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 چكیده
 

 جوایی  جابوه و افواای  تمایوب بوه     یکی از پیامدهای فوری استرس و فشارهای روانی، پدیده فرسوودگی شویلی   :مقدمه

با توجوه بوه ن و  مهموی کوه حرفوه       . به افاای  است رو حسابداری حرفهشیوع و میاان استرس و فرسودگی در . است

فرسوودگی   ،تن  شویلی ابهام و تعارض ن  ،  علّی بررسی الگویبه حسابداری در پیشرفت اقتصاد دارد، این پژوه  

  .پردازددانشگاه می استاداندر حسابداران، حسابرسان و  جایی جابهو تمایب به شیلی 

حسابداران، نفر از  530 شامب پژوه آماری  جامعه .همبستگی است-توصیفیپژوه  حاضر از نوع  :روش پژوهش

برای تجایه و تحلیب  واست  نامه پرس  ها آوری داده جمعاباار . است 5931دانشگاه در سال استادان حسابرسان و 

   .ه استها از روش تحلیب مسیر استفاده شد داده

مسخ  و خستگی عاطفی)ن   بر هر دو مؤلفه فرسودگی شیلی ابهام که  دهد مینشان پژوه  نتایج  :ها یافته

تعارض ن   تنها بر  .اثر مست یم مثبت و معنادار داردبر کاه  موف یت فردی  واثر مست یم منفی و معنادار ، (شخصیت

 جایی جابهاثر ابهام ن   بر تمایب به  ،غیرمست یم آثار رابطه بادر  .ؤلفه خستگی عاطفی اثر مست یم مثبت و معنادار داردم

ای مؤثر مثبت و معنادار است که این امر بیانگر ن   واسطه جایی جابهمنفی و معنادار و اثر تعارض ن   بر تمایب به 

  .است جایی جابهابهام ن  ، تعارض ن   و تمایب به  بین زا درونمتییرهای 

، ی پژوه ، به ویژهزا درونگیری متییرهای  ابهام ن   در شکب تعارض ن   و با توجه به ن   مهم :گیری نتیجه

د تا دستیابی به هدف اصلی ناسایی شوعوامب اثرگذار بر این متییرها ش باید جایی جابهمتییر نهایی یعنی تمایب به 

مناسب و بدون آوری محیطی با فراهم ،بنابراین. دشوپذیر  با سهولت بیشتری امکان (جایی جابهبه کاه  سطح تمایب )

  .دست یافت این هدفتوان به استرس و فشار کاری می
   

 .فرسودگی شیلی، تن  مربوط به شیب ،جایی جابهتمایب به ابهام ن  ، تعارض ن  ، : های کلیدی واژه
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 مقدمه

 

انسان  زندگی در پیچیدگییکی از عواملی که موجب 

تواند دیگر  که میاست ط شیلی محی شودمی

. قرار دهد تأثیرهای زندگی او را نیا تحت  بخ 

در محیط هر فرد  زندگی روزانه ای ازقسمت عمده

از مفاهیم فرسودگی شیلی  .شودمی سپریوی  کار

 اخیر هایسال دراسان و سایر علوم شن مورد توجه روان

روانی مرتبط های فشاربا رسد به نظر میاست که 

دهد که بین فشارهای روانی وقتی رخ می ؛دباش

فرد برای  یتوانای محیط با ها و انتظاراتخواسته

به هر . داشته باشدنها تعادل وجود  دادن به آن پاسخ

افاای  پیدا کند و فرد های محیط میاان که خواسته

 اشته باشدتری د ها توانایی کمدادن به آن برای پاسخ

باعث تجربه در نتیجه که  شودفشار روانی ایجاد می

 یفرسودگ. دشوسودگی شیلی میمنفی در فرد و فر

 جایی جابهاز عوامب مؤثر بر تمایب به  چنین هم یشیل

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

ی بر تمایب شیل یفرسودگتأثیر بال وه  ی درباره اندکی

که ( 1و  2) انجام شده استحسابداران  جایی جابهبه 

 مدیریت مانند یتازگی مشاغل به ها آنبر مبنای نتایج 

 فرسودگی معرض خطر در نیا حسابداری یا و فروش

 در پژوهشیبائو و همکاران  (.6)اند شده قلمداد شیلی

 خدماتدهنده که در مؤسسات ارائه نشان دادند

رضایت شیلی پایین عوامب مختلفی همراه با حسابرسی 

، فرسودگی کار ساعات طوالنی نمونه،  عنوان به)

 جایی جابه از دالیب (های عادی و غیره فعالیت ،شیلی

رتبه در در کارمندان عالی جایی جابه .(7) ستباال

و حسابرسی دهنده خدمات حسابداری  مؤسسات ارائه

مشکالت  (.7-3) کند ایجاد میرا  تیای مشکالحرفه

 ناشی ازتواند  میباال در میان کارکنان  جایی جابه

ی ضعیف، روحیه پایین ایر برنامهمنفی مانند  عوامب

و افاای  ( 50)کارکنان، برخورد شدید با مشتری 

  (.55) باشدهایی برای جایگاینی و آموزش هاینه

دلیب فشار  به ای حرفه حسابدارانجایی  جابهمیاان 

جایی پرهاینه  بنابراین، این جابه. زیاد کاری باالست

در نتیجه، شناخت درست از علت (. 51)است 

و  ترک شیب مربوط جایی حسابداران و جابه

حرفه  در زمینهدیگر  ها به شیلی آوردن آن روی

از  ریغای حسابداری و یا تیییر جهت به حرفه

موجب  این موضوع .ی دارای اهمیت استحسابدار

در زمینه الگوی فرسودگی  زیادی های پژوه شد تا 

در این رابطه که  انجام شود جایی شیلی و تمایب به جابه

، (5) فوگارتی و همکارانهای توان به پژوه  می

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

به بررسی عواملی فراتر از عوامب  در پژوهشی همکاران

در  .پرداختندفرسودگی شیلی  الگویزا در استرس

فرسودگی شیلی یک متییر مهم  پژوه  آنان الگوی

ابهام  نمونه، عنوان به)زا    عوامب استرسمیانجی بین ن

یج رفتاری و و نتا( ازدیاد ن   و ن  ، تعارض ن  

 و عملکرد، رضایت شیلی نمونه، عنوان به)نگرشی 

در الگوی پژوه  . (5) بود (جایی جابهتمایب به 

تن  مربوط به شیب و تعهد به  فوگارتی و همکاران

با توجه  ،اما در پژوه  حاضر توجه نشده بودسازمانی 

متییرهای  ،(51)چانگ و مونرو پژوه   الگویبه 

  .است مد نظر قرار گرفتهمذکور 
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 شده  شناخته محرک یک شیب به مربوط تن 

 دهد می رخ زااسترس عوامب به پاسخ در که است

 ناشی از شیب به مربوط تن  پژوه  این در .(51)

 است خود شیب در افراد استرس به مربوط های تجربه

 از  بی  کاری فشار و اطالعات و کنترل نبود شامب که

 ، تن  مربوط بهپژوه  حاضردر الگوی  .شود می حد

و تعهدات  فرسودگی شیلی امبعنوان ع به شیب

فرسودگی  عنوان عواقب سازمانی و رضایت شیلی به

به عنوان نتیجه  جایی جابهتمایب به چنین،  همشیلی و 

به در این رابطه  تعیین شده است کهفرسودگی شیلی 

ابهام  نمونه، عنوان به)زا عوامب استرس تأثیربررسی 

، تن  مربوط به شیب، (ن   و تعارض ن  

تعهد سازمانی و )فرسودگی شیلی و نتایج رفتاری 

حسابداران،  جایی جابهبر تمایب به ( رضایت شیلی

 .شود پرداخته میدانشگاه  استادانحسابرسان و 

 بنابراین، سؤال اصلی پژوه  این است که آیا تمایب

 استادان و حسابرسان در بین حسابداران، جایی جابه به

ناشی از متییرهای ابهام و تعارض ن   است  دانشگاه

متییرهای تن  شیلی و فرسودگی ی  که به واسطه

نتایج رفتاری دارای  شیلی به عنوان متییرهای میانجی

و سرانجام  استشامب رضایت شیلی و تعهد سازمانی 

 شود؟ موجب این تمایب می

 
 مبانی نظری

شناختی است  سندروم روان یکفرسودگی شیلی 

زای شدید فردی در کار که در پاسخ به عوامب استرس

فرسودگی شیلی ترکیبی از سه (. 56)دهد رخ می

مؤلفه خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاه  

های تجربی مبانی نظری و یافته. موف یت فردی است

و سال اول شیب طول دحاکی از آن است که افراد در 

آسیب و فرسودگی را متحمب  خوی  بیشترین

 های با جنسیت افراد نظر بین چنین، هم (.57)شوند  می

 معناداری تفاوت شیلی در مورد فرسودگی متفاوت

 میاان تحصیالت، با افراد نظر بین اما ندارد وجود

در مورد  مختلف فعالیت حوزه و خدمت ساب ه

ابهام  (.51)دارد  معناداری وجود تفاوتفرسودگی 

عوامب مهم فرسودگی شیلی از ن   و تعارض ن   

دهد که فرد ابهام ن   زمانی رخ می(. 10و  53) است

درک نادرستی از ن   خوی  در سازمان و 

ابهام ن   (. 15)های مورد انتظار سازمان دارد  خواسته

برای عملکرد مناسب  ی است کهاطالعات نبودبه معنای 

قرار ها  آندر دسترس بوده و باید کارکنان مورد نیاز 

کند که ن   می در پژوهشی عنوانماالچ . (11) گیرد

به فرسودگی شیلی شخص منجر بدون هدف م

فعالیت در شیب دارای ابهام ن    ،زیرا .شود می

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

انرژی و وقت زیاد باعث  صرفبه عبارت دیگر، 

منجر به فرسودگی شیلی شده و هیجان عاطفی 

 دهنده های تجربی نیا نشان پژوه نتایج (. 12)د شو می

زا و ابعاد سعوامب استر بین معناداررابطه مثبت و 

در شواب و ایوانیکی . استگانه فرسودگی شیلی  سه

نشان  نفر معلم 263 ای شامب نمونهپژوهشی با بررسی 

که ابهام ن   و تعارض ن   با خستگی عاطفی  دادند

در حسابداری،  .(53) استو مسخ شخصیت مرتبط 

بهام ن   که ا نددر پژوهشی نشان دادالو و همکاران 

و  ن   با خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و تعارض
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 مثبت و معناداری دارد رابطهکاه  موف یت فردی 

 تأثیربررسی  در پژوهشی باویریاسی و همکاران . (10)

زای شیلی بر فرسودگی شیلی  عوامب استرس

زای شیلی که عوامب استرس عنوان کردندحسابرسان 

و  مثبت تأثیر( ابهام ن  ، تعارض ن   و ازدیاد ن  )

و  یوتامی .(11) دبر فرسودگی شیلی دار معناداری

که نوع شخصیت نیا  نشان دادنددر پژوهشی نهارتیو 

تعارض ن   و ازدیاد ن   را بر فرسودگی  تأثیر

 .(16) دهدشیلی افاای  می

 نیا ابهام ن   و تعارض ن  افاون بر مطالب باال، 

باعث  که تن  مربوط به شیب استعوامب مهم از 

این فشارها به  وشود  فرد می رهای روانی بسیاری برفشا

کاری خود  محیطهای مختلف در رفتار فرد در شکب

 چند نمونه از این رفتار شامب. دده را نشان می

کاران و زودرنجی یا پرخاشگری در برخورد با هم

عالقگی به آراستگی  تفاوتی و بی ، بیکنندگان همراجع

اعتماد به  نبودود و دیگران، کاه  خالقیت و ظاهر خ

 ،ها تباهتفاوتی نسبت به کار و افاای  اشنفس، بی

گیری، تمرکا بر کار و ناتوانی در تصمیمدر ی تواننا

 (.17) استخستگی مفرط، ناراحتی و احساس گناه 

های ی شیلی و توانایینیازها نیا تن نظریه در 

 تن . دشو ابله با این نیازها م ایسه میبرای مکارکنان 

بی  از حد  یفرد دهد که وضعیتهنگامی رخ می

 تن پردازان نظریه. پیچیده، مبهم و نامشخص باشد

گرت و شولر بر این باورند که تن  مربوط  د مکمانن

و  11) شودت اضای کار ایجاد می به وسیلهبه شیب 

کنترل و اطالعات نبود فشار کاری بی  از حد و . (13

مربوط د خستگی عاطفی عکننده بُعوامب مهم تعییناز 

در ماالچ و لیتر (. 90) استفرسودگی شیلی به 

ابراز این گونه را در این رابطه نگرانی خود پژوهشی 

بداری و در مشاغلی مانند حسا افراد... »که  کنند می

اما توانایی  کنند کار میتری  مدیریت ساعات طوالنی

ها استدالل آن. «م ابله با فشارهای کاری را ندارند

فرد  ،کنند که برای جلوگیری از خستگی عاطفی می

های مهم شیب توانایی اعمال کنترل بر جنبه دبای

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

 حجم کار اضافی کنند کهاستدالل میپژوهشی 

 عوامب یکی از« فصب شلوغی کار»در  حسابداری

این، بسیاری از بر افاون. است شیلیاصلی فرسودگی 

، نمونهبه عنوان )اضافی  عهکار به مطال حسابدارن تازه

حسابدار  و حسابدار رسمی های مطالعه برای آزمون

های اول فعالیت خود برای کسب در طول سال( خبره

پردازند که موجب افاای  حجم می ایمدارک حرفه

به طور کلی، این عوامب . (1) شودها میکاری آن

  .شود منجر به فرسودگی شیلی کارکنان می

احساس مسخ  در پژوهشی جکسون و همکاران

به نظر آنان . را بررسی کردندکارکنان  بینشخصیت 

ای حسابداری، دهنده خدمات حرفه در مؤسسات ارائه

خود تحت اول کار در چند سال حسابداران تازه کار 

از این . کنند فعالیت مییک سرپرست ارشد سرپرستی 

 گیری کامب ندارندها است الل و حق تصمیمرو، آن

کنترل بر شیب ممکن است احساس  نبوداین . (12)

که در ( 17)سرخوردگی و اضطراب ایجاد کند 

 .شودسطوح باالتر منجر به فرسودگی کارکنان می

نشان داد کنترل برای درک در پژوهشی گرت  مک

مشارکت در  نبوداهمیت است و  استرس با
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بر  نداشتن موجب احساس کنترل گیری تصمیم

. شودکارکنان می های مهم یا نیازهای شیلی جنبه

 تأثیربنابراین، تن  مربوط به شیب بر مسخ شخصیت 

 ،پژوهشینتایج بر اساس  ،چنین هم .(11) گذاردمی

تعارض سه بُعد ای بین واسطهفرسودگی شیلی ن   

 (.95) دارد جایی جابهن  ، عملکرد و تمایب به 

سازمان نسبت بوه  برتری یکهای یکوی از شاخص

 .نیروی انسانی متعهد استشتن سوازمان دیگور دا

 در وجهه سوازمان را وجود چنوین نیوروی متعهدی،

 را بورای رشود و و زمینوه جتمواع مهوم جلووه دادها

نتایج  (.91) کنودتوسوعه سوازمان فوراهم موی

کاه  سطح  دهد که نشان میپیشین های  پژوه 

ترین پیامدهای  تعهد سازمانی و رضایت شیلی مهم

و کارکنان  ، پلیسسابدارانبرای حفرسودگی شیلی 

افرادی که سطوح باالتر . های دولتی است سازمان

 اند به احتمال زیاد کردهفرسودگی شیلی را تجربه 

تری به سازمان و نارضایتی بیشتری از شیب  تعهد کم

در  فوگارتی و کالبرز(. 19و  5)رند خوی  دا

تجربه  با حسابرسان داخلیپژوهشی نشان دادند 

رضایت  ،ف یت فردیخستگی عاطفی و کاه  مو

خ شخصیت و مسبا  حسابرسان داخلیتر و  شیلی پایین

 دارندتری  تعهد سازمانی کم ،کاه  موف یت فردی

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

خوی  را با احساس سرخوردگی و اضطراب 

تجربه  با ، کارکنانچنین هم(. 90)کنند جایگاین می

خ شخصیت و کاه  موف یت فردی، احساس سم

تری نسبت  تعهد کم وتری از شیب خوی   رضایت کم

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

 سرانجام و شودمی کارکنان در ن   ابهامکاه  

 عملکرد و متییرهای رضایت بر ن   منفی ابهام آثار

 و عملکرد رفتن باال موجب و کرده خنثی را شیلی

 (.99)د شومی ها آنرضایت 

کارکنان بر و رضایت شیلی میاان تعهد سازمانی 

 مؤثر است یافتن شیب جایگاین برای ها آن تمایالت

رضایت  الگویاهمیت در پژوهشی  گرگسون(. 92)

بینی تمایب به پی  برایشیلی و تعهد سازمانی را 

پژوه  وی بر اساس نتایج . دکرمطرح  جایی جابه

 رضایت شیلی و تعهد سازمانی ارتباطی معمولی با

که رضایت  به این صورت .داردجایی  هتمایب به جاب

 بینیپی تعهد سازمانی است و  رب ایم دمهشیلی 

. (59) کند ارائه میجایی  هاز تمایب به جاب را بهتری

رضایت  دهد که نشان می پیشین های پژوه نتایج 

 رابطه جایی جابهشیلی و تعهد سازمانی با تمایب به 

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

جایی بیشتر از واحدهای  هکارکنان ضعیف است، جاب

میاان این رابطه منفی بین رضایت شیلی و  .دیگر است

رضایت بین رابطه منفی  تر ازکارکنان قوی جایی هجاب

. میاان حضور کارکنان در محب کار است وشیلی 

افاون بر عواملی که پی  از این بیان شد  ی استنگفت

مؤثر کارکنان جایی  جابه به بر تمایبعوامب دیگری نیا 

ای با وضعیت اقتصادی در جامعه به عنوان نمونه،. است

نامطلوب، ممکن است کارکنان سازمان رضایت شیلی 

جایی هم  ه، میاان جاباین وجودبا . خوبی نداشته باشند

امکان دستیابی به شیب دیگر یا  ،زیرا .کم است

 ،هرحالبه . استخدام در سازمان دیگر بسیار کم است

جایی  هجاب بر و ارت اء شیلی افاای  رضایت شیلی
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  (.97و  96) گذار استاثرن کارکنا

لی رضایت شینشان داد که  ونگنتایج پژوه  

 دارد و تعهد سازمانی با تعهد سازمانی همبستگی مثبت

 ای بین رضایت شیلیمتییر واسطه غیرمست یم به طور

 (منفیبه طور ) جایی جابهو تمایب به ( به طور مثبت)

 همهصمد  بر مبنای نتایج پژوه . (91) است

تعهد سازمانی رابطه مثبت  های رضایت شیلی با مؤلفه

المبرت  در پژوهشیچنین،  هم. (93) دداری داراو معن

کردند که رضایت شیلی رابطه  عنوانو همکاران 

کار و سه مؤلفه  جایی جابهمنفی و معناداری با تمایب به 

 خستگی عاطفی، مسخ شخصیت)گی شیلی فرسود

پژوه  های یافته .(20) دارد( وکاه  موف یت فردی

بین و معناداری منفی  رابطهکه چان و می نشان داد 

 ووجود دارد  جایی جابهرضایت شیلی و تمایب به 

بین ( به طور غیرمست یم) رضایت شیلی متییر میانجی

به این . و سازگاری شیلی است جایی جابهتمایب به 

ایت ضبر ر صورت که سازگاری شیلی اثر مثبت

جایی  همنفی بر تمایب به جاب و رضایت شیلی اثرشیلی 

 چانگ و مونروپژوه  های  یافتهچنین،  هم .(25) دارد

 هایتن  و ن   تعارض ن  ، ابهامنشان داد که 

. است شیلی ایجاد فرسودگی عوامب شیب، به مربوط

 سطوح ن  ، و تعارض ابهام که صورت این به

 را شیب به مربوط های از تن  کارکنان شده درک

 بر شیب به مربوط هایو تن  دهدمی قرار تأثیر تحت

 خود، نوبه به امر این که مؤثر است شیلی فرسودگی

 سازمانی تعهد و شیلی سطح رضایت کاه  باعث

  .(51) شودمی

 

 پیشینه پژوه 
مفاهیم »پژوهشی با عنوان  الرسون و همکاران در

به « حسابرسان داخلیسترس شیلی و پیامدهای ا

بررسی چگونگی تأثیرگذاری استرس شیلی بر 

فرسودگی شیلی و رضایت شیلی حسابرسان داخلی 

های پژوه  آنان نشان داد که عوامب یافته. پرداختند

پاداش، ساختار سازمانی و سبک )زای سازمانی استرس

فشار )زای فردی نسبت به عوامب استرس( نظارت

( باری ن   نی، ابهام ن  ، تعارض ن   و گرانزما

در  .برای حسابرسان داخلی منبع استرس بیشتری است

متییرهای استرس در الرسون و همکاران پژوه  

گوی رگرسیون شامب دو عامب محیط و حجم کار ال

عامب محیط با هر دو که  و نتایج نشان دادمعرفی شد 

 رضایتی شیلی رابطه مثبتعامب فرسودگی شیلی و نا

نوان عامب چنین، حجم کار به ع هم. دارد و معناداری

 با فرسودگی شیلی رابطه مثبت و زای دیگراسترس

و معناداری منفی شیلی رابطه  رضایتبا  معناداری و

.(21) شتدا

بررسی تأثیر سه متییر عوامب  بهپژوهشی در جیراپا 

زا، عدالت سازمانی و ازدیاد ن   بر فرسودگی استرس

بین  نامه پرس  191 وی تعداد .پرداختشیلی 

حسابرسان و حسابداران رسمی شاغب در مؤسسات 

ای تایلند توزیع حرفهدهنده خدمات حسابداری ارائه

عوامب که نشان داد  جیراپاپژوه  نتایج . کرد

زا، عدالت سازمانی و ازدیاد ن   بر فرسودگی استرس

تمایب به  مؤثر است و سرانجام موجب شیلی

 .(29) شود می جایی جابه
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گیری سطوح  اندازه به  یاکر و انبر در پژوهش

فرسودگی شیلی و بررسی عوامب مؤثر بر آن در 

 پژوه  آنان شامبنمونه . ترکیه پرداختند های دانشگاه

حسابداری و رشته در نفر از دانشگاهیان  560

 مدیریت علومهای مالی در دانشکده اقتصاد و  گروه

پژوه   نتایج. بود و خصوصی دولتی دانشگاه 71در 

بیشتر طور عمده  نشان داد که به اکر و انبر

کار  های فرسودگی شیلی ناشی از محیط یبین پی 

است که از عواملی مانند حجم کار اداری و 

 .(22) شوددانشگاهی، ارت اء و ارزیابی حاصب می

خانواده و -کاررابطه بین تعارض مته و همکاران

ای عملکرد حرفهفرسودگی شیلی با توجه به سطح 

 اورفهدر شانلیمیالدی  1059حسابداری را در سال 

نشان داد  ی پژوه  آنانهایافته. دندکربررسی  ترکیه

 رابطهکار -خانواده و تعارض خانواده-که تعارض کار

چنین،  هم. دو معناداری با فرسودگی شیلی دار مثبت

داری بر فرسودگی ای تأثیر معنسطح عملکرد فرد

 .(21) سطح حرفه حسابداری داردشیلی در 

 بین رابطهژو و همکاران در پژوهشی به بررسی 

 تعارض ن  ، ابهام ن  ، ازدیاد ن   و استرس شیلی

 چینکشور دولتی در نفر از کارکنان  110 در بین

بین  نشان داد که آناننتایج پژوه  . پرداختند

اضطراب و استرس شیلی و ابهام ن  ، تعارض ن   و 

  .(26) مثبت و معناداری وجود دارد رابطهازدیاد ن   

در پژوهشی به بررسی تأثیر  اولفا و همکاران

تعارض ن  ، خودکارآمدی و حساسیت اخالقی 

نمونه مورد . ای در عملکرد حسابرسی پرداختندحرفه

 13حسابرس از  521 پژوه  آنان شامب آزمون

مدان  و پکانبارو، باتمشهرهای  مؤسسه حسابرسی در

اولفا و  ی پژوه هایافته. اندونای بود در کشور

 نشان داد که تعارض ن   اثر منفی و همکاران

که  حالی در معناداری بر عملکرد حسابرس دارد

ای اثر مثبت خودکارآمدی و حساسیت اخالقی حرفه

 .(27) ناداری بر عملکرد حسابرس داردو مع

ویون و همکاران در پژوهشی به بررسی فرسودگی 

 موردنمونه . شیلی در بین افراد مت اضی کار پرداختند

بود  سنگاپورکشور در  کارمند 13 تعداد آنانی بررس

ی هایافته. بودند  داده دست ازکه شیب خود را 

نشان داد که فرسودگی ویون و همکاران پژوه  

حاصب از بیکاری و تالش برای پیدا کردن شیب 

جدید، ن   مهمی در کاه  کیفیت تعهد سازمانی و 

 .(21) کندایفا می در کار جایی جابهافاای  تمایب به 

در پژوهشی چگونگی تأثیر  پنگ و همکاران

ای بر فرسودگی شیلی را با خودارزیابی هسته

متییرهای میانجی تعهد سازمانی و رضایت شیلی 

نشان داد که آنان نتایج پژوه  . بررسی کردند

ای، تعهد سازمانی، رضایت شیلی و خودارزیابی هسته

به . با یکدیگر رابطه معناداری دارد فرسودگی شیلی

معادالت ساختاری نشان داد که  الگوی این معنا که

های میانجی تواند با متییرای میابی هستهخودارزی

تعهد سازمانی و رضایت شیلی بر فرسودگی شیلی به 

 . (23) طور معناداری تأثیر گذارد

ال و همکاران در پژوهشی به بررسی عوامب 

جایی و تیییر تأثیرگذار بر تمایب حسابرسان برای جابه

آمریکا  کشورهای در المللی در سطح ملی و بینشیب 

از دو آنان پژوه   الگوی. و هنک گنگ پرداختند
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های خانوادگی و نظریه ن   اجتماعی  نظامنظریه 

ال و  بر اساس نتایج پژوه . ه استاقتباس شد

وضعیت تأهب در بین عوامب خانوادگی  همکاران

چنین،  هم. استدارای بیشترین قدرت توضیحی 

حسابرسان مرد نسبت به حسابرسان زن تمایب بیشتری 

 (.10) جایی و تیییر شیب دارند جابهبرای 

عدالت  ورج و والیو در پژوهشی رابطه بینج

 را حسابداریحرفه در جایی سازمانی و تمایب به جابه

آنان های پژوه  بر اساس یافته. بررسی کردند

جایی حسابداران سازمانی با تمایب به جابهعدالت 

 (.15) دارد و معناداری رابطه معکوس

بررسی استرس در پژوهشی به خاتونی و همکاران 

شیلی و عوامب مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه 

آنان های پژوه  یافته. پرداختند علوم پاشکی قاوین

حسابداران  بیشترنشان داد که شدت استرس شیلی در 

خاتونی و همکاران پژوه  نتایج چنین،  هم. است زیاد

معناداری بین میاان استرس شیلی  رابطهنشان داد که 

کارکنان  یکار سن و ساب ه، یتشده و جنس تجربه

که زنان شاغب در این حرفه و  طوری به .ردوجود دا

تری بودند  و ساب ه کمنیا کارکنانی که دارای سن 

ترین  کردند و مهمشدت استرس باالتری را تجربه می

عامب ایجادکننده استرس شیلی در این کارکنان 

ازدیاد ن   بود که نسبت به سایر عوامب در اولویت 

 .(11) قرار گرفت

مهدوی و ابراهیمی به بررسی تأثیر اخالقیات بر 

نمونه . ای حسابداران پرداختندو حرفهتعهد سازمانی 

نفر از کارشناسان حسابداری  510شامب  پژوه  آنان

های علوم پاشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه

بیانگر این  ی پژوه  مهدوی و ابراهیمیهایافته. بود

که بین تعهد عاطفی سازمانی و تعارض بین حرفه  بود

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

 تأثیردر پژوهشی به بررسی  حاجیها و زارعی

زا بر رضایت شیلی و عملکرد شیلی در عوامب استرس

جامعه آماری . بین حسابداران بخ  عمومی پرداختند

پژوه  آنان شامب کارکنان اداره کب امور مالیاتی 

حاجیها و نتایج پژوه  . استان سیستان و بلوچستان بود

منفی و معناداری بین ابهام  رابطهنشان داد که  زارعی

رضایت شیلی و  ن  ، تعارض ن   و ازدیاد ن   با

 .(12) عملکرد شیلی وجود دارد

در پژوهشی  اضیب دشت یالری و نیحس انیمرو

ن   فرسودگی شیلی در رابطه بین استرس و عملکرد 

بررسی  نمونه مورد. بررسی کردندشیلی حسابرسان را 

شاغب در مؤسسات  حسابرس 159ها شامب آن

 یالری و نیحس انیمرونتایج پژوه  . حسابرسی بود

 بینمثبت و معنادار  رابطه وجود از یحاک اضیب دشت

رابطه منفی و  و یشیل یفرسودگ وی استرس شیل

ی عملکرد شیل و یشیل یفرسودگ بینمعنادار 

ی با استرس شیل، رابطه منفی چنین هم. حسابرسان بود

 یشیل یفرسودگی از طریق متییر میانجی عملکرد شیل

 .(11) شد تأیید

 

 مفهومی پژوه  الگوی
 الگویمبانی نظری و پیشینه پژوه   بر اساس

 .است 5به شرح شکب شماره مفهومی پژوه  
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 الگوی مفهومی پژوهش: 1شكل 

 
 پژوه  هایفرضیه

 های فرضیهمبانی نظری و پیشینه پژوه   بر اساس

 :به شرح زیر تدوین شدپژوه  

بین تعارض ن   و فرسودگی شیلی رابطه  .5فرضیه 

 .مثبت و معناداری وجود دارد

بین ابهام ن   و فرسودگی شیلی رابطه . 1فرضیه 

 .مثبت و معناداری وجود دارد

بین تن  مربوط به شیب و فرسودگی شیلی . 9فرضیه 

 .مثبت و معناداری وجود دارد رابطه

جایی  هبین رضایت شیلی و تمایب به جاب .2فرضیه 

 .رابطه منفی و معناداری وجود دارد

 

 روش پژوهش

 
که  جا پژوه  حاضر از نظر هدف کاربردی و از آن

از نوع همبستگی  شود میمتییرها بررسی بین رابطه 

 برای نامه پرس ، به دلیب استفاده از چنین همو  است

 . های پیمایشی استها از نوع پژوه گردآوری داده

نیاز این پژوه  با استفاده از د های مورداده

های مربوط به داده. گردآوری شده است نامه پرس 

، (57)ماالچ  نامه پرس فرسودگی شیلی به کمک 

از  استفادههای مربوط به تعارض و ابهام ن   با داده

های ، داده(16)ریاو هوس و لیرتامن  نامه پرس 

 نامه پرس با استفاده از  جایی جابهمربوط به تمایب به 

های مربوط به رضایت  ، داده(17)وال  و همکاران 

های داده، (11)هوپاک  نامه پرس شیلی به کمک 

 نامه پرس استفاده از مربوط به تن  مربوط به شیب با 

های مربوط به تعهد ، داده(11)کاهن و همکاران 

مودی و همکاران  نامه پرس استفاده از سازمانی با 

آمده از دست  های بهداده. آوری شدجمع( 13)

 لیارل افااربا استفاده از نرم توزیع شدههای نامه پرس 

 .است شدهتجایه و تحلیب  10/1نسخه 

 

 نامه روایی و پایایی پرس 
ها از روش ضریب نامه برای بررسی پایایی پرس 

میاان آلفای محاسبه شده . شد استفادهآلفای کرونباخ 

نامه فرسودگی شیلی، تمایب به  برای پرس 

 ،ن  ، تن  مربوط به شیبجایی، تعارض و ابهام  جابه

برابر با  ،به ترتیب ،سازمانی و رضایت شیلی تعهد

بود که نتایج % 10و % 61، 15%، 76%، 71%، 66%

زا عوامل استرس  

 ابهام ن  

 تعارض ن  

 

 

 

تمایل به 

جایی هجاب  

 تنش مربوط به شغل
 

 نبود کنترل و اطالعات

 فشار کاری بی  از حد
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گیری از دهد اباار اندازه آلفای بدست آمده نشان می

 .پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار است

 

 پژوه و نمونه  آماری جامعه
، جامعه آماری پژوه  شامب حسابداران

دانشگاه در رشته حسابداری  استادان حسابرسان و

که با توجه به ماهیت پژوه ، حجم زیاد جامعه است 

آماری  هسی تمامی جامعو این موضوع که امکان برر

استفاده  دسترس گیری در از روش نمونه وجود نداشت

حسابداران شامب حسابداران  نمونه آماری. شد

ها و حسابرسان نیا شامب مؤسسات حسابرسی  شرکت

رفیعی، آرین حساب شیراز، شاکر پارس، آزمون تراز 

 استادان. شیراز بوددر سازمان حسابرسی دفتر پارس و 

آزاد  های تهران، شیراز، دانشگاهاستادان دانشگاه شامب 

 دانشکده فنی واسالمی واحد شیراز و مرودشت، 

حافظ و غیرانتفاعی  های مؤسسه ای سما شیراز وحرفه

بودن حجم مشخص ن چنین، به دلیب هم. بود زند شیراز

 با استفاده از ،از واریانس جامعه نداشتن و اطالع جامعه

 نمونه حجم ،در زیر ،1و  5های  های شماره رابطه

  :آمد بدست نفر 570 حدود

 5رابطه 

  
               

 
 

   

 
                         

           

 1رابطه 

    
      

   
             

     
      

 

،         انحراف معیار؛،  که در آن 

،         طیف لیکرت؛ م دار ترین بارگ

  ، عدد ثابت؛6 طیف لیکرت؛ م دار ترین کوچک

 .استدقت برآورد ،   و  36/5عدد ثابت برابر با  ،    

، درجه 1طیف لیکرت  با نامه پرس  به دلیب بکارگیری

 .خواهد بود 5ترین م دار  و کوچک 1ترین م دار بارگ

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

% 31سطح اطمینان  ،چنین هم .بیشینه انحراف معیار است

  .نظر گرفته شده است در %5و دقت برآورد 

هایی که امکان  نامه گرفتن پرس با در نظر 

 نامه پرس  159تعداد ، ها وجود نداشت برگشت آن

دانشگاه در سال  تادانبین حسابداران، حسابرسان و اس

های نامه پرس پس از حذف  .توزیع شد 5931

مبنای تجایه و تحلیب  نامه پرس  530مخدوش، تعداد 

 به وسیله نامه پرس  10که از این تعداد قرار گرفت 

 10حسابداران و  وسیله به نامه پرس  30حسابرسان، 

 .ه استدانشگاه تکمیب شدوسیله استادان  به نامه پرس 

 

 پژوه متییرهای 
 هایمتییر تعارض ن   و ابهام ن  در این پژوه  

تن  مربوط به شیب، فرسودگی و  (مست ب)زا  برون

تمایب به تعهد سازمانی و  رضایت شیلی،شیلی، 

 .است( وابسته)زا  متییرهای درونکار  جایی جابه

 

 هایافته

 

  ها آزمودنی شخصیتی های ویژگی
 بررسی به تحلیب آماری و تجایه از بخ  این در

 متییرهایی از حیث آماری های نمونه توزیع چگونگی

 کار ساب ه و ، شیبتحصیالت سن، جنسیت، چون

های آمار توصیفی در شاخص .است شده پرداخته
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معرف آن  ها آزمودنی شخصیتی های ویژگی مورد

نفر را مردان  599 گو نفر پاسخ 530 تعداداز است که 

و انحراف  میانگین. اندتشکیب دادهنفر را زنان  17و 

 159/0و  16/5 ،به ترتیب ،دهندگان سن پاسخمعیار 

نفر  2، به ترتیب، ها آنمیاان تحصیالت . تاس

و  ارشد کارشناسینفر  30، کارشناسینفر  61، کاردانی

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

ارشد و دکترا  دهندگان تحصیالت کارشناسی پاسخ

نفر  30نفر حسابرس،  10دهندگان شامب  پاسخ. دارند

میانگین و . نفر استاد دانشگاه است 10حسابدار و 

گویان، به ترتیب،  کاری پاسخ انحراف معیار ساب ه

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

 
 ها آزمودنی شخصیتی های ویژگی: 1جدول 

 انحراف معیار میانگین درصد تعداد سطوح متغیر رمتغی

 جنسیت
 70 599 مرد

90/5 213/0 
 90 17 زن

 سن

91-11 556 5/65 

16/5 159/0 
21-91 23 1/11 

11-21 51 1/3 

 7/9 7 به باال 11

 تحصیالت

 01/0 2 کاردانی

71/9 797/0 
 1/92 61 کارشناسی

 2/27 30 کارشناسی ارشد

 9/56 95 دکترا

 شیب

 9/16 10 حسابرس

 2/27 30 حسابدار 193/5 27/9

 9/16 10 استاد دانشگاه

 کارساب ه

 2/3 6 سایر

26/1 901/5 

50-1 70 1/96 

51-50 11 7/52 

10-51 10 1/50 

 5/51 19 به باال 10

 رشته تحصیلی

 1/30 571 حسابداری

 1/1 55 مدیریت 901/5 26/1

 1/0 5 اقتصاد
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تواند  اند که این امر میرشته حسابداری تحصیب کرده

گیری بهتر از آن کمک به اعتبار پژوه  و نتیجه

 . شایانی کند

 مربوط به اطالعات توصیفی 1شماره  جدول در

طور که  همان .است شده ارائهنامه  های پرس  گااره

دهد کجی و کشیدگی برای  مابور نشان میجدول 

بنابراین، توزیع . است  +5و  -5متییرهای پژوه  بین 

بودن  فرض خطی ،چنین هم. تمامی متییرها نرمال است

در . شده استنیا از طریق نمودار پراکن  بررسی 

های پژوه  تجایه و تحلیب یافته برایتوان می نتیجه،

 .تحلیب مسیر استفاده کرد از روش

 

 هاتجایه و تحلیب داده
بودن و برازش  از مناسب دبایها در بررسی الگو

 دمنظور بای به این. دکراطمینان حاصب آن مطلوب 

 بودن آماره مجذور کای و سایر معیارهای مناسب

حاالت بهینه در ادامه،  .شودبرازش الگو بررسی 

 میاان مجذور کای. تشریح شده استالگوی مناسب 

باشد و هر چه  9تر از به درجه آزادی باید کوچک

این آزمون اختالف بین  ،زیرا .تر باشد بهتر است کم

جذر برآورد واریانس شاخص . دهدمی ها را نشانداده

تر باشد، برازش ، هر قدر به صفر نادیکخطای ت ریب

در صورتی که معیارها . دهدبیشتر الگو را نشان می

 نامه پرسش های گزاره توصیفی اطالعات: 2جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

     زاعوامل استرس

 671/0 (77/0) 02/2 29/11 ابهام ن  

 (513/0) 911/0 11/9 61/52 تعارض ن  

     تنش مربوط به شغل

 (099/0) 917/0 31/1 22/50 کنترل و اطالعات نبود

 617/0 112/0 39/5 79/1 فشار کاری بی  از حد

     فرسودگی شغلی

 331/0 313/0 02/2 06/51 خستگی عاطفی

 100/0 391/0 17/5 11/9 مسخ شخصیت

 337/0 (213/0) 31/5 11/52 موف یت فردیکاه  

     نتایج رفتاری

 333/0 (172/0) 10/2 76/19 تعهد سازمانی

 675/0 (/779) 07/2 07/53 رضایت شیلی

     برونداد کار

 (955/0) 152/0 05/2 31/51 جایی هتمایب به جاب
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 به اصالحات الگو بابرازش مناسبی را ارائه ندهد باید 

پرداخت و  الگواستفاده از خروجی مربوط به اصالح 

و  ها سؤالشده  اصالح الگویسپس با استفاده از 

با توجه به مبانی  الگو ،در ابتدا .بررسی شودها فرضیه

رسم  ،ادارمعن همبستگی با( اتصاالت)ی نظری و مسیرها

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

 =11/93 ودرجه آزادی  =50، واریانس خطای ت ریب

جذر برآورد که با توجه به  نشان داد (مجذور کای

برازش  است 01/0که باالتر از  واریانس خطای ت ریب

مسیرهایی که دارای بتایی  ،سپس. است ضعیف الگو

 بود 5/0تر از  با ضرایب کم( های استاندارد شده عامب)

 هاستتر و معنادار نبودن آن گذاری کمتأثیرکه بیانگر 

نتایج نکویی . دست آمددی بجدی الگوید و شحذف 

که پس از حذف مسیرهای ذکر شده ی الگویبرازش 

جذر برآورد واریانس خطای =  06/0)دست آمد ب

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

 1شکب شماره در . الگو بود برازش مناسب نشان دهنده

  .ارائه شده استش شده پژوه  براز الگوی

 

 تأیید الگو
 بینی پی  الگویبرازش  نکویی هایمشخصه

ارائه شده  9جایی در جدول شماره  جابه به تمایب

 
 

 در حالت ضرایب استاندارد الگو :2شكل 
 

 جایی بینی تمایل به جابه الگوی پیش برازش های نكوییمشخصه: 3جدول 
 برآورد مشخصه

df/)نسبت مجذور کای به درجه آزادی 
1

x) 1/5=57÷51/90 
 33/0 (CFI)تطبی ی  برازششاخص 

 37/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 
 3/0 (AGFI)شاخص نکویی برازش تعدیب شده 

 06/0 (RMSE)جذر برآورد واریانس خطای ت ریب 
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و  1/5به درجه آزادی برابر  مجذور کای م دار. است

. است که م دار مناسبی است 9تر از کوچک

دهنده تفاوت کم بودن میاان این شاخص نشان پایین

های مشاهده شده الگوی مفهومی پژوه  با داده بین

جذر برآورد واریانس خطای چنین، م دار  هم .است

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

. دهنده برازش مناسب و کافی الگو است نشان

نکویی  و نکویی برازش، تطبی ی برازشهای شاخص

است که  3/0تر از م دار بارگتعدیب شده  برازش

 .دهنده مطلوبیت الگو استهمگی نشان

نتایج آثار مست یم  2ه در جدول شمار

 شده ابهام ن   و تعارض ن   بر متییرهای  استاندارد

 
 

 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم :4جدول 

 t خطای استاندارد برآورد استاندارد شده عامل                          مستقیم اثر
    :بر ابهام نقش

 (31/6) 02/0  (29/0) * کنترل و اطالعات نبود
 (26/2) 09/0 (13/0) * فشار کاری بی  از حد

    :تعارض نقش بر
 3/9 01/0 12/0* کنترل و اطالعات نبود

 95/1 09/0 92/0* فشار کاری بی  از حد
    :بر ابهام نقش

 (61/6) 06/0 (17/0)* خستگی عاطفی
 (16/2) 01/0 (12/0)* مسخ شخصیت

 01/7 09/0 26/0* کاه  موف یت فردی
    :تعارض نقش بر
 1/2 07/0 59/0* خستگی عاطفی
 17/1 05/0 - مسخ شخصیت

 - - - کاه  موف یت فردی
    :ابهام نقش بر
 19/7 07/0 29/0* تعهد سازمانی
 52/7 06/0 (12/0)* رضایت شیلی

    :تعارض نقش بر
 (36/0) 02/0 - تعهد سازمانی
 (71/2) 02/0 - رضایت شیلی
    :ابهام نقش بر

 (1/2) 02/0 - جایی جابهتمایب به 
    :تعارض نقش بر

 91/1 07/0 11/0* جایی جابهتمایب به 

         * 
P< 05/0  
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 جایی جابه به تمایل بر متغیرها کل آثار و غیرمستقیممستقیم و  آثار شده استاندارد ضرایب :5جدول 

 کل آثار غیرمستقیم آثار مستقیم آثار                                متغیر

    :از جایی جابهتمایل به  تأثیرپذیری

 - ابهام ن  
* (15/0) * (15/0) 

 11/0* تعارض ن  
*91/0 *59/0 

 27/0* 09/0 (55/0) * کنترل و اطالعات نبود

 05/0 11/0* - فشار کاری بی  از حد

 (06/0) 06/0 2/0* خستگی عاطفی

 (01/0) 05/0 - مسخ شخصیت

 11/0* (06/0) - کاه  موف یت فردی

 (03/0) (03/0) - تعهد سازمانی

 (5/0) * 5/0* (1/0) * رضایت شیلی
* 

P< 05/0  

 

طور که در این جدول  همان. ارائه شده استزا  درون

بر ( 11/0)اثر مست یم  ن   داده شده تعارضنشان 

 .جایی دارد به جابهمتییر تمایب 

، غیرمست یم مست یمنتایج آثار  1در جدول شماره 

جایی  و کب متییرهای پژوه  بر متییر تمایب به جابه

مابور نشان طور که جدول  همان. ارائه شده است

زای پژوه   دهد تعارض ن   به عنوان متییر برون می

چنین، اثر  هم. جایی دارد اثر مست یم بر تمایب به جابه

و تعارض ( -15/0)غیرمست یم هر دو مؤلفه ابهام ن   

جایی از نظر آماری در  بر تمایب به جابه( 91/0)ن   

 .معنادار است 05/0سطح 

 

 گیرینتیجه

 
الگوی پژوه   مجذور کای م دارنتایج نشان داد که 

دهنده بودن میاان این شاخص نشان پایین. است مناسب

های الگوی مفهومی پژوه  با داده بینتفاوت کم 

برآورد جذر چنین، م دار  هم .مشاهده شده است

دهنده برازش مناسب و  نشان واریانس خطای ت ریب

نکویی ، تطبی ی برازشهای شاخص. بودکافی الگو 

همگی نیا  شده تعدیب نکویی برازش و برازش

 آثار مست یم استانداردشده. را نشان داد مطلوبیت الگو

تعارض ن   اثر مست یم بر متییر تمایب به  نشان داد که

اثر غیرمست یم هر دو مؤلفه چنین،  هم .دارد جایی جابه

 جایی جابهابهام ن   و تعارض ن   بر تمایب به 

مؤثر  ای بیانگر ن   واسطه آثاراین  .معنادار است

 جایی جابهی پژوه  بر تمایب به زا درونهای  مؤلفه

دهد که تعارض  نشان میاین نتیجه چنین،  هم. است

ن   باعث تن  مربوط به شیب به علت فشارکاری 

سپس  نبود کنترل و اطالعات است کهبی  از حد و 
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منجر به فرسودگی شیلی از لحاظ خستگی عاطفی و 

نارضایتی از این امر باعث . دشو شخصیت می مسخ

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

 .خواهد بودجایگاین 

فشار کاری بی  از حد شیلی حسابداران به دلیب 

دارند  خودو ترک شیب  جایی جابهتمایب شدیدی به 

که  نشان داد چان و همکاران نتایج پژوه (. 3-7)

مختلف حمایت سازمان از  هایشناسایی روش

به منظور  اند حسابدارانی که به تازگی استخدام شده

 باها ی، رضایت شیلی و ب ای آنتعهد سازمانافاای  

دهد نشان می نتایج این پژوه . (60) است تیاهم

که ابهام ن   و تعارض ن   بر سطح درک تن  

کنترل  نبودفشارکاری بی  از حد و )شیلی کارکنان 

اثر ابهام ن   بر چنین،  هم. دارد تأثیر( و اطالعات

خستگی عاطفی و کاه  موف یت )فرسودگی شیلی 

 و اثر تعارض ن   بر فرسودگی شیلی (فردی

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

افاون  .(5) است همسوپژوه  فوگارتی و همکاران 

مست یمی نیا اثر غیرابهام ن   و تعارض ن   ، براین

بر  (اری بی  از حدفشار ک)تن  شیلی از طریق 

هر چه ابهام ن   و تعارض . دفرسودگی شیلی دار

خستگی  و به دنبال آنتن  شیلی  ،ن   بیشتر باشد

افاای   (فرسودگی شیلی) و مسخ شخصیت عاطفی

 تعهد سازمانیخستگی عاطفی به طور مست یم  .یابدمی

 رضایت شیلیمستفیم به طور غیرو دهد را کاه  می

 ،بنابراین .دهد کاه  می سازمانیتعهد را از طریق 

دنبال شیب جایگاین کارمندان ناراضی و غیرمتعهد به 

 . هستند و ترک شیب خود

 دهد مینشان پژوه  این نتایج  افاون بر مطالب باال

مست یم  طوربه  (فشار کاری بی  از حد)تن  شیلی  که

این . دارد تأثیربر خستگی عاطفی و مسخ شخصیت 

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

که  ه استنشان داد های پیشین این رابطه نتایج پژوه 

و ( 90و  11)تن  شیلی منجر به مسخ شخصیت 

بنابراین، این نتایج (. 65)شود کاه  موف یت فردی می

فراهم  با این سؤال هایی پژوه برای  شواهدی تجربی

 مسخ)عد دیگر فرسودگی شیلی دو بُآیا که کند  می

دهنده اجاای  نشان( شخصیت و کاه  موف یت فردی

عواقب  ،یا در واقع استشیلی  سودگیسندرم فر

  .(61-62) ؟استخستگی عاطفی 

 (5) فوگارتی و همکاران پژوه  پژوه ، ایندر 

که تن  شیلی به  به این صورت. است داده شده بسط

عنوان متییر میانجی دیگر و قبب از فرسودگی شیلی 

با وجود این واقعیت که رفتارهای . اضافه شده است

و تمایب به  مرخصی بدون ح وقخروج کارمندان و 

های  در پژوه با یکدیگر رابطه دارد  جایی جابه

 جایی جابهتمایب به  ای بررسیبر( 52و  59، 5) پیشین

نتایج  .وارد الگو نشده استبه وضوح تن  شیلی 

دهد که عوامب نشان می این پژوه حاصب از 

که به نوبه خود بر  شده تن  شیلیزا باعث استرس

این ی مالگوی مفهودر . دارد تأثیرفرسودگی شیلی 

تعهد سازمانی و رضایت شیلی به عنوان  پژوه 

فرسودگی شیلی ( پیامدهای رفتاری)متییرهای میانجی 

به عنوان نتیجه فرسودگی شیلی  جایی جابهو تمایب به 

فوگارتی و پژوه   اما در شده است در نظر گرفته

ترین عامب برای  که مهم مانیتعهد ساز( 5)همکاران 
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( 91و  52، 59)جایی است  بررسی تمایب به جابه

 این پژوه نتایج در این رابطه، . بررسی نشده است

که خستگی عاطفی اثر مست یمی بر تعهد نشان داد 

 برخالف ی این پژوه ها یافته .سازمانی دارد

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

تمایب  الگویدر رضایت شیلی ای بر به عنوان م دمه

مسخ عد بُ ،چنین هم .دهدنشان می جایی جابهبه 

اثر رضایت شیلی  بربه طور قابب توجهی  شخصیت

 فوگارتی و همکاراننتایج پژوه  در حالی که  .دارد

عد فرسودگی شیلی اثر که هر سه بُ دادنشان  (5)

تنها فرسودگی شیلی  .معکوسی بر رضایت شیلی دارد

مست یمی بر تمایب  تأثیرعد خستگی عاطفی از طریق بُ

( مسخ شخصیت)فرسودگی شیلی . دارد جایی جابهبه 

 جایی اثر بر تمایب به جابهاز طریق رضایت شیلی 

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

از طریق رضایت  (خستگی عاطفی)فرسودگی شیلی 

اثر  جایی جابهبر تمایب به شیلی و تعهد سازمانی 

پژوه  نتایج  ااین نتایج ب ،در واقع .غیرمست یم دارد

بلین نشان داد نتایج پژوه  . همسو است( 67)بلین 

تمایب  بینی عامب برای پی ترین  که رضایت شیلی مهم

دانشجویان حسابداری است در حالی که  جایی جابهبه 

بر تمایب به  معناداراثر غیرمست یم  دارای تعهد سازمانی

  .(67)است  جایی جابه

 

 کاربردی پیشنهادهای
اهمیت تعارض با  اثراز  حاکی حاضرنتایج پژوه  

پیشنهاد  ،بنابراین. است جایی جابهن   بر تمایب به 

ای مطابق با نتایج این پژوه ، شرایط به گونهشود  می

و سایر  ریاان شیلی حسابداران برنامهد تا شوفراهم 

اعضای گروه فعال در زمینه حسابداری از اهمیت متییر 

د گذار تعارض ن   و آثار و پیامدهایی که به جا می

منفی و مست یم  آثارنظر به . بی  از پی  آگاه شوند

ابهام ن   بر تن  شیلی، در حالی که نباید چنین باشد، 

اندرکاران از طریق آموزش  شود دستپیشنهاد می

های مورد  ای از مهارتهای فرهنگی و مجموعهمؤلفه

را برای حسابداران شرایطی ها سازمان در رابطه با نیاز

داری د تا بتوانند از پیامدهای مثبت و مطلوب اکننایجاد 

. با امور تخصصی و مالی بهره بیشتری ببرند رابطهآن در 

 جایی جابهبه خستگی عاطفی بر تمایب  آثارنظر به 

ها در تشریک مساعی با شود سازمانپیشنهاد می

سازی برای رضایت شیلی مناسب، یکدیگر و با زمینه

  حسابداران، حسابرسان و ن تعارض ن   و ابهام 

ند تا موجب باور بیشتر دانشگاه را کاه  ده استادان

های خود و آثار آن در ها و ظرفیتبه توانمندی ها آن

طور  همان. دنهای شیلی، هیجانی و اجتماعی شو نهزمی

نشان داد میاان واریانس این پژوه  نتایج که 

برابر با  مربوط الگویدر  جایی جابهشده تمایب به  تبیین

چون و چرای است که این امر بیانگر اهمیت بی 53/0

ن از ای. متییرهای تن  شیلی و فرسودگی شیلی است

 دانشگاه استادان حسابرسان، حسابداران،توجه ویژه  ،رو

اندرکاران حسابداری  و سایر دستحسابداری  رشته در

به ن   تن  شیلی و فرسودگی شیلی بر تمایب به 

 .کندطلب میرا جایی  جابه

 

 های پژوه محدودیت
در الگوی این پژوه  به علت تعداد زیاد متییرها 
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امکان بررسی برخی متییرهای بافتی، شناختی و 

انگیاشی مانند طب ه اقتصادی و اجتماعی، 

بینی و شادکامی، های هدفی، خوشگیری جهت

. های معطوف به آینده و غیره وجود نداشت هدف

نامه، های ذاتی پرس چنین، محدودیتهم

گویی به  دهندگان در پاسخکاری برخی پاسخ محافظه

دهندگان ها و نبود انگیاه کافی در برخی پاسخ سؤال

 . های پژوه  بودنیا از دیگر محدودیت

 

 های آیندهپیشنهاد برای پژوه 
ن   متییرهای توان می های آیندهدر پژوه 

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

متییرهای توان تأثیر میچنین،  هم. کردو سن را بررسی 

و  نی معینادر یک دوره زم حجم باالی کار

و یا تأثیر عوامب  کاری به عنوان متییرهای کنترلی محیط

کار و عوامب مربوط به روابط کارکنان  خارج از محیط

 . پژوه  بررسی کرد الگوی در بر متییرهای پژوه  را
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