فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت
سال هشتم  /شماره بيست و چهارم /بهار 1394

بررسي تاثير ويژگي هاي منتخب فردي بر رفاه حسابداران حرفه اي
و نقش ميانجي اخالق اسالمي و جو اخالقي سازمان

تاريخ دريافت93/4/22 :

تاريخ پذيرش93/8/14 :

محمود معين الدين
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شهناز نايب زاده

2

فاطمه دين پژوه

3

چكيده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ويژگیهاي منتخب فردي بر رفاه حسابداران حرفهاي با توجه به نقش
میانجی اخالق اسالمی و جو اخالقی سازمان است .با استفاده از متغیر ويژگیهاي منتخب فردي به عنوان متغیر
مستقل و متغیر رفاه ذهنی (رضايت از زندگی) به عنوان متغیر وابسته و متغیر اخالق اسالمی و جو اخالقی سازمان
به عنوان متغیرهاي میانجی مدل تحقیق شکل گرفته است .روش تحقیق حاضر ،از نظر هدف ،کاربردي بوده و بر
حسب روش تحقیقی همبستگی است که با بکارگیري ابزار پرسشنامه و روش پیمايشی دادههاي مورد نیاز
جمعآوري شده است .جامعه آماري اين تحقیق ،حسابداران و حسابرسان فعال در شرکتهاي مختلف سطح استان
يزد بوده و از روش نمونهگیري تصادفی استفاده و تعداد  012نمونه قابل قبول جمعآوري گرديده است .تجزيه و
تحلیل دادهها با استفاده نرم افزار لیزرل انجام شده و نتايج تحقیق نشان داد که ويژگیهاي منتخب فردي از طريق
جو اخالقی سازمان بر روي رفاه تاثیر مثبت میگذارد ،ولی از طريق اخالق اسالمی تاثیري ندارد.
اين تحقیق میتواند در راستاي نتايج حاصل از آن ،به دلیل ارائهي اطالعات مفید در حوزهي رفاه ،براي محققان
و افراد شاغل در زمینه حسابداري و حسابرسی ارزشمند باشد .به عالوه ،پیشنهاداتی را براي بهبود و اثربخشی بیشتر
نتايج حاصل از آن ارائه میدهد.
واژههاي كليدي :اخالق اسالمی ،جو اخالقی سازمان ،حسابداران حرفه اي ،رفاه ،رضايت از زندگی.

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد يزد ،گروه حسابداري ،يزد ،ايران

Mahmoudmoein@gmail.com

 -0دانشگاه آزاد اسالمی،واحد يزد ،گروه مديريت ،يزد،ايران snayebzadeh@gmail.com
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد يزد ،گروه حسابداري ،يزد ،ايران (مسئول مکاتبات) Dinpajouh_m@yahoo.com
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حرفه و اشتغال اعضاي آن منوط به نوع و کیفیـت

 -1مقدمه
انسان موجودي است هدفمند و تا زمانی که به

خـدماتی اسـت کـه ارائـه مـیکنـد و اعتبـار و

آنچه می خواهد دست نیابد احساس رضايت نمیکند

اعتمادي است که در نتیجه ارائۀ اين خـدمات بـه

(اينگهارت .)1333 ،1فیلسوفان و انديشمندان در طول

دسـت مـیآورد .ايـن اعتبار و اعتماد سرمايۀ اصلی

تاريخ همواره بر اين باور بوده اند که ويژگی هايی

هر حرفه است و حفظ آن اهمیت وااليـی دارد .اين

مانند دوست داشتن ،عقل و عدم وابستگی ،از جمله

امر ايجاب میکند کـه وظیفـه و هـدف اصـلی هـر

مولفه هاي اساسی رضايت از زندگی است .بررسی

حرفـه واعضاي آن ،خدمت به جامعه باشد و منافع

هاي تجربی در مورد رضايت از زندگی از اوايل قرن

شخصـی تنهـا در چـارچوب ارائۀ اين خدمات تفسیر

بیستم شکل گرفتند (لوپز .)0221،0رضايت از زندگی

و دنبال شود .حرفۀ حسابداري نیز يکی از منضـبط

يك مفهوم منحصر به فرد براي هر انسان است که

تـرين حرفـههـاي دنیاست و به دلیل نوع و ماهیت

عموماً به ارزيابیهاي شناختی يك شخص از زندگی

خدماتی که ارائه میکند ،بايـد اعتبـار واعتماد خاصی

خود اشاره دارد .اين مفهوم ،شامل يك ارزيابی کلی از

داشته باشد .تداوم اين اعتبار و اعتمـاد و تقويـت آن،

زندگی بوده و فرآيندي مبتنی بر قضاوت فردي است

بـه پايبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط

(.دالهايج و همکاران .)0212،3يکی از مهم ترين

رفتاري و اخالقـی آن بستگی دارد (سرلك)1331 ،

پارامترها در موفقیت سازمان اخالق است .موفقیت در

در دنیاي امروز ،واحد حسابداري در هر سازمانی،

سازمان ناشی از ايجاد و به کارگیري مديريت اخالق

به عنوان قلب سازمان محسوب می شود و کلیهي

در سازمان است .اخالق سازمانی بر پايه اعتماد

رويدادهاي درون سازمان اعم از فعالیتهاي تولیدي،

آفرينی است اخالق سازمانی عبارت است از بررسی

اداري و رويدادهاي غیرمترقبه میبايست در واحد

و عمل به رفتار اخالقی که شامل توضیح و ارزيابی

مالی به اعداد و ارقام تبديل شده و به عنوان اطالعات

سیاست ها و اعمال سازمانی و جستجوي مکانیسم

واحد تجاري ثبت و گزارش گردد .از آنجايی که

هايی براي اخالقی نمودن عملکردها می باشد (

مسئولیت ثبت و نگهداري اطالعات مالی و نیز تجزيه

سلیمانی و همکاران.)1331 ،

و تحلیل صورتهاي مالی به عهده حسابداران و مديران

اخالق موضوعی است فراگیر که همه جوانب

مالی می باشد ،لذا پرداختن به روحیات و رفاه
4

زنـدگی بشـر را پوشـش میدهد .رشد روزافـزون

(رضايت از زندگی ) و همچنین عوامل تأثیرگذار بر

جوامـع بشـري و پیچیـدهتـر شـدن روابـط و

رفاه آنان از اهمیت بااليی برخوردار است.

مناسبات اجتماعی ،نیازهاي نوينی را مـی آفرينـد.

در اين پژوهش اين مساله بررسی می شود که آيا

پیـدايش حرفـه هـاي گوناگون ،زايیدة تالش در

يك مجموعه از ويژگیهاي حسابداران نظیر

پاسخ به اين نیازهاست که با گذشت زمان و تغییر

(خودپنداره ،خودکارآمدي و اعتماد) بر روي رضايت

شـرايط شـکل مـیگیرنـد و بـه تـدريج سـیر تحـول

از زندگی آنان تاثیري میگذارد و اينکه دو متغیر

و تکامـل را می پیمايند .اين حرفهها به دلیل ضرورت

اخالق اسالمی و جو اخالقی سازمان تاثیر اين

تقسیم کار و تخصصـی شـدن امور ،روز به روز

مجموعه از ويژگیها بر روي رضايت از زندگی

منسجمتر مـی شـوند و نقـش خـود را در بهبـود

حسابداران را تعديل مینمايد يا خیر؟

رفـاه عمومی جوامع ايفا میکنند .تداوم حیات هر
52

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و چهارم

بررسي تاثير ويژگي هاي منتخب فردي بر رفاه حسابداران حرفه اي و نقش ميانجي ...

همچنین آيا دو متغیر اخالق اسالمی و جو
اخالقی سازمان خود بر روي ويژگیهاي حسابداران

زمینههاي خاص زندگی مانند ازدواج و کار است
6

(مايرز .)0222،

و رضايت از زندگی آنان تاثیر گذار هستند؟
متغیرهاي مورد بررسی در اين تحقیق در جوامع

عوامل تاثيرگذار بر رضايت از زندگي

آماري مختلف از قبیل دانش آموزان ،دانشجويان،

کامرون )0221( 3اعتبار سازه اي و عاملی رضايت

مديران سازمانهاي آموزشی ،پرستاران مورد بررسی

از زندگی را در يك مقطع زمانی ارزيابی نموده و

قرار گرفته اما جامعه آماري اين تحقیق که حسابداران

دريافت که رضايت از زندگی متأثر از رضايت از کار،

و حسابرسان میباشند بر اساس متغیرهاي پژوهش

رضايت از اوقات فراغت و نیز سالمتی است .رضايت

حاضر در کمتر تحقیقی مورد بررسی قرار گرفته اند.

از زندگی توسط معیارهايی بیشتر ذهنی اندازه گیري
میشود .بنابراين ،شناسايی متغیرهاي دخیل در

 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش

رضايت از زندگی در برنامه ريزي براي ارتقا آن حائز

 -1-2رضايت از زندگي

اهمیت است .عواملی مانند سن ،درآمد ،سالمت

تجربه شادکامی و رضايت از زندگی هدف برتر

جسمانی و روانی و تحصیالت ،روابط میان فردي ،ژن

زندگی به شمار می رود و احساس غم و ناخرسندي

ها و شخصیت در رضايت از زندگی موثر شناخته

اغلب مانعی در راه انجام وظايف فرد شمرده می شوند.

شده اند .يکی ديگر از متغیر هاي اثر گذار جنسیت و

رضايت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهاي شخص

نقش هاي جنسیتی است (زکی.)1316،

و وضعیت فعلی او میباشد .به بیان ديگر هرچه

در اين میان نقش عوامل فردي را نبايد نديده
نیست.

شکاف میان سطح آرزوهاي فرد و وضعیت عینی وي

گرفت چرا که احتماالً بی ارتباط با رضايت

بیشترگردد ،رضايتمندي او کاهش میيابد (الگلین و

برمبناي نظرمازلو ،نیازهاي فیزيکی ،امنیت ،محبت،

هوبنر.)0221 ،5

احساس تعلق و عزت نفس وتحقق خويشتن سلسله

رضايت از زندگی نشانگر آن است که پاسخ

مراتب نیازها را براي هر فرد تشکیل می دهد و

دهنده چگونه زندگی اش را در کل ارزيابی و برآورد

ارضاي هر يك از اين نیازهاي اصلی می تواند براي

میکند و بر ارزيابی دامنه داري که فرد از زندگی اش

انسان خوشی مطلق محسوب شود (ثنايی.)1333،

به عمل می آورد متمرکز است .اصطالح رضايت از
زندگی میتواند به عنوان همهي حیطههاي زندگی

 -2-2ويژگي هاي منتخب فردي

فرد در مقطع خاصی از زمان يا به عنوان يك قضاوت

منظور از ويژگی هاي منتخب فردي در اين

يکپارچه در مورد زندگی شخصی از بدو تولد تعريف

پژوهش خودپنداره ،خودکارآمدي و اعتماد فرد به

شود ،رضايت از زندگی ارزيابیهاي فردي از زندگی

سازمان میباشد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته

کنونی و سالهاي قبل را نیز در بر میگیرد .اين

می شود:

ارزيابیها شامل واکنشهاي هیجانی افراد به حوادث،

الف) خودپنداره

حاالت روانی و قضاوتهاي آنان در خصوص میزان

مفهوم «خود »1و مطالعه آن در طول تاريخ بشري

رضايتشان از زندگی ،کمال و بسندگی ،و رضايت از

همواره مورد توجه انسان بوده و فیلسوفان ،متفکران و
شاعران در اين باره بسیار انديشیده و نگاشتهاند.
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امروزه توجه به خود و «خودپنداره »3يکی از
موضوعات مهم قابل بحث در روان شناسی است.

در نتیجه عملکرد آنان در انجام تکلیف بهتر است
(بندورا.)1333 ،

نتايج تحقیقها نشان میدهد که تصور و پندار شخص

خودکارآمدي ،اطمینانی است کـه شـخص ،رفتـار

نسبت به خود تا حدود زيادي جهت دهنده و تعیین

خاص را با موقعیت به اجرا می گذارد و انتظار نتـايج

کنندهي رفتار وي میباشد .به تعبیر ديگر ،میدان

بدست آمده را دارد (بندورا.)0224 ،

فعالیت ما را در زندگی خودپندارهي ما مشخص
میکند( .کاظمی و ديگران .)1310 ،مهمترين تحول
در زمینه خودپنداره به نظريه راجرز 12بر میگردد؛

چهار منبع اصلی ايجاد و تقويت باورهاي
خودکارآمدي افراد به شرح زير میباشد:

راجرز خويشتن را جزء مرکزي و محوري سازگاري

موثرترين روش بواسطه «تجارب مستقیم» است.

شخصی و شخصیتی میداند .وي «خود» را به عنوان

موفقیت هاي افراد ،باوري نیرومند ،درکارآمدي

محصول اجتماعی که خارج از روابط درون فردي

شخصی افراد ايجاد میکنند ،در حالی که شکست ها،

رشد میکند و براي ثبات تالش میکند ،توصیف

آنان را ويران میسازند بويژه اگر اين شکستها قبل

نمود (شعاع کاظمی و مومنی جاويد.)1313،

از پابرجايی قوي خودکارآمدي رخ دهند .دومین

خودپنداره ،داللت بر مجموعه ي منظمی از

روش تقويت و ايجاد باورهاي خودکارآمدي بواسطه

نگرشها و تصورات فرد درباره خويش دارد (لوپز،

«تجارب جانشینی» میباشد که توسط الگوهاي

کارمن )0221 ،11که به فرد انسجام بخشیده و به

اجتماعی بدست میآيد .ديدن افراد مشابه با کسب

ارزيابی وي از خودش کمك میکند (کالرک و

موفقیت هاي آنان باعث تالش بیشتر و برانگیختگی

ديگسن.)1333 ،10

آنان شده و توانايی الزم براي تسلط بر موانع را يافته

ب) خودكارآمدي

و موفق میشوند .روش سوم« ،اقناع کالمی» است

منشأ پیدايش خودکارآمدي 13تحقیق و نظريه ي

افرادي که بصورت شفاهی تشويق میشوند زمانی که

شناختی اجتماعی 14بندورا ( )1333است .بندورا در

توانايی تسلط بر فعالیت ها دارند ،باعث تالش و

اين نظريه ،میگويد که شخص ،محیط و رفتار

تحمل بیشتر آنان می گردد .چهارمین منبع مربوط به

شخص بر هم تأثیر متقابل میگذارند و تصويري از

حاالت فیزيولوژيك و هیجانی در «داوري توانايی

رفتار انسانی را ترسیم میکندکه مهم ترين عنصر آن،

خود» است .خلق مثبت باعث افزايش خودکارآمدي

خودکارآمدي است .بندورا ،خودکارآمدي را باور فرد

شده وخلق محزون ،معکوس عمل می نمايد .کاهش

به توانايی انجام عملکردهاي مورد نظر ،تعريف نموده

تنیدگی افراد و تفسیر حاالت جسمانی در تغییر و

است .به عبارت ديگر ،خودکارآمدي ،به درک فرد از

اصالح باورهاي خودکارآمدي تأثیر دارد (بندورا،

توانايی انجام موثر و شايسته وظیفه يا وظايف خاص

.)1334

اشاره دارد( .پاجاريز .)1313 ،15در چارچوب نظريه

ج) اعتماد

بندورا ،افراد با باورهاي خودکارآمدي قوي ،نسبت به

اعتماد يك ساختار چند بعدي است که در نظريه

افرادي که باورهاي ضعیفی دارند در انجام تکالیف

مبادله اجتماعی به سختی مورد مطالعه قرار گرفته و به

کوشش و پافشاري بیشتري از خود نشان میدهند و

صورت شکلی از ارتباط تبادلی بین کارکنان و سازمان
و ارتباط تبادلی پويا میان کارکنان و مديران تبیین
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گرديده است .در سازمان هايی که داراي اعتماد

 -3-2نگرش اخالقي در انجام وظيفه و مسئوليت

سیستمی پايین هستند ،تسهیم اطالعات با دقّت

مهم ترين مبنا در سامان يافتن اخالق سازمانی،

کمتري صورت می پذيرد و اعتماد پايین اعضاي يك

تصحیح بینش کارکنان و بسامان آوردن نوع نگاه آنان

گروه کاري اغلب به شکست نهايی می انجامد .با

به خودشان ،مردم ،مسئولین و وظايفشان است .نوع

وجود اين ،اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی براي

نگاه انسان به کار و مسئولیت از امور مهم اخالق

مطالعه است و کلید اصلی براي توسعه روابط بین

مطلوب سازمانی است .کسی که کار و مسئولیت را

فردي به شمار می رود (منجی و ارتلپ.)0210 ،

امانت ببیند و آن را وسیله عزت مندي وسرمايه

اعتماد در يك سیستم ،نگرش جمعی است که

شکوفايی خويش بداند ،از کار کردن احساس رضايت

باعث ترويج ابتکار ،خالقیت و مخاطره پذيري می

و خشنودي و خودشکوفايی میکند و همین امر باعث

شود .در سازمانهاي داراي اعتماد سیستمی پايین،

بهبود اخالق سازمانی او میگردد.

تسهیم اطالعات با دقت کمتري صورت میپذيرد و

از اين رو آن چه در انجام دادن کار و مسئولیت

اعتماد پايین اعضاي يك گروه کاري اغلب به شکست

به عنوان حق آن بايد سخت مورد توجه قرار گیرد،

نهايی آن می انجامد .از نظر فیتزروي )0223( 16اعتماد

کیفیت کار و خوب انجام دادن مسئولیت است ،نه

اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط کاري می

گذراندن امور به هر صورت که شد ،و اين چیزي

باشد .در واقع تمام روابط سازمانی بر مبناي اعتماد

است که در اخالق سازمانی بايد در درجه نخست

ايجاد میشود .نکته مهم آن است که مدير و کارکنان

اهمیت قرار گیرد (غالمی)1311 ،

سازمان ،اهمیت اعتماد ،چگونگی ترويج و ارتقا آن و
نقش خود در ايجاد اعتماد را مورد توجه قرار

دهند.

اصول اخالقي از ديدگاه سازماني

مديرانی میتوانند موجبات ارضاي نیازهاي مراتب

جو اخالقی يك سازمان اشاره اي است به

باالتر کارکنان تحت نظارت خود را فراهم سازند که

ادراکات مشترک افراد يك سازمان از آنچه از نظر

فضاي روانی مناسب را درون سازمان به وجود آورده

اخالقی صحیح است و اينکه چگونه بايد نسبت به

باشند و در ايجاد اين فضاي روانی ،اعتماد نقش عمده

مسائل اخالقی و ارزشی در درون سازمان واکنش

اي دارد( .بنی طبا و همکاران.)1311 ،

نشان داد .ويکتور و کولن بر اين باورند که جو

مطابق با نظر (ايلونن و همکاران،)0221 ،13

اخالقی يکی از عوامل بسیار اساسی در گرايش يا

اعتماد ،کارآيی و بازدهی ارتباطات و نیز همکاري

عدم گرايش کارکنان يك سازمان به رفتارهاي مختلف

سازمانی را افزايش می دهد .همچنین به عنوان يك

است .جو اخالقی سازمان ،مشخص می کند که تا چه

عامل مهم و اساسی در میزان بازده يا کارآيی مدير،

حد براساس معیارهاي اخالقی تصمیم گیري می شود

رضايتمندي کارکنان ،تعهدات و عملکرد آن ها

و چگونه کارکنان پرسش هاي اخالقی را تعبیر می

شناخته شده است .اين متغیر به عنوان سازه اي مهم در

کنند(ونگ.)0210 ،

موفقیت و روابط کاري محسوب می شود (هفرنان،11
.)0221

مراد از رعايت اصول اخالقی در سازمانهاي
تجاري و صنعتی اتخاذ تصمیمهاي مديريتی است که
بتواند میان عملکرد اقتصادي سازمان اعم از درآمدها،
هزينهها ،سودها ،سهم سهامداران و عمکرد اجتماعی
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آنان اعم از تعهدات در قبال کارکنان ،مشتريان،

ارزشها ،باورها ،اصول ،مبانی ،بايدها و نبايدها

اعتباردهندگان ،عرضه کنندگان ،توزيع کنندگان و کل

تعريف میشود که بر اساس آن نیك و بدهاي سازمان

اعضاي جامعه و نیز محیط زيستی آشتی ايجاد کند و

مشخص میشود و عمل بد از خوب متمايز می گردد

حساسیت هاي جامعه و ارزش ها و هنجارهاي آن را

(الوانی و رحمتی .)1313 ،اخالق اسالمی نیز به عنوان

مدنظر قرار داده و آنها را در فرهنگهاي سازمانی

مجموعهاي از اصول اخالقی و معنوي در بافت

خود جاي دهد( حمیدي زاده ،نکويی زاده.)1332 ،

اسالمی است که آنچه درست است را از نادرست
متمايز می سازد (عبداللهی و نجات )1332 ،اخالق
اسالمی گرايش و تمايل نسبت به کار ،و کار را به

اخالق از ديدگاه اسالمي
اصول اخالقی و اخالقیات از جمله مباحثی است
که به کارگیري آن در جامعه مورد تاکید فراوان اسالم

عنوان يك فضیلت در زندگی بشر ديدن است(هارون
و همکاران.)0210 ،

بوده است .اخالقیات به عنوان مجموعهاي از ارزش

تالش کافی در محیط کاري بايد صورت پذيرد.

ها ،باورها ،اصول ،مبانی ،بايدها و نبايدها میتواند

براي انسان چیزي جز آنچه تالش میکند ،نیست.

نقش مهمی را در مديريت اثربخش سازمانها ايفا

اخالق اسالمی بر همکاري و مشارکت در کار تأکید

کند.

میکند .در کارها با آنان مشورت کن و کارهايشان به

اخالق اسالمی يك اخالق انتزاعی ،خشك و بی

صورت مشورت بین آنهاست و مشورت را راهی براي

ارتباط با سلسله نیازهاي طبیعی و فطري انسانها

رفع موانع و دوري از خطاها میبیند(الکاظمی)0223 ،

نیست .از اين رو نه فقط ناظر به تنظیم مناسبات انسان

روابط اجتماعی در کار به منظور ارضاي نیازهاي افراد

با خدا و عالم ماوراء است ،بلکه به صورتی چشم

و ايجاد توازن در زندگی اجتماعی و فردي آنان،

گیرتر ،بر روابط انسان با خود ،با طبیعت و با ديگر

تشويق شده است .اخالق اسالمی اخالق را به عنوان

انسانها ،تاثیر میگذارد و موجبات طراوات و شادابی،

منبع شادي و کمال میداند و کار سخت و سختکوشی

بالندگی ،پويايی ،سالمت و پايايی همه عرصهها و

را فضیلت میداند و عقیده دارد افرادي که سخت کار

قلمروهاي زيست بشري را فراهم میسازد( غالمی،

میکنند به احتمال زياد در زندگی موفق خواهند بود و

)1311

پیشرفت میکنند؛ و بالعکس افرادي که سختکوش
نیستند ،در زندگی موفق نخواهند بود ارزش کار در
اسالم بیشتر ناشی از قصد و نیت کار است تا نتايج آن

 -2-4اخالق كار اسالمي
اخالق کار ،يك هنجار فرهنگی است که به انجام

(ريزک.)0221 ،

کار مناسب و خوب در جامعه ،يك ارزش معنوي
مثبت می دهد و بر اين باور است که کار فی النفسه

 -2-5پيشينه پژوهش

داراي يك ارزش ذاتی است .دين مبین اسالم ،به کار،

در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین اخالق،

فضیلت و شرافت بخشیده و آن را همچون عبادت در

مديريت دانش و عملکرد سازمانی که توسط اخوان

نظر گرفته است .در اخالق اسالمی ،زندگی بدون کار

در سال  0214بر روي  112کارمند سازمان انجام شد.

بی معنی می شود و کسانی که سخت کار می کنند ،در

نتايج نشان داد که بین اخالق و مديريت دانش و

زندگی موفق تر هستند .اخالقیات به عنوان سیستمی از

اخالق و عملکرد سازمان رابطه مثبتی وجود دارد.
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نزلی و همکاران در سال  0213طی تحقیقی با

سرين و همکارانش ( )0212به بررسی رضايت

عنوان تاثیر اخالق سازمانی و خصوصیات فردي بر

از زندگی دانشجويان در يك دانشگاه بین المللی

روي قضاوت حسابداران به اين نتیجه رسیدند که

قبرس پرداخته اند .ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه

تجربه و سن حسابداران روي قضاوت آنان اثرگذار

و متغیرهاي تحقیق آنها رضايت از زندگی ،اضطراب

می باشد و همچنین اخالقی سازمانی بر روي قضاوت

و افسردگی بوده و داده ها با استفاده از رگرسیون

حسابداران اثر می گذارد.

تجزيه و تحلیل شده است .نتايج تحقیق نشان داد که

در پژوهشی با عنوان تقدير به عنوان پیش بینی

سطح رضايت از زندگی توسط اضطراب ،افسردگی و

کننده منحصر به فرد رضايت از زندگی ،ويژگیهاي

رضايت از سطح اجتماعی -اقتصادي که در اينجا به

جمعیت شناختی ،پنج عامل بزرگ شخصیتی و

عنوان مهمترين عوامل پیش بینی کننده شناخته شدند،

قدردانی که توسط فاگلی در سال  0210بر روي

پیش بینی شده است .بین رضايت از زندگی با

043نفر شرکت کننده انجام شد .نتايج نشان داد که

افسردگی و اضطراب رابطه مستقیم و منفی بدست

تقدير بیشتر از سه عامل ديگر بر روي رضايت فرد از

آمد (سرين و همکاران.)0212 ،00

زندگی اش تاثیر میگذارد (فاگلی. )0210 ،13

کالويدر سال  0223بر اساس پژوهش خود عنوان

زيلینسکا -ويسکوسکا و همکارانش در سال

نمودکه بدون اعتماد و يا عدم وجود آن در میان

 0210با تحقیقی حس انسجام را به عنوان شاخص

اعضاي سازمان و بین مديريت و کارمندان ،ارتباطات

مهم رضايت از زندگی بر روي  053نفر از

سازمانی ،مديريت دانش ،کارآيی سازمانی کاهش می

دانشجويان در کشور لهستان که  033نفر زن و  02نفر

يابد (کالويدر.)0223 ،03

مرد بودند؛ بررسی نمودند .اکثريت افراد ازدواج کرده

در سال  0221هفرنان و همکاران به بررسی رابطه

بودند .نتايج نشان داد که بین حس انسجام و

بین هوش عاطفی مديران و اعتماد به آنان و تاثیر آن بر

تحصیالت دانشگاهی همبستگی ضعیفی وجود دارد.

عملکرد کارکنان پرداختند .در اين تحقیق اين طور

حس انسجام تاثیر زيادي بر رضايت از زندگی اين

نتیجه گیري شد که بین مولفه هاي هوش عاطفی و

افراد داشت (زيلینسکا-ويسکوسکا.)0210 ، 02

اعتماد همبستگی معنی داري وجود دارد (هفرنان،

تحقیقی با عنوان مدل متقابل عزت نفس و

.)0221

رضايت از زندگی :تفاوتهاي جنسیتی در میان

اکپارا و ديگران در پژوهشی در سال  0221اثر

دانشجويان دانشگاه توسط يی و همکارانش در سال

جو اخالقی را روي رضايت شغلی و تعهد مديران

 0210بر روي  14دانشجوي پسر و  134دانشجوي

شرکتهاي تجاري نیجريه بررسی کردند نتايج نشان

دختر انجام شد .درمدل در حالت اول عزت نفس و

داد که يك رابطه معناداري بین جو اخالقی سازمان و

رضايت از زندگی براي پیش بینی استفاده و در حالت

رويکردهاي رضايت شغلی وجود دارد .نتايج همچنین

دوم از متغیر مستقل وضعیت اجتماعی -اقتصادي

حاکی از آن است که وجود جو اخالقی مثبت در

براي پیش بینی عزت نفس و رضايت از زندگی

سازمان میتواند عاملی براي افزايش رضايت شغلی

استفاده شد .نتايج نشان داد که عزت نفس متعاقبا

کارکنان و تعهدشان به سازمان باشد رهبران سازمانی

روي رضايت از زندگی اثر دارد ،اما عکس اين حالت

میتوانند از طريق ايجاد سیستمهاي تشويق و پاداش

وجود ندارد (يی و همکارانش. )0210 ،01
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رفتارهاي اخالقی را در سازمانشان گسترش دهند

 -1-3ابزار پژوهش

(اکپارا و واين.)0221 ،

ابزار مورد استفاده در اين تحقیق پرسشنامه است

در مقاله اي با عنوان تاثیر جو اخالقی بر رضايت

که برگرفته از مقاالت انگلیسی و پرسشنامه استاندارد

شغلی که توسط السی و الپکان در سال  0223میان 60

مورد ارجاع در تحقیقات بین المللی می باشد و با

شرکت مخابرات در کشور ترکیه انجام دادند ،نتايج

الگو گرفتن از طیف لیکرت طراحی شده است .طیف

بدست آمده وجود  3جو متفاوت مشاهده شده ،در يك

پرسشنامه اين تحقیق از پنج قسمت تشکیل شده است

کشور مسلمان با فرهنگ شرقی را تايید کردند .يافته

و محقق متناسب با موضوع تحقیق ،تعدادي گويه در

هاي آنها نشان داد که ،بعد نفع شخصی جواخالقی

اختیار پاسخگو قرارمیدهد تا نگرش خود را درباره

تاثیر منفی با رضايت شغلی دارد؛ در حالی که عاليق

آن مشخص نمايد .پرسشنامه تحقیق شامل  13سوال

تیمی ،مسئولیت اجتماعی ،قانون و کدهاي حرفه اي

که در برگیرندهي :ويژگیهاي منتخب فردي 13سوال،

تاثیر مثبتی بر رضايت شغلی داشتند (السی و آلپکان،

رفاه  5سوال ،اخالق اسالمی  13سوال و جو اخالقی

.)0223

سازمان  41سوال میباشد و داراي  4بخش به ترتیب
زير است:

 -3روش شناسي پژوهش

الف -ويژگیهاي منتخب فردي.
ب -رفاه حسابداران.

روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و به
لحاظ بررسی رابطه متغیرها همبستگی است همچنین

ج -اخالق اسالمی.

از نظر روش ،تحقیق حاضر يك پژوهش توصیفی –

د -جو اخالقی سازمان
 در بخش ويژگیهاي منتخب فردي به سه ويژگی

پیمايشی است.

خودکارآمدي ،اعتماد فرد به سازمان و خودپنداره

جامعه آماري تحقیق حاضر حسابداران و

حسابداران پرداخته شده است.

حسابرسان فعال در شرکتهاي مختلف در سطح استان
يزد می باشد .اعضاي نمونه با استفاده از روش

 در بخش رفاه حسابداران ،رفاه ذهنی يا رضايت از

نمونهگیري تصادفی انتخاب و تعداد  065پرسشنامه

زندگی حسابداران مورد بررسی قرار گرفته است.

توزيع و در نهايت  012پرسشنامه قابل قبول

 در بخش اخالق اسالمی موضوع اخالق اسالمی
مورد توجه قرار گرفته است.

جمعآوري گرديده است.
دادهها با استفاده از نرم افزار  spss18مورد تجزيه



و در آخرين بخش تحت عنوان جو اخالقی

و تحلیل قرار گرفته و آزمون فرضیهها و تأيید روابط

سازمان به مواردي نظیر :خیرخواهی ،وضع

از طريق تحلیل عاملی تايیدي و تکنیك معادالت

اصولی ،جو ابزاري ،وجود تضاد حرفه اي

ساختاري با استفاده از نرم افزار  LISREL 8.5انجام

سازمانی ،تعهد سازمانی احساسی ،تعهد سازمانی

شده است .همچنین با استفاده از آزمون سبل فرض

هنجاري ،تعهد حرفهاي احساسی و مديريت

نقش میانجی متغیر جو اخالقی سازمان مورد بررسی

احساسی مطرح شده است.

قرار گرفته است.

پرسشنامه از طريق ارسال ايمیل و نیز به صورت
حضوري توسط محقق در محل کار افراد پاسخگو
توزيع و جمع آوري شده ،و دوره زمانی مورد نظر از
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نیمه دوم فروردين ماه آغاز شده و تا پايان خردادماه

قرار گرفته است آلفاي کرونباخ محاسبه شده که

ادامه داشته است .محقق پس از ترجمه پرسشنامه به

مقادير آن به شرح جدول  0میباشد.

زبان فارسی و بررسی مفهوم و محتواي آن و پس از

از آن جايی که مقدار آلفاي کرونباخ براي کلیه

تأيید خبرگان روايی آن را مورد تأيید قرار داده است.

بخش هاي پرسشنامه بزرگتر از  ./3است .لذا ابزار

جدول شماره  1خالصه متغیرها را نشان می دهد.

آزمون از پايايی قابل قبولی برخوردارمیباشد.

به منظور سنجش پايايی ابزار تحقیق براي تك
تك متغیرهايی که از طريق پرسشنامه مورد بررسی
جدول ( -)1نقش متغيرهاي پژوهش
تعداد

عالمت

سوال

اختصاري

4

SE

خودکارآمدي)( Self-efficacy

5

T

اعتماد فرد به سازمان

4

SI

5

WB

رفاه ذهنی

13

IWE

4

CC

5

P

5

IC

5

OPC

3

AOC

5

NOC

3

APC

11

IM

زيرگروه هر متغير

خودپنداره

متغير مربوط به سواالت

ويژگیهاي منتخب فردي

)(Trust

selected individual characteristics

)(Self-image

رفاه حسابداران حرفهاي
well-being of professional accountants

منبع
کومار و رادون
0212
سیديکا

05

0212

اخالق اسالمی

اخالق اسالمی

کومار و رادون

Islamic work ethic

Islamic work ethic

0212

خیرخواهی)(cosmopolitan climate

وضع اصولی
جو

) ( Principled

ابزاري)(Instrumental climate

وجود تضاد حرفه اي سازمانی
Organizational-professional conflict

جو اخالقی سازمان

تعهد سازمانی احساسی

ethical climate of the organization

Affective organizational commitment

تعهد سازمانی هنجاري

شافر و
همکاران

06

0221

Normative organizational commitmen

تعهد حرفه اي احساسی
Affective professional commitment

مديريت

04

احساسی)(Impression management

جدول( -)2ضريب آلفاي كرونباخ به تفكيک متغيرهاي مورد بررسي
آلفاي كرونباخ

متغير

2/315

ويژگیهاي منتخب فردي

2/105

رفاه حسابداران حرفهاي

2/101

اخالق اسالمی

2/333

جو اخالقی سازمان

2/151

کل پرسشنامه
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مجذور كاي ( ) 
2

 -2-3روش تحليل داده ها
در ادامه خروجی نرم افزار لیزرل وتحلیل هاي

آزمون مجذور کاي (خی دو) اين فرضیه را که

مربوطه ارائه می گردد .اشکال بیضی شکل بیانگر هر

مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي هم پراشی بین

يك از عوامل به صورت جداگانه و مستطیل ها نشان

متغیرهاي مشاهده شده است را میآزمايد ،کمیت خی

دهنده سنجه ها (متغیرها) مرتبط به هر عامل می

دو بسیار به حجم نمونه وابسته میباشد و نمونه

باشد .به تعداد متغیر هاي مشاهده شده معادله اندازه

بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آنرا به

گیري ارائه می شود .هر معادله شامل ضريب مسیر

غلط بودن مدل نسبت داد ،افزايش میدهد.

بین متغیر مشاهده شده و متغیر مکنون ،خطاي اندازه

شاخص  NFIو

CFI

گیري متغیر مشاهده شده ،همراه آزمون معناداري آن

شاخص  NFIکه شاخص بنتلر-بونتهم نامیده

بر پايه مشخصه  tو نیز مقدار  R2يعنی ضريب تعیین

میشود ،براي مقادير باالي  ./3قابل قبول و نشانه

يا نسبت واريانس تبیین شده به وسیله متغیر مکنون

برازندگی مدل است .شاخص  CFIبزرگتر از ./3قابل

است

قبول و نشانه برازندگی مدل است .اين شاخص از
طريق مقايسهيك مدل به اصطالح مستقل که در آن

شاخصهاي تحليل عاملي تاييدي

بین متغیرها هیچ رابطهاي نیست با مدل پیشنهادي

شاخصGFI

موردنظر ،مقدار بهبود را نیز میآزمايد .شاخص

شاخص  GFIمقدار نسبی واريانسها و
کوواريانسها را به گونه مشترک از طريق مدل

CFIاز لحاظ معنا مانند  NFIاست با اين تفاوت که
براي حجم گروه نمونه جريمه میدهد.
2

ارزيابی میکند .دامنه تغییرات  GFIبین صفر ويك
میباشد .مقدار  GFIبايد برابر يا بزرگتر از  ./3باشد
تا مدل پذيرفته شود.
شاخص

AGFI



درجه کاي دو تقسیم بر درجه آزادي(  ( dfکمتر از 3
باشد.
شاخص میزان انطباق پـذيري ) (GFIبايـد بزرگتـر از

27

 2/1باشد.

برازندگی ديگر  AGFIيا همان مقدار تعديل يافته

شــاخص میــزان انطبــاق پــذيري تنظیمــی

شاخص  GFIبراي درجه آزادي میباشد .مقدار اين

)،(AGFIشـاخص ) (NFIوشـاخص ) (NNFIبايـد

شاخص نیز بین صفر و يك میباشد .شاخص هاي

بزرگتر از  2/3باشد  .شاخص ) (RMSEبايد کمتـر از

GFIو  AGFIرا که جارزک اگوس و ربوم ()1313

 2/1باشد

پیشنهاد کردهاند بستگی به حجم نمونه ندارد.مقدار
AGFIبايد برابر يا بزرگتر از  ./3باشد تا مدل
پذيرفته شود.
شاخص RMSEA

با توجه به مطالب مطرح شده در بخش مبانی

28

اين شاخص ،ريشۀ میانگین مجذورات تقريب
میباشد .شاخص  RMSEAهر چقدر به صفر
نزديکتر باشد بهتر است.

34

 -4فرضيات پژوهش
نظري ،فرضیه هاي زير تدوين و مورد آزمون قرار
گرفته اند:
فرضيه اول :ويژگیهاي منتخب فردي بررفاه
حسابداران حرفهاي تاثیر دارد.
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بررسي تاثير ويژگي هاي منتخب فردي بر رفاه حسابداران حرفه اي و نقش ميانجي ...

فرضيه دوم :ويژگیهاي منتخب فردي براخالق

فرضيه هفتم :ويژگیهاي منتخب فردي از طريق جو

اسالمی تاثیر دارد.

اخالقی سازمان بر رفاه حسابداران حرفهاي تاثیر

فرضيه سوم :اخالق اسالمی بررفاه حسابداران

میگذارد.

حرفهاي تاثیر دارد.
فرضيه چهارم :ويژگیهاي منتخب فردي برجو

 -5آمار توصيفي

اخالقی سازمان تاثیر دارد.

جدول شماره  0خالصه آمار توصیفی مربوط به

فرضيه پنجم :جو اخالقی سازمان بررفاه حسابداران

ويژگی هاي دموگرافیك پاسخ دهندگان را نشان می

حرفهاي تاثیر دارد.

دهد.

فرضيه ششم :ويژگیهاي منتخب فردي از طريق
اخالق اسالمی بر رفاه حسابداران حرفهاي تاثیر
میگذارد.
جدول( -)3آمار توصيفي
درصد

فراواني

گروه

6024

131

مرد

3326

33

زن

4325

124

مجرد

5225

126

متاهل

1623

110

حسابداري

1323

01

ساير

13

42

کمتر از  05سال

6523

131

بین  06تا  35سال

1024

06

بین  36تا  45سال

123

4

بین  46تا  55سال

1

0

باالتر از  55سال

1124

04

کاردانی

4124

13

کارشناسی

4520

35

کارشناسی ارشد

123

4

دکتري

52

125

کمتر از  5سال

0321

52

 12 - 5سال

1523

33

 15 - 12سال

620

13

 02 - 15سال

423

3

باالتر از  05سال

1523

33

مدير مالی

12

01

رئیس حسابداري

4126

120

حسابدار

3

13

کمك حسابدار

1623

35

حسابرس
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متغير
جنسیت
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی

سن

تحصیالت

سابقه کار

سمت شغلی
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در بررسی هر کدام از مدلها ،قبل از تايید روابط

 -6نتايج پژوهش
الزم است قبل از وارد شدن به مرحله آزمون

ساختاري میبايست از مناسب بودن و برازش مطلوب

فرضیات از صحت مدل اندازهگیري اطمینان حاصل

مدل اندازهگیري اطمینان حاصل نمود .که بدين منظور

شود .در اين تحقیق تحلیل عاملی تايیدي با استفاده از
تحلیل مسیر ،براي آزمون معناداري در مورد عامل ها

بايستی آمارة  و ساير معیارهاي مناسب بودن
2

برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد.

صورت گرفته است.

شكل( .)1مدل در حالت اعداد معناداري()t-value

شكل( . )2مدل در حالت ضرايب استاندارد
32

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و چهارم

بررسي تاثير ويژگي هاي منتخب فردي بر رفاه حسابداران حرفه اي و نقش ميانجي ...

با توجه به نتايج به دست آمده از نرم افزار لیزرل
همگی متغیرها داراي آماره تی بزرگتر از مقدار 36/1
بودند همچنین مقدار ضريب تعیین آنها مناسب بوده
پس هیچ کدام از آيتمها از مدل حذف نمیشوند
سپس کار را با همه آيتم ها (متغیرها) ادامه داده و به
بررسی مدل پرداخته میشود .شکل باال مدل کلی در
حالت تخمین استاندارد نشان میدهد .نتايج تخمین
(قسمت زيرين شکل) حاکی از مناسب بودن مدل

2
کوچکتر از مقدار  2/21است عالوه بر  ، هرچه

میزان شاخص  RMSEAکمتر باشد ،مدل از برازش
مناسبتري برخوردار است.
همانطور که مشاهده مینمايید مقدار کـاي دو بـه
درجه آزادي کوچکتر از عدد  3است .همچنین مقـدار
 RMSEAبرابـــر  23/2و کـــوچکتر از مقـــدار 2/21
مـیباشـد و شـاخص هـاي

– (GFI – AGFI – NFI

) NNFI – IFI – CFIهمگی نزديك بـه مقـدار 32/2

2
است .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  به درجه

است پس مدل بـرازش خـوبی را نشـان داده و مـورد

آزادي برابر  1/34و کوچکتر از  3است که مقدار

تايید میباشد.

مناسبی است .پايین بودن میزان اين شاخص نشان

حال با استفاده از مقدار آماره تی و ضريب

دهنده تفاوت کم میان مدل مفهومی تحقیق با دادههاي

استاندارد در شکل شماره  1و  0به بررسی اثر

مشاهده شده تحقیق است .همچنین خروجی ،میزان

هرکدام از متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته طبق

 ،RMSEA = 2/232را براي مدل نشان می دهد که

مدل پرداخته میشود.

جدول( -)4بررسي برازندگي
مقدار گزارش شده
330/33
433
1/34
23/2
2/11
2/14
2/16
2/31
30/2
30/2

شاخص ها
مجذور کاي
درجه آزادي
مجذور کاي به درجه آزادي
RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
IFI
CFI

اخالق اسالمي

رفاه حسابداران حرفهاي

ويژگيهاي منتخب فردي

جو اخالقي سازمان
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جدول ( .)5نتايج آزمون فرضيه هاي اول تا پنجم
مقدار جدول

آماره تي

مقدار تاثير

نتيجه گيري

فرضیه  )1ويژگیهاي منتخب فردي بر رفاه حسابداران حرفهاي تاثیر دارد.
36/1

4/63

2/4

تاثیر دارد

فرضیه  )0ويژگیهاي منتخب فردي براخالق اسالمی تاثیر دارد.
36/1

3/25

2/53

تاثیر دارد

فرضیه  )3اخالق اسالمی بررفاه حسابداران حرفهاي تاثیر دارد.
36/1

1/14

2/01

تاثیر ندارد

فرضیه  )4ويژگیهاي منتخب فردي برجو اخالقی سازمان تاثیر دارد.
36/1

12/03

2/15

تاثیر دارد

فرضیه )5جو اخالقی سازمان بر رفاه حسابداران حرفهاي تاثیر دارد.
36/1

3/56

2/13

تاثیر دارد

جدول ( .)6نتايج آزمون فرضیه هاي ششم و هفتم
مسیر

آماره تی

برآورد ضريب

S.E

ضريب استاندارد

فرضیه  )6ويژگیهاي منتخب فردي از طريق اخالق اسالمی بر رفاه حسابداران حرفهاي تاثیر میگذارد.
ويژگی هاي منتخب فردي  >--اخالق اسالمی

2/32

3/25

2/03

2/53

اخالق اسالمی  >--رفاه حسابداران حرفه اي

2/16

1/14

2/214

2/01

فرضیه  )3ويژگی هاي منتخب فردي از طريق جو اخالقی سازمان بر رفاه حسابداران حرفه اي تاثیر می گذارد.
ويژگیهاي منتخب فردي  >--جو اخالقی سازمان

2/33

12/03

2/231

2/15

جو اخالقی سازمان  >--رفاه حسابداران حرفه اي

2/11

3/56

2/05

2/13

با توجه به جدول فوق براي فرضیه  6مسیر 1
مقدار قدرمطلق آماره تی برابر  3/25و بزرگتر از

جدول( )7آزمون سبل براي فرضيه هاي ششم و هفتم

مقدار جدول  36/1است ،بنابراين بین ويژگیهاي

اثر غير

Z

 pسطح

اثر غير

معناداري

مستقيم

وجود دارد؛ از طرفی براي مسیر  0مقدار قدرمطلق

6

1/615

2/263

2/126

2/110

2/102

آماره تی برابر  1/14و کوچکتر از مقدار جدول 36/1

3

3/305

2/023

2/221

2/635

2/353

منتخب فردي و اخالق اسالمی رابطه معنیداري

فرضيه

آماره

S.E

آزمون

مستقيم
استاندارد

میباشد ،بنابراين بین اخالق اسالمی و رفاه
حسابداران حرفهاي رابطه معنیداري وجود ندارد .و

از طرفی براي فرضیه  6با توجه به آماره آزمون

براي فرضیه  3براي مسیر  1مقدار قدرمطلق آماره تی

سبل ( )1/615و سطح معناداري ( )2/126که بزرگتر

برابر  12/03و بزرگتر از مقدار جدول  36/1است،

از  2/25میباشد و فرض صفر رد نمی شود بنابراين

بنابراين بین ويژگیهاي منتخب فردي و جو اخالقی

متغیر اخالق اسالمی در رابطه بین ويژگیهاي منتخب

سازمان رابطه معنیداري وجود دارد؛ از طرفی براي

فردي و رفاه حسابداران حرفهاي نقش میانجی را ايفا

مسیر  0مقدار قدرمطلق آماره تی برابر  3/56و بزرگتر

نمیکند در نتیجه ويژگیهاي منتخب فردي از طريق

از مقدار جدول  36/1میباشد ،بنابراين بین جو

اخالق اسالمی بر رفاه حسابداران حرفهاي تاثیر

اخالقی سازمان و رفاه حسابداران حرفهاي رابطه

نمیگذارد.

معنیداري وجود دارد.
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براي فرضیه  3نیز با توجه به آماره آزمون سبل

از آنجايی که فعالیتهاي مالی براي بقـاي دنیـاي

( )3/305و سطح معناداري ( )2/221که کوچکتر از

فعلـی مـا ضـروري هستند و حسـابداري ايـن

 2/25میباشد .و فرض صفر رد میشود بنابراين با

فعالیـتهـا را تسـهیل مـیکنـد؛ و همچنین هدف اصلی

توجه به معنادار نبودن رابطه مستقیم بین ويژگیهاي

و اساسی حسابداري ارائۀ اطالعـات دربـارة امـور

منتخب فردي و رفاه حسابداران حرفهاي در مدل

اقتصـادي يـك شخص يا سازمان در قالب صورتها و

متغیر جو اخالقی سازمان نقش میانجی را بصورت

گزارش هاي مالی میباشد .ايـن اطالعات جهت

کامل ايفا میکند و اثر غیر مستقیم آن برابر 2/ 353

تصمیمگیـري مـديران ،مالکـان ،دولـت ،اتحاديـههـا،

است .در نتیجه ويژگیهاي منتخب فردي از طريق

اعتباردهندگان ،عرضهکنندگان کاال و کارکنان شـرکت

جو اخالقی سازمان بر رفاه حسابداران حرفهاي تاثیر

مـورد اسـتفاده قرار میگیرد .بنابراين ،برجستگی

میگذارد.

متمايز حرفۀ حسابداري ،پذيرش مسئولیت نسـبت به
عموم است .انتظارات جامعه از اهل اين حرفه ،بسیار
اسـت و مـردم بايد به کیفیت خدمات پیچیدة ارائه

 -7بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر با طرح فرضیه هايی تأثیر متغیر

شده توسط حرفۀ حسابداري اعتماد داشته باشند .اما

ويژگی هاي منتخب فردي بر روي اخالق اسالمی،

حفظ اعتماد عمومی بـه حرفـۀ حسـابداري تـا

جواخالقی سازمان و رفاه حسابداران و همچنین اثر

زمـانی میسر است که حسابداران حرفهاي ،خـدمات

اخالق اسالمی و جو اخالقی سازمان بر روي رفاه

خـود را در سـطحی ارائـه کنند که شايسته اعتماد

حسابداران مورد بررسی و آزمون قرار داد .نتايج نشان

جامعه باشد؛ از اين رو ،خدمات حرفه حسابداري

داد ويژگی هاي منتخب فردي بر روي رفاه

بايد در باالترين سطح ممکن و با رعايت ضوابطی

حسابداران و جو اخالقی سازمان ،همچنین جو

ارائه شود که تداوم اين خدمات را با کیفیت مناسب

اخالقی سازمان بر روي رفاه حسابداران تاثیر معنی

تضمین کند بدين ترتیب به حسابداران پیشنهاد میشود

دار و مستقیم دارد .در تحقیقی که توسط احدي و

با تقويت ويژگی هاي خودپنداره ،خودکارآمدي و

همکاران انجام شده است بین هوش هیجانی به عنوان

اعتماد به سازمان و رعايت اخالق به ارائه هر چه بهتر

يك ويژگی شخصیتی و خودکارآمدي و رضايت از

خدمات خود کمك کنند.

زندگی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
همچنین نتايج پژوهش حکايت از تاثیر مثبت
ويژگی هاي منتخب فردي بر روي جو اخالقی

پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی عالوه بر
متغیرهاي ارائه شده در اين تحقیق از استرس شغلی و
تاثیر آن بر رفاه استفاده گردد.

سازمان ،همچنین جو اخالقی سازمان بر روي رفاه

 بررسی کلیه ابعاد رفاه عالوه بر رفاه ذهنی

حسابداران داشت .اين نتايج به لحاظ مبانی نظري

همچون رفاه مالی ،رفاه محیطی ،رفاه اجتماعی ،رفاه

مورد انتظار بود .در خصوص تطابق با تحقیقات

آموزشی در خصوص حسابداران.

پیشین به لحاظ اينکه تاثیر اين متغیرها در تحقیقات

 بررسی تاثیر متغیر عزت نفس بر روي متغیر

قبلی بر رفاه حسابداران مورد توجه نبودهاند ،لذا نتايج

هاي مستقل تحقیق حاضر (خودکارآمدي ،خودپنداره

حاصله در خصوص اين متغیرها قابل تطبیق نمیباشد.

و اعتماد).
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