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چکیده

در شرايط فعلي ،قدرت رقابتي سازمانها درگروی سرمايه انساني است .يکي از دغدغههای مديران سازمانها ،عليالخصوص در بخش دولتي ،بکارگیری افراد

در جايگاه و پست سازماني است که عوامل مختلفي از قبیل اخالق کاری در امر تصمیمگیری آنها مؤثر ميباشد .بنابراين ،شناخت اخالق کاری کارکنان از روی
تیپ شخصیتي آنها ،هدف اصلي اين پژوهش ميباشد.
روش پژوهش حاضر ،توصیفي و از نوع پیمايشي ميباشد .جامعه آماری اين پژوهش ،کلیه حسابداران شاغل در بنادر نوشهر ،انزلي و امیرآباد ،طي سال ،1199
به تعداد  99نفر ميباشند .ابزار اندازهگیری ،دو پرسشنامه اخالق کاری و تعیین تیپ شخصیتي  Bو  Aميباشد که به علت حجم کوچک جامعه آماری ،بین همه
اعضای جامعه توزيع گرديد .جهت اندازهگیری پايايي پرسشنامهها از ضريب آلفای کرونباخ و بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها ،از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف،
 Tتک نمونهای و  Tبا دو نمونه مستقل استفاده شد.
يافتهها نشان داد وضعیت اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور در سطح بسیار مطلوبي قرار دارد .همچنین بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو ابعاد
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معناداری وجود ندارد و نميتوان از روی تیپ شخصیتي افراد ،اخالق کاری آنها را پیشبیني کرد .به عبارت ديگر ،نميتوان به افراد به خاطر برخورداری از اخالق
خاصي مانند دلبستگي و عالقه به کار ،پشتکار و جدّيت در کار ،روابط سالم و انساني در محل کار و روح جمعي و مشارکتي که در کار دارند ،نوع خاصي از تیپ
شخصیتي  Aيا  Bرا نسبت داد.
واژههاي كلیدي :تیپهای شخصیتي  Bو  ،Aاخالق کاری ،حسابداران ،بنادر شمالي
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 -1مقدمه
يکي از مباحث اصلي علم روانشناسي ،ويژگيهای شخصیتي افراد
ميباشد .از آنجا که اين ويژگيها ،زيربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل
ميدهند ،پرداختن به اين مقوله ميتواند جنبههای خاصي از عملکرد افراد
را در زمینههای مختلف روشن سازد .از مصاديق بارز اين موضوع ،تأثیر
ويژگي شخصیتي افراد بر اخالق کاری آنان ميباشد (کريمي.)1139 ،
در سالهای اخیر ،روانشناسي شخصیت پیشرفت قابل مالحظهای
داشته است ،رويکردهای مختلف تعاريف متفاوتي برای شخصیت ارائه و
هرکدام تقسیمبندی متفاوتي را معرفي کردهاند .از طرفي روانشناسان با
توجه به رويکردهای نظری خود ،هرکدام به نحوی از ارزشیابي شخصیت
بهره ميبرند .به عنوان مثال ،روانشناسان بالیني با بررسي شخصیت ،افراد
بهنجار و نابهنجار را از يکديگر تشخیص ميدهند و با توجه به نشانهها ،به
اختالالت آنها پي ميبرند و بهترين روش درمان را تجويز ميکنند.
همچنین روانشناسان آزمايشگاهي علل ناسازگاری و مشکالت يادگیری
کودکان در مدارس را شناسايي ميکنند .روانشناسان صنعتي و سازماني با
ارزشیابي شخصیت ،مناسبترين افراد را برای پستهای خاص انتخاب
ميکنند (اسدی.)1191 ،
روند شکلگیری شخصیت ،از تعامل ويژگيهای ژنتیکي با اولین
تجارب زندگي آغاز و در دوران نوجواني دچار افتوخیزهايي ميشود؛ البته
در اين زمان شخصیت از انعطافپذيری زيادی برخوردار است و با نزديک
شدن به اواسط جواني به ثبات نسبي ميرسد .بنابراين چارچوبي وجود دارد
مملو از تجارب ،آمال ،خواستهها ،رفتارها و ويژگيهای رواني و ...که با
ژنتیک شخص درآمیخته است .چگونگي تعامل عناصر اين چارچوب با
يکديگر ،انسانهای متفاوتي پديد ميآورد ،اما اين چارچوب تا فرارسیدن
مرگ تا حدودی قابلیت تغییر خود را حفظ ميکند (اسدی.)1191 ،
با آگاهي از تیپهای شخصیتي ميتوان کنترل بسیاری از امور را در
دست گرفت .موفقیت سازمانها درگرو تعامالت ،استعدادها و ويژگيهای
امری ضروری ميباشد و کارفرمايان با چنین شناختي ميتوانند کارکنان را
متناسب با ويژگي شخصیتيشان در پستهای سازماني بکار گیرند .عالوه
بر آن کارفرماياني که در خصوص روانشناسي شخصیت آگاهي دارند،
ميدانند چگونه از نقاط قوت و ضعف کارکنان در جهت پويايي سازمان
استفاده کنند.

کنیم ،آدمي در اوضاع و احوال معین ،چه رفتاری از خود نشان ميدهد .هر
فردی به شیوه خاصي رفتار ميکند و انتظارات ،توانايي ،نیازها و
مهارتهای رفتاری منحصربهفردی دارد که مبتني بر الگوی شخصیتي
اوست (بهنودی .)6009 ،شناخت تیپ شخصیتي نیز بسیار مهم است .در
مورد تیپهای شخصیتي ،دانشمندان نظريات متفاوتي را مطرح و تیپهای
مختلف شخصیتي را توصیف کردهاند .فريدمن و روزنمن ،الگوی رفتاری
افراد را در قالب دو تیپ شخصیتي  Bو  Aدر نظر گرفتهاند .افراد با
شخصیت تیپ  ،Aبیشتر تحتفشار مداوم ميباشند و در شرايط محدود و
سخت ،بار کار زيادی را تحمل ميکنند .در اغلب مواقع ،فرصت استراحت
ندارند ،با خودشان رقابت ميکنند ،با سرپرستان تفاهم ندارند و دائم
بيقرارند .برعکس ،افراد با تیپ شخصیت  ،Bافرادی صبور ،شکیبا ،بردبار،
خونسرد ،آرام و ماليم هستند .در کار متعادل بوده و افراط نميکنند و بدون
حساسیت و احساس گناه ،استراحت ميکنند (گنجي.)1130 ،
افراد تیپ  ،Aدر تقسیم قدرت دشواری دارند ،درنتیجه ،کمتر آمادگي
مشورت درباره مسئولیتهای کاری دارند و به اين وسیله بر سنگیني کار
خود ميافزايند .همین افراد هستند که جنبههای منفي را نیز پررنگتر
نشان ميدهند و وقتي در کاری شکست ميخورند ،در انتقاد از خود
تسکینناپذيرند و به دنبال انتقادهای منفي ميگردند تا خود را اصالح کنند؛
اما افراد تیپ  Bمسائل را خیلي آسان ميگیرند و بیشتر به کیفیت زندگي
اهمیت ميدهند .آنها کمتر جاهطلب ،کمتر بيحوصله و بیشتر منظم و
محتاط هستند .افراد تیپ  ،Aدر مقايسه با افراد تیپ  ،Bاحساس ميکنند
که زمان زود ميگذرد و سريعتر کار ميکنند .افراد تیپ  ،Aنسبت به افراد
تیپ  Bبا ضريب هوشي برابر ،نمرات باالتری ميگیرند و بیشتر پاداش
دريافت ميکنند و همچنین افراد تیپ  ،Aنسبت به افراد تیپ B

رقابتپیشهتر ميباشند (ترخان.)1191 ،

 -1-1بیان مسئله

مطالعات انجامشده بیانگر آن است که اشخاص با رفتارهای تیپ  Aبه

داليل مختلف ،ازنظر جسمي و روحي ،خود را بیشتر تحت فشار قرار
ميدهند و خسته ميکنند .بهويژه اين امر ،در پژوهشهايي که بر روی
نحوه عملکرد افراد دارای شخصیت  Aو وضعیت رواني ،جسمي و عملکرد
آنها صورت پذيرفته ،بهخوبي مورد تأکید قرارگرفته است .اين افراد،
مبارزهجو ،رقابتپیشه ،بيحوصله و پرخاشگر هستند (گنجي.)1130 ،
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نیروی انساني است ،پس شناخت تواناييها و خصوصیات شخصیتي افراد

شخصیت يعني جنبههايي از حیات انسان که اجازه ميدهد پیشبیني

تحلیل اخالق كاري حسابداران شاغل در بنادر شمالی ایران بر اساس تیپ شخصیتی /حبیب مرادی
نتايج بررسي خصوصیات شخصیتي افراد حاکي از آن است که رفتار

که چنانچه فرد ،سازمان يا جامعهای فاقد آن باشد ،خواهناخواه افراد از انجام

افراد به منش و خصلتهای شخصیتي آنها بستگي دارد .از سوی ديگر

کار صحیح و مولد باز ميمانند پايین بودن میزان بهرهوری نیروی انساني و

مطالعات متعدد نشان داده است که شخصیت افراد تا سطح زيادی روی

کمکاری و مديريت غیراصولي اين نیرو بهخصوص در سازمانهای دولتي

انتخاب عملکردها ،میزان غیبت از کار و استخدام کارکنان تأثیر ميگذارد.

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

در بسیاری از موارد دلیل شکست افراد در انجام ندادن اثربخش وظايف

عوامل پايین بودن بهرهوری در جوامع درحالتوسعه از جمله ايران ،ضعف

خود در سازمان ،کمبود هوش يا فقدان مهارت فني آنها نیست ،بلکه به

فرهنگ و اخالق کار ميباشد که اثرات منفي بر توسعه جامعه خواهد

علت همسو نبودن ويژگي شخصیتي آنان با شغلي است که به عهده دارند

گذاشت /بنابراين پرداختن به اين موضوع با توجه به اينکه پژوهشي در

(ايراننژاد پاريزی.)6001 ،

مورد اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور (نوشهر ،انزلي و

سازمان بنادر و دريانوردی بازوی مهم ارائه خدمات حملونقل دريايي
است .هرگونه ضعف در عملکرد کارکنان آن ،موجب هدر رفتن منابع مالي
و کاهش بهرهوری ميگردد .يکي از بخشهای مهم هر سازماني ،امور
مالي و حسابداری است؛ چراکه حرفه حسابداری ،يکي از متشکلترين و
منضبطترين حرفههای دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت خدماتي که از
سوی شاغلین در اين حرفه (حسابداران) ارائه ميشود ،بايد اعتبار و اعتماد
خاصي وجود داشته باشد .تداوم اين اعتبار و تقويت آن ،به پايبندی
حسابداران به عناصر مختلف از جمله اخالق کاری بستگي دارد .هدف
اصلي اين پژوهش ،بررسي وضعیت اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر
شمالي کشور و همچنین پاسخگويي به اين سؤال است که آيا امکان
پیشبیني اخالق کاری آنها از روی تیپ شخصیتيشان ،میسر ميباشد؟

 -2-1ضرورت انجام پژوهش

به اعتقاد بسیاری از انديشمندان ،کارشناسان و دانشمندان علوم
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امیرآباد) انجام نشده ،از اهمیت و ضرورت ويژهای برخوردار است.

 -3-1ادبیات تحقیق

تحقیقات زيادی پیرامون تیپ شخصیتي و اخالق کاری در داخل و

خارج کشور بهصورت جداگانه انجام شده است .ولي بحثهای اندکي
درزمینة رابطة بین تیپ شخصیتي و اخالق کاری صورت گرفته است.
تريگو در مطالعات خود دريافت ،افراد تیپ  Aدر علتيابي مسائل جديت
دارند ،يعني علتيابي مسائل بهاندازه خود مسائل ،برای آنان اهمیت دارد.
اين افراد با سبکهای اسنادی بیشتر سروکار دارند و بسیاری از رفتارهای
مشخصکننده تیپ  Aغیرکالمياند ،ولي میل شناختي بسیار زيادی دارند،
يعني میل بهنوعي شیوه انديشیدن و تحرک بیش از حد اين افراد نهتنها به
دلیل امور فیزيکي ،بلکه عالوه بر واکنش به امور رواني نیز ،رخ ميدهد.
اين نوع تحرک از نظر زماني ،به شکل فوريت زماني و نیز خشم نسبت به
کساني که وقت را تلف ميکنند ،جلوهگر ميشود .اين افراد به دلیل حالت
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اجتماعي ،سازمانها وجه انکارناپذير دنیای نوين امروز را تشکیل ميدهند.

آمادهباش همیشگي ،بیشتر از افراد ديگر عملکرد دستگاه سمپاتیک را

گرچه سازمانها به شکلهای مختلف و بر پايه اهداف گوناگون تأسیس

تجربه ميکنند و میزان آدرنالین در خون آنها باالتر از حد طبیعي است .با

ميشوند ،اما بدون ترديد تمامي آنها بر پايه تالشهای رواني و جسماني

توجه به اينکه سیستم ايمني بدن اين افراد ،فعالیت زيادی دارد ،بعد از

نیروی انساني که ارکان اصلي آن بهحساب ميآيد ،اداره و هدايت ميشوند.

مدتي دچار خستگي و فرسودگي ميشوند و تضعیف سیستم ايمني بدن که

درواقع ،اولین و مهمترين جزء سیستم سازمان ،افراد انساني باشخصیتهای

اين افراد بسیار آن را تجربه ميکنند باعث تنگي رگهای خون ميشود ،در

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

اين حالت است که قلب با شدت تمام ،مشغول فرستادن خون به اعضای

عقیدهاند که متغیر سرمايه انساني ،سهم اساسي و بنیادی در بهرهوری دارد

بدن ميشود ،در نتیجه رگهای بدن دچار آسیب و فرسودگي ميشوند و

(تودارو .)1191 ،بدون ترديد اهمیت کار و اخالق کاری و چگونگي تأثیر آن

اينيکي از داليل احتمالي باالی ابتالی افراد تیپ  Aبه بیماری قلبي

بر نگرشها و ارزشهای مربوط به کار ،موضوعي است که همواره

ميباشد (تريگو  .)6009،برخي ويژگيهای دو گروه بهصورت مقايسهای در

موردتوجه روزافزون دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعي و رفتاری

جدول ( )1ارائه شده است (گنجي.)1130 ،

بوده است و ميباشد .افراد بهعنوان عامالن اصلي و هدف نهايي تولید و

اگر اخالق را به درختي پربار تشبیه کنیم که آفتها و خطراتي نیز در

توزيع ،دارای ارزشها ،بینشها و رفتارهايي هستند که در فرايند جامعهپذير

کمین آن است؛ پشتوانههای اخالقي را ميتوان به باغبان يا به آبي که در

شدن ،به آنها دست مييابند .اخالق کاری يکي از همین ارزشهايي است

پـای درخت جـاری ميشـود ،تشبیـه کـرد .اگر آب يا باغبان نباشد ،درخت
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جدول ( :)1مقایسه ویژگیهاي افراد با تیپ شخصیتی  Bو A
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تالش برای تسلط بر طرف مقابل
پرخاشگری
رضايت از شغل
تالش برای طي کردن درجات شغلي
احساس فوريت کارها
شايستگي

تیپ A

تند
شديد
محکم -کوتاه -زمخت
پاسخ آني
فراوان
کشیده -خصمانه -ابروها در هم
در گوشه لب
خشک
زياد
اغلب
اغلب
اغلب
خیر
بلي
بلي
تالش برای برنده شدن

اخالق ميخشکد و يا گرفتار انواع آفتهايي که سرانجامش مرگ يا کم
شدن باغ و بر است ،ميگردد (مکارم شیرازی.)1133 ،

 1-3-1تعاریف
اخالق و شخصیت:
علمای اخالق و فالسفه ،شخصیت را بهعنوان يکي از پشتوانههای
اخالق معرفي نمودهاند .پس مسائل اخالقي ،نشانه شخصیت است و هر
انساني ،طالب شخصیت ميباشد .هنگاميکه فردی ،شخصیت را در صداقت
و امانت ببیند ،به دنبال آن ميرود و هنگاميکه مالحظه کند جامعه برای
افراد مهربان و شجاع ،شخصیت فوقالعادهای قائل است ،طالب اين صفات
اخالقي ميشود و بالعکس؛ هنگاميکه ميبیند افراد ضعیف ،ترسو ،بيوفا،
بيارزش و فاقد شخصیتاند ،سعي ميکند از اين رذايل ،خالي شود .پس
انسانها در جريان زندگي ،دارای شخصیت يکجانبه ،همیشگي و بدون
تغییر و تحول نیستند .هر فرد از شرايط گوناگون ،تأثیر ميپذيرد و در شرايط
مختلف ،واکنشهای متفاوتي از خود بروز ميدهد (مطهری.)1136 ،
مسلماً توسعه و تکامل اقتصادی ،جز از طريق رشد خصلتهای
فرهنگي و اخالقي عوامل کار ،در سازمانهای کار محقق نميگردد.
هرگونه مطالعهای از اخالق کار ،نهايتاً متمرکز در تحلیل فردی است و فرد،
يک امر اجتماعي ،ميتواند مورد تحلیل واقع شود (توسلي.)1133 ،
اخالق کار يعني؛ پذيرفتن مسئولیت در قبال کار روزانه و انجام آن به
مناسبترين وجه ممکن .اين اخالق نیازمند يک فرايند فرهنگي است تا
فرهنگ کار ،در جامعه جا نیفتد و مردم با آن احساس نزديکي نکنند،
نميتواند همهگیر شود .اخالق کار درگذشته با سنت و مذهب ارتباط داشت
که هر دو ،نظم هنجاری ويژهای را در خانواده ،مدرسه و محیط اجتماعي به

کند
ماليم
يکنواخت
مکث پیش از پاسخگويي
کم
آرام و دوستداشتني
گسترده
نرم ،لطیف و خوشايند
کم
کم
کم
هرگز
بلي
بلي
خیر
بياهمیت بودن

وجود ميآورند و جامعه از آسیبها کمتر صدمه ميديد (فیوضات.)1131 ،
اخالق الزاماً به قانون و مذهب خاصي ارتباط ندارد .اخالق در شکل
گسترده ،بهعنوان مجموعهای از اصول و ارزشهای معنوی تعريف ميشود
که درستي يا نادرستي رفتار فرد يا گروه را تعیین ميکند (زاهدی.)1133 ،
هر يک از ما ،مجموعهای از اين ارزشها را داريم که ممکن است بهطور
صريح به آن توجه کنیم يا برعکس ،توجهي به آنها نداشته باشیم .معموالً
ارزشها و اصول اخالقي مردم و اهمیت نسبي که آنها برای اين اصول
قائل هستند ،با يکديگر متفاوت است .اين تفاوتها انعکاسي از تجربههای
زندگي ،موفقیتها ،شکستها و نیز تأثیر والدين ،معلمان و دوستان ميباشد
(صادقي.)1131 ،
مطالعات انجامشده در رابطه با علل توسعهنیافتگي در ايران ،نشان داده
است که يکي از موانع عمده توسعه ،ضعف فرهنگ و اخالق کار است
(حبیبي1131 ،؛ معیدفر .)1139 ،رعايت نکردن برخي معیارهای اخالقي،
نگرانيهای زيادی را در بخشهای دولتي و غیردولتي به وجود آورده است
(جیواريان .)6009 ،در تحقیق ديگری که میان کارکنان ادارات دولتي انجام
گرفته ،ضمن بررسي اخالق کار در چهار بعد آن ،به اين نتیجه رسیدهاند که
در ايران هر چه تحصیالت بیشتر شود ،اخالق کار کاهشيافته و بیگانگي
سیاسي و اجتماعي ،نقش عمدهای در میزان اخالق کار دارد (معیدفر.)1131 ،
برای اينکه جامعه بتواند بهطور منظم به وظائف خود عمل کند ،وجود رفتار
اخالقي ،ضروری است .چراکه اخالق ،همچون چسبي اعضای جامعه را
کنار هم نگه ميدارد (آرنز و بیس لي .)6019 ،اخالق کار ،حوزهای از
فرهنگ جامعه به شمار ميرود که عقايد و ارزشهای مربوط به کار را دربر
ميگیرد و از قواعد کلي حاکم بر فرهنگ و جامعه تبعیت ميکند (رجبزاده،
 .)1139ابعاد تبیینکننده اخالق کار عبارتاند از :روابط سالم و انساني در
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مرکز تجلي فرهنگ ،هنجارها و ارزشهاست .اخالق کار ،طبعاً بهعنوان

تیپB

تحلیل اخالق كاري حسابداران شاغل در بنادر شمالی ایران بر اساس تیپ شخصیتی /حبیب مرادی
محل کار ،دلبستگي و عالقه به کار ،پشتکار و جدّيت در کار و روح جمعي

از ابعاد اخالق کار اسالم و اخالق کار پروتستان ماکس وبر ميباشد (علي و

و مشارکت در کار (پتي.)1991 ،

اُواهان .)6003 ،از ويژگيهای اين بعد ميتوان ،به میزان رغبت در کار،

روابط سالم و انساني در محیط کار:

وظیفهشناسي در کار ،سختکوشي ،سماجت و اصرار در کار و خبرگي در

روابط انساني توان برقراری ارتباط از طريق پذيرفتن وجود شخصیت و

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

ويژگيهای فردی و همه تفاوتهايي که با يک فرد دارند ،در نظر گرفته

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

ميشود .همچنین میزان قدرشناس بودن ،خوشرويي ،مالحظهکاری و

زيادی داشت .مهمترين مبنا در سازمان يافتن رفتارهای اخالقي در

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

سازمانها ،تصحیح بینش کارکنان و به سامان درآوردن نوع نگاه آنان به

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

خودشان ،مردم ،مسئولین و وظايفشان ميباشد (غالمي.)6009 ،

ازجمله شاخصهای روابط سالم هستند .احترام به ارزشهای انساني ،يکي

روحیه جمعي و مشارکت در کار:

از معیارها و اصول جهاني اخالق بهشمار ميآيد .يکي از جنبههای مهم

برخي مشخصههای روحیه جمعي و مشارکت در کار عبارتاند از:

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

سازگاری در محیط کار ،مالحظه و توجه به ديگران ،برخورداری از روحیه کار

چون موقعیتشناسي ،خونسردی بهموقع ،تعهد ،داشتن نفوذ اخالقي ،داشتن

بهصورت مشارکتي ،تبعیت از ضوابط و مقررات ،پیروی از دستور مافوق،

عدالت و پرهیز از تبعیض و الگو و راهنما بودن و پیشقدمي در کارهای

رعايت نظم و انضباط ،هوشیاری در کار و صبور و آرام بودن (معیدفر.)1131 ،

درست ميباشد (پتي و هیل.)6009 ،

دلبستگي و عالقه به کار:
دلبستگي و عالقه به کار ويژگيهای مربوط به برآوردن انتظارها و
توقعهای شغلي و توافق ضمني برای رفتن به مأموريتهای شغلي را
توصیف ميکند .مشخصههای موجود در اين مؤلفه به مالقات کاری اشاره
ميکند که حداقل انتظارات برای جلب رضايت از کاراييهای شغلي ،نه به
زير بار سنگین مسئولیت رفتن ،را برآورده ميکند .عالقهمندی به کار ،به
میزان دقیق بودن در کار ،حواسجمع بودن ،وقف شدن در کار ،وابسته
بودن به کار ،کارآمد بودن ،ثبات رأی داشتن ،صداقت و شکیبايي در محل
کار و وقتشناس بودن بستگي دارد .وجدان و اخالق کاری ،انسان را وادار
ميسازد تا همواره برای تحقق آرمانهايي همچون انجام کار بدون عیب و
نقص و درنهايت دقت و صداقت و با نتايج منطقي و نیز در زمان و وقت
مناسب ،تالش کند .همچنین انجام وظايف را بدون نظارت و بررسي
عوامل خارجي ،در نهايت درستي به اتمام برساند .پژوهشهای مربوط به
46
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صنعت حمل و نقل دریایی

ميکنند از احترام و نفوذ بااليي برخوردار هستند (پتي و هیل.)6009 ،

پشتکار و جديت در کار:
بررسيها نشان ميدهند که اخالق کار را يک ارزش يا باور در
خصوص جايگاه کار در زندگي افراد و اعتقاد به ذاتي بودن فضیلت اخالق
کار و اينکه اساس زندگي اخالق است ،ميدانند (کوئین .)1931 ،تمايل به
کار کردن يعني اعتقاد به کار و اهمیت دادن به کار و همچنین
سختکوشي و تالش که نشاندهندة اعتقاد به انجام کارهای سخت است

 -2-3-1پیشینة تحقیق

هرچند تحقیقات زيادی در دو زمینة اخالق کاری و تیپ شخصیتي B

و  Aافراد در سازمانها ،بهصورت جداگانه انجامشده؛ اما با جستجو در
پايگاههای اطالعات علمي معتبر داخلي از قبیل ايران داک -مگ ايران-
جهاد دانشگاهي و خارجي مانند ISI - ISC of Science - SCOPUS

 ،- JCR PubMedهیچ سابقة پژوهشي کامال مشابه با موضوع پژوهش
حاضر ،يافت نشد.
پژوهشهای انجامشده نشان ميدهد بین تیپ شخصیتي  Aوالدين و
اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد (تشکر )1133 ،و
بین افراد با تیپ شخصیتي  Aو فرسودگي شغلي رابطة مثبت دارند
(نصراللهي .)1196 ،همچنین بین تیپ شخصیتي نوع  Aو موفقیت شغلي،
ارتباط معناداری وجود ندارد .اما برعکس ،بین الگوی رفتاری تیپ  Bو
موفقیت شغلي ،همبستگي بسیار زيادی وجود دارد .ضمن اينکه %39
مديران با تیپ شخصیتي  Aدارای شتابزدگي و استرس فراوان ميباشند
(پیمانيزاده.)1131 ،
فخری و همکاران ( )1191در مطالعهای با موضوع بررسي ارتباط تیپ
شخصیتي  Bو  Aو عملکرد تحصیلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم
پزشکي دانشگاه جندیشاپور اهواز دريافتند فراواني تیپ شخصیتي  Aدر
بین دانشجويان پزشکي بیشتر از تیپ شخصیتي  Bبوده است .ضمناً بین
تیپ شخصیتي و عملکرد تحصیلي و همچنین بین تیپ شخصیتي و
جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد.

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /4زمستان 96
در پژوهشي ديگر ،مشخص شد نوع جنسیت ،سوابق شغلي و وضعیت

شخصیتي  Bو  Aو راهبردهای يادگیری دريافتند به طور کلي بین

تأهل ،تأثیری بر اخالق کار ندارد اما مشارکت در کار ،بر اخالق کاری

راهبردهای يادگیری و تیپ شخصیتي  Bو  Aرابطه معناداری وجود ندارد

مردان ،بیشتر از زنان مؤثر بوده است (نهاوندی .)1133 ،همچنین مطالعه

و نميتوان از روی تیپ شخصیتي افراد ،انتخاب راهبردهای يادگیری را

انجامشده در خصوص تحلیل شکاف اخالق کار کالمي و اخالق کار حاکم

پیشبیني کرد.

نشان داد ،تفاوت معناداری بین نظرات کارکنان و اربابرجوع در مورد
پايبندی به اصول اخالق کاری کارمندان ،وجود دارد و از نظر اربابرجوع،
انجام وظیفه بیشتر از روابط دوستانه اهمیت دارد (کیاکجوری و اسحق
نیموری.)1191 ،
در تحقیقي که بهوسیله ساکز و همکارانش صورت گرفت ،رابطه بین
اخالق کاری ،نگرشهای شغلي و تمايل به ترک شغل در بین کارکنان
سازمانهای خدماتي بررسي شد .يافتهها نشان داد اعتقاد قویتر به اخالق
کاری ،بهصورت مستقیم با رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه دارد و
بهطور غیرمستقیم با تمايل کمتر به ترک شغل رابطه دارد (ساکز و
مودراک .)1999 ،يکي از محققین کشور نیجريه با مطالعات خود دريافت،
اخالق کاری بر رضايت شغلي و تعهد سازماني تأثیر دارد و رابطة معناداری بین
اخالق کاری ،رضايت شغلي و تعهد سازماني وجود دارد (اُکپارا و وين.)6003 ،
همچنین مطالعه انجامشده در خصوص رابطه بین اخالق کاری ،تعهد
سازماني و رضايت شغلي کارکنان کشور امارات متحده عربي نشان داد
متغیرهای سن ،میزان تحصیالت ،تجربه کاری و فرهنگ ملي ،تأثیر مثبتي
بر اخالق کاری دارد (يوسف .)6001 ،نارش و رادوان ( )6010در تحقیقي
با عنوان بررسي رابطه بین اخالق کار اسالمي و توانايي نوآوری در
سازمانهای دولتي مالزی دريافتند که اخالق کار اسالمي در بخش دولتي
در سطح بااليي قرار دارد و پاية قدرت نوآوری و ابداع در سازمانهای
دولتي مالزی ميباشد .همچنین اخالق کار اسالمي با معیار توانايي ابداع و
نوآوری همبستگي معنادار و مثبت دارد.
يبلويي و همکاران ( )1199در پژوهشي با عنوان رابطة بین مؤلفههای
اخالقي با ويژگيهای شخصیتي نشان دادند که باالترين میانگین
باالترين میانگین ويژگيهای شخصیت در مؤلفه قدرت طلبي ميباشد.
همچنین بین ويژگيهای شخصیتي موفقیت طلبي ،قدرت طلبي و نیاز
تعلق )با مؤلفههای اخالقي رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین،
نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد مؤلفههای اخالقي ميتوانند به گونهای
معنادار ويژگيهای شخصیتي را پیشبیني کنند.
ماهـر و همکاران ( )1139در پـژوهشي با عنـوان رابطه بیـن تیپهای

پژوهش حاضر از نظر هدف از جملة تحقیقات کاربردی است و با توجه
به روش گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفي به شمار ميرود که در
آن از روش پیمايشي استفاده شده است .جامعه آماری اين پژوهش ،کلیه
حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور (بنادر نوشهر -انزلي -امیرآباد) در
سال  1199به تعداد  99نفر ميباشد .ابزار اندازهگیری در پژوهش حاضر ،دو
پرسشنامه اخالق کاری و تیپ شخصیتي  Bو  Aميباشد که به علت
حجم کوچک جامعه آماری ،بهصورت سرشماری بین همه اعضای جامعه
توزيع شد .پرسشنامه اخالق کاری پرسشنامهای است که توسط گريگوری،
سي پتي در سال  1990ساخته شده است و دارای ابعاد چهارگانه اخالق
کاری شامل دلبستگي و عالقه به کار ( 19پرسش) ،روابط سالم و انساني
در محل کار ( 11پرسش) ،پشتکار و جديت در کار ( 16پرسش) ،روح
جمعي و مشارکت در کار ( 3پرسش) ،با طیف پنجدرجهای لیکرت (شامل
همیشه اينطورم ،بیشتر وقتها اينطورم ،بعضي وقتها اينطورم ،بندرت
اينطورم ،ابداً اينطور نیستم) ميباشد .پايايي پرسشنامه در تحقیقات متعدد
تأيید شده است .در پژوهش شاکرینیا ،پايايي پرسشنامه با مقدار آلفای
کرونباخ  %39بهدستآمده است (شاکری نیا .)6003 ،همچنین در اين
پژوهش از پرسشنامه تیپ شخصیتي ساختة فريدمن و روزنمن که برای
ارزيابي رفتارهای تیپ  Bو  Aبکار ميرود ،استفاده شد .اين پرسشنامه
شامل  69سؤال است و افراد را به دو گروه شخصیتي تیپ  Aو  Bتقسیم
ميکند .برای روايي اين پرسشنامه ،سؤاالت پرسشنامه روانسازی و از
اعتبار صوری استفاده شد .در پژوهش سلیماني و همکاران ( ،)1191پايايي
پرسشنامه ،با ضريب آلفای کرونباخ  %9149محاسبه شد .در جدول (،)6
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ضريب آلفای کرونباخ دو پرسشنامه ،نشاندهندة پايايي باالی پرسشنامه و
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مولفههای اخالقي مربوط به مولفة اخالقي آموزش و پرورش است و

 -2روش تحقیق

مرتبط بودن سؤاالت به جامعه آماری ميباشد.
جدول ( :)2ضریب پایایی پرسشنامه اخالق كاري و تیپ شخصیتی
پرسشنامه
اخالق کاری
تیپ شخصیتي

تعداد
پرسش
90
69

ضریب آلفاي
كرونباخ استاندارد
0/913
0/961

ضریب آلفاي
كرونباخ
0/916
0/91

تحلیل اخالق كاري حسابداران شاغل در بنادر شمالی ایران بر اساس تیپ شخصیتی /حبیب مرادی
کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد .با توجه به جدول ( ،)1مشاهده ميشود

 -3تجزیهوتحلیل دادهها و نتایج
هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي رابطه تیپ شخصیتي  Bو  Aو
اخالق کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور ميباشد .برای
دستیابي به اين هدف پرسشهايي به شرح ذيل مطرح و بررسي شد:
( )1فراواني تیپ شخصیتي  Bو  Aحسابداران شاغل در بنادر شمالي
کشور چگونه است؟
( )1آيا بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو اخالق کاری حسابداران شاغل
در بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود دارد؟
جهت پاسخگويي به پرسش سوم ،چهار پرسش فرعي به اين شرح
مطرح و بررسي شد:
الف -آيا بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة روابط سالم و انساني
حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود دارد؟
ب -آيا بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة دلبستگي و عالقه به کار
حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود دارد؟
ج -آيا بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة جديت در کار حسابداران
شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود دارد؟
د -آيا بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة روحیه جمعي و مشارکت
حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود دارد؟
پس از جمعآوری اطالعات ،با استفاده از نرمافزار  SPSS 22بهمنظور
تجزيهوتحلیل دادهها ،در سطح توصیفي از شاخص درصد توزيع فراواني،
برای بررسي نرمال بودن دادها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای
بررسي سطح معناداری ،از روشهای آمار استنباطي نظیر آزمون  Tتک
نمونهای و  Tبا دو نمونه مستقل استفاده شد.

نمونه مستقل استفاده کرد.

با بررسي و تحلیل پرسشنامه تیپ شخصیتي حسابداران بنادر شمالي

کشور ،مشخص شد  %99از حسابداران دارای تیپ شخصیتي نوع  Aو
 %11دارای تیپ شخصیتي نوع  Bميباشند .مشخصات توصیفي متغیر
اخالق کاری بین حسابداران بنادر شمالي با استفاده از آزمون T

تکنمونهای در جدول ( )1و ()9ارائه شده است.
جدول ( :)4مشخصات توصیفی متغیر اخالق كاري
انحراف معیار
تعداد نمونه میانگین
متغیر
0/11619
1/0991
99
اخالق کاری

همانطور که در جداول ( )1و ( )9مشاهده ميشود ،نتايج آزمون T

تکنمونهای در سطح خطای کمتر از  0/09معادل  0/000است که معنادار
ميباشد .همچنین میانگین نمونه  1/0991و ارزش آزمون (میانگین مورد
ادعا)  1و اختالف میانگین معادل  1/09903گزارش شده است که
نشاندهندة معناداری ميباشد .بنابراين نتیجه ميگیريم اخالق کاری در
گروه نمونه در سطح بسیار مطلوبي قرار دارد.
برای پاسخ به اين پرسش که "آيا بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو اخالق
کاری حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد؟"
الزم است يک فرضیه اصلي و چهار فرضیه فرعي مورد آزمون قرار گیرد.
فرضیة فرعي اول :بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة روابط سالم و
جدول ( )9نشان ميدهد در سطح خطای کمتر از  ،%9سطح معناداری

بـرای بـررسي نـرمالبـودن دادههای مـربوط به هر متغیـر ،از آزمـون

صنعت حمل و نقل دریایی

متغیرهاي پیشبین
دلبستگي و عالقه به کار
روحیه جمعي و مشارکت
جديت در کار
روابط سالم و انساني
اخالق در کار

دادهها ،ميتوان از آزمونهای پارامتريک ،نظیر  Tتک نمونهای و  Tبا دو

انساني حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود دارد.

 -1-3نرمال بودن دادهها

فراوانی
99
99
99
99
99

بنابراين تمامي متغیرها در وضعیت نرمال قرار دارند و در تحلیل استنباطي

 -2-3فرضیههاي تحقیق

( )6وضعیت اخالق کاری در میان حسابداران چگونه ميباشد؟
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که سطح معناداری همه متغیرها بیشتر از سطح خطای  0/09ميباشد؛

میانگین
1/0901
1/6196
1/6131
1/6039
1/0991

آزمون لون معادل  0/699و بیشتـر از  %9ميباشد .با توجه به نتـايج رديف

جدول ( :)3گزارش وضعیت نرمال بودن متغیرها
آماره آزمون كلموگروف اسمیرنف
انحراف استاندارد
0/316
0/19139
0/911
0/91911
1/069
0/90066
0/393
0/96310
0/909
0/11619

سطح معناداري
0/910
0/191
0/610
0/193
0/391

سطح خطا
0/09
0/09
0/09
0/09
0/09

جدول ( :)5نتایج آزمون  Tتکنمونهاي
متغیر

آماره T

درجه آزادي

سطح معناداري

اختالف میانگین

اخالق کاری

19/313

93

04000

1/09903

حد باال
0/9933

سطح اطمینان %55
حد پايین
1/1369

وضعیت
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /4زمستان 96
اول جدول که شرط برابری واريانس را ايجاب ميکند و با عنايت به سطح

در جدول ( )3مشاهده ميشود در سطح خطای کمتر از  ،%9سطح

معناداری آزمون  ،Tمشاهده ميشود در سطح خطای کمتر از  ،%9میانگین

معناداری آزمـون لـون معادل  0/039و بیشتـر از  %9ميبـاشد .با تـوجه

مؤلفة روابط سالم و انساني در بین دو گروه  Aو  Bبا همديگر اختالف

به نتايج رديف اول جدول که شرط برابری واريانس را ايجاب ميکند و با

معناداری ندارد و در نتیجه اختالف میانگین میان دو گروه معادل

عنايت به سطح معناداری آزمون  ،Tمشاهده ميشود که در سطح خطای

 -0/01969قابل توجیه نیست ،بهگونهای که اين اختالف با توجه به سطح

کمتر از  ،%9میانگین مؤلفة جديت در کار بین دو گروه  Aو  Bبا همديگر

معناداری آزمون  Tيعني  -0/696معنادار نیست .پس نتیجه ميگیريم بین

اختالف معناداری ندارد و در نتیجه اختالف میانگین میان دو گروه معادل

تیپ شخصیتي  Aو  Bو مؤلفة روابط سالم و انساني حسابداران شاغل در

 0/10316قابل توجیه نیست؛ بهگونهای که اين اختالف با توجه به سطح

بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود ندارد.

معناداری آزمون  Tيعني  0/311معنادار نیست .پس نتیجه ميگیريم بین

فرضیة فرعي دوم :بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة دلبستگي و عالقه
به کار حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد.
در جدول ( )3مشاهده ميشود در سطح خطای کمتر از  ،%9سطح
معناداری آزمون لون معادل  0/196و بیشتر از  %9ميباشد .با توجه به
نتايج رديف اول جدول که شرط برابری واريانس را ايجاب ميکند و با
عنايت به سطح معناداری آزمون  ،Tمشاهده ميشود که در سطح خطای
کمتر از  ،%9میانگین مؤلفة دلبستگي و عالقه به کار در بین دو گروه  Aو
 Bبا همديگر اختالف معناداری ندارد و در نتیجه اختالف میانگین میان دو
گروه معادل  -0/03919قابل توجیه نیست؛ بهگونهای که اين اختالف با
توجه به سطح معناداری آزمون  Tيعني  -0/301معنادار نیست .پس نتیجه
ميگیريم بین تیپ شخصیتي  Aو  Bو مؤلفة دلبستگي و عالقه به کار
حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة معناداری وجود ندارد.
فرضیة فرعي سوم :بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة جديت در کار
حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون لون
دلبستگي و عالقه به کار
برابری واريانس
عدم برابری واريانس

آماره F

0/311

سطح معناداری
0/196

آزمون لون

آزمون لون
روحیه جمعي و مشارکت
آماره F
در کار
0/006
برابری واريانس
عدم برابری واريانس

0/039

سطح معناداری
0/996

شمالي کشور رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیة فرعي چهارم :بین تیپ شخصیتي  Bو  Aو مؤلفة روحیة
جمعي و مشارکت در کار حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه
معناداری وجود دارد.
در جدول ( )9مشاهده ميشود که در سطح خطای کمتر از  ،%9سطح
معناداری آزمون لون معادل  0/996و بیشتر از  %9ميباشد .با توه به نتايج
رديف اول جدول که شرط برابری واريانس را ايجاب ميکند و همچنین با
توجه به سطح معناداری آزمون  ،Tمشاهده ميشود که در سطح خطای
کمتر از  ،%9میانگین مؤلفة روحیة جمعي و مشارکت در کار در بین دو
گروه  Aو  Bبا همديگر اختالف معناداری ندارد و درنتیجه اختالف
میانگین میان دو گروه معادل  -0/09963قابل توجیه نیست؛ بهگونهای که
اين اختالف با توجه به سطح معناداری آزمون  Tيعني  -0/931معنادار
نیست .پس نتیجه ميگیريـم بین تیپ شخصیتـي  Aو  Bو مـؤلفة روحیة

جدول ( :)7تحلیل آزمون  Tبا دو نمونة مستقل
آزمون  Tبا سطح اطمینان %55
اختالف خطای انحراف
اختالف
سطح
درجه آزادی
آمارهT
استاندارد
میانگین
معناداری
0/16196
-0/03919
0/139
93
-0/301
0/16999
0/03919
0/900
19/311
-0/931
جدول ( :)8تحلیل آزمون  Tبا دو نمونة مستقل
آزمون  Tبا سطح اطمینان %55
اختالف خطای انحراف
اختالف
سطح
درجه آزادی
آماره T
استاندارد
میانگین
معناداری
0/11199
0/10316
0/119
93
0/311
0/16316
0/10316
0/101
99/911
0/311
جدول ( :)5تحلیل آزمون  Tبا دو نمونه مستقل
آزمون  Tبا سطح اطمینان %55
اختالف خطای انحراف
اختالف
سطح
درجه آزادی
آماره T
استاندارد
میانگین
معناداری
0/11111
-0/09963
0/901
93
-0/931
0/11610
-0/09963
0/909
96/193
-0/999

حد پايین

-0/16393
-0/11361

حد باال

0/19309
0/19316
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حد پايین

-0/19911
-0/11331

حد پايین

-0/13310
-0/13101

حد باال

0/13099
0/19603

حد باال

0/13331
0/19019
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جديت در کار

برابری واريانس
عدم برابری واريانس

آمارهF

6/933

سطح معناداری

تیپ شخصیتي  Aو  Bو مؤلفة جديت در کار حسابداران شاغل در بنادر

تحلیل اخالق كاري حسابداران شاغل در بنادر شمالی ایران بر اساس تیپ شخصیتی /حبیب مرادی
جدول ( :)11تحلیل آزمون  Tبا دو نمونة مستقل
آزمون لون
اخالق کاری

آماره F

سطح معناداری

آماره T

درجه آزادی

برابری واريانس
عدم برابری واريانس

0/011

0/913

-0/010
-0/010

93
96/199

آزمون  Tبا سطح اطمینان %55

سطح
معناداری
0/939
0/939

اختالف میانگین
-0/00169
-0/00169

جمعي و مشارکت در کار حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور رابطة
معناداری وجود ندارد.
فرضیه اصلي :بین تیپ شخصیتي  Aو  Bو اخالق کاری حسابداران
شاغل در بنادر شمالي کشور رابطه معناداری وجود دارد.

حد پايین

حد باال

-0/66196
-0/66190

0/61901
0/61991

پیشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي در مورد شکاف بین اخالق کار
کالمي (بر اساس نظرات حسابداران شاغل در بنادر شمالي کشور) و اخالق
کار حاکم (بر اساس قضاوت اربابرجوعان) تحقیق شود .پیشنهاد ميشود
برای متغیر تیپ شخصیتي ،از نظرية انیاگرام که برای اولین بار ،از سوی

در جدول ( )10مشاهده ميشود که در سطح خطای کمتر از  ،%9سطح

جورجیوف ،دانشمند بزرگ روسي ارائه و افراد را به نه تیپ مختلف

معناداری آزمون لون معادل  0/913و بیشتر از  %9ميباشد .با توجه به

شخصیتي تقسیم کرد ،استفاده شود .همچنین ميتوان به بررسي رابطه تیپ

نتايج رديف اول جدول که شرط برابری واريانس را ايجاب ميکند و با

شخصیتي با مؤلفههای آئین رفتار حرفهای و اخالقي حسابداران نظیر

عنايت به سطح معناداری آزمون  ،Tمشاهده ميشود که در سطح خطای

صداقت ،رازداری و غیر آن پرداخت.

کمتر از  ،%9میانگین مؤلفة اخالق کاری در بین دو گروه  Aو  Bبا
همديگر اختالف معناداری ندارد و در نتیجه اختالف میانگین میان دو گروه
معادل  -0/00169قابل توجیه نیست؛ بهگونهای که اين اختالف با توجه به
سطح معناداری آزمون  Tيعني  -0/01معنادار نیست .پس نتیجه ميگیريم
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Abstract

I

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  وA 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  وA 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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