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چكیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی در روابط بین درک مسئولیت اجتماعی و
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بوده است .از نظر هدف ،روش تحقیق کاربردی و برحسب روش تحقیق؛ توصیفی -
همبستگی بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین  691حسابدار با تجربه در تمام ادارات ،واحدها و بخشهای
مختلف مشمول قانون مدیریت خدمات کشور ی داده ها جمع آوری شده است .برای بررسی متغیرها با توجه به حد
وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون  tیک نمونه و برای بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر ها از آنالیز
واریانس یک طرفه ( )ANOVAو همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و از
رگرسیون سلسله مراتبی چند گانه برای بررسی فرض نقش تعدیلگری متغیر تیپ شخصیتی استفاده شده و داده ها
با استفاده از نرم افزار  spss18تجزیه و تحلیل گردید؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه بین درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری و رضایت شغلی مورد تایید بوده و درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری بر تعهد
سازمانی تأثیر معناداری داشته است .همچنین یافته ها نشان می دهد که تیپ شخصیتی افراد ،رابطه بین درک
مسئولیت اجتماعی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی را تعدیل نمی کند.
واژههای کلیدی :درک مسئولیت اجتماعی ،تیپ شخصیتی ،نگرش شغلی ،حسابداران.
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 -1مقدمه
انسان موجودی اجتماعی بوده و زمانی که گروهیی
از انسانها گرد هم میآیند در بین آن هیا مجموعیه ای
از کارکردهییا ،باورهییا ،هنجارهییا و ارزش هییا پدیییدار
میشود که بر شیوه ی رفتاری آن ها اثیر میی گیدارد.
پیداست که انسان امروزی ،نمی تواند جدا از تشکیالت
و سازمان های متشکل از هم نوعان خود زندگی کنید؛
بنابراین باید گفت که بخش اعظم کردار و رفتار انسان
ها از نهادها یا سازمان ها سرچشیمه گرفتیه ییا اینکیه
دست کم تحت تأثیر آنهاسیت .بیه همیین رو ماهییت
محیط های اجتمیاعی کیار در سیازمان هیا از موضیو
های مورد توجه دانش های رفتاری و اجتمیاعی اسیت.
از زمانیکه ارتباط بین نقشهیای اجتمیاعی ،سیاسیی،
محیطی ،اقتصادی در تجیارت رو بیه افیزایش گداشیته
است ،سازمانها با پویاییهای جدیدی مواجه شدهانید.
پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سیط سیازمان ،از
جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصیو
است .در واقع امروزه سازمان ها عالوه بر انجام وظیایف
سنتی خود به انجام فعالیت هیای دیگیری نییز مکلیف
شده اند ،که هدف ایین فعالییت هیا ،پاسی گیویی بیه
انتظیارات جامعییه اسییت و از آن بییه عنییوان مسییلولیت
اجتماعی سازمان یاد می شود .در این دوران ،میدیریت
موثر ،مدیریتی است کیه از محیدوده اندیشیه سیازمان
خود را رها ساخته و به جامعیه و محییط هیای وسییع
تری می اندیشد ،چرا که نه سازمان ها می توانند خود
را از جامعه جدا کننید و نیه جامعیه میی توانید بیدون
سازمان ها تداوم یابد (کارنامی.)6331 ،
چالشی که سازمانها با آن روبرو هستند این است
کییه آنهییا باییید هییمزمییان بییه افییزایش سییودآوری و
پاسی گییویی بییه انتظییارات اجتمییاعی جدییید و سی س
مدیریت همزمان این دو پیامد به ظیاهر متنیاقک کیه
نیازمند توسعه استراتژیهای کیاربردی اسیت و اثیرات
مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد ،دست یابند.
پیادهسازی مسلولیت اجتمیاعی در سیط سیازمان ،از
جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصیو
است .همواره تالش بر این بوده که منافع در سازمانها
بهگونهای بهبود یابد که افراد جامعه ،بیش از هزینیهای
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که پرداخت کردهانید از سیازمانهیا سیود ببرنید و بیه
تعبیری سازمانها عالوه بر سود آفرینی ،ارزشآفرینیی
هم داشتهباشند .به عنوان یک بعد مهم نگرش شغلی،
تعهد سازمانی ،6هویتی روانشناختی است که یک فرد
نسیبت بیه سیازمان متبیو خیود احسیاس مییکنید
(آگیونیس و گیالواس .2)2162 ،در حقیقییت مییتییوان
پیوندی بین تعهد سیازمانی و فعالییتهیای اجتمیاعی
سازمان انتظار داشت که مستقیماً بیه ارضیان نیازهیای
کارکنان میپردازد (پیترسیون .3)2114 ،بیا ایین حیال
هنوز کامالً مشخص نیسیت کیه چگونیه فعالییتهیای
اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است ،بیر
تعهد سازمانی کارکنان تأثیر میگدارد .در ایین راسیتا،
مطالعیییات پیترسیییون ( )2114و برامیییر و همکیییاران
( )2112خاطر نشان میکند که ایینگونیه فعالییتهیا
تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی میگدارند .به عنوان یک
بعد مهم دیگر نگرش شغلی  ،رضایتشیغل ،،حیوزهاى
است کیه در آن دییدگاههیاى روانشناسیی اجتمیاع،،
جامعهشناخت ،،اقتصادى ،علوم سیاس ،و تربیتی ،هیر
یک به سهم خود در آن سخن گفتیهانید .در تجزییه و
تحلیییل انجییام شییده توسییط هریسییون و همکییاران
( ،4)2111دو فاکتور رضایت شغلی و تعهد سازمانی نه
تنها عوامیل پییش بینیی کننیده رفتیار کارکنیان میی
باشند ،بلکه از متغیرهای اندازه گیری نگرش کارکنیان
می باشند.
باتوجه به اینکه اولیین و مهمتیرین جیزن سیازمان،
افراد انسانی با شخصیت هیای مختلیف خیود هسیتند،
انگیزه ها ،توانایی ها ،تمایالت ،باورهیا و افکیار کیه در
واقع از اجزای مهم تشیکیل دهنیده شخصییت انسیان
است ،حیدود انتظیارات و توقعیات افیراد را نسیبت بیه
یکدیگر و همچنین نسبت به سازمان تعیین میی کنید.
بدون آگاهی دقیق نسبت به شخصیت افراد نمی تیوان
بین شخصییت و شیغل همیاهنگی ایجیاد کیرد و ایین
مشکلی است که بسیاری از سازمان ها با آن دست بیه
گریبانند .افراد بر اساس الگوی شخصیتی خود نیازهیا،
انتظارات ،انگیزه ها ،توقعات و اهداف خاصیی دارنید .از
طرفی سازمان هیا نییز بیر حسیب اهیداف و وظیایف و
فعالیت های جاری خود ،نیازهیا ،انتظیارات و توقعیات
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خاصی را ارضا می کنند .بنابراین به منظور هیر ییک از
انوا شخصیت ،محیط شغلی و مشاغل خاصی مناسیب
است (استانلی دیویس  .)2162 ،تاکنون تحقیقیی کیه
بییه بررسییی رابطییه درک مسییئولیت هییای اجتمییاعی
واحدهای تجاری و نگرش حسابداران از بعد شخصیتی
آنها  ،ب ردازد  ،در ایران انجام نگرفته اسیت .همچنیین
تا به حال در دنییا تحقیقیی بیر اسیاس شیاخص درک
مسئولیت هیای اجتمیاعی واحیدهای تجیاری و تسیت
شخصیت  MBITبطور همزمان ،صورت نگرفتیه اسیت.
هدف اصلی این پیژوهش بررسیی و انیدازه گییری اثیر
درک مسییئولیتهای اجتمییاعی واحییدهای تجییاری بییر
نگرش حسابداران با توجه بیه نیو شخصییتی آنهیا در
راسییتای ارتقییای تعهیید سییازمانی و رضییایت شییغلی
حسابداران .لدا سوال اصلی تحقیق حاضر این است که
چگونه تیپ شخصیتی افراد می تواند روابط بیین درک
مسئولیت اجتماعی و نگیرش شیغلی را تعیدیل کنید
سازمانها و شرکتها می توانند با شناخت بعد شخصیتی
پرسنل میالی خیود ،تفکییک وظیایف میوثرتری انجیام
دهند .سیازمان بیورس اوراق بهیادار تهیران  ،سیازمان
حسابرسی و وزارت کار ،رفیاه و تعیاون اجتمیاعی میی
توانند از طریق تعدیل یا تدوین مقررات جدیید سیعی
در افییزایش رعایییت و افشییای مسییئولیتهای اجتمییاعی
سازمان و افیزایش انگییزه کیاری پرسینل شیوند .ایین
تحقیق می تواند منجر به ارائه میدل هیایی شیود کیه
سازمانها را در رعایت و افشای مسیئولیتهای اجتمیاعی
خود جهت افیزایش تعهید سیازمانی و رضیایت شیغلی
حسابداران با توجه به نو شخصیتی آنهیا راهنمیایی و
تشویق نماید .ایین تحقییق میی توانید میورد اسیتفاده
مییدیران واحییدهای تجییاری ،موسسییات رتبییه بنییدی،
دانشگاهیان ،وزارت کار و رفاه اجتماعی ،تحلیل گیران
و سازمانها و شرکتهای بازرگانی ،خدماتی و تولیدی در
اتخاذ تصیمیمات بهینیه در ارتبیاط بیا افیزایش تعهید
سازمانی و رضایت شغلی افراد ،قرار بگیرد.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2مسئولیت های اجتماعی واحدهای تجاری
تاریخچیه ایین مفهیوم بیه پینج دهیه گدشیته بیر
میگیردد .اولیین مبیانی مفهیومی آن ،در سیال6911
توسط بوئن مطیر شید و بعید از آن در دهیه ،6911
ادبیات آن بطور قابل مالحظیه ای توسیط نویسیندگان
3
مطر آن دوره دیویس ،1فردریک ،1مک گویر 2و والتن
والتن 3توسعه یافت .در دهه 6921تعیاریف و ابعیاد آن
توسط افرادی همچون استهی و کارول بسط داده شید.
در دهه  ،6931تعاریف اولیه کمتر توسیعه داده شید و
بیشتر کیار محققیان بیر تحقیقیات و چیارچو هیای
جایگزین تمرکز داشت .س س در دهه  ،6991مفاهیم
مسئولیت های اجتماعی واحدهای تجیاری بیا تئیوری
های جدید همچون تئیوری ذینفعیان ،تئیوری اخیالق
کسب و کار و شهروندی شرکت توسعه بیشتری یافیت
که از جمله افراد مطر در این دوره ،وود ( )6996بود
و تعریف جدییدی در ایین دوره بیر ادبییات آن اضیافه
نگردید (بونستوپل . 9)2162 ،بر اساس دییدگاه ویسیر
( 61)2166در کتا «نسل ها و گام هیای  » CSRمیی
توان تکامل مسئولیت واحد های کسب کیار بیه پینج
دوره (عصر) اقتصادی که دارای هیم پوشیانی هسیتند،
تقسیم کرد:
66
 عصر حر و طمع62
 عصر نو دوستی و بشر دوستی63
 عصر آشو (سون ارائه) عصر مدیریت عصر مسئولیتمسئولیتهای اجتماعی واحدهای تجاری ،یک
مفهوم در حال نمو و تکامل است که بعنوان روشی
است که شرکتها دغدغههای اجتماعی ،محیطی و
اقتصادی شان را در ارزش ها ،فرهنگ ها ،تصمیمات،
استراتژی و عملیات به گونه ای شفاف برای پاسخگوئی
یک ارچه نموده و در نتیجه ،رویه های بهتر برای
شرکت ،ایجاد رفاه و بهبود جامعه تدوین نمایند (ترکر،
 .64(2112در واقع ،مسئولیت اجتماعی شرکت ،تعهد
مدیریت به اعمال ،حمایت و بهبود هم رفاه جامعه در
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کل و هم منافع سازمانها است .تحقیقات محققان
پیشین بیان می کند که مسئولیت های اجتماعی

پرسشنامه ای تواری و نیامبودیری ،)2162( 26افیزایش
مسئولیت سازمانها تاثیر مثبتیی بیر تعهید کارکنیان و

سازمان بر رفتار و نگرش کارکنان اثر مثبت میگدارد.
بطوریکه کارملی و همکاران ( 61)2112بیان می کنند
که انجام مسئولیت های اجتماعی نسبت به عملکرد
مالی و یا عملیاتی ،معیار قوی تری در شناخت سازمان
می باشند .بعبارتی دیگر ،هنگامی که کارکنان حمایت
سازمان را درک می کنند تعهد سازمانی و رضایت
شغلی آنها افزایش می یابد.

رضایت شغلی خواهد داشت.
طییی مطالعییه زینییر و همکییاران (616 ،)2166
کارمند به پرسشنامه اندازه گیری مسئولیت اجتمیاعی
سازمان ،عدالت سازمانی و رضیایت شیغلی پاسی داده
اند .نتایج نشان می دهد که رابطه ای مثبت بیین آنهیا
وجود دارد .گالواس و کلی 322 ،)2164( 23کارمنید از
 63شرکت فرانسوی را مورد بررسی قرار داده اند و بیه
این نتیجه رسیدند که درک کارکنیان از مسیئولیتهای
اجتماعی سازمان با حمایت سازمانی و رضیایت شیغلی
ارتباط مثبت دارد .بایود ،کاوانیا و اسیالتر )2162( 24و

 -2-2رضایت شغلی
رضایت ،درجهای از لدت و رضایت کلیی ،ناشیی از
توانایی ارائه سازمان نسبت بیه بیرآوردن مطلوبییتهیا،
انتظارات و نیازهای کارکنان می باشد ( Hellier et al.,
 .)2003اولیور )6992( 61رضایت را به عنیوان وضیعیت
روحی عمومی که دربیاره پییش بینیی (انتظیار) بیرای
احساس و تجربه از رفتار خرید تعریف کرد .برخی نییز
رضایت را بصورت پاس احساسی بیه موقعییت خریید
تعریییف نمییوده انیید .رضییایت شییغل ،مجموعییهاى از
احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنون،
خییود دارنیید .رضییایتشییغل ،یکیی ،از عوامییل مهییم در
موفقیت شغل ،است ،عامل ،که موجب افزایش کارای،
و نیز احساس رضایت فردىم،گیردد .رضیایت شیغل،
یعن ،دوسیت داشیتن شیرایط والزامیات ییک شیغل،
شرایط ،که درآن کارانجام م،گیرد و پاداش ،که براى
آن دریافت م،شود .فیشر 62و هانا 63رضیایت شیغلی را
عاملی روانی می داند و آن را به صورت نوعی سازگاری
عاطفی با شغل و شرایط آن تعریف می کنید .بیه ایین
معنا که اگر شغل ،شرایط مطلو را برای فیرد فیراهم
کند ،فرد از آن رضایت خواهد داشت ،امیا اگیر شیغلی
برای فرد ،رضایت و لدت مطلو را فراهم نکنید ،فیرد
شرو به مدمت شغل کرده و در صیورت امکیان شیغل
خود را ترک خواهد کیرد (رابینیز .)6323 ،بیر اسیاس
مطالعات وان )2161( 69و بیک و همکیاران،)2166( 21
درک مسئولیت اجتمیاعی سیازمان بیر نگیرش مثبیت
کارمنیدان و مزایییای رقییابتی آنهیا اثییر خواهیید داشییت
(تییواری و نییامبودیری .)2162 ،بییر اسییاس تحقیییق
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سیل ( )2162ارتباط بین درک مسئولیت اجتمیاعی
سازمان و انگیزه کارکنان را با متغیر واسیطه ای تعهید
سییازمانی مییورد مطالعییه قییرار داده و بییه اییین نتیجییه
رسیدند که تنها در صورت درگیر کیردن کارکنیان در
فعالیتهای  CSRمی تیوان افیزایش انگییزه کارکنیان و
تعهد سازمانی آنها را انتظار داشت .در تحقییق سییگها
پاکدی و همکاران )2161( 21مشیخص شید کیه درک
مسییئولیتهای اجتمییاعی سییازمان بییا نییابرابری کیفیییت
زندگی کاری کارکنان رابطه منفی دارد .ایین پیژوهش
در کشور تایلند و بین کارکنیان  1شیرکت و از طرییق
پرسشیینامه انجییام شییده اسییت .مییارکوئیز ،تامسییون و
تایالسکا )2161( 22پس از تجزیه و تحلیل رابطه بیین
فعالیتهییای  CSRو قضییاوت کارکنییان بییه اییین نتیجییه
رسییییدند کیییه  CSRاز طرییییق افیییزایش مهارتهیییا و
آموزشهای جدید بر انگیزه و تعهد کارکنان تیاثیر میی
گییدارد( ادجن ییو .)2161 ،بییر اسییاس نتییایج تحقیییق
ادجن و ،)2161( 23درک کامل مسئولیتهای اجتمیاعی
سازمان می تواند از طرییق افیزایش انگییزه ،رضیایت و
تعهد کاری کارکنان منجر به ایجاد منافع پاییدار بیرای
سازمان ،کارکنان و جامعه شود.
زو و دوتا )2164( 29در تحقیقی با هدف شناخت
عوامل موثر بر انگیزه و رضایت شغلی کارکنان که
منجر به افزایش سود دهی ،افزایش وفاداری مشتریان
و درک مسئولیتهای اجتماعی سازمان می شود به این
نتیجه رسیدند که ارتباطات درون سازمانی  ،ارتباط با
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همکاران ،افزایش حقوق و دستمزد ،نظارت ،به
رسمیت شناختن از طریق ارتقان و سیاست های منابع

بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در سط  % 1که
سط قابل قبولی برای علوم رفتاری است .رابطه

انسانی بر رضایت شغلی کارکنان اثر مثبت دارد.
سیاپوترا )2164( 31اثر فرهنگ سازمانی را بر رضایت
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار داد.
این پژوهش در کشور اندونزی و با استفاده از
پرسشنامه (جمعآوری اطالعات بصورت تصادفی) انجام
گرفت و به این نتیجه انجامید که فرهنگ سازمانی می
تواند اثر تعهد بر رضایت شغلی را کاهش دهد.
گانلوک ،ازر و ازکان ( ،36)2163مطالعه ای با هدف
بررسی اثر رضایت شغلی حسابداران بر تعهد سازمانی
آنها در کشور ترکیه انجام دادند .نتایج از نمونه 6131

معناداری وجود ندارد .فرا تحلیل انجام شده توسط
مایتو و زاجاک در سال  ،6991برروی تعهد سازمانی
نشان داد که تعهد سازمانی به طور مثبتی با رضایت
شغلی و به صورت منفی با ترک کارهمبسته است و
تأثیر اندکی برعملکرد شغلی دارد (موذن ،حسن زاده و
حق بیان .)6393 ،کاواناف در سال  6924درتحقیقی
که در آمریکا بر روی یک نمونه  11نفری از معلمان
انجام داد نتیجه گرفت که مشاغل به اندازه ی یکسانی
برای رضامندی زنان و مردان دارای اهمیت هستند به
عبارت دیگرتفاوتی میان رضایت شغلی مردان و زنان

نفری حسابداران (مربیان CA ،و  ، )CPAحاکی از آن
است که رضایت شغلی دارای اثر معنی دار آماری و
مثبت بر تعهد عاطفی و هنجاری به سازمان  ،و اثر
معنی دار و منفی بر تعهد مستمر به سازمان دارد .در
این تحقیق از مدل  3جزئی تعهد سازمانی استفاده
شده بود .یاویراچ )2162( 32ارتباط بین نو رهبری
سازمانی را با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
با استفاده از روش آماری مدل معادالت ساختاری
( )SEMو نرم افزار  AMOSنسخه  3مورد بررسی قرار
داد و دریافت که نو رهبری سازمانی با رضایت شغلی
رابطه قوی تری نسبت به تعهد سازمانی دارد.
کاپاگودا )2162( 33مطالعه ای با هدف بررسی
رابطه بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد
شغلی کارکنان غیر مدیریتی در بانک های تجاری در
سریالنکا انجام داد .نمونه پژوهش شامل  411کارمند
غیر مدیریتی به طور تصادفی از بانک ها انتخا شده
است .نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت بین
رضایت شغلی و عملکرد شغلی ،رضایت شغلی و تعهد
سازمانی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی وجود دارد.
نرگس جعفر پیشه ،در سال  ،6332پژوهشی با موضو
بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرسنل
مجتمع پشم بافی پارس فاستون انجام داد .این
پژوهش بر روی  11نفر از پرسنل پشم بافی صورت
گرفت و نتیجهای که به دست آمده پس از تجزیه و
تحلیل آماری داده های این پژوهش مشخص شد که

وجود ندارد و رضایت شغلی ارتباطی با جنسیت ندارد
(موذن ،حسن زاده و حق بیان .)6393 ،بنابراین
 -3-2تعهد سازمانی
تعهد سازمانی یک نگرش مهیم شیغلی و سیازمانی
است که در طول سالهای گدشته موردعالقه بسیاری از
محققییان رشییته هییای رفتییار سییازمانی و روانشناسییی
خصوصاً روانشناسی اجتماعی بیوده اسیت.لدا در نمیود
عینی تعهید سیازمانی ،روابیط کارکنیان را بیا سیازمان
منعکس میکند و بیر تصیمیم بیه مانیدن اعضیا در آن
سازمان داللیت دارد (مییر و آلین .34)6992 ،بطوریکیه
تعهد سازمانی ،روابط کارکنان را بیا سیازمان مینعکس
میکند و بر تصمیم به ماندن کارکنیان در آن سیازمان
داللت دارد (مییر و آلین .31)6992 ،افیراد بیا نیازهیا،
مهارتها و انتظاراتی وارد سازمان میشوند و مایلند در
محیطی کار کنند که بتوانند از تواناییهایشان استفاده
و نیازهایشان را ارضان کنند .چنانچیه سیازمانهیا ایین
فرصت ها را برای کارکنانشان ایجاد کنند ،سط تعهید
سازمانی افزایش مییابد (وکیوال و نیکوالئیو.31)2111 ،
کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند ،نظم بیش
تری در کار خود دارند ،مدت بیش تری در سازمان می
مانند و بیش تر کار می کنند ( Pasha & Khodadadi
 .)Anderie, 2009همچنین تحقیقات محققان پیشیین
نشان داده شیده اسیت کیه بیین مسیلولیت اجتمیاعی
سازمان و تعهد سازمانی از بعید نظیری ارتبیاط وجیود
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دارد .لدا بیه نیوعی ضیروری اسیت کیه نحیوه ارتبیاط
مسلولیتهای اجتماعی سازمانهیا در قبیال ذینفعیان

مسئولیت اجتماعی در تغییرات تعهد سازمانی
پرداختند .نتیجه این بود که مسلولیت اجتماعی

مختلف با تعهد کارکنان در قبال وظایف کاری ،ارزیابی
گردد تا بیا توجیه بیشیتر بیه ایین مسیلولیتهیا ،هیم
موجبیات رضییایت جامعیه را فییراهم سیاخت و هییم بییا
داشتن کارکنانی متعهد به اهداف واالی سازمانی ناییل
شد .در تحقیقات ماینان و همکارانش ( 32)6999نشان
داده شده اسیت کیه بیین مسیئولیت هیای اجتمیاعی
سازمان و تعهد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد؛ زیرا مسئولیت های اجتمیاعی سیازمان نیه تنهیا
منجر به فعالیت های کاری لدت بخش می شوند ،بلکه
احساس غرور و افتخار کارکنان را افزایش می دهند.

سازمان در قبال ذینفعان درون و برون سازمان از
ارتباط مثبتی برخوردار است .همچنین رگو و
همکاران )2112( 39نیز نشان دادند که شهروندی
سازمان به عنوان بخشی از سازه مسئولیت اجتماعی
 ٪31تغییرات تعهد عاطفی را در جهت مثبت ،تبیین
می کند و بیشترین تاثیر ،ناشی از درک مسلولیت در
قبال ذینفعان درون سازمان (کارکنان) و رعایت
مالحظات اخالقی -قانونی بوده است .چونگ لی و
همکاران ) 2163( 41کارکنان یک شرکت خدمات
تفریحی در کشور کره جنوبی را از طریق پرسشنامه

برامر ،میلینگتون و ریتون )2112( 33در تحقیقی
دیگر به بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و ادراکات
کارکنان از مسلولیت اجتماعی سازمان در داخل مدلی
پرداختند که برگرفته از نظریه هویت اجتماعی است.
در این تحقیق ارتباط بین تعهد سازمانی و جنبه های
مسلولیت اجتماعی سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این مطالعه ،مفاهیم قابل توجهی را برای اجرای
استراتژیهای مسلولیت اجتماعی در داخل سازمانها
به همراه داشت .اینکه ،ارتباط مثبت بین هر جنبه
درک کارکنان از مسلولیت اجتماعی ،بر نتیجه حاصل
از تعهد سازمانی که ممکن است ناشی از سرمایه
گداریهای سازمان در مسلولیت اجتماعی سازمان
باشد ،تاکید دارد .پیترسون ( )2114در مطالعه ای به
بررسی رابطه بین ادراکات از شهروندی سازمانی و
تعهد سازمانی در بین متخصصین تجاری پرداخته-
است .در این مطالعه مقیاس شهروندی سازمانی برای
ارزیابی دیدگاههای کارکنان درباره عملکرد اجتماعی
سازمانشان ،مورد استفاده واقع شدهاست .نتایج این
تحقیق نشان داد که رابطه فوق با افزایش اهمیت
مسلولیتپدیری سازمان نزد کارکنان ،شدیدتر می-
شود .نتایج همچنین نشان داده که مقیاس اخالق
شهروندی سازمانی ،در مقایسه با سایر مقیاسهای
اقتصادی ،قانونی و داوطلبانه در ارتباط با تعهد
سازمانی ،پیشبینی کننده بهتری است .برامر و
همکاران ( ،)2112نیز در مطالعه خود به سهم

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که،
درک مسئولیت اجتماعی سازمان به دلیل افزایش
اعتماد سازمانی میتواند اثر مثبت و معنادار بر رضایت
شغلی کارکنان و جهتگیری مثبت آنها نسبت به
سازمان داشته باشد (گالواس و کلی.)2164 ،
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شخصیت از واژه التین پرسونا گرفته است که بیه
نقابی اشاره دارد که هنرپیشه ها در نمایش به صیورت
خود میزدند .پی بردن به اینکه چگونه پرسونا به ظاهر
بیرونی اشاره دارد یعنی ،چهره علنی که به اطرافیانمان
نشان میدهیم ،آسیان اسیت .تعریفیی از شخصییت در
یکی از واژههای استاندارد با این استدالل موافق اسیت.
این تعریف می گوید :شخصیت جنبه آشکار منش فیرد
به گونهای که بر دیگران اثر میگیدارد اسیت .در دهیه
 ،6911والترمیشل )6923( 42روانشناس ،باعث مجادله
ای در روانشناسی شد که درباره تأثیر نسبی متغیرهای
شخصیتی پاییدار مثیل صیفات و نیازهیای متغیرهیای
مربوط به موفقیت بررفتار بود .ییک تعرییف معمیول و
نسبتاً کلی که مورد توجه اغلب روانشناسان است را به
عنوان تعریف شخصیت بیان می شیود« :شخصییت بیه
جنبه های نسبتاً ثابت و بیا دوام ییک فیرد کیه او را از
دیگران متمایز می کند و درعین حیال پاییه ای بیرای
پیشبینی در مورد رفتار آینده اوست ،اطالق میشود»
(شکلتون و فلچر.)6921 ،
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جدول  -1شانزده تیپ شخصیتی مایرز
تیپ

نام

نقاط قوت و ضعف بالقوه هر تیپ

INTJ

درونگرای شهودی متفکر قضاوتی
درون گرای حسی متفکر قضاوتی
درونگرای حسی احساسی قضاوتی
برونگرای حسی متفکر ادراکی
برونگرای حسی احساسی ادراکی
درونگرای شهودی احساسی قضاوتی
برونگرای شهودی متفکر ادراکی
درونگرای شهودی احساسی ادراکی
درونگرای حسی متفکر ادراکی
درونگرای شهودی متفکر ادراکی
برونگرای حسی متفکر قضاوتی
برونگرای شهودی متفکر قضاوتی
درونگرای حسی احساسی ادراکی
برونگرای شهودی احساسی ادراکی
برونگرای حسی احساسی قضاوتی
برونگرای شهودی احساسی قضاوتی

مستقل -خالق – منتقد
منظم – وفادار -بدبین
محطاط -فروتن – نگران
پر انرژی -مستقل – بی نظم
اجتماعی -پر شور و هیجان – غیر قابل پیش بینی
کمال گرا -صبور – تایید طلب
خالق – پرتالش -تنو طلب
آرام – مالحظه کار – متوقع
کنجکاو – اهل ریسک – کم تحمل
مستقل – دقیق – خودبین
متعهد – صادق – کم تحمل
مسئولیت پدیر  -دور اندیش – سلطه جو
صمیمی -سخاوتمند -عدم قاطعیت
خالق – خوشبین – بی نظم
خون گرم – سنتی -سلطه جو
پرتالش -خوشبین -عجول

ISTJ
ISFJ
ESTP
ESFP
INFJ
ENTP
INFP
ISTP
INTP
ESTJ
ENTJ
ISFP
ENFP
ESFJ
ENFJ

روانشناسان عالقهمند به رفتارهای شغلی
معتقدند که شخصیت افراد با نو حرفه ای که انتخا
می کنند و نحوه ی عمل آن ها در آن حرفه در ارتباط
است .به عبارتی افراد دارای ویژگی های مشخص،
مشاغل خاصی را انتخا و در آن زمینه در مقایسه با
دیگران بهتر عمل می کنند (.)Pervin & John, 2002
به عقیده ی هالند ،بین خصایص شخصیتی افراد و نو
حرفه یا شغلی که انتخا می کنند رابطه وجود دارد،
که بر این اساس افراد را از نظر خصایص شخصیتی به
شش نو واقع بین ،جستجوگر ،اجتماعی ،سنتی،
خطرجو و هنری تقسیم کرده است .از این رو ،میزان
گرایش افراد به مردم و یا عالقه ی آنان به غیر مردم
یعنی ،گرایش به اشیان را مهم ترین عامل ملثر در
انتخا شغل می داند (.)Sharifi, 2007
43
ایزن برگر ،فاسولو ،دیویس الماسترو (،)6991
یک بررسی پرسشنامه ای از چندین گروه حرفه ای
(دبیران دبیرستان ،کارکنان ملسسات پیمانکاری،
کارکنان کارخانه ،کارکنان بیمه و افسران پلیس) نشان
داد که یک رابطه مثبت میان حمایت سازمانی ادراک
شده و تعهد سازمانی ،پشتکار مدیریت نوآور ،عملکرد
شغلی و توجه وجود دارد (موذن ،حسن زاده و حق

بیان .)6393 ،موذن ،حسن زاده و حق بیان ()6393
با استفاده از مدل مفهومی دنیسون تحقیقی انجام داده
و نتایج کلی این مطالعه نشان می دهد که کارکنان
پس از درک مسئولیت اجتماعی سازمان و میزان تاثیر
مثبت شغل بر زندگی دیگران و جامعه ماهیت کار
برایشان اهمیت پیدا می کند .احساس تعلق و با معنا
بودن شغل که از نیازهای روان شناختی است ایجاد
میگردد .در نتیجه ارضای این نیازها که نقش قابل
توجهی بر رضایت کارکنان دارد موجب حس تعلق و
وفاداری و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی در سازمان
می گردد .نجاتی و قاسمی ( )2162مسئولیت اجتماعی
را در ایران و از دیدگاه کارمندان مورد بررسی قرار
دادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که از دیدگاه
کارمندان ،سازمانهای ایرانی خود را به مسئولیت
اجتماعی متعهد می دانند ،اگر چه میانگین امتیازات
نسبتا پایین بود (موذن ،حسن زاده و حق بیان،
.)6393
آنچه مسلم است این است که از اوایل نیمه دوم
قرن بیستم آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان،
جامعه و محیط به یکدیگر افزایش یافته و همگان پی
بردهاند که از یکسو سازمانها با تکیه بر امکانات
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موجود در جامعه به اهداف خود میرسند و از سوی
دیگر ،اقدامات سازمانها میبایست منافع و

افزایش دهد .گرچه تازگی ندارد که بگوییم مسئولیت
اجتماعی می تواند تاثیر مثبتی بر دیدگاه کارکنان از

دستاوردهایی نیز برای جامعه داشتهباشد .ازاین رو
همواره تالش بر این بوده که منافع در سازمانها به-
گونهای بهبود یابد که مردم جامعه ،بیش از هزینهای
که پرداخت کردهاند از سازمانها سود ببرند و به
تعبیری سازمانها عالوه بر سود آفرینی ،ارزشآفرینی
هم داشتهباشند .در حقیقت سازمانها به منظور حفظ
مشروعیت کامل و بقای خود باید قبول کنند که نقش
و وظیفهای عمومی و اجتماعی دارند .فعالیتهایی از نو
مسئولیت اجتماعی سازمان ها تقریبا یک فرصت نایا
برای تاثیر مثبت برافراد خصوصا کارکنان ،اعم از

کارفرما داشته باشد در خصو توضی چگونگی این
تاثیر بر کارکنان ونقش اساسی مسئولیت اجتماعی
سازمان در رابطه بین کارکنان و سازمانها کار پژوهشی
بسیار کمی انجام شده است( .بامن و اسکییتکا،
 44)2162لدا فرضیات زیر ،نیز در نظر گرفته می شود:

کارکنان فعلی سازمان و کارکنان آینده که به سازمان
ملحق می شوند .فعالیتهای اختیاری که جهتگیری
نفع اجتماعی دارد تا سودمندی (جهت گیری ابزاری)،
می تواند روابط بین کارکنان و سازمانها را تقویت کند.
در نتیجه فعالیتهای مدکور اثر مثبت بر تعهد سازمانی،
رضایت شغلی و به طور کلی بر نگرش کارکنان دارد.
مسئولیتهای اجتماعی همچنین میتواند توانایی
سازمانها را در جد و نگه داشتن استعداد های برتر

 -3فرضیات پژوهش
فرضیه ( :)1درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری
بر روی رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ( :)2تیپ شخصیتی تاثیر درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری بر رضایت شغلی را تعدیل
می کند.
فرضیه ( :)3درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ( :)4تیپ شخصیتی تاثیر درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری بر تعهد سازمانی را تعدیل
می کند.

نگرش شغلي
رضايت شغلي
حسابداران
درك مسئولیت
اجتماعي سازمان
تعهد سازماني
حسابداران

تیپ شخصیتي

شكل  -1مدل مفهومی تحقیق

711

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوششم

نقش تعديل کنندگی تیپ شخصیتی افراد در تأثیر درک مسئولیت اجتماعی بر رضايت و تعهد شغلی حسابداران

 -4روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر نو و ماهیت مسأله و اهیداف
تحقیق ،کاربردی می باشد .ایین تحقییق بیا توجیه بیه
روش جمع آوری اطالعات توصیفی از نیو پیمایشیی-
همبستگی می باشد .روش جمع آوری داده هیای ایین
پییژوهش ،مرکییب از کتابخانییه ای و میییدانی اسییت.
همچنین از طریق مطالعات کتابخانه ای ادبیات مربوط
به موضو تحقیق انجام شده و از ابزار پرسشنامه بیرای
جمع آوری داده ها در بین حسیابداران اسیتفاده شیده
اسییت .جهییت طراحییی پرسشیینامه از شییاخص درک
مسئولیت های اجتماعی سازمان در تحقیق گیالواس و
کلی ( ، 41)2164متغیر رضیایت شیغلی از پرسشینامه
پژوهش کامان و همکارانش ( ، 41)6933بیرای بررسیی
متغیر تعهد سازمانی نیز از پرسشینامه پیژوهش الین و
میر ( 42)6991که دارای  3عامل است ،اسیتفاده شیده
است .برای مشخص شدن تیپ شخصییتی فیرد نییز از
تست شخصییت  MBITاسیتفاده شیده اسیت .جامعیه
آماری پژوهش ،شامل تمامی حسابداران با تحصییالت
و یا تجربه مرتبط با حسابداری در تمام ادارات ،واحدها
و بخشهای مختلف مشیمول قیانون میدیریت خیدمات
کشوری بوده است از انجا که تعداد آنهیا بیشیمار بیود،
لدا با استفاده از فرمیول کیوکران در جامعیه نامحیدود

( 611نمونییه) کییه  691حسییابدار بییه روش تصییادفی
انتخا شدند.
از  691افراد پاس دهنده و پرسشنامه جمع آوری
شده 613 ،نفر مرد و  93نفر زن ( %42/4زن و %12/1
مرد) ،که  % 21/1در گروه سنی زیر  21سال% 41/3 ،
بین  21-31سیال % 21/9 ،بیین  31-41سیال% 9/2 ،
بین  41-11سیال و  % 3/1بیشیتر از  11سیال دارنید.
بطوری که حدود  % 21افراد نمونه مورد بررسیی ،دارای
تیییپ شخصیییت درون گییرای حسییی متفکییر قضییاوتی
( % 61 ،)ISTJبرونگیییرای حسیییی متفکیییر قضیییاوتی
( % 61 ،)ESTJدرونگرای حسی متفکر ادراکیی()ISTP
و  % 43هییم از  63تیییپ شخصیییتی دیگییر را شییامل
شدهاند.
پرسشنامه پژوهش پیس از چنیدین بیار اصیال و
بازنگری  ،در اختیار متخصصین این حوزه قرار گرفیت
و بدین وسییله رواییی صیوری و محتیوایی پرسشینامه
مورد تأیید قیرار گرفیت .بیرای تعییین مییزان پاییایی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده اسیت.
جدول  3آلفای کرونباخ کل پرسشینامه و متغیرهیای
پرسشنامه را نشان داده اسیت .ازآن جیایی کیه مقیدار
آلفای کرونبیاخ کیل پرسشینامه ( )1/319و متغیرهیا
بزرگتر از  ./2است ،لدا آزمیون از پاییایی قابیل قبیولی
برخوردار میباشد.

جدول  -2مشخصات دموگرافیک
متغیر دموگرافیک درصد

-

متغیر دموگرافیک درصد

درصد

-

2471

حسابداری

4274

زن

1271

مرد

6374

مدیریت

2171

زیر  21سال

276

اقتصاد و سایر

دکتری

4173

 31-21سال

مدیر مالی

2179

 41-31سال

3973

زیر  1سال

6272

23

 1تا  61سال

6279
2174

حسابرس

972

 11-41سال

 61تا  21سال

4273

حسابدار

 26 6373سال به باال

6974

دانشجو

371

 11سال به باال

رشته تحصیلی

372

کاردانی

4279

کارشناسی

 3172کارشناسی ارشد

 66 6473تا  61سال
372

-

سابقه خدمت

14.8%
26.0%
16.3%
42.9%

میزان تحصیالت

رده شغلی

ISTP
ISTJ
ESTJ
Other
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جدول  -3محاسبه پایایی سواالت مربوط به پرسشنامه
متغیر

شماره سواالت پرسشنامه

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

درک مسئولیت اجتماعی ()PCSR

6-63

63

1/321

رضایت شغلی ()JS

64-61

3

1/222

تعهد سازمانی ()OC
کل پرسشنامه

62 -24

3
44

1/963
1/319

-

در این پژوهش داده هیا بیا اسیتفاده از نیرم افیزار
 spss18تجزیه و تحلیل گردیده است و بیرای بررسیی
متغیرها با توجه به حد وسط مقییاس انیدازه گییری از
آزمون  tیک نمونه و برای بررسی تفاوت بین سه گروه
یا بیشتر برای متغیر ها از آنیالیز وارییانس ییک طرفیه
( )ANOVAو همچنین از رگرسییون سلسیله مراتبیی
چند گانه برای بررسی فرض نقیش تعیدیلگری متغییر
تیپ شخصیتی استفاده شده است.

 -2-5مدل اصلی
الزم اسیت قبیل از وارد شیدن بیه مرحلیه آزمیون
فرضیات ابتدا از صیحت میدل انیدازه گییری اطمینیان
حاصل شود .در این پژوهش تحلیل عاملی تایییدی بیا
استفاده از تحلییل مسییر ،بیرای آزمیون معنیاداری در
مورد عامل ها صورت گرفته است .ایین تحلییل توسیط
مدل معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار آمیاری
 LISRELانجام شده است.
 -3-5بررسی مدل های اندازه گیری بده همدراه

 -5یافته های پژوهش

آماره  ،tضریب استاندارد و مقدار خطا

 -1-5مقایسه متغیر های پژوهش با حدد وسد

به تعداد متغیر های مشاهده شیده معادلیه انیدازه
گیری ارائه می شود .هر معادلیه شیامل ضیریب مسییر
بین متغیر مشاهده شده و متغیر مکنون ،خطای اندازه
گیری متغیر مشاهده شده ،همراه آزمون معنیاداری آن
بر پایه آماره  tو نیز مقدار  R2یعنی ضیریب تعییین ییا
نسبت واریانس تبیین شده بیه وسییله متغییر مکنیون
است .از طرفی بر اسیاس ضیرایب اسیتاندارد (بارهیای
عاملی) ،شاخصی کیه بیشیترین بیار عیاملی را داشیته
باشد ،در اندازه گیری متغییر مربوطیه سیهم بیشیتری
دارد و شاخصی که ضرایب کوچک تیری داشیته باشید
سهم کمتری رو در انیدازه گییری سیازه مربوطیه ایفیا
میکند.

مقیاس اندازه گیری
آزمون  tیک نمونه برای مقایسه میانگین مشیاهده
شده متغیرهای پیژوهش بیا مییانگین نظیری مقییاس
اندازه گیری نشان داده اسیت کیه بیا توجیه بیه سیط
معناداری کوچکتر از  ، 1/11میانگین همه متغیرها به
صورت معنادار متفاوت از مییانگین نظیری اسیت و بیا
توجه به میانگینهای برآورد شیده متغیرهیا مییتیوان
نتیجییه گرفییت میییانگین متغیرهییای درک مسییئولیت
اجتماعی واحیدهای تجیاری  ،رضیایت شیغلی  ،تعهید
سازمانی بزرگتر از  4بوده پس به صورت معنادار بیشتر
از حد متوسط میباشد.

جدول  -4آزمون  tیک نمونه برای متغیرهای پژوهش
مقایسه میانگین مشاهده شده با مقدار ثابت 4
متغیر

درجه

سطح

تفاوت

میانگین

آزادی

معناداری

میانگین

درک مسئولیت اجتماعی ()PCSR

6.1743

41/632

691

1/11

2/62421

رضایت شغلی ()JS
تعهد سازمانی ()OC

5.5850

62/911
3/329

691
691

1/11
1/11

6/13113
1/92342

برآورد شده
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جدول -5بررسی ضرایب و مقدار  tبرای شاخص های پژوهش
آیتم ها

-

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری

Q6
Q7

)(PCSR

Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

رضایت شغلی
)(JS

Q15
Q16
Q17
Q18
Q19

تعهد سازمانی

Q20

)(OC

Q21
Q22
Q23
Q24

ضریب
استاندارد
1/11
1/11
1/42
1/16
1/14
1/16
1/16
1/12
1/13
1/41
1/26
1/41
1/44
1/24
1/46
1/29
1/22
1/21
1/21
1/11
1/31
1/11
1/24
1/93

آماره t

3/19
1/92
1/32
2/61
2/11
2/11
3/11
2/92
3/11
1/31
61/41
1/64
1/91
-

1/66
1/91
62/21
66/21
3/12
66/94
9/12
66/21
64/31

ضریب
تعیین
1/32
1/21
1/22
1/22
1/31
1/21
1/32
1/32
1/33
1/61
1/11
1/26
1/69
1/11
1/62
1/13
1/11
1/49
1/13
1/31
1/14
1/31
1/11
1/32

خطا
1/116
1/611
1/193
1/191
1/192
1/111
1/112
1/112
1/122
1/191
1/121
1/132
1/123
-

1/64
1/21
1/61
1/62
1/63
1/63
1/63
1/63
1/62

در روش شناسی مدل معادالت ساختاری ،ابتدا بیه
ساکن الزم است تیا رواییی سیازه میورد مطالعیه قیرار
گرفته تا مشخص شود گویههیای انتخیا شیده بیرای
اندازه گیری متغیرهای میورد نظیر خیود از دقیت الزم
برخوردار هستند .به این شکل کیه ضیریب مسییر هیر
گویه با متغیر خود دارای مقدار  tباالتر از  6/91باشید.
در این صورت این گویه از دقت الزم برای اندازه گیری
آن سازه یا متغیر مکنون برخوردار اسیت؛ بیدین سیان
اگر مقدار قدرمطلق آماره  tبزرگ تر از  6/91گردد ،در
سط اطمینان  %91و در صیورتی کیه مقیدار آمیاره t
بیشتر از  2/13گردد ،ضریب مسیر در سط اطمینیان
 %99معنادار است .با توجه به نتایج مدل هیای انیدازه
گیری همگی گویه ها دارای آماره  tبزرگتیر از مقیدار

نمی شوند پس کار را با همه گویه هیا ادامیه داده و بیه
بررسی مدل پرداخته شده اسیت .از طرفیی بیر اسیاس
ضییرایب اسییتاندارد (بارهییای عییاملی) ،شاخصییی کییه
بیشترین بار عاملی را داشیته باشید ،در انیدازه گییری
متغیییر مربوطییه سییهم بیشییتری دارد و شاخصییی کییه
ضرایب کوچک تری داشته باشید سیهم کمتیری رو در
اندازه گیری سازه مربوطه ایفا میکند.
شکل 2مدل در حالت اعداد معناداری ( )t-valueرا
نشان می دهد .اعداد موجود بر روی مسیرها نیز نشانگر
مقدار  t-valueبرای هر مسیر می باشد .اگر این مقدار
معنی دار نباشد در خروجی نرم افزار به صورت قرمیز
رنگ نشان داده می شود .در این تحلیل مقدار آمیاره t
برای کلیه مسیر ها بزرگتیر از  6/91بیوده و در نتیجیه

 91/6می باشد و همچنین مقدار ضریب تعییین آنهیا
مناسب بوده پس هیچ کدام از گویه ها از میدل حیدف

معنادار می باشد .
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شكل  -2مدل در حالت اعداد معناداری()t-value

شکل  3مدل کلی را در حالت تخمیین اسیتاندارد
نشان می دهد .فقط در حالت تخمین استاندارد امکیان
مقایسه بین متغیر های مشاهده شیده تبییین کننیده
متغییر مکنیون وجیود دارد و همچنیین بیا عناییت بیه

ضرایب اسیتاندارد میی تیوان بییان کیرد ،متغییر درک
مسییئولیت اجتمییاعی واحییدهای تجییاری بییه ترتیییب
بیشترین تاثیر را بر روی متغیرهیای رضیایت شیغلی و
تعهد سازمانی دارد.

شكل -3مدل در حالت ضرایب استاندارد
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است .پس مدل برازش مطلیوبی را نشیان داده و میورد
تایید می باشد.

 -4-5تایید مدل
همانطور که مشاهده مینمایید مقدار  به درجه
آزادی برابییر  6/99و کییوچکتر از  3اسییت کییه مقییدار
مناسبی است .پایین بودن مییزان ایین شیاخص نشیان
دهنده تفیاوت کیم مییان میدل مفهیومی پیژوهش بیا
داده های مشاهده شده تحقیق است .همچنیین مقیدار
 RMSEAبرابر  1/126و کوچکتر از مقیدار  1/13میی
2

با توجه به جدول  2نشان می دهد ضریب تعییین
برای متغیر رضایت شغلی مقیدار  1/66بیراورد شیده و
نشان می دهد کیه متغییر درک مسیئولیت اجتمیاعی
واحدهای تجاری تنها  %66از تغییرات رضیایت شیغلی
را توضی دهند .همچنین می توان گفت کیه تنهیا %3
از تغییرات تعهد سازمانی توسط متغیر درک مسئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری تبیین میشود.

2
باشد .عالوه بیر  ، هرچیه مییزان شیاخص RMSEA

کمتر باشد ،مدل از برازش مناسب تری برخوردار اسیت
و شییاخص هییای ) (NNFI – IFI – CFIبزرگتییر از
مقدار  9/1است و شاخص  GFIبزرگتیر از مقیدار 1/3

جدول -6بررسی شاخص های برازندگی
شاخص ها

مقادیر

شاخص ها

مقادیر

مجدور کای
درجه آزادی
مجدور کای به درجه آزادی

434/66
243
6/99
1/126
1/33

AGFI

1/29
1/33
1/92
1/93
1/93

RMSEA
GFI

NFI
NNFI
IFI
CFI

جدول  -7خالصه ضرایب استاندارد ،ضرایب تعیین ،آماره  tو نتیجه
مسیر ها

ضریب استاندارد

آماره t

ضریب تعیین

نتیجه

درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری ← رضایت شغلی
درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری ← تعهد سازمانی

1/33
1/29

3/11
3/11

1/66
1/13

تایید
تایید

 -5-5آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی و تایید مدل اصلی ،فرضیههای مدل
پژوهش مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتند.
فرضیه ( :)1درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری
بر روی رضایت شغلی تاثیر دارد.
مطابق جدول  2مقدار قدرمطلق آماره  tبرابر
 3/11و بزرگتر از مقدار  6/91است ،بطوریکه در سط
اطمینان  % 91درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی رضایت شغلی تاثیر معنیداری دارد و
مقدار تاثیر برابر  1/33و مثبت (مستقیم) است ،یعنی با
افزایش سط درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری ،میزان رضایت شغلی حسابداران نیز افزایش
می یابد.

فرضیه ( :)2درک مسئولیت اجتماعی واحدهای
تجاری بر روی تعهد سازمانی تاثیر دارد.
با توجه به جدول  2مقدار قدرمطلق آمیاره  tبرابیر
 3/11کییه بزرگتییر از  6/91اسییت ،یعنییی در سییط
اطمینییان  % 91درک مسییئولیت اجتمییاعی واحییدهای
تجاری بر روی تعهد سازمانی تیاثیر معنییداری دارد و
مقدار تاثیر برابر 1/29و مثبت (مستقیم) است ،یعنی با
افییزایش سییط درک مسییئولیت اجتمییاعی واحییدهای
تجاری ،میزان تعهد سازمانی نیز افزایش مییابد.
فرضددیه ( :)3تیییپ شخصیییتی تییاثیر درک مسییئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری بر رضایت شغلی را تعیدیل
می کند.
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برای بررسی نقش تعدیلگری تییپ شخصییتی در
رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجیاری

 1/11اسییت ،یعنییی در سییط اطمینییان  %91تیییپ
شخصیتی تاثیر درک مسیئولیت اجتمیاعی واحیدهای

و رضایت شغلی با توجه به گسسته و غیر ترتیبی بودن
متغیر تیپ شخصییتی از تحلییل میدل هیای خطیی و
متغیرهای کمکیی در میدل بهیره گرفتیه شیده اسیت.
حاصلضر متغیر درک مسئولیت اجتماعی واحیدهای
تجاری و متغیرهای کمکی تیپ شخصیتی را وارد مدل
کرده ،در صورتی که روابیط متقابیل معنیادار باشیند ،
رابطه تعدیلگری متغیر تیپ شخصییتی نتیجیه گرفتیه
میشود.
با توجه به سطع سط معناداری اثر متقابیل بیین
متغیر درک مسیئولیت اجتمیاعی واحیدهای تجیاری و

تجاری بر رضایت شغلی را تعدیل نمی کند.
فرضددیه ( :)4تیییپ شخصیییتی تییاثیر درک مسییئولیت
اجتماعی واحدهای تجاری بر تعهد سازمانی را تعیدیل
می کند.
برای بررسی نقش تعدیلگری تییپ شخصییتی در
رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی واحدهای تجیاری
و تعهد سازمانی با توجه به گسسته و غیر ترتیبی بودن
متغیر تیپ شخصییتی از تحلییل میدل هیای خطیی و
متغیرهای کمکیی در میدل بهیره گرفتیه شیده اسیت.
حاصلضر متغیر درک مسئولیت اجتماعی واحیدهای

تیپ شخصیتی بصورت کلی و اثرات متقابل تیک تیک
متغیرهییای کمکییی بییا درک مسییئولیت اجتمییاعی
واحییدهای تجییاری چییون مقییدار قییدرمطلق آمییاره t
کوچکتر از مقیدار  91/6و سیط معنیاداری بزرگتیر از

تجاری و متغیرهای کمکی تیپ شخصیتی را وارد مدل
کرده ،در صورتی کیه روابیط متقابیل معنیادار باشیند،
رابطه تعدیلگری متغیر تیپ شخصییتی نتیجیه گرفتیه
میشود.

جدول -8آزمون های اثرات کلی
متغیر وابسته :رضایت شغلی
Sig.

F

Mean Square

Df

Sum of
Squares

1/114
1/164
1/111

3/414
1/212
3/641

62/692
6/612
66/242

6
3
6

62/692
3/321
66/242

PCSR

0/427

1/931

6/346

3

4/123

MBIT * PCSR

-

-

6/442

-

-

-

633
691

226/663
1466/111

Error

Source
Intercept
MBIT

Total

جدول  -9برآورد پارامترها
متغیر وابسته :رضایت شغلی
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound

719

Sig.

t

Std. Error

B

Parameter

1/123
1/669
4/992
6/141
1/113

6/316
-4/319
-3/131
-3/131
-1/146

1/112
1/919
1/211
1/622
1/133

3/211
1/116
1/366
-6/321
6/243

6/192
2/129
2/633
2/114
1/623

3/161
1/631
1/136
-3/493
1/366

Intercept

PCSR

1/244

-1/333

0/912

-0/111

1/411

-1/144

[MBIT=1] * PCSR

1/112

-1/212

0/883

-0/147

1/312

-1/112

[MBIT=2] * PCSR

6/421

-1/613

0/121

1/557

1/414

1/129

[MBIT=3] * PCSR
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جدول  -10آزمون های اثرات کلی
متغیر وابسته :تعهد سازمانی
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

Source

1/131
1/291
1/111

3/194
1/341
2/193

1/133
1/121.
64/161

6
3
6

1/133
6/319
64/161

Intercept

PCSR

0/570

1/122

6/223

3

3/113

MBIT * PCSR

6/326

633
691

342/292
1619/362

Error

MBIT

Total

جدول  -11برآورد پارامترها
متغیر وابسته :تعهد سازمانی
95% Confidence Interval

Sig.

Upper Bound

Lower Bound

T

Std. Error

B

Parameter

3/933
2/921
3/326
1/122
1/931

-1/924
-3/231
-1/323
-1/299
1/639

1/223
1/461
1/196
1/911
1/113

6/223
1/362
-1/393
1/621
2/113

6/232
2/342
2/413
2/319
1/211

6/112
2/326
-1/923
1/312
1/131

PCSR

1/333

-6/391

0/264

-6/621

1/449

-1/113

[MBIT=1] * PCSR

6/163

-1/111

0/573

1/111

1/416

1/222

[MBIT=2] * PCSR

1/924

-1/363

0/864

1/626

1/414

1/123

[MBIT=3] * PCSR

با توجه به سط معناداری اثر متقابل بیین متغییر
درک مسییئولیت اجتمییاعی واحییدهای تجییاری و تیییپ
شخصیییتی بصییورت کلییی و اثییرات متقابییل تییک تییک
متغیرهییای کمکییی بییا درک مسییئولیت اجتمییاعی
واحییدهای تجییاری چییون مقییدار قییدر مطلییق آمییاره t
کوچکتر از مقیدار  91/6و سیط معنیاداری بزرگتیر از
 1/11اسییت ،یعنییی در سییط اطمینییان  %91تیییپ
شخصیتی تاثیر درک مسیئولیت اجتمیاعی واحیدهای
تجاری بر تعهد سازمانی را تعدیل نمی کند.
 -6نتیجه گیری و بحث
از آنجایی که ،مفهوم توسعه پاینده به چالشی برای
نگرش کالسیک ارزش سهامداران در واحدهای تجاری
و نقش آنها در جامعه تبدیل شده است .اکنون شرکت
ها برای اثرات اعمال و فعالییت هایشیان بیر محییط و
جامعه متعهد و مسئول هستند ،به گونه ای که توسعه
پاینده به عنوان ییک بخیش ذاتیی در ادبییات تجیاری

Intercept
][MBIT=1
][MBIT=2
][MBIT=3

تلقی می شود و روشهای متفاوتی برای در نظر گرفتن
و توجه به ابعاد پایندگی در واحدهای تجیاری وجیود
دارد .یکی از مفاهیم اصلی که به توصیف فعالیت هیای
پاینده اشاره دارد ،مسئولیت های اجتمیاعی واحیدهای
تجاری ( )CSRاست که این مفهوم با نگرش متفیاوت
روی پایندگی شرکت ها تاکید دارد .باتوجه بیه اینکیه
اولییین و مهمتییرین جییزن سییازمان ،افییراد انسییانی بییا
شخصیتهای مختلف خود هستند ،انگیزه ها ،تواناییهیا،
تمایالت ،باورهیا و افکیار کیه در واقیع از اجیزای مهیم
تشکیل دهنده شخصیت انسان است ،حیدود انتظیارات
و توقعات افراد را نسبت به یکدیگر و همچنین نسیبت
به سازمان تعیین می کند .بدون آگاهی دقییق نسیبت
به شخصیت افیراد نخیواهیم توانسیت بیین شخصییت
وشغل هماهنگی ایجاد کنیم و این مشیکلی اسیت کیه
سازمانهای بسیاری با آن دست به گریباننید .افیراد بیر
اساس الگوی شخصیتی خود نیازها ،انتظیارات ،انگییزه
ها ،توقعات و اهداف خاصی دارنید .از طرفیی سیازمانها
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نیز بر حسب اهداف و وظیایف و فعالییت هیای جیاری
خود ،نیازها ،انتظارات و توقعیات خاصیی را ارضیا میی

واحییدهای تجییاری بییر روی رضییایت شییغلی و تعهیید
سازمانی تأثیر معناداری دارد ،یعنی بیا افیزایش سیط

کنند .بنابراین به منظیور هیر ییک از انیوا شخصییت،
محیط شغلی و مشاغل خاصی مناسب است.
با توجه به آنکه پیژوهش حاضیر عوامیل حاصیل از
ادبیات و پیشینه پژوهش را با آزمونهیای آمیاری میورد
تائید قرار داده است ،پس درک مسئولیتهای اجتمیاعی
واحدهای تجاری می تواند بر نگرش شغلی حسیابداران
که شامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها می شود،
تاثیرگدار باشد .این یافته نیاز سیازمانها را بیه افیزایش
فعالیتها و مسئولیتهای اجتماعی چندین برابیر خواهید
کرد زیرا توجه به ایین جنبیه از مسیئولیتهای سیازمان

درک مسیئولیت اجتمییاعی واحیدهای تجییاری ،میییزان
رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران افزایش میی
یابیید .بییر اسییاس دیگییر یافتییه هییای پییژوهش ،تیییپ
شخصیتی حسابداران نمی توانید اثیر درک مسیئولیت
های اجتماعی واحدهای تجاری بر نگرش شغلی آنها را
تعدیل کند .بنابراین توجه به تیپ شخصییتی افیراد در
سازمان ها ،از مقوله هایی است که می تواند سازمان را
در رسیدن به بهره وری ییاری رسیانده و از دیگیر سیو
رضییایت شییغلی و تعهیید کارمنییدان نقییش مییلثری در
پیشرفت و بهبود سالمت نیروی کار دارد.

منتج به قبول ارزش ها و اهداف سازمان ،تمایل تالش
برای سازمان ،دارا بودن میل قوی برای پیوسته مانیدن
به سازمان و ایجاد نوعی سازگاری عیاطفی بیا شیغل و
شرایط آن خواهد شد .از طرف دیگیر تییپ شخصییتی
افراد به عنوان متغیر تعدیل کننده دوم نیز نمی توانید
اثر درک مسئولیتهای اجتماعی واحیدهای تجیاری بیر
نگرش شغلی آنها را تعدیل کند .گرچیه میی توانید بیر
تعهد کاری افراد اثر گدارد و به جنبه های نسبتاً ثابیت
و با دوام یک فرد که او را از دیگران متمایز می کنید و
درعین حال پایه ای برای پیش بینیی در میورد رفتیار
آینده اوست ،اطالق شود .این پیژوهش کیه بیر اسیاس
تئوری هویت اجتماعی مطر شیده اسیت بیین نمونیه
691در حوزه فعالییت حسیابداری و بصیورت تصیادفی
مورد بررسی قرار گرفته است ،ضرورت تصویب قیوانین
مرتبط به فعالیتها و مسئولیتهای اجتمیاعی واحیدهای
تجاری را از منظر درون سازمانی ایجیاد خواهید کیرد.
امید است که ارگانهای ذیصال در راستای تحقق ایین
مهم حرکت نمایند.
با توجه به آنکه پیژوهش حاضیر عوامیل حاصیل از
ادبیات و پیشینه پژوهش را با آزمون های آماری میورد
تائییید قییرار داده اسییت ،پییس درک مسییئولیت هییای
اجتماعی واحدهای تجاری می تواند بر نگیرش شیغلی
حسابداران که شامل رضایت شیغلی و تعهید سیازمانی
آنها می شود ،تاثیرگدار باشد .نتایج پژوهش در فرضیه
اول و دوم نشان میی دهید درک مسیئولیت اجتمیاعی

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مدیران
سییازمان هییا و ادارات ،بییا توجییه بییه تیییپ شخصیییتی
کارکنییان خییود ،در جهییت رضییایت کارمنییدان خییود
تدابیری بیاندیشند .همچنین در هنگام اجیرای آزمیون
های استخدامی و مصاحبه های شغلی تیپ شخصییتی
افراد نیز میدنظر قیرار داده  ،بطوریکیه افیرادی جید
سازمان شوند که بیا توجیه بیه تییپ شخصییتی آنیان
بتوانند تعهد سیازمانی بیاالتری را در سیازمان از خیود
نشان دهند .با انجام مطالعات علمی و هدفمند ،محرک
های گزارشگری و افشان مسئولیت اجتماعی در سیط
شیرکت هیا را شناسیائی و بیا ارزییابی میدل هیا و
استانداردهای موجود و در نظر گرفتن شرایط محیطی
شرکتهای ایران مقررات و الزامات مناسب بیرای افشیان
ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتها در گزارشیات
ساالنه ارائه گردد .سازمان بیورس اوراق بهیادار تهیران،
سازمان حسابرسی و وزارت کار ،رفاه و تعاون اجتماعی
می توانند از طریق تعدیل ییا تیدوین مقیررات جدیید
سییعی در افییزایش رعایییت و افشییای مسییئولیتهای
اجتمیاعی سیازمان و افیزایش رضیایت شیغلی پرسینل
شوند .همچنین به محققان آتی پیشنهاد می گیردد در
تحقیقات و پژوهش های خود نییز ،موضیوعات زییر را
مورد بررسی قرار دهند:
 استفاده از دیگر ابزارهای تعیین شخصیت و
بررسی مجدد تعدیل کنندگی رابطه درک
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