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  چكيده
  

 از .است گرفته قرار توجه مورد رياخ يها سال در كه است يشغل هايخطر جمله از يشغل يفرسودگ و استرس :مقدمه
 عملكرد بر يشغل استرس از يناش اثرات يبررس به يحسابرس دانش از عدب نيا پوشش هدف با حاضر پژوهش ،رو نيا

  . است پرداخته فرسودگي شغلي يانجيم اثر به توجه با حسابرسان
 مؤسساتشاغل در  حسابرسان هيكلرا  آنآماري  هجامع كه است يبستگهم- يفيتوص نوع از پژوهش نيا :روش پژوهش

 مشاهده 213 شاملپژوهش  هنمون و رديگ يم بر در 1393 سال در يحسابرس سازماناز جمله  كشور سطح در يحسابرس
 و دگي شغليفرسو ،يشغل استرس نهيزم در نامه پرسش سه از يقيتلف پژوهش استفاده مورد ابزار. استه جامعاين  از منتخب
 قيطر از 2010نسخه  Excel و 21نسخه  Amos، 21نسخه  SPSS يافزارها نرم با بكارگيري ها داده. است يشغل عملكرد

  .گرفت قرار ليتحل مورد رسونيپ يهمبستگ بيضر و يساختار دالتمعا يسازالگو
به  .است يشغل عملكرد و يغلش يفرسودگ ،يشغل استرس نيب رابطه وجود دهنده نشان پژوهش يها افتهي :ها يافته

 و يمنف رابطه دييأت و فرسودگي شغلي با يشغل استرس انيم معنادار و مثبت يارتباط دييأت از يحاك جينتاعبارت ديگر، 
 يشغل عملكرد با يشغل استرس يمنف رابطه ،نيچن هم. است حسابرسان يشغل عملكرد با فرسودگي شغلي انيم معنادار

  .گرفت قرار دأييت مورد فرسودگي شغلي يانجيم ريمتغ قيطر از
مبين آن است كه ارتقاء عملكرد  يشغل عملكرد و يشغل يفرسودگ ،يشغل استرسوجود رابطه بين  :گيري نتيجه

از اين رو، با توجه به اهميت نقش استرس و . است فرسودگي شغليمدهاي مثبت كاهش استرس و يكي از پيا
زاي شغلي در محيط كار،  شود كه با كاهش عوامل استرس يشنهاد ميفرسودگي شغلي بر عملكرد حسابرسان، پ

  .موجبات ارتقاء عملكرد، بهبود كيفيت و سرانجام افزايش اعتبار حرفه حسابرسي در جامعه فراهم شود
  

.فرسودگي شغلي ،يشغل عملكرد ،يحسابرس حرفه، يشغل استرس: هاي كليدي واژه

                                                            
 .)ع( رضا امام يالملل نيب دانشگاه يحسابدار ارشد يكارشناس يدانشجو 1.
  .مشهد يفردوس دانشگاه يحسابدار ارياستاد. 2
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  مقدمه
  

 اطالعات به نياز عه،جام هاي گيپيچيد و فزاينده رشد
 فرايندهاي نيز و اطالعاتي هاي نظام مربوط، اقتصادي

 به نياز و در اين ميان كند مي توجيه را اطالعات مولد
و  گزارشگري يندفرا از بخشي عنوان به حسابرسي

 مختلفهاي  بخش انتفاع .شود بيشتر ميرساني  اطالع
 خواهد بيشينه شرايطي در حسابرسي خدمات از جامعه
 نقش ،فعاالن عرصه مالي جانبه همه تالش با كه شد

د و شو مشخص روشني به جامعه در حسابرسي
كيفيت الزم  ازآنان  به وسيلهخدمات ارائه شده 

كيفيت باالي خدمات  ،از اين رو. باشدبرخوردار 
باالي حسابرسان  حسابرسي مستلزم عملكرد شغلي

سي شنا روانبه عنوان سازه بسيار مهمي در  كهاست 
به اعتقاد . صنعتي و سازماني مطرح شده است

، موفقيت و شكست يك سازمان به روگلبرگ
اهم تالش  عملكرد كاركنان آن بستگي دارد و تقريباً

طور به سان صنعتي و سازماني شنا روانمديران و 
در جهت بهبود عملكرد شغلي مستقيم مستقيم يا غير

 وقتي عملكردي ،ها سازمان. )1( استكاركنان 
 اثربخش خواهند داشت كه كاركنان در سطحي فراتر

 در. بپردازندكار ه فني و رسمي شغلشان بهاي  جنبه از
 كه ثيريتأ علت به فرد شغلي عملكرد حسابرسي نيز،

حايز اهميت  بسيار گذارد مي حسابرسي كيفيت بر
طور  خير در ارائه گزارش حسابرسي بهتأو  است

 رگذاريثتأرسي حسابو عملكرد مستقيم بر كارايي 
 با پوشي يا سازش چشم ،؛ از اين رو)2- 3( است

 حسابرسي كيفيت است ممكن شغلي ضعيف، عملكرد

حسابرسي را در  در نتيجه مؤسسات و را كاهش دهد
خود  اعتبار دادن دست از ومعرض مسئوليت قانوني 

  ). 4( قرار دهد
 مورد موضوعن چه در اين پژوهش به عنوا آن

ثير استرس شغلي با توجه به بررسي تأ، توجه قرار دارد
عد ترين ب به عنوان مهم( خستگي عاطفيمتغير ميانجي 

 .استبر عملكرد شغلي حسابرسان ) فرسودگي شغلي
اين پژوهش در كنار بررسي ميزان در  ،به عبارت ديگر

رسان سطح استرس، فرسودگي و عملكرد شغلي حساب
وجود و  كه آيا شود پرداخته ميبه بررسي اين موضوع 

ممكن است  ،استمرار استرس شغلي در بين حسابرسان
من ض ؟ها شود منجر به فرسودگي شغلي در بين آن

 عضايدر بين ا كه آيا در صورت افزايش استرس آن
 اي وارد سان خدشهحرفه، به عملكرد شغلي حسابر

پرداخته به اين مسئله  سرانجامو شود يا خير؟  مي
تغيري ميانجي نوان مكه فرسودگي شغلي به ع شود مي

تواند  مي زا و عملكرد شغلي در بين عوامل استرس
   باشد يا خير؟ عاملي اثرگذار

داخلي عوامل هاي  از آنجا كه در پژوهش 
فيت حسابرسي را اثرگذاري كه به طور غيرمستقيم كي

دهد و اشتغال در محيطي سالم و  مي ثير قرارتحت تأ
كه الزمه  اي فردي و حرفههاي  متناسب با ويژگي

عملكرد باالي حسابرسان است، چندان مورد توجه 
عد از توجه به اين ب براياين پژوهش قرار نگرفته، 

سالمت رواني، بهبود  دانش حسابرسي كه سبب ارتقاء
روابط بين فردي،كاهش فرسودگي شغلي و افزايش 

توجه به دليل و نيز  شود مي عملكرد شغلي حسابرسان
فرسودگي و عملكرد به طور  به هر سه عامل استرس،
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افزون . استاي  داراي نوآوري و اهميت ويژه ،زمان هم
استرس شغلي در حرفه و  وجود پژوهش ازاين  براين،

درك بهتري گذارد  مي بر رفتار حسابرسان تأثيري كه
ها و  تواند به بهبود عملكرد آن مي وكند  ايجاد مي

پيامدهاي شناسايي كيفيت حسابرسي و يا حتي 
و از  كمك كندازماني ناشي از رفتارهاي حسابرسان س

درك بيشتر و بيان سوابق استرس  جهت كه با ارائهاين 
ايجاد  برايتواند اطالعات موثري  مي در اين حرفه

چنين  انگيزه در حسابرسان و حرفه حسابرسي و هم
بهبود مديريت استرس و عوامل ايجاد آن در اختيار 

قرار دهد،  ان آيندهپژوهشگرشاغالن اين حرفه و 
  . استداراي اهميت كاربردي 

  
  مباني نظري و پيشينه پژوهش

 سال توان نخستين كسي دانست كه در سليه را مي
را به عنوان مفهوم ) استرس( فشار رواني ميالدي 1956
داند  فشار رواني را پاسخي مي وي. اي شرح داد تازه

ر آن كه بدهد  نشان ميهايي  كه بدن در برابر خواسته
پاسخي  سليهاين پاسخ از نظر . شود ارد ميو

به اين معني كه عامل فشارزا  .اختصاصي استغير
و فرد در معرض فشار ) بيروني يا دروني(هرچه باشد 
كه باشد، بدن انسان در واكنشي كه نشان  رواني نيز هر

پيروي  يدهد، همواره از الگوي عام و يكسان مي
د از فرهنگ آكسفوردر تعريفي ديگر،  ).5(كند  مي

طبق اين . كند مي ياد عنوان فشار رواني بااسترس 
فشار رواني چيزي است كه از خارج بر فرد تعريف، 

هاي جسماني و رواني را در  شود و ناراحتي تحميل مي
از قدرت  فراتر يسازمان وقتي مسائل وارده بر. پي دارد

 در آن ،باشدآن اي و انطباقي ارگانيسم افراد  مقابله
اما ) 6(حالت فرد دچار فشار رواني و تنش خواهد شد 

 بهآنچه حائز اهميت است آن است كه استرس شغلي 
كه در رابطه با سازمان است با استرس اين دليل 

سسه ملي امنيت و سالمت شغلي، ؤم). 7( متفاوت است
موجود در فراوان استرس شغلي را ناشي از مشكالت 

جايي  هباز كنترل، جا ، تغييرات مداوم خارجمحيط كار
نظمي ساعت  بي زياد و كار، ساعت كار مداوم، اضافه

استرس شغلي  نيز و همكاران كاظمي ).8( داند مي كار
 در وضعيت فيزيكي يا ذهني يرا به عنوان تغيير

 كنند كه ممكن است اثر مثبت يا منفي بر تعريف مي
عملكرد شغلي كاركنان داشته باشد كه در آن، استرس 

كار ايجاد  زا در محيط استرسهاي  اطر رويدادبه خ
  .)9( شده است

كار يا  منشأ معمول استرس كه كاركنان در محيط
زاي شغلي  ، عوامل استرسسازمان با آن مواجه هستند

زا شامل ابهام  اين عوامل استرس). 4( دشو مي ناميده
در  ).10( است ي نقشبار گراننقش، تعارض نقش و 

جونز و  الگويبرگرفته از كه عوامل اين  نيزاين پژوهش 
ه عنوان عوامل ب استدر كشور آمريكا ) 11(همكاران 
 گرفته در نظرحسابرسي كار  زاي شغلي در محيط استرس
هاي  اين عوامل پيامدهاي شغلي و نگرش. است شده

  . )12( دهد مي ثير قرارمربوط به كار را تحت تأ
دهد كه يك كارمند  مي ابهام نقش زماني رخ
مبهم هاي  عملو دستورها  اطالعات ناكافي، سياست

ابهام نقش به علت فشار  ،بنابراين. كند مي دريافت
دقيق فرد از  نكردن يا دركنبودن  شفافحاصل از 

  ).13( شود مي نقش خود در سازمان ايجاد
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 كه دهد مي رخ وضعيتي در نقش تعارض
 يك از شخص كه فشارهايي وها  خواسته انتظارات،

 وها  خواسته انتظارات، با است رو روبه آن با سو
 ،دشو مي وارد او بر ديگر سويي از كه فشارهايي
 در سو دو از شخص ،ديگر بيان به. ددار ناسازگاري

 قرار متضادي فشارهاي وها  خواسته انتظارات، معرض
  .)5( گيرد مي

 فرد آن در كه است موقعيتي ،نقش يبار گران
وي هاي  با توانايي ريكا توقعاتبين  كند مي احساس

 ،در اختيار داردها  انجام آن برايو يا زماني كه او 
عد شامل در قالب دو ب معموالً و تناسب وجود ندارد

. شود مي گر جلوه كيفيي بار گران و كمي يبار گران
درخواستي  كار نداشتن معلول تناسب كمي يبار گران

 كيفي يبار گران و است ،داده شده تخصيص و زمان
 براي الزمهاي  مهارت شاغل فرد كه است معني اين به

با توجه به اين  .نداردبه وي را كار محول شده  انجام
معتقدند كه نقش  ربل و ميكائيلزا،  عوامل استرس

 ،ماهيت داشتن نقش رابط. 1حسابرسان مستقل به دليل 
. 3سسه و ان و مؤكار صاحبانتظارات متضاد . 2

ي و عواقب مشتق شده از حسابرس جديد هاي پيچيدگي
جزء استرس يعني ابهام  3به هر  ،عملكرد ضعيف

 استي نقش حساس بار گراننقش، تعارض نقش و 
رهاي موجود در شغل آنان همواره با فشاچرا كه  .)12(

دارد يا دقت باال  كه نياز بههايي  درخواست از جمله
رسي با اي نسبت به تهيه يك گزارش حساب ترديد حرفه
، به عنوان نمونه. روبرو بوده و هستند االكيفيت ب

راهي قرار دو بر سر در مواردي حسابرس ممكن است
دهد  به او اجازه نمي كار صاحب كه زمانيشامل  ،گيرد

 ي را انجام دهد در حالي كه اينخاصهاي  آزمون تا
تواند كل كار  مي بسيار مهم است وها  آزمون

ر قرار دهد ابرسي براي چرخه معامله را تحت تأثيحس
حسابرسان با هنگامي كه ر بدترين حالت، يا د
ترين  شوند كه با كم مي متضادي مواجه هاي هدف

هزينه كار كنند در حالي كه كيفيت كار حسابرسي با 
ضروري حسابرسي، تحت هاي  كاهش برخي از روش

حسابرسي را هاي  گيرد و يا تمام روش مي ثير قرارتأ
سطح باال انجام دهند براي حفظ كيفيت حسابرسي در 

هاي  كه ممكن است سودآوري با افزايش هزينه
، حسابداري و از اين رو. )14( حسابرسي به خطر بيفتد

اي با سطوح  حسابرسي از ديرباز به عنوان حرفه بويژه
هاي  تالش). 16و  15( باالي استرس شناخته شده است

طاقت فرسا، محدوديت زماني براي زندگي شخصي و 
آزمون حسابداران رسمي از ديگر  گذاراندن

. معمول و هميشگي حسابرسان بوده استهاي  چالش
، كاري بااليحجم اين شغل به طور معمول با 

زياد و فشار زماني بيش از حد هاي  عجل ضرب
به دليل  ،حسابرسان افزون براين، .شود مي توصيف

عي كه ممكن است در انجام تضاد مناف
گرفتن قرارنيز باشد و  هايشان وجود داشته حسابرسي

هاي  مسئول تهيه صورتبه عنوان ( در بين مديريت
و  )شركتمالي و نتايج حاصل از عمليات 

به عنوان ( نفع گذاران و يا ساير اشخاص ذي سرمايه
 برايكنندگان از گزارش حسابرسي  استفاده

، )شخصي مدنظر هاي هدفرسيدن به  وگيري  صميمت
 كنند مي را ايفاا رابط همواره به نحوي نقش واسطه ي

از افراد  عداد زياديها با ت آن ،از اين رو). 12(
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كه خواهان  رواند روبه سازماني و برون سازماني درون
كه به طبع  از نيازها و انتظارات هستند طيف وسيعي

تقاضاهاي متنوع از كردن اين انتظارات و  برآورده
كاري كه خود  ان، آن هم در محيطكار صاحبسوي 

كند، براي حسابرسان  مي مشخص كار حبصا
كه در كند  مي زايي را ايجاد استرسهاي  تموقعي

و  نكردن كنترل نشدن به موقع، ناساييصورت ش
تواند منجر  مي شغلي هاي استرساين  مناسبنابرخورد 

  ).18و  17( دشوبه فرسودگي 
دهد كه  مي نشان متعددي هاي پژوهشنتايج 

مثبتي با فرسودگي  ابطهر استرس كاركنانهاي  نشانه
سترس شغلي را به عنوان ا ها، پژوهشاين . شغلي دارد
جر به كه ممكن است من كنند مي معرفي عامل اصلي

تا جايي ). 20و  19(فرسودگي شغلي كاركنان شود 
كه امروزه فرسودگي شغلي حسابرسان به عنوان يكي 
 .از مسائل مهم در حرفه حسابرسي مطرح شده است

اين است كه حسابرسان  اين موضوعيل يكي از دال
هاي مديران  رويي با درخواستاي به علت رويا حرفه
الزام به رعايت  وكاري خود از يك سو  حوزه
، در معرض استرس سوي ديگراي از  رفتار حرفه آيين

 .هاي ديگر هستند شغلي بيشتري نسبت به بعضي حرفه
ش محيطي افزايهاي  هر اندازه كه مطالبات يا خواست

يابد و توانايي فرد در پاسخ به اين مطالبات كاهش 
يابد، احتمال اين كه استرس موجب بروز عوارض 

خود منجر به بيشتر است كه اين امر به نوبه  منفي شود،
 ،ترتيب به اين .)21( شود مي شغليفرسودگي 

طوالني مدت به عوامل  يپاسخ فرسودگي شغلي
. ار استكمحيط هاي شديد در  زا و هيجان استرس

دهد كه بين فشار  ها نشان مي نتايج برخي از پژوهش
رواني و فرسودگي شغلي رابطه تنگاتنگي وجود دارد 

را گاهي با » فرسودگي شغلي«كه حتي واژه جايي تا 
ذكر  البته، در اينجا .اند دانسته يكسان» استرس شغلي«

فرسودگي شغلي نشانه اين نكته ضروري است كه 
استرس   نكردن بلكه نتيجه كنترل ؛استرس شغلي نيست

 پژوهشدر  نيز سون آرونپانيس و  ).22( شغلي است
ترين پيامد  خود بيان كردند كه فرسودگي عمده

ها اگر استرس شديد  به اعتقاد آن .استرس شغلي است
ها باشد، فرسودگي  در مسئوليتشدن  شبيه غرق

  . )24و  23، 20( صرف استمسئوليتي  گيركردن در بي
از يك  كنايه به صورت فرسودگي شغلي واژه

، براي اولين بار در حالت يا فرآيند خستگي ذهن
به  ميالدي 1970 هاواخر ده آمريكا در اياالت متحد

وي . استفاده قرار گرفت ر موردفرويدنبرگ وسيله
ر قالب عدي دسه ب يدر ساختار فرسودگي شغلي را

كاهش احساس  ، مسخ شخصيت وخستگي عاطفي
به  فرسودگي شغلي. كرد فردي توصيفموفقيت 

معناي تحليل انرژي يا منابع عاطفي و هيجاني است 
كه به عنوان متغير اصلي براي فهم فرايند فرسودگي 

مسخ شخصيت نوعي . شود مي گرفتهشغلي در نظر 
با همكاران و  رابطه نبود فردي و فاصله بين

ان است و تقليل شخصيت فردي به ارزيابي كار صاحب
با اين وجود هر چند  .فرد از خودش اشاره دارد منفي

د متعددي از فرسودگي شغلي وجود دار هاي تعريف
لفه به عنوان مؤ فرسودگي شغليشامل  ها ه آناما هم

، رو از اين). 25( استاصلي فرسودگي شغلي 
شناخته  فرسودگي شغليعد فرسودگي، ترين ب مهم
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نزديكي با سطوح باالي  رابطهشده است كه 
كار ويژه در فصل شلوغ كاري بهاي  خواستدر

و عملكرد شغلي حسابرسان را به طور  حسابرسي دارد
افزون ). 26( دهد توجهي تحت تأثير قرار مي ابلق

، عملكرد شغلي فرد براي بقاي سازماني بسيار براين
ترين نتيجه كار  تواند به عنوان مهم مهم است و مي

ازمان و يا بويژه براي س ؛مدنظر قرار گرفته شود
ي مؤسسات حسابرسي كه دارا همچونمؤسساتي 

 نيز ها مديران سازمان). 2(سرمايه انساني زياد هستند 
ترين عامل كسب مزيت  اند كه مهم به خوبي دريافته

رضايت ت و ها اس رقابتي، منابع انساني سازمان
كاركنان افزون بر عوامل سنتي نظير دستمزد و شرايط 

نيز روابط انساني در بين همكاران كار متأثر از كيفيت 
 است كه خود عاملي تأثيرگذار بر عملكرد شغلي آنان

وري  كيفيت كار فرد يا بهره ،بنابراين ).27( است
ها يا مؤسسات را تحت  تواند عملكرد كلي سازمان مي

 اي است اندازهبه اهميت اين موضوع . تأثير قرار دهد
جه به افزايش با تو ،كه بيان شده است در هزاره سوم

بقا هستند كه هايي قادر به ادامه  رقابت، سازمان
بيشترين استفاده را از دانش و سرمايه فكري كنند 

)28.(  
كه در  ،ترسشد برخالف اس ذكرچه  با توجه به آن

ثير مثبت بر عملكرد ممكن است تأ ،سطوح پايين
در هر داشته باشد، فرسودگي شغلي  حسابرسانشغلي 
آور براي سازمان و حسابرس  زيانتأثيراتي  صورت

 نيز استرس در سطوح باال كه ضمن آن). 29(دارد 
داشته عملكرد شغلي حسابرسان بر ي منف تأثيرتواند  مي
استرس  ،ها پژوهشبرخي از نتايج اساس  بر .باشد

باالي ناشي از كار يكي از داليل اصلي بروز 
ي شغلي و عملكرد شغلي فرسودگي شغلي، نارضايت

توجه به عوامل  ،از اين رو  ).30( استضعيف 
 استرس و فرسودگي شغلي بر همچوناثرگذار 

نتايج . عملكرد شغلي حسابرسان امري ضروري است
 و فرسودگي شغلي دهد كه استرس مي نشان ها پژوهش

 جو شامل كه ددار داريمعنا رابطه شغلي با عملكرد
 سازگاري و شغلي محيط كاركنان، ءارتقا سازماني،

. )31( است فيزيكي و رفتاريهاي  واكنش و محيط با
سطح عملكرد شغلي به ميزان فشار كاري و  ،در واقع

 چنين استداللبستگي دارد و بودن آن  مشكل يا آسان
شود كه رابطه عملكرد و استرس به صورت يك  مي

شكل است كه تحت عنوان قانون  Uتابع معكوس 
 Uنظريه  طبق. يوكز و دادسون مطرح شده است

معكوس عملكرد شخص زماني در باالترين سطح 
خود قرار دارد كه ميزان استرس در حد متوسط باشد 

تر  سترس از اين سطح باالتر يا پايينو هر اندازه ميزان ا
در . شود مي رود به همان نسبت از عملكرد كاسته

 ها پژوهشاز  برخيوسيله  به اين نظريه حسابرسي نيز
دهد كه استرس در  مي پشتيباني شده است و نشان

شكل با منحني  اي حرفه حسابرسي اغلب داراي رابطه
 ،نمونهبه عنوان  ).32( عملكرد شغلي حسابرسان است

نشان داد زماني كه حسابرسان سطح  چونتايج پژوهش 
كار خود  سطي از استرس يا فشار را در محيطمتو

. در حد مطلوب استها  كنند، عملكرد آن مي احساس
تري از استرس ل، اگر حسابرسان سطح شديداين حابا 

توجهي  به طور قابلها  را دريافت كنند عملكرد آن
 ديگر، پژوهشي، در چنين هم. )33( يابد مي كاهش
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كه هنگامي كه  به اين نتيجه رسيدند كلي و مارجيم
سطح استرس حسابرسان فراتر از سطح متوسط افزايش 

  . )34( يابد مي يابد، عملكرد حسابرسان كاهش
نتايج استرس شغلي با عملكرد،  رابطهپيرامون 

منفي بين استرس و عملكرد  رابطه، ها پژوهشاز  برخي
يافتن  اي كه با ادامه به گونه ؛دده مي شغلي را نشان

ها  استرس و فرسودگي حسابرسان، عملكرد شغلي آن
به طور بالقوه يابد كه اين كاهش عملكرد  مي كاهش

اشتباهات   تشخيص(سي كيفيت حسابرموجب تضعيف 
جلوگيري از بروز و يا  هاي مالي و تقلب صورت

از اين ). 35- 37و  10( شود مي )اي رفتارهاي غيرحرفه
ترين نتيجه استرس شغلي بر  توان مخرب مي ،رو

جام عملكرد حسابرسان را، كيفيت نامطلوب كار ان
 ها آنبه وسيله  )گزارش حسابرسي تهيه شده(شده 

به  پژوهشيدر  آلمر و كاپلناستا، اين ر در .انستد
متشكل از ابهام نقش و تعارض (ثير استرس بررسي تأ

در . بر عملكرد شغلي حسابرسان پرداختند )نقش
الكترونيكي  نامه پرسشبه كمك ها  دادهپژوهش آنان 

و نتايج حاصل از همبستگي پيرسون  آوري شد جمع
لكرد ثير منفي ابهام نقش بر عمكه با وجود تأنشان داد 

عملكرد  يتوجه غلي، تعارض نقش به طور قابلش
  . )23( دهد شغلي را تحت تأثير قرار نمي

مفاهيم «عنوان  پژوهشي با در سون و همكارانالر
به  »و پيامدهاي استرس شغلي در حسابرسان داخلي

ثيرگذاري استرس شغلي بر بررسي چگونگي تأ
فرسودگي شغلي و رضايت شغلي حسابرسان داخلي 

نشان داد كه عوامل  پژوهش آنانهاي  يافته. تندپرداخ
و سبك پاداش، ساختار سازماني (زاي سازماني  استرس

فشار (زاي فردي  نسبت به عوامل استرس )نظارت
 )ي نقشبار گرانزماني، ابهام نقش، تعارض نقش و 

. استبراي حسابرسان داخلي منبع استرس بيشتري 
استرس در متغيرهاي در اين پژوهش  افزون براين،

دو عامل محيط و حجم كار رگرسيون شامل  الگوي
عامل محيط با هر  و نتيجه آن نشان داد كهد معرفي ش

 رابطهنارضايتي شغلي  دو عامل فرسودگي شغلي و
حجم كار به عنوان عامل  ،چنين هم. مثبت دارد

ايش در فرسودگي شغلي زاي ديگر، با افز استرس
  . )38( دارد منفي رابطهو با نارضايتي شغلي  مثبت رابطه

كه  در پژوهشي عنوان كردند مارتياس و يوزالي
زاي شغل  بين عوامل استرس رابطه بر فرسودگي شغلي

و ) ازدياد نقششامل تعارض نقش، ابهام نقش و (
عوامل  افزايش فشار بر. استمؤثر پيامدهاي شغلي 

زاي شغل، شدت فرسودگي شغلي را افزايش  استرس
يجه آن در كاهش پيامدهاي شغلي و خواهد داد كه نت

 .)39( شود گر مي كيفيت حسابرسي حسابرسان جلوه
كنترل  جايگاهثير بررسي تأبه  چن و سيلورسون 

بر ) فرد بر كنترل رويدادها و قدرت نوع نگرش(
رضايت شغلي، استرس حاصل از شغل و عملكرد 

تايوان كشور شغلي در بين حسابداران و حسابرسان 
 جايگاهتايج پژوهش آنان نشان داد كه ن. پرداختند

) كنترل دروني يا بيروني جايگاه(كنترل در حسابداران 
بيني ميزان رضايت شغلي، استرس  در پيش نقش مهمي

 يحسابرسي تايوان مؤسساتو عملكرد حسابرسان در 
تر، كنترل داخلي باال جايگاهافراد با  چنين، هم. دارد

باالتري از تري از استرس و سطوح  سطوح پايين
افزون . كنند ميايت شغلي و عملكرد را تجربه رض
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 ،اگر استرس شغلي به طور مناسبي كنترل نشود براين،
رضايت شغلي پايين، عملكرد كاري ضعيف و اثرات 

 .)40( جسمي منفي را به همراه دارد
ثير شيوه زندگي تأ«به بررسي و همكاران  جونز

براي نقش اي  مقابله سازوكارسالم به عنوان يك 
شغلي در بين استرس و دستاوردهاي كارايي 

تجزيه و تحليل روابط علت و . پرداختند »حسابرسان
زا و شيوه زندگي سالم بر  استرسمعلولي عوامل 

الگوي پژوهش بين كارايي شغلي با استفاده از 
ري گ اي، نشان داد كه استرس با ميانجي رشته

 سالمت روان فرسودگي شغلي و اثري كه بر
با اين . بر كارايي شغلي دارد تأثير منفي گذارد، مي

يك شيوه زندگي سالم،  توان با اجراي مي ،وجود
استرس و فرسودگي شغلي را بر سالمت اثرات منفي 

  .)41( روان نيز كاهش داد
زاي  به بررسي نقش واسط عوامل استرسماكويي 

شغلي بر رابطه بين كانون كنترل و پيامدهاي شغلي 
وي حاكي از اين پژوهش نتايج . پرداخت حسابداران

استرس شغلي هاي داراي سطح  آزمودني بيشتربود كه 
ر حد متوسط و سطح عملكرد و رضايت در حد باال د

  .)42( هستند
به بررسي اين موضوع در پژوهشي نور موهد
تعارض به  است كه آيا درك بيشتر ابهام و پرداخته

ملكرد شغلي با ع اي استرس عنوان عوامل زيرمجموعه
 را با استفاده از ها داده وييا خير؟  استدر ارتباط 

به وسيله  شده تكميلالكترونيكي هاي  نامه پرسش
مؤسسه  4حسابرسي  مؤسساتحسابرس  1ر756

كرد و با استفاده از آوري  جمع ييايمالز بزرگ

نتايج . آزمون كردسازي معادالت ساختاري الگو
رد شغلي فقط ان داد كه عملكنش پژوهش موهدنور

و رابطه بين تعارض نقش  استثير ابهام نقش تحت تأ
 ).32( لي نيز غيرقابل توجه و رد شدبا عملكرد شغ

ثير نوع تأ«عنوان  پژوهشي بادر وتامي و نهارتيو ي
به بررسي اثر  »لي حسابرسانشخصيت بر فرسودگي شغ

كننده نوع شخصيت تحت تأثير عوامل  تعديل
هام نقش، تعارض نقش و زاي شغلي شامل اب استرس
فرسودگي شغلي حسابرسان ي نقش بر بار گران
 از ي حاصلها تجزيه و تحليل داده .ندپرداخت
 580كه به وسيله  ،آوري شده ي جمعها نامه پرسش

سرپرست، سرپرست ارشد و هاي  حسابرس در رده
 حسابداري جاكارتا، سيمارانگ، مؤسساتمدير در 
نشان داد كه  ،شده بودتكميل  يوگياكارتاو  پالمبانگ

ي نقش را بار گرانثير تعارض نقش و نوع شخصيت تأ
كند در حالي كه  مي بر فرسودگي شغلي تشديد

ثير ابهام نقش بر فرسودگي شغلي شواهدي مبني بر تأ
 . )43( يافت نشد

به بررسي تأثير عوامل  يارسي و همكارانو
مل ابهام نقش، تعارض نقش و زاي شغلي شا استرس

فرسودگي شغلي حسابرسان از طريق  نقش بر زديادا
با ها  داده. گر هوش هيجاني پرداختند ير مداخلهمتغ

به وسيله  كه آوري شد اي جمع نامه پرسش استفاده از
اري حسابد مؤسساتحسابرس در تمام  105

با ها  تجزيه و تحليل داده. ي تكميل شده بوداياندونزي
يجاني عامل هوش ه رگرسيون نشان داد كه استفاده از
ازدياد ابهام نقش، تعارض نقش و  اثر دهكنن تضعيف

 مؤسساتحسابرسان در  بر فرسودگي شغلينقش 
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 ).44( است اييحسابداري اندونزي

هاي ثير پيامدتأ«به بررسي چانگ و مانرو 
جايي حسابداران  فرسودگي شغلي بر تمايل به جابه

ه از با استفاد ها داده .پرداختند »جديداً استخدام شده
كه  ،حسابدار 368به وسيله  شده تكميل  نامه پرسش

بودند،  شده استخدامحسابداري مؤسسات در  داًيجد
روش  بكارگيري نتايج حاصل از .آوري شد جمع

ابهام نقش، تعارض  نشان داد كه معادالت ساختاري
جاد مربوط به شغل، عوامل ايهاي  نقش و تنش

هام و اب ين صورت كهبه ا. استفرسودگي شغلي 
از كاركنان تعارض نقش، سطوح درك شده 

د و ده مي ثير قرارمربوط به شغل را تحت تأهاي  تنش
 رابطهلي شغل با فرسودگي شغ مربوط به هاي تنش

خود، باعث كاهش سطح  دارد كه اين امر به نوبه
 چنين، هم. شود مي و تعهد سازمانيرضايت شغلي 

شي از اين تواند نا ميكاركنان بيشتر  نداشتن رضايت
 هستندها به دنبال يك شغل جايگزين  آنباشد كه 

)45( .  
اثر «عنوان  پژوهشي بادر پور و غالمي  محمدي

فشارهاي رواني و فرسودگي شغلي حسابرسان مستقل 
به اين نتيجه رسيدند  »حسابرسيهاي  بر كيفيت گزارش

نظر تحت استرس باال و فرسودگي شغلي كه اظهار
شود و  مي رد حسابرسانباعث اختالل در عملك

دهد  تحت تأثير قرار ميها را  اي آن اظهارنظر حرفه
)46.(  

به بررسي در پژوهشي احمدي  دانايي و كمال
رابطه بين فرسودگي شغلي و رضايت شغلي كاركنان «

جامعه . پرداختند »خراسان رضوياستان ثبت احوال 

نفر شامل كليه كاركنان  300 آنان آماري پژوهش
بود كه از اين خراسان رضوي استان احوال  ثبتاداره 
تجزيه و . نفر انتخاب شد 182 به تعداداي  نمونه ،جامعه

ها با استفاده از آزمون ضريب همبستگي  تحليل داده
هاي  گروه  t، رگرسيون چند متغيره، آزمونپيرسون

نشان داد كه بين  طرفه مستقل و واريانس يك
نفي و رضايت شغلي رابطه م فرسودگي شغلي و

  . )47( وجود دارد معناداري
تأثير «پژوهشي به بررسي در  نيز حاجيها و زارعي

زا بر رضايت شغلي و عملكرد شغلي در  عوامل استرس
جامعه آماري . پرداختند »حسابداران بخش عموميبين 

تي كاركنان اداره كل امور مالياشامل  آنانپژوهش 
حاجيها و  پژوهشنتايج . بلوچستان بود استان سيستان و

بين ابهام  معناداريو منفي  شان داد كه رابطهن زارعي
ي نقش با رضايت بار گراننقش، تعارض نقش و 

  .)48( شغلي و عملكرد شغلي وجود دارد
 

  پژوهشهاي  تدوين فرضيه
در معرض شان حسابرسان به دليل ماهيت كار

تأثير ها  عملكرد آن برزا قرار دارند كه  استرس يمحيط
ترين نتيجه استرس شغلي بر  مخرب). 15( گذارد مي

شده  ابرسان، كيفيت نامطلوب كار انجامعملكرد حس
. است آنانبه وسيله  )زارش حسابرسي تهيه شدهگ(

مانند استرس شغلي به ميزان  عوامل رفتاري ،بنابراين
ثيرگذار توجهي بر عملكرد شغلي حسابرسان تأ قابل
رات منفي بررسي اث شناخت و ،از اين رو). 33( است

امري بسيار  ويژه در حرفه حسابرسياسترس شغلي ب
سي به كه كيفيت حسابر به دليل اين است؛حياتي 
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 مؤسسات شدت به قضاوت و سالمت كاركنان
در ادبيات حسابداري، ). 49( حسابرسي وابسته است

مورد را پيامدهاي استرس شغلي  ،ها پژوهشاز  برخي
عملكرد  شاملاين پيامدها . اند هبررسي قرار داد

رسودگي شغلي و تمايل به ضعيف، نارضايتي شغلي، ف
كه به است و خطرات بالقوه اين عوامل  ترك حرفه

تواند  مي و بودهطور ذاتي با حرفه حسابرسي همراه 
 مؤسسات نسبت بهتصور و اعتماد عمومي را 

 و 24، 26، 13، 4(دار كند  اي خدشه حسابرسي و حرفه
عوامل  بررسيبراي  تالشي حاضر پژوهش و )50
به طور غيرمستقيم  تاري است كه ممكن استرف

از اين رو، . را تحت تأثير قرار دهد كيفيت حسابرسي
  :دشپژوهش به شرح زير تدوين  هاي فرضيه

رابطه  فرسودگي شغليلي با استرس شغ .1فرضيه
  .و معناداري دارد مثبت

با عملكرد شغلي رابطه  فرسودگي شغلي .2 فرضيه
  .داردمعناداري و  منفي

 فرسودگي شغلياز طريق استرس شغلي  .3 فرضيه
اثر (دارد دار منفي و معنا  رابطهبا عملكرد شغلي 

 متغير غيرمستقيم استرس بر عملكرد از طريق
  .)فرسودگي شغلي

 
  روش پژوهش

  
 نقشحاضر، بررسي  پژوهشكه هدف جا از آن

 عملكرد و استرس نيب رابطه در فرسودگي شغلي
) 1شكل شماره (مفهومي  الگوييك قالب در  يشغل
 پژوهشبردي و از نظر نوع از نظر هدف، كار است

همبستگي است و از لحاظ نظارت و كنترل - توصيفي
هاي  پژوهش ز نحوه گردآوري اطالعات در زمرهني و

 هيكلشامل  آماري پژوهش هجامع. گيرد ميداني قرار مي
له از جم كشور سطح در يحسابرس مؤسسات حسابرسان
 تعداد نمونه با. است 1393 سال در يحسابرس سازمان

در اين زمينه و  پيشين هاي پژوهشهاي  توجه به يافته
مورد  الگويمشاهدات الزم براي  كمينهچنين  هم

 200 كمينه(سازي معادالت ساختاري الگودر  بررسي
 11نسخه  NCSSافزار  و نيز با استفاده از نرم) مشاهده

برآورد مشاهده  213معادل  ،%80براي سطح اطمينان 
پژوهش در حجمي معادل  نامه پرسشپس از آن،  .شد

در ميان جامعه ساده حجم مذكور به طور تصادفي 
گيري اين  ابزار اندازه. مورد بررسي توزيع شده است

به وسيله  استاندارد استفاده شده نامه پرسش ،پژوهش
تلفيقي از سه كه  ،)11( استو همكاران  جونز

نجش استرس س نامه پرسشاستاندارد شامل  نامه پرسش
تعارض  سؤال 3ابهام نقش،  سؤال 4 شغلي متشكل از

به وسيله  تهيه شدهي نقش بار گران سؤال 3نقش و 
سنجش فرسودگي  نامه پرسش، )51( ريزو و همكاران
فرسودگي سنجش  براي سؤال 10 شغلي، متشكل از

از خرده برگرفته ) مؤلفه اصلي فرسودگي شغلي( شغلي
 نامه پرسش و فرسودگي شغلياي  ماده 10مقياس 

سنجش  نامه پرسشو  ماسالچفرسودگي شغلي 
مقياس  برگرفته از سؤال 14عملكرد شغلي متشكل از 

 كليه. )52( است و همكاراننيكوئل  عملكرد شغلي
 كامالً( 1 اساس طيف ليكرت از برها  نامه پرسش
. شده است دهيامتياز) موافقم كامالً( 5تا ) مخالفم

چ كه ماسال فرسودگي شغلي نامه پرسشروايي 
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به فارسي ترجمه و به تأييد نخستين بار به وسيله فيليان 
به  )53( استادان برجسته دانشگاه تهران رسيده بود

 باهاي استفاده شده در پژوهش  نامه پرسشهمراه ساير 
مراجعه به استادان و متخصصان اين رشته و اعمال 

پايايي . د نياز مورد تأييد قرار گرفتراصالحات مو
به روش آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي نيز  نامه پرسش
، 1 شماره در جدول نتايج مندرجمطابق  ،پژوهش
   .دشييد و تأ محاسبه

سازي الگوالگوي پيشنهادي پژوهش از طريق 
 AMOSافزار  و با استفاده از نرم معادالت ساختاري

 بررسيساختاري مورد وي الگ. ارزيابي شد 21 نسخه
استخراج نتايج مورد استفاده  برايدر اين پژوهش كه 

در . است 1شكل شماره قرار گرفته است، مطابق 
شامل ابهام (، استرس شغلي الگوي مفهومي پژوهش

به عنوان ) ي نقشبار گراننقش، تعارض نقش و 
مؤلفه اصلي (خستگي عاطفي متغيرهاي مستقل، 

ميانجي و عملكرد شغلي متغير غير مت) فرسودگي شغلي
از طريق ها  آزمون فرضيه براي ،چنين هم. استوابسته 

يابي به نتايج  الگوسازي معادالت ساختاري براي دست
هر مشاهده به وسيله  بهتر از ميانگين امتياز كسب شده

  
  مقدار ضريب آلفا براي تعيين پايايي: 1 جدول

 عملكرد فرسودگي شغلي استرس يبار گران تعارض ابهام پايايي

 ضريب آلفاي
 هاي پيشين پژوهش

75/0   
ريزو و 
 )51( همكاران

72/0   
ريزو و 
 )51( همكاران

68/0   
جونز و 
 )41( همكاران

- 
89/0   
 جكسونماسالچ و 

)20( 

83/0  
 جونز و همكاران

)41( 
 ضريب آلفاي
 پژوهش حاضر

878/0 628/0 685/0 875/0 851/0 772/0 

 
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  

 الگوي معادالت ساختاري پژوهش: 1شكل 
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35 25 

  .نامه، استفاده شده است از هر پرسش
  .هاي زير بكار رفته است عبارت 1در شكل شماره 

stress: متغير استرس شغلي.  
exhaustion:  متغير فرسودگي شغلي )عد خستگي ب

  ).عاطفي
performance:  متغير عملكرد.  

HRA1  تاHRA4 : به متغير ابهام نقش  هاي سؤال
  .عنوان اولين عامل استرس شغلي

HRC1 تاHRC3  : متغير تعارض نقش به  هاي سؤال
  .عنوان دومين عامل استرس شغلي

HRO1 تا HRO3:  ي نقش بار گرانمتغير  هاي سؤال
  .به عنوان سومين عامل استرس شغلي

HEE1  تاHEE10: شغلي متغير فرسودگي  هاي سؤال
)عد خستگي عاطفيب .(  

HJP1 تا HJP14 : متغير عملكرد هاي سؤال. 
دهنده مقطع زماني است كه  نشان Hحرف 

آوري شده است كه  ها در آن مقطع جمع نامه پرسش
 .در پژوهش حاضر منظور همان اوج فشار كاري است

  
  ي پژوهشها يافته

  
براي توصيف و نمايش ميانگين سطوح استرس، 

ا توجه دهندگان، ب سخفرسودگي و عملكرد در ميان پا
ي ليكرت براي ارزيابي ا گزينه 5اين كه از طيف  به

دهندگان استفاده شده است و نيز با توجه  نظرات پاسخ
بيانگر  3 عدددو حد ابتدايي و انتهايي اين طيف، به 

 با نيم واحد انحراف از هر طرف، كه  حد وسط است
با توجه شد و مشخص  5/3و  5/2وسط بين اعداد  حد

سطوح هاي  هباز نامه سشپرهر هاي  به تعداد گويه
طور كه در  همان. دشبرآورد  نامه پرسشمربوط به هر 

ها  با توجه به تعداد گويه مشخص شده است 2 شكل
گويه است، در استرس و فرسودگي كه برابر با ده 

برابر  ،باال ذكر شد نچه دربا توجه به آ ،حدود متوسط
ر طور كه د همان ،بنابراين. 35و  25بين  است با بازه
مقادير ميان اين  مشخص شده استنيز  2 شكل شماره

دو عدد بيانگر سطح متوسط استرس و فرسودگي 
بيانگر سطح قوي و مقادير زير  35است و مقادير باالي 

  .بيانگر سطح ضعيف خواهد بود 25
اكتسابي  و ميانگين نمره 2شكل شماره با توجه به 

رابر با و در فرسودگي كه ب 7/30در استرس كه برابر با 
توان چنين نتيجه گرفت  مي برآورد شده است، 12/29

 دهندگان در ها از نظر پاسخ كه هر دوي اين متغير
در رابطه با عملكرد نيز با  .سطح متوسط قرار دارد

است، حدود  14ها كه برابر با  توجه به تعداد گويه
باال ذكر شد، برابر است با  نچه درمتوسط، با توجه به آ

طور كه در شكل  نابراين، همانب .49و  35بين  بازه
 دو عدد شود مقادير ميان اين مي نيز مشاهده 3شماره 

بيانگر سطح 49مقادير باالي بيانگر سطح متوسط، 

  

    
  استرس و فرسودگيهاي  نامه پرسشسطوح  بازه: 2شكل 

ضعيفمتوسط قوي
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49 35 

  

 
 
 
 

  عملكرد نامه پرسشبازه سطوح :  3 شكل
  

  يازات كسب شده در هر متغيرميانگين امت: 2جدول 

  عملكرد شغلي  فرسودگي شغلي  استرس شغلي  متغير

  08/52  12/29  7/30  ميانگين
  14/9  52/7  44/5  انحراف معيار

  

عملكرد بيانگر سطح ضعيف  35 قوي و مقادير زير
  .است

و ميانگين نمره اكتسابي  3 شكل شمارهبا توجه به 
ين تفسير ، چناست 08/50در عملكرد كه برابر با 

دهندگان به  از نظر پاسخعملكرد متغير د كه شو مي
  . طور ميانگين در سطح قوي قرار دارد

براي تجزيه و تحليل ذكر شد،  طور كه قبالً همان
معادالت ساختاري  الگويبراي اجراي ها  تر داده دقيق

 از ميانگين امتيارات كسب شدهها  و آزمون فرضيه
. غير استفاده شده استهر مشاهده از هر متوسيله  به

هاي  مذكور به تفكيك ويژگيهاي  آمار توصيفي داده
  . ارائه شده است 1شماره شناختي در جدول  جمعيت

هاي توصيفي مندرج در جدول  با توجه به آماره
آنان زن % 23نمونه پژوهش حاضر مرد و % 77، 3شماره 

بوده است و ميزان استرس شغلي و فرسودگي شغلي در 
چنين، بيشترين  هم. بت به زنان بيشتر استمردان نس

ميزان استرس در سطح مدير فني و پس از آن در سطح 
 سرپرست و بيشترين فرسودگي شغلي در سطح

در . شود ارشد و كمك حسابرس مشاهده مي حسابرس

كاري نيز بيشترين استرس را افراد داراي  رابطه با سابقه
رسودگي تر از يك سال و بيشترين ف كاري كم سابقه

سال دارند و در  7تا  5كاري  شغلي را افراد داراي سابقه
سطح تحصيالت نيز بيشترين استرس و فرسودگي شغلي 

بر اساس نتايج حاصل از . مربوط به مقطع دكتري است
توان چنين استنباط كرد كه از هاي توصيفي مي آماره

با افزايش ) مرد و زن(نظر جنسيت در هر دو گروه 
استرس و فرسودگي شغلي حسابرسان، عملكرد شغلي 

كاري نيز در  ها رو به افزايش است و در مورد سابقهآن
بيشتر موارد با افزايش استرس، عملكرد شغلي 

چنين، از منظر سطح  هم. يابد حسابرسان كاهش مي
رود كه استرس و فرسودگي  الت نيز انتظار ميتحصي

ها را تحت تأثير قرار دهد شغلي حسابرسان، عملكرد آن
ارشد  كه اين موضوع در سطح تحصيالت كارشناسي 

آماره توصيفي . نسبت به ساير سطوح بيشتر است
هاي پژوهش به تفكيك متغيرها به شرح  سؤال
  .است 6و  5، 4هاي  هاي شماره جدول

هاي دريافتي از  ها در پاسخ مي گزينهوجود تما
 5، 4هاي  هاي شماره مندرج در جدول(دهندگان  پاسخ

ضعيفمتوسط قوي
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گوياي اين است كه نمونه پژوهش حاضر از ) 6و 
. پراكندگي و تركيب مناسبي برخوردار است

ها در بين  چنين، تفاوت ميان فراواني پاسخ هم
) 5و  4(هاي موافق  با گزينه) 2و  1(هاي مخالف  گزينه

ها در توصيف  نامه ي پرسشها سؤالنشان از توان باالي 
  .متغيرهاي مربوط است
ورد ضرايب همبستگي بين ز برآنتايج حاصل ا
 .ارائه شده است 7 در جدول شمارهمتغيرهاي پژوهش 

شود  استنباط مي 7از نتايج ارائه شده در جدول شماره 
كه متغيرهاي پژوهش به شكل معناداري با يكديگر 

  .گذارند ند و بر هم اثر ميا مرتبط
الگوي مفهومي پژوهش با توجه به  هاي فرضيه

مورد بررسي قرار گرفته  1ارائه شده در شكل شماره 
هاي بدست آمده به  است و نتايج حاصل از خروجي

  .شود مي در ادامه ارائهتفكيك موضوع 
نتايج سنجش نيكويي برازش حاصل از تحليل

  
  هاي جمعيت شناختي هاي پژوهش به تفكيك ويژگي آمار توصيفي متغير: 3جدول 

  عملكرد شغلي    فرسودگي شغلي    استرس شغلي      

داد  بندي طبقه
تع

ني  
اوا
 فر

صد
د

  

ين
انگ
مي

يار  
 مع
ف
حرا

ان
  

ين  
انگ
مي

يار  
 مع
ف
حرا

ان
  

ين  
انگ
مي

يار  
 مع
ف
حرا

ان
  

ت
نسي

ج
  

  650/0  599/3    760/0  034/3    556/0  086/3  %77  168  مرد

  663/0  502/3    730/0  890/2    504/0  016/3  %23  50  زن

بقه
سا

 
ري

كا
  

  554/0  557/3    65/0  805/2    505/0  145/3  %17  37  كمتر از يك سال
  612/0  675/3    802/0  943/2    596/0  032/3  %38  82  سال 3تا  1بين 
  582/0  649/3    705/0  913/2    554/0  034/3  %20  44  سال 5تا  3بين 
  792/0  308/3    771/0  070/3    441/0  135/3  %15  34  سال 7تا  5بين 

  782/0  517/3    787/0  719/2    552/0  057/3  %10  21  سال 7بيش از 

لي
شغ

ده 
ر

  

  564/0  845/3    605/0  051/3    518/0  131/3  %13  29  كمك حسابرس
  575/0  655/3    745/0  896/2    575/0  050/3  %56  123  حسابرس

  617/0  685/3    778/0  052/3    498/0  120/3  %12  25  حسابرس ارشد
  679/0  188/3    757/0  894/2    533/0  163/3  %9  19  سرپرست

  997/0  130/3    886/0  682/2    452/0  905/2  %8  17  سرپرست ارشد
 748/0  814/3    130/1  640/2    526/0  180/3  %2  5  مدير فني و شريك

ح 
سط

ت
يال
حص

ت
  

  619/0  518/3    767/0  077/3    549/0  175/3  %7/47  104  كارشناسي
  679/0  64/3    688/0  728/2    520/0  954/2  %7/47  104  كارشناسي ارشد

  736/0  592/3    864/0  12/3    542/0  2/3  %6/4  10  دكتري
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  ها نامه استرس شغلي به تفكيك سؤال آماره توصيفي پرسش: 4جدول 

ابعاد 
كامالً   پرسش رديف استرس

نظري مخالف  مخالف
كامالً موافق  ندارم

انحراف  نميانگي  موافق
  معيار

ش
م نق

بها
ا

  

اي است كه  تقسيم وظايف در محل كارم به گونه  1
  191/1  277/3  %3/11  %46  %3/10  %9/23  %5/8  .دهم من تنها قسمتي از كار گروهي را انجام مي

ريزي و مديريت زمان آگاهانه  دانم در برنامه مي  2
  012/1  399/3  %3/10 %7/42  %6/28  %1/13  %2/5  .ام عمل كرده

ريزي شده در شغل من، واضح و  برنامه هاي هدف  3
  11/1  352/3  %1/13 %4/39  %23  %3/18  %1/6  .معقوالنه است

من دقيقاً از شيوه ارزشيابي خود در پيشرفت   4
  134/1  258/3  %1/13 %8/33  %8/25  %2/20  %7  .سازمان آگاه هستم

ش
ض نق

عار
ت

  

من تحت دستورها و رهنمودهاي مبهم كار خود   1
  119/1  859/2  %1/6 %8/26  %4/25  %5/30  %3/11  .دهم انجام ميرا 

ها و  ها، قوانين، بخشنامه من تحت سياست  2
  25/1  859/2  %8 %6/28  %3/18  %5/31  %6/13  .كنم هاي ناسازگار كار مي دستورعمل

هاي سازماني واگذار شده در محل  مشي خط  3
  193/1  249/3  %15 %7/34  %9/16  %8/26  %6/6  .كارم، كامالً منطبق بر عقايدم نيست

ان
گر

 
بار

ش
ي نق

  

رود انجام  زمان من براي آنچه كه از من انتظار مي  1
  246/1  136/3  %6/13 %4/32  %7/19  %5/22  %7/11  .دهم،كافي و مناسب است

كنم كارهايي كه در محل كار از من  احساس مي  2
  174/1  728/2  %5/7 %6/21  %6/21  %7/34  %6/14  .هايم است رود، بيش از حد توانايي انتظار مي

استانداردهاي عملكرد مورد انتظار در محل كار   3
  095/1  052/3  %4/9 %2/27  %6/29  %8/26  %7  .من، بيش از حد باال است

  
  ها سؤال نامه فرسودگي شغلي به تفكيك آماره توصيفي پرسش: 5جدول 

 كامالً  پرسش  رديف
 مخالف  مخالف

نظري 
 موافق  ندارم

 كامالً
انحراف   ميانگين  موافق

  معيار

 فشاريك براي من  كاران، واقعاً سروكار داشتن با صاحب  1
  132/1  592/2  %3/2  %3/26  %8/17  %2/35  %3/18  .شود محسوب مي

  076/1  366/3  %7/11  %3/42  %1/22  %8/18  %2/5  .كنم ار ميك  سخت ،كنم كه بيش از حد احساس مي  2
  28/1  15/3  %15  %2/28  %6/21  %2/27  %8  .كنم ستگي زيادي مير روز كاري احساس خدر پايان ه  3
  243/1  859/2  %7/12  %2/20  %2/20  %3/34  %7/12  .كنم ام احساس فرسودگي مي من در شغل فعلي  4

استرس زيادي  ام در يك مكان، كاركردن در كنار مافوق  5
  251/1  831/2  %3/10  %4/24  %8/18  %31  %5/15  .كند به من وارد مي

  192/1  066/3  %2/12  %6/28  %6/21  %6/28  %9/8  .شود ام به من تحميل مي كنم فشارهاي مافوق اس مياحس  6

مستقيم با همكارانم در ارتباط هستم، از  زماني كه به طور  7
  096/1  455/2  %3/2  %3/18  %9/23  %3/33  %1/22  .شوم خودم  نااميد مي

كنم در تالش براي جلب رضايت همكاران،  احساس مي  8
  177/1  038/3  %3/11  %2/27  %4/25  %3/26  %9/9  .كنم ، سخت كار مييش از حدب

  142/1  854/2  %8  %23  %2/27  %30  %7/11  .مضطرب هستم ام، من از  اقدامات مافوق  9

ام،  براي برآوردن انتظارات مافوقكنم كه  احساس مي   10
  237/1  615/2  %9/9  %15  %6/21  %8/33  %7/19  .ديگر توانايي ندارم
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  ها سؤالنامه عملكرد شغلي به تفكيك  آماره توصيفي پرسش: 6جدول 

 كامالً  پرسش رديف
نظري مخالف  مخالف

 موافق ندارم
 كامالً
انحراف  ميانگين موافق

  معيار
  058/1  526/3  %9/9  %6/59 %3/10  %6/13  %6/6  .دهم راضي هستم كاري كه انجام مي از نظر كمي، از نتيجه من   1
  020/1  549/3 %3/11  %9/54 %9/16  %3/11  %6/5  .دهم راضي هستم كاري كه انجام مي از نتيجه ، يفيمن از نظر ك  2
  021/1  512/3 %7/11  %6/51 %4/16  %4/16  %8/3  .دهم راضي هستم اي كه انجام مي من از حجم كار روزانه  3
  110/1  596/3 %2/20  %7/42 %2/19  %2/12  %6/5  .ام راضي هستم هاي ارتباط كالمي من از ميزان مهارت  4
  005/1  568/3 %1/14  %3/49 %2/19  %1/14  %3/3  .ام راضي هستم هاي ارتباط نوشتاري من از مهارت  5

6  
ها و انجام كار مشخص  يتپذيرش مسئول برايام  من از توانايي
  955/0  756/3 %8/18  %6/51 %7/19  %1/6  %8/3  .راضي هستم

7  
اي و  هاي حرفه مهارت نايي خود نسبت به بكارگيريمن از توا
  962/0  653/3  %15  %1/52 %8/18  %3/11  %8/3  .ام راضي هستم هاي تعريف شده مسئوليت

8  
ها و رهنمودها راضي  كردن از رويه براي پيرويام  من از توانايي

  936/0  77/3 %9/16  %3/57 %5/15  %6/6  %8/3  .هستم

9  
رهايم راضي دهي كا ريزي و سازمان براي برنامهام  من از توانايي

  995/0  685/3 %3/18  %3/49 %8/17  %7/11  %8/2  .هستم

10  
سرپرستي و نظارت بر كار ديگران راضي  ام براي من از توانايي

  026/1  521/3 %6/13  %5/46 %23  %2/12  %7/4  .هستم

11  
من از كيفيت عملكردم با توجه به استفاده از قانون، مقررات و 

  974/0  512/3 %8/10  %3/49 %4/24  %3/11  %2/4  .ي راضي هستماستانداردهاي حسابداري و حسابرس
  011/1  451/3 %7/11  %1/45  %23  %9/16  %3/3  .مديريت زمان و هزينه، راضي هستم برايام  من از توانايي  12

13  
بيني شده راضي  هاي پيش هدفرسيدن به  برايام  من از توانايي

  020/1  554/3 %6/14  %4/47 %7/20  %6/13  %8/3  .هستم

14  
كارانم  من از نظر چگونگي ارتباط برقراركردن با صاحب

  067/1  667/3 %2/19  %3/49 %5/15  %8/10  %2/5  .كنم احساس رضايت مي
  

  ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش: 7جدول 
  عملكرد  فرسودگي  استرس  متغير
  )02/0(  31/0  1  استرس

  )21/0(  1  -  فرسودگي
  1  -  -  عملكرد

  

 الگويچنين  و هم هاي هر متغير به تفكيكگوالعاملي 
  .است 8شماره نهايي به شرح جدول 

 8شماره جدول  اطالعات مندرج درطور كه  همان

نجش نيكويي برازش تمامي معيارهاي سدهد  نشان مي
د و اين بيانگر تناسب د قبول قرار دارمور در بازه
هاي  و داده بررسيپژوهش با موضوع مورد هاي  الگو
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  .استوري شده آ جمع

و تحيل ضرايب و  الگواجراي  نتايج حاصل از
 .استارائه شده  9شماره  جدول در ها آزمون فرضيه

كه  دهد مي نشان 9 شماره در جدول مندرجنتايج 
 رابطه فرسودگي شغليبا عامل  شغلي متغير استرس

 و 311/0برابر با اين متغير  ضريب .و معنادار دارد مثبت
سطح  است؛ بنابراين، با 002/0 آن سطح معناداري

عامل  .شود مي ييداول پژوهش تأفرضيه % 95اطمينان 
و با عملكرد شغلي رابطه منفي نيز  فرسودگي شغلي

 سطح و - 231/0برابر با اين متغير  ضريب. معنادار دارد
اطمينان سطح  است؛ بنابراين، با 012/0 آن معناداري

ي اثر بررس .شود مي ييددوم پژوهش تأفرضيه % 95

با توجه به  شغلي بر عملكرد شغلي مستقيم استرسغير
حاصل  فرسودگي شغلي از طريقگري  اثر ميانجي

بدست  - 07/0ضرب ضرايب مسيرهاي درگير، برابر با 
اي معكوس بين  دهنده رابطه آمده است كه نشان

به . است فرسودگي شغلي از طريقاسترس و عملكرد 
ايش افز شغلي موجبعبارت ديگر، استرس 

باعث كاهش شده و در نتيجه  فرسودگي شغلي
دو جا كه اثر  از آنچنين،  هم. شود عملكرد شغلي مي

و  شغلي بر فرسودگي شغلي استرساثر (مسير درگير 
سطح در ) شغلي بر عملكرد شغلي فرسودگياثر 

 ييدسوم پژوهش تأفرضيه  است، معنادار% 95اطمينان 
  .شود مي

 
 زش الگوهاي پژوهشنتايج نيكويي برا: 8جدول 

  الگوهاي پژوهش
شاخص 
برازش 
  تطبيقي

شاخص 
برازش 
 هنجارشده

شاخص 
نيكويي 
  برازش

ريشه ميانگين 
مربعات 
  باقيمانده

درجه 
آزادي

شاخص 
كاي 
 اسكوئر

ريشه ميانگين 
مربعات 
خطاي 
 برآوردي

  033/0  150/6  5  036/0  989/0  969/0  994/0  الگوي عاملي استرس
  054/0  646/50  31  067/0  955/0  926/0  969/0  الگوي عاملي فرسودگي
  073/0 855/157  73  06/0  906/0  859/0  917/0  الگوي عاملي عملكرد
  049/0 492/551  363  076/0  854/0  769/0  905/0  الگوي ساختاري نهايي

  

  پژوهش هاي نتايج فرضيه: 9جدول 

 ضريب استاندارد  فرضيه

β  
  ضريب 

 b رداستانداغير

سطح 
  جهنتي  معناداري

  ييدتأ  002/0  344/0  311/0  اثر مستقيم استرس بر فرسودگي  1
  ييدتأ  012/0  )195/0(  )231/0(  اثر مستقيم فرسودگي بر عملكرد  2
مستقيم استرس بر عملكرد اثر غير  3

  ييدتأ  045/0  -  )07/0( از طريق فرسودگي
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  گيري نتيجه
  

نشان داد كه بين استرس شغلي و  حاضر نتايج پژوهش
ي معنادار و مثبتشغلي حسابرسان رابطه  فرسودگي
كه با تداوم و افزايش استرس  به اين معنا. وجود دارد

ها  آن، فرسودگي شغلي در بين حسابرسان شغلي
رابطه مثبت و معناداري بين ابهام  ،يعني .يابد افزيش مي

نقش، تعارض نقش و حجم كار به عنوان عوامل 
اين نتايج با  .زا با فرسودگي شغلي وجود دارد استرس
و چانگ ) 38(هاي الرسون و همكاران  پژوهشنتايج 

 پژوهش الو و همكاراننتايج همسو و با ) 45(و مانرو 
مطابق با نتايج پژوهش الو و  .مغاير است) 54(

همكاران رابطه بين ابهام نقش با فرسودگي شغلي 
مثبت اما رابطه بين تعارض نقش با فرسودگي شغلي 

مغايرت ممكن است به دليل منفي است كه اين 
هاي  هاي مورد بررسي و حرفه بودن جامعه متفاوت

حرفه حسابرسي نسبت به  چرا كه در ؛متفاوت باشد
انتظاراتي از سوي ممكن است ها،  ساير حرفه

ضاد با كاران درخواست شود كه در ت صاحب
اي باشد و  رفتار حرفه استانداردهاي حرفه و آيين

ن اين انتظارات متضاد، شدن حسابرس در بيدرگير
در حالي كه در  باعث افزايش فرسودگي او شود

هاي ديگر شايد وجود انتظارات متناقض تا  برخي حرفه
حد امري حساس نباشد كه بخواهد باعث  به اين

پژوهش  نتايج ،چنين هم. افزايش فرسودگي شغلي شود
 بينمنفي و معنادار  رابطهحاكي از وجود حاضر 

حسابرسان  در بين عملكرد شغليفرسودگي شغلي و 
حسابرسان دچار فرسودگي  كه به اين معنا. تاس

با  نتايجاين . دارندتري  عملكرد شغلي پايين، شغلي
و ) 46( پور و غالمي محمدي هاي پژوهشنتايج 

فرسودگي مبني بر اين مطلب كه ) 55( كورپانزانو
ها   سازمان با آرايشي از نتايج منفي براي افراد و شغلي

به صورت غيبت از كار، عملكرد ضعيف شغلي و 
 جايي ش رفتار شهروندي و افزايش قصد جابهكاه

 شود، هم راستا گر مي جلوه) افزايش تصميم به ترك(
  .است

كه استرس شغلي  نشان دادحاضر نتايج پژوهش 
با  فرسودگي شغليرابطه منفي و معناداري از طريق 

استرس در ايش افزكه  به اين معنا .عملكرد شغلي دارد
 سرانجامحسابرسان منتج به افزايش فرسودگي شده كه 

 .باعث كاهش عملكرد در ميان حسابرسان خواهد شد
با قرار گرفتن ميزان استرس در حد  كه ضمن آن

اين . شغلي در سطح باال قرار دارد دمتوسط، عملكر
، )39(مارتياس و يوزالي هاي  نتايج با نتايج پژوهش

و  همسو است) 42(و ماكويي ) 41(جونز و همكاران 
مغاير  )56( جوادي و همكاران هاي پژوهشبا نتايج 

چرا كه جوادي و همكاران به اين نتيجه رسيدند  ؛است
به عنوان  ،كه رابطه مثبت و معنادار بين تعارض نقش

 .با عملكرد شغلي وجود دارد ،زا يكي از عوامل استرس
تفاوت جوامع شايد بتوان علت اين مغايرت را نيز در 

 افزون براين، .جو كردو ها جست بررسي پژوهشمورد 
ز ني ها پژوهش يبررس موردشرايط حاكم بر جوامع 

 جوادي و همكاران. ثر باشدتواند بر اين مغايرت مؤ مي
بين  و معنادار مثبت رابطه به اين نتيجه رسيدند كه

زا با  نقش به عنوان يكي از عوامل استرستعارض 
نتايج پژوهش  ،چنين هم .وجود دارد عملكرد شغلي
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 گارسيا و هرپاچ پژوهشبخش از نتايج با آن حاضر 
با عملكرد  معنادارو منفي  رابطهكه تعارض نقش ) 57(

آن بخش از نتايج  باو شغلي دارد هم راستا بوده 
ابهام نقش دهد  پژوهش آنان مغاير است كه نشان مي

ين مغايرت كه ا اي با  عملكرد شغلي ندارد هيچ رابطه
جامعه مورد دليل باشد كه در  به ايننيز ممكن است 

برخي موارد تفهيم وظايف  در بررسي پژوهش حاضر
نگرفته است و يك حسابرس به طور  انجامدرستي  به
اين امر  كه كند ميزمان چندين مسئوليت را ايفا  هم

  .شود باعث كاهش عملكرد وي مي
رسد  مي نظرپژوهش حاضر به هاي  با توجه به يافته

سسات حسابرسي براي كاهش به مؤ هاييارائه پيشنها
حائز بسيار استرس شغلي و به تبع آن فرسودگي شغلي 

خواهان بهبود ها  و سازمان مؤسساتاگر . اهميت باشد
به  بايد هستند دو ارتقاي عملكرد شغلي حسابرسان خو

فرسودگي كاهش استرس و  برايهايي  دنبال برنامه
مثبت  پيامدهايرتقاء عملكرد يكي از ا. باشند شغلي

 هاي پژوهش .است فرسودگي شغليكاهش استرس و 
بسياري نشان دادند كه استرس شغلي و فرسودگي 
شغلي با پيامدهاي مهم ديگري مانند نارضايتي شغلي، 

رابطه ترك شغل، غيبت و مشكالت جسماني و رواني 
  ).58 و 55، 41(دارد 
جامعه حسابداران ، وهشبا استفاده از نتايج اين پژ 

ريزي كاري  برنامهند با توا مي ايران رسمي
تر تحت  هر چه كمرا اعضاي حرفه  پذير، انعطاف

شود  مي موجبكار اين  دهد؛زا قرار  شرايط استرس
عملكرد و به تبع آن كيفيت حسابرسي افزايش و اعتبار 

 ،چنين هم .يابدارتقاء فه حسابرسي در جامعه حر

خوب  رابطهبرقراري توانند با  ميسي حسابر سرپرستان
جلوگيري از تنش گامي در جهت زيردستان با شغلي 

اين نيز به نوبه خود باعث كه  برداشتهكاري  در محيط
جمله ز كاري ا رايج محيط زاي كاهش عوامل استرس

افزون  .شود مي وظايف و غيره كاري زياد، ابهامفشار
نيز ها  يگير دادن افراد در تصميم مشاركت براين،
جلوگيري از بروز ثر در جهت تواند گامي مؤ مي
زماني كه فرد در  .موجود در حرفه باشدهاي  تنش

نقش سازماني خود نسبت به هدف، انتظارات و شيوه 
كند، همواره در ن ارزيابي عملكرد احساس اطمينان

 فراد را به طوردر صورتي كه مديران ا ؛استاضطراب 
 شود مي د باعثندخالت دهها  گيري مستقيم در تصميم

ابهام شخص نسبت به هدف و وظايفش كاسته  كه
. ر رواني او كاهش يابدتنش يا فشا ،شده و در نتيجه

هاي  مدير براي جلوگيري از بروز تنش ،بنابراين
اركت كاركنان و اعضاي تواند از ابزار مش مي سازماني
 يير رويهتغ. بردبهره ب) بويژه كاركنان توانمند(سازمان 

كاهش  برايكاري  مديران در تقسيم كارها نيز راه
فشار  ،يعني ،ايجاد استرسمنابع ترين  اصلييكي از 

كه  باشند اگر مديران متوجه اين قضيه. است كار
اعث ايجاد تواند ب مي واگذاري كار اضافي به كاركنان

توانند با تقسيم منطقي  مي ،شود ها در آن فشار عصبي
   .كنندجلوگيري اين فشار كار از بروز 

با توجه به آنچه در اين پژوهش مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و با توجه به اهميت سالمت 
كاركنان حسابرسي كه نقش بسزايي در جامعه ايفا 

هايي از قبيل بررسي ساير عوامل  كنند موضوع مي
رفتاري اثرگذار كه به طور غيرمستقيم كيفيت 
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هاي آينده  هشبراي پژو دهد حسابرسي را كاهش مي
ها شامل  اين موضوعهاي از  نمونه. شود پيشنهاد مي

  :موارد زير است
مقايسه فشار حاصل از حجم كار در طي فصل   .1

  .ها شلوغ كاري با ساير فصل
زا همچون نوع  بررسي ساير عوامل استرس  .2

شخصيت بر عملكرد و رضايت شغلي و كيفيت 
   .حسابرسي

حاظ بررسي روابط متغيرهاي مذكور از ل  .3
 .تحليل عامليهاي  متغيرهاي ميانجي و روش

هاي حيطه  اين پژوهش نيز همانند تمامي پژوهش
بوده است كه از  هايي مواجه علوم انساني با محدوديت

به وسيله  ها نامه پرسششدن  به تكميل توان مي آن جمله
اگرچه اين روش در . خود افراد اشاره كرد

 اما ستعلوم انساني روش رايجي ا هاي پژوهش
ها و اشتباهات در  گيري سبب برخي جهتتواند  مي
 رسد به نظر ميدر اين موارد . دهندگان شودان پاسخمي

محدوديت اما به علت  تر باشد مناسبروش مصاحبه 
 يهاي پژوهشدر  ،چنين هم. زماني اين امر ممكن نبود

آوري اطالعات  ترين ابزار جمع اصلي نامه پرسشكه 
گويان  پاسخ ن است كه عموماًايمشكل عمده است، 

و برخي از آنان به نتايج اين  ندارند الزم راهمكاري 
  . اعتماد هستند بي ها پژوهشگونه 
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