد، توجه به اينکه سیستم ايمني بدن اين افراد

که  تم ايمني بدنستضعیف سیو  شوند مي فرسودگي و دچار خستگيتي مد
در  شود، ميخون  های رگباعث تنگي  کنند ميبسیار آن را تجربه  اين افراد

اين حالت است که قلب با شدت تمام، مشغول فرستادن خون به اعضای 
و  شوند مي بدن دچار آسیب و فرسودگي های رگ شود، در نتیجه ميبدن 

به بیماری قلبي  A ل احتمالي باالی ابتالی افراد تیپاز دالي يکي اين
در  ای مقايسه صورت بهی دو گروه ها ويژگي. برخي (6009، )تريگو باشد مي

 .(1130 گنجي،) ( ارائه شده است1) جدول
و خطراتي نیز در  ها آفتگر اخالق را به درختي پربار تشبیه کنیم که ا

به باغبان يا به آبي که در  توان مياخالقي را  های پشتوانه ؛کمین آن است
 درخت  ،اگر آب يا باغبان نباشد .ردـه کـتشبی ،ودـش مياری ـای درخت جـپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
که سرانجامش مرگ يا کم  هايي آفتو يا گرفتار انواع  خشکد مياخالق 

 .(1133 )مکارم شیرازی، گردد ميشدن باغ و بر است، 

 تعاریف 1-3-1
 : اخالق و شخصیت

 های پشتوانهيکي از  عنوان بهعلمای اخالق و فالسفه، شخصیت را 
. پس مسائل اخالقي، نشانه شخصیت است و هر اند نمودهاخالق معرفي 

فردی، شخصیت را در صداقت  که هنگامي. باشد مي انساني، طالب شخصیت
مالحظه کند جامعه برای  که هنگاميو  رود ميو امانت ببیند، به دنبال آن 

قائل است، طالب اين صفات  ای العاده فوقافراد مهربان و شجاع، شخصیت 
، وفا بي ترسو، یف،افراد ضع بیند مي که هنگامي و بالعکس؛ شود مياخالقي 

، خالي شود. پس رذايلاز اين  کند مي، سعي اند شخصیتفاقد  و ارزش بي
، همیشگي و بدون جانبه يک در جريان زندگي، دارای شخصیت ها انسان

و در شرايط  پذيرد مي تأثیرتغییر و تحول نیستند. هر فرد از شرايط گوناگون، 
 .(1136 مطهری،) دهد ميمتفاوتي از خود بروز  های واکنشمختلف، 

 های خصلتمسلماً توسعه و تکامل اقتصادی، جز از طريق رشد 
. گردد ميمحقق نی کار ها سازمانفرهنگي و اخالقي عوامل کار، در 

از اخالق کار، نهايتاً متمرکز در تحلیل فردی است و فرد،  ای مطالعه هرگونه
 عنوان به. اخالق کار، طبعاً هاست ارزشمرکز تجلي فرهنگ، هنجارها و 

 .(1133 توسلي،) شودمورد تحلیل واقع  تواند مييک امر اجتماعي، 
به  آن انجام و روزانه کار قبال در مسئولیت يعني؛ پذيرفتن کار اخالق

 تا تاس فرهنگي فرايند يک نیازمند اخالق اين ممکن. وجه ترين مناسب
 نکنند، نزديکي احساس آن با مردم و نیفتد جا جامعه کار، در فرهنگ

 داشت ارتباط مذهب و سنت با درگذشته کار شود. اخالق گیر همه دتوان نمي
 به  اجتماعي محیط و مدرسه خانواده، را در ای ويژه هنجاری نظم دو، هر که

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1131 فیوضات،) ديد ميصدمه  کمتر ها آسیب از جامعه و دنآور مي وجود

اخالق الزاماً به قانون و مذهب خاصي ارتباط ندارد. اخالق در شکل 
 شود ميمعنوی تعريف  های ارزشاز اصول و  ای مجموعه عنوان بهگسترده، 

 .(1133 زاهدی،) کند ميکه درستي يا نادرستي رفتار فرد يا گروه را تعیین 
 طور بهکه ممکن است  را داريم ها ارزشاز اين  ای مجموعههر يک از ما، 

نداشته باشیم. معموالً  هاآنصريح به آن توجه کنیم يا برعکس، توجهي به 
برای اين اصول  هاآنو اهمیت نسبي که  و اصول اخالقي مردم ها ارزش

 های تجربهانعکاسي از  ها تفاوتمتفاوت است. اين  يکديگر باقائل هستند، 
 باشد ميوالدين، معلمان و دوستان  تأثیرز و نی ها شکست، ها موفقیتزندگي، 
 .(1131 )صادقي،

ه نشان داددر ايران،  نیافتگي توسعهدر رابطه با علل  شده انجاممطالعات 
 استضعف فرهنگ و اخالق کار  توسعه،يکي از موانع عمده  است که

رعايت نکردن برخي معیارهای اخالقي،  .(1139 معیدفر،؛ 1131 حبیبي،)
 استآورده  به وجود غیردولتيدولتي و  های بخشزيادی را در  های نگراني

 انجام دولتي ادارات کارکنان میان که ديگری تحقیق در .(6009 جیواريان،)
 که اند هدیسر نتیجه اين به آن، بعد چهار در کار اخالق بررسي ضمن گرفته،

 بیگانگيو  يافته کاهش کار اخالقود، ش بیشتر تحصیالت چه هر ايران در
 .(1131 معیدفر،) رددا کار اخالق میزان در ای عمده نقش ،اجتماعي و سیاسي

منظم به وظائف خود عمل کند، وجود رفتار  طور بهبرای اينکه جامعه بتواند 
 اخالق، همچون چسبي اعضای جامعه را چراکهاخالقي، ضروری است. 

 از ای حوزه کار، اخالق .(6019 )آرنز و بیس لي، دارد ميکنار هم نگه 
 دربر را به کار مربوط یها ارزش و عقايد که رود مي شمار به جامعه فرهنگ

 ،زاده رجب) کند مي تبعیت جامعه و فرهنگ بر حاکم کلي قواعد از و گیرد مي
 در انساني و سالم روابط از: اند عبارتکار  اخالق کننده تبیینابعاد  .(1139

 Aو  B هاي افراد با تیپ شخصیتی (: مقایسه ویژگی1جدول )
 B تیپ Aتیپ  ها ویژگی

 کند تند مکالمه
 ماليم شديد لحن کالم

 يکنواخت زمخت -کوتاه -محکم کیفیت کالم
 گويي مکث پیش از پاسخ پاسخ آني زمان پاسخ به سؤال

 کم فراوان آه کشیدن
 داشتني آرام و دوست ابروها در هم -خصمانه -کشیده چهرهحرکات 

 گسترده در گوشه لب تبسم
 نرم، لطیف و خوشايند خشک خنده

 کم زياد فشار دادن انگشتان
 کم اغلب قطع کردن حرف ديگران

 کم اغلب تالش برای تسلط بر طرف مقابل
 هرگز اغلب پرخاشگری

 بلي خیر رضايت از شغل
 بلي بلي کردن درجات شغليتالش برای طي 

 خیر بلي احساس فوريت کارها
 اهمیت بودن بي تالش برای برنده شدن شايستگي
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 جمعي روحو  در کار جدّيت و پشتکارکار،  به عالقه و ستگيکار، دلب محل

 .(1991 پتي،) کار در مشارکت و
  :کار محیط در انساني و سالم روابط
 و شخصیت وجود پذيرفتن طريق از ارتباط برقراری توان انساني وابطر
 گرفته نظر در دارند، فرد يک با که هايي تفاوت همه و فردی های ويژگي

 و کاری مالحظه ،رويي خوش بودن، قدرشناس میزان همچنین .شود مي

 کار، محل در آراستگي داشتن، دوستانه فتارر بودن، مؤدب ديگران، مراعات

 کار محل در بودن باانضباط و کار محل در مقررات از پیروی بودن، سازگار

 يکي انساني، یها ارزش به احترامسالم هستند.  روابط های شاخص ازجمله

 مهم های جنبه از يکي. آيد مي  شمار هب اخالق جهاني اصول و معیارها از

 صفاتي داشتن تیمي، کار برقراری برای همکاران میان در اخالقي رفتارهای

 داشتن اخالقي، نفوذ داشتن تعهد، ،موقع به خونسردی ،شناسي موقعیت چون

 کارهای در قدمي پیش و بودن راهنما و الگو و تبعیض از پرهیز و عدالت

 .(6009 پتي و هیل،) باشد مي درست
  ر:کا به عالقه و بستگيدل

 و انتظارها برآوردن به مربوط های ويژگيدلبستگي و عالقه به کار 
 را شغلي های مأموريت به رفتن برای ضمني توافق و شغلي های توقع

 اشاره کاری مالقات به مؤلفه اين در موجود های مشخصه. کند مي توصیف

 به نه شغلي، های کارايي از رضايت جلب برای انتظارات حداقل که کند مي

 به کار، به مندی عالقه. کند مي برآورده را ،رفتن مسئولیت سنگین بار زير

 وابسته کار، در شدن وقف بودن، جمع حواس کار، در بودن دقیق میزان
 محل در شکیبايي و صداقت داشتن، رأی ثبات بودن، کارآمد کار، به بودن

 وادار را انسان کاری، اخالق و وجدان. دارد بستگي بودن شناس وقت و کار

 و عیب بدون کار انجام همچون هايي آرمان تحقق برای همواره تا سازد مي
 وقت و زمان در نیز و منطقي نتايج با و صداقت و دقت درنهايت و نقص

 بررسي و نظارت بدون را وظايف انجام همچنین .کند تالش مناسب،
 به مربوط های پژوهش. برساند اتمام به درستي نهايت در خارجي، عوامل

 اعتراف خود اشتباهات به باصداقت که افرادی ،دهد مي نشان اخالق

 .(6009 پتي و هیل،) هستند برخوردار بااليي نفوذ و احترام از کنند مي
  ر:کا در جديت و شتکارپ

 در باور يا ارزش يک را کار اخالق که دهند مي نشان ها بررسي

 اخالق فضیلت بودن ذاتي به اعتقاد و افراد زندگي در کار جايگاه خصوص

 به تمايل .(1931 کوئین،) دانند مي، است اخالق زندگي اساس اينکه و کار

 همچنین و کار به دادن اهمیت و کار به اعتقاد يعني کردن کار
 است سخت کارهای انجام به اعتقاد ةدهند نشان که تالش و کوشي سخت

علي و ) باشد مي وبر ماکس پروتستان کار اخالق و اسالم کار اخالق ابعاد از
 کار، در رغبت میزان به ،توان مي بعد اين های ويژگي از .(6003 اُواهان،

 در خبرگي و کار در اصرار و سماجت ،کوشي سخت کار، در شناسي وظیفه

 سر در مشکالت بر شدن چیره برای . (6009 پتي و هیل،) برد نام را کار

 توجه بعد اين به بايد کار محیط در افراد اخالق مورد در ها سازمان راه

 در اخالقي رفتارهای يافتن در سازمان مبنا ترين مهم. داشت زيادی

 به آنان نگاه نوع درآوردن سامان به و کارکنان بینش تصحیح ،ها سازمان

 .(6009 غالمي،)باشد  مي وظايفشان و مسئولین مردم، خودشان،
  روحیه جمعي و مشارکت در کار:

از:  اند عبارت روحیه جمعي و مشارکت در کار های مشخصهبرخي 
سازگاری در محیط کار، مالحظه و توجه به ديگران، برخورداری از روحیه کار 

مشارکتي، تبعیت از ضوابط و مقررات، پیروی از دستور مافوق،  صورت به
 .(1131 معیدفر،) بودنرعايت نظم و انضباط، هوشیاری در کار و صبور و آرام 

 تحقیق پیشینة -1-3-2
 Bاخالق کاری و تیپ شخصیتي  تحقیقات زيادی در دو زمینة هرچند

؛ اما با جستجو در شده انجامجداگانه  صورت به، ها سازمانافراد در  Aو 
 -مگ ايران -داک ايراناطالعات علمي معتبر داخلي از قبیل  های پايگاه

 ISI - ISC of Science - SCOPUSمانند و خارجي جهاد دانشگاهي

- JCR PubMed، مشابه با موضوع پژوهش  کامالپژوهشي  هیچ سابقة
 حاضر، يافت نشد. 

 دين ووال A شخصیتيبین تیپ  دهد مينشان  شده انجام های پژوهش
 و (1133 تشکر،) دارداضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود 

دارند رابطة مثبت فرسودگي شغلي  و A شخصیتيافراد با تیپ بین 
، و موفقیت شغلي Aنوع  يشخصیتتیپ (. همچنین بین 1196 )نصراللهي،

و  Bس، بین الگوی رفتاری تیپ برعک وجود ندارد. اماارتباط معناداری 
% 39موفقیت شغلي، همبستگي بسیار زيادی وجود دارد. ضمن اينکه 

 باشند ميو استرس فراوان  زدگي شتاب دارای Aتیپ شخصیتي مديران با 
 (.1131 زاده، پیماني)

با موضوع بررسي ارتباط تیپ  ای مطالعه( در 1191) همکارانفخری و 
پزشکي دانشگاه علوم  دانشجويانکرد تحصیلي و عمل Aو  B يشخصیت

در  A ياهواز دريافتند فراواني تیپ شخصیت شاپور جندیپزشکي دانشگاه 
بوده است. ضمناً بین  B يبین دانشجويان پزشکي بیشتر از تیپ شخصیت

و  يو عملکرد تحصیلي و همچنین بین تیپ شخصیت يتیپ شخصیت
 جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد. 

در پژوهشي ديگر، مشخص شد نوع جنسیت، سوابق شغلي و وضعیت 
اما مشارکت در کار، بر اخالق کاری  ردبر اخالق کار ندا تأثیری، تأهل

(. همچنین مطالعه 1133 نهاوندی،) استبوده  مؤثرمردان، بیشتر از زنان 
در خصوص تحلیل شکاف اخالق کار کالمي و اخالق کار حاکم  شده انجام

در مورد  رجوع اربابنشان داد، تفاوت معناداری بین نظرات کارکنان و 
، رجوع ارباب نظر ازو  ول اخالق کاری کارمندان، وجود داردپايبندی به اص

کیاکجوری و اسحق ) داردبیشتر از روابط دوستانه اهمیت  وظیفهانجام 
 (.1191 ،نیموری
 بین رابطه ،گرفت صورت همکارانش و ساکز وسیله به کهي تحقیقدر 

 کارکنان بین در شغل ترک به تمايل و شغلي های نگرش ،یکار اخالق

 اخالق به تر قوی اعتقاد داد نشان ها يافته. بررسي شد خدماتي های سازمان

 و دارد رابطه سازماني تعهد و شغلي رضايت با مستقیم صورت به ،یکار
ساکز و ) دارد رابطه شغل ترک به کمتر تمايل با غیرمستقیم طور به

يکي از محققین کشور نیجريه با مطالعات خود دريافت،  .(1999 مودراک،
 بین یمعنادار ةرابط و رددا تأثیر سازماني تعهد و شغلي رضايتبر  یکار اخالق

 (.6003 اُکپارا و وين،) داردوجود  سازماني تعهد و شغلي رضايت ،یکار اخالق

، تعهد یدر خصوص رابطه بین اخالق کار شده انجامهمچنین مطالعه 
 کشور امارات متحده عربي نشان دادسازماني و رضايت شغلي کارکنان 

 يمثبت تأثیرمتغیرهای سن، میزان تحصیالت، تجربه کاری و فرهنگ ملي، 
در تحقیقي  (6010) نارش و رادوان (.6001 يوسف،) داردبر اخالق کاری 

با عنوان بررسي رابطه بین اخالق کار اسالمي و توانايي نوآوری در 
مي در بخش دولتي های دولتي مالزی دريافتند که اخالق کار اسال نسازما

های  پاية قدرت نوآوری و ابداع در سازمانو  در سطح بااليي قرار دارد
با معیار توانايي ابداع و ن اخالق کار اسالمي باشد. همچنی دولتي مالزی مي

 مثبت دارد.  و معنادار همبستگينوآوری 

 های مؤلفه بین ي با عنوان رابطة( در پژوهش1199) و همکاران يبلويي

 میانگین باالترين که نشان دادندشخصیتي  های ويژگي اخالقي با

 و است پرورش و آموزش اخالقيفة مول به مربوط اخالقي های مولفه

. باشد ي ميطلب قدرت مؤلفه در شخصیت های ويژگي میانگین باالترين
 نیاز و طلبي قدرت طلبي، فقیتمو شخصیتي های ويژگي بینهمچنین 

 همچنین،. دارد وجود معنادار و مثبت ای رابطه اخالقي های مؤلفه با (تعلق

 ای گونه به توانند مي اخالقي های مؤلفه داد نشان رگرسیون تحلیل نتايج

 .کنند بیني پیش راتي شخصی های ويژگي معنادار
 های  ن تیپـوان رابطه بیـبا عن ژوهشيـ( در پ1139) ر و همکارانـماه

و راهبردهای يادگیری دريافتند به طور کلي بین  Aو  Bشخصیتي 
رابطه معناداری وجود ندارد  Aو  Bراهبردهای يادگیری و تیپ شخصیتي 

انتخاب راهبردهای يادگیری را توان از روی تیپ شخصیتي افراد،  و نمي
 بیني کرد. پیش

 روش تحقیق -2
تحقیقات کاربردی است و با توجه  جملة ازهدف  نظر از حاضر پژوهش

که در  رود مياز نوع تحقیقات توصیفي به شمار  ها دادهبه روش گردآوری 
 کلیه ،پژوهش اين آماری جامعه .است شده استفاده  پیمايشيروش آن از 

 درامیرآباد(  -انزلي -)بنادر نوشهر حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور
دو ، حاضر پژوهش در گیری اندازه ابزار. باشد مي فرن 99 تعدادبه  1199 سال

به علت که  باشد مي Aو  B شخصیتياخالق کاری و تیپ شنامه سرپ
 جامعهبین همه اعضای  سرشماری صورت بهحجم کوچک جامعه آماری، 

ری، گريگوکه توسط ای است  پرسشنامه یپرسشنامه اخالق کار .دش توزيع
ابعاد چهارگانه اخالق دارای  ساخته شده است و 1990 سالسي پتي در 

(، روابط سالم و انساني پرسش 19) کارو عالقه به  بستگيشامل دل یکار
(، روح پرسش 16) کاردر پرسش(، پشتکار و جديت  11) کاردر محل 

لیکرت )شامل  ای درجه پنجپرسش(، با طیف  3) در کارجمعي و مشارکت 
، بندرت طورم اين ها وقت، بعضي طورم اين ها وقت، بیشتر طورم اينهمیشه 

 متعدد تحقیقات دري پرسشنامه پايايباشد.  مي نیستم( طور اين، ابداً طورم اين

 مقدار آلفای با نامهپرسش پايايي نیا، یشاکر پژوهش در. است تأيید شده

همچنین در اين (. 6003 شاکری نیا،) استه آمد دست به %39 باخکرون
 برایکه  روزنمن و فريدمن ساختة پرسشنامه تیپ شخصیتياز  پژوهش

 نامهپرسش ايناستفاده شد.  رود، بکار مي Aو  Bرفتارهای تیپ  ارزيابي
تقسیم  Bو  A تیپ شخصیتي گروه دو به را افرادو  است سؤال 69 شامل

و از  سازی روانپرسشنامه  سؤاالت، نامهپرسش اين روايي برای .کند مي
(، پايايي 1191) همکاراندر پژوهش سلیماني و  استفاده شد. اعتبار صوری

 ،(6) جدولمحاسبه شد. در  %9149 باخکرونپرسشنامه، با ضريب آلفای 
ايايي باالی پرسشنامه و پ دهندة نشان ،پرسشنامهدو  باخکرونضريب آلفای 
 .باشد ميبه جامعه آماری  سؤاالتمرتبط بودن 

 و تیپ شخصیتی ي: ضریب پایایی پرسشنامه اخالق كار(2)جدول 

تعداد  پرسشنامه
 پرسش

ضریب آلفاي 
 استاندارد باخكرون

ضریب آلفاي 
 باخكرون

 916/0 913/0 90 اخالق کاری
 91/0 961/0 69 تیپ شخصیتي
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 جمعي روحو  در کار جدّيت و پشتکارکار،  به عالقه و ستگيکار، دلب محل

 .(1991 پتي،) کار در مشارکت و
  :کار محیط در انساني و سالم روابط
 و شخصیت وجود پذيرفتن طريق از ارتباط برقراری توان انساني وابطر
 گرفته نظر در دارند، فرد يک با که هايي تفاوت همه و فردی های ويژگي

 و کاری مالحظه ،رويي خوش بودن، قدرشناس میزان همچنین .شود مي

 کار، محل در آراستگي داشتن، دوستانه فتارر بودن، مؤدب ديگران، مراعات

 کار محل در بودن باانضباط و کار محل در مقررات از پیروی بودن، سازگار

 يکي انساني، یها ارزش به احترامسالم هستند.  روابط های شاخص ازجمله

 مهم های جنبه از يکي. آيد مي  شمار هب اخالق جهاني اصول و معیارها از

 صفاتي داشتن تیمي، کار برقراری برای همکاران میان در اخالقي رفتارهای

 داشتن اخالقي، نفوذ داشتن تعهد، ،موقع به خونسردی ،شناسي موقعیت چون

 کارهای در قدمي پیش و بودن راهنما و الگو و تبعیض از پرهیز و عدالت

 .(6009 پتي و هیل،) باشد مي درست
  ر:کا به عالقه و بستگيدل

 و انتظارها برآوردن به مربوط های ويژگيدلبستگي و عالقه به کار 
 را شغلي های مأموريت به رفتن برای ضمني توافق و شغلي های توقع

 اشاره کاری مالقات به مؤلفه اين در موجود های مشخصه. کند مي توصیف

 به نه شغلي، های کارايي از رضايت جلب برای انتظارات حداقل که کند مي

 به کار، به مندی عالقه. کند مي برآورده را ،رفتن مسئولیت سنگین بار زير

 وابسته کار، در شدن وقف بودن، جمع حواس کار، در بودن دقیق میزان
 محل در شکیبايي و صداقت داشتن، رأی ثبات بودن، کارآمد کار، به بودن

 وادار را انسان کاری، اخالق و وجدان. دارد بستگي بودن شناس وقت و کار

 و عیب بدون کار انجام همچون هايي آرمان تحقق برای همواره تا سازد مي
 وقت و زمان در نیز و منطقي نتايج با و صداقت و دقت درنهايت و نقص

 بررسي و نظارت بدون را وظايف انجام همچنین .کند تالش مناسب،
 به مربوط های پژوهش. برساند اتمام به درستي نهايت در خارجي، عوامل

 اعتراف خود اشتباهات به باصداقت که افرادی ،دهد مي نشان اخالق

 .(6009 پتي و هیل،) هستند برخوردار بااليي نفوذ و احترام از کنند مي
  ر:کا در جديت و شتکارپ

 در باور يا ارزش يک را کار اخالق که دهند مي نشان ها بررسي

 اخالق فضیلت بودن ذاتي به اعتقاد و افراد زندگي در کار جايگاه خصوص

 به تمايل .(1931 کوئین،) دانند مي، است اخالق زندگي اساس اينکه و کار

 همچنین و کار به دادن اهمیت و کار به اعتقاد يعني کردن کار
 است سخت کارهای انجام به اعتقاد ةدهند نشان که تالش و کوشي سخت

علي و ) باشد مي وبر ماکس پروتستان کار اخالق و اسالم کار اخالق ابعاد از
 کار، در رغبت میزان به ،توان مي بعد اين های ويژگي از .(6003 اُواهان،

 در خبرگي و کار در اصرار و سماجت ،کوشي سخت کار، در شناسي وظیفه

 سر در مشکالت بر شدن چیره برای . (6009 پتي و هیل،) برد نام را کار

 توجه بعد اين به بايد کار محیط در افراد اخالق مورد در ها سازمان راه

 در اخالقي رفتارهای يافتن در سازمان مبنا ترين مهم. داشت زيادی

 به آنان نگاه نوع درآوردن سامان به و کارکنان بینش تصحیح ،ها سازمان

 .(6009 غالمي،)باشد  مي وظايفشان و مسئولین مردم، خودشان،
  روحیه جمعي و مشارکت در کار:

از:  اند عبارت روحیه جمعي و مشارکت در کار های مشخصهبرخي 
سازگاری در محیط کار، مالحظه و توجه به ديگران، برخورداری از روحیه کار 

مشارکتي، تبعیت از ضوابط و مقررات، پیروی از دستور مافوق،  صورت به
 .(1131 معیدفر،) بودنرعايت نظم و انضباط، هوشیاری در کار و صبور و آرام 

 تحقیق پیشینة -1-3-2
 Bاخالق کاری و تیپ شخصیتي  تحقیقات زيادی در دو زمینة هرچند

؛ اما با جستجو در شده انجامجداگانه  صورت به، ها سازمانافراد در  Aو 
 -مگ ايران -داک ايراناطالعات علمي معتبر داخلي از قبیل  های پايگاه

 ISI - ISC of Science - SCOPUSمانند و خارجي جهاد دانشگاهي

- JCR PubMed، مشابه با موضوع پژوهش  کامالپژوهشي  هیچ سابقة
 حاضر، يافت نشد. 

 دين ووال A شخصیتيبین تیپ  دهد مينشان  شده انجام های پژوهش
 و (1133 تشکر،) دارداضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود 

دارند رابطة مثبت فرسودگي شغلي  و A شخصیتيافراد با تیپ بین 
، و موفقیت شغلي Aنوع  يشخصیتتیپ (. همچنین بین 1196 )نصراللهي،

و  Bس، بین الگوی رفتاری تیپ برعک وجود ندارد. اماارتباط معناداری 
% 39موفقیت شغلي، همبستگي بسیار زيادی وجود دارد. ضمن اينکه 

 باشند ميو استرس فراوان  زدگي شتاب دارای Aتیپ شخصیتي مديران با 
 (.1131 زاده، پیماني)

با موضوع بررسي ارتباط تیپ  ای مطالعه( در 1191) همکارانفخری و 
پزشکي دانشگاه علوم  دانشجويانکرد تحصیلي و عمل Aو  B يشخصیت

در  A ياهواز دريافتند فراواني تیپ شخصیت شاپور جندیپزشکي دانشگاه 
بوده است. ضمناً بین  B يبین دانشجويان پزشکي بیشتر از تیپ شخصیت

و  يو عملکرد تحصیلي و همچنین بین تیپ شخصیت يتیپ شخصیت
 جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد. 

در پژوهشي ديگر، مشخص شد نوع جنسیت، سوابق شغلي و وضعیت 
اما مشارکت در کار، بر اخالق کاری  ردبر اخالق کار ندا تأثیری، تأهل

(. همچنین مطالعه 1133 نهاوندی،) استبوده  مؤثرمردان، بیشتر از زنان 
در خصوص تحلیل شکاف اخالق کار کالمي و اخالق کار حاکم  شده انجام

در مورد  رجوع اربابنشان داد، تفاوت معناداری بین نظرات کارکنان و 
، رجوع ارباب نظر ازو  ول اخالق کاری کارمندان، وجود داردپايبندی به اص

کیاکجوری و اسحق ) داردبیشتر از روابط دوستانه اهمیت  وظیفهانجام 
 (.1191 ،نیموری
 بین رابطه ،گرفت صورت همکارانش و ساکز وسیله به کهي تحقیقدر 

 کارکنان بین در شغل ترک به تمايل و شغلي های نگرش ،یکار اخالق

 اخالق به تر قوی اعتقاد داد نشان ها يافته. بررسي شد خدماتي های سازمان

 و دارد رابطه سازماني تعهد و شغلي رضايت با مستقیم صورت به ،یکار
ساکز و ) دارد رابطه شغل ترک به کمتر تمايل با غیرمستقیم طور به

يکي از محققین کشور نیجريه با مطالعات خود دريافت،  .(1999 مودراک،
 بین یمعنادار ةرابط و رددا تأثیر سازماني تعهد و شغلي رضايتبر  یکار اخالق

 (.6003 اُکپارا و وين،) داردوجود  سازماني تعهد و شغلي رضايت ،یکار اخالق

، تعهد یدر خصوص رابطه بین اخالق کار شده انجامهمچنین مطالعه 
 کشور امارات متحده عربي نشان دادسازماني و رضايت شغلي کارکنان 

 يمثبت تأثیرمتغیرهای سن، میزان تحصیالت، تجربه کاری و فرهنگ ملي، 
در تحقیقي  (6010) نارش و رادوان (.6001 يوسف،) داردبر اخالق کاری 

با عنوان بررسي رابطه بین اخالق کار اسالمي و توانايي نوآوری در 
مي در بخش دولتي های دولتي مالزی دريافتند که اخالق کار اسال نسازما

های  پاية قدرت نوآوری و ابداع در سازمانو  در سطح بااليي قرار دارد
با معیار توانايي ابداع و ن اخالق کار اسالمي باشد. همچنی دولتي مالزی مي

 مثبت دارد.  و معنادار همبستگينوآوری 

 های مؤلفه بین ي با عنوان رابطة( در پژوهش1199) و همکاران يبلويي

 میانگین باالترين که نشان دادندشخصیتي  های ويژگي اخالقي با

 و است پرورش و آموزش اخالقيفة مول به مربوط اخالقي های مولفه

. باشد ي ميطلب قدرت مؤلفه در شخصیت های ويژگي میانگین باالترين
 نیاز و طلبي قدرت طلبي، فقیتمو شخصیتي های ويژگي بینهمچنین 

 همچنین،. دارد وجود معنادار و مثبت ای رابطه اخالقي های مؤلفه با (تعلق

 ای گونه به توانند مي اخالقي های مؤلفه داد نشان رگرسیون تحلیل نتايج

 .کنند بیني پیش راتي شخصی های ويژگي معنادار
 های  ن تیپـوان رابطه بیـبا عن ژوهشيـ( در پ1139) ر و همکارانـماه

و راهبردهای يادگیری دريافتند به طور کلي بین  Aو  Bشخصیتي 
رابطه معناداری وجود ندارد  Aو  Bراهبردهای يادگیری و تیپ شخصیتي 

انتخاب راهبردهای يادگیری را توان از روی تیپ شخصیتي افراد،  و نمي
 بیني کرد. پیش

 روش تحقیق -2
تحقیقات کاربردی است و با توجه  جملة ازهدف  نظر از حاضر پژوهش

که در  رود مياز نوع تحقیقات توصیفي به شمار  ها دادهبه روش گردآوری 
 کلیه ،پژوهش اين آماری جامعه .است شده استفاده  پیمايشيروش آن از 

 درامیرآباد(  -انزلي -)بنادر نوشهر حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور
دو ، حاضر پژوهش در گیری اندازه ابزار. باشد مي فرن 99 تعدادبه  1199 سال

به علت که  باشد مي Aو  B شخصیتياخالق کاری و تیپ شنامه سرپ
 جامعهبین همه اعضای  سرشماری صورت بهحجم کوچک جامعه آماری، 

ری، گريگوکه توسط ای است  پرسشنامه یپرسشنامه اخالق کار .دش توزيع
ابعاد چهارگانه اخالق دارای  ساخته شده است و 1990 سالسي پتي در 

(، روابط سالم و انساني پرسش 19) کارو عالقه به  بستگيشامل دل یکار
(، روح پرسش 16) کاردر پرسش(، پشتکار و جديت  11) کاردر محل 

لیکرت )شامل  ای درجه پنجپرسش(، با طیف  3) در کارجمعي و مشارکت 
، بندرت طورم اين ها وقت، بعضي طورم اين ها وقت، بیشتر طورم اينهمیشه 

 متعدد تحقیقات دري پرسشنامه پايايباشد.  مي نیستم( طور اين، ابداً طورم اين

 مقدار آلفای با نامهپرسش پايايي نیا، یشاکر پژوهش در. است تأيید شده

همچنین در اين (. 6003 شاکری نیا،) استه آمد دست به %39 باخکرون
 برایکه  روزنمن و فريدمن ساختة پرسشنامه تیپ شخصیتياز  پژوهش

 نامهپرسش ايناستفاده شد.  رود، بکار مي Aو  Bرفتارهای تیپ  ارزيابي
تقسیم  Bو  A تیپ شخصیتي گروه دو به را افرادو  است سؤال 69 شامل

و از  سازی روانپرسشنامه  سؤاالت، نامهپرسش اين روايي برای .کند مي
(، پايايي 1191) همکاراندر پژوهش سلیماني و  استفاده شد. اعتبار صوری

 ،(6) جدولمحاسبه شد. در  %9149 باخکرونپرسشنامه، با ضريب آلفای 
ايايي باالی پرسشنامه و پ دهندة نشان ،پرسشنامهدو  باخکرونضريب آلفای 
 .باشد ميبه جامعه آماری  سؤاالتمرتبط بودن 

 و تیپ شخصیتی ي: ضریب پایایی پرسشنامه اخالق كار(2)جدول 

تعداد  پرسشنامه
 پرسش

ضریب آلفاي 
 استاندارد باخكرون

ضریب آلفاي 
 باخكرون

 916/0 913/0 90 اخالق کاری
 91/0 961/0 69 تیپ شخصیتي
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 و نتایج ها داده وتحلیل تجزیه -3
 و A و B شخصیتي تیپ رابطه بررسي ،اين پژوهش اصلي هدف

برای . باشد مي کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران کاری اخالق
 مطرح و بررسي شد:هايي به شرح ذيل  پرسش دستیابي به اين هدف

 شمالي بنادر در شاغل حسابداران A و B شخصیتي تیپ فراواني( 1)
  است؟ چگونه کشور
 باشد؟ مي چگونه حسابداران میان در کاری اخالق وضعیت( 6)
 شاغل حسابداران کاری اخالق و A و B شخصیتي تیپ بین آيا( 1)

 دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در
اين شرح  به فرعيپرسش  چهار سوم، پرسش به پاسخگويي جهت

 مطرح و بررسي شد:
 انساني و سالم روابط مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -الف

  دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران
 کار به عالقه و بستگيدل مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -ب

 دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران
 حسابداران کار در جديت مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -ج
  دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل
 مشارکت و جمعي روحیه مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -د

 دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران
 منظور به SPSS 22ر افزا نرمبا استفاده از اطالعات،  آوری جمعپس از 

 ،از شاخص درصد توزيع فراواني توصیفيدر سطح  ،ها داده وتحلیل تجزيه
 برای کولموگروف اسمیرنوف و آزموننرمال بودن دادها از بررسي برای 

تک  T آزمون نظیر استنباطي آمار یها روش از ،یمعنادار طحي سبررس
 با دو نمونه مستقل استفاده شد. Tای و  نمونه

 ها نرمال بودن داده -3-1
 ون ـر، از آزمـربوط به هر متغیـهای م ودن دادهـب رمالـررسي نـرای بـب

 
 
 
 
 
 
 

شود  (، مشاهده مي1کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به جدول )
 ؛دباش مي 09/0که سطح معناداری همه متغیرها بیشتر از سطح خطای 

قرار دارند و در تحلیل استنباطي  در وضعیت نرمال متغیرهابنابراين تمامي 
با دو  Tو  ای نمونهتک  Tپارامتريک، نظیر  های آزموناز  توان مي، ها داده

 نمونه مستقل استفاده کرد.

 هاي تحقیق فرضیه -3-2
شمالي  حسابداران بنادر با بررسي و تحلیل پرسشنامه تیپ شخصیتي

 و A نوعتیپ شخصیتي  دارایحسابداران از  %99 شد، مشخص کشور
مشخصات توصیفي متغیر  .باشند مي B نوعتیپ شخصیتي  % دارای11

 Tاخالق کاری بین حسابداران بنادر شمالي با استفاده از آزمون 
 ارائه شده است.(9و )( 1ای در جدول ) نمونه تک

 : مشخصات توصیفی متغیر اخالق كاري(4)جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد نمونه متغیر

 11619/0 0991/1 99 کاریاخالق 

 T، نتايج آزمون شود ميمشاهده ( 9( و )1)جداول که در  طور همان
معنادار است که  000/0معادل  09/0در سطح خطای کمتر از  ای نمونه تک
یانگین مورد ارزش آزمون )م و 0991/1. همچنین میانگین نمونه باشد مي
شده است که  گزارش 09903/1اختالف میانگین معادل  و 1 (ادعا

 دراخالق کاری  گیريم بنابراين نتیجه مي. باشد دهندة معناداری مي نشان
 .بسیار مطلوبي قرار دارده نمونه در سطح گرو

اخالق  و Aو  Bبین تیپ شخصیتي آيا "برای پاسخ به اين پرسش که 
  "؟کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد

 يک فرضیه اصلي و چهار فرضیه فرعي مورد آزمون قرار گیرد. الزم است
روابط سالم و  ةو مؤلف Aو  Bاول: بین تیپ شخصیتي فرعي فرضیة 

 .معناداری وجود دارد شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة انساني حسابداران 
، سطح معناداری %9در سطح خطای کمتر از  دهد ( نشان مي9)جدول 

  ايج رديفـنتبا توجه به  باشد. % مي9ر از ـو بیشت 699/0آزمون لون معادل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : گزارش وضعیت نرمال بودن متغیرها(3)جدول 
 وضعیت سطح خطا سطح معناداري آماره آزمون كلموگروف اسمیرنف انحراف استاندارد میانگین فراوانی بین متغیرهاي پیش

 نرمال 09/0 910/0 316/0 19139/0 0901/1 99 و عالقه به کار دلبستگي
 نرمال 09/0 191/0 911/0 91911/0 6196/1 99 روحیه جمعي و مشارکت

 نرمال 09/0 610/0 069/1 90066/0 6131/1 99 جديت در کار
 نرمال 09/0 193/0 393/0 96310/0 6039/1 99 روابط سالم و انساني

 نرمال 09/0 391/0 909/0 11619/0 0991/1 99 اخالق در کار

 اي نمونه تک T: نتایج آزمون (5)جدول 
 %55سطح اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداري درجه آزادي Tآماره  متغیر
 حد پايین حد باال     

 1369/1 9933/0 09903/1 04000 93 313/19 اخالق کاری

 

سطح با عنايت به و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول اول 
 میانگین ،%9در سطح خطای کمتر از  شود مي، مشاهده Tمعناداری آزمون 

با همديگر اختالف  B و Aدر بین دو گروه  روابط سالم و انساني مؤلفة
معادل اختالف میانگین میان دو گروه  نتیجه درو  ردمعناداری ندا

که اين اختالف با توجه به سطح  ای گونه به قابل توجیه نیست، -01969/0
بین  گیريم مينتیجه پس  .یستن عنادارم -696/0يعني  T آزمون معناداری

ن شاغل در روابط سالم و انساني حسابدارا مؤلفةو  Bو  Aتیپ شخصیتي 
 .داردنمعناداری وجود  بنادر شمالي کشور رابطة

و عالقه  بستگيدل مؤلفة و Aو  Bبین تیپ شخصیتي دوم: فرعي فرضیة 
  .به کار حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد

، سطح %9در سطح خطای کمتر از  شود ميمشاهده  (3در جدول )
با توجه به  باشد. مي% 9بیشتر از  و 196/0معادل  معناداری آزمون لون

با و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول نتايج رديف اول 
که در سطح خطای  شود مي، مشاهده Tسطح معناداری آزمون عنايت به 

 و Aدر بین دو گروه  و عالقه به کار بستگيدل مؤلفة، میانگین %9کمتر از 
B اختالف میانگین میان دو  نتیجه درو رد با همديگر اختالف معناداری ندا

که اين اختالف با  ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  -03919/0گروه معادل 
نتیجه . پس نیست معنادار -301/0يعني  Tآزمون  معناداریتوجه به سطح 

 و عالقه به کار بستگيدل مؤلفةو  Bو  Aبین تیپ شخصیتي  گیريم مي
 .داردنمعناداری وجود  ن شاغل در بنادر شمالي کشور رابطةحسابدارا

جديت در کار  مؤلفة و Aو  Bبین تیپ شخصیتي  فرضیة فرعي سوم:
 .حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%، سطح 9شود در سطح خطای کمتر از  ( مشاهده مي3در جدول )
وجه ـاشد. با تـب مي %9ر از ـو بیشت 039/0ون معادل ـون لـمعناداری آزم

با و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول نتايج رديف اول  به
که در سطح خطای  شود مي، مشاهده Tبه سطح معناداری آزمون عنايت 

با همديگر  Bو  Aگروه بین دو جديت در کار  مؤلفة، میانگین %9کمتر از 
اختالف میانگین میان دو گروه معادل  نتیجه درو  اختالف معناداری ندارد

که اين اختالف با توجه به سطح  ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  10316/0
بین  گیريم ميپس نتیجه  .نیستمعنادار  311/0 يعني Tمعناداری آزمون 
جديت در کار حسابداران شاغل در بنادر  مؤلفةو  Bو  Aتیپ شخصیتي 

 .نداردشمالي کشور رابطه معناداری وجود 
 مؤلفة روحیة و Aو  Bبین تیپ شخصیتي چهارم: فرعي فرضیة 

جمعي و مشارکت در کار حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه 
 .معناداری وجود دارد

، سطح %9که در سطح خطای کمتر از  شود ميمشاهده ( 9در جدول )
نتايج  توه بهباشد. با  % مي9و بیشتر از  996/0معادل معناداری آزمون لون 

و همچنین با  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول رديف اول 
که در سطح خطای  شود مي ، مشاهدهTتوجه به سطح معناداری آزمون 

جمعي و مشارکت در کار در بین دو  مؤلفة روحیة، میانگین %9کمتر از 
اختالف  درنتیجهو  معناداری نداردبا همديگر اختالف  Bو  Aگروه 

 که ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  -09963/0میانگین میان دو گروه معادل 
معنادار  -931/0يعني  Tمعناداری آزمون اين اختالف با توجه به سطح 

 روحیة مـؤلفةو  Bو  Aي ـبین تیپ شخصیت گیريـم مي. پس نتیجه نیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با دو نمونة مستقل T: تحلیل آزمون (7) جدول
 %55سطح اطمینان با  Tآزمون  آزمون لون

سطح  درجه آزادی T آماره سطح معناداری Fآماره  ستگي و عالقه به کاردلب
 معناداری

اختالف 
 میانگین

اختالف خطای انحراف 
 حد باال حد پايین استاندارد

 19309/0 -16393/0 16196/0 -03919/0 139/0 93 -301/0 196/0 311/0 برابری واريانس
 19316/0 -11361/0 16999/0 03919/0 900/0 311/19 -931/0   واريانسعدم برابری 

 مستقل با دو نمونة T(: تحلیل آزمون 8) جدول  
 %55سطح اطمینان با  Tآزمون  آزمون لون

سطح  درجه آزادی Tآماره  سطح معناداری F آماره جديت در کار
 معناداری

اختالف 
 میانگین

اختالف خطای انحراف 
 حد باال حد پايین استاندارد

 13099/0 -19911/0 11199/0 10316/0 119/0 93 311/0 039/0 933/6 برابری واريانس
 19603/0 -11331/0 16316/0 10316/0 101/0 911/99 311/0   عدم برابری واريانس

 با دو نمونه مستقل T(: تحلیل آزمون 5)جدول 
 %55سطح اطمینان با  Tآزمون   آزمون لون

جمعي و مشارکت روحیه 
سطح  درجه آزادی Tآماره   سطح معناداری  F آماره در کار

 معناداری
اختالف 
 میانگین

اختالف خطای انحراف 
 حد باال حد پايین استاندارد

 13331/0 -13310/0 11111/0 -09963/0 901/0 93 -931/0  996/0 006/0 برابری واريانس
 19019/0 -13101/0 11610/0 -09963/0 909/0 193/96 -999/0    عدم برابری واريانس
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 و نتایج ها داده وتحلیل تجزیه -3
 و A و B شخصیتي تیپ رابطه بررسي ،اين پژوهش اصلي هدف

برای . باشد مي کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران کاری اخالق
 مطرح و بررسي شد:هايي به شرح ذيل  پرسش دستیابي به اين هدف

 شمالي بنادر در شاغل حسابداران A و B شخصیتي تیپ فراواني( 1)
  است؟ چگونه کشور
 باشد؟ مي چگونه حسابداران میان در کاری اخالق وضعیت( 6)
 شاغل حسابداران کاری اخالق و A و B شخصیتي تیپ بین آيا( 1)

 دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در
اين شرح  به فرعيپرسش  چهار سوم، پرسش به پاسخگويي جهت

 مطرح و بررسي شد:
 انساني و سالم روابط مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -الف

  دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران
 کار به عالقه و بستگيدل مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -ب

 دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران
 حسابداران کار در جديت مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -ج
  دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل
 مشارکت و جمعي روحیه مؤلفة و A و B شخصیتي تیپ بین آيا -د

 دارد؟ وجود معناداری رابطة کشور شمالي بنادر در شاغل حسابداران
 منظور به SPSS 22ر افزا نرمبا استفاده از اطالعات،  آوری جمعپس از 

 ،از شاخص درصد توزيع فراواني توصیفيدر سطح  ،ها داده وتحلیل تجزيه
 برای کولموگروف اسمیرنوف و آزموننرمال بودن دادها از بررسي برای 

تک  T آزمون نظیر استنباطي آمار یها روش از ،یمعنادار طحي سبررس
 با دو نمونه مستقل استفاده شد. Tای و  نمونه

 ها نرمال بودن داده -3-1
 ون ـر، از آزمـربوط به هر متغیـهای م ودن دادهـب رمالـررسي نـرای بـب

 
 
 
 
 
 
 

شود  (، مشاهده مي1کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به جدول )
 ؛دباش مي 09/0که سطح معناداری همه متغیرها بیشتر از سطح خطای 

قرار دارند و در تحلیل استنباطي  در وضعیت نرمال متغیرهابنابراين تمامي 
با دو  Tو  ای نمونهتک  Tپارامتريک، نظیر  های آزموناز  توان مي، ها داده

 نمونه مستقل استفاده کرد.

 هاي تحقیق فرضیه -3-2
شمالي  حسابداران بنادر با بررسي و تحلیل پرسشنامه تیپ شخصیتي

 و A نوعتیپ شخصیتي  دارایحسابداران از  %99 شد، مشخص کشور
مشخصات توصیفي متغیر  .باشند مي B نوعتیپ شخصیتي  % دارای11

 Tاخالق کاری بین حسابداران بنادر شمالي با استفاده از آزمون 
 ارائه شده است.(9و )( 1ای در جدول ) نمونه تک

 : مشخصات توصیفی متغیر اخالق كاري(4)جدول 
 انحراف معیار میانگین تعداد نمونه متغیر

 11619/0 0991/1 99 کاریاخالق 

 T، نتايج آزمون شود ميمشاهده ( 9( و )1)جداول که در  طور همان
معنادار است که  000/0معادل  09/0در سطح خطای کمتر از  ای نمونه تک
یانگین مورد ارزش آزمون )م و 0991/1. همچنین میانگین نمونه باشد مي
شده است که  گزارش 09903/1اختالف میانگین معادل  و 1 (ادعا

 دراخالق کاری  گیريم بنابراين نتیجه مي. باشد دهندة معناداری مي نشان
 .بسیار مطلوبي قرار دارده نمونه در سطح گرو

اخالق  و Aو  Bبین تیپ شخصیتي آيا "برای پاسخ به اين پرسش که 
  "؟کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد

 يک فرضیه اصلي و چهار فرضیه فرعي مورد آزمون قرار گیرد. الزم است
روابط سالم و  ةو مؤلف Aو  Bاول: بین تیپ شخصیتي فرعي فرضیة 

 .معناداری وجود دارد شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة انساني حسابداران 
، سطح معناداری %9در سطح خطای کمتر از  دهد ( نشان مي9)جدول 

  ايج رديفـنتبا توجه به  باشد. % مي9ر از ـو بیشت 699/0آزمون لون معادل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : گزارش وضعیت نرمال بودن متغیرها(3)جدول 
 وضعیت سطح خطا سطح معناداري آماره آزمون كلموگروف اسمیرنف انحراف استاندارد میانگین فراوانی بین متغیرهاي پیش

 نرمال 09/0 910/0 316/0 19139/0 0901/1 99 و عالقه به کار دلبستگي
 نرمال 09/0 191/0 911/0 91911/0 6196/1 99 روحیه جمعي و مشارکت

 نرمال 09/0 610/0 069/1 90066/0 6131/1 99 جديت در کار
 نرمال 09/0 193/0 393/0 96310/0 6039/1 99 روابط سالم و انساني

 نرمال 09/0 391/0 909/0 11619/0 0991/1 99 اخالق در کار

 اي نمونه تک T: نتایج آزمون (5)جدول 
 %55سطح اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداري درجه آزادي Tآماره  متغیر
 حد پايین حد باال     

 1369/1 9933/0 09903/1 04000 93 313/19 اخالق کاری

 

سطح با عنايت به و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول اول 
 میانگین ،%9در سطح خطای کمتر از  شود مي، مشاهده Tمعناداری آزمون 

با همديگر اختالف  B و Aدر بین دو گروه  روابط سالم و انساني مؤلفة
معادل اختالف میانگین میان دو گروه  نتیجه درو  ردمعناداری ندا

که اين اختالف با توجه به سطح  ای گونه به قابل توجیه نیست، -01969/0
بین  گیريم مينتیجه پس  .یستن عنادارم -696/0يعني  T آزمون معناداری

ن شاغل در روابط سالم و انساني حسابدارا مؤلفةو  Bو  Aتیپ شخصیتي 
 .داردنمعناداری وجود  بنادر شمالي کشور رابطة

و عالقه  بستگيدل مؤلفة و Aو  Bبین تیپ شخصیتي دوم: فرعي فرضیة 
  .به کار حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد

، سطح %9در سطح خطای کمتر از  شود ميمشاهده  (3در جدول )
با توجه به  باشد. مي% 9بیشتر از  و 196/0معادل  معناداری آزمون لون

با و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول نتايج رديف اول 
که در سطح خطای  شود مي، مشاهده Tسطح معناداری آزمون عنايت به 

 و Aدر بین دو گروه  و عالقه به کار بستگيدل مؤلفة، میانگین %9کمتر از 
B اختالف میانگین میان دو  نتیجه درو رد با همديگر اختالف معناداری ندا

که اين اختالف با  ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  -03919/0گروه معادل 
نتیجه . پس نیست معنادار -301/0يعني  Tآزمون  معناداریتوجه به سطح 

 و عالقه به کار بستگيدل مؤلفةو  Bو  Aبین تیپ شخصیتي  گیريم مي
 .داردنمعناداری وجود  ن شاغل در بنادر شمالي کشور رابطةحسابدارا

جديت در کار  مؤلفة و Aو  Bبین تیپ شخصیتي  فرضیة فرعي سوم:
 .حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%، سطح 9شود در سطح خطای کمتر از  ( مشاهده مي3در جدول )
وجه ـاشد. با تـب مي %9ر از ـو بیشت 039/0ون معادل ـون لـمعناداری آزم

با و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول نتايج رديف اول  به
که در سطح خطای  شود مي، مشاهده Tبه سطح معناداری آزمون عنايت 

با همديگر  Bو  Aگروه بین دو جديت در کار  مؤلفة، میانگین %9کمتر از 
اختالف میانگین میان دو گروه معادل  نتیجه درو  اختالف معناداری ندارد

که اين اختالف با توجه به سطح  ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  10316/0
بین  گیريم ميپس نتیجه  .نیستمعنادار  311/0 يعني Tمعناداری آزمون 
جديت در کار حسابداران شاغل در بنادر  مؤلفةو  Bو  Aتیپ شخصیتي 

 .نداردشمالي کشور رابطه معناداری وجود 
 مؤلفة روحیة و Aو  Bبین تیپ شخصیتي چهارم: فرعي فرضیة 

جمعي و مشارکت در کار حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه 
 .معناداری وجود دارد

، سطح %9که در سطح خطای کمتر از  شود ميمشاهده ( 9در جدول )
نتايج  توه بهباشد. با  % مي9و بیشتر از  996/0معادل معناداری آزمون لون 

و همچنین با  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول رديف اول 
که در سطح خطای  شود مي ، مشاهدهTتوجه به سطح معناداری آزمون 

جمعي و مشارکت در کار در بین دو  مؤلفة روحیة، میانگین %9کمتر از 
اختالف  درنتیجهو  معناداری نداردبا همديگر اختالف  Bو  Aگروه 

 که ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  -09963/0میانگین میان دو گروه معادل 
معنادار  -931/0يعني  Tمعناداری آزمون اين اختالف با توجه به سطح 

 روحیة مـؤلفةو  Bو  Aي ـبین تیپ شخصیت گیريـم مي. پس نتیجه نیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با دو نمونة مستقل T: تحلیل آزمون (7) جدول
 %55سطح اطمینان با  Tآزمون  آزمون لون

سطح  درجه آزادی T آماره سطح معناداری Fآماره  ستگي و عالقه به کاردلب
 معناداری

اختالف 
 میانگین

اختالف خطای انحراف 
 حد باال حد پايین استاندارد

 19309/0 -16393/0 16196/0 -03919/0 139/0 93 -301/0 196/0 311/0 برابری واريانس
 19316/0 -11361/0 16999/0 03919/0 900/0 311/19 -931/0   واريانسعدم برابری 

 مستقل با دو نمونة T(: تحلیل آزمون 8) جدول  
 %55سطح اطمینان با  Tآزمون  آزمون لون

سطح  درجه آزادی Tآماره  سطح معناداری F آماره جديت در کار
 معناداری

اختالف 
 میانگین

اختالف خطای انحراف 
 حد باال حد پايین استاندارد

 13099/0 -19911/0 11199/0 10316/0 119/0 93 311/0 039/0 933/6 برابری واريانس
 19603/0 -11331/0 16316/0 10316/0 101/0 911/99 311/0   عدم برابری واريانس

 با دو نمونه مستقل T(: تحلیل آزمون 5)جدول 
 %55سطح اطمینان با  Tآزمون   آزمون لون

جمعي و مشارکت روحیه 
سطح  درجه آزادی Tآماره   سطح معناداری  F آماره در کار

 معناداری
اختالف 
 میانگین

اختالف خطای انحراف 
 حد باال حد پايین استاندارد

 13331/0 -13310/0 11111/0 -09963/0 901/0 93 -931/0  996/0 006/0 برابری واريانس
 19019/0 -13101/0 11610/0 -09963/0 909/0 193/96 -999/0    عدم برابری واريانس
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 ر شمالي کشور رابطةحسابداران شاغل در بنادجمعي و مشارکت در کار 
 .داردنمعناداری وجود 

و اخالق کاری حسابداران  Bو  Aبین تیپ شخصیتي  :فرضیه اصلي
 ر رابطه معناداری وجود دارد.شاغل در بنادر شمالي کشو

، سطح %9که در سطح خطای کمتر از  شود ميمشاهده ( 10ل )جدودر 
 باشد. با توجه به % مي9و بیشتر از  913/0معناداری آزمون لون معادل 

با و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول نتايج رديف اول 
که در سطح خطای  شود مي، مشاهده Tبه سطح معناداری آزمون  عنايت

با  B و Aدر بین دو گروه اخالق کاری  مؤلفة، میانگین %9کمتر از 
اختالف میانگین میان دو گروه  نتیجه درو ارد همديگر اختالف معناداری ند

که اين اختالف با توجه به  ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  -00169/0معادل 
 گیريم مينتیجه  . پسنیستمعنادار  -01/0يعني  T آزمون معناداریسطح 

و اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر  Bو  Aبین تیپ شخصیتي 
 .داردنشمالي کشور رابطه معناداری وجود 

  گیري یجهنت -4

حسابداران شاغل در % 99 حدودپژوهش حاضر اين ی ها يافتهبراساس 
 Bنوع تیپ دارای  % 11و  Aنوع  تیپ شخصیتي دارای بنادر شمالي

 A يفراواني تعداد حسابداران با تیپ شخصیت به عبارت ديگر، اشند.ب مي
وضعیت اخالق  .است B يبیشتر از فراواني تعداد حسابداران با تیپ شخصیت
قرار دارد. در سطح مطلوبي  کاری در میان حسابداران شاغل در بنادر کشور

 اخالقو  Aو  Bبین تیپ شخصیتي  دانشان د پژوهشنتايج همچنین 
از  ،. بنابراينمعناداری وجود ندارد رابطةحسابداران بنادر شمالي کشور کاری 

. کرد بیني پیشها را آناخالق کاری  توان روی تیپ شخصیتي افراد نمي
بستگي و مانند دلاخالق خاصي  ازافراد برخورداری به خاطر  همچنین

ل کار، مح در انساني و سالم ، روابطدر کار جدّيت و کار، پشتکار به عالقه
تیپ شخصیتي دارای  توان ادعا کرد که آنها نمي ،مشارکتو  جمعيروحیة 

A  ياB به حسابداران شاغل در بنادر  توان مين به عبارت ديگر،. باشند مي
را  Bيا  A تیپ شخصیتي ،که دارند ای به خاطر اخالق کاریشمالي کشور 

  نسبت داد.

 
 
 
 
 

شکاف بین اخالق کار های آتي در مورد  در پژوهش شود ميپیشنهاد   
 اخالقو ( حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشورکالمي )بر اساس نظرات 

 شود ميپیشنهاد تحقیق شود. ( انرجوع اربابت قضاوکار حاکم )بر اساس 
از سوی  ،اولین باربرای که  انیاگرام نظرية از ،برای متغیر تیپ شخصیتي

و افراد را به نه تیپ مختلف  ارائهجورجیوف، دانشمند بزرگ روسي 
به بررسي رابطه تیپ  توان ميهمچنین  .شوداستفاده  کرد،صیتي تقسیم شخ

نظیر  و اخالقي حسابداران ای حرفهفتار آئین ر های مؤلفهشخصیتي با 
 پرداخت. غیر آن رازداری و ،صداقت

 راجعم
 های تیپ .(1191. )معاشری، امین اسدی، پروا؛ اکبری ديباور؛ احمد؛ .1

 انتشارات جنگل، چاپ اول. ن، تهران.شخصیتي در سازما
 بدنيتربیت تعیین تیپ شخصیتي مديران (. 1131. )زاده، حسین نيپیما .6

علوم و  بدنيتربیت دانشکده  کشور و ارتباط آن با موفقیت. های دانشگاه
 .چهاردهم شماره حرکت،ورزشي دانشگاه تهران، نشريه 

، نشر دانشگاه پیام نور، تهران شخصیت. ارزشیابي(. 1191. )مرتضي ترخان، .1
 .دوره هشتم

 الگوی پروری، فرزند یها نگرش رابطه بررسي (.1133. )بهرام تشکر، .1
 عملکرد شخصیتي A و امتحان ضطرابا با والدين ييگرا جزم و ييگرا کمال
 کارشناسي نامه انيپا .آباده شهرستان راهنمايي سوم پسر آموزان دانش يلیتحص
 .شناسي روان و تربیتي لومع دانشکده اهواز، چمران شهید دانشگاه ارشد،

 کار اخالق تجربي مطالعه(. 1133. )ميمرنهاوندی،  نجار غالم عباس؛ توسلي، .9
 .1شماره  م،شش دوره، زنان پژوهش .جنسیت بر تأکید با

 .1 شماره کار. ماهنامه تدبیر، فرهنگ(. 1131. )جعفری مصطفي محمد؛ حبیبي، .9
 نامه .در ايران کاری وجدان ضعف و ها ارزش(. 1139. )احمد ،زاده رجب .3

 .9 شماره سال دوم، ،پژوهش
 (.نگرش تطبیقي) يجهانمديريت فراملیتي و (. 1133. )ساداتال زاهدی، شمس .3

 چاپ هشتم.، تهران، انتشارات سمت
رابطه اخالق کاری با رضايت شغلي و (. 1191. )سلیماني، نادر و همکاران .9

پژوهشي رهیافتي نو در ـ  فصلنامه علمي .استرس شغلي کارکنان مرودشت
 .مديريت آموزشي، سال سوم، شماره يک

ل، اوّ چاپ ،تهران. اجتماعي اخالق های پايه (.1131. )صادقي، محمدرضا .10
 .اشاره انتشارات

ارتباط تیپ (. 1191. )بتولمرعشي،  ؛محمدرضا، دوست قح ؛فخری، احمد .11
و عملکرد تحصیلي در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم  Aو  Bشخصیت 

آموزش  توسعةپژوهشي مي ـ اهواز. فصلنامه عل شاپور جندیپزشکي دانشگاه 
 .6شماره ، سال پنجم، شاپور جندی

 در کوشش و کار جايگاه بررسي(. 1131. )بارت حسیني مجید ابراهیم؛ فیوضات، .16
 .11-16شماره  انساني علوم نامه پژوهشي. فارس شعر

 با دو نمونة مستقل T(: تحلیل آزمون 11) جدول
 %55با سطح اطمینان  Tآزمون  آزمون لون

سطح  درجه آزادی Tآماره  سطح معناداری Fآماره  اخالق کاری
اختالف خطای انحراف  اختالف میانگین معناداری

 حد باال حد پايین استاندارد

 61901/0 -66196/0 10901/0 -00169/0 939/0 93 -010/0 913/0 011/0 برابری واريانس
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 ر شمالي کشور رابطةحسابداران شاغل در بنادجمعي و مشارکت در کار 
 .داردنمعناداری وجود 

و اخالق کاری حسابداران  Bو  Aبین تیپ شخصیتي  :فرضیه اصلي
 ر رابطه معناداری وجود دارد.شاغل در بنادر شمالي کشو

، سطح %9که در سطح خطای کمتر از  شود ميمشاهده ( 10ل )جدودر 
 باشد. با توجه به % مي9و بیشتر از  913/0معناداری آزمون لون معادل 

با و  کند ميکه شرط برابری واريانس را ايجاب جدول نتايج رديف اول 
که در سطح خطای  شود مي، مشاهده Tبه سطح معناداری آزمون  عنايت

با  B و Aدر بین دو گروه اخالق کاری  مؤلفة، میانگین %9کمتر از 
اختالف میانگین میان دو گروه  نتیجه درو ارد همديگر اختالف معناداری ند

که اين اختالف با توجه به  ای گونه بهقابل توجیه نیست؛  -00169/0معادل 
 گیريم مينتیجه  . پسنیستمعنادار  -01/0يعني  T آزمون معناداریسطح 

و اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر  Bو  Aبین تیپ شخصیتي 
 .داردنشمالي کشور رابطه معناداری وجود 

  گیري یجهنت -4

حسابداران شاغل در % 99 حدودپژوهش حاضر اين ی ها يافتهبراساس 
 Bنوع تیپ دارای  % 11و  Aنوع  تیپ شخصیتي دارای بنادر شمالي

 A يفراواني تعداد حسابداران با تیپ شخصیت به عبارت ديگر، اشند.ب مي
وضعیت اخالق  .است B يبیشتر از فراواني تعداد حسابداران با تیپ شخصیت
قرار دارد. در سطح مطلوبي  کاری در میان حسابداران شاغل در بنادر کشور

 اخالقو  Aو  Bبین تیپ شخصیتي  دانشان د پژوهشنتايج همچنین 
از  ،. بنابراينمعناداری وجود ندارد رابطةحسابداران بنادر شمالي کشور کاری 

. کرد بیني پیشها را آناخالق کاری  توان روی تیپ شخصیتي افراد نمي
بستگي و مانند دلاخالق خاصي  ازافراد برخورداری به خاطر  همچنین

ل کار، مح در انساني و سالم ، روابطدر کار جدّيت و کار، پشتکار به عالقه
تیپ شخصیتي دارای  توان ادعا کرد که آنها نمي ،مشارکتو  جمعيروحیة 

A  ياB به حسابداران شاغل در بنادر  توان مين به عبارت ديگر،. باشند مي
را  Bيا  A تیپ شخصیتي ،که دارند ای به خاطر اخالق کاریشمالي کشور 

  نسبت داد.

 
 
 
 
 

شکاف بین اخالق کار های آتي در مورد  در پژوهش شود ميپیشنهاد   
 اخالقو ( حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشورکالمي )بر اساس نظرات 

 شود ميپیشنهاد تحقیق شود. ( انرجوع اربابت قضاوکار حاکم )بر اساس 
از سوی  ،اولین باربرای که  انیاگرام نظرية از ،برای متغیر تیپ شخصیتي

و افراد را به نه تیپ مختلف  ارائهجورجیوف، دانشمند بزرگ روسي 
به بررسي رابطه تیپ  توان ميهمچنین  .شوداستفاده  کرد،صیتي تقسیم شخ
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Abstract 
he best way to attract the shipping lines to a port is to improve operational capabilities and making 
the best use of the existing facilities with the aim of reducing the time for loading and discharge of 

cargo. To this end, the satisfaction of the customers will not be achieved without providing quality 
services to them on the basis of the predetermined patterns in a way that they would be convinced that 
there is a controlled and integrated system for provisions of services in the port. A port or a terminal is 
identical to an industrial-commercial unit and like any other manufacturing and service unit, it should be 
quite clear that what is going to be done for fulfilling the needs of the customers. Therefore, it is 
necessary that the performance should be measured and verified having regard to the customers' 
expectations. In evaluation of the performance in loading and discharge of cargo in a port, it is important 
to know that how much of assets such as berth should be utilized. To this end, the main question of this 
research is that: How has been the berth occupancy in Noshahr port? To answer this question, the 
methodology applied in this research has been calculation of a set of port and maritime indicators 
approved by UNCTAD. The calculations indicate that the average berth occupancy per ship in 
Nohshahr port has reduced from 2.8 days in 2014 to 1.9 days in 2016 which apparently is indicates 
increased productivity in Noshahr port's berths. However, the statistics of the port calls (incoming ships) 
is indicative of the fact that decreased berth occupancy is attributable to the decrease in port calls. The 
finding of the research show that the number of ship calling to Nohshar port and cargo handling 
operation in this port has reduced which indicates the lack of prosperity in Nohshahr. 

Key words: port, berth, ship, loading and discharge, port and maritime indicators. 
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Abstract 
n the current situation, competitiveness depends on human capital. One of the main concerns of managers, especially 
in the public sector, employment and positions the position of the various issues involved in the decisions they are 

involved. Such as work ethic. So, knowing the work ethic of the staff in their personality type, the main purpose of this 
research. This study is a descriptive study. This study, all accounting northern ports (port of Noshahr, Anzali and 
Amirabad) during the year 1395 and to 59 people. Measuring instruments identified two questions a work ethic and 
personality types B و   A due to the small size of the population, were distributed between all members of society. 
Cronbach's alpha coefficient to measure and analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t and t with 
two independent samples was used. The results showed that accountants working in the northern ports are a very good 
work ethic. Between personality type B و   A Dimensions work ethic (health and human relations at work, devotion to 
work diligently and seriously Drkar- collective spirit and participation in the work) there is a significant relationship. 
This is not that kind of character, work ethic, they predicted. 

Keywords: Personality Types A&B, Work Ethic, Accountants, Iran's Northern Ports 
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