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 ،یروانجور یژگیو ریها نشان داد؛ تاث افتهی اجتماعی مسئولیت بر شخصیتی هایویژگی ریتاث لیدر تحل

شود افراد  یباعث م گرایی وجدان. است دارمعنی اجتماعی مسئولیت درک بر گراییو وجدان گرایی نبرو

جامعه و حرفه خود بـه بپردازنـدو اصول  لیوتعهد کامل به مسا تیو احساس مسـئول یقلب تیبا رضا

نشان شغلی رضایت بر شخصیتی هایویژگی ریتاث لیکننـد. تحل ـتیحـاکم برحرفـه خـود را رعا یاخالقـ

 نیدارد. همچن یمعنادار ریتاث یشغل تیبر رضا یریو توافق پذ ییبرون گرا ،روانجوری که است آن دهنده

دارد.  یمثبت و معنادار ریتأث یشغل تیبر رضا یاجتماع یریپذ تیها نشان داد، درک مسئول افتهی

وجامعه، نگرش مثبت  گرانید یمثبت حرفه برزندگ ریتاث زانیوم یاجتماع تیحسابرسان با درک مسئول

 یتیشخص هاییژگیدرک مسئولیت اجتماعی در رابطه بین و تیدارند. در نها یاز تجارب کار یو لذت بخش

حسابرسان منجر به  گراییو وجدان ییبرونگرا هاییژگی. وکندیم فاای نقش میانجی ،یشغل تیو رضا

حسابرس به  شودیموجب م نی. اشودیجامعه م یحرفه برا تیو اهم یاجتماع تیدرک مسئول شیافزا

 یو یشغل تیرضا جهیکار کند و در نت یباالتر یداده و با دقت نظر یشتریب تیاهم یتحقق اهداف شغل

 .رود یباال م
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 مقدمه

 تیاز عوامل مهم در موفق یکیو  کندیافراد را نسبت به شغل خود منعکس م یاحساس کل ،یشغل تیرضا

شده و  یفرد تیاحساس رضا زیو ن ییکارا شیکه موجب افزا یعامل شود،یحسابرسان محسوب م یشغل

و  تیشخص نیو تناسب ب یدارد. هر چه سازگار یو سازمان یاجتماع ،یفرد یبر زندگ یمیمستق ریتأث

کمتر باشد  خوانیو هم یسازگار نیحاصل خواهد شد و هر چه ا یشتریب یشغل تیباشد، رضا شتریشغل ب

 یبهتر یعملکرد شغل تواندیمناسب م تیرو انتخاب شخص نی. از اشودیفراهم م یکمتر یشغل تیرضا

 یشغل تیو رضا هگذاشت رینگرش کارکنان نسبت به کارشان تاث یسازمان فراهم آورده و بر رو یرا برا

یژگیو دهد،یقرار م ریرا تحت تأث یکه عملکرد شغل یاز عوامل یکی[. 26را در بر داشته باشد ] یمطلوب

او  یدر زندگ یانسان است که نقش مهم یرفتار اتیخصوص یتیشخص هاییژگیاست. و یتیشخص های

و  ی[. مک کر2] ردگییم ارفرد مالک عمل قر هاییرگیمتصمی و هادر قضاوت میدارد و به طور مستق

 داریپا ینشان دادن الگوها لیدر تما یفرد هایرا به عنوان ابعاد تفاوت یتیشخص هاییژگی[ و40کاستا  ]

است.  یهر جامعه ا یاز ارکان اساس یکیمستقل،  ی. حرفه حسابرسکنندیم یفکر، احساس و عمل معرف

طرفانه و مستقل و در قالب  یب یبه گونه ا توانند یجامعه مهم هستند که م ینظر برا نیحسابرسان از ا

 فشان،یکرده و در انجام وظا جادیا نانیاطم یتجار یواحدها یمال یاظهارنظر خود، نسبت به صورت ها

 ،ایقضاوت حرفه تیفیتواند بر ک یکه م یاز عوامل یکیو تقلب ها را کشف کنند.  ابندیاشتباهات را ب

 تیآنها است. مسئول یتیشخص هاییژگیباشد؛ و رگذاریآنها تاث یماعاجت تیو درک مسئول یشغل تیرضا

ها در جهت حفظ، مراقبت و کمک -است که سازمان یو تعهدات فیمجموعه وظا انگریب یاجتماع یریپذ

 زانیبر م یشغل ایدر هر حرفه  یژگیو نی[. ا10] دهندیانجام م کنند،یم تیکه در آن فعال یبه جامعه ا

آن است. اگر  گرید جی. احساس ارزشمند بودن و عزت نفس از نتادافزاییم شخص یاعتبار اجتماع

در حرفه خود موفق باشند.  توانندیخود داشته باشند، م یاجتماع تیاز مسئول یحسابرسان درک درست

حرفه در قبال حفظ منافع جامعه است و  یاجتماع تیاز مسئول یناش یمنزلت و اقتدار حرفه حسابرس

 ی. حفظ اعتماد عمومردیگیدارد که حرفه در جامعه به عهده م یبستگ یتیمسئول زانیبه م رفهح تیمقبول

اعتماد  ستهیارائه دهند که شا یاست که حسابرسان خدمات خود را در سطح سریم یبه حرفه تا زمان

 نیعنوان شد، ا شتریکه پ یاجتماع تیو درک مسئول یشغل تیرضا تی[ با توجه به اهم7جامعه باشند. ]

حسابرسان  یشغل تیبر رضا یریچه تاث یتیشخص هاییژگیسوال است که و نیا یپژوهش به دنبال بررس

حسابرسان  یتیشخص هاییژگیدر رابطه و یانجیتواند نقش م یم یاجتماع تیدرک مسئول ایدارند؟ و آ

در هر  سانگفت که بدون شک حسابر دیو ضرورت پژوهش با تیکند؟ در مورد اهم فایا یشغل تیو رضا

رسد -یبه اهداف خود نم یسازمان چیآن سازمان هستند و ه یو اساس ییربنایز هایهیاز سرما یسازمان

مختلف  هایجنبه ریشناخت تاث نرویخالق و فعال. از ا ،ایحسابرسان حرفه یریبکارگ هیمگر در سا

حسابرسان  یور-و بهره ییکارا شیبه افزا یکمک مؤثر تواندیآنان م یشغل تیحسابرسان بر رضا تیشخص

 .کند
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 تحقیق پیشینه و نظری چارچوب

 شخصیتی هایویژگی

 همراه رفتاری هایویژگی و صفات با که. است فرد هر اعتقادات و باورها بینش، از ایمجموعه شخصیت

 دیدگاه. دارد وجود مهم دیدگاه دو شخصیت بحث در .باشد شده آموخته و پایدار نسبتاً که شودمی

 آن در که گراصفت دیدگاه و داندمی منصوب موقعیتی عوامل به را شخصیت گیریشکل که گراموقعیت

 شخصیت توانمی دیدگاه دو این تلفیق با شود،می داده نسبت وراثتی و درونی عنوان به آدمی شخصیت

 تبیین را هاموقعیت به آدمی پاسخ پایدار، نسبتاً الگوهای که صفات و هاویژگی از ایمجموعه صورت به را

 پنج نظریه شخصیت، باب در شده مطرح هاینظریه ترینجامع و ترینکارآمد از. [9] نمود بیان کند،می

 پنج با مراتبی سلسه دارای ساختاری شخصیت دیدگاه این براساس .است [40] کری مک و کاستا عاملی

 روان از عبارتند شخصیتی عامل پنج. است پایین رده صفات یا اجزا به مرتبه باالترین در اصلی بعد

 نژندگرایی روان. [11] شناسی وظیفه گرایی/وجدان و بودن دلپذیر پذیری، تجربه گرایی،برون نژندگرایی،

 ،منطقی رغی تفکر رویی،کم ،گریتکانش خصومت، خوری،خود تنش، اضطراب، تجربه برای تمایل به

 تحرک قاطعیت، بودن، مثبت به تمایل گراییبرون. [20] شودمی اطالق پایین نفسعزت و افسردگی

 فرد تمایل به پذیری؛ تجارب/تجربه به نسبت بودن پذیرا پذیری/ تجربه. است بودن اجتماعی و مهربانی

 روحیه پذیری/سازش بودن/ دلپذیر .شودمی اطالق خردورزی و هنرمندی هنر، به عشق کنجکاوی، برای

 به گراییوجدان. [16] شودمی اطالق وفاداری و همدلی مهربانی، گذشت، برای تمایل به پذیری؛توافق

 به ها،تکانه کنترل قدرت کننده توصیف و تعمق و اعتماد قابلیت کارآمدی، دهی،سازمان به تمایل مفهوم

 شناسی وظیفه. است محور هدف و محور تکلیف رفتار کننده تسهیل و داندمی مطلوب جامعه که نحوی

 شناسی،وظیفه اصلی شاخص. گیرددربرمی را گراهدف و پذیرمسئولیت اطمینان،قابل نظیر هاییویژگی

 و گیری(تصمیم در )احتیاط سنجیده عملکرد افراد، این ویژگی دیگر. است بودن( )منضبط درونی نظم

 .[20] .است عادت روی از یا تکانشی به واکنش جای به مؤثر ایگونهبه پاسخ دادن

 اجتماعی مسئولیت درک بر شخصیتی هایویژگی تأثیر

 از کارکنان استنباط و ادراک ارزیابی، عنوان به را اجتماعی مسئولیت درک [33]1وگیتر اوستین

 اخالقی، قانونی، بعد چهار دارای اجتماعی مسئولیت از دراکا. کنندمی معرفی اجتماعی هایمسئولیت

 و مقررات قوانین، رعایت ا از ادراک معنای به قانونی بعد. است دوستانهنوع قانونی بعد و اقتصادی

 به بعداخالقی .باشدمی هافعالیت انجام در قانونگذار نهادهای و جامعه توسط شده تنظیم استانداردهای

 ای حرفه نقش ایفای هنگام به مختلف های حرفه که اخالقی و رفتاری واعدق و اصول مجموعه معنای

 اقتصادی بعد. غیره و صداقت رازداری، وفاداری، دستکاری، نظیر باشند؛ می ها آن رعایت به مکلف خود

 و سالمتی برابر، شغلی فرصتهای ایجاد خدمات، جبران چون مسائلی درباره کارکنان دیدگاه معنای به

 از کارکنان ادراک معنای به دوستانه نوع بعد و است آنها خصوصی حریم حفظ و شغلی تنوع شغل، ایمنی
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 و ملی هایطرح در مشارکت محرومین، به رسانیکمک نظیر اجتماعی هایفعالیت در سازمان مشارکت

 افراد رفتار که است آن از حاکی افراد شخصیتی خصوصیات بررسی از آمده دست به نتایج. میباشد غیره

 ساززمینه افراد شخصیتی هایویژگی بنابراین. دارد بستگی آنها شخصیتی خصوصیات و هامنش به

 پذیری مسئولیت بر مناسب تاثیر با شخصیتی هایویژگی. [35] است اجتماع در آنان مسئوالنه رفتارهای

 به. گرددمی آنان مسئولیت احسس و شغلی اشتیاق افزایش و کارکنان وریبهره افزایش موجب اجتماعی،

. [43] داد خواهند انجام بهتری دقت با را محوله وظایف و نموده شغلی تعلق احساس کارمندان که طوری

 ارزش و جامعه به نسبت وفاداری و تعلق ،سح ایجاد با اجتماعی پذیری مسئولیت از حسابرسان ادارک

 از فراتر تالشی آمادگی ،حسابرسی حرفه به جامعه اعتماد دلیل به آنان که شود می باعث جمعی های

 . باشند داشته جامعه عموم منافع حفظ برای را قانونی موازین

  شغلی رضایت بر شخصیتی هایویژگی تاثیر

 احساس شغلی رضایت. شود می تعریف شغل به نسبت کارکنان مثبت نگرش معنی به شغلی رضایت

 و تطابق کارکنان، در شغلی موفقیت احساس. شود می ایجاد کارکنان مندیعالقه اثردر که است مثبتی

 منجر هاپاداش بودن منصفانه از شخص ادراک و شغلى انتظارات و نیازها و فرد هاىتوانایى میان هماهنگى

 شخصیتی هایویژگی. [22] دهدمی افزایش را سازمان در آنان بقاى احتمال و شودمی شغلی رضایت به

 یا فردیبین هایرفتار و اجتماعی عاطفی هاینقش بر و هستند افراد عاطفی و شناختی وضعیت بیانگر

 گذار تأثیر وی شغلی رضایت و عملکرد بر وی شغل با فرد شخصیت تناسب .گذارندمی تأثیر افراد شغلی

 تاثیر کارشان به نسبت کارکنان نگرش بر باشد؛ بیشتر شغلی هایقابلیت با شخصیت تناسب هرچه. است

 کارآیی آن تبع به و کارکنان عملکرد. [10] داشت خواهد پی در بیشتری شغلی رضایت و داشته بیشتری

، انگیزه حفظ طریق از کارکنان انسانی نیازهای کردن مرتفع چگونگی به تام بستگی سازمانها اثربخشی و

 هم باشد، سازگار آنها شخصیت با که کنند فعالیت مشاغلی در افراد گرا.دارد رضایتبخشی و باال روحیه

 از افراد و سازمان جامعه، و یافته افزایش فرد شغلی خشنودی هم و شودیم برآورده سازمان آن اهداف

 صحت نهایت در را اش وظیفه فرد شود؛می باعث شغلی رضایت افزایش .شد خواهند برخوردار آن مزایای

 کوپائی آقاجانی. گردد محقق بهتر سازمان اهداف نتیجه در دهدو انجام کاری و قیالاخ اصول به متکی و

 تعامالت زیرا .رادارند شـغلی رضـایت از بـاالتری سـطح گراتجربه و برونگـرا افراد دریافتند؛ [1] همکاران و

 مثبت عواطف و جدید تجارب کسب برای بیشتری آمادگی و شتهدا خود همکاران با زیادتری فردی بین

 را بیشتری تالش نیز گرا وجدان افراد .دارند شغل به نسبت بیشتری رضایت احساس نتیجه در و دارند

 همچنین. اسـت زیـادتر نیـز آنها شغلی رضایت احتمال نتیجه در و کنندمی خـود کـاری وظایف صرف

 تعارض کاهش باعث متعاقباً هم آن که هستند خلق خوش و داشته همکاری به تمایل پذیر توافق افراد

 نگرانی، احساس بدلیل رنجورروان افراد اما. دهدمی افزایش را آنها شغلی رضایت لذا و شده کار محیط در

 .برخوردارند شغلی رضایت از تریپائین ازسطح استرس یا افسردگی
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 تحقیق پیشینه

 خارجی تحقیقات

 سازمانی تعهد و شغلی رضایت بر شخصیتی هایویژگی تاثیر بررسی در [36] همکاران و 1غیاث مزمل

. دارند معناداری تاثیر سازمانی تعهد بر مستقیم غیر و مستقیم بصورت شخصیتی هایویژگی دریافتند؛

های منابع انسانی و رضایت از محیط نقش تعدیلی در رابطه ویژگی مدیریت ایسیاست از رضایت همچنین

های شخصیتی بر رضایت [ در بررسی تاثیر ویژگی45] 2شخصیتی و تعهد سازمانی ایفا نمی کنند. سوونمی

یش انگیزه شغلی کارکنان، بخش منابع انسانی باید تمرکز شغلی و انگیزه کارکنان دریافتند؛ بمنظور افزا

 انگیزه کار در آنان زیرا. بدهد گراییوجدان و بیشتری را به افراد دارای امتیاز باال در توافق، وظیفه شناسی

 نمرات که کسانی این، بر عالوه. رسانند یاری اهداف پیشبرد مسیر رادر سازمان احتماالً و دارند بیشتری

 رنجوری باالیی دارند، نیاز به بازسازی روانشاختی دارند تا بتوانند برای سازمان مفید واقع شوند. روان

 فردی اجتماعی مسئولیت بر شخصیتی مثبت هایویژگی تاثیر [ در بررسی42] 3مارولی و همکاران

 و درون در خود اجتماعی مسئولیت از مناسبی درک شناسوظیفه و پذیرفعال،مسئولیت افراد دریافتند؛

[ در 44] 4کنند. سلیمانی و جاودعمل می خود شغلی وظایف به باالیی سطح در و داشته سازمان بیرون

 مسؤلیت هایفعالیت از کارکنان بررسی رابطه رضایت شغلی و مسئولیت اجتماعی نشان دادند؛ ادراک

حمایت  و اقتصادی بعد دو باشد.می مؤثر نگرش سازمانی آنها کیفیت بر مثبت طوربه شانسازمان اجتماعی

[در 32] 5است.آپیا مؤثر شغلی رضایت بر اخالقی بعد و داشته مثبت تأثیر سازمانی اعتماد بر سازمانی

مسئولیت پذیری اجتماعی بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان دریافتند؛ 

احساس و ، تعلق و وفاداری نسبت به جامعه و ارزش های جمعی باعث می شودکه افراد سبا ایجاد ح

 6همکاران و موهند نگرش مثبتی به محیط کار داشته و میزان رضایت شغلی کارکنان افزایش یابد.

موعد  از پیش ترک)ناکارآمد حسابرسی رفتار و( تندخویی و وجدان)شخصیتی هایویژگی بین رابطه[41]

 نتایج. دادند قرار بررسی مورد نیز را شغلی رضایت متغیر میانجی نقش هاآن همچنین. رداختندپ( کار

 معنادار و مثبت رابطه و شغلی رضایت با معناداری و منفی رابطه حسابرس تندخویی که داد نشان پژوهش

 .دارد شغلی رضایت با معنادار و مثبت رابطه حسابرس وجدان همچنین دارد؛ کار موعد از پیش ترک با

 داخلی تحقیقات

                                                           
1 Muzammil Ghayas 

2 sownmi 

3 marolly et al 

4 sulimani&javed 

5 Appiah 

6 Mohannad & etals 
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 مسئولیت بر مدیران پذیری هیجان شخصیتی ویژگی تاثیر به بررسی [13] ذبیحی شیخ وجه و همکاران

 ابعاد کلیه با پذیری هیجان شخصیتی ویژگی که داد نشان نتایج. پرداختند ها شرکت اجتماعی پذیری

 منافع دنبال به پذیری هیجان شخصیتی ویژگی با مدیران. دارد معنادار ارتباط هاشرکت پذیری مسئولیت

 بازار و زیست محیط کارکنان، جامعه، افراد عموم قبال در اجتماعی مسئولیت و باشندمی شرکت ذینفعان

تأثیر  [28] خواهند گرفت. مشعشعی و همکاران قرار شرکت های برنامه اولویت در شرکت محصوالت

د، دانتایج پژوهش نشان  بررسی نمودند.های فردی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان تفاوت

منبع کنترل درونی و خودکارآمدی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان اثر مثبت و معنادار 

بررسی  دانشجویانمت روانی الهیجانی با سهای شخصیتی و هوشارتباط تیپ [19] میاالسالدارد.شیخ 

مت روانی همبستگی الگرایی و وظیفه گرایی و هوش هیجانی با سبین ابعاد برونها نشان داد، نمودند. یافته

گرا به تجارب جدید دست می زنند و روابط اجتماعی افراد برونهمچنین  منفی و معناداری وجود دارد.،

 .مهدوی و زمانییوندها و روابط اجتماعی استمت روان داشتن پالخوبی دارند و یکی از عوامل داشتن س

کنندگی رده سازمانی های رهبری مالحظات و ساختار با توجه به نقش تعدیلبررسی تأثیر سبکبه [ 29]

رهبری  هایدهد که بین سبکنتایج پژوهش نشان می پرداختند. بر ارتقای سطح رضایت شغلی حسابرسان

. رضایت شغلی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود داردساختار و مالحظات و رده سازمانی با 

حفظ و تقویت اعتماد  نظیر،های رهبری مالحظات و ساختار به وسیله مدیریت )بکارگیری سبکهمچنین 

گیری در مورد نحوه انجام به نفس زیردستان از طریق آموزش به آنان، قدردانی از انجام کار خوب، تصمیم

، نظیرهای پایین )استاندارد( باعث افزایش رضایت شغلی حسابرسان، به ویژه در در ردهکار و اصرار بر حفظ 

بررسی رابطه در  [16] کیا و همکارانرحیمی .شودکمک حسابرس و حسابرس( مؤسسات حسابرسی می

مدیران به این نتیجه رسیدند که بین  های شخصیتی با رضایت شغلیهای ارتباطی و ویژگیمهارت

های شخصیتی با رضایت شغلی همبستگی ی ارتباطی با رضایت شغلی و همچنین بین ویژگیهامهارت

اثیر فرهنگ اخالقی موسسه حسابرسی و تیپ های ت[22] معنی دار وجود دارد. عدیلی و همکاران

. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ دادندمورد بررسی قرار را شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس 

داری دارد. همچنین تیپ شخصیتی سسه حسابرسی بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنیاخالقی مو

باوجدان بودن )وظیفه شناسی( نیز بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارد. عالوه بر این، 

های شخصیتی حسابرسان ها نشان می دهد که فرهنگ اخالقی موسسه حسابرسی بر رابطه بین تیپیافته

 حسابرسان شخصیتی هایدر پژوهشی تاثیر تیپ [18] . سپهری و همکارانینیت حسابرس تاثیر داردو ع

 شخصیتی ویژگی داد، نشان هایافته. نمودند بررسی ای حرفه رفتار برآیین آنان پایبندی میزان بر

 همچنین .دارد داریامعن ارتباط حسابرسی ای حرفه رفتار آیین بر ایشان پایبندی میزان با حسابرسان

 .دارد معناداری و مثبت ارتباط حسابرسان "بیطرفی و لالاستق " با "پذیری انعطاف" شخصیتی یژگیو

 داد، نشان نتایج. نمودند بررسی شغلی رضایت با شخصیتی هایویژگی بین رابطه [6] بهرامی و همکاران

 رابطه کارکنان شغلی رضایت هایمولفه با هیجانی ثبات و گرا برون گرا، درون شخصیتی های ویژگی
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 وجود معناداری و منفی رابطه شغلی رضایت با رنجور روان شخصیتی تیپ بین اما دارند؛ معناداری و مثبت

 . دارد

 تاثیر شغلی عملکرد و شغلی رضایت بر شخصیتی هایویژگی تاثیر دهد، می نشان پژوهش ادبیات مرور

 از و نگرفته صورت مستقل حسابرسان خصوص در رابطه این تحلیل داخلی هایپژوهش در. دارند بسزایی

 و گیری تصمیم کیفیت بر جامعه به نسبت حسابرسان اجتماعی مسئولیت درک اهمیت به توجه با طرفی

 شغلی رضایت و اجتماعی مسئولیت درک بر حسابرسان شخصیتی هایویژگی تاثیر پژوهش این خدمات؛

 شغلی رضایت با شخصیتی هایویژگی رابطه در اجتماعی مسئولیت درک میانجی نقش تحلیل همچنین و

 .گیرد می قرار بررسی مورد را

 پژوهش هایفرضیه

 زیر شرح به پژوهش هایفرضیه تحقیق، پیشینه و نظری مبانی بخش در شده مطرح مباحث به عنایت با

 گردد:می تبیین

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان اجتماعی پذیری مسئولیت درک بر رنجوری روان اول: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان اجتماعی پذیری مسئولیت درک بر گرایی برون دوم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان اجتماعی پذیری مسئولیت درک بر پذیری انعطاف سوم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان اجتماعی پذیری مسئولیت درک بر پذیری توافق چهارم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان اجتماعی پذیری مسئولیت درک بر گرایی وجدان پنجم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر رنجوری روان ششم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر گرایی برون هفتم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر پذیری انعطاف هشتم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر پذیری توافق نهم: فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مستقل حسابرسان شغلی رضایت گرایی وجدان دهم: فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک یازدهم: فرضیه

 مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک طریق از رنجوری روان دوازدهم: فرضیه

 .دارد دارد معناداری تاثیر

 تاثیر مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک طریق از گرایی برون : سیزدهم فرضیه

 . دارد دارد معناداری

 مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک طریق از پذیری :انعطاف چهاردهم فرضیه

 .دارد دارد معناداری تاثیر

 تاثیر مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک طریق از پذیری توافق پانزدهم: فرضیه

 .دارد دارد معناداری

 مستقل حسابرسان شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک طریق از گرایی وجدان شانزدهم: فرضیه

 .دارد دارد معناداری تاثیر
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 مدل مفهومی پژوهش

 شرح زیر می باشد:مدل مفهومی پژوهش براساس فرضیه های پژوهش به 
 .مدل پژوهش1شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش شناسیروش

 توصیفی تحقیق اطالعات، گردآوری شیوه نظر از کاربردی، تحقیقات نوع از هدف، نظر از حاضر پژوهش

 افزون. باشدمی کمی هاداده نوع لحاظ از و پیمایشی اجرا، شیوه نظر از همچنین و است همبستگی نوع از

 مطالعات زمره در کند،می پیدا حضور سازمان یک واقعی زندگی شرایط در محقق اینکه دلیل به این، بر

 185 تعداد به حسابرسی سازمان رسمی حسابداران جامعه حاضر، پژوهش آماری جامعه. دارد قرار میدانی

 از نفر 123 تعداد با برابر نمونه حجم کوکران، فرمول اساس بر و فوق اطالعات به توجه با. باشدمی نفر

 اسمارت افزارهاینرم از و است پرسشنامه پژوهش این اطالعات گردآوری ابزار. است رسمی حسابداران

PLS و SPSS ،است شده استفاده ساختاری معادالت مدل تدوین جهت . 

 پژوهش متغیرهای 

 استفاده [40] کاستا و کری مک شخصیتی گانهپنج صفات پرسشنامه از شخصیتی، هایویژگی متغیر برای

 تجارب به اشتیاق پذیری/ تجربه گرایی؛ درون – گرایی برون رنجورخویی؛ روان : از عبارتند آن ابعاد که شد

 مخالفم کامال از ایگزینه 5 لیکرت بصورت سواالت گذارینمره شیوه. گرایی وجدان و پذیری توافق تازه؛

 48 تا صفر بین میتواند عامل هر نمره.شوندمی گذارینمره 4 تا صفر از ها گویه و. باشدمی موافقم کامال تا

 .باشد

 درک مسئولیت اجتماعی

 رضایت شغلی

 روان رجنوری

 برون گرایی

 جتربه پذیری

 وچدان گرایی

 توافق پذیری
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 که شد استفاده [35] گاف اجتماعی پذیریمسئولیت پرسشنامه از اجتماعی، مسئولیت درک متغیر برای

 مقررات، و نظم بر مبتنی رفتار اعتماد، قابلیت وجدیت، کوشی سخت شناسی، وظیفه از: عبارتند آن ابعاد

 گذاری نمره. باشد می 42 برابر نمره باالترین و صفر برابر نمره ترین پایین. مسئولیت احساس و منطق

 21 تا 0 بین پرسشنامه نمرات که صورتی در .باشدمی سوال با مخالفت یا موافقت اساس بر هپرسشنام

 باشد، 32 تا 21 بین پرسشنامه نمرات که صورتی در .باشد می ضعیف پذیری مسئولیت میزان باشد،

 مسئولیت میزان باشد، 32باالی نمرات که صورتی در .باشد می متوسطی سطح در پذیری مسئولیت میزان

  .باشد می خوب بسیار پذیری

 : از عبارتند آن ابعاد که شد استفاده [43] اسپکتور شغلی رضایت پرسشنامه از شغلی، رضایت متغیر

 کار ماهیت همکاران، کار، اجرایی روند ها، پاداش جانبی، مزایای نظارت، شغلی، ارتقای حقوق، از رضایت

 خود به را پنج نمره با موافقم کامال تا یک نمره با مخالفم کامال از امتیازی گویه ره .رسانی اطالع و

 دارای سوال 17 تعداد .باشدمی 180 برابر نمره باالترین و 36 برابر نمره ترین پایین .دهدمی اختصاص

  .[4] است شغلی( )ناخشنودی منفی جهت دارای سوال 19 و شغلی( رضایت )مفهوم مثبت جهت

 پژوهش نمونه و جامعه

 جامعه عضو حسابرسی موسسات و حسابرسی سازمان در شاغل حسابرسان شامل پژوهش آماری جامعه

 جامعه اعضای از نفر 123 شامل پژوهش نمونه. است بوده رسمی حسابداران

 بیماری هایمحدویت به توجه با. اند داده پاسخ کامل طور به را پرسشنامه که اند بوده پژوهش آماری

. گردید توزیع جامعه اعضای بین اجتماعی هایشبکه طریق از الکترونیکی صورت به هپرسشنام کرونا،

 نهایت در ناقص موارد حذف و بررسی با که نمودند پرسشنامه وتکمیل مشارکت به اقدام نفر190 تعداد

 .گرفت قرار استفاده مورد فرضیات آزمون و تحلیل جهت که شده تکمیل پرسشنامه 123

 پژوهش هاییافته

 شناختی جمعیت متغیرهای توصیف

 با بیشتر آشنایی و است گرفته قرار مطالعه مورد پژوهش در که ایجامعه ماهیت بهتر شناخت منظور به

 توزیع. شود توصیف هاداده این است الزم آماری، هایداده تحلیل و تجزیه از قبل ،پژوهش هایمتغیر

 .است شده ارائه (3) جدول در، فراوانی

 های جمعیت شناختیویژگی -1جدول

 خصوصیت پاسخ فراوانی درصد فراوانی نسبی

 مرد 80 65
 جنسیت

 زن 43 35

 لیسانس 89 72.3
 سطح تحصیالت

 باالترلیسانس و فوق 34 27.7

 سابقه کار سال 1-10 22 17.8
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 نمونه، حسابرس 123 بین از دهد،می نشان دهندگانپاسخ یشناخت یتجمع آمار از آمدهدستبه نتایج

 درصد27.7 لیسانس، تحصیالت دارای درصد 72.3، زن درصد( 35نفر) 43 و مرد افراد از درصد( 65نفر)80

 بیشترین کاری، سابقه فراوانی توزیع طبق همچنین. باشندمی باالتر و لیسانس فوق تحصیالت دارای

 فراوانی کمترین و شده شامل را کل وزن از درصد 67.4 که بوده سال 20 تا 11 رده به مربوط فراوانی

 .است داده اختصاص خود به را کل وزن از درصد 14.6 که باشدمی سال 20 باالی رده به مربوط

 مطالعه مورد متغیرهای توصیف

 متغیر هر بیشینه و کمینه معیار، انحراف میانگین، شامل پژوهش متغیرهای توصیفی آمار ،2 جدول در

 پذیری توافق شخصیتی، ویژگیهای میانگین در شودمی مشاهده 5جدول در که همانطور. است شده ارائه

 میانگین. دارند کمتری پذیری توافق نمونه حسابرسان دهد، می نشان که است برخوردار کمتری میانگین از

 حسابرسان شغلی رضایت میزان دهد،می نشان که است 129.44 نمونه حسابرسان میان در شغلی رضایت

 درک دهد،می نشان که است 32.42اجتماعی مسئولیت میانگین همچنین. دارد قرار مطلوب سطح در

 .دارد قرار مطلوبی وضعیت در دارند جامعه قبال در که ایوظیفه از نمونه حسابرسان اجتماعی مسئولیت

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. شاخص2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش

 شاخص مرکزی
شاخص های 

 پراکندگی
 بازه نمرات

آزمون کلموگروف 

 اسمیرنف

 واریانس میانه میانگین
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

مقدار 

 آماره

سطح 

 معناداری

 0.001 0.108 60 12 75.11 8.66 46 44 رنجوری روان

 0.00 0.134 60 23 81.36 9.02 47 44.27 گرایی برون

 0.00 0.114 60 22 48.144 6.939 45 43.89 تجربه پذیری

 0.00 0.117 60 17 86.93 9.324 44 42.40 پذیری توافق

 0.001 0.110 60 21 77.42 8.79 44 43.08 گرایی وجدان

 0.20 0.06 171 81 377.62 19.433 131 129.44 شغلی رضایت

 مسئولیت

 اجتماعی
34.42 32 7.84 63.14 12 47 0.062 0.20 

 پژوهش گیریاندازه مدل برازش

 مقادیر میانگین نهایت در و واگرا روایی و همگرا روایی پایایی، معیار سه از گیریاندازه مدل برازش در

 پایایی و کرونباخ آلفای ضریب عاملی، بارهای سنجش طریق، دو از پایایی. شودمی استفاده اشتراکی

 سال 20 - 11 83 67.4

 سال 20باالی  18 14.6
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 باشدمی 4/0 عاملی، بارهای ضرایب بودن مناسب مالک مقدار. گیردمی قرار بررسی مورد ترکیبی

 پژوهش متغیرهای تمامی 1 شکل و ،3 جدول در پژوهش متغیرهای ضرایب به توجه با. (1999 ،1)هوالند

 ضریب کهدرصورتی. باشدمی مدل عاملی بارهای ضرایب بودن مناسب دهندهنشان که باشندمی 4/0 باالی

 جدول به توجه با. است مدل مناسب پایایی از حاکی باشد، 7/0 از بیشتر ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای

 میزان. دارد مدل مناسب پایایی از نشان که بوده 7/0 از باالتر هامتغیر تمامی برای مربوط مقادیر ،6

 روایی. گیردمی قرار بررسی مورد همگرا روایی طریق از خود، آشکار متغیرهای با پنهان متغیر همبستگی

 AVE، 5/0 برای مناسب مقدار. شودمی گیریاندازه (AVE) استخراجی واریانس میانگین طریق از همگرا

 که مدل پنهان متغیرهای استخراجی واریانس مقدار به توجه با. (1995 همکاران، و 2)بارکلی باالست به

. هستند برخوردار مناسبی همگرای روایی از هاسازه تمام که شودمی مشاهده است، آمده 6 جدول در

. شودمی سنجیده معیار این از استفاده با جزئی مربعات حداقل روش در گیریاندازه هایمدل کیفیت

 بیش که شودمی مشاهده است، آمده 3 جدول در که پنهان متغیرهای اشتراکی مقادیر میانگین به باتوجه

 هاآن به مربوط سازه توسط است توانسته متغیرها این گیریاندازه هایمدل تغییرپذیری درصد 70 از

 .شودمی تلقی مناسبی مقدار البته که شود؛ تبیین
 . نتایج ضریب آلفای کرونباخ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا3جدول 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

 0.540 0.933 0.922 رنجوری روان

 0.626 0.952 0.945 گرایی برون

 0.515 0.927 0.913 پذیریتجربه 

 0.515 0.927 0.913 پذیری توافق

 0.529 0.930 0.918 گرایی وجدان

 0.500 0.939 0.933 شغلی رضایت

 0.606 0.858 0.779 حقوق از رضایت

 0.701 0.904 0.858 شغلی ارتقای

 0.717 0.910 0.869 نظارت

 0.670 0.889 0.831 جانبی مزایای

 0.662 0.886 0.829 ها پاداش

                                                           
1 Hulland, j 

2 Barclay, D 
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 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

 0.589 0.850 0.769 کار اجرایی روند

 0.686 0.897 0.847 همکاران

 0.636 0.875 0.808 کار ماهیت

 0.620 0.867 0.796 رسانی اطالع

 0.612 0.956 0.953 اجتماعی مسئولیت

 0.554 0.908 0.884 شناسی وظیفه

 0.640 0.941 0.929 مقررات و نظم بر مبتنی رفتار

 0.595 0.921 0.906 منطقی رفتار

 0.532 0.888 0.852 اعتماد قابلیت

 0.523 0.916 0.898 گوشی سخت

 واگرا روایی

 4 جدول در که همانطور. است شده استفاده (1981الرکر) و فورنل ماتریس از 1واگرا روایی بررسی جهت

 است؛ بیشتر آن چپ و زیرین هایخانه در موجود مقادیر از اصلی قطر مقادیر چون کنید،می مالحظه

 .گرفت نتیجه را مدل واگرای روایی مطلوبیت توانمی
 . نتایج روایی واگرا4جدول 

 متغیرهای مرتبه اول
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         0.74 روان رنجوری

        0.79 -0.44 گراییبرون 

       0.72 0.32 -0.35 تجربه پذیری

      0.72 0.45 0.17 -0.25 توافق پذیری

     0.73 0.56 0.54 0.3 -0.34 وجدان گرایی

    0.78 0.41 0.42 0.4 0.31 -0.41 رضایت از حقوق

   0.84 0.48 0.43 0.37 0.35 0.49 -0.46 ارتقای شغلی

  0.85 0.54 0.37 0.36 0.35 0.37 0.39 -0.29 نظارت

                                                           
1 Discriminant Validity 
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 0.82 0.36 0.49 0.42 0.44 0.39 0.32 0.43 -0.47 مزایای جانبی

 0.47 0.49 0.56 0.46 0.41 0.43 0.45 0.41 -0.44 پاداش ها

 0.22 0.33 0.29 0.13 0.29 0.19 0.27 0.38 -0.26 روند اجرایی کار

 0.27 31 0.41 0.41 0.48 0.39 0.48 0.38 -0.38 همکاران

 0.42 0.48 0.47 0.47 0.46 0.53 0.48 0.39 -0.45 ماهیت کار

 0.39 0.29 0.35 0.36 0.46 0.38 0.4 0.38 -0.35 اطالع رسانی

 0.41 0.37 0.48 0.45 0.43 0.46 0.44 0.41 -0.42 وظیفه شناسی

 0.44 0.42 0.51 0.42 0.39 0.32 0.38 0.46 -0.43 رفتار مبتنی بر نظم و مقررات

 0.29 0.41 0.43 0.25 0.37 0.37 0.36 0.39 -0.40 رفتار منطقی

 0.44 0.43 0.44 0.49 0.48 0.34 0.45 0.44 -0.48 قابلیت اعتماد

 0.43 0.28 0.31 0.37 0.43 0.23 0.35 0.4 -0.44 سخت گوشی

 متغیرهای مرتبه اول
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         0.81 پاداش ها

        0.77 0.43 روند اجرایی کار

       0.83 0.18 0.43 همکاران

      0.8 0.65 0.22 0.52 ماهیت کار

     0.79 0.68 0.47 0.09 0.37 اطالع رسانی

    0.74 0.46 0.55 0.39 0.24 0.54 وظیفه شناسی

   0.8 0.59 0.39 0.51 0.56 0.24 0.52 رفتار مبتنی بر نظم و مقررات

  0.77 0.55 0.59 0.3 0.44 0.5 0.3 0.49 رفتار منطقی

 0.73 0.33 0.61 0.54 0.41 0.43 0.37 0.27 0.49 قابلیت اعتماد

 0.47 0.39 0.49 0.59 0.44 0.48 0.39 0.18 0.41 سخت گوشی

  فرضیات آزمون به مربوط های یافته

 اجتماعی مسئولیت درک بر شخصیتی هایویژگی تاثیر

 وجدان تاثیر که دهدمی نشان 5جدول در اجتماعی مسئولیت بر شخصیتی های ویژگی اثر ضریب بررسی

 تی مقادیر. (P<0.05باشد) می دارمعنی اجتماعی مسئولیت درک بر رنجوری روان و گرایی برون گرایی،
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 این تاثیر که دهدمی نشان و شده برآورد 1.96 از کمتر پذیری توافق و پذیری تجربه متغیرهای به مربوط

 . (P>0.05باشد) نمی دارمعنی اجتماعی مسئولیت درک بر متغیرها
 های شخصیتی بر درک مسئولیت اجتماعی. تاثیر ویژگی5جدول

 فرضیه اول

 متغیر وابسته متغیر مستقل 
 ضریب مسیر

 معناداریعدد 

 )آماره تی(
 نتیجه سطح معناداری

 تایید 0.00 3.595 -0.272 درک مسئولیت اجتماعی روان رنجوری 

 تایید 0.00 3.528 0.289 درک مسئولیت اجتماعی برون گرایی 

 رد 0.137 1.491 0.147 درک مسئولیت اجتماعی تجربه پذیری 

 رد 0.086 1.719 0.142 درک مسئولیت اجتماعی توافق پذیری 

 تایید 0.016 2.412 0.188 درک مسئولیت اجتماعی وجدان گرایی 

  شغلی رضایت بر شخصیتی های ویژگی تاثیر

 رنجوری، روان که دهدمی نشان 6 جدول در شغلی رضایت بر شخصیتی هایویژگی اثر ضریب بررسی

 متغیرهای به مربوط تی مقادیر. (P<0.05باشد)می دارمعنی شغلی رضایت بر پذیری توافق و گرایی برون

 رضایت بر متغیرها این تاثیر که دهد می نشان و شده برآورد 1.96 از کمتر گرایی وجدان و پذیری تجربه

 . (P>0.05باشد) نمی دارمعنی شغلی
 . تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رضایت شغلی6جدول 

 فرضیه دوم

 متغیر وابسته متغیر مستقل 
 مسیرضریب 

 عدد معناداری

 )آماره تی(
 نتیجه سطح معناداری

 تایید 0.001 3.296 -0.150 رضایت شغلی روان رنجوری 

 تایید 0.00 3.854 0.201 رضایت شغلی برون گرایی 

 رد 0.099 1.653 0.102 رضایت شغلی تجربه پذیری 

 تایید 0.00 4.032 0.224 رضایت شغلی توافق پذیری 

 رد 0.059 1.896 0.121 رضایت شغلی وجدان گرایی 

  شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک تاثیر

 ضریب این که دهدمی نشان7جدول در شغلی بررضایت اجتماعی پذیری مسئولیت درک اثر ضریب بررسی

 و باشندمی 96/1 از بیش معناداری عدد مقدار اینکه به توجه با. است شده براورد 0.365 میزان به مسیر

 سطح در مسیر ضریب این که گرفت نتیجه توانمی آمده؛ بدست 0.05 از کمتر (0.000معناداری) سطح
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 معناداری و مثبت تأثیر شغلی رضایت بر اجتماعی پذیری مسئولیت درک لذا است؛ دارمعنا 05/0 خطای

 . دارد
 . تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر رضایت شغلی7جدول 

 سومفرضیه 

 متغیر وابسته متغیر مستقل 
 ضریب مسیر

 عدد معناداری

 )آماره تی(
 نتیجه سطح معناداری

 تایید 0.00 4.999 0.365 رضایت شغلی اجتماعی  درک مسئولیت

 .دارد میانجی نقش شغلی رضایت و شخصیتی های ویژگی رابطه بر اجتماعی مسئولیت درک

 حسابرسان شخصیتی هایویژگی بین رابطه در اجتماعی مسئولیت درکم میانجیگری نقش بررسی جهت

 اثرگذاری مسیر و اجتماعی مسئولیت درک بر شخصیتی هایویژگی تاثیرگذاری مسیر دو شغلی؛ رضایت و

 می مشاهده 5 جدول در که همانطور. گرفت قرار تحلیل مورد شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت درک

 اجتماعی مسئولیت درک بر گراییوجدان و گراییبرون رنجوری، روان هایمتغیر معنادار تاثیر گردد،

 نیز شغلی رضایت بر اجتماعی مسئولیت ادارک ،تاثیر7 جدول هاییافته طبق همچنین. شودمی مشاهده

 درک متغیر که کرد استنباط توانمی مدل یک قالب در مسیر دو این آزمون به توجه با. گردید تایید

 رضایت بر گراییوجدان و گراییبرون رنجوری، روان گذاری تاثیر در را ای واسطه نقش اجتماعی مسئولیت

 ویژگی سه هر در سوبل آزمون داری معنی سطح دهد،می نشان 8جدول هاییافته. نمایدمی ایفا شغلی

 درکمیانجی نقش لذا شده، گزارش 0.05 از کمتر گرایی(وجدان و گراییبرون رنجوری،شخصیتی)روان

 . گیردمی قرار تائید مورد شغلی رضایت و شخصیتی هایویژگیاین بین رابطه در اجتماعی مسئولیت
 های و رضایت شغلیمیانجیگری درک مسئولیت اجتماعی در رابطه بین ویژگی -8جدول

 آزمون سوبل تاثیرات روان رنجوری بر رضایت شغلی

 سطح معناداری مقدار آماره کلتاثیر  تاثیر غیر مستقیم تاثیر مستقیم

0.150- 0.10- 0.250- 6.463- 0.00 

 آزمون سوبل تاثیرات برون گرایی بر رضایت شغلی

 سطح معناداری مقدار آماره تاثیر مستقیم تاثیر غیر مستقیم تاثیر مستقیم

0.201 0.105 0.201 6.229 0.00 

 آزمون سوبل تاثیرات وجدان گرایی بر رضایت شغلی

 سطح معناداری مقدار آماره تاثیر مستقیم تاثیر غیر مستقیم تاثیر مستقیم

 0.00 6.227 ندارد 0.068 ندارد
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 مدل کلی برازش

 مسئولیت و (0.739شغلی) رضایت متغیرهای برای R2مقادیر شود، می مالحظه 9 جدول در که همانطور

 تغییرات از درصد 73.9 که گرفت نتیجه میتوان لذا. دارد قرار مناسبی بسیار حد در (0.538اجتماعی)

 خودشان به مربوط مستقل متغیرهای توسط اجتماعی مسئولیت تغییرات از درصد 53.8 و شغلی رضایت

 . است شده بینی پیش

 در و مثبت (0.179اجتماعی) مسئولیت و (0.215شغلی) رضایت متغیرهای برای Q2 مقدار همچنین

 و شغلی رضایت تغییرات بینی پیش خصوص در مدل قدرت لذا. است شده محاسبه مطلوب سطح

 نشان که شده محاسبه 0.485 برابر GOF معیار مقدار. باشد می مطلوبی بسیار حد در اجتماعی مسئولیت

 . است تحقیق کلی مدل قوی برازش از

 بهمراه شاخص برازش کلی مدل 𝑸𝟐و  𝑹𝟐. نتایج معیار9جدول 

 𝑅2 𝑄2 متغیرها

 0.179 0.538 اجتماعیمسئولیت 

 0.215 0.739 رضایت شغلی

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅ = √0.438 × 0.538 = 0.485 

  گیرینتیجه

 درک میانجی نقش با شغلی رضایت بر حسابرسان شخصیتی هایویژگی تاثیر بررسی پژوهش این هدف

 شغلی رضایت بر حسابرسان شخصیتی ویژگیهای تاثیر تحلیل از حاصل نتایج. است اجتماعی مسئولیت

 شغلی رضایت بر پذیری توافق و گرایی برون پذیری، تجربه رنجوری، روان متغیرهای تأثیر داد؛ نشان

 همکاران و کیارحیمی، [8] حاتمیان و حاتمیان مطالعات نتایج با فرضیه این هاییافته.است بوده دارمعنی

 وضعیت تشخیص راهنمای اولین شخصیتی هاییژگیو .دارد سازگاری [6] همکاران و بهرامی و [16]

 تأثیر افراد شغلی یا فردیبین هایرفتار و اجتماعی عاطفی هاینقش بر و هستند افراد عاطفی و شناختی

 پی در را بیشتری شغلی رضایت باشد، بیشتر شغل و شخصیت بین سازگاری چقدر هر .[22] گذارندمی

 برای بنابراین. بود خواهد کمتر شغلی رضایت باشد، کمتر سازگاری و همخوانی چقدر هر و داشت؛ خواهد

 ویژگی دهد،افزایش می نشان ها یافته. است مناسب متفاوتی شغلی محیط ها،شخصیت انواع از یک هر

 اضطراب، تجربه به تمایل را روانجوری چون. دهد کاهش را حسابرس شغلی رضایت میزان رنجوری روان

 تعریف پایین نفس وعزت افسردگی منطقی، غیر تفکر کمرویی، تکانشوری، و خصومت خوری، خود تنش،

 منطقی غیر رافک او پایین نفس عزت علت به رنجوری، روان ویژگی دارای حسابرسان لذا .[4] اند کرده

 هرچقدر حسابرسان دهد،می نشان هایافته. دارند حسابرسی فعالیتهای از کمتری رضایت و مثبت احساس

 به تمایل را برونگرایی. داشت خواهند بیشتری شغلی رضایت د،نبرخوردارباش بیشتری برونگرایی ازویژگی

 که کرد تفسیر چنین میتوان .اند کرده تعریف بودن اجتماعی و مهربانی تحرک، بودن،قاطعیت، مثبت

 سطح و نموده عمل بیشتری ای حرفه استقالل با قاطعیت، ازصفت برخورداری دلیل به برونگرا حسابرسان
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 ازویژگی هرچقدر حسابرسان دهد،می نشان هایافته همچنین. دارند را شغلی رضایت از باالتری

 دارای افرادی پذیر توافق فرادا. داشت خواهند بیشتری شغلی رضایت د،نبرخوردارباش بیشتری پذیریتوافق

 مواجه در پذیرتوافق حسابرسان که میرود انتظار ویژگی، این به توجه با لذا میباشند قانونمند و باال منطق

 کار سرلوحه را حسابرسی ایحرفه اصول رعایت به الزام آنان، احترام رعایت ضمن مختلف، صاحبکاران با

 سپهری های یافته با نتایج این .کنند کسب شغلی هایفرایند از بیشتری مبثت احساس و داده قرار خود

 .دارد سازگاری[ 27] همکاران و گوکی موسوی و [15] همکاران و

 وجدان افزایش با داد؛ نشان اجتماعی مسئولیت درک بر حسابرسان شخصیتی هایویژگی تاثیر تحلیل

 نسبت فرد درونی تعهد احساس بیانگر کاری وجدان.شودمی بیشتر اجتماعی مسئولیت درک میزان گرایی

 درونی تعهد این ،ای حرفه اخالق واقع در. است شده مشخص حرفه با دررابطه که است الزاماتی رعایت به

 وجـود بدون و شکل بهترین خود شغلی وظایف ایفای به نسبت افراد میشودکه باعث و کند می ایجاد را

 سازگاری [15] همکاران و کلور رحیمی های یافته با نتیجه این. باشند حساس خارجی کنتـرل عامـل

 و مثبت تاثیر حسابرسان اجتماعی پذیریمسئولیت بر برونگرایی ویژگی دهد،می نشان هایافته. دارد

 حس از حسابرسان از دسته این. است قاطعیت و بودن اجتماعی برونگرایی، بارز ویژگی. دارد معناداری

 ها یافته. دارند حسابرسی حرفه اجتماعی جایگاه از بهتری درک و بوده برخوردار باالتری شناسی وظیفه

 و غیرمنطقی تفکر درواقع. دارد حسابرسان اجتماعی مسئولیت درک بر منفی تاثیر روانجوری داد، نشان

 هایافته همچنین. گردد می مردم و جامعه قبال در حسابرسی حرفه مسئولیت صحیح درک از مانع منفی

 پذیری مسئولیت. دارد مثبتی تاثیر شغلی رضایت میزان بر حسابرسان اجتماعی مسئولیت درک داد؛ نشان

 و پایبندی ،شود می باعث جمعی هایارزش و جامعه به نسبت وفاداری و تعلق ،سح ایجاد با اجتماعی

 ذیرشپ .یابد افزایش حرفه از حاصل مثبت احساس میزان و یافته افزایش ایحرفه رفتار آیین رعایت

 مسئولیتی میزان به حرفه مقبولیت و است حسابرسی حرفه شاخص ویژگیهای از جامعه قبال در مسئولیت

 که است میسر زمانی تا حرفه به عمومی اعتماد حفظ .گیرد می عهده به جامعه در حرفه که دارد بستگی

 با نتیجه این. باشند جامعه اعتماد شایسته که کنند ارائه سطحی رادر خود خدمات رسمی حسابداران

 درک میانجی نقش موید پژوهش هاییافته همچنین. دارد سازگاری [22] همکاران و فری علی های یافته

 شغلی رضایت با گرایی وجدان و گرایی برون روانجوری، شخصیتی هایویژگی رابطه در اجتماعی مسئولیت

 برونگرا، حسابرسان و است شناختی و شخصی ویژگیهای از ناشی اجتماعی پذیری مسئولیت لذا. باشدمی

 رفتار آیین رعایت و جامعه اطالعاتی نیازهای قبال در خود اجتماعی نقش بهتر درک با اخالق با و منطقی

 .هستند برخوردار بیشتری شغلی رضایت از ایحرفه

 رضایت و شخصیتی هایویژگی بین رابطه وجود به توجهبا (1 شود:می پیشنهاد پژوهش هاییافته براساس

 حسابرسان، گزینش در که شودمی پیشنهاد رسمی حسابداران صالحیت تشخیص هیات به ،شغلی

 این در باالست، آنها در رنجوری روان ویژگی که افرادی و قراردهند مدنظر را آنان شخصیتی ویژگیهای

 انجمن به حسابرسی حرفه در اجتماعی پذیری مسئولیت اهمیت به توجه با (2. نشوند استخدام حرفه

 حسابرسی بازار رقابتی فضای و حسابرسی خرد موسسات رشد بدلیل شود،می پیشنهاد رسمی حسابداران
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 و رشد برای را آن به پایبندی اهمیت و ایحرفه رفتار آیین رعایت آموزشی، متنوع هایدوره برگزاری با

 ذیرشپ بر حسابرسان شخصیتی هایویژگی تاثیر به توجه با (3. نمایند تشریح حسابرسی حرفه ارتقای

 هایپرسشنامه طریق از که شودمی پیشنهاد رسمی دارانحساب انجمن به ،جامعه قبال در مسئولیت

 سازوکارهای با و نمایند حسابرسان اجتماعی پذیری مسئولیت درک شناخت و تحلیل به اقدام پژوهش

 فراهم را جامعه قبال در حسابرسان اجتماعی پذیری مسئولیت ارتقای و رشد امکان مناسب، تشویقی

 . سازند

 که محدودیتی مهمترین. است بوده رو روبه محدودیتها از برخی نیزبا حاضر پژوهشی،پژوهش هر همانند

 تالش علیرغم که است ها پرسشنامه به دهندگان پاسخ تعداد به مربوط بوده روبرو آن با پژوهش این

 نیزوقوع و پژوهش سواالت زیاد تعداد دلیل بیشتر،به های نمونه آوری جمع جهت پژوهشگران فراوان

 حسابرسان جامعه کل به پژوهش، این نتایج تعمیم در لذا.بیشترمیسرنبود تعداد تکمیل امکان کرونا، بحران

 .کرد احتیاط باید

-ویژگی متغیر سنجش برای شخصیت تعیین هایابزار دیگر از شودمی توصیه پژوهشگران به راستا این در 

 نظیر هایویژگی تاثیر همچنین. نمایند تحلیل مجدد را روابط و کنند استفاده شخصیتی های

 اجتماعی مسئولیت درک بر ارشد حسابرسان استرس با مقابله و جویی گرایی،هیجانکمال خودشیفتگی،

 .گیرد قرار تحلیل و ارزیابی مورد ایحرفه عملکرد و

 منابع فهرست
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The purpose of this study was to investigate The effect of auditors' personality 

characteristics on Job Satisfaction with Mediating Role of understanding of social 

responsibility  in 2022. The results showed the effect coefficient of personality traits 

on social responsibility. The effect of neuroticism, extroversion and conscientiousness 

on the understanding of social responsibility is significant. Conscientiousness makes 

people deal with the issues of society and their profession with heart satisfaction and 

a sense of responsibility and full commitment and observe the ethical principles 

governing their profession. The effect of personality traits on job satisfaction shows 

that neuroticism, extroversion and agreeableness have a significant effect on job 

satisfaction. Also, the findings showed that the understanding of social responsibility 

has a positive and significant effect on job satisfaction. Auditors have a positive and 

enjoyable attitude towards work experiences with the understanding of social 

responsibility and the positive impact of the profession on the lives of others and 

society. Finally, the understanding of social responsibility plays a mediating role in 

the relationship between personality traits and job satisfaction. Extraversion and 

conscientiousness characteristics of auditorslead to an increase in the understanding 

of social responsibility and the importance of the profession for society. This causes 

the auditor to give more importance to the fulfillment of job goals and work with 

higher theoretical accuracy, and as a result, his job satisfaction increases.     
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