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چكیده
مقدمه :رابطه بین درک جو اخالقی و تعهد ساازمانی مایتواناد در باین حساابداران قاویتار از ساایر کارکناان باشاد.
همچنین ،وجود کارکنانارشد در نقش مشاور میتواند به حسابداران مبتدی در زمان ایجاد چالش کمک کناد .از ایان
رو ،پژوهش حاضر به بررسی تاثییر جاو اخالقای و مشااوره بار تعهاد حرفاهای و ساازمانی حساابداران ب اش مماومی
میپردازد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و بر مبنای روش از پژوهشهای توصیفی-پیمایشای از ناو
همبستگی است .نمونه پژوهش شامل تعداد  3 7نفر از حسابداران ب ش ممومی در سال  1315است .دادههاا از طریا
پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از روش الگوسازی معادالت ساختاری تحلیل شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که بین سطح نظارت دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی با تعهاد ساازمانی و
حرفهای آنان و بین سطح حمایت اجتمامی دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی با تعهد سازمانی آنان رابطاه مببات
و معنادار اما بین سطح حمایت اجتمامی دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی با تعهد حرفاهای آناان رابطاه منفای و
معناداری وجود دارد .همچنین ،بین درک حسابداران مبتدی و با سابقه از جو اخالقی سازمان با تعهاد ساازمانی آناان و
بین تعهد سازمانی با تعهد حرفهای حسابداران مبتدی و با سابقه رابطه مببت و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :جو اخالقی مناسب موجب رشد و تعالی سازمان به لحاظ اخالقی و مشاوره موجب کاهش فشار روانی
ناشی از چالشهای پیشروی حسابداران میشود و در بهبود تعهد حرفهای و سازمانی آنها نقش بسیار با اهمیتی ایفا
میکند .با فراهمشدن محیطی مناسب و بدون فشار روانی و فشار کاری ،همراه با افزایش رضایت شغلی و کاهش
تمایل به ترک کار ،به سازمان در جهت رسیدن به هدفهای خود کمک میشود .بنابراین ،پیشنهاد میشود که به
برنامههای مشاورهای و مربیگری و جو اخالقی حاکم بر سازمانهای ب ش ممومی توجه بیشتری شود.
واژههای کلیدی :تعهد حرفهای ،تعهد سازمانی ،جو اخالقی ،حسابداران مبتدی.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
 .استادیار ،گروه حسابداری ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهbarzegar@iaushiraz.ac.ir :
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مقدمه

این که مامل الزامآوری وجود داشته باشد ( .)6از این
رو ،تعهد حرفهای ماملی مهم و تثییرگذار بر رفتار فرد

نیروی انسانی به منوان راهبردیترین منبع و با

در محیط سازمانی است ( .)4البته ،بهبود و رشد سطح

ارزشترین دارایی در هر سازمان مورد توجه است.

تعهد کارکنان در سازمان منوط به وجود جو اخالقی

کارکنان متعهد به منوان یک منبع حیاتی و اساسی

مناسب در سازمان است .جو اخالقی نشاندهندهی

برای مملکرد موفقیتآمیز سازمانها شناخته شدهاند و

ارزشهای اخالقی ،انتظارات رفتاری و بیانگر تثییر

موفقیت سازمانی بستگی به کارکنان و تعهد آنها به

اخالق بر تصمیمهای امضای سازمان و انت اب بهترین

مجمومهای از ارزشها ،اصول و باورها دارد .تعهد

گزینه اخالقی است ( .)2رابطه بین درک جو اخالقی

سازمانی به وابستگیها و وفاداری نسبت به سازمانی

و تعهد سازمانی میتواند در بین حسابداران قویتر از

اشاره دارد که ش ص در آن مشغول کار است .در

سایر کارکنان باشد؛ زیرا ،حسابداران در طی دوران

واقع ،همان تمایل روانی کارکنان به سازمان است که

تحصیل و آموزشهای دریافت شده ،بیشتر با اصول

منجر به وفاداری آنها میشود ( 1و ) .به مبارت

اخالقی آشنا میشوند که این موضو منجر به درک

دیگر ،نیروی انسانی متعهد و وفادار ،وجهه سازمان را

آنها از استانداردهای اخالقی و مسئولیتهای حرفه

در جامعه بهبود میب شد ( )1و در هر سازمانی در

در برابر مموم میشود ( .)1از این رو ،هرگونه تزلزل

تحول لحظه به لحظه نظام اداری و ارائه خدمات بهینه،

اخالقی یا حتی شبه نسبت به رفتار حسابداران بامث

سهم ممدهای دارد که این امر مستلزم حرکت و

ایجاد آشفتگی در بازار سرمایه میشود .همچنین،

پویایی سازمان است ( .)3در واقع ،تعهد نیروی انسانی

خدمت ارائه شده به وسیله حرفه حسابداری بدون

در راستای رسیدن به هدفهای سازمان ،مولد دارایی

پذیرش و امتماد استفادهکنندگان آن بیهوده خواهد

نامشهود و مامل ارائه بهتر خدمات برای سازمان است

بود (.)17

( .)7از این رو ،یکی از موارد مهمی که در این زمینه

در حرفه حسابداری تعهد سازمانی و حرفهای در

بسیار بررسی شده است تعهد و پایبندبودن کارکنان به

ارتباط با مدیریت نیروی انسانی ،انتقال کارکنان و به

هدفهای سازمان است (.)1

طور کلی ،کیفیت مملکرد بسیار با اهمیت است ( 11و

در کنار تعهد سازمانی مامل تثییرگذار دیگری با

 .)1همچنین ،از دیدگاه سازمانی تغییر و انتقال

منوان تعهد حرفهای وجود دارد که میتواند بسیار مهم

حسابداران با توجه به هزینههای اضافی است دام و از

و بر نتایج سازمان تثییرگذار باشد ( .)5تعهد حرفهای

دست دادن موقت خدمات و درآمد بسیار پرهزینه

به بهبود بهرهوری ،افزایش کیفیت خدمات و بهبود

است ،در حالی که این خطر نیز وجود دارد که

مملکرد در سازمان کمک میکند .در واقع ،تعهد

جایگزین با تجربه مشابه یافت نشود ( )13و از دیدگاه

حرفهای توجه افراد به وجدان کاری خود است بدون

حرفهای ،وارد شدن حسابداران به مشاغل دیگر مانند
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برنامهریزی مالی ،مدیریت خطر و دیگر خدمات

بنابراین ،وجود کارکنانارشد میتواند بامث کاهش

مرتبط ،دسترسی به حسابداران با تجربه را کاهش داده

فشار روانی و ایجاد شرایط روانی مسامد برای شناخت

و همین امر کیفیت خدمات حسابداری و پایداری

محیط سازمانی شود .کارکنانارشد همچنین میتوانند

درازمدت حرفه را به خطر میاندازد ( .)17بدون

وابستگیهای روانی کارکنان به سازمان و تمایل آنها

شک ،کارکنان تازه است دام شده ب ش حیاتی حرفه

برای پذیرش و دستیابی به هدفهای سازمان و نیز

حسابداری و منبع ارزشمند حسابداران برای نسلهای

تمایل آنها برای باقیماندن در سازمان را تحت تثییر

آینده هستند .از این رو ،نیاز به آموزش آنها بیشتر

قرار دهند ( .)12با توجه به موارد مطرح شده،

احساس میشود ( .)15مشاوره و آموزش به منوان

حسابداران در گروههای شغلی م تلف به منوان

نظام حمایتی در نظر گرفته میشود که در آن

قسمتی از منابع انسانی هر سازمان نقش بهسزایی در

کارکنانارشد با ارائه مشاوره و راهنمایی ،دوره شغلی

رسیدن به هدفهای سازمانی دارند و به دلیل

تحت حمایت را توسعه میدهند و تجربههای خود را

جایگاهی که در اختیار دارند با چالشهایی روبهرو

در اختیار کارکنان تازهکار قرار میدهند تا آنها نیز

هستند که ممکن است تعهد سازمانی و حرفهای آنها

تجربههای جدید کاری را فرا گیرند ( .)16البته ،این

را مورد تهدید قرار دهد ( .)12بنابراین ،سؤال پژوهش

نظارت به صورت رابطهای دو سویه بین همکار ارشد

این است که آیا جو اخالقی مناسب به همراه مشاوره

و با تجربه (مربی) و همکار کم تجربه (تحت آموزش)

میتواند بر بهبود و رشد سطح تعهد حسابداران تثییر

است که برای دانشآموختگانی که تازه وارد بازار

گذاشته و تمایل آنها برای باقیماندن در شغل و تعهد

کار شدهاند بسیار ضروری است ( .)14کارمند جدید

و پایبندی به هدفهای سازمان و حرفه را تحت تثییر

در بدو ورود با محیط سازمانی ناآشنا و مبهم روبهرو

قرار دهد؟

میشود و برای درک این محیط تالش میکند (.)14
همچنین ،از آن جا که تعهد سازمانی با وابستگیهای

مبانی نظری

روانی کارکنان در سازمان و تعهد حرفهای با

جو اخالقی ،به منوان درک مشترک کارکنان در

دلبستگیهایی که افراد در ارتباط با حرفه خود دارند

مورد آن چه در سازمان رفتار اخالقی محسوب

رابطه دارد و با توجه به استانداردهای حرفهای و

میشود توصیف شده است ( .)11جو اخالقی سازمان

مشکالت در دنیای واقعی ،حسابداران مبتدی در بدو

نشاندهندهی ارزشهای اخالقی ،انتظارهای رفتاری و

ورود با مسائلی مانند فشار زمانی و یادگیری مواجهاند

تثییر اخالق بر تصمیم امضای آن بوده و مبنای

که وجود کارکنانارشد در نقش مشاور میتواند به

انت اب و ممل کارکنان قرار میگیرد ( .)2از این رو،

آنها در مدیریت زمان و اولویتبندی وظایف

جو اخالقی نقش مهمی بر اطمینان کارکنان و امتماد

م تلف در هنگام ایجاد چالش کمک کند (.)12

آنها به سایر همکاران ،ناظران و مدیران سازمان دارد
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( .) 7جو اخالقی میتواند به منوان بُعد اصلی فرهنگ

از محیط کار را تحت تثییر قرار دهند ( .) 6همچنین،

سازمانی ،مامل جداکننده سازمانها از یکدیگر شود و

جنبههای ماطفی پیشآمده بین مربی و افراد مبتدی

آن را میتوان ترکبیی از ارزشهای اخالقی ش صی

مانند دوستی ،ایجاد امتماد متقابل ،ایجاد انگیزه هم

مدیران و خطمشیهای رسمی و غیررسمی دانست که

بامث باال رفتن سطح یادگیری افراد مبتدی میشود و

بر نگرش کارکنان تثییر میگذارد (.) 1

هم زمینه الزم برای روبهرو شدن با چالشها و ات اذ

موضو نظارت (مشاوره) به منوان منصر اصلی و

بهترین تصمیم را برای افراد مبتدی فراهم میکند (.) 4

الگوی ممل در حمایت از کارکنان مبتدی منوان شده

برای تعهد سازمانی و حرفهای تعاریف بسیاری

است ( ) .مشاوره به صورت رابطه آموزشی اولیه بین

ارائه شده است .تعهد سازمانی را میتوان باور قوی در

دو نفر در سازمان تعریف شده است ( ) 3که در آن

پذیرش هدفها و ارزشهای سازمان و تمایل فرد به

مشاوران یا ناظران به افراد مبتدی کمک میکنند تا

مضویت و باقیماندن در سازمان دانست ( .) 2نیروی

مرتکب اشتباهات تثییرگذار بر شهرت و مملکرد خود

انسانی متعهد به هدفها و ارزشهای سازمان ،ماملی

نشوند ( .) 7در پژوهشهای انجام شده به وسیله کرام

برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است

( )14و نوا ( ) 5این نظارت کارکنانارشد به دو

و مزیت رقابتی پایدار برای بسیاری از سازمانها ایجاد

صورت بیان شده است .1 :رابطهای که پیشرفت شغلی

میکند .در واقع ،وفاداری نیروی انسانی به سازمان از

افراد مبتدی و صالحیت فرد و توانایی وی در جهت

برترین شاخصهای سازمان بوده و ماملی برای

رسیدن به هدف های سازمان و ایجاد فرصت برای حل

تضمین سالمت و باقیماندن در دنیای رقابت است

و فصل مشکالت را مد نظر قرار میدهد که آن را

( .) 1بر این اساس تعهد سازمانی را میتوان به منوان

سطح نظارت دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی

واکنش ماطفی ،ارزیابی مببت شغلی ،دلبستگی و

منوان میکنند و  .رابطه ای که حمایت اجتمامی را

وفاداری ش ص نسبت به سازمانی که در آن فعالیت

شامل فراهم کردن شرایط پذیرش و تثیید اجتمامی،

میکند ،همراه با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی،

هویت ب شیدن و مباحث کلی در ارتباط با زندگی

تمایلنداشتن به ترک کار و مبمریمربودن برای

فردی ،ایجاد صمیمیت و کاهش فشار روانی میداند.

سازمان در نظر گرفت ( )37و از آن جا که انسان

کارکنانارشد در نقش مشاور یا ناظر میتوانند در

موجودی اجتمامی است میکوشد که خودش را

یادگیری مرزهای کاری ،مدیریت زمان و اولویتبندی

درون طبقات م تلف اجتمامی (از جمله حرفه ،گروه،

وظایف م تلف و چالش های پیش روی حسابداران

سازمان و نظایر آن) مضو کند و از این طری خود را

مبتدی نقش با اهمیتی ایفا کنند و به منوان مرجع

برحسب مضویت در گروه موجودیت بب شد (.)31

قدرت مند که به ابزار تشوی و تنبیه مجهز هستند مانند

تعهد حرفهای مجمومهای از اصول و

ماملی کنترل کننده تا حد زیادی سطح ادراک کارکنان

استانداردهاست که مرز رفتار افراد و یا گروه را
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مش ص میکند و بیشتر به اصول پذیرفته شده و

شغلی و تعهد سازمانی پرداخت .نتایج پژوهش وی

رضایت قلبی و التزام مملی افراد نسبت به وظایف

نشان داد که رابطه معناداری بین رضایت شغلی،

تعیین شده در حرفه بدون در نظر گرفتن هرگونه نظام

جو اخالقی و تعهد سازمانی وجود دارد .بر همین

نظارتی اشاره دارد (  .)3یکی از دغدغههای مدیران

اساس ،جو اخالقی به طور مببت و معناداری بر

کارآمد در سطوح م تلف ایجاد بستر مناسب برای

رضایت شغلی و تعهد سازمانی تثییر میگذارد.

باال بردن حس مسئولیت ،وظیفهشناسی و حفظ

همچنین ،نتایج پژوهش وی نشان داد که بین افزایش

صالحیت شغلی و نگهداشتن کارکنان در حرفه به

تعهد سازمانی با افزایش رضایت شغلی و کاهش

منظور بهبود مملکرد سازمان است ( .)33تعهد

تمایل به ترک کار رابطه مببت و معناداری وجود دارد

حرفهای نمایانگر وابستگی و احساس هویت فرد نسبت

(.)34

به یک شغل و حرفه است و این موضو میتواند تثییر

مکمانوس و سوبرامانیام در پژوهشی به بررسی

بهسزایی در افزایش کیفیت و کارایی ش ص در انجام

تثییر مشاوره و درک جو اخالقی سازمان بر تعهد

وظایف داشته باشد ( .)37در نتیجه ،تعهد کارکنان

سازمانی و حرفهای حسابداران مبتدی در استرالیا

نسبت به سازمان (چه از نو حرفهای و چه سازمانی)

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد زمانی که

نقش مؤیری بر مملکرد خدماترسانی به مشتریان

سبک مشاوره توسعه شغلی ،بکار گرفته شود تعهد

دارد .البته ،نباید تثییر سیاستهای سازمانی را در این

سازمانی و حرفهای بیشتری وجود دارد .همچنین ،جو

رابطه نادیده گرفت (.)35

اخالقی سازمان به طور مببت با تعهد سازمانی رابطه
دارد و تعهد سازمانی به نوبه خود تثییر مببتی بر تعهد

پیشینه پژوهش

حرفهای دارد .افزون براین ،تقویت جو اخالقی

مهدوی و ابراهیمی در پژوهشی به بررسی تثییر

سازمان و ایجاد محیط مشاورهای حرفهای متمرکز

اخالقیات بر تعهد سازمانی و حرفهای حسابداران

میتواند تعهد سازمانی و حرفهای حسابداران مبتدی را

پرداختند .نتایج پژوهش آنان بیانگر تثییر برخی از

افزایش دهد (.) 6

جنبههای جو اخالقی بر تعهد ماطفی سازمانی و

هسی و دیونگ در پژوهشی به ارزیابی رابطه جو

تعارض بین حرفه و سازمان بود .همچنین ،بین

اخالقی با انحراف سازمانی در کشور تایوان پرداختند.

ماکیاولگرایی و تعهد ماطفی سازمان و بین تعهد

نتایج پژوهش آنان نشان داد که رضایت شغلی نقش

ماطفی سازمانی و تعارض بین حرفه و سازمان رابطه

میانجی بین جو اخالقی سازمان و انحراف سازمانی

منفی و معناداری مشاهده کردند (.)36

دارد .همچنین ،درک سازمانی کارکنان از جو اخالقی

نافی در پژوهشی به بررسی تثییر جو اخالقی به
منوان یک مامل واسطهای در رابطه بین رضایت

بر ساز و کار شناختی ،ماطفی و نگرشی آنها در
رضایت شغلی تثییر مببت و معناداری دارد (.)32
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بشیر رابل و همکاران در پژوهشی به بررسی تثییر

افزایش مملکرد تجاری این رابطه را تغییر میدهد یا

جو اخالقی بر تمایل کارکنان به ترک کار در صنعت

خیر؟ نتایج پژوهش لیلی و همکاران نشان داد که

پوشاک بنگالدش پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان

رابطه مببتی بین سه نو جو اخالقی (مراقبتی ،قوانین و

داد تا مادامی که جو اخالقی سازمان بهبود مییابد،

رویهها) و امتماد سازمانی وجود دارد و بین جو

تمایل کارکنان به ترک کار کاهش یافته و حس تعهد

اخالقی از نو دستورممل و امتماد سازمانی ،رابطهای

سازمانی آنها افزایش مییابد (.)31

منفی حاکم است .همچنین ،افزایش مملکرد تجاری

انصاری و کارابای در پژوهشی تثییر واسطهای جو
اخالقی درک شده بر تعهد سازمانی ،اطمینان و تمایل

بر رابطه بین جو اخالقی و امتماد سازمانی تثییر ندارد
( .)7

کارکنان به ترک کار در ب ش بیمهی کشور ترکیه را

ندکووسکی و همکاران با استفاده از نظریههای

بررسی کردند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که هر

ت صیص و تبادل اجتمامی ،جو اخالقی سازمانی و

چه اطمینان کارکنان به رهبران خود بیشتر باشد تمایل

امتماد کارکنان به همکاران ،ناظران و سازمانشان را

به ترک کار در آنها کمتر است .همچنین ،کارکنان

در شش کشور اتحادیه اروپا بررسی کردند .نتایج

با حس تعهد به سازمان ،کمتر تمایل به ترک کار

پژوهش آنان نشان داد که جو اخالقی خیرخواهانه و

دارند .افزون براین ،جو اخالقی درک شده تثییر

جو اخالقی اصولی با امتماد به همکاران ،ناظران و

واسطهای بر رابطه بین دو مامل اطمینان و تمایل به

سازمان رابطه مببت دارد (.) 7

ترک کار و رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک
کار دارد (.)77

یینال و همکاران در پژوهشی به ارزیابی آیار
واسطهای سیاستهای سازمانی بر روابط بین

کوسه در پژوهشی تثییر رهبری اخالقی بر هویت

جو اخالقی محیط کار و تعهد ماطفی کارکنان مالزیایی

درک شده سازمانی و نقش واسطهای جو اخالقی را

پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سیاستهای

در کشور ترکیه بررسی کرد .یافتههای پژوهش وی

درک شده سازمان به طور نسبی بر روابط بین

نشان داد که رفتار رهبری اخالقی به طور مستقیم و

جواخالقی و تعهد ماطفی کارکنان ایر میگذارد (.)35

غیرمستقیم بر درک هویت سازمانی افراد تثییر

رک وو در پژوهشی توصیفی به ارزیابی آیار

میگذارد .همچنین ،ایر غیرمستقیم رفتار رهبری

مشترک مشاوره و مربی بر تعهد سازمانی در کره

اخالقی و ایر جو اخالقی بهصورت واسطهای است

جنوبی پرداخت .یافتههای پژوهش وی نشان داد که

(.)71

مشاوره ،رابطه مببت بین مربیگری مدیریتی و تعهد

لیلی و همکاران در پژوهشی به ارزیابی رابطه بین

سازمانی را تعدیل میکند .افزون براین ،آیار مشترک

جو اخالقی و امتماد سازمانی در ایاالت متحد آمریکا

مشاوره و مربی به رابطه بین آنها بستگی دارد.

پرداختند .آنان در این پژوهش بررسی کردند که آیا

همچنین ،رابطه مببت بین مربیگری مدیریتی و تعهد
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سازمانی در شرایط افزایش سطح مشاوره و کاهش

فرضیه سوم :بین سطح حمایت اجتمامی

همگنی بین مربی و مشاور با یکدیگر به شدت افزایش

دریافتشده بهوسیله حسابداران مبتدی با تعهد

مییابد (.)73

سازمانی آنان رابطه مببت و معناداری وجود دارد.
فرضاایه چهااارم :بااین سااطح حمایاات اجتمااامی

فرضیههای پژوهش

دریافااتشااده بااهوساایله حسااابداران مبتاادی بااا تعهااد

حسابداران مبتدی به منوان افراد تازهکار با

حرفهای آنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

فشارهای زمانی زیادی مواجه هستند ( .) 6نظارت

زمانی که در سازمان رفتارهای قابل قبول بر اساس

کارکنان با سابقه و یا ارشد میتواند به صورت

صداقت به صورت فعال گسترش یافته و به ب شی از

رابطهای برای توسعه شغل با باالبردن صالحیت فردی

فرهنگ تبدیل شود محیط اخالقیتری ایجاد خواهد

و توانایی در جهت رسیدن به هدفهای سازمان و یا به

شد .هر چه محیط اخالقیتر باشد ،امتماد بیشتری بین

صورت ایجاد رابطه صمیمی ،ارتباط با زندگی فردی

حسابداران مبتدی به وجود میآید .درک

و کاهش فشار روانی به منوان سطح حمایت اجتمامی

استانداردهای اخالقی به وسیله حسابداران مبتدی در

به حسابداران مبتدی کمک کند ( .)14هر چه سطوح

محیط کار بر اساس جو اخالقی مناسب بر تعهد

نظارتی که حسابداران مبتدی را به درک اهمیت و

سازمانی و حرفهای آنها تثییر بهسزایی دارد (.) 6

پیامدهای قانونی سوق میدهد بیشتر باشد تعهد

همچنین ،درک تعهد سازمانی بین کارکنانارشد

حرفهای بیشتر میشود و همزمان که راهنمایی شغلی

نسبت به کارکنان مبتدی بیشتر است ( .)77از این رو،

افزایش مییابد ،ایجاد ارتباط نزدیک و پشتیبانی از

حسابداران با تجربه با توجه به موقعیتها و مقامهای

حسابداران مبتدی به وسیله مربی به احتمال زیاد تعهد

باالتر (شرکا و مدیرانارشد) تمایل بیشتری به

سازمانی آنها را نیز تحت تثییر قرار میدهد ( .) 6با

نشاندادن تعهد خود هم در ب ش تعهد سازمانی و هم

توجه به مبانی نظری و مطالبی که پیش از این بیان شد

تعهد حرفهای نسبت به سایر همکاران در سمتهای

فرضیههای اول تا چهارم پژوهش به شرح زیر تدوین

پایینتر دارند ( .)75بر همین اساس و با توجه به مبانی

شد:

نظری ،فرضیههای پنجم تا هشتم پژوهش به شرح زیر

فرضیه اول :بین سطح نظارت دریافت شده به
وسیله حسابداران مبتدی با تعهد سازمانی آنان رابطه
مببت و معناداری وجود دارد.

فرضیه پنجم :بین درک حسابداران مبتدی از جو
اخالقی سازمان و تعهد سازمانی آنان رابطه مببت و

فرضیه دوم :بین سطح نظارت دریافت شده به
وسیله حسابداران مبتدی با تعهد حرفهای آنان رابطه
مببت و معناداری وجود دارد.

تدوین شد:

معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم :بین درک حسابداران با سابقه از جو
اخالقی سازمان و تعهد سازمانی آنان رابطه مببت و
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شده و کارکنان به راحتی تمایل خود را برای تغییر

معناداری وجود دارد.
فرضیه هفتم :بین درک حسابداران مبتدی از جو

کارفرما ابراز کنند ( .) 6از این رو ،فرضیههای نهم و

اخالقی سازمان و تعهد حرفهای آنان رابطه منفی و

دهم پژوهش به شرح زیر طراحی و مورد آزمون قرار

معناداری وجود دارد.

گرفت:

فرضیه هشتم :بین درک حسابداران با سابقه از جو

فرضیه نهم :بین تعهد سازمانی و تعهد حرفهای

اخالقی سازمان و تعهد حرفهای آنان رابطه منفی و

حسابداران مبتدی رابطه مببت و معناداری وجود دارد.
فرضیه دهم :بین تعهد سازمانی و تعهد حرفهای

معناداری وجود دارد.
گذشت زمان و وجود تجربههای مببت ناشی از

حسابداران با سابقه رابطه مببت و معناداری وجود دارد.

تالشهای سازمان برای توزیع مادالنه پاداش و مزایا
موجب رضایت شغلی و مدالت سازمانی افراد میشود

الگوی مفهومی پژوهش

و به طور مستقیم تعهد آنها را تحت تثییر قرار

در این پژوهش به منظور بررسی فرضیهها از الگوی

میدهد .این امر در درازمدت مانع از ترک سازمان به

مفهومی زیر (شکل شماره  ،)1بر اساس پژوهش

وسیله آنها میشود ( .)76با این وجود از آن جا که

مکمانوس و سوبرامانیام ( ،) 6استفاده شده است.

بیشتر مؤسسههای حسابرسی از نیروهای مت صص در
زمینه حسابداری استفاده میکنند که پیش زمینه

روش پژوهش

آموزشهای حرفهای دارند چنانچه به تعهد حرفهای
توجه بیشتری شود تعهد سازمانی کمتر مورد توجه

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و بر مبنای

قرار گرفته و افراد بیشتر به شایستگیهای کاری توجه

روش از پژوهشهای توصیفی-پیمایشی از نو

میکنند .این امر میتواند موجب افزایش ترک کار

همبستگی است .دادههای مربوط به تعهد سازمانی و

متغیرهای مستقل

درک جواخالقی سازمان

واسطهای

متغیر

متغیر وابسته

تعهد سازمانی

مشاوره (سطح نظارت)
متغیرهای کنترلی

تعهد حرفهای
سن و جنسیت

شكل  :1الگوی مفهومی پژوهش
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تعهد حرفهای از پرسشنامه پورتر و همکاران (،)12

استوار است .ب ش دولتی به نهادهای ممومی دولتای و

دادههای مربوط به نظارت (مشاوره) ،از پرسشنامه

ممومی غیردولتی تقسیم مایشاود .بناابراین ،در تبیاین

اسکندورا و ویاتور ( )74و دادههای مربوط به متغیر

دقی چارچوب جامعهآماری میتوان بیاان داشات کاه

درک جو اخالقی سازمان از طری پرسشنامه هانت و

شامل حسابداران ب اش مماومی اسات کاه در ب اش

همکاران ( )72جمعآوری شد .همه پرسشنامهها بر

ممومی دولتی (تعدادی از بیمارستانهاای دولتای شاهر

اساس طیف لیکرت پنج گزینهای (کامالً م الفم= 1تا

شیراز شامل بیمارستانهای نمازی ،شهید فقیهی ،شاهید

کامالً موافقم= )5نمرهگذاری شد .دادههای بهدست

چماران ،خلیلای ،حاافظ و غیاره) و در ب اش مماومی

آمده از پرسشنامههای توزیع شده ،ابتدا ،با استفاده از

غیردولتی (شاهرداری شایراز و یاازده منطقاه و سایزده

آزمونهای توصیفی (از جمله ،میانگین و انحراف

سااازمان تابعااه آن شااامل سااازمان ممااران ،سااازمان

معیار) تجزیه و تحلیل شد و به دلیل نرمال نبودن توزیع

تاکسیرانی ،سازمان آتشنشانی ،ساازمان سایما و منظار

دادهها برای آزمون فرضیهها از روش حداقل

شااهری و غیااره) شاااغل هساااتند .بااه دلیاال کبااارت

مجذورات جزئی و نرمافزار  Smart PLS2نس ه

سازمانهای مذکور و حساابداران شااغل در آن و لاذا

استفاده شد .روش حداقل مجذورات جزئی به منوان

مواجه با حجم جامعاه نامحادود ،بارای بارآورد حجام

ابزاری قدرتمند در الگوسازی ساختاری مورد توجه

نمونه این پژوهش از روابط موجاود در تعیاین حاداقل

است؛ زیرا ،به توزیع نرمال دادهها و بازه مقیاس

نمونااه مااوررد نیاااز باارای باارازش الگوهااای معااادالت

اندازهگیری حساس نیست و برای نمونه با حجم

ساختاری یعنی  ، 5 q ≤ n ≤ 15 qاستفاده شاد کاه در

کوچک نیز قابل استفاده است .همچنین ،در این روش

آن  qتعداد ساؤالهاا (متغیرهاای آشاکار) و  nانادازه

میتوان الگوی پیچیده (تعداد زیاد سازهها و

نمونه است .در این پژوهش برای حساابداران باا ساابقه

شاخصها) با استفاده از متغیرهای طبقهبندی شده را به

 11سؤال و بارای حساابداران مبتادی  5ساؤال طارح

راحتی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد (.)71

شده است .در نتیجه ،برای حسابداران با ساابقه حاداقل

نرمافزار  Smart PLS2هنگام آزمون فرضیهها،

 55و حااداکبر  165نمونااه و باارای حسااابداران مبتاادی

روایی و پایایی پرسشنامهها را از طری بار ماملی

حداقل  1 5و حداکبر  345نموناه بارای تعیاین حجام

گویهها ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،میانگین

نمونه مورد نیااز در انجاام پژوهشای باا قابلیات امتمااد

واریانس است راج شده و جذر میانگین واریانس

رضایتب ش مش ص شد .از مجمو پرسشنامههاای

است راج شده بررسی میکند که نتایج آن در ب ش

توزیع شده به شایوه نموناهگیاری در دساترس در ساال

یافتهها به تفصیل ارائه شده است.

 3 7 ،1315نفااار ( 117حساااابدار باااا ساااابقه و 137

نظام اقتصادی جمهاوری اساالمی ایاران بار مبناای

حسابدار مبتدی) پرسشنامه را به نحو مطلوب و کامال

قانون اساسی بر سه ب ش دولتی ،خصوصای و تعااونی

تکمیل کردند که بناا باه دامناههاای تعیاین شاده ،ایان
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تعداد نمونه قابل قبول ارزیابی شد و مورد بررسی قارار

مدرک کارشناسی ( )%74و کارشناسی ارشد ()%71

گرفت (نرخ بازگشت پرسشنامههای توزیع شده %27

دارند %71 .افراد بین یک تا سه سال سابقه کار دارند

بااوده اساات) .در ایاان پااژوهش بااه پیااروی از پااژوهش

(حسابداران مبتدی) و  %51بیشتر از سه سال سابقه کار

شوارتز و دوریا ( ) 4حسابداران با ساابقه یاک تاا ساه

دارند (حسابداران با سابقه) .همچنین %21 ،از افراد در

سال بهمنوان حسابداران مبتدی و حساابداران باا ساابقه

رشته حسابداری تحصیل کردهاند که این امر میتواند

بیشتر از سه سال بهمنوان حساابداران باا ساابقه در نظار

به امتبار پژوهش و نتیجهگیری بهتر از آن کمک

گرفته شدند.

شایانی کند.

متغیرهای پژوهش

آمار توصیفی متغیرها

در این پژوهش ،متغیرهای برونزا (مستقل)

جدولهای شمارههای

و  3آمار توصیفی

جو اخالقی و مشاوره (سطح نظارت) ،متغیر تعهد

متغیرهای پژوهش را برای حسابداران با سابقه و مبتدی

سازمانی به منوان متغیر واسطهای و متغیردرونزا

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود تعهد

(وابسته) تعهد حرفهای و متغیرهای کنترلی شامل سن

حرفهای در هر دو گروه میانگین بیشتری نسبت به سایر

و جنسیت به منظور کنترل جهتگیری اخالقی و

متغیرها دارد .برای بررسی نرمال بودن متغیرها از

ویژگیهای ش صیتی است.

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است.
با توجه به این که سطح معناداری حاصل از این

یافتهها

آزمون برای همه متغیرها (غیر از تعهد سازمانی
حسابداران مبتدی) کمتر از  7/75است متغیرها توزیع

ویژگیهای ش صیتی آزمودنیها

نرمال ندارد.

جدول شماره  1ویژگیهای ش صیتی آزمودنیها
را نشان میدهد .این تجزیه و تحلیل به بررسی

آزمون فرضیههای پژوهش

چگونگی توزیع نمونه پژوهش از حیث متغیرهایی

در روش الگوسازی معادالت ساختاری ،الگوی

چون جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی

مورد بررسی در دو مرحله شامل الگوی اندازهگیری و

و سابقه کار پرداخته است .شاخصهای آمار توصیفی

الگوی ساختاری بررسی میشود .ابتدا ،الگوی

در مورد ویژگیهای ش صیتی آزمودنیها معرف آن

اندازهگیری به منظور تعیین پایایی (همسانی درونی) و

است که از تعداد  3 7نفر پاسخگو %76 ،زن و %57

روایی سازهها و ابزار اندازهگیری (روایی واگرا)

مرد هستند .به لحاظ سنی  %56نمونه بین  31تا  77سال

بررسی شد.

سن دارند و به لحاظ تحصیلی بیشتر پاسخدهندگان

05

همانطور که پیش از این بیان شد برای بررسی
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مرضیه شهریاری و دکتر الهه برزگر
جدول  :1ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها ()n=023
متغیرها
جنسیت

سن

فراوانی

درصد فراوانی

زن

176

76

مرد

147

57

 7تا  37سال

21

5

 31تا  77سال

142

56

 71تا  57سال

76

17

 57سال به باال

15

5

3

17

کارشناسی

157

74

کارشناسی ارشد

131

71

کاردانی
مدرک تحصیلی

دکتری
رشته تحصیلی

سابقه کاری

4

حسابداری

54

21

مدیریت

55

14

اقتصاد

2

 1تا  3سال

137

71

 3تا  5سال

5

16

 5تا  17سال

53

16

باالی  17سال

25

4

جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای حسابداران با سابقه
متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

1/2

5

3/415

7/454

تعهد سازمانی

1

5

3/3 6

7/237

1/521

تعهد حرفهای

1

5

3/211

7/145

3/741

جو اخالقی

معناداری

تعداد

انحراف معیار آماره آزمون
1/557

7/716

117

7/713

117

7/771

117

جدول :0آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای حسابداران مبتدی
متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

جو اخالقی

1/2

7/27

3/1 1

7/4 2

تعهد سازمانی

1/64

5

3/571

7/2 4

1/13

تعهد حرفهای

1

5

7/751

7/174

/76

7/771

سطح نظارت

1/21

5

3/672

7/661

1/521

7/717

137

1

7/23

/425

7/273

1/55

7/716

137

حمایت اجتمامی

معناداری

تعداد

انحراف معیار آماره آزمون
/751

7/771

137

7/155

137
137
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پایایی پرسشنامهها از بار ماملی گویهها ،آلفای

همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرها بیشتر باشد .به این

کرونباخ ،پایایی ترکیبی و میانگین واریانس

معنا که همبستگی هر متغیر پنهان و شاخصهای

است راجشده استفاده شد .بارهای ماملی مساوی و

(متغیرهای آشکار) آن باید بیشتر از همبستگی آن

بزرگتر از  7/7برای هر گویه ،نشاندهنده ساختار

متغیر با دیگر متغیرها باشد .جذر میانگین واریانس

مناسب است .سطح قابل قبول برای آلفای کرونباخ و

است راج شده در انتهای هر ردیف در جدول شماره 6

پایایی ترکیبی  7/4و باالتر است .همچنین ،میانگین

برای حسابداران با سابقه و در جدول شماره  4برای

واریانس است راج شده باید  7/5و باالتر باشد .به این

حسابداران مبتدی ارائه شده است .همان طور که در

معنا که سازه مورد نظر  %57یا بیشتر ،واریانس

این جدولها مش ص شده است مقادیر مربوط به هر

شاخصهای خود را تبیین کند .مقادیر بهدست آمده

متغیر از همبستگی هر متغیر با دیگر متغیرها بیشتر است

برای این شاخصها حاکی از پایایی قابل قبول ابزار

و این نتیجه نشاندهنده روایی قابل قبول ابزار

اندازهگیری برای هر دو گروه حسابداران مبتدی و با

اندازهگیری برای هر دو گروه است.
بررسی رابطه متغیرها در روش حداقل مجذورات

سابقه است (جدولهای شمارههای  7و .)5
در مورد روایی پرسشنامهها (واگرا سازه) ،جذر

جزئی از طری ضرایب مسیر ( )βانجام میشود .به

میانگین واریانس است راج شده هر متغیر باید از

منظور بررسی معناداربودن ضرایب مسیرها در الگو از

جدول  :4آزمون پایایی ابزار اندازهگیری برای حسابداران با سابقه
بار عاملی
جو اخالقی
گویه 1
گویه
گویه 3
گویه 7

7/42

7/43

7/57

7/76
7/75
7/61
7/23

گویه 5
تعهد سازمانی

7/27

گویه 1
گویه
گویه 3
تعهد حرفهای
گویه 1
گویه
گویه 3

7/66
7/25
7/23

04

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراج شده

7/23

7/15

7/4

7/1

7/13
7/11
7/17
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مرضیه شهریاری و دکتر الهه برزگر

جو اخالقی
گویه 1
گویه
گویه 3
گویه 7
گویه 5
تعهد سازمانی
گویه 1
گویه
گویه 3
تعهد حرفهای
گویه 1
گویه
گویه 3
سطح نظارت
گویه 1
گویه
گویه 3
گویه 7
گویه 5
گویه 6
گویه 4
گویه 2
گویه 1
حمایت اجتمامی
گویه 1
گویه
گویه 3
گویه 7
گویه 5
گویه 6

جدول  :5آزمون پایایی ابزار اندازهگیری برای حسابداران مبتدی
پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ میانگین واریانس استخراج شده
بار عاملی
7/54
7/21
7/24
7/44
7/45
7/67
7/46
7/25
7/61
7/4
7/2
7/46
7/23
7/45
7/41
7/26
7/1
7/11
7/11
7/27
7/5
7/24
7/21
7/44
7/25
7/41
7/25
7/66
7/67
7/77
7/77
7/47
7/5
7/2
7/26
7/25
7/47
7/46
7/41
7/47
7/5

جدول  :6ماتریس همبستگی متغیرها و جذر میانگین واریانس استخراج شده برای حسابداران با سابقه
0
2
1
متغیر
 .1جو اخالقی
3/30
**
7/725
 .تعهد سازمانی
3/37
**
**
7
/
54
7
/
73
 .3تعهد حرفهای
3/22

p>7/71

**
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جدول  :3ماتریس همبستگی متغیرها و جذر میانگین واریانس استخراج شده برای حسابداران مبتدی
1

2

متغیرها
 .تعهد سازمانی
 .3تعهد حرفهای

3/35
**7/73
**7/317

3/37
**7/54

 .7سطح نظارت
 .5حمایت اجتمامی

7/17
7/776

 .1جو اخالقی

0

3/77
**7/31
*7/ 7

**7/731
**7/315

p>7/75 ، ** p>7/71

4

3/3
**7/673

5

3/32

*

R2=7/ 4
تعهد سازمانی

**

7/72

**7/51
تعهد حرفهای

R2=7/37

-0/76
7/776
سن
*-7/13
-7/11** 7/7

جو اخالقی

جنسیت

p>7/75 ، ** p>7/71

*

شكل  :2الگوی ساختاری آزمون شده برای حسابداران با سابقه

آماره  tاستفاده شد .اگر  tخارج از بازه  ±1/16باشد،

ششم) .تثییر تعهد سازمانی بر تعهد حرفهای مببت و در

ضریب مسیر در سطح  %5و اگر  tخارج از بازه

سطح  %1معنادار است ( β=7/51و ( )t=17/ 3تثیید

 ± /52باشد ،ضریب مسیر در سطح  %1معنادار است.

فرضیه دهم) .با این وجود ،جو اخالقی بر تعهد

ضریب تعیین نیز نشان میدهد چند درصد از واریانس

حرفهای ایر معنادار ندارد ( β=-7/76و ( )t=7/1رد

متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین و پوشش داده

فرضیه هشتم) .همانطور که قبل از این بیان شد برای

میشود (چند درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از

بررسی نقش واسطهای متغیرها از آزمون سوبل استفاده

متغیر یا متغیرهای مستقل است) .شکلهای شمارههای

شد .نتایج نشان داد که تعهد سازمانی نقش واسطهای

و  3الگوهای بررسی شده در این پژوهش را نشان

بین جو اخالقی و تعهد حرفهای دارد ( β=7/ 2و

میدهد.

 .)Z =4/32به مبارت دیگر ،جو اخالقی از طری تعهد

بر اساس نتایج ارائه شده در شکل شماره تثییر

سازمانی و به طور غیرمستقیم بر تعهد حرفهای ایر

جو اخالقی بر تعهد سازمانی مببت و در سطح %1

دارد .همچنین ،مقدار واریانس حسابشده 1/ 4 ،و

معنادار است ( β=7/72و ( )t=17/66تثیید فرضیه

بیشتر از  1است .بنابراین ،تعهد سازمانی در این رابطه

55
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R2=7/34

**

7/31

تعهد سازمانی

7/74
*7/ 7
**7/31

**7/71

*7/ 5
-7/12

تعهد حرفهای

R2=7/32

جو اخالقی

* 7/1
7/775 -0/71 7/71
سن

سطح نظارت

حمایت
اجتمامی

جنسیت
p>7/75 ، ** p>7/71

*

شكل  :0الگوی ساختاری آزمون شده برای حسابداران مبتدی

نقش واسطهای کامل دارد .حالت بیشتر از  1و یا منفی

فرضیه اول) .تثییر سطح نظارت دریافت شده بر تعهد

برای واریانس حسابشده زمانی اتفاق میافتد که ایر

حرفهای مببت و در سطح  %1معنادار است ( β=7/31و

کل به دلیل منفیبودن ایر مستقیم ،کمتر از ایر

( )t= /41تثیید فرضیه دوم) .تثییر سطح حمایت

واسطهای باشد و همیشه این حالت نشاندهندهی نقش

اجتمامی بر تعهد سازمانی مببت و در سطح  %5معنادار

واسطهای کامل است .افزون براین ،بر اساس مقادیر

است ( β=7/ 5و ( )t= /51تثیید فرضیه سوم) .سطح

ضریب تعیین % 4 ،از تغییرات تعهد سازمانی و  %37از

حمایت اجتمامی بر تعهد حرفهای ایر معنادار ندارد

تغییرات تعهد حرفهای به وسیله کل الگو تبیین

( β=-7/12و ( )t=1/53رد فرضیه چهارم) .تثییر جو

میشود .آماره  Q2برای تعهد سازمانی  7/16و برای

اخالقی بر تعهد سازمانی مببت و در سطح  %1معنادار

تعهد حرفهای  7/ 1است (مقادیر  Q2بیشتر از صفر

است ( β=7/31و ( )t=5/35تثیید فرضیه پنجم) .جو

است) .این نتایج حاکی از توانایی کل الگو برای

اخالقی بر تعهد حرفهای ایر معنادار ندارد ( β=-7/74و

پیشبینی رابطه بین متغیرهاست .شاخص نیکویی

( )t=7/17رد فرضیه هفتم) .تثییر تعهد سازمانی بر تعهد

برازش برای الگو  7/72است که نشاندهندهی برازش

حرفهای مببت و در سطح  %1معنادار است ( β=7/71و

متوسط الگو است .گفتنی است که سن و جنسیت

( )t=5/74تثیید فرضیه نهم) .برای بررسی نقش

متغیرهای کنترلی است.

واسطهای متغیرها از آزمون سوبل استفاده شد و نتایج

بر اساس نتایج ارائه شده در شکل شمارهی  3تثییر

آن نشان داد که جو اخالقی از طری تعهد سازمانی بر

سطح نظارت دریافت شده بر تعهد سازمانی مببت و در

تعهد حرفهای در سطح  %1تثییر معناداری دارد

سطح  %5معنادار است ( β=7/ 7و ( )t= / 1تثیید

( β=7/11و  .)Z=3/2مقدار واریانس حسابشده برای
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این رابطه  7/43است و چون بین  7/و  7/2است تعهد

تشکیل میدهند که مدیران و متفکران آینده این حرفه

سازمانی در این رابطه نقش واسطهای جزئی دارد.

هستند .در این پژوهش آیار مشاوره (سطح نظاارت) و

بنابراین %43 ،از ایر جو اخالقی بر تعهد حرفهای از

جو اخالقای درک شاده بار ساطوح تعهاد حرفاهای و

طری نقش واسطهای تعهد سازمانی تبیین میشود .سطح

تعهااد ساااازمانی بررسااای شااد .باااه منظاااور ارزیاااابی

نظارت از طری تعهد سازمانی بر تعهد حرفهای در سطح

فرضیههای پژوهش از پرسشناماه اساتفاده شاد .نتاایج

 %5تثییر معناداری دارد ( β=7/71و  .)Z= /11با توجه

نشااان داد کااه تعهااد حسااابداران مبتاادی بااه سااازمان و

به این که مقدار واریانس حسابشده برای این رابطه،

حرفه با توجه به سطح نظارت متفاوت است .همچناین،

 7/است و چون بین  7/و  7/2است تعهد سازمانی

نتایج نشان داد که بین سطح نظاارت دریافات شاده باه

%

وسیله حسابداران مبتدی باا تعهاد ساازمانی و حرفاهای

از ایر سطح نظارت بر تعهد حرفهای از طری نقش

رابطه مببت و معنااداری وجاود دارد .در واقاع ،توساعه

واسطهای تعهد سازمانی تبیین میشود .حمایت اجتمامی

سطح نظارت تثییر مببت و معناداری بر تعهاد ساازمانی

نیز از طری تعهد سازمانی بر تعهد حرفهای در سطح %5

و تعهد حرفهای حسابداران مبتادی دارد .ایان نتاایج باا

تثییر معناداری دارد (  β=7/1و  .)Z= / 2مقدار

نتااایج پااژوهش اسااتالورث ( )57همسااو اساات .نتااایج

واریانس حسابشده برای این رابطه  -است .بنابراین،

پژوهش وی نشاان داد کاه ساطح نظاارت درک شاده

تعهد سازمانی در این رابطه نقش واسطهای کامل دارد.

تثییر مببتی بر تعهد سازمانی حسابداران حرفاهای دارد.

بر اساس مقادیر ضریب تعیین %34 ،از تغییرات تعهد

نتایج پاژوهش پایناه و هاافمن ( )51نیاز نشاان داد کاه

سازمانی و  %32از تغییرات تعهد حرفهای به وسیله کل

مشاوره به طور مببات باا تعهاد ساازمانی مراکاز اداری

الگو تبیین میشود .آماره  Q2برای تعهد سازمانی  7/و

ارتش رابطه دارد .همچنین ،نتایج این پژوهش با نتاایج

برای تعهد حرفهای  7/ 4است .چون مقادیر  Q2بیشتر از

پژوهش مکمانوس و ساوبرامانیام ( ) 6همساو اسات.

صفر است ،حاکی از توانایی کل الگو برای پیشبینی

نتایج پاژوهش آناان نشاان داد کاه کارکناانارشاد در

رابطه بین متغیرهاست .شاخص نیکویی برازش برای

نقش نااظر حرفاهای مایتوانناد در یاادگیری مرزهاای

الگو  7/51است که نشاندهندهی برازش متوسط الگو

کاری و مدیریت زمان باه حساابداران مبتادی کماک

است .گفتنی است که سن و جنسیت متغیرهای کنترلی

کنند .هر چه سطوح نظارتی کاه حساابداران مبتادی را

است.

به درک اهمیات و پیامادهاای قاانونی ساوق مایدهاد

در این رابطه نقش واسطهای جزئی دارد .بنابراین،

بیشتر باشد ،تعهد حرفهای نیاز بیشاتر اسات .هامچناین،
نتیجهگیری

هنگامی که راهنمایی شاغلی افازایش ماییاباد ،ایجااد
ارتباااط نزدیااک و پشااتیبانی از حسااابداران مبتاادی بااه

حسااابداران مبتاادی گااروه مهماای از حسااابداران را
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تحت تثییر قرار میدهاد .در نتیجاه ،افاراد بیشاتر قاادر

سازمانی آنها ندارد ،در مقابل تثییری مستقیم و منفی

خواهند بود دیدگاهها و هدفهاای شاغلی خاود را باه

بر تعهد حرفهای آنها دارد.

هم مرتبط سازند .حمایت اجتمامی در مقایسه با نقاش

نتایج پژوهش حاضر نشاندهندهی اهمیت جو

نظارت حرفهای ،بیشتر به مسائل مااطفی ،ایجااد رابطاه

اخالقی در سازمانها در جهت بهبود تعهد حرفهای و

دوستی در مقابال انازوا و هنجارهاای اجتماامی ماورد

سازمانی حسابداران مبتدی و با سابقه است .بر اساس

قباااول یاااک حرفاااه توجاااه دارد ( .)14آن دساااته از

یافتههای این پژوهش ،مش ص شد که بین درک

کارکنانارشد که در زمان خطاهای مهم ایجاد شده باه

حسابداران مبتدی و با سابقه از جو اخالقی سازمان و

وسیله حسابداران مبتدی ،آنها را راهنمایی میکنناد و

تعهد سازمانی رابطه مببت و معناداری وجود دارد اما

یا زمانیکه حسابداران مبتدی تحت فشاارهاای زماانی

بین درک حسابداران مبتدی و حسابداران با سابقه از

هستند به آنها مشاوره میدهند میتوانند نقاش مهمای

جو اخالقی سازمان و تعهد حرفهای آنان رابطه منفی و

را در حمایت از حساابداران مبتادی و بااالبردن ساطح

معناداری وجود دارد .همچنین ،بین درک حسابداران

تعهد حرفهای و سازمانی آنها ایفا کنناد ( .) 6وجاود

مبتدی و با سابقه از تعهد سازمانی و تعهد حرفهای

مشاور یا سرپرست در کنار حسابداران مبتدی و ایجااد

آنان رابطه مببت و معناداری وجود دارد .این نتایج با

رابطاااهای قاااوی باااین آنهاااا مااایتواناااد در هنگاااام

نتایج پژوهش مکمانوس و سوبرامانیام ( ) 6همسو

مرتکب شدن اشتباههای مهم ،تاثییر باه سازایی بار نیات

است .در نتایج پژوهش آنان به تثییر مببت و مستقیم

افراد برای ماندن در حرفه و پیشرفت در کارشان داشته

درک حسابداران مبتدی بر تعهد سازمانی اشاره شده

باشد ( .)5

است .یک دلیل احتمالی آن این است که حسابداران

حسابداران مبتدی با فشارهای بسیاری چه از لحاظ

مبتدی که جو اخالقی را در سازمان به خوبی درک

مسائل کاری و چه مسائل ش صی مواجه هستند (.) 6

کردهاند ،ممکن است تمایل به ماندن در سازمان داشته

با توجه به نتایج این پژوهش ،مش ص شد که بین

باشند هرچند این تمایل به قدری نیست که بر تعهد

سطح حمایت اجتمامی دریافت شده به وسیله

حرفهای آنها تثییر گذارد .نتایج پژوهش آرنیا و

حسابداران مبتدی با تعهد سازمانی آنان رابطه

همکاران ( )77نشان داد که درک تعهد سازمانی بین

معناداری وجود دارد اما بین سطح حمایت اجتمامی

کارکنان ارشد نسبت به کارکنان مبتدی بیشتر است .از

دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی با تعهد

این رو ،حسابداران با تجربه با توجه به موقعیتها و

حرفهای آنان رابطه منفی وجود دارد .در حالیکه

مقامهای باالتر (به منوان نمونه ،شرکا و مدیرانارشد)

یافتههای پژوهش مکمانوس و سوبرامانیام ( ) 6نشان

تمایل بیشتری به نشاندادن تعهد خود هم در تعهد

میدهد که نظارت حمایت اجتمامی دریافت شده به

سازمانی و هم تعهد حرفهای نسبت به سایر همکاران

وسیله حسابداران مبتدی هیچ تثییر معناداری بر تعهد

در مقامهای پایینتر دارند ( .)17سرانجام ،نتایج این
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پژوهش نشان داد که بین تعهد سازمانی و حرفهای

نتایج با نتایج پژوهش انصاری و کارابای همسو است.

حسابداران مبتدی و با سابقه رابطه مببت و معناداری

نتایج پژوهش آنان نشان داد کارکنانی که به رهبران

وجود دارد .این نتایج با نتایج پژوهش مکمانوس و

خود اطمینان دارند ،تمایل به ترک کار در آنها کمتر

سوبرامانیام ( ) 6همسو است .نتایج پژوهش آنان نیز

است .افزون براین ،کارکنان با حس تعهد به سازمان،

نشان داده است که تعهد سازمانی تثییر مستقیم و مببتی

کمتر تمایل به ترک کار دارند ( .)77این در حالی

بر تعهد حرفهای دارد .این نتایج نشان میدهد که

است که اگر کارکنان ناراضی و غیرمتعهد باشند به

حسابداران مبتدی به منوان حسابدارانی تازه کار در

دنبال شغل جایگزین و ترک شغل هستند (.)52

این شغل ،احتماالً ارزشهای محیط کاری خود را

یافتههای این پژوهش در ارتباط با مشاوره و نظارت

درک میکنند و به تبع آن ،تعهد سازمانی و همچنین

با یافتههای پژوهش هارتمن و همکاران ( )51همسو

تعهد حرفهای در آنها افزایش مییابد .این نتایج با

است .نتایج پژوهش آنان نشان داد که استفاده

نتایج پژوهشهای بولگر و سامک ( )53و ونگ و

کارکنان از مشاوره با تعهد سازمانی ماطفی و هنجاری

آرمسترانگ ( )57همسو و با نتایج پژوهش الرجبی

آنها رابطه مببت دارد .نتایج پژوهشهای اندکی

(( )55که رابطهای منفی بین تعهد سازمانی و تعهد

همچون پژوهش ماریانی ( ،)67نشاندهندهی

حرفهای گزارش کرده است) مغایر است.

یافتههایی مغایر با یافتههای این پژوهش است .ماریانی

به طور کلی ،میتوان گفت که یافتههای این

( )67در پژوهشی به بررسی تثییر مشاوره (سطح

با یافتههای پژوهش بشیر رابل و

نظارت) بر رضایت شغلی پرستاران و تمایل آنها به

همکاران ( )31است .آنان در پژوهشی نشان دادند

ماندن در شغل پرستاری پرداخت .نتایج پژوهش وی

مادامیکه جو اخالقی یک سازمان بهبود مییابد،

نشان داد که مشاوره هیچ تثییر معناداری از لحاظ

تمایل کارکنان به ترک کار کاهش یافته و حس تعهد

آماری بر رضایت شغلی و تمایل به ماندن در شغل

سازمانی آنها افزایش مییابد .همچنین ،در تثیید

پرستاری ندارد .از دالیل احتمالی همسونبودن نتایج

یافتههای این پژوهش ،میتوان به یافتههای پژوهش

این پژوهش با نتایج پژوهش ماریانی ( )67میتوان به

مالزهی ( )56اشاره کرد که نشان داد بین مدالت

متفاوت بودن جامعه آماری و دوره زمانی پژوهش

سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مببت و

اشاره کرد .زیرا ،جامعه آماری پژوهش وی از

معناداری وجود دارد .پژوهشگرانی همچون سوهایزا

پرستاران تشکیل شده و جامعه آماری این پژوهش را

( )54نیز شواهدی مبنی بر تثییر مببت و معنادار جو

حسابداران ب ش ممومی تشکیل میدهد .این پژوهش

اخالق مراقبتی بر تعهد سازمانی و تعهد حرفهای ارائه

بر اهمیت ایجاد محیطی مببت و ترغیبکننده در

کردهاند .نتایج پژوهش حاضر حاکی از رابطه مببت و

حرفهی حسابداری به ویژه از طری مشاوره (نظارت)

معناداری بین جو اخالقی و تعهد حرفهای است .این

و درک ارزشهای اخالقی تثکید دارد .چرا که تمامی

پژوهش مطاب
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مؤلفههای باال آیار مستقیم و مببتی بر تعهد سازمانی

افزایش تعهد سازمانی کارکنان شوند.

دارد و به تبع آن ،منجر به ایجاد تعهد حرفهای در

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

حسابداران میشود.

انجام پژوهش در زمینههای زیر به پژوهشگران

پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش

آینده پیشنهاد میشود:

نتایج پژوهش حاضر بیانگر رابطه مستقیم بین سطح
نظارت دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی با
تعهد سازمانی و حرفهای آنها ،همچنین وجود رابطه
مستقیم بین جو اخالقی حاکم بر سازمان با تعهد
سازمانی است .لذا ،پیشنهاد میشود که مدیران
سازمانهای ب ش ممومی توجه بیشتری به برنامههای

 .1بررسی تثییر جو اخالقی و امتماد کارکنان به
همکاران و ناظران.
 .بررسی تثییر جو اخالقی و تمایل کارکنان به
ترک کار.
 .3بررسی تثییر سیاستهای درک شده سازمانی
بر روابط بین جو اخالقی و تعهد سازمانی حسابداران.

مشاورهای و مربیگری و جو اخالقی حاکم بر
مجمومه خود داشته باشند .آنها میتوانند

محدودیتهای پژوهش

حسابدارانارشد را به منوان مشاور تعیین کرده و

مهمترین محدودیت این پژوهش مربوط به

دستورممل مش صی از نظارت و مشاوره را در اختیار

موضو انت اب کارکنان با سابقه بیش از سه سال به

آنها قرار دهند .چرا که این افراد قادر به ایجاد تعهد

منوان مشاور بود چون در برخی از سازمانهای مورد

در محیطهای کاری برای حسابداران مبتدی هستند و

بررسی تعریف مش صی از ماهیت انجام کار به وسیله

با فراهم کردن شرایط الزم برای اخالقیتر شدن

مشاوران ارائه نشده بود.

محیط کار میتوانند بامث کاهش ترک شغل و
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