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  چکیده
نوع شخصیت بر عملکرد شغلی تاثیر می گذارد اما این موضوع کمتر با رویکرد جامعه شناختی مـورد  

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه شخصیت پارسونز تالش کـرده اسـت تـاثیر    . استتوجه قرار گرفته 
. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. نوع شخصیت را بر فرهنگ کار بررسی نماید

 481جامعه آماری کلیه کارمندان دانشگاه های آزاد فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد، هستند که 
سـاده در هـر واحـد دانشـگاهی     با استفاده از روش نمونه گیـری تصـادفی   نوان نمونه تعیین و نفر به ع

 اعتبـار از روش اعتبار مقیاس های آن جهت تعیین  که می باشد نامه ، پرسشتحقیقابزار . انتخاب شدند
ـ   و جهت تعیین پایایی  سازه به کمک تکنیک تحلیل عاملی روش آلفـای   هاز شیوه همـاهنگی درونـی ب

نتایج توصیفی پژوهش بیانگر آن هستند که میـانگین نمـره فرهنـگ کـار و     . شده استاستفاده  کرانباخ
اکتساب، تفکیک، منفعـت جمعـی، عـام    (و نیز شخصیت ابزاری و ابعاد آن ) همکاری و تعهد(ابعاد آن 

ت اما نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهند کـه  شخصـی  . در سطح متوسطی است) گرایی، غیر عاطفی
ابزاری بر فرهنگ کار تاثیر معنا دار و معکوس دارد به گونه ای که با افزایش ویژگـی هـای شخصـیت    

به عالوه در بین متغیرهای جمعیتی، تنهـا ارتبـاط سـن و سـنوات     . ابزاری، فرهنگ کار کاهش می یابد
نگر آن تبیین فرهنگ کار بر حسب مجموع متغیرهای مسـتقل بیـا  .خدمت با فرهنگ کار معنی دار است

است که ابعاد تفکیک، منفعت جمعی، و اکتساب، به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننـده هـای فرهنـگ    
یافتـه هـای تحقیـق بـا نتـایج      . از تغییرات فرهنگ کار را تبیین نمایند 12/0کار هستند و قادرند حدود 

نـدان ارایـه شـده    تحقیقات مشابه مقایسه گردیده و پیشنهاداتی جهت تقویت فرهنگ کار در بـین کارم 
 .  است

  اکتساب، تفکیک، منفعت جمعیفرهنگ کار، شخصیت، : کلیدواژه ها
 مقدمه 



  هشتم سال                  مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد                          2

همه ما درون سازمان ها متولد می شویم، تحت سیطره . دنیای امروز دنیای سازمان ها است
). 1376هال، (ها بدرود حیات می گوییم ها زندگی را می گذرانیم و معموالً درون آنآن

ها، وابسته به منافع فردی و گروهی اعضای جامعه را تامین می کنند اما موفقیت آنسازمان ها 
فرهنگ کار، مجموعه رفتارهای درونی شده، مطلوب و . فرهنگ کار نیروی انسانی آنها است

 اسمیت و نوبل،(مناسب در کارکنان است که برای توسعه و موفقیت در سازمان ضروری است 
عتقد است فرهنگ کار مجموعه ای از ویژگی ها مانند دقت و سرعت م) 2002(کو اتور). 2004

عمل، سازگاری شغلی، انگیزه کاری، توجه به اهداف سازمانی، تالش برای رسیدن به آنها، 
همکاری گروهی، تسلط شخصی، حساسیت در انجام وظایف، تفکر در خصوص کار و تالش 

پژوهش ها . رفت ضروری استو پیشبرای ارتقای مهارت های کاری است که برای موفقیت 
و منابع موجود بیانگر این هستند که فرهنگ کار در ایران، یک مساله اجتماعی است به گونه 

و ساعات کار مفید در حدود ) 1384 خانی،(ای که بهره وری ملی در ایران نزدیک به صفر 
 8در ژاپن بیش از در حالی که ) 1385معیدفر،  و1382سرافراز، (ت در روز می باشد یک ساع

اگر چه فرهنگ کار تحت تاثیر متغیرهای متعددی است ). 1385مدنی، (ساعت در روز است 
تحقیقات به بررسی تاثیر شخصیت بر فرهنگ کار  بخشی از  اما) 1380مورهد و گریفین،(

ها این است که آیا تیپ های مختلف و سئوال اساسی آن) 1384 رابینز،(اختصاص یافته اند
  ی، فرهنگ کار متفاوتی دارند؟شخصیت

با این تفاصیل پژوهش حاضر به دنبال آن است که فرهنگ کار را در دانشگاه آزاد اسالمی به 
هزار نفر کارمند دارد، بررسی و  30ترین سازمان خصوصی کشور که بیش از عنوان بزرگ

   .   ، مشخص نمایدشخصیتارتباط آن را با 
  شخصیت و فرهنگ کار 
جموعه ای از صفات و ویژگی های فرد اطالق می شود که می تواند او شخصیت به م

 در فرد ردک بینی پیش می توان شخصیت،به واسطه ). 1372کوئن، (را از دیگران، متمایز سازد

. )1386اتکینسون و همکاران، (داد  خواهد نشان خود از رفتاری چه معین وضعیت های
محققان مسائل سازمانی سترده مورد توجه بوده و بررسی ارتباط بین شخصیت و کار به طور گ
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). 1384رابینز، (معتقدند ویژگی های شخصیتی بر بهره وری و عملکرد شغلی افراد تاثیر دارند 
معتقدند، افراد با وجدان، به دلیل مسئولیت پذیری باال، و افراد ثبات ) 1991( بریک و مونت

اسپکتور . تر، کارکرد شغلی بهتری دارندمند عاطفی، به دلیل احساس امنیت و آرامش بیش
نشان می دهد، افرادی که منبع کنترل درونی دارند و احساس می کنند خودشان بر ) 1982(

سرنوشت شان حاکم هستند در مقایسه با افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند و زندگی خود را 
د، غیبت شان از کار پایین تحت تاثیر نیروهای خارجی می دانند، رضایت شغلی بیشتری دارن

است و نسبت به محیط کار، کمتر احساس بیگانگی می کنند و به همین دالیل، بهره وری 
را  Bو نوع  Aدو تیپ شخصیتی نوع ) 1974( فریدمن و روزنمن. ها باالتر استشغلی آن

یر شناسایی کردند که هر کدام ویژگی های خاصی دارند و می توانند بر عملکرد شغلی، تاث
 Bشیفتگی بیشتری به کار دارند و وقت شناس هستند اما افراد نوع  Aافراد نوع . بگذارند

  .  شیفتگی کمتری به کار دارند و کمتر وقت شناس می باشند
  نظریه شخصیت پارسونز

به زعم پارسونز هر کنش اجتماعی، با ارزش هایی همراه است که شرایط ساختی 
فرد در انجام کنش اجتماعی باید دست به انتخاب ارزش ه، در نتیج .کنش را تشکیل می دهند

اولین . پارسونز این ارزش ها را در قالب پنج دسته متغیر الگویی دو شقی، بیان می کند. ها بزند
این متغیر الگویی، بیانگر این است که فرد، . است 2در برابر بی طرفی عاطفی 1دسته، عاطفی

ایی آنی و بدون توجه به عواقبش در نظر می گیرد یا یک فرصت یا وضعیت را بر حسب کامرو
برخورد والدین با فرزند، بیانگر یک ). 346: 1962پارسونز و شیلز، (بر حسب کامروایی آتی؟ 

 .رابطه عاطفی و برخورد پزشک با بیمار، بیانگر یک رابطه مبتنی بر بی طرفی عاطفی است
این متغیر الگویی،  .است 4جمعی جهت گیریدر برابر  3دومین دسته، جهت گیری شخصی

). 48: 1962پارسونز و شیلز، (استاحترام به منافع شخصی یا احترام به منافع جمعی بیانگر 
فردی که در یک کشتی در حال غرق، به فکر نجات خویش است منفعت خصوصی را تعقیب 
                                                 
1- Affectivity 
2 -Affective neutrality 
3 -Self-Orientation 
4- Collectivity-Orientation 
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دسته، خاص سومین . می کند و اگر به فکر نجات دیگران باشد منفعت گروه را مد نظر دارد
این متغیر الگویی، بیانگر این است که فرد در برخورد با یک . است 2در برابر عام گرایی 1گرایی

وضعیت، در پرتو رابطه خاص خود با او، آن را با مالک های خاص و منحصر به فرد، بنگرد یا 
یش، او را والدین در مواجهه با فرزند خو). 48: 1962پارسونز و شیلز،(مالک های عام و کلی؟ 

 .باهوش می دانند اما مدیر مدرسه به مالک های عام، مانند آزمون هوش توجه می کند
این متغیر الگویی، بیانگر نگاه به موضوعات . است 4در برابر اکتساب 3چهارمین دسته، انتساب

پارسونز و (اجتماعی بر حسب خصلت های ذاتی شان یا عملکردها و دستاوردهایشان است
اگر در نگاه به یک معلم، به تحصیالت و مهارت او توجه شود جهت ). 347 :1962شیلز،

پنجمین دسته، . گیری، اکتسابی و اگر به نژاد و مذهبش توجه شود جهت گیری، انتسابی است
این متغیر الگویی، بیانگر گستره ای از تعهدات در کنش . است 6در برابر تفکیک 5آمیختگی

در مواجهه با موضوع، به کل آن توجه دارد یا بخشی از آن  متقابل است و نشان می دهد فرد
والدین در برخورد با فرزندشان، به کل وجودی او توجه دارند ). 347: 1962پارسونز و شیلز،(

متغیرهای الگویی را می توان . و دندان پزشک در مواجهه با مریض، فقط به دندان او توجه دارد
). 1991ترنر،(ه نظام شخصیت مورد استفاده قرار داد برای تحلیل نظام های مختلف از جمل

و دومین  7پارسونز نخستین بخش از هر جفت متغیر الگویی را معرف یک شخصیت ابرازی
بر این اساس، افرادی که در ). 1975 مورگان،(می داند  8بخش را معرف یک شخصیت ابزاری

ساب و منفعت خصوصی انجام کنش، جهت گیری شان عاطفی، آمیختگی، خاص گرایی، انت
است، دارای یک شخصیت ابرازی و افرادی که در انجام کنش، جهت گیری شان بی طرفی 
. عاطفی، تفکیک، عام گرا، اکتسابی و منفعت جمعی است، دارای یک شخصیت ابزاری هستند

پارسونز تصریح می کند تفاوت بنیانی ممالک مدرن و سنتی، جهت گیری های ارزشی افراد در 

                                                 
1- Particularism 
2 -Universalism 
3 -Ascription 
4 -Achievement 
5 -Diffuseness 
6 -Specifity 
7 -Expressive 
8- Instrument 
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تیپ شخصیتی غالب، در ). 1377 ازکیا،(کنش و به بیان دیگر تیپ شخصیتی افراد است انجام
بر این . جوامع توسعه یافته، ابزاری و تیپ شخصیتی غالب در جوامع سنتی، ابرازی است

اساس، ممالک سنتی برای رسیدن به توسعه که مستلزم فرهنگ کار مناسب و متعالی است، باید 
با این تفاصیل هدف پژوهش حاضر این است که . ترویج دهندتیپ شخصیتی ابزاری را 

  مشخص نماید آیا هر چه تیپ شخصیتی ابزاری تر شود فرهنگ کار بیشتر ارتقا می یابد؟  
  مدل تحلیلی پژوهش 

 .ترسیم شده است 1نمودار با توجه به مبانی نظری، مدل تحلیلی پژوهش به شرح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
  مدل تحلیل تحقیق -1نمودار

  فرضیات و سئواالت تحقیق 
هر چه شخصیت بیشتر ابزاری باشـد  . بین شخصیت ابزاری و فرهنگ کار رابطه معنی داری وجود دارد •

 . فرهنگ کار بیشتر ارتقا می یابد

 فرهنگ کار

همکاری 
 گروهی

 تعهد کاری

 شخصيت ابزاري

 ويژگی های جمعيتی

 عاطفيبي طرفي منفعت جمعي عام گرايي اكتساب تفكيك

 سنوات خدمت تحصيالت جنسيت سن
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هنگ کـار   و فر) سن، جنس، وضع تاهل، تحصیالت، و سنوات خدمت(جمعیتی  -آیا بین عوامل فردی •
 رابطه معنی داری وجود دارد؟

  روش شناسی
کارمندان کلیه  ،جامعه آماری. روش پیمایشی است ،روش به کار رفته در این پژوهش

نفر شامل  2539است که تعداد آنان  88- 89در سال تحصیلی یک کشور دانشگاه های آزاد منطقه 
اندازه ) 1970(گیری مورگان و کریجی با استفاده از جدول نمونه . زن می باشد 586مرد و  1953
یابی به برآوردی دقیق تر، اندازه به دست آمد اما به دلیل تنوع گسترده جامعه آماری و دست 335نمونه 

به دلیل گستردگی جغرافیایی واحدها، . افزایش یافت) جامعه آماری %20معادل (نفر  500نمونه به 
ها در واحد، و احتمال عدم حضور در ودن محل فعالیت آنمتغیر بودن تعداد دقیق کارمندان، متغیر ب

واحد در هنگام جمع آوری اطالعات، از روش نمونه گیری تصادفی ساده، برای انتخاب کارکنان در 
واحد دانشگاهی در سه استان فارس، بوشهر  26هر واحد دانشگاهی استفاده گردید که در مجموع در 

پژوهشگر  می باشد که نامهپرسشابزار تحقیق . انتخاب شدندنفر  481و کهکیلویه و بویر احمد، 
جهت تعیین اعتبار مقیاس  .در برگیرنده دو مقیاس فرهنگ کار و شخصیت ابزاری است وساخته است 

از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفا  2و جهت تعیین پایایی تحلیل عاملیبه روش  1اعتبار سازهها از 
  . منعکس شده است 1ه نتایج آن در جداول شماره کگردید استفاده آلفا کرانباخ 

و برای شخصیت ابزاری ) 785/0(برای سازه فرهنگ کار 3KMO آزمون  ،دست آمدههبر اساس نتایج ب
به عالوه، شاخص مجذور کای برای آزمون کرویت . است که بیانگر کفایت اندازه نمونه است) 667/0(

که به لحاظ آماری معنی دار است و نشان می دهد بین  است ) >001/0P(جهت هر دو سازه  ،4بارتلت
  . بین متغیرها همبستگی وجود دارد

  
  
  
  

                                                 
1- Construct Validity 
2-Reliability 
3-Kaiser- Meyer-Oklin measure of  sampling adequacy 
4-Bartlett's test of sphericity 
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   تعیین اعتبار و پایایی مقیاس فرهنگ کار -1جدول 
  واریانس تبیین شده  مقدار ویژه  )وزن عاملی( عامل ها  

  تعهد  همکاری گروهی
      632/0  در محیط کار معموال خوش برخورد هستم

  
  
  
  
57/3  

  
  
  
  
  

9/17  

  626/0  از کار کردن با دیگران لذت می برم
  580/0  به همکاری که کارش سنگین است کمک می کنم

  572/0  با همکاران در مورد انجام بهتر کارم مشورت می کنم
  571/0  موفقیت سازمان با کار گروهی امکان پذیر است

  544/0  از اینکه به گروه تعلق دارم لذت می برم
  488/0  بعضی اوقات به موفقیت همکارانم حسادت می کنم

  471/0  پشت سر همکارانم حرف نمی زنم
    578/0    اندکی کسالت داشته باشم حوصله کار کردن ندارم

  
  
  
63/1  

  
  
  
  

2/8  

  569/0  صبح شنبه واقعا کسالت آور است
  533/0  ای کاش میزان مرخصی ساالنه افزایش می یافت

  480/0  ردن موبایل به محیط کار مانعی نداردآو
  429/0    در کنار کارم، کارهای شخصی ام را نیز انجام می دهم

  405/0  با اتمام ساعت کاری، باید کار را تعطیل کرد
  785/0  جهت متناسب بودن اندازه نمونه  KMOآزمون  
=Sig  جهت درست بودن تفکیک عامل ها Bartlettآزمون  000/0  Df=190 Chi- square=1178 

  644/0  ضریب آلفا کرانباخ کل مقیاس فرهنگ کار

 
تحلیل عاملی مورد نظر، از نوع تاییدی است و با توجه به ابعادی که برای هر سازه تعریف 

تعداد عامل ها نیز به همان اندازه در نظر گرفته شد که عوامل و مولفه های مربوط به  ،شده بود
گویه، و در مقیاس شخصیت ابزاری  6در مجموع در مقیاس فرهنگ کار . ه استمشخص شد ،هرکدام

دارای همبستگی  ،گویه، به دلیل اینکه بار عاملی نداشتند یا با عاملی غیر از آنچه پیش بینی می شد 9
در سازه نتایج تحلیل بیانگر آن هستند که میزان واریانس تبیین شده . بودند، از مدل حذف گردیدند

پایایی هریک از سازه ها نیز محاسبه شده . است) 8/40(و در شخصیت ابزاری  ،)1/26(کار  فرهنگ
که نشان می  است) 628/0(و در شخصیت ابزاری) 644/0(در سازه فرهنگ کار است که مقدار آن 

  .دهد مقیاس های طراحی شده، تقریبا از سازگاری درونی قابل قبولی برخوردار بوده اند
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   ن اعتبار و پایایی مقیاس شخصیت ابزاری تعیی -2جدول 
  واریانس تبیین شده  مقدار ویژه  و وزن آن ها عامل ها  

  منفعت  تفکیک  اکتساب
  جمعی

عام 
  گرایی

بی طرفی 
  عاطفی

            733/0  ثروت بیش از تحصیالت باعث اعتبار می شود
3  

  
  662/0  افرادی که خانواده ثروتمندی دارند موفق ترند  1/12

  505/0  هیچ جوانی نمی تواند تنها روی پای خودش بایستد
          698/0    اهمیت نمی دهم ارباب رجوع چه کسی است

2/2  
  

  651/0  توجه نمی کنم ارباب رجوع چه ویژگی هایی دارد  7/8
  462/0  مسائل محیط خانه بر کار تاثیر می گذارند
        763/0      تمشکالت دیگران به خودشان مربوط اس

81/1  
  

  724/0  هر کس باید کاله خودش را نگه دارد باد نبرد  2/7
تکه کاغذی در محوطه افتاده باشد وظیفه مسـتخدم اسـت   

  بردارد
493/0  

  9/6  7/1    468/0        اگر ارباب رجوع یکی از بستگان باشد باید کمک کرد
  414/0  کرداگر ارباب رجوع یکی از دوستان باشد باید کمک 

    788/0    آدم عاقل باید به فکر امروز باشد فردا را کسی ندیده
5/1  

  
  750/0  دلیلی ندارد نگران آینده باشم  9/5

  563/0  پول داشته باشم تفریح می کنم تا سهام بخرم
  667/0  جهت متناسب بودن اندازه نمونه  KMOآزمون  
 =000/0Sig=  300Df= 1854Chi- square  هابودن تفکیک عاملجهت درست  Bartlettآزمون 

  628/0  ضریب آلفا کرانباخ کل مقیاس شخصیت ابزاری 

  
 یافته های توصیفی

) %2/74(نفـر   357 ،گونفر پاسخ 481از مجموع  ،بر اساس نتایج توصیفی متغیرهای جمعیتی
سـال و   8/15سال، میانگین سواد  9/34 ،گویانمیانگین سنی پاسخ. زن هستند) %8/25(نفر  124مرد و 

) %2/22(نفـر   107از پاسـخگویان، متاهـل و   ) %8/77(نفر  374. سال است 5/9میانگین سابقه خدمت 
اما بر اساس نتایج توصیفی سازه های تحقیق، میانگین فرهنگ کار بر روی مقیاسـی بـا دامنـه    . مجردند

 . است 4/40برابر با  14-70وی مقیاسی با دامنه ، و میانگین شخصیت ابزاری بر ر50برابر با 70-14
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 یافته های تحلیلی

رابطه پنج متغیـر جمعیتـی سـن، سـنوات     و فرهنگ کار متغیرهای جمعیتی بین  بررسی رابطه
سنجش شده است که نتـایج  ) مجموع ابعاد(خدمت، تحصیالت، وضع تاهل، و جنسیت با فرهنگ کار 

نتایج به دست آمده، تنها رابطه بین سن و سنوات خدمت، با بر اساس . است 4و  3آن به شرح جدول 
  . فرهنگ کار معنا دار است
 بررسی رابطه بین سن، سنوات خدمت و تحصیالت با فرهنگ کار -3جدول 

 معنی داری  ضریب همبستگی پیرسون تعداد 

  009/0  119/0 481  سن
 )مجموع ابعاد(فرهنگ کار 

  008/0  120/0 481  سنوات خدمت
 )مجموع ابعاد(رهنگ کار ف

  415/0  037/0 481  تحصیالت
 )مجموع ابعاد(فرهنگ کار 

  
  بررسی رابطه بین جنسیت و وضع تاهل با فرهنگ کار  -4جدول 

میانگین فرهنگ   متغیر
  کار

انحراف
  معیار

  معنی داری درجه آزادی  tمقدار 

  902/0 479  -123/0 6 1/50 مرد  جنسیت
 6/6 9/49 زن

  902/0 479  -123/0 6 1/50 متاهل  وضع تاهل
 6/6 9/49 مجرد

  بین شخصیت ابزاری و فرهنگ کار   بررسی رابطه
با توجه به اینکه شخصیت ابزاری در پنج بعد و فرهنگ کار در دو بعد، سنجش شده 
است، رابطه دو سازه به طور کلی و نیز رابطه هر یک از ابعاد شخصیت ابزاری با فرهنگ کار، 

  . است 5به طور مجزا محاسبه شده است که نتایج آن به شرح جدول 
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 فرهنگ کاربررسی رابطه بین شخصیت ابزاری و  -5جدول 

 معنی داری  ضریب همبستگی پیرسون تعداد 

  000/0  -305/0 481 )مجموع ابعاد(شخصیت ابزاری 
 )مجموع مجموع ابعاد(فرهنگ کار 

  04/0  -093/0 481  اکتساب
  همکاری
  003/0  -137/0 481  اکتساب

  تعهد
  003/0  -134/0 481  تفکیک

  همکاری
  000/0  -201/0 481  تفکیک
  تعهد

  000/0  -195/0 481  منفعت جمعی
  همکاری

  000/0  -119/0 481  منفعت جمعی
  تعهد

  474/0  -033/0 481  عام گرایی
  همکاری

  000/0  -233/0 481  عام گرایی
  تعهد

  720/0  -016/0 481  بی طرفی عاطفی
  همکاری

  298/0  -048/0 481  بی طرفی عاطفی
  تعهد

  
) مجموع(و فرهنگ کار ) مجموع(س نتایج جدول، رابطه بین شخصیت ابزاری بر اسا
به عالوه، بررسی روابط بین ابعاد دو سازه نیز نشان می دهد رابطه اکتساب با . معنا دار است

تعهد و همکاری، رابطه تفکیک با تعهد و همکاری، رابطه منفعت جمعی با تعهد و همکاری، و 
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، معنا دار است اما رابطه بین عام گرایی با همکاری، و رابطه بعد بی رابطه عام گرایی با تعهد
  . طرفی عاطفی با ابعاد همکاری و تعهد، معنا دار نیست

 تبیین فرهنگ کار بر اساس رگرسیون مرحله ای 

به منظور بررسی رابطه تمام متغیرهای مستقل با فرهنگ کار و ابعاد آن از تحلیل 
می  8و  7، 6گردیده است که نتایج آن به شرح جداول شماره  رگرسیون چند گانه استفاده

  .باشد
  بر حسب مجموع متغیرهای مستقل) مجموع ابعاد(تبیین فرهنگ کار  -  6جدول 

ضریب  Beta t Sig پیش بینی کننده ها  مرحله
  همبستگی

ضریب
  تعیین

F Sig  

  
  سوم

   000/0 -4/5 -237/0  تفکیک
341/0  

  
116/0  

  
9/20 

  
 000/0 -4/4 -193/0 ت جمعیمنفع 000/0

 001/0 -4/3 -149/0 اکتساب

 
، تحلیل رگرسیون در طی سه مرحله صورت گرفته و 6بر اساس نتایج جدول شماره 

در نهایت متغیرهای تفکیک، منفعت جمعی، و اکتساب، معنا دار بوده و قادر به تبیین فرهنگ 
. ن پیش بینی کننده فرهنگ کار، بعد تفکیک استنتایج نشان می دهند، قوی تری. کار می باشند

با ورود منفعت جمعی به . از واریانس فرهنگ کار را تعیین می کند 049/0این متغیر به تنهایی 
به قدرت پیش بینی افزوده  046/0می رسد که نشان می دهد  095/0مدل، ضریب تعیین به 

رسیده است که  116/0یب تبیین به است، و در مرحله آخر با اضافه شدن اکتساب به مدل، ضر
با این تفاصیل سه متغیر تفکیک، منفعت . به قدرت پیش بینی کنندگی اضافه شده است 021/0

جمعی، و اکتساب، به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های فرهنگ کار هستند و قادرند 
  .از تغییرات فرهنگ کار را تبیین نمایند 116/0
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  ی گروهی بر حسب مجموع متغیرهای مستقلتبیین همکار -7جدول 

ضریب  Beta t Sig پیش بینی کننده ها  مرحله
  همبستگی

ضریب
  تعیین

F Sig  

  
  سوم

   000/0 -3/4 -190/0 منفعت جمعی
255/0  

 
065/0  

  
11 

  
 002/0 -1/3 -136/0  تفکیک 000/0

 004/0 -1/2 -094/0 جنسیت

 
ش بینی کننده همکاری گروهی، بعد منفعت ، قوی ترین پی7بر اساس نتایج جدول 

با . از واریانس همکاری گروهی را تعیین می کند 037/0این متغیر به تنهایی . جمعی است
به قدرت  019/0می رسد که نشان می دهد  056/0ورود تفکیک به مدل، ضریب تعیین به 

مدل، ضریب تبیین  پیش بینی افزوده است و سرانجام در مرحله آخر با اضافه شدن جنسیت به
با این تفاصیل سه . به قدرت پیش بینی کنندگی اضافه شده است 010/0رسیده که  065/0به 

متغیر منفعت جمعی، تفکیک، و جنسیت، به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های همکاری 
  .از تغییرات همکاری گروهی را تبیین نمایند 065/0گروهی هستند و قادرند 

  تعهد بر حسب مجموع متغیرهای مستقل تبیین -8جدول 
ضریب  Beta t Sig پیش بینی کننده ها  مرحله

  همبستگی
ضریب
  تعیین

F Sig  

  
  
  

  ششم

   000/0 -4 -177/0 عام گرایی
  
  
363/0  

 
  
  
132/0  

  
  
  
12  

  
  
  
000/0  

 000/0 -1/4 -181/0  تفکیک

 017/0 4/2 104/0 سابقه خدمت

 005/0 -8/2 -125/0 اکتساب

 012/0 5/2 110/0 جنسیت

 036/0 -1/2 -091/0 منفعت جمعی

 
پس از . ، قوی ترین پیش بینی کننده تعهد، عام گرایی است8بر اساس نتایج جدول 

آن به ترتیب متغیرهای تفکیک، سابقه خدمت، اکتساب، جنسیت و منفعت جمعی، قوی ترین 
  .از تغییرات تعهد را تبیین نمایند 132/0د پیش بینی کننده های تعهد هستند و قادرن
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  نتیجه گیری
برابر  14-70میانگین فرهنگ کار بر روی مقیاسی با دامنه بر اساس یافته های تحقیق، 

با ترسیم توزیع . این امر بیانگر این است که فرهنگ کار در سطح متوسطی است. است 50با
دارای فرهنگ % 8/84کار باالیی برخوردارند و کارمندان از فرهنگ % 2/15فراوانی داده ها، تنها 

که ) 1381(این یافته تحقیق با نتایج پژوهش ساروخانی و طالبیان . کار متوسط به پایین هستند
کارکنان مورد مطالعه شان، دارای وجدان کاری متوسط به پایین هستند، % 1/71نشان می دهند 

دهند فرهنگ کار کارکنان در دو شرکت  که نشان می) 1385(و نیز با پژوهش جعفری و حبیبی
اما نتایج . ها را تایید می کندخوانی دارد و آنتولیدی و صنعتی در سطح متوسطی است، هم

درصد کارکنان ادارات دولتی استان تهران دارای  70که نشان می دهد ) 1377(پژوهش معیدفر
اال ناشی از این است که در پژوهش این امر احتم. اخالق کار نسبتاً باالیی هستند، انطباق ندارد

به عنوان یکی از چهار بعد (گویه های بعد روابط سالم و انسانی در محل کار ) 1377(معیدفر
اغلب بر سنجش ویژگی های اخالقی افراد متمرکز است که احتماال منجر به ) اخالق کار

  .       سوگیری در پاسخ ها و باال رفتن نمره اخالق کار شده باشد
- 70اساس نتایج تحقیق، میانگین نمره شخصیت ابزاری بر روی مقیاسی با دامنه  بر

است که نشان می دهد عام گرایی،منفعت جمعی، تفکیک، اکتساب و  4/40برابر با  14
غیرعاطفی بودن، به عنوان جهت گیری های ارزشی در انجام کنش اجتماعی در بین کارکنان، 

  .متوسط رو به پایین است
به . یافته های تحقیق، شخصیت ابزاری بر فرهنگ کار تاثیر منفی داشته استبر اساس 

این یافته . عبارت دیگر هر چه شخصیت، ابزاری تر می شود، فرهنگ کار کاهش می یابد
که شخصیت ابزاری، عملکرد باالتری ) 1951(پژوهش به لحاظ نظری با نظریه پارسونز و شیلز

ل تامل است که چرا با باال رفتن معیارهای شخصیت ابزاری این نکته قاب. دارد انطباق ندارد
  نمرات فرهنگ کار کاهش یافته است؟ 

به نظر می رسد این یافته تحقیق می تواند تا حدودی ناشی از بافت جامعه مورد 
ها اجتماعات کامالً سنتی و متجانس هستند که به همین دلیل بررسی باشد که بسیاری از آن
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به عالوه این یافته . ن شخصیت ابزاری در انجام وظایف شغلی خود نباشندقادر به پذیرش ای
که نشان می دهند بین ویژگی شخصیتی و ) 1381(تحقیق نتایج پژوهش حجازی و ایروانی

این اختالف احتماالً ناشی از محدودیت . عملکرد شغلی رابطه ای وجود ندارد را تایید نمی کند
است که طی آن فقط به بررسی شاغالن ) 1381(وانیجامعه آماری پژوهش حجازی و ایر
  .   بخش کشاورزی پرداخته شده است

بررسی ابعاد دو متغیر شخصیت ابزاری و فرهنگ کار نشان می دهد هر چه ویژگی 
اما . اکتساب، تفکیک و منفعت جمعی، افزایش می یابد همکاری گروهی کارکنان کمتر می شود

به عالوه ویژگی های اکتساب، . همکاری گروهی تاثیر ندارند عام گرایی و غیر عاطفی بودن بر
تفکیک، منفعت جمعی، و عام گرایی، بر تعهد کاری تاثیر منفی دارند اما بعد غیر عاطفی بودن، 

  .بر تعهد کاری تاثیر ندارد
این یافته تحقیق با . بر اساس نتایج تحقیق با افزایش سن، فرهنگ کار افزایش می یابد

که نشان می دهد با افزایش سن، اخالق کار کارکنان بخش هـای  ) 1384(ش کاویاننتایج پژوه
خصوصی و دولتی ذوب آهن اصـفهان بیشـتر مـی شـود، انطبـاق دارد امـا بـا نتـایج پـژوهش          

که نشان می دهند با افزایش سن، وجدان کـار کـاهش مـی یابـد،     ) 1381(ساروخانی و طالبیان
شـی از ایـن باشـد کـه میـانگین سـنی افـراد در پـژوهش         منطبق نیست که این امر می تواند نا

  .  سال بیشتر از پژوهش حاضر است 4حدود ) 1381(ساروخانی و طالبیان
جنسیت بر فرهنگ کار تاثیر ندارد و زنان و مردان به لحـاظ فرهنـگ کـار ماننـد هـم      

می دهنـد  که نشان ) 1383(این یافته تحقیق با نتایج پژوهش محسنی تبریزی و میرزایی. هستند
که نشان مـی دهـد جنسـیت    ) 1381(بین جنسیت و اخالق کار رابطه ای وجود ندارد، و اکبری

اما با نتـایج پـژوهش معیـدفر    . ها را تایید می کندتاثیری بر فرهنگ کار ندارد منطبق است و آن
بررسـی تـاثیر   . که نشان می دهد اخالق کار زنان بیشتر از مردان اسـت انطبـاق نـدارد   ) 1377(
نسیت بر ابعاد فرهنگ کار، نشان می دهد همکاری گروهی زنان بیش از مردان است اما تعهد ج

  . کاری آنان کمتر از مردان می باشد
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بررسی تاثیر وضع تاهل بر ابعاد فرهنگ کـار  . وضع تاهل تاثیری بر فرهنگ کار ندارد
کاری نیز وضـعیت   نیز نشان می دهد که افراد متاهل و مجرد به لحاظ همکاری گروهی و تعهد

  .مشابهی دارند
ایـن یافتـه تحقیـق بـا نتـایج پـژوهش       . میزان تحصیالت تاثیری بر فرهنگ کار نـدارد 

که نشان می دهند با افزایش تحصیالت، اخالق کـار کـاهش   ) 1384(، و کاویان)1377(معیدفر 
  .می یابد انطباق ندارد

خـدمت فرهنـگ کـار     سنوات خدمت بر فرهنگ کار تاثیر دارد و با افـزایش سـنوات  
که نشان مـی  ) 1383(، معیدفر)1384(این یافته تحقیق با نتایج پژوهش کاویان. افزایش می یابد

دهند با افزایش سنوات خدمت، اخالق کار بیشتر می شود منطبق است امـا بـا نتـایج پـژوهش     
  .که معتقد است سنوات خدمت تاثیری بر فرهنگ کار ندارد انطباق ندارد) 1381(اکبری

بر حسب متغیرهای مستقل بیانگر آن است که ) مجموع ابعاد(تبیین فرهنگ کار 
تفکیک، منفعت جمعی، و اکتساب، به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های فرهنگ کار 

سه متغیر منفعت جمعی، . از تغییرات فرهنگ کار را تبیین نمایند 116/0هستند و قادرند 
ی ترین پیش بینی کننده های همکاری گروهی هستند و تفکیک، و جنسیت، نیز به ترتیب قو

عام گرایی، تفکیک، سابقه خدمت، اکتساب، جنسیت و منفعت جمعی، قوی ترین پیش بینی 
  .از تغییرات تعهد را تبیین نمایند 132/0کننده های تعهد هستند و قادرند 

  پیشنهادات تحقیق
عی زنـدگی تـاثیر دارد امـا    شخصیت، بر عملکرد شغلی و بسیاری از جنبه های اجتما

با توجه به نقش تاثیر گـذار شخصـیت   . شناسانه به آن پرداخته می شودمعموالً با رویکرد روان
در رفتارهای اجتماعی، و نیز وجود نظریات ارزش مند در حوزه جامعه شناسـی، پیشـنهاد مـی    

از رویکـرد جامعـه    شود شخصیت به عنوان یک متغیر تاثیر گذار بر رفتار اجتماعی، با اسـتفاده 
  .  شناختی، مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد

در تحلیل نهایی بین شخصیت ابزاری و فرهنگ کار رابطه معنا دار اما منفی مشاهده 
این . گردید که طی آن هر چه شخصیت، ابزاری تر می گردد، فرهنگ کار بیشتر تنزل می یابد
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بر این اساس پیشنهاد . نز و شیلز قرار می گیردیافته تحقیق در نقطه مقابل مباحث نظری پارسو
می شود رابطه شخصیت ابزاری و فرهنگ کار، با ابزارهای استاندارد تر و در گروه ها و جامعه 

  .   های آماری دیگر، مورد پژوهش قرار گیرد
بر اساس نتایج توصیفی تحقیق، فرهنگ کار کارمندان اساسا در سطح متوسط و 

ارزیابی گردید، بر این اساس پیشنهاد می شود، با توجه به اهمیت فرهنگ متوسط رو به پایین 
  . کار در توسعه هر جامعه، حوزه کار مورد توجه جدی مسئوالن قرار گیرد

 
  نابعمفهرست 

 
زمینه ): 1386(هوکسما، سوزان، نولن. بم، داریل، ج. اسمیت، ادوارد،ای. اتکینسون، ریچارد، سی. ریتا، ال اتکینسون،
  .نشناسی هیلگارد، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران، تهران، رشدروا

 .جامعه شناسی توسعه، تهران، انتشارات کلمه): 1377(ازکیا، مصطفی

عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین کارکنان بخش دولتی کهگیلویه و بویر احمد، ): 1381(اکبری، کرامت و اردشیری، مهرداد 
  .181-209و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره پاییز،  پژوهشنامه دانشکده ادبیات
 .70-73، صص 125فرهنگ کار، مجله تدبیر، شماره ): 1381(جعفری، مصطفی و حبیبی، محمد

رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شـغلی، مجلـه روانشناسـی و علـوم     ) 1381(ایروانی، محمود. حجازی، یوسف
  . 171-189، صص 2شماره تربیتی، سال سی و دوم، 

  .214و  213چالش های اقتصادی دولت، اطالعات سیاسی اقتصادی، شماره ) 1384(خانی ، علیرضا 
رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلـد اول و  ) 1384(پی. رابینز، استیفن

  .فرهنگی دوم، تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های
وجدان کاری و عوامل اجتماعی موثر بـر آن، تحقیقـی در شـرکت ملـی صـنایع      ): 1381(طالبیان، سید امیر. ساروخانی، باقر

  .188-4:162پتروشیمی ایران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره
، اطالعات سیاسی اقتصـادی، شـماره   اصالحات اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران): 1382(سرافراز، لیال 

  .194و  193
 .45-165،48بررسی اخالق کار در بخش دولتی و خصوصی، مجله تدبیر، شماره ): 1384(کاویان، بهنام

  .مبانی جامعه شناسی، ترجمه غالم عباس توسلی و رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت): 1372(کوئن، بروس 
سنجش میزان انگیزش به کار و عوامـل مـوثر بـر آن ، مطالعـه مـوردی      ): 1383(مد میرزایی، مح. محسنی تبریزی، علیرضا

  .3 -31: 4جوانان و زنان روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 
  .459فرهنگ کار ژاپنی ها، مجله پیام بانک، شماره ): 1385(مدنی، امیر باقر 



 17                                    بررسی رابطه شخصیت و فرهنگ کار                       اول شمارۀ

  .بررسی اخالق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن ، تهران، موسسه کار و تامین اجتماعی): 1377(دمعیدفر، سعی
  .جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، همدان، انتشارات نور علم): 1385(معیدفر، سعید
زاده، تهـران، انتشـارات    رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الـوانی و غـالم رضـا معمـار     :)1380(گریفین، آر . مورهد، جی

  .مروارید
   .سازمان، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی): 1376(اچ . هال، ریچارد

Barrick،M،R.Mount،M،K (1991) The Big Five Personality Dimensions and Job 

Performance،A Meta- Analysis، Personality Psychology، No 44، PP 1-27. 

Friedman،M. Rosenman،R،H(1974) Type A Behavior and Your Heart، NewYork، Knof. 
Krejei،R،V.Morgan،D،W(1970) Determining Sample Size for Research Activities، 

Educational and Psychological Measurment،No 30: PP 607-610. 

Morgan،D،H،J(1975) Social Theory and the Family،London،Routledge and Kegan Paul. 
Parsons،T.Shils،E،A (1962)Toward a General Theory of action،Harvard University Press. 
Smith،A. Noble،C (2004) The Impact of Organizational Change، Journal of Training and 

Development، Vol 8 (2): 94- 110. 

Spector،P.E.(1982). Behavior in Organizations as a Function of Employee's Locus of 

Control، Psychological Bulletin، PP 482- 497. 

Torraco ،  R.J (2002) Human Resource Development، California ،University of California. 

Turner،J،H(1991) The structure of sociological Theory، Belmont، Ca ، Wadsworth. 


