مقاله پژوهشی
مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  ،51بهار و تابستان  ،5931صص.21-15 .

الگوی علّی ابهام و تعارض نقش ،تنش شغلی ،فرسودگی شغلی و تمایل به جابهجایی در
حسابداران ،حسابرسان و استادان دانشگاه در رشته حسابداری
محدثه خواجوی 5و دکتر الهه برزگر
تاریخ دریافت5931/09/95 :

*1

تاریخ پذیرش5931/06/51 :

تاریخ اصالح نهایی5931/06/05 :

چكیده
مقدمه :یکی از پیامدهای فوری استرس و فشارهای روانی ،پدیده فرسوودگی شویلی و افواای
است .شیوع و میاان استرس و فرسودگی در حرفه حسابداری رو به افاای
حسابداری در پیشرفت اقتصاد دارد ،این پژوه

تمایوب بوه جابوهجوایی

است .با توجوه بوه ن و

به بررسی الگوی علّی ابهام و تعارض ن

مهموی کوه حرفوه
شویلی ،فرسوودگی

 ،تن

شیلی و تمایب به جابهجایی در حسابداران ،حسابرسان و استادان دانشگاه میپردازد.
روش پژوهش :پژوه

حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری پژوه

شامب  530نفر از حسابداران،

حسابرسان و استادان دانشگاه در سال  5931است .اباار جمعآوری دادهها پرس نامه است و برای تجایه و تحلیب
دادهها از روش تحلیب مسیر استفاده شده است.
یافتهها :نتایج پژوه

نشان میدهد که ابهام ن

شخصیت) ،اثر مست یم منفی و معنادار و بر کاه

بر هر دو مؤلفه فرسودگی شیلی (خستگی عاطفی و مسخ
موف یت فردی اثر مست یم مثبت و معنادار دارد .تعارض ن

مؤلفه خستگی عاطفی اثر مست یم مثبت و معنادار دارد .در رابطه با آثار غیرمست یم ،اثر ابهام ن
منفی و معنادار و اثر تعارض ن

بر تمایب به جابهجایی

بر تمایب به جابهجایی مثبت و معنادار است که این امر بیانگر ن

متییرهای درونزا بین ابهام ن

 ،تعارض ن

نتیجهگیری :با توجه به ن

مهم تعارض ن

تنها بر

واسطهای مؤثر

و تمایب به جابهجایی است.
و ابهام ن

در شکبگیری متییرهای درونزای پژوه  ،به ویژه،

متییر نهایی یعنی تمایب به جابهجایی باید عوامب اثرگذار بر این متییرها شناسایی شود تا دستیابی به هدف اصلی
(کاه

سطح تمایب به جابهجایی) با سهولت بیشتری امکانپذیر شود .بنابراین ،با فراهمآوری محیطی مناسب و بدون

استرس و فشار کاری میتوان به این هدف دست یافت.
واژههای کلیدی :ابهام ن

 ،تعارض ن

 ،تمایب به جابهجایی ،تن

مربوط به شیب ،فرسودگی شیلی.

 .5دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
 .1استادیار ،گروه حسابداری ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهbarzegar@iaushiraz.ac.ir :

الگوی علّی ابهام و تعارض ن

 ،تن

شیلی ،فرسودگی شیلی و ...

مقدمه

مؤسسات ارائهدهنده خدمات حسابداری و حسابرسی
حرفهای مشکالتی را ایجاد میکند ( .)7-3مشکالت

یکی از عواملی که موجب پیچیدگی در زندگی انسان

جابهجایی باال در میان کارکنان میتواند ناشی از

میشود محیط شیلی است که میتواند دیگر

عوامب منفی مانند برنامهریای ضعیف ،روحیه پایین

بخ های زندگی او را نیا تحت تأثیر قرار دهد.

کارکنان ،برخورد شدید با مشتری ( )50و افاای

قسمت عمدهای از زندگی روزانه هر فرد در محیط

هاینههایی برای جایگاینی و آموزش باشد (.)55

کار وی سپری میشود .فرسودگی شیلی از مفاهیم

میاان جابهجایی حسابداران حرفهای به دلیب فشار

سالهای اخیر
مورد توجه روانشناسان و سایر علوم در 

زیاد کاری باالست .بنابراین ،این جابهجایی پرهاینه

است که به نظر میرسد با فشارهای روانی مرتبط

است ( .)51در نتیجه ،شناخت درست از علت

باشد؛ فشارهای روانی وقتی رخ میدهد که بین

جابهجایی حسابداران و ترک شیب مربوط و

خواستهها و انتظارات محیط با توانایی فرد برای

رویآوردن آنها به شیلی دیگر در زمینه حرفه

پاسخدادن به آنها تعادل وجود نداشته باشد .به هر

حسابداری و یا تیییر جهت به حرفهای غیر از

پیدا کند و فرد

حسابداری دارای اهمیت است .این موضوع موجب

برای پاسخدادن به آنها توانایی کمتری داشته باشد

شد تا پژوه های زیادی در زمینه الگوی فرسودگی

فشار روانی ایجاد میشود که در نتیجه باعث تجربه

شیلی و تمایب به جابهجایی انجام شود که در این رابطه

منفی در فرد و فرسودگی شیلی میشود .فرسودگی

میتوان به پژوه های فوگارتی و همکاران (،)5

شیلی همچنین از عوامب مؤثر بر تمایب به جابهجایی

گرگسون ( )59و ویاتور ( )52اشاره کرد .فوگارتی و

کارکنان است ( .)5-9با این وجود ،پژوه های

همکاران در پژوهشی به بررسی عواملی فراتر از عوامب

اندکی دربارهی تأثیر بال وه فرسودگی شیلی بر تمایب

استرسزا در الگوی فرسودگی شیلی پرداختند .در

به جابهجایی حسابداران انجام شده است ( 2و  )1که

الگوی پژوه

آنان فرسودگی شیلی یک متییر مهم

بر مبنای نتایج آنها به تازگی مشاغلی مانند مدیریت

میانجی بین ن

عوامب استرسزا (بهعنوان نمونه ،ابهام

میاان که خواستههای محیط افاای

 ،تعارض ن

) و نتایج رفتاری و

و ازدیاد ن

فروش و یا حسابداری نیا در معرض خطر فرسودگی

ن

شیلی قلمداد شدهاند ( .)6بائو و همکاران در پژوهشی

نگرشی (بهعنوان نمونه ،عملکرد ،رضایت شیلی و

نشان دادند که در مؤسسات ارائهدهنده خدمات

تمایب به جابهجایی) بود ( .)5در الگوی پژوه
مربوط به شیب و تعهد

حسابرسی عوامب مختلفی همراه با رضایت شیلی پایین

فوگارتی و همکاران به تن

(به عنوان نمونه ،ساعات طوالنی کار ،فرسودگی

سازمانی توجه نشده بود اما در پژوه

شیلی ،فعالیتهای عادی و غیره) از دالیب جابهجایی

به الگوی پژوه

باالست ( .)7جابهجایی در کارمندان عالیرتبه در

مذکور مد نظر قرار گرفته است.
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حاضر ،با توجه

چانگ و مونرو ( ،)51متییرهای

محدثه خواجوی و دکتر الهه برزگر

مربوط به شیب یک محرک شناخته شده

موف یت فردی است .مبانی نظری و یافتههای تجربی

تن

استرسزا رخ میدهد

است که در پاسخ به عوامب

حاکی از آن است که افراد در طول دو سال اول شیب

مربوط به شیب ناشی از

بیشترین آسیب و فرسودگی را متحمب

( .)51در این پژوه

تن

خوی

تجربههای مربوط به استرس افراد در شیب خود است

میشوند ( .)57همچنین ،بین نظر افراد با جنسیتهای

از

متفاوت در مورد فرسودگی شیلی تفاوت معناداری

مربوط به

وجود ندارد اما بین نظر افراد با میاان تحصیالت،

شیب بهعنوان عامب فرسودگی شیلی و تعهدات

ساب ه خدمت و حوزه فعالیت مختلف در مورد

سازمانی و رضایت شیلی بهعنوان عواقب فرسودگی

فرسودگی تفاوت معناداری وجود دارد ( .)51ابهام

شیلی و همچنین ،تمایب به جابهجایی به عنوان نتیجه

ن

از عوامب مهم فرسودگی شیلی

فرسودگی شیلی تعیین شده است که در این رابطه به

است ( 53و  .)10ابهام ن

زمانی رخ میدهد که فرد

بررسی تأثیر عوامب استرسزا (بهعنوان نمونه ،ابهام

درک نادرستی از ن

در سازمان و

که شامب نبود کنترل و اطالعات و فشار کاری بی
حد میشود .در الگوی پژوه

ن

و تعارض ن

) ،تن

حاضر ،تن

مربوط به شیب،

و تعارض ن

خوی

خواستههای مورد انتظار سازمان دارد ( .)15ابهام ن

فرسودگی شیلی و نتایج رفتاری (تعهد سازمانی و

به معنای نبود اطالعاتی است که برای عملکرد مناسب

رضایت شیلی) بر تمایب به جابهجایی حسابداران،

کارکنان مورد نیاز بوده و باید در دسترس آنها قرار

حسابرسان و استادان دانشگاه پرداخته میشود.

گیرد ( .)11ماالچ در پژوهشی عنوان میکند که ن

بنابراین ،سؤال اصلی پژوه

این است که آیا تمایب

به جابهجایی در بین حسابداران ،حسابرسان و استادان
دانشگاه ناشی از متییرهای ابهام و تعارض ن

بدون هدف مشخص منجر به فرسودگی شیلی
میشود .زیرا ،فعالیت در شیب دارای ابهام ن

است

نیازمند صرف انرژی ذهنی و روانی زیادی است (.)19

شیلی و فرسودگی

به عبارت دیگر ،صرف انرژی و وقت زیاد باعث

شیلی به عنوان متییرهای میانجی دارای نتایج رفتاری

هیجان عاطفی شده و منجر به فرسودگی شیلی

شامب رضایت شیلی و تعهد سازمانی است و سرانجام

میشود ( .)12نتایج پژوه های تجربی نیا نشاندهنده

موجب این تمایب میشود؟

رابطه مثبت و معنادار بین عوامب استرسزا و ابعاد

که به واسطهی متییرهای تن

سهگانه فرسودگی شیلی است .شواب و ایوانیکی در

مبانی نظری

پژوهشی با بررسی نمونهای شامب  263نفر معلم نشان

فرسودگی شیلی یک سندروم روانشناختی است

دادند که ابهام ن

و تعارض ن

با خستگی عاطفی

که در پاسخ به عوامب استرسزای شدید فردی در کار

و مسخ شخصیت مرتبط است ( .)53در حسابداری،

رخ میدهد ( .)56فرسودگی شیلی ترکیبی از سه

الو و همکاران در پژوهشی نشان دادند که ابهام ن

مؤلفه خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاه

و تعارض ن

با خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و
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الگوی علّی ابهام و تعارض ن

کاه

 ،تن

شیلی ،فرسودگی شیلی و ...

موف یت فردی رابطه مثبت و معناداری دارد

به فرسودگی شیلی است ( .)90ماالچ و لیتر در

( .)10ویریاسی و همکاران در پژوهشی با بررسی تأثیر

پژوهشی نگرانی خود در این رابطه را این گونه ابراز

عوامب استرسزای شیلی بر فرسودگی شیلی

میکنند که « ...افراد در مشاغلی مانند حسابداری و

حسابرسان عنوان کردند که عوامب استرسزای شیلی

مدیریت ساعات طوالنیتری کار میکنند اما توانایی

) تأثیر مثبت و

م ابله با فشارهای کاری را ندارند» .آنها استدالل

معناداری بر فرسودگی شیلی دارد ( .)11یوتامی و

میکنند که برای جلوگیری از خستگی عاطفی ،فرد

نهارتیو در پژوهشی نشان دادند که نوع شخصیت نیا

باید توانایی اعمال کنترل بر جنبههای مهم شیب

را بر فرسودگی

را داشته باشد ( .)90سویینی و سامرز نیا در

(ابهام ن

 ،تعارض ن

تأثیر تعارض ن
شیلی افاای

و ازدیاد ن

و ازدیاد ن

میدهد (.)16

خوی

پژوهشی استدالل میکنند که حجم کار اضافی
نیا

حسابداری در «فصب شلوغی کار» یکی از عوامب

افاون بر مطالب باال ،ابهام ن

مربوط به شیب است که باعث

اصلی فرسودگی شیلی است .افاون براین ،بسیاری از

فشارهای روانی بسیاری بر فرد میشود و این فشارها به

حسابدارن تازهکار به مطالعه اضافی (به عنوان نمونه،

شکبهای مختلف در رفتار فرد در محیطکاری خود

مطالعه برای آزمونهای حسابدار رسمی و حسابدار

را نشان میدهد .چند نمونه از این رفتار شامب

خبره) در طول سالهای اول فعالیت خود برای کسب

زودرنجی یا پرخاشگری در برخورد با همکاران و

مدارک حرفهای میپردازند که موجب افاای

حجم

مراجعهکنندگان ،بیتفاوتی و بیعالقگی به آراستگی

کاری آنها میشود ( .)1به طور کلی ،این عوامب

از عوامب مهم تن

ظاهر خود و دیگران ،کاه

و تعارض ن

خالقیت و نبود اعتماد به

نفس ،بیتفاوتی نسبت به کار و افاای

منجر به فرسودگی شیلی کارکنان میشود.

اشتباهها،

جکسون و همکاران در پژوهشی احساس مسخ

ناتوانی در تمرکا بر کار و ناتوانی در تصمیمگیری،

شخصیت بین کارکنان را بررسی کردند .به نظر آنان

خستگی مفرط ،ناراحتی و احساس گناه است (.)17

در مؤسسات ارائهدهنده خدمات حرفهای حسابداری،

در نظریه تن

نیا نیازهای شیلی و تواناییهای

کارکنان برای م ابله با این نیازها م ایسه میشود .تن
هنگامی رخ میدهد که وضعیت فردی بی

از حد

پیچیده ،مبهم و نامشخص باشد .نظریهپردازان تن
مانند مکگرت و شولر بر این باورند که تن

حسابداران تازه کار در چند سال اول کار خود تحت
سرپرستی یک سرپرست ارشد فعالیت میکنند .از این
رو ،آنها است الل و حق تصمیمگیری کامب ندارند
( .)12این نبود کنترل بر شیب ممکن است احساس

مربوط

سرخوردگی و اضطراب ایجاد کند ( )17که در

به شیب به وسیله ت اضای کار ایجاد میشود ( 11و

سطوح باالتر منجر به فرسودگی کارکنان میشود.

از حد و نبود کنترل و اطالعات

مکگرت در پژوهشی نشان داد کنترل برای درک

از عوامب مهم تعیینکننده بُعد خستگی عاطفی مربوط

استرس با اهمیت است و نبود مشارکت در

 .)13فشار کاری بی
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محدثه خواجوی و دکتر الهه برزگر

تصمیمگیری موجب احساس کنترلنداشتن بر

کاه

جنبههای مهم یا نیازهای شیلی کارکنان میشود.

آثار منفی ابهام ن

بنابراین ،تن

مربوط به شیب بر مسخ شخصیت تأثیر

میگذارد ( .)11همچنین ،بر اساس نتایج پژوهشی،
فرسودگی شیلی ن
ن

واسطهای بین سه بُعد تعارض

 ،عملکرد و تمایب به جابهجایی دارد (.)95

ابهام ن

در کارکنان میشود و سرانجام
بر متییرهای رضایت و عملکرد

شیلی را خنثی کرده و موجب باال رفتن عملکرد و
رضایت آنها میشود (.)99
میاان تعهد سازمانی و رضایت شیلی کارکنان بر
تمایالت آنها برای یافتن شیب جایگاین مؤثر است

یکوی از شاخصهای برتری یک سازمان نسبت بوه

( .)92گرگسون در پژوهشی اهمیت الگوی رضایت

سوازمان دیگور داشتن نیروی انسانی متعهد است.

شیلی و تعهد سازمانی را برای پی بینی تمایب به

وجود چنوین نیوروی متعهدی ،وجهه سوازمان را در

جابهجایی مطرح کرد .بر اساس نتایج پژوه

وی

اجتمواع مهوم جلووه داده و زمینوه را بورای رشود و

رضایت شیلی و تعهد سازمانی ارتباطی معمولی با

توسوعه سوازمان فوراهم مویکنود ( .)91نتایج

تمایب به جابهجایی دارد .به این صورت که رضایت

سطح

شیلی م دمهای بر تعهد سازمانی است و پی بینی

تعهد سازمانی و رضایت شیلی مهمترین پیامدهای

بهتری را از تمایب به جابهجایی ارائه میکند (.)59

فرسودگی شیلی برای حسابداران ،پلیس و کارکنان

نتایج پژوه های پیشین نشان میدهد که رضایت

سازمانهای دولتی است .افرادی که سطوح باالتر

شیلی و تعهد سازمانی با تمایب به جابهجایی رابطه

فرسودگی شیلی را تجربه کردهاند به احتمال زیاد

منفی دارد ( .)91بنابراین ،در واحدهایی که رضایت

تعهد کمتری به سازمان و نارضایتی بیشتری از شیب

کارکنان ضعیف است ،جابهجایی بیشتر از واحدهای

دارند ( 5و  .)19فوگارتی و کالبرز در

دیگر است .این رابطه منفی بین رضایت شیلی و میاان

پژوهشی نشان دادند حسابرسان داخلی با تجربه

جابهجایی کارکنان قویتر از رابطه منفی بین رضایت

موف یت فردی ،رضایت

شیلی و میاان حضور کارکنان در محب کار است.

شیلی پایینتر و حسابرسان داخلی با مسخ شخصیت و

از این بیان شد

پژوه های پیشین نشان میدهد که کاه

خوی

خستگی عاطفی و کاه
کاه

گفتنی است افاون بر عواملی که پی

موف یت فردی ،تعهد سازمانی کمتری دارند

عوامب دیگری نیا بر تمایب به جابهجایی کارکنان مؤثر

( .)9این کارکنان اغلب اشتیاق و تعهد برای کار

است .به عنوان نمونه ،در جامعهای با وضعیت اقتصادی

را با احساس سرخوردگی و اضطراب

نامطلوب ،ممکن است کارکنان سازمان رضایت شیلی

جایگاین میکنند ( .)90همچنین ،کارکنان با تجربه

خوبی نداشته باشند .با این وجود ،میاان جابهجایی هم

موف یت فردی ،احساس

کم است .زیرا ،امکان دستیابی به شیب دیگر یا

و تعهد کمتری نسبت

استخدام در سازمان دیگر بسیار کم است .به هرحال،

به سازمان خود دارند ( .)5رفتار پویای شیلی موجب

رضایت شیلی و ارت اء شیلی بر جابهجایی

خوی

مسخ شخصیت و کاه
رضایت کمتری از شیب خوی

افاای
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الگوی علّی ابهام و تعارض ن

 ،تن

شیلی ،فرسودگی شیلی و ...

پیشینه پژوه

کارکنان اثرگذار است ( 96و .)97
ونگ نشان داد که رضایت شیلی

الرسون و همکاران در پژوهشی با عنوان «مفاهیم

نتایج پژوه

با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد و تعهد سازمانی

و پیامدهای استرس شیلی حسابرسان داخلی» به

به طور غیرمست یم متییر واسطهای بین رضایت شیلی

بررسی چگونگی تأثیرگذاری استرس شیلی بر

(به طور مثبت) و تمایب به جابهجایی (به طور منفی)

فرسودگی شیلی و رضایت شیلی حسابرسان داخلی

صمد همه

آنان نشان داد که عوامب

است ( .)91بر مبنای نتایج پژوه

پرداختند .یافتههای پژوه

مؤلفههای رضایت شیلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت

استرسزای سازمانی (پاداش ،ساختار سازمانی و سبک

و معناداری دارد ( .)93همچنین ،در پژوهشی المبرت

نظارت) نسبت به عوامب استرسزای فردی (فشار

و همکاران عنوان کردند که رضایت شیلی رابطه

زمانی ،ابهام ن

)

منفی و معناداری با تمایب به جابهجایی کار و سه مؤلفه

برای حسابرسان داخلی منبع استرس بیشتری است .در

فرسودگی شیلی (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت

الرسون و همکاران متییرهای استرس در

وکاه

موف یت فردی) دارد ( .)20یافتههای پژوه

پژوه

 ،تعارض ن

و گرانباری ن

الگوی رگرسیون شامب دو عامب محیط و حجم کار

چان و می نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین

معرفی شد و نتایج نشان داد که عامب محیط با هر دو

رضایت شیلی و تمایب به جابهجایی وجود دارد و

عامب فرسودگی شیلی و نارضایتی شیلی رابطه مثبت

رضایت شیلی متییر میانجی (به طور غیرمست یم) بین

و معناداری دارد .همچنین ،حجم کار به عنوان عامب

تمایب به جابهجایی و سازگاری شیلی است .به این

استرسزای دیگر با فرسودگی شیلی رابطه مثبت و

صورت که سازگاری شیلی اثر مثبت بر رضایت

معناداری و با رضایت شیلی رابطه منفی و معناداری

شیلی و رضایت شیلی اثر منفی بر تمایب به جابهجایی

داشت (.)21

دارد ( .)25همچنین ،یافتههای پژوه
نشان داد که ابهام ن

چانگ و مونرو

جیراپا در پژوهشی به بررسی تأثیر سه متییر عوامب

و تن های

بر فرسودگی

 ،تعارض ن

استرسزا ،عدالت سازمانی و ازدیاد ن

مربوط به شیب ،عوامب ایجاد فرسودگی شیلی است.

شیلی پرداخت .وی تعداد  191پرس نامه بین

 ،سطوح

حسابرسان و حسابداران رسمی شاغب در مؤسسات

درکشده کارکنان از تن های مربوط به شیب را

ارائهدهنده خدمات حسابداری حرفهای تایلند توزیع

تحت تأثیر قرار میدهد و تن های مربوط به شیب بر

کرد .نتایج پژوه

جیراپا نشان داد که عوامب

فرسودگی شیلی مؤثر است که این امر به نوبه خود،

استرسزا ،عدالت سازمانی و ازدیاد ن

به این صورت که ابهام و تعارض ن

باعث کاه
میشود (.)51

22

سطح رضایت شیلی و تعهد سازمانی

بر فرسودگی

شیلی مؤثر است و سرانجام موجب تمایب به
جابهجایی میشود (.)29
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محدثه خواجوی و دکتر الهه برزگر

اکر و انبر در پژوهشی به اندازهگیری سطوح

مؤسسه حسابرسی در شهرهای پکانبارو ،باتم و مدان

فرسودگی شیلی و بررسی عوامب مؤثر بر آن در

اولفا و

آنان شامب

دانشگاههای ترکیه پرداختند .نمونه پژوه

در کشور اندونای بود .یافتههای پژوه
همکاران نشان داد که تعارض ن

اثر منفی و

 560نفر از دانشگاهیان در رشته حسابداری و

معناداری بر عملکرد حسابرس دارد در حالیکه

گروههای مالی در دانشکده اقتصاد و علوم مدیریت

خودکارآمدی و حساسیت اخالقی حرفهای اثر مثبت

در  71دانشگاه دولتی و خصوصی بود .نتایج پژوه

و معناداری بر عملکرد حسابرس دارد (.)27

اکر و انبر نشان داد که بهطور عمده بیشتر

ویون و همکاران در پژوهشی به بررسی فرسودگی

پی بینیهای فرسودگی شیلی ناشی از محیطکار

شیلی در بین افراد مت اضی کار پرداختند .نمونه مورد

است که از عواملی مانند حجم کار اداری و

بررسی آنان تعداد  13کارمند در کشور سنگاپور بود

دانشگاهی ،ارت اء و ارزیابی حاصب میشود (.)22

که شیب خود را از دست داده بودند .یافتههای

مته و همکاران رابطه بین تعارضکار-خانواده و

ویون و همکاران نشان داد که فرسودگی

پژوه

فرسودگی شیلی با توجه به سطح عملکرد حرفهای

حاصب از بیکاری و تالش برای پیدا کردن شیب

حسابداری را در سال  1059میالدی در شانلیاورفه

کیفیت تعهد سازمانی و

ترکیه بررسی کردند .یافتههای پژوه

آنان نشان داد

جدید ،ن
افاای

مهمی در کاه

تمایب به جابهجایی در کار ایفا میکند (.)21

که تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار رابطه

پنگ و همکاران در پژوهشی چگونگی تأثیر

مثبت و معناداری با فرسودگی شیلی دارد .همچنین،

خودارزیابی هستهای بر فرسودگی شیلی را با

سطح عملکرد فردی تأثیر معناداری بر فرسودگی

متییرهای میانجی تعهد سازمانی و رضایت شیلی
بررسی کردند .نتایج پژوه

شیلی در سطح حرفه حسابداری دارد (.)21

آنان نشان داد که

ژو و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه بین

خودارزیابی هستهای ،تعهد سازمانی ،رضایت شیلی و

و استرس شیلی

فرسودگی شیلی با یکدیگر رابطه معناداری دارد .به

در بین  110نفر از کارکنان دولتی در کشور چین

این معنا که الگوی معادالت ساختاری نشان داد که

آنان نشان داد که بین

خودارزیابی هستهای میتواند با متییرهای میانجی

و

تعهد سازمانی و رضایت شیلی بر فرسودگی شیلی به

تعارض ن

 ،ابهام ن

پرداختند .نتایج پژوه

 ،ازدیاد ن

اضطراب و استرس شیلی و ابهام ن
ازدیاد ن

 ،تعارض ن

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)26

طور معناداری تأثیر گذارد (.)23

اولفا و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

ال و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامب

 ،خودکارآمدی و حساسیت اخالقی

تأثیرگذار بر تمایب حسابرسان برای جابهجایی و تیییر

حرفهای در عملکرد حسابرسی پرداختند .نمونه مورد

شیب در سطح ملی و بینالمللی در کشورهای آمریکا

آنان شامب  521حسابرس از 13

آنان از دو

تعارض ن
آزمون پژوه

و هنک گنگ پرداختند .الگوی پژوه
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22

الگوی علّی ابهام و تعارض ن

 ،تن

شیلی ،فرسودگی شیلی و ...

نظریه نظامهای خانوادگی و نظریه ن

اجتماعی

دانشگاههای علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی

ال و

مهدوی و ابراهیمی بیانگر این

اقتباس شده است .بر اساس نتایج پژوه

بود .یافتههای پژوه

همکاران وضعیت تأهب در بین عوامب خانوادگی

بود که بین تعهد عاطفی سازمانی و تعارض بین حرفه

دارای بیشترین قدرت توضیحی است .همچنین،

و سازمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد (.)19

حسابرسان مرد نسبت به حسابرسان زن تمایب بیشتری
برای جابهجایی و تیییر شیب دارند (.)10

عوامب استرسزا بر رضایت شیلی و عملکرد شیلی در

جورج و والیو در پژوهشی رابطه بین عدالت
سازمانی و تمایب به جابهجایی در حرفه حسابداری را
بررسی کردند .بر اساس یافتههای پژوه

حاجیها و زارعی در پژوهشی به بررسی تأثیر

آنان

عدالت سازمانی با تمایب به جابهجایی حسابداران
رابطه معکوس و معناداری دارد (.)15

بین حسابداران بخ
پژوه

علوم پاشکی قاوین پرداختند .یافتههای پژوه

حاجیها و

زارعی نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین ابهام
 ،تعارض ن

با رضایت شیلی و

و ازدیاد ن

عملکرد شیلی وجود دارد (.)12

شیلی و عوامب مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه
آنان

آنان شامب کارکنان اداره کب امور مالیاتی

استان سیستان و بلوچستان بود .نتایج پژوه
ن

خاتونی و همکاران در پژوهشی به بررسی استرس

عمومی پرداختند .جامعه آماری

مرویانحسینی و الری دشتبیاض در پژوهشی
ن

فرسودگی شیلی در رابطه بین استرس و عملکرد

نشان داد که شدت استرس شیلی در بیشتر حسابداران

شیلی حسابرسان را بررسی کردند .نمونه مورد بررسی

خاتونی و همکاران

آنها شامب  159حسابرس شاغب در مؤسسات

نشان داد که رابطه معناداری بین میاان استرس شیلی

حسابرسی بود .نتایج پژوه

مرویانحسینی و الری

تجربهشده و جنسیت ،سن و ساب هکاری کارکنان

دشتبیاض حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین

وجود دارد .به طوری که زنان شاغب در این حرفه و

استرس شیلی و فرسودگی شیلی و رابطه منفی و

نیا کارکنانی که دارای سن و ساب ه کمتری بودند

معنادار بین فرسودگی شیلی و عملکرد شیلی

شدت استرس باالتری را تجربه میکردند و مهمترین

حسابرسان بود .همچنین ،رابطه منفی استرس شیلی با

عامب ایجادکننده استرس شیلی در این کارکنان

عملکرد شیلی از طریق متییر میانجی فرسودگی شیلی

زیاد است .همچنین ،نتایج پژوه

ازدیاد ن

بود که نسبت به سایر عوامب در اولویت

تأیید شد (.)11

قرار گرفت (.)11
مهدوی و ابراهیمی به بررسی تأثیر اخالقیات بر
تعهد سازمانی و حرفهای حسابداران پرداختند .نمونه

الگوی مفهومی پژوه
بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوه
مفهومی پژوه

پژوه

آنان شامب  510نفر از کارشناسان حسابداری
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به شرح شکب شماره  5است.

الگوی

محدثه خواجوی و دکتر الهه برزگر

عوامل استرسزا

تنش مربوط به شغل
تمایل به

ابهام ن

نبود کنترل و اطالعات

تعارض ن

فشار کاری بی

جابهجایی

از حد

شكل  :1الگوی مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوه

فرسودگی شیلی به کمک پرس نامه ماالچ (،)57

بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوه
پژوه

فرضیههای

به شرح زیر تدوین شد:

فرضیه  .5بین تعارض ن

پرس نامه ریاو هوس و لیرتامن ( ،)16دادههای

و فرسودگی شیلی رابطه

مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه  .1بین ابهام ن

مربوط به تمایب به جابهجایی با استفاده از پرس نامه
وال

و فرسودگی شیلی رابطه

مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه  .9بین تن

دادههای مربوط به تعارض و ابهام ن

با استفاده از

و همکاران ( ،)17دادههای مربوط به رضایت

شیلی به کمک پرس نامه هوپاک ( ،)11دادههای
مربوط به تن

مربوط به شیب و فرسودگی شیلی

مربوط به شیب با استفاده از پرس نامه

کاهن و همکاران ( ،)11دادههای مربوط به تعهد

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سازمانی با استفاده از پرس نامه مودی و همکاران

فرضیه  .2بین رضایت شیلی و تمایب به جابهجایی

( )13جمعآوری شد .دادههای به دست آمده از

رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

پرس نامههای توزیع شده با استفاده از نرمافاار لیارل
نسخه  1/10تجایه و تحلیب شده است.

روش پژوهش

روایی و پایایی پرس نامه
حاضر از نظر هدف کاربردی و از آن جا که

برای بررسی پایایی پرس نامهها از روش ضریب

پژوه

رابطه بین متییرها بررسی میشود از نوع همبستگی

آلفای کرونباخ استفاده شد .میاان آلفای محاسبه شده

است و همچنین ،به دلیب استفاده از پرس نامه برای

برای پرس نامه فرسودگی شیلی ،تمایب به

گردآوری دادهها از نوع پژوه های پیمایشی است.
دادههای مورد نیاز این پژوه

جابهجایی ،تعارض و ابهام ن

 ،تن

مربوط به شیب،

با استفاده از

تعهد سازمانی و رضایت شیلی ،به ترتیب ،برابر با

پرس نامه گردآوری شده است .دادههای مربوط به

 %61 ،%15 ،%76 ،%71 ،%66و  %10بود که نتایج
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آلفای بدست آمده نشان میدهد اباار اندازهگیری از
پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار است.

 ،عدد ثابت برابر با  5/36و  ،دقت برآورد است.
به دلیب بکارگیری پرس نامه با طیف لیکرت  1درجه،
بارگترین م دار  1و کوچکترین م دار  5خواهد بود.

جامعه آماری و نمونه پژوه
جامعه آماری پژوه

بنابراین ،انحراف معیار آن برابر با  0/66است .این م دار
شامب حسابداران،

حسابرسان و استادان دانشگاه در رشته حسابداری

بیشینه انحراف معیار است .همچنین ،سطح اطمینان %31
و دقت برآورد  %5در نظر گرفته شده است.

است که با توجه به ماهیت پژوه  ،حجم زیاد جامعه

با در نظر گرفتن پرس نامههایی که امکان

و این موضوع که امکان بررسی تمامی جامعه آماری

برگشت آنها وجود نداشت ،تعداد  159پرس نامه

وجود نداشت از روش نمونهگیری در دسترس استفاده

بین حسابداران ،حسابرسان و استادان دانشگاه در سال

شد .نمونه آماری حسابداران شامب حسابداران

 5931توزیع شد .پس از حذف پرس نامههای

شرکتها و حسابرسان نیا شامب مؤسسات حسابرسی

مخدوش ،تعداد  530پرس نامه مبنای تجایه و تحلیب

رفیعی ،آرین حساب شیراز ،شاکر پارس ،آزمون تراز

قرار گرفت که از این تعداد  10پرس نامه به وسیله

پارس و دفتر سازمان حسابرسی در شیراز بود .استادان

حسابرسان 30 ،پرس نامه بهوسیله حسابداران و 10

دانشگاه شامب استادان دانشگاههای تهران ،شیراز ،آزاد

پرس نامه به وسیله استادان دانشگاه تکمیب شده است.

اسالمی واحد شیراز و مرودشت ،دانشکده فنی و
حرفهای سما شیراز و مؤسسههای غیرانتفاعی حافظ و

متییرهای پژوه

زند شیراز بود .همچنین ،به دلیب مشخص نبودن حجم

در این پژوه

تعارض ن

و ابهام ن

متییرهای

مربوط به شیب ،فرسودگی

جامعه و اطالعنداشتن از واریانس جامعه ،با استفاده از

برونزا (مست ب) و تن

رابطههای شمارههای  5و  ،1در زیر ،حجم نمونه

شیلی ،رضایت شیلی ،تعهد سازمانی و تمایب به

حدود  570نفر بدست آمد:

جابهجایی کار متییرهای درونزا (وابسته) است.

رابطه 5
یافتهها
رابطه 1

ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها
در این بخ

از تجایه و تحلیب آماری به بررسی

 ،انحراف معیار؛

،

چگونگی توزیع نمونههای آماری از حیث متییرهایی

بارگترین م دار طیف لیکرت؛

،

چون جنسیت ،سن ،تحصیالت ،شیب و ساب هکار

کوچکترین م دار طیف لیکرت؛  ،6عدد ثابت؛

پرداخته شده است .شاخصهای آمار توصیفی در

که در آن
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مورد ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها معرف آن

 95نفر دکترا بوده است .بنابراین %69/7 ،از

است که از تعداد  530نفر پاسخگو  599نفر را مردان

پاسخدهندگان تحصیالت کارشناسیارشد و دکترا

و  17نفر را زنان تشکیب دادهاند .میانگین و انحراف

دارند .پاسخدهندگان شامب  10نفر حسابرس 30 ،نفر

معیار سن پاسخدهندگان ،به ترتیب 5/16 ،و 0/159

حسابدار و  10نفر استاد دانشگاه است .میانگین و

است .میاان تحصیالت آنها ،به ترتیب 2 ،نفر

انحراف معیار ساب هکاری پاسخگویان ،به ترتیب،

کاردانی 61 ،نفر کارشناسی 30 ،نفر کارشناسیارشد و

 1/26و  5/901است .همچنین %30/1 ،از افراد در

جدول  :1ویژگیهای شخصیتی آزمودنیها
متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

شیب

ساب هکار

رشته تحصیلی

سطوح متغیر
مرد

تعداد
599

درصد
70

زن

17

90

11-91

556

65/5

91-21

23

11/1

21-11

51

3/1

 11به باال

7

9/7

کاردانی

2

0/01

کارشناسی

61

92/1

کارشناسی ارشد

30

27/2

دکترا

95

56/9

حسابرس

10

16/9

حسابدار

30

27/2

استاد دانشگاه

10

16/9

سایر
1-50

6
70

3/2
96/1

50-51

11

52/7

51-10

10

50/1

 10به باال

19

51/5

حسابداری

571

30/1

مدیریت

55

1/1

اقتصاد

5

0/1

میانگین

انحراف معیار

5/90

0/213

5/16

9/71

9/27

1/26

1/26

0/159

0/797

5/193

5/901

5/901
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رشته حسابداری تحصیب کردهاند که این امر میتواند
به اعتبار پژوه

تجایه و تحلیب دادهها

و نتیجهگیری بهتر از آن کمک

شایانی کند.

در بررسی الگوها باید از مناسببودن و برازش
مطلوب آن اطمینان حاصب کرد .به این منظور باید

در جدول شماره  1اطالعات توصیفی مربوط به

آماره مجذور کای و سایر معیارهای مناسببودن

گاارههای پرس نامه ارائه شده است .همانطور که

برازش الگو بررسی شود .در ادامه ،حاالت بهینه

جدول مابور نشان میدهد کجی و کشیدگی برای

الگوی مناسب تشریح شده است .میاان مجذور کای

بین  -5و  +5است .بنابراین ،توزیع

به درجه آزادی باید کوچکتر از  9باشد و هر چه

تمامی متییرها نرمال است .همچنین ،فرض خطیبودن

کمتر باشد بهتر است .زیرا ،این آزمون اختالف بین

بررسی شده است .در

دادهها را نشان میدهد .شاخص جذر برآورد واریانس

متییرهای پژوه

نیا از طریق نمودار پراکن

نتیجه ،میتوان برای تجایه و تحلیب یافتههای پژوه

خطای ت ریب ،هر قدر به صفر نادیکتر باشد ،برازش

از روش تحلیب مسیر استفاده کرد.

بیشتر الگو را نشان میدهد .در صورتی که معیارها

جدول  :2اطالعات توصیفی گزارههای پرسشنامه
میانگین

متغیر

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

عوامل استرسزا
ابهام ن

11/29

2/02

()0/77

0/671

تعارض ن

52/61

9/11

0/911

()0/513

تنش مربوط به شغل
نبود کنترل و اطالعات
فشار کاری بی

از حد

50/22

1/31

0/917

()0/099

1/79

5/39

0/112

0/617

فرسودگی شغلی
خستگی عاطفی

51/06

2/02

0/313

0/331

مسخ شخصیت

9/11

5/17

0/391

0/100

52/11

5/31

()0/213

0/337

کاه

موف یت فردی

نتایج رفتاری
تعهد سازمانی

19/76

2/10

()0/172

0/333

رضایت شیلی

53/07

2/07

()/779

0/675

برونداد کار
تمایب به جابهجایی
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برازش مناسبی را ارائه ندهد باید به اصالحات الگو با

که بیانگر تأثیرگذاری کمتر و معنادار نبودن آنهاست

استفاده از خروجی مربوط به اصالح الگو پرداخت و

حذف شد و الگوی جدیدی بدست آمد .نتایج نکویی

سپس با استفاده از الگوی اصالحشده سؤالها و

برازش الگویی که پس از حذف مسیرهای ذکر شده

فرضیهها بررسی شود .در ابتدا ،الگو با توجه به مبانی

بدست آمد ( = 0/06جذر برآورد واریانس خطای

نظری و مسیرهای (اتصاالت) با همبستگی معنادار ،رسم

ت ریب = 57 ،درجه آزادی و  = 90/51مجذور کای)

شد .نتایج نکویی برازش اولیه ( = 0/516جذر برآورد

نشان دهنده برازش مناسب الگو بود .در شکب شماره 1

واریانس خطای ت ریب =50 ،درجه آزادی و =93/11

الگوی برازش شده پژوه

ارائه شده است.

مجذور کای) نشان داد که با توجه به جذر برآورد
واریانس خطای ت ریب که باالتر از  0/01است برازش

تأیید الگو

الگو ضعیف است .سپس ،مسیرهایی که دارای بتایی

مشخصههای نکویی برازش الگوی پی بینی


(عامبهای استاندارد شده) با ضرایب کمتر از  0/5بود

تمایب به جابهجایی در جدول شماره  9ارائه شده

شكل  :2الگو در حالت ضرایب استاندارد
جدول  :3مشخصههای نكویی برازش الگوی پیشبینی تمایل به جابهجایی
مشخصه
نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()x /df
1

شاخص برازش تطبی ی )(CFI
شاخص نکویی برازش )(GFI
شاخص نکویی برازش تعدیب شده )(AGFI
جذر برآورد واریانس خطای ت ریب )(RMSE

برآورد
90/51÷57=5/1
0/33
0/37
0/3
0/06
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است .م دار مجذور کای به درجه آزادی برابر  5/1و

نشاندهنده برازش مناسب و کافی الگو است.

کوچکتر از  9است که م دار مناسبی است.

شاخصهای برازش تطبی ی ،نکویی برازش و نکویی

پایینبودن میاان این شاخص نشاندهنده تفاوت کم

برازش تعدیب شده بارگتر از م دار  0/3است که

بین الگوی مفهومی پژوه

با دادههای مشاهده شده

همگی نشاندهنده مطلوبیت الگو است.

است .همچنین ،م دار جذر برآورد واریانس خطای

در جدول شماره  2نتایج آثار مست یم

ت ریب برابر با  0/06و بین  0/01و  5است که

بر متییرهای

اثر مستقیم
ابهام نقش بر:
نبود کنترل و اطالعات
فشار کاری بی از حد
تعارض نقش بر:
نبود کنترل و اطالعات
فشار کاری بی از حد
ابهام نقش بر:
خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
کاه موف یت فردی
تعارض نقش بر:
خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
کاه موف یت فردی

استانداردشده ابهام ن

و تعارض ن

جدول  :4برآوردهای ضرایب اثر مستقیم
خطای استاندارد برآورد
عامل استاندارد شده
*

()0/29
* ()0/13

0/02
0/09

*

0/12
*0/92

0/01
0/09

*

()0/17
*()0/12
*0/26

0/06
0/01
0/09

*

0/59
-

0/07
0/05
-

*

0/07
0/06

ابهام نقش بر:
تعهد سازمانی
رضایت شیلی

0/29
*()0/12

تعارض نقش بر:
تعهد سازمانی
رضایت شیلی

-

0/02
0/02

t
()6/31
()2/26
9/3
1/95
()6/61
()2/16
7/01
2/1
1/17
7/19
7/52
()0/36
()2/71

ابهام نقش بر:
تمایب به جابهجایی

-

0/02

()2/1

تعارض نقش بر:
تمایب به جابهجایی

*0/11

0/07

1/91
P< 0/05

22

مجله حسابداری سالمت ،سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی  ،51بهار و تابستان 5931

*

محدثه خواجوی و دکتر الهه برزگر

جدول  :5ضرایب استاندارد شده آثار مستقیم و غیرمستقیم و آثار کل متغیرها بر تمایل به جابهجایی
آثار مستقیم

متغیر

آثار کل

آثار غیرمستقیم

تأثیرپذیری تمایل به جابهجایی از:
ابهام ن

-

* ()0/15

* ()0/15

تعارض ن

*0/11

*0/91

*0/59

نبود کنترل و اطالعات

* ()0/55

0/09

*0/27

-

*0/11

0/05

خستگی عاطفی

*0/2

0/06

()0/06

مسخ شخصیت

-

0/05

()0/01

-

()0/06

*0/11

تعهد سازمانی

-

()0/03

()0/03

رضایت شیلی

* ()0/1

*0/5

* ()0/5

فشار کاری بی

کاه

از حد

موف یت فردی

P< 0/05

*

درونزا ارائه شده است .همانطور که در این جدول

مناسب است .پایینبودن میاان این شاخص نشاندهنده

اثر مست یم ( )0/11بر

با دادههای

نشان داده شده تعارض ن
متییر تمایب به جابهجایی دارد.

تفاوت کم بین الگوی مفهومی پژوه

مشاهده شده است .همچنین ،م دار جذر برآورد

در جدول شماره  1نتایج آثار مست یم ،غیرمست یم

واریانس خطای ت ریب نشاندهنده برازش مناسب و

بر متییر تمایب به جابهجایی

کافی الگو بود .شاخصهای برازش تطبی ی ،نکویی

ارائه شده است .همانطور که جدول مابور نشان

برازش و نکویی برازش تعدیبشده نیا همگی

و کب متییرهای پژوه
میدهد تعارض ن

به عنوان متییر برونزای پژوه

اثر مست یم بر تمایب به جابهجایی دارد .همچنین ،اثر
غیرمست یم هر دو مؤلفه ابهام ن
ن

مطلوبیت الگو را نشان داد .آثار مست یم استانداردشده
نشان داد که تعارض ن

اثر مست یم بر متییر تمایب به

( )-0/15و تعارض

جابهجایی دارد .همچنین ،اثر غیرمست یم هر دو مؤلفه

( )0/91بر تمایب به جابهجایی از نظر آماری در

بر تمایب به جابهجایی

سطح  0/05معنادار است.

ابهام ن

و تعارض ن

معنادار است .این آثار بیانگر ن
مؤلفههای درونزای پژوه

نتیجهگیری

واسطهای مؤثر

بر تمایب به جابهجایی

است .همچنین ،این نتیجه نشان میدهد که تعارض

نتایج نشان داد که م دار مجذور کای الگوی پژوه

مربوط به شیب به علت فشارکاری

ن

باعث تن

بی

از حد و نبود کنترل و اطالعات است که سپس
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شیلی ،فرسودگی شیلی و ...

 ،تن

افاون بر مطالب باال نتایج این پژوه

منجر به فرسودگی شیلی از لحاظ خستگی عاطفی و
مسخ شخصیت میشود .این امر باعث نارضایتی از

که تن

شیب شده و در نتیجه فرد به احتمال زیاد به دنبال شیب

بر خستگی عاطفی و مسخ شخصیت تأثیر دارد .این

جایگاین خواهد بود.

نتایج با نتایج پژوه های پیشین همسو نیست .زیرا ،در

حسابداران به دلیب فشار کاری بی

شیلی (فشار کاری بی

نشان میدهد

از حد) به طور مست یم

از حد شیلی

این رابطه نتایج پژوه های پیشین نشان داده است که

تمایب شدیدی به جابهجایی و ترک شیب خود دارند

شیلی منجر به مسخ شخصیت ( 11و  )90و

( .)7-3نتایج پژوه

چان و همکاران نشان داد که

تن

موف یت فردی میشود ( .)65بنابراین ،این نتایج

کاه

شناسایی روشهای مختلف حمایت سازمان از

شواهدی تجربی برای پژوه هایی با این سؤال فراهم

حسابدارانی که به تازگی استخدام شدهاند به منظور

میکند که آیا دو بُعد دیگر فرسودگی شیلی (مسخ

تعهد سازمانی ،رضایت شیلی و ب ای آنها با

موف یت فردی) نشاندهنده اجاای

افاای

اهمیت است ( .)60نتایج این پژوه
و تعارض ن

که ابهام ن

شیلی کارکنان (فشارکاری بی

نشان میدهد

بر سطح درک تن

فرسودگی شیلی (خستگی عاطفی و کاه

سندرم فرسودگی شیلی است یا در واقع ،عواقب
خستگی عاطفی است؟ (.)61-62

از حد و نبود کنترل

و اطالعات) تأثیر دارد .همچنین ،اثر ابهام ن

شخصیت و کاه

بر

در این پژوه  ،پژوه

فوگارتی و همکاران ()5

بسط داده شده است .به این صورت که تن

شیلی به

موف یت

عنوان متییر میانجی دیگر و قبب از فرسودگی شیلی

بر فرسودگی شیلی

اضافه شده است .با وجود این واقعیت که رفتارهای

(خستگی عاطفی) مست یم است .این نتایج با نتایج

خروج کارمندان و مرخصی بدون ح وق و تمایب به

فوگارتی و همکاران همسو است ( .)5افاون

جابهجایی با یکدیگر رابطه دارد در پژوه های

اثر غیرمست یمی نیا

پیشین ( 59 ،5و  )52برای بررسی تمایب به جابهجایی

شیلی (فشار کاری بی

از حد) بر

به وضوح تن

شیلی وارد الگو نشده است .نتایج

فرسودگی شیلی دارد .هر چه ابهام ن

و تعارض

حاصب از این پژوه

فردی) و اثر تعارض ن
پژوه

براین ،ابهام ن
از طریق تن
ن

و تعارض ن

بیشتر باشد ،تن

شیلی و به دنبال آن خستگی

عاطفی و مسخ شخصیت (فرسودگی شیلی) افاای
مییابد .خستگی عاطفی به طور مست یم تعهد سازمانی
را کاه

استرسزا باعث تن

نشان میدهد که عوامب
شیلیشده که به نوبه خود بر

فرسودگی شیلی تأثیر دارد .در الگوی مفهومی این
پژوه

تعهد سازمانی و رضایت شیلی به عنوان

میدهد و به طور غیرمستفیم رضایت شیلی

متییرهای میانجی (پیامدهای رفتاری) فرسودگی شیلی

میدهد .بنابراین،

و تمایب به جابهجایی به عنوان نتیجه فرسودگی شیلی

کارمندان ناراضی و غیرمتعهد به دنبال شیب جایگاین

در نظر گرفته شده است اما در پژوه

فوگارتی و

و ترک شیب خود هستند.

همکاران ( )5تعهد سازمانی که مهمترین عامب برای

را از طریق تعهد سازمانی کاه
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بررسی تمایب به جابهجایی است ( 52 ،59و )91

فراهم شود تا برنامهریاان شیلی حسابداران و سایر

بررسی نشده است .در این رابطه ،نتایج این پژوه

اعضای گروه فعال در زمینه حسابداری از اهمیت متییر

نشان داد که خستگی عاطفی اثر مست یمی بر تعهد

تعارض ن

و آثار و پیامدهایی که به جا میگذارد

برخالف

از پی

آگاه شوند .نظر به آثار منفی و مست یم

سازمانی دارد .یافتههای این پژوه

بی

پژوه های پیشین ( 61 ،59و  ،)66تعهد سازمانی را

ابهام ن

به عنوان م دمهای بر رضایت شیلی در الگوی تمایب

پیشنهاد میشود دستاندرکاران از طریق آموزش

به جابهجایی نشان میدهد .همچنین ،بُعد مسخ

مؤلفههای فرهنگی و مجموعهای از مهارتهای مورد

شخصیت به طور قابب توجهی بر رضایت شیلی اثر

نیاز در رابطه با سازمانها شرایطی را برای حسابداران

فوگارتی و همکاران

ایجاد کنند تا بتوانند از پیامدهای مثبت و مطلوب اداری

( )5نشان داد که هر سه بُعد فرسودگی شیلی اثر

آن در رابطه با امور تخصصی و مالی بهره بیشتری ببرند.

معکوسی بر رضایت شیلی دارد .فرسودگی شیلی تنها

نظر به آثار خستگی عاطفی بر تمایب به جابهجایی

از طریق بُعد خستگی عاطفی تأثیر مست یمی بر تمایب

پیشنهاد میشود سازمانها در تشریک مساعی با

به جابهجایی دارد .فرسودگی شیلی (مسخ شخصیت)

یکدیگر و با زمینهسازی برای رضایت شیلی مناسب،

از طریق رضایت شیلی بر تمایب به جابهجایی اثر

تعارض ن

و ابهام ن

حسابداران ،حسابرسان و

غیرمست یم دارد ( .)5بر اساس نتایج این پژوه

استادان دانشگاه را کاه

دهند تا موجب باور بیشتر

فرسودگی شیلی (خستگی عاطفی) از طریق رضایت

آنها به توانمندیها و ظرفیتهای خود و آثار آن در

شیلی و تعهد سازمانی بر تمایب به جابهجایی اثر

زمینههای شیلی ،هیجانی و اجتماعی شوند .همانطور

دارد .در حالی که نتایج پژوه

غیرمست یم دارد .در واقع ،این نتایج با نتایج پژوه
بلین ( )67همسو است .نتایج پژوه

بر تن

شیلی ،در حالی که نباید چنین باشد،

که نتایج این پژوه

نشان داد میاان واریانس

بلین نشان داد

تبیینشده تمایب به جابهجایی در الگوی مربوط برابر با

که رضایت شیلی مهمترین عامب برای پی بینی تمایب

 0/53است که این امر بیانگر اهمیت بیچون و چرای

به جابهجایی دانشجویان حسابداری است در حالی که

متییرهای تن

شیلی و فرسودگی شیلی است .از این

تعهد سازمانی دارای اثر غیرمست یم معنادار بر تمایب به

رو ،توجه ویژه حسابداران ،حسابرسان ،استادان دانشگاه

جابهجایی است (.)67

در رشته حسابداری و سایر دستاندرکاران حسابداری
به ن

پیشنهادهای کاربردی
نتایج پژوه
ن

تن

شیلی و فرسودگی شیلی بر تمایب به

جابهجایی را طلب میکند.

حاضر حاکی از اثر با اهمیت تعارض

بر تمایب به جابهجایی است .بنابراین ،پیشنهاد

میشود مطابق با نتایج این پژوه  ،شرایط به گونهای

محدودیتهای پژوه
در الگوی این پژوه

به علت تعداد زیاد متییرها
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...  فرسودگی شیلی و،شیلی

پیشنهاد برای پژوه های آینده
متییرهای

در پژوه های آینده میتوان ن

 تن،

الگوی علّی ابهام و تعارض ن

 شناختی و،امکان بررسی برخی متییرهای بافتی
،انگیاشی مانند طب ه اقتصادی و اجتماعی

 اجتماعی، انگیاشی و نیا طب ه اقتصادی، شناختی،بافتی

، خوشبینی و شادکامی،جهتگیریهای هدفی

 میتوان تأثیر متییرهای، همچنین.و سن را بررسی کرد

.هدفهای معطوف به آینده و غیره وجود نداشت

حجم باالی کار در یک دوره زمانی معین و

،پرس نامه

محیطکاری به عنوان متییرهای کنترلی و یا تأثیر عوامب

محافظهکاری برخی پاسخدهندگان در پاسخگویی به

خارج از محیطکار و عوامب مربوط به روابط کارکنان

سؤالها و نبود انگیاه کافی در برخی پاسخدهندگان

.بررسی کرد

را در الگوی پژوه

بر متییرهای پژوه

ذاتی

.بود

محدودیتهای

،همچنین

نیا از دیگر محدودیتهای پژوه
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