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 چكیده
 

. باشاد  کارکناان  ساایر  از تار قاوی  حساابداران  باین  در تواناد مای  ساازمانی  تعهد و جو اخالقی درک بین رابطه :مقدمه

از ایان  . تواند به حسابداران مبتدی در زمان ایجاد چالش کمک کناد در نقش مشاور می ارشد کارکنانچنین، وجود  هم

ای و ساازمانی حساابداران ب اش مماومی     اخالقای و مشااوره بار تعهاد حرفاه     تاثییر جاو   رو، پژوهش حاضر به بررسی 

 .پردازد می

از ناو    پیمایشای -های توصیفیروش از پژوهش و بر مبنای هدف، کاربردی لحاظپژوهش حاضر از  :روش پژوهش

طریا   هاا از  داده .است 1315در سال حسابداران ب ش ممومی از نفر  7 3پژوهش شامل تعداد  نمونه .است همبستگی

  .تحلیل شدسازی معادالت ساختاری الگوبا استفاده از روش آوری و  جمع نامه پرسش

و  یبا تعهاد ساازمان   یحسابداران مبتدبه وسیله  شده یافتسطح نظارت در بینکه  دهد مینشان پژوهش نتایج  :ها یافته

رابطاه مببات    آنان حسابداران مبتدی با تعهد سازمانی به وسیلهبین سطح حمایت اجتمامی دریافت شده  و آنان ایحرفه

رابطاه منفای و    آناان  ایحسابداران مبتدی با تعهد حرفاه  به وسیلهبین سطح حمایت اجتمامی دریافت شده  امادار و معنا

 وآناان   یتعهاد ساازمان   باسازمان اخالقی  جو از سابقه ی و بادرک حسابداران مبتد بینچنین،  هم .دارد وجودمعناداری 

 .وجود دارد یمعنادارمببت و سابقه رابطه  و با یحسابداران مبتدی احرفه با تعهد یتعهد سازمانبین 

 فشار روانیموجب کاهش  اخالقی مناسب موجب رشد و تعالی سازمان به لحاظ اخالقی و مشاورهجو  :گیری نتیجه

ایفا ها نقش بسیار با اهمیتی  سازمانی آن ای وحرفه شود و در بهبود تعهد روی حسابداران میهای پیشناشی از چالش

و فشار کاری، همراه با افزایش رضایت شغلی و کاهش  فشار روانیشدن محیطی مناسب و بدون  با فراهم.  کند می

شود که به  ، پیشنهاد میبنابراین .شود های خود کمک می تمایل به ترک کار، به سازمان در جهت رسیدن به هدف

 .های ب ش ممومی توجه بیشتری شود اخالقی حاکم بر سازمانگری و جو ای و مربیای مشاورههبرنامه
 

 

 .حسابداران مبتدیاخالقی، جو تعهد سازمانی، ای، تعهد حرفه :کلیدی های واژه

                                                           
 .، ایرانشیراز ،اسالمی آزاد دانشگاه ، گروه حسابداری، واحد شیراز،ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 .، ایرانشیراز ،اسالمی آزاد دانشگاه ، واحد شیراز،حسابداری ، گروهاستادیار  .
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 مقدمه

    
منبع و با  نیترراهبردی منوان به یانسان یروین

 .توجه است مورد در هر سازمان ییدارا نیتر ارزش

 یو اساس یاتیح ک منبعیمنوان کارکنان متعهد به 

اند و شده ها شناختهسازمان زیآمتیمملکرد موفق یبرا

 ها به به کارکنان و تعهد آن یبستگ یسازمان تیموفق

تعهد . ها داردها، اصول و باوراز ارزش یامجمومه

ها و وفاداری نسبت به سازمانی  ی به وابستگیسازمان

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

کارکنان به سازمان است که  یروان لیتما واقع، همان

به مبارت  (. و  1) شودمیها  آن یمنجر به وفادار

وفادار، وجهه سازمان را  و متعهد یانسان یروین دیگر،

در  یدر هر سازمان و( 1)ب شد در جامعه بهبود می

 نه،یخدمات به ئهاداری و ارا نظام هتحول لحظه به لحظ

مستلزم حرکت و  این امر کهدارد ای سهم ممده

تعهد نیروی انسانی  ،در واقع (.3) است یی سازمانایپو

مولد دارایی  ،سازمان های هدفدر راستای رسیدن به 

خدمات برای سازمان است  بهتر مل ارائهمشهود و مانا

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

به کارکنان بودن بندیتعهد و پا است بررسی شدهبسیار 

  .(1) استسازمان  های هدف

با  یگریگذار دتثییرمامل  یدر کنار تعهد سازمان

مهم  اریبس تواندیوجود دارد که م ایمنوان تعهد حرفه

 ایتعهد حرفه. (5)باشد تثییرگذار سازمان  جیو بر نتا

خدمات و بهبود  تیفیک شیافزا ،وریبهرهبهبود به 

تعهد  ،در واقع. کندیسازمان کمک م مملکرد در

بدون  است خود یتوجه افراد به وجدان کار ایحرفه

 نیااز (. 6)وجود داشته باشد  یآور مامل الزام که نیا

ر رفتار فرد ب گذارتثییرمهم و  ماملی ایتعهد حرفه ،رو

بهبود و رشد سطح ، البته(. 4)است  یسازمان طیدر مح

جو اخالقی تعهد کارکنان در سازمان منوط به وجود 

 ی دهندهنشان اخالقی جو .مناسب در سازمان است

 تثییر بیانگرو  یانتظارات رفتار ،یاخالق هایارزش

 نیسازمان و انت اب بهتر یامضا یهامیاخالق بر تصم

 اخالقی جو درک بین رابطه (.2) است یاخالق نهیگز

 از ترقوی حسابداران بین در تواندمی سازمانی تعهد و

حسابداران در طی دوران  ،رایز ؛باشد کارکنان سایر

با اصول بیشتر  دریافت شده،های و آموزش تحصیل

 درک به منجراین موضو   که شوند می اخالقی آشنا

 حرفه هایو مسئولیت اخالقی هایاستاندارد از هاآن

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

اخالقی یا حتی شبه نسبت به رفتار حسابداران بامث 

 چنین، هم. شود میایجاد آشفتگی در بازار سرمایه 

حرفه حسابداری بدون به وسیله خدمت ارائه شده 

کنندگان آن بیهوده خواهد پذیرش و امتماد استفاده

 (. 17)بود 

ای در تعهد سازمانی و حرفهدر حرفه حسابداری 

ارتباط با مدیریت نیروی انسانی، انتقال کارکنان و به 

و  11) استاهمیت با طور کلی، کیفیت مملکرد بسیار 

و انتقال  رییتغ یسازمان دیدگاهاز چنین،  هم(.  1

است دام و از  یاضاف یها نهیحسابداران با توجه به هز

 نهیهزپر اریدست دادن موقت خدمات و درآمد بس

 نیز وجود دارد کهخطر این که  یلاست، در حا

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

مانند دیگر ای، وارد شدن حسابداران به مشاغل حرفه
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و دیگر خدمات  ریزی مالی، مدیریت خطر برنامه

مرتبط، دسترسی به حسابداران با تجربه را کاهش داده 

و همین امر کیفیت خدمات حسابداری و پایداری 

بدون (. 17)اندازد مدت حرفه را به خطر میدراز

شک، کارکنان تازه است دام شده ب ش حیاتی حرفه 

های نسل برای بدارانحسابداری و منبع ارزشمند حسا

ها بیشتر آن آموزشاز این رو، نیاز به . آینده هستند

به منوان  آموزشمشاوره و (. 15)شود احساس می

شود که در آن  یم در نظر گرفته یتیحما نظام

 یدوره شغل یی،مشاوره و راهنما با ارائه ارشد کارکنان

خود را  هایو تجربه دنده یرا توسعه م تیتحت حما

ها نیز دهند تا آنکار قرار می در اختیار کارکنان تازه

البته، این . (16)گیرند  های جدید کاری را فراتجربه

ای دو سویه بین همکار ارشد نظارت به صورت رابطه

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

آموختگانی که تازه وارد بازار  دانشاست که برای 

کارمند جدید (. 14)اند بسیار ضروری است کار شده

رو  آشنا و مبهم روبهدر بدو ورود با محیط سازمانی نا

(. 14)کند شود و برای درک این محیط تالش میمی

های سازمانی با وابستگیچنین، از آن جا که تعهد  هم

ای با روانی کارکنان در سازمان و تعهد حرفه

هایی که افراد در ارتباط با حرفه خود دارند دلبستگی

ای و های حرفهو با توجه به استاندارد رابطه دارد

مشکالت در دنیای واقعی، حسابداران مبتدی در بدو 

اند  ورود با مسائلی مانند فشار زمانی و یادگیری مواجه

تواند به  در نقش مشاور می ارشد کارکنانکه وجود 

بندی وظایف  ها در مدیریت زمان و اولویتآن

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

تواند بامث کاهش  می ارشد کارکنانبنابراین، وجود 

و ایجاد شرایط روانی مسامد برای شناخت  فشار روانی

توانند  چنین می هم ارشد کارکنان. حیط سازمانی شودم

ها های روانی کارکنان به سازمان و تمایل آنوابستگی

های سازمان و نیز  یابی به هدف برای پذیرش و دست

ماندن در سازمان را تحت تثییر  ها برای باقیتمایل آن

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

های شغلی م تلف به منوان حسابداران در گروه

سزایی در  هقسمتی از منابع انسانی هر سازمان نقش ب

 لیبه دل های سازمانی دارند و رسیدن به هدف

رو  هروب یهایدارند با چالش اریکه در اخت یجایگاه

ها ای آن که ممکن است تعهد سازمانی و حرفههستند 

این، سؤال پژوهش بنابر .(12)هد را مورد تهدید قرار د

اخالقی مناسب به همراه مشاوره این است که آیا جو 

تواند بر بهبود و رشد سطح تعهد حسابداران تثییر  می

در شغل و تعهد  نماند ها برای باقی گذاشته و تمایل آن

های سازمان و حرفه را تحت تثییر و پایبندی به هدف

 قرار دهد؟

 
 مبانی نظری
اخالقی، به منوان درک مشترک کارکنان در جو 

مورد آن چه در سازمان رفتار اخالقی محسوب 

اخالقی سازمان جو (. 11)شود توصیف شده است  می

های رفتاری و های اخالقی، انتظارارزش ی دهندهنشان

آن بوده و مبنای تثییر اخالق بر تصمیم امضای 

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

اخالقی نقش مهمی بر اطمینان کارکنان و امتماد جو 

ها به سایر همکاران، ناظران و مدیران سازمان دارد آن
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منوان بُعد اصلی فرهنگ تواند به اخالقی میجو (. 7 )

ها از یکدیگر شود و سازمان سازمانی، مامل جداکننده

های اخالقی ش صی  توان ترکبیی از ارزشآن را می

های رسمی و غیررسمی دانست که مشی مدیران و خط

 (. 1 )گذارد بر نگرش کارکنان تثییر می

ن منصر اصلی و به منوا( مشاوره)موضو  نظارت 

منوان شده  مبتدیالگوی ممل در حمایت از کارکنان 

مشاوره به صورت رابطه آموزشی اولیه بین (.   )است 

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

کنند تا  کمک می مبتدیمشاوران یا ناظران به افراد 

مرتکب اشتباهات تثییرگذار بر شهرت و مملکرد خود 

های انجام شده به وسیله کرام در پژوهش(. 7 )نشوند 

ارشد به دو  این نظارت کارکنان( 5 )و نوا ( 14)

ای که پیشرفت شغلی  رابطه. 1: صورت بیان شده است

در جهت  وی و صالحیت فرد و توانایی مبتدیافراد 

های سازمان و ایجاد فرصت برای حل  رسیدن به هدف

دهد که آن را و فصل مشکالت را مد نظر قرار می

سطح نظارت دریافت شده به وسیله حسابداران مبتدی 

ای که حمایت اجتمامی را  رابطه.  کنند و منوان می

کردن شرایط پذیرش و تثیید اجتمامی،  شامل فراهم

هویت ب شیدن و مباحث کلی در ارتباط با زندگی 

. داند می فشار روانیفردی، ایجاد صمیمیت و کاهش 

توانند در  در نقش مشاور یا ناظر می ارشد کارکنان

بندی  ولویتیادگیری مرزهای کاری، مدیریت زمان و ا

های پیش روی حسابداران  وظایف م تلف و چالش

اهمیتی ایفا کنند و به منوان مرجع  بامبتدی نقش 

مند که به ابزار تشوی  و تنبیه مجهز هستند مانند  قدرت

کننده تا حد زیادی سطح ادراک کارکنان کنترل یمامل

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

آمده بین مربی و افراد مبتدی  ماطفی پیش هایجنبه

مانند دوستی، ایجاد امتماد متقابل، ایجاد انگیزه هم 

شود و بامث باال رفتن سطح یادگیری افراد مبتدی می

ها و ات اذ رو شدن با چالشالزم برای روبه هم زمینه

 (.4 )کند بهترین تصمیم را برای افراد مبتدی فراهم می

ای تعاریف بسیاری تعهد سازمانی و حرفه برای

توان باور قوی در تعهد سازمانی را می. ارائه شده است

های سازمان و تمایل فرد به ها و ارزش پذیرش هدف

نیروی (. 2 )ماندن در سازمان دانست  مضویت و باقی

های سازمان، ماملی ارزشها و  انسانی متعهد به هدف

برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است 

ها ایجاد و مزیت رقابتی پایدار برای بسیاری از سازمان

در واقع، وفاداری نیروی انسانی به سازمان از . کندمی

های سازمان بوده و ماملی برای برترین شاخص

ماندن در دنیای رقابت است  تضمین سالمت و باقی

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

واکنش ماطفی، ارزیابی مببت شغلی، دلبستگی و 

وفاداری ش ص نسبت به سازمانی که در آن فعالیت 

هایی از قبیل رضایت شغلی، ، همراه با پیامدکند می

برای نداشتن به ترک کار و مبمریمربودن  تمایل

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

کوشد که خودش را  موجودی اجتمامی است می

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

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

 (.31) شد ببرحسب مضویت در گروه موجودیت ب

ای از اصول و ای مجمومهتعهد حرفه 

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

رضایت قلبی و التزام مملی افراد نسبت به وظایف 

تعیین شده در حرفه بدون در نظر گرفتن هرگونه نظام 

های مدیران غهیکی از دغد(.  3)نظارتی اشاره دارد 

کارآمد در سطوح م تلف ایجاد بستر مناسب برای 

 شناسی و حفظ باال بردن حس مسئولیت، وظیفه

داشتن کارکنان در حرفه به صالحیت شغلی و نگه

تعهد (. 33) است منظور بهبود مملکرد سازمان

نمایانگر وابستگی و احساس هویت فرد نسبت ای  حرفه

تثییر  تواند و این موضو  می به یک شغل و حرفه است

سزایی در افزایش کیفیت و کارایی ش ص در انجام  هب

در نتیجه، تعهد کارکنان (. 37) داشته باشدوظایف 

 (ای و چه  سازمانی چه از نو  حرفه)نسبت به سازمان 

رسانی به مشتریان  نقش مؤیری بر مملکرد خدمات

های سازمانی را در این  البته، نباید تثییر سیاست. دارد

 (.35)رابطه نادیده گرفت 

 

 پیشینه پژوهش
 تثییربررسی پژوهشی به در  مهدوی و ابراهیمی

ای حسابداران اخالقیات بر تعهد سازمانی و حرفه

برخی از تثییر بیانگر آنان نتایج پژوهش . پرداختند

 اخالقی بر تعهد ماطفی سازمانی و های جوجنبه

بین  ،چنین هم. بودسازمان  تعارض بین حرفه و

بین تعهد  و و تعهد ماطفی سازمان گراییماکیاول

ماطفی سازمانی و تعارض بین حرفه و سازمان رابطه 

  .(36)مشاهده کردند داری منفی و معنا

اخالقی به  جو تثییرنافی در پژوهشی به بررسی 

ایت رابطه بین رض درای واسطه ماملمنوان یک 

وی نتایج پژوهش . شغلی و تعهد سازمانی پرداخت

 رضایت شغلی،  داری بیننشان داد که رابطه معنا

بر همین . اخالقی و تعهد سازمانی وجود دارد جو

بر  یدارمعنامببت و به طور جو اخالقی اساس، 

. گذارد می تثییررضایت شغلی و تعهد سازمانی 

افزایش بین نتایج پژوهش وی نشان داد که  ،چنین هم

تعهد سازمانی با افزایش رضایت شغلی و کاهش 

 دارد وجودرابطه مببت و معناداری تمایل به ترک کار 

(34). 

 بررسی به پژوهشی در سوبرامانیام و مانوسمک

 تعهد بر سازمان اخالقی جو درک و مشاوره تثییر

 مبتدی در استرالیا حسابداران ای حرفه و سازمانی

 که زمانی داد نشانآنان  نتایج پژوهش. پرداختند

 تعهد شود گرفته کارب شغلی، توسعه مشاوره سبک

 وج ،چنین هم. دارد وجود بیشتری ایحرفه و سازمانی

رابطه  سازمانی تعهد با مببت طور به سازمان اخالقی

 تعهد بر مببتی تثییر خود نوبه به سازمانی تعهد و دارد

 اخالقی جو تقویت ،افزون براین. دارد ایحرفه

 متمرکز ایحرفه ایمشاوره محیطو ایجاد  سازمان

 را مبتدی حسابداران ایحرفه و سازمانی تعهد تواندمی

 . (6 ) دهد افزایش

 به ارزیابی رابطه جودر پژوهشی ونگ و دی هسی

. پرداختنددر کشور تایوان  یاخالقی با انحراف سازمان

داد که رضایت شغلی نقش  نشان پژوهش آناننتایج 

و انحراف سازمانی اخالقی سازمان  میانجی بین جو

اخالقی  از جو کارکناننی درک سازما ،چنین هم. دارد

ها در شناختی، ماطفی و نگرشی آن ساز و کاربر 

  .(32) داری داردمببت و معنا تثییررضایت شغلی 
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 تثییربه بررسی  در پژوهشیرابل و همکاران  بشیر

 صنعت دراخالقی بر تمایل کارکنان به ترک کار  جو

نشان  پژوهش آناننتایج . پرداختند بنگالدش پوشاک

، یابدمیاخالقی سازمان بهبود  که جو مادامیتا داد 

کاهش یافته و حس تعهد  تمایل کارکنان به ترک کار

  .(31) یابدمیافزایش  ها آن سازمانی

جو ای واسطه تثییرانصاری و کارابای در پژوهشی 

درک شده بر تعهد سازمانی، اطمینان و تمایل اخالقی 

کشور ترکیه را  ی بیمه ب شکارکنان به ترک کار در 

هر نشان داد که  انآنپژوهش های یافته. بررسی کردند

تمایل چه اطمینان کارکنان به رهبران خود بیشتر باشد 

 ، کارکنانچنین هم .استتر  ها کمبه ترک کار در آن

 تر تمایل به ترک کار با حس تعهد به سازمان، کم

 تثییراخالقی درک شده  ، جوافزون براین. دارند

نان و تمایل به اطمی ماملدو  بینای بر رابطه واسطه

تعهد سازمانی و تمایل به ترک  ترک کار و رابطه بین

 . (77) کار دارد

رهبری اخالقی بر هویت  تثییر در پژوهشی کوسه

را  اخالقی ای جودرک شده سازمانی و نقش واسطه

 ویپژوهش های یافته. کردی بررس در کشور ترکیه

نشان داد که رفتار رهبری اخالقی به طور مستقیم و 

 تثییرغیرمستقیم بر درک هویت سازمانی افراد 

غیرمستقیم رفتار رهبری  ایر ،چنین هم. گذارد می

 استای  واسطهصورت  بهاخالقی  جوایر اخالقی و 

(71). 

 در پژوهشی به ارزیابی رابطه بینلیلی و همکاران  

در ایاالت متحد آمریکا اخالقی و امتماد سازمانی  جو

بررسی کردند که آیا  آنان در این پژوهش. پرداختند

دهد یا تجاری این رابطه را تغییر می افزایش مملکرد

نشان داد که  همکاران و لیلیپژوهش نتایج  ؟خیر

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

 جو رد و بینو امتماد سازمانی وجود دا( هارویه

ای ممل و امتماد سازمانی، رابطهاخالقی از نو  دستور

فزایش مملکرد تجاری چنین، ا هم. منفی حاکم است

 ندارد تثییرو امتماد سازمانی جو اخالقی  بر رابطه بین

(7 ). 

های استفاده از نظریه باو همکاران  ندکووسکی

سازمانی و جو اخالقی ت صیص و تبادل اجتمامی، 

 شان راامتماد کارکنان به همکاران، ناظران و سازمان

نتایج  .کردندبررسی  در شش کشور اتحادیه اروپا

خواهانه و خیرجو اخالقی نشان داد که  پژوهش آنان

کاران، ناظران و اخالقی اصولی با امتماد به هم جو

 . (7 )دارد مببت  سازمان رابطه

 آیار ارزیابی به پژوهشی در همکاران و ال ینی

  بین روابط بر سازمانی هایسیاست ایواسطه

 اییمالزی کارکنان ماطفی تعهد ور کا محیط اخالقی جو

 هایسیاست که داد نشان انآن پژوهش نتایج. پرداختند

 بین روابط بر نسبی طور به سازمان شده درک

  .(35) دگذارمی ایر کارکنان ماطفی تعهد و جواخالقی

 آیار ارزیابیتوصیفی به  پژوهشیدر رک وو 

در کره  مشترک مشاوره و مربی بر تعهد سازمانی

نشان داد که پژوهش وی  یهایافته .پرداخت جنوبی

تعهد  گری مدیریتی ومربیبین  مشاوره، رابطه مببت

آیار مشترک ، براین افزون. کندسازمانی را تعدیل می

. بستگی دارد ها آنبین  به رابطهمشاوره و مربی 

گری مدیریتی و تعهد مربی چنین، رابطه مببت بین هم
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افزایش سطح مشاوره و کاهش  در شرایط سازمانی

به شدت افزایش مربی و مشاور با یکدیگر  همگنی بین

 . (73) یابد می

 

 پژوهش یهایهفرض

با  کار تازهبه منوان افراد  حسابداران مبتدی

نظارت  (.6 ) زمانی زیادی مواجه هستند فشارهای

تواند به صورت می ارشد و یاسابقه  کارکنان با

باالبردن صالحیت فردی  باتوسعه شغل برای  ای رابطه

سازمان و یا به  های هدفو توانایی در جهت رسیدن به 

ارتباط با زندگی فردی  ،صمیمی رابطه صورت ایجاد

حمایت اجتمامی  به منوان سطح فشار روانیو کاهش 

ح هر چه سطو(. 14) کندکمک  حسابداران مبتدیبه 

به درک اهمیت و نظارتی که حسابداران مبتدی را 

دهد بیشتر باشد تعهد پیامدهای قانونی سوق می

راهنمایی شغلی  زمان که و هم شود میای بیشتر  حرفه

یابد، ایجاد ارتباط نزدیک و پشتیبانی از افزایش می

مربی به احتمال زیاد تعهد به وسیله  حسابداران مبتدی

با . (6 )دهد قرار می تثییرها را نیز تحت سازمانی آن

شد  بیانی که پیش از این توجه به مبانی نظری و مطالب

زیر تدوین  شرحبه  پژوهش اول تا چهارمهای فرضیه

 :شد

شده به  یافتسطح نظارت در بین: فرضیه اول

 رابطه ی آنانبا تعهد سازمان یوسیله حسابداران مبتد

 .وجود دارد یمببت و معنادار

شده به  یافتسطح نظارت در بین :فرضیه دوم

 رابطه آنان ایبا تعهد حرفه یوسیله حسابداران مبتد

 .وجود دارد یمعنادارو  مببت

 یاجتمام یتسطح حما بین :فرضیه سوم

با تعهد  یوسیله حسابداران مبتد شده به یافتدر

 . وجود دارد یمعنادار مببت و رابطه آنان یسازمان

 یاجتمااام یااتسااطح حمابااین  :فرضاایه چهااارم 

 بااا تعهااد یوساایله حسااابداران مبتااد شااده بااه یافااتدر

 .دارد وجود یمنفی و معنادار ابطهآنان ر ای حرفه

های قابل قبول بر اساس رفتاردر سازمان زمانی که 

گسترش یافته و به ب شی از به صورت فعال صداقت 

ایجاد خواهد  یترود محیط اخالقیشفرهنگ تبدیل 

بین  تر باشد، امتماد بیشتریهر چه محیط اخالقی. شد

درک . آیدحسابداران مبتدی به وجود می

حسابداران مبتدی در به وسیله  استانداردهای اخالقی

اخالقی مناسب بر تعهد  اساس جو محیط کار بر

 (.6 )یی دارد سزا به تثییرها  ای آنسازمانی و حرفه

 ارشد کارکنانبین  درک تعهد سازمانیچنین،  هم

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

های ها و مقامبا توجه به موقعیت با تجربهحسابداران 

 تمایل بیشتری به( ارشد شرکا و مدیران)باالتر 

دادن تعهد خود هم در ب ش تعهد سازمانی و هم  نشان

 های سمتای نسبت به سایر همکاران در تعهد حرفه

اساس و با توجه به مبانی  بر همین. (75) دتر دارنپایین

زیر  پژوهش به شرحهای پنجم تا هشتم فرضیه ،نظری

  :شدتدوین 

از جو  یبین درک حسابداران مبتد :فرضیه پنجم

مببت و  رابطه آنان یتعهد سازمان اخالقی سازمان و

 .وجود دارد یمعنادار

بین درک حسابداران با سابقه از جو  :فرضیه ششم

و  مببت رابطه آنان یسازمانتعهد  اخالقی سازمان و
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 .وجود دارد یمعنادار

از جو  یبین درک حسابداران مبتد :فرضیه هفتم

منفی و  رابطه آنان ایتعهد حرفه اخالقی سازمان و

 .وجود دارد یمعنادار

درک حسابداران با سابقه از جو بین : فرضیه هشتم

منفی و رابطه  آنان ایحرفهتعهد  اخالقی سازمان و

 .وجود دارد یمعنادار

 ناشی ازهای مببت تجربه وجودگذشت زمان و 

 توزیع مادالنه پاداش و مزایا یارهای سازمان بتالش

شود  میرضایت شغلی و مدالت سازمانی افراد  موجب

قرار  تثییرتحت را ها به طور مستقیم تعهد آن و

به  مدت مانع از ترک سازماندرازاین امر در  .دهد می

که  جا آن از با این وجود .(76) شودها میآنوسیله 

از نیروهای مت صص در  حسابرسی های سسهمؤبیشتر 

پیش زمینه  کنند کهزمینه حسابداری استفاده می

ای به تعهد حرفهچه  چنان دارندای های حرفهآموزش

تر مورد توجه  توجه بیشتری شود تعهد سازمانی کم

توجه  های کاریگرفته و افراد بیشتر به شایستگیقرار 

افزایش ترک کار موجب تواند میاین امر  .کنند می

و کارکنان به راحتی تمایل خود را برای تغییر  شده

های نهم و  فرضیه ،رو از این .(6 ) کنند ا ابرازکارفرم

زیر طراحی و مورد آزمون قرار  پژوهش به شرحدهم 

 :گرفت

 ایو تعهد حرفه یتعهد سازمان ینب :فرضیه نهم

 .وجود دارد یمببت و معنادار رابطه یحسابداران مبتد

 ایو تعهد حرفه یتعهد سازمان ینب :دهم فرضیه

 .وجود دارد یمببت و معنادار حسابداران با سابقه رابطه

 

 مفهومی پژوهش الگوی
ها از الگوی به منظور بررسی فرضیه پژوهشدر این 

بر اساس پژوهش  ،(1شکل شماره ) مفهومی زیر

 .، استفاده شده است(6 )امانیام مانوس و سوبر مک

 

 روش پژوهش

 
 و بر مبنای هدف، کاربردی لحاظاز پژوهش حاضر 

پیمایشی از نو  -توصیفی هایروش از پژوهش

ی مربوط به تعهد سازمانی وهاداده. همبستگی است
 

 
 

 

 الگوی مفهومی پژوهش: 1شكل 
 

                                                            

  

 

 

 

 تعهد سازمانی

 ایتعهد حرفه

 اخالقی سازماندرک جو

 (سطح نظارت)مشاوره 

 سن و جنسیت

ایواسطه متغیر وابسته متغیر متغیرهای مستقل   
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، (12)و همکاران پورتر  نامه پرسشای از تعهد حرفه

 نامه پرسش، از (مشاوره)های مربوط به نظارت  داده

های مربوط به متغیر و داده( 74)اسکندورا و ویاتور 

هانت و  نامه پرسشاخالقی سازمان از طری   درک جو

 برها نامه پرسش همه. آوری شد جمع( 72)همکاران 

تا  1=کامالً م الفم)ای اساس طیف لیکرت پنج گزینه

 دست بههای داده .گذاری شدنمره( 5=کامالً موافقم

با استفاده از های توزیع شده، ابتدا، نامه پرسشآمده از 

و انحراف  میانگین، از جمله) های توصیفیزمونآ

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

روش حداقل از  هافرضیه برای آزمونها داده

  نس ه  Smart PLS2افزار  نرممجذورات جزئی و 

روش حداقل مجذورات جزئی به منوان . استفاده شد

سازی ساختاری مورد توجه الگو در مند قدرت یابزار

مقیاس  هها و بازتوزیع نرمال داده به ،زیرا ؛است

نمونه با حجم  برایو  گیری حساس نیستاندازه

در این روش  ،چنین هم .کوچک نیز قابل استفاده است

و ها تعداد زیاد سازه)پیچیده  الگویتوان  می

بندی شده را به های طبقهاستفاده از متغیر با( ها شاخص

  .(71) دادتجزیه و تحلیل قرار  راحتی مورد

، هافرضیههنگام آزمون  Smart PLS2 افزار مرن

بار ماملی  طری  از ها رانامه پرسش روایی و پایایی

آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، میانگین  ها،گویه

واریانس است راج شده و جذر میانگین واریانس 

 ب شدر نتایج آن که  کند میبررسی است راج شده 

  .است ارائه شدهبه تفصیل  هایافته

مبناای  اقتصادی جمهاوری اساالمی ایاران بار      نظام

قانون اساسی بر سه ب ش دولتی، خصوصای و تعااونی   

های ممومی دولتای و  ب ش دولتی به نهاد .استوار است

در تبیاین   ،بناابراین  .شاود ممومی غیردولتی تقسیم مای 

توان بیاان داشات کاه     آماری می دقی  چارچوب جامعه

ب اش   ه درکا اسات   مماومی ب اش  حسابداران  شامل

شاهر  دولتای   یهاا تعدادی از بیمارستان) ممومی دولتی

نمازی، شهید فقیهی، شاهید   های بیمارستانشامل شیراز 

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

یاازده منطقاه و سایزده     و شاهرداری شایراز  )غیردولتی 

سااازمان ممااران، سااازمان    شاااملآن  تابعااه سااازمان

نشانی، ساازمان سایما و منظار     سازمان آتش تاکسیرانی،

کبااارت بااه دلیاال    .شاااغل هساااتند  (رهو غیاا  ریشااه 

لاذا   وشااغل در آن  و حساابداران   مذکوری ها سازمان

بارآورد حجام    بارای  ،حجم جامعاه نامحادود   مواجه با

جاود در تعیاین حاداقل    موروابط  ازنمونه این پژوهش 

 عااادالتنمونااه مااوررد نیاااز باارای باارازش الگوهااای م 

در  هکا شاد   استفاده ،  q 15  q ≤ n ≤5 یعنی اختاریس

 هناداز ا nو ( متغیرهاای آشاکار  ) هاا  ساؤال  تعداد  q  آن

ساابقه   رای حساابداران باا  ب ژوهشپ ینا در. است مونهن

 طارح  ساؤال  5 و بارای حساابداران مبتادی     سؤال 11

 حاداقل  ساابقه   برای حسابداران با ،در نتیجه. است شده

باارای حسااابداران مبتاادی و مونااه ن 165   حااداکبرو  55

تعیاین حجام    بارای  موناه ن 345   حداکبرو  5 1 حداقل 

ی باا قابلیات امتمااد    پژوهشا  انجاام نمونه مورد نیااز در  

 هاای  نامه پرسشاز مجمو   .دشمش ص  ب ش ضایتر

در ساال   در دساترس گیاری  نموناه  هبه شایو  شده  توزیع

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

نحو مطلوب و کامال   را به نامه پرسش( حسابدار مبتدی

هاای تعیاین شاده، ایان      باه دامناه   بناا که دند کرتکمیل 
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قارار  بررسی و مورد شد قابل قبول ارزیابی تعداد نمونه 

% 27های توزیع شده نامه نرخ بازگشت پرسش) گرفت

در ایاان پااژوهش بااه پیااروی از پااژوهش  (.بااوده اساات

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

 باا ساابقه   حسابداران مبتدی و حساابداران منوان سال به

در نظار   باا ساابقه  منوان حساابداران  بیشتر از سه سال به

 .ندگرفته شد

 

 متغیرهای پژوهش

 ( مستقل)زا  های بروندر این پژوهش، متغیر

تعهد  ، متغیر(سطح نظارت)اخالقی و مشاوره  جو

زا  متغیردرون وای سطهسازمانی به منوان متغیر وا

سن شامل  یهای کنترلای و متغیرتعهد حرفه( وابسته)

گیری اخالقی و  و جنسیت به منظور کنترل جهت

 .استش صیتی  های ویژگی

 
 هایافته

 

 هاآزمودنی ش صیتیهای ویژگی
ها آزمودنی ش صیتیهای گییژو 1 شماره جدول

رسی تحلیل به بر این تجزیه و .دهدرا نشان می

هایی از حیث متغیر پژوهشچگونگی توزیع نمونه 

 تحصیلی رشته، تحصیلی مدرکچون جنسیت، سن، 

های آمار توصیفی شاخص. و سابقه کار پرداخته است

معرف آن  هاهای ش صیتی آزمودنیمورد ویژگیدر 

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

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

 دهندگان پاسخسن دارند و به لحاظ تحصیلی بیشتر 

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

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

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

از افراد در % 21 ،چنین هم (.با سابقهحسابداران ) دارند

تواند اند که این امر میی تحصیل کردهرشته حسابدار

گیری بهتر از آن کمک به امتبار پژوهش و نتیجه

 . شایانی کند

 

 آمار توصیفی متغیرها

آمار توصیفی  3و   های  های شماره جدول

متغیرهای پژوهش را برای حسابداران با سابقه و مبتدی 

شود تعهد طور که مشاهده می همان. دهدنشان می

هر دو گروه میانگین بیشتری نسبت به سایر  ای درحرفه

ها از بودن متغیر برای بررسی نرمال . متغیرها دارد

. اسمیرنوف استفاده شده است-کولموگروفآزمون 

با توجه به این که سطح معناداری حاصل از این 

غیر از تعهد سازمانی )آزمون برای همه متغیرها 

یرها توزیع است متغ 75/7تر از  کم( حسابداران مبتدی

 . نرمال ندارد

 

 های پژوهشآزمون فرضیه

معادالت ساختاری، الگوی  سازیالگودر روش 

 گیری ومرحله شامل الگوی اندازهمورد بررسی در دو 

ابتدا، الگوی . شود الگوی ساختاری بررسی می

و ( همسانی درونی)گیری به منظور تعیین پایایی  اندازه

 (واگرا روایی)گیری اندازهها و ابزار  روایی سازه

 .بررسی شد

که پیش از این بیان شد برای بررسی طور همان
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 (n=023)ها های شخصیتی آزمودنیویژگی: 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها                     

 جنسیت
 76 176 زن

 57 147 مرد

 سن

 5  21 سال 37 تا 7 

 56 142 سال 77تا  31

 17 76 سال 57تا  71

 5 15 سال به باال 57

 مدرک تحصیلی

 17  3 کاردانی

 74 157 کارشناسی

 71 131 کارشناسی ارشد 

   4 دکتری

 رشته تحصیلی

 21 54  حسابداری

 14 55 مدیریت 

   2 اقتصاد

 سابقه کاری

 71 137 سال 3تا  1

 16  5 سال 5تا  3

 16 53 سال 17تا  5

 4  25 سال 17باالی 

 
 با سابقهحسابداران  برایآمار توصیفی متغیرهای پژوهش : 2جدول 

 تعداد معناداری آزمون آماره انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر

 117 716/7 557/1 454/7 415/3 5 2/1 جو اخالقی

 117 713/7 521/1 237/7 6/3 3 5 1 تعهد سازمانی

 117 771/7 741/3 145/7 211/3 5 1 ایتعهد حرفه

 
 حسابداران مبتدی برایهای پژوهش آمار توصیفی متغیر: 0جدول

 تعداد معناداری آماره آزمون انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه متغیر

 137 771/7  /751 2/7 4 1/3 1 27/7 2/1 اخالقیجو 

 137 155/7 13/1 4/7 2 571/3 5 64/1 تعهد سازمانی

 137 771/7  / 76 174/7 751/7 5 1 ایتعهد حرفه

 137 717/7 521/1 661/7 672/3 5 21/1 سطح نظارت

 137 716/7 55/1 273/7  /425 23/7 1 حمایت اجتمامی
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آلفای  ها،بار ماملی گویه ها ازنامه پرسشپایایی 

میانگین واریانس  وپایایی ترکیبی کرونباخ، 

 و مساوی ماملی بارهای .استفاده شدشده  است راج

دهنده ساختار  نشان گویه، هر برای 7/7 از تر بزرگ

 آلفای کرونباخ وسطح قابل قبول برای  . مناسب است

میانگین چنین،  هم. استو باالتر  4/7پایایی ترکیبی 

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

اریانس یا بیشتر، و% 57که سازه مورد نظر  معنا

دست آمده  همقادیر ب. کندهای خود را تبیین  شاخص

حاکی از پایایی قابل قبول ابزار  هابرای این شاخص

با گیری برای هر دو گروه حسابداران مبتدی و اندازه

 . (5و  7 های شماره هایجدول) است سابقه

، جذر (سازه واگرا)ها نامه روایی پرسش در مورد

میانگین واریانس است راج شده هر متغیر باید از 

به این . همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرها بیشتر باشد

های معنا که همبستگی هر متغیر پنهان و شاخص

آن باید بیشتر از همبستگی آن ( متغیرهای آشکار)

میانگین واریانس جذر . متغیر با دیگر متغیرها باشد

  6است راج شده در انتهای هر ردیف در جدول شماره 

برای   4برای حسابداران با سابقه و در جدول شماره 

همان طور که در . حسابداران مبتدی ارائه شده است

ها مش ص شده است مقادیر مربوط به هر  این جدول

متغیر از همبستگی هر متغیر با دیگر متغیرها بیشتر است 

دهنده روایی قابل قبول ابزار  ین نتیجه نشانو ا

 .گیری برای هر دو گروه است اندازه

بررسی رابطه متغیرها در روش حداقل مجذورات 

به . شودانجام می (β)از طری  ضرایب مسیر جزئی 

ها در الگو ازداربودن ضرایب مسیرمنظور بررسی معنا

 
برای حسابداران با سابقهگیری آزمون پایایی ابزار اندازه: 4جدول   

 میانگین واریانس استخراج شده آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی بار عاملی 

 57/7 43/7 42/7  جو اخالقی
    76/7 1گویه 
    75/7  گویه 
    61/7 3گویه 
    23/7 7گویه 
    27/7 5گویه 
 7/ 6 4/7 23/7  تعهد سازمانی

    66/7 1گویه 
    25/7  گویه 
    23/7 3گویه 

 26/7 7/ 1 15/7  ای تعهد حرفه
    13/7 1گویه 
    11/7  گویه 
    17/7 3گویه 
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گیری برای حسابداران مبتدیآزمون پایایی ابزار اندازه: 5جدول   
 میانگین واریانس استخراج شده آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی بار عاملی 

 54/7 21/7 24/7  جو اخالقی
    44/7 1گویه 
    45/7  گویه 
    67/7 3گویه 
    46/7 7گویه 
    25/7 5گویه 
 61/7 4/7 7/ 2  تعهد سازمانی

    46/7 1گویه 
    23/7  گویه 
    45/7 3گویه 

 41/7 26/7 7/ 1  ای تعهد حرفه
    11/7 1گویه 
    11/7  گویه 
    27/7 3گویه 

 5/7 24/7 21/7  سطح نظارت
    44/7 1گویه 
    25/7  گویه 
    41/7 3گویه 
    25/7 7گویه 
    66/7 5گویه 
    67/7 6گویه 
    77/7 4گویه 
    77/7 2گویه 
    47/7 1گویه 
 7/ 5 7/ 2 26/7  حمایت اجتمامی
    25/7 1گویه 
    47/7  گویه 
    46/7 3گویه 
    41/7 7گویه 
    47/7 5گویه 
    7/ 5 6گویه 

 

 با سابقهبرای حسابداران  شده استخراج واریانس میانگین جذرو اتریس همبستگی متغیرها م: 6جدول 
 0 2 1 متغیر

   30/3 جو اخالقی .1
  37/3 725/7** تعهد سازمانی.  
 22/3 7/ 54** 73/7 ** ای تعهد حرفه .3

71/7>p
 ** 
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**72/7  

**51/7  

776/7  

7 /7  

76/0-  

*13/7-  

 برای حسابداران مبتدیشده  استخراج واریانس میانگین ماتریس همبستگی متغیرها و جذر: 3جدول 

 5 4 0 2 1 متغیرها
     35/3 جو اخالقی .1
    37/3 73/7** تعهد سازمانی . 
   77/3 54/7** 317/7** ای تعهد حرفه .3
  3/3 31/7** 731/7** 17/7 سطح نظارت .7
 32/3 673/7** 7/7 * 315/7** 776/7 حمایت اجتمامی .5

71/7>p **  ،75/7>p * 
 

 

 

 

 

 

 

71/7>p
 **  ،75/7>p

 * 

 الگوی ساختاری آزمون شده برای حسابداران با سابقه: 2شكل 
 

باشد،  ±16/1خارج از بازه  tاگر . استفاده شد tآماره 

خارج از بازه  tو اگر % 5در سطح ضریب مسیر 

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

دهد چند درصد از واریانس ضریب تعیین نیز نشان می

پوشش داده  متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین و

چند درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از )شود  می

های  های شمارهشکل (.متغیر یا متغیرهای مستقل است

الگوهای بررسی شده در این پژوهش را نشان  3و   

  .دهد می

 تثییر  بر اساس نتایج ارائه شده در شکل شماره 

% 1اخالقی بر تعهد سازمانی مببت و در سطح جو 

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

 ای مببت و درتثییر تعهد سازمانی بر تعهد حرفه(. ششم

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

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

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

برای طور که قبل از این بیان شد  همان(. فرضیه هشتم

ای متغیرها از آزمون سوبل استفاده بررسی نقش واسطه

ای نتایج نشان داد که تعهد سازمانی نقش واسطه. شد

و  β=2/7 )ای دارد  اخالقی و تعهد حرفهبین جو 

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

ای ایر سازمانی و به طور غیرمستقیم بر تعهد حرفه

و  4/1 شده،  چنین، مقدار واریانس حساب هم. دارد

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

 جنسیت

 سن

 جو اخالقی

 تعهد سازمانی

ایتعهد حرفه  

R
2
= 37/7  

 

R
2
=  4/7  

 

**11/7-  
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74/7  

* 7/7  
**31/7  

* 5/7  

12/7-  

**71/7  

*1 /7  

775/7  71/0-  71/7  

 

 

 

 

 

 

 

 

71/7>p
 **  ،75/7>p

 * 

 شده برای حسابداران مبتدی الگوی ساختاری آزمون: 0شكل 

 

و یا منفی  1حالت بیشتر از . ای کامل داردنقش واسطه

افتد که ایر  شده زمانی اتفاق می برای واریانس حساب

تر از ایر  بودن ایر مستقیم، کم کل به دلیل منفی

نقش  ی دهنده ای باشد و همیشه این حالت نشان واسطه

 افزون براین، بر اساس مقادیر. کامل است ایواسطه

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

ای به وسیله کل الگو تبیین تغییرات تعهد حرفه

Qآماره . شود می
و برای  16/7برای تعهد سازمانی  2

Qمقادیر )است  1/7 ای تعهد حرفه
بیشتر از صفر  2

نایی کل الگو برای این نتایج حاکی از توا(. است

شاخص نیکویی . ستهامتغیربین بینی رابطه پیش

برازش  ی دهندهاست که نشان 72/7برازش برای الگو 

گفتنی است که سن و جنسیت . متوسط الگو است

 . های کنترلی استمتغیر

تثییر  3 ی شماره شکل در شده ارائه نتایج اساس بر

مببت و در سطح نظارت دریافت شده بر تعهد سازمانی 

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

تثییر سطح نظارت دریافت شده بر تعهد (. فرضیه اول

و  β=31/7)معنادار است % 1ای مببت و در سطح حرفه

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

معنادار % 5اجتمامی بر تعهد سازمانی مببت و در سطح 

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

ای ایر معنادار ندارد حمایت اجتمامی بر تعهد حرفه

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

معنادار % 1اخالقی بر تعهد سازمانی مببت و در سطح 

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

و  β=-74/7) ای ایر معنادار ندارداخالقی بر تعهد حرفه

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

و  β=71/7)معنادار است % 1ای مببت و در سطح حرفه

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

و نتایج ای متغیرها از آزمون سوبل استفاده شد  واسطه

نشان داد که جو اخالقی از طری  تعهد سازمانی بر  آن

تثییر معناداری دارد % 1ای در سطح حرفه تعهد

(11/7=β  3/ 2و=Z .)شده برای مقدار واریانس حساب

**31/7  

 جنسیت

 سن

 سطح نظارت

حمایت 
 اجتمامی

 تعهد سازمانی

ایتعهد حرفه  

R
2
= 32/7  

 

R
2
= 34/7  

 
 جو اخالقی
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است تعهد  2/7و  7/ است و چون بین  43/7این رابطه 

. ای جزئی دارد سازمانی در این رابطه نقش واسطه

ای از از ایر جو اخالقی بر تعهد حرفه% 43بنابراین، 

سطح . شودانی تبیین میای تعهد سازمطری  نقش واسطه

ای در سطح نظارت از طری  تعهد سازمانی بر تعهد حرفه

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

شده برای این رابطه، به این که مقدار واریانس حساب

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

%   ابراین، بن. داردای جزئی در این رابطه نقش واسطه

ای از طری  نقش  از ایر سطح نظارت بر تعهد حرفه

حمایت اجتمامی . شود ای تعهد سازمانی تبیین میواسطه

% 5ای در سطح نیز از طری  تعهد سازمانی بر تعهد حرفه

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

بنابراین، . است - شده برای این رابطه واریانس حساب

. کامل دارد اید سازمانی در این رابطه نقش واسطهتعه

از تغییرات تعهد % 34بر اساس مقادیر ضریب تعیین، 

ای به وسیله کل از تغییرات تعهد حرفه% 32سازمانی و 

Qآماره . شودالگو تبیین می
و  7/ برای تعهد سازمانی  2

Qچون مقادیر . است 4/7 ای برای تعهد حرفه
بیشتر از  2

بینی  حاکی از توانایی کل الگو برای پیشصفر است، 

شاخص نیکویی برازش برای . رابطه بین متغیرهاست

ی برازش متوسط الگو  دهنده است که نشان 51/7الگو 

گفتنی است که سن و جنسیت متغیرهای کنترلی . است

 . است

 

 گیرینتیجه

 
را حسااابداران مبتاادی گااروه مهماای از حسااابداران     

آینده این حرفه و متفکران  مدیراندهند که  تشکیل می

و ( سطح نظاارت )مشاوره  آیاراین پژوهش در . هستند

ای و حرفاه  اخالقای درک شاده بار ساطوح تعهاد      جو

باااه منظاااور ارزیاااابی . بررسااای شااد تعهااد ساااازمانی  

نتاایج  . اساتفاده شاد   ناماه  پرسشاز  های پژوهش فرضیه

نشااان داد کااه تعهااد حسااابداران مبتاادی بااه سااازمان و 

، چناین  هم. نظارت متفاوت است سطحتوجه به حرفه با 

باه   شاده  یافات سطح نظاارت در بین  که نتایج نشان داد

ای و حرفاه  یباا تعهاد ساازمان    یحسابداران مبتدوسیله 

در واقاع، توساعه    .وجاود دارد  یمعناادار  مببت و رابطه

داری بر تعهاد ساازمانی   مببت و معنا تثییرنظارت  سطح

ایان نتاایج باا    . ای حسابداران مبتادی دارد حرفه و تعهد

نتااایج . اسااتهمسااو  (57) ثاسااتالور نتااایج پااژوهش

ساطح نظاارت درک شاده    کاه   نشاان داد  ویپژوهش 

 .دارد ای حرفاه مببتی بر تعهد سازمانی حسابداران  تثییر

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

تعهاد ساازمانی مراکاز اداری    باا   به طور مببات مشاوره 

نتایج این پژوهش با نتاایج  چنین،  هم. رابطه دارد ارتش

. همساو اسات  ( 6 ) مامانوس و ساوبرامانی پژوهش مک

 در ارشاد  کارکناان کاه  نشاان داد   پاژوهش آناان  نتایج 

 مرزهاای  یاادگیری  در توانناد  مای  ایحرفاه  نااظر  نقش

 کماک  مبتادی  حساابداران  باه  زمان مدیریت و کاری

 را مبتادی  حساابداران  کاه  نظارتی سطوح چه هر. کنند

 دهاد مای  ساوق  قاانونی  هاای پیاماد  و اهمیات  درک به

چناین،   هام  .اسات  بیشاتر  نیاز  ایحرفه تعهد ،باشد بیشتر

 ایجااد  یاباد، مای  افازایش  شاغلی  راهنمایی که هنگامی

بااه  مبتاادی حسااابداران از پشااتیبانی و نزدیااک ارتباااط

 نیاز  را هاا  آن سازمانی تعهد زیاد احتمال به مربیوسیله 
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 قاادر  بیشاتر  افاراد  در نتیجاه، . دهاد می قرار تثییر تحت

 باه  را خاود  شاغلی  هاای هدف و هادیدگاه بود خواهند

در مقایسه با نقاش   اجتمامیحمایت  .سازند مرتبط هم

 مااطفی، ایجااد رابطاه    ای، بیشتر به مسائلنظارت حرفه

هنجارهاای اجتماامی ماورد     دوستی در مقابال انازوا و  

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

باه   شده جادیمهم ا هایکه در زمان خطا ارشد کارکنان

و  کنناد یم راهنمایی را هاآن ،یحسابداران مبتدوسیله 

 یزماان  هاای تحت فشاار  یکه حسابداران مبتدیزمان ای

 ینقاش مهما   توانندیم دهندمی مشاوره هاهستند به آن

 طحو بااالبردن سا   یمبتاد  از حساابداران  تیرا در حما

وجاود   (.6 ) کنناد  فاای هاآن ای و سازمانی حرفه عهدت

ایجااد   یا سرپرست در کنار حسابداران مبتدی ومشاور 

 واناااد در هنگاااامت هاااا مااایباااین آن ای قاااویرابطاااه

نیات   یی بار سازا  باه  تاثییر ، مهم های شدن اشتباه مرتکب

داشته  افراد برای ماندن در حرفه و پیشرفت در کارشان

 (. 5)باشد 

چه از لحاظ های بسیاری ن مبتدی با فشاراحسابدار

. (6 ) هستند ل کاری و چه مسائل ش صی مواجهئمسا

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

به وسیله  شده یافتدر یاجتمام یتسطح حما

رابطه  آنان یبا تعهد سازمان یحسابداران مبتد

سطح حمایت اجتمامی بین  اماوجود دارد  معناداری

تعهد  حسابداران مبتدی بابه وسیله  دریافت شده

که در حالی. وجود دارد منفیه ابطر آنان ایحرفه

نشان ( 6 )مانوس و سوبرامانیام  مکپژوهش های یافته

به  دهد که نظارت حمایت اجتمامی دریافت شدهمی

بر تعهد  یدارمعنا تثییرحسابداران مبتدی هیچ وسیله 

ی مستقیم و منفی تثییر مقابل در ،ندارد هاسازمانی آن

 .دارد هاای آنبر تعهد حرفه

 اهمیت جو ی دهنده نشانپژوهش حاضر نتایج 

ای و  حرفهها در جهت بهبود تعهد اخالقی در سازمان

بر اساس . است با سابقهحسابداران مبتدی و  سازمانی

درک بین  های این پژوهش، مش ص شد کهیافته

 سازمان و اخالقی از جو با سابقهی و حسابداران مبتد

 اما وجود دارد یدارمببت و معنارابطه  یتعهد سازمان

از  با سابقهو حسابداران  یدرک حسابداران مبتدبین 

و  منفیرابطه  آنان ایتعهد حرفه سازمان واخالقی  جو

 درک حسابدارانبین  چنین، هم .وجود دارد یدارمعنا

 ایتعهد حرفه و یسازمان تعهداز  با سابقه مبتدی و

با نتایج این  .دارد وجود یدارمببت و معنا رابطه آنان

همسو ( 6 )نوس و سوبرامانیام مامک نتایج پژوهش

مببت و مستقیم  تثییربه  در نتایج پژوهش آنان. است

شده درک حسابداران مبتدی بر تعهد سازمانی اشاره 

است که حسابداران  این یک دلیل احتمالی آن. است

اخالقی را در سازمان به خوبی درک  مبتدی که جو

اند، ممکن است تمایل به ماندن در سازمان داشته کرده

باشند هرچند این تمایل به قدری نیست که بر تعهد 

آرنیا و  نتایج پژوهش. گذارد تثییرها آنای حرفه

بین  که درک تعهد سازمانی نشان داد (77)همکاران 

از . مبتدی بیشتر است  نسبت به کارکنان ارشد  کارکنان

ها و با توجه به موقعیت با تجربهحسابداران  ،رو این

( ارشد مدیرانشرکا و به منوان نمونه، )تر های باالمقام

دادن تعهد خود هم در تعهد  تمایل بیشتری به نشان

ای نسبت به سایر همکاران سازمانی و هم تعهد حرفه

، نتایج این سرانجام (.17)تر دارند های پاییندر مقام
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ای که بین تعهد سازمانی و حرفه نشان دادپژوهش 

داری مببت و معنارابطه  سابقهبا حسابداران مبتدی و 

مانوس و مک نتایج پژوهشبا  نتایجاین . وجود دارد

 نیزنتایج پژوهش آنان . استهمسو ( 6 )سوبرامانیام 

مستقیم و مببتی  تثییرتعهد سازمانی که  است نشان داده

دهد که این نتایج نشان می. داردای بر تعهد حرفه

حسابداران مبتدی به منوان حسابدارانی تازه کار در 

های محیط کاری خود را ارزش الًاین شغل، احتما

چنین  کنند و به تبع آن، تعهد سازمانی و همدرک می

نتایج با این . یابدها افزایش میای در آنتعهد حرفه

ونگ و و ( 53)بولگر و سامک  های نتایج پژوهش

رجبی  با نتایج پژوهش الو همسو ( 57)آرمسترانگ 

و تعهد  ای منفی بین تعهد سازمانیکه رابطه) (55)

 . مغایر است( ای گزارش کرده است حرفه

های این توان گفت که یافتهبه طور کلی، می

بشیر رابل و پژوهش های پژوهش مطاب  با یافته

نشان دادند  پژوهشیدر  انآن. است( 31)همکاران 

یابد، اخالقی یک سازمان بهبود می که جومادامی

کاهش یافته و حس تعهد  کنان به ترک کارتمایل کار

یید ثدر ت ،چنین هم .یابدها افزایش میسازمانی آن

 پژوهش هایتوان به یافتههای این پژوهش، مییافته

بین مدالت  دادنشان اشاره کرد که ( 56)مالزهی 

 مببت و رابطهسازمانی با تعهد سازمانی  سازمانی و جو

 یزاسوهاهمچون  یپژوهشگران .وجود دارد یمعنادار

 معنادار جوو مببت  تثییر شواهدی مبنی بر نیز (54)

ارائه  یاو تعهد حرفه یبر تعهد سازمان یاخالق مراقبت

رابطه مببت و  حاکی ازحاضر  پژوهش نتایج .اند کرده

این  .است یا و تعهد حرفه یاخالق جوبین  یدارمعنا

. همسو استانصاری و کارابای نتایج پژوهش  نتایج با

کنانی که به رهبران کار نتایج پژوهش آنان نشان داد

تر  ها کمخود اطمینان دارند، تمایل به ترک کار در آن

با حس تعهد به سازمان،  کنان، کارافزون براین. است

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

به  باشند ناراضی و غیرمتعهد کارکنان اگراست که 

 (.52) هستنددنبال شغل جایگزین و ترک شغل 

های این پژوهش در ارتباط با مشاوره و نظارت  یافته

 همسو (51)هارتمن و همکاران های پژوهش  با یافته

استفاده که نتایج پژوهش آنان نشان داد . است

 یو هنجار یماطف یبا تعهد سازمان همشاورکارکنان از 

های اندکی  نتایج پژوهش .داردها رابطه مببت  آن

ی  دهنده ، نشان(67) یانیمارهمچون پژوهش 

ماریانی . های این پژوهش است هایی مغایر با یافته یافته

سطح )تثییر مشاوره به بررسی  پژوهشیدر  (67)

به ها  آن یلپرستاران و تما یشغل یتبر رضا( نظارت

نتایج پژوهش وی . ی پرداختماندن در شغل پرستار

از لحاظ ی تثییر معنادار یچنشان داد که مشاوره ه

به ماندن در شغل  یلو تما یشغل یتبر رضا یآمار

از دالیل احتمالی همسونبودن نتایج . ندارد یپرستار

توان به می (67)این پژوهش با نتایج پژوهش ماریانی 

متفاوت بودن جامعه آماری و دوره زمانی پژوهش 

 از وی پژوهشجامعه آماری زیرا، . اشاره کرد

 رااین پژوهش  جامعه آماری وتشکیل شده پرستاران 

این پژوهش . دهد تشکیل میحسابداران ب ش ممومی 

کننده در  مببت و ترغیب یبر اهمیت ایجاد محیط

 (نظارت) مشاوره ی حسابداری به ویژه از طری  حرفه

چرا که تمامی . های اخالقی تثکید دارد و درک ارزش
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های باال آیار مستقیم و مببتی بر تعهد سازمانی  مؤلفه

ای در دارد و به تبع آن، منجر به ایجاد تعهد حرفه

 .شود حسابداران می

 
 های حاصل از نتایج پژوهشپیشنهاد

سطح بین  حاضر بیانگر رابطه مستقیم وهشژپنتایج 

حسابداران مبتدی با به وسیله  نظارت دریافت شده

 رابطه وجود چنین هم ،هاای آنحرفه تعهد سازمانی و

 تعهد با سازمان بر حاکم اخالقی جو بین مستقیم

 مدیرانشود که  پیشنهاد می ،لذا .است سازمانی

های توجه بیشتری به برنامهممومی ب ش  های سازمان

اخالقی حاکم بر و جو  گریای و مربیمشاوره

توانند می هاآن. داشته باشند خود مجمومه

ارشد را به منوان مشاور تعیین کرده و  حسابداران

نظارت و مشاوره را در اختیار  ممل مش صی ازدستور

چرا که این افراد قادر به ایجاد تعهد . ها قرار دهند آن

و  هستند های کاری برای حسابداران مبتدی در محیط

تر شدن اخالقی برایدن شرایط الزم کربا فراهم 

بامث کاهش ترک شغل و توانند  میمحیط کار 

 .کنان شوندافزایش تعهد سازمانی کار

 

 های آیندهپیشنهاد برای پژوهش
های زیر به پژوهشگران  انجام پژوهش در زمینه

 :شود آینده پیشنهاد می

کارکنان به و امتماد جو اخالقی  تثییربررسی . 1

 .همکاران و ناظران

اخالقی و تمایل کارکنان به  جو تثییربررسی  . 

 .ترک کار

های درک شده سازمانی سیاست تثییربررسی  .3

  .اخالقی و تعهد سازمانی حسابداران جوبین  بر روابط

 

 های پژوهش محدودیت
این پژوهش مربوط به  محدودیتترین  مهم

بیش از سه سال به  موضو  انت اب کارکنان با سابقه

های مورد منوان مشاور بود چون در برخی از سازمان

بررسی تعریف مش صی از ماهیت انجام کار به وسیله 

 .نشده بود مشاوران ارائه
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