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تاریخ اصلح نهایی1399/02/02 :

تاریخ پذیرش1400/06/18 :

چكیده
مقدمه :سبکهای مختلف مدیریت تعارض برای کارکنان موضوعی ارزشمند است که میتواند بر فرسودگی شغلی
تأثیرگذار باشد؛ همچنین فشار روانی اضافهبار نقش میتواند موجب افزایش فرسودگی شغلی شود .با توجه به شرایط و
محیط فعالیت حسابداران بخش عمومی ،که در معرض فرسودگی شغلی هستند ،در این پژوهش تأثیر سبکهای
مدیریت تعارض (شامل سبک همکاری ،سبک چیرگی و سبک اجتناب) بر فرسودگی شغلی حسابداران مزبور و اثر
اضافهبار نقش بر این رابطه بررسی شده است.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر ماهیت ،کاربردی و از نظر روش ،پیمایشی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل
حسابداران بخش عمومی در دستگاههای دولتی ،شهرداریها و سازمانهای زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه (مانند سازمان ثبت اسناد
و املک کشور و غیره) و نمونۀ آماری پژوهش تعداد  390نفر است .دادههای الزم از طریق پرسشنامه جمعآوری شده
است.
یافتهها :عامل فشار روانی اضافهبار نقش ،تأثیر مثبت و معنیداری بر فرسودگی شغلی دارد .در مورد سبکهای
مدیریت تعارض ،سبک همکاری رابطۀ منفی و معنیداری با فرسودگی شغلی دارد؛ اما با وجود عامل فشار روانی
اضافهبار نقش ،این رابطۀ منفی و معنیدار نیست .سبک چیرگی رابطۀ مثبت و معنیداری با فرسودگی شغلی دارد و
اضافهبار نقش نیز بر رابطۀ ذکرشده تأثیر مثبت و معنیدار دارد .سبک اجتناب ،بهطور مستقیم و هم از طریق اضافهبار
نقش ،تأثیر معنیداری بر فرسودگی شغلی دارد.
نتیجهگیری :حسابداران بخش عمومی تحتتأثیر سبکهای مدیریت تعارض و عامل فشار روانی اضافهبار نقش،
دچار فرسودگی شغلی میشوند .مدیران بخش عمومی با آگاهی از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی ،میتوانند
بهمنظور دستیابی به هدفهای سازمانی و بازدهی مطلوب از فرسودگی شغلی آنها جلوگیری کرده و آثار آن را به
حداقل برسانند.
واژههای کلیدی :اضافهبار نقش ،حسابداران بخش عمومی ،فرسودگی شغلی ،مدیریت تعارض.
 .1استادیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامهm.vahdani@ub.ac.ir :؛ دورنگار.)058-32210321 :
 .2کارشناس ارشد ،گروه حسابداری ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران (رایانامه)j.mohamadimehr@gmail.com :
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مقدمه

مانند خیر و شر ،عدل و ظلم ،حق و باطل ،نور و
ظلمت بیانکنندۀ وجود تعارض است ( .)5بنابراین،

با پیشرفت صنعت و نیاز روزافزون به نیروی متخصص،

مفهوم تعارض پیشینۀ تاریخی در زندگی اجتماعی بشر

نیروی انسانی بهعنوان منبعی ارزشمند در سازمانها

دارد و در گذشته سبکهای مدیریت تعارض همواره

مطرح است .بنابراین ،سلمت جسم و روان آنها

بررسی شده است .بر اساس نظریۀ حفظ منابع ،افراد

اهمیت بسزایی دارد .فرسودگی شغلی کارکنان بهعنوان

تلش میکنند از منابع فعلی خود محافظت کنند و

خطری بالقوه ،همواره این منابع ارزشمند را تهدید

منابع جدیدی نیز به دست آورند ( .)6حمایت مدیریت

کرده و بر بهرهوری و کارایی آنها تأثیر میگذارد.

از کارکنان و «درک کارفرما از من» بهعنوان منبعی

اندیشمندان تعریفهای زیادی از فرسودگی شغلی ارائه

ارزشمند نزد کارکنان مطرح است ()7؛ گفتنی است

کردهاند .مسلش و همکاران معتقدند فرسودگی شغلی

مدیریت تعارض نیازمند صرف هزینه و زمان بوده و

نشانگانی (سندرمی) شامل خستگی عاطفی ،مسخ

مدیران حداقل  %20از زمان خود را برای حل

شخصیت و کاهش کفایت شخصی است ()1؛ همچنین

تعارضها به کار میگیرند (.)8

یکی از مؤلفههای اصلی فرسودگی شغلی ،خستگی

عوامل فشار روانی میتواند باعث افزایش

عاطفی است که بین حسابداران بخش عمومی بسیار

فرسودگی شغلی شود .به اعتقاد سوینی و سامرز،

مشاهده شده است ( 1و  .)2گفتنی است فرسودگی

فرسودگی شغلی حسابداران تحتتأثیر عوامل فشار

شغلی حسابداران برای سازمانها هزینههای بسیاری

روانی است و رضایت شغلی بر عملکرد آنها اثر

دارد؛ برای مثال ،هزینههای ناشی از این مسئله در صنایع

میگذارد ( .)9حسابداران بخش عمومی معموالا در

مختلف آمریکایی نزدیک به  300میلیارد دالر برآورد

معرض فشارهای ناشی از حجمکاری ،تغییرات قوانین

شده است (.)3

و نظام نظارتی هستند .چنین محیطی میتواند

عوامل بسیاری میتواند بر فرسودگی شغلی مؤثر

فرسودگی شغلی را افزایش دهد و پیامدهای منفی

باشد .یکی از این عوامل سبکهای مدیریت تعارض

گستردهای داشته باشد .یکی از این پیامدها میتواند از

است .تعارض زمانی رخ میدهد که دو یا چند نفر

دستدادن شغل باشد ()10؛ در نتیجه ،پژوهش در این

نیازها ،خواستهها ،هدفها و ارزشهای متفاوتی را

زمینه بااهمیت است و همواره پژوهشگران به آن

دنبال کنند و در مقابل یکدیگر قرار بگیرند ( .)4در

پرداختهاند .مسلش و همکاران معتقدند ،پژوهشها

واقع ،تعارض بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره

هنوز کامل نیست .این موضوع میتواند تا زمانی ادامه

ل طبیعی است.
است و میتوان گفت این تعارض کام ا

داشته باشد که بهطور کامل درک شود« :در چه

حکایتها وتمثیلهای قرآنی از قبیل موسی و فرعون،

مشاغل دیگری فرسودگی شغلی وجود دارد؟ چه

یوسف و برادران ،اصحاب کهف و غیره با مفاهیمی

چیزی باعث فرسودگی شغلی میشود و در این مورد
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تعیینکنندهای در کارایی مدیریت و اثربخشی هر

چه باید کرد؟» (.)11
حسابداران بخش عمومی بهدلیل نوع فعالیتها،

سازمانی است .اگر تعارضهای سازمانی بهدرستی

وظایف و افزایش مسئولیت ناشی از پاسخگویی به

شناسایی و هدایت شود ،از ابزار مهم رشد سازمانی

مراجع نظارتی ،بههمراه تأمین نیازهای اطلعاتی تا

خواهد بود .مدیریت تعارض در واقع رویکردی است

اندازۀ زیادی در معرض فشار روانی ناشی از اضافهبار

که تعارضهای رخداده را در خدمت هدفهای

نقش هستند .این عامل موجب بروز فرسودگی شغلی

سازمان قرار میدهد ،از جنبههای غیرکارکردی آن

میشود و پژوهشگرانی همچون سوینی و سامرز (،)9

میکاهد و جنبههای کارکردی آن را بهبود میبخشد

جونز و همکاران ( )12و چانگ و مونرو ( )2در

(.)13

پژوهشهای خود رابطۀ مثبت بین فرسودگی شغلی و

بهطورکلی پنج سبک اصلی برای مدیریت

اضافهبار نقش را تأیید کردهاند .مطابق با آنچه بیان

تعارض وجود دارد :سبک چیرگی ،سبک رقابت،

شد ،سبکهای مدیریت تعارض بر فرسودگی شغلی

سبک اجتناب ،سبک همکاری و سبک مصالحه.

اثرگذار است؛ اما چنانچه عوامل فشار روانی مانند

اغلب صاحبنظران بر سه سبک چیرگی ،سبک

اضافهبار نقش بروز کند ،تأثیر این سبکها چه مقدار

اجتناب و سبک همکاری تأکید دارند .مطابق سبک

خواهد بود؟ تأثیر سبکهای مدیریت تعارض بر

چیرگی ،فرد منافع خود را مخالف منافع طرف مقابل

حسابداران بخش عمومی با توجه به نوع وظایف و

میبیند و مبتنی بر روشی غیرمشارکتی و قدرتمدار

سطوح باالی فعالیت آنها چگونه مطرح میشود؟

است .فرد از هرگونه قدرت و ابزار برای پیروزشدن

پژوهشهای اندکی در پاسخ به سؤالهای مطرح شده

استفاده میکند .مطابق این سبک ،نظرهای مدیر به

در این زمینه انجام شده است و به نظر می رسد

زیردستان تحمیل میشود و او به این وسیله به

پژوهشگران داخلی به بررسی فشار روانی اضافهبار

خواستههای خود میرسد ( .)14بر مبنای سبک

نقش و تأثیر آن بر فرسودگی شغلی حسابداران بخش

اجتناب ،فرد علیق و هدفهای خود و دیگران را

عمومی نپرداختهاند .با توجه به این خلء پژوهشی ،در

دنبال نمیکند و معموالا سعی میکند از موقعیت

پژوهش حاضر تأثیر سبکهای مدیریت تعارض بر

تعارض کنارهگیری کند یا آن را به تعویق اندازد .در

فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی با توجه به

مقابل سبک اجتناب ،سبک همکاری قرار دارد که بر

اضافهبار نقش بررسی شده است.

پایۀ کار مشترک با هدف پاسخ به نیازها و نگرانیهای
دو طرف است و این موجب تحقق هدفهای آنها

مبانی نظری

میشود .افراد در این سبک برای کسب منافع خود

سبکهای مدیریت تعارض

ایستادگی میکنند ،خواهان همکاریاند و منافع

مهارت مدیریت در رسیدگی به تعارض ،عامل

یکدیگر را در نظر میگیرند ( .)4هریک از سبکهای
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نامبرده بر فعالیت شغلی افراد تأثیر میگذارد .گفتنی

در این پژوهش علوه بر فرسودگی شغلی به فشار

است ،محیط فعالیت حسابداران بخش عمومی

روانی اضافهبار نقش نیز پرداخته شده است .فشار

بهگونهای است که همواره در معرض کنترل مدیران و

روانی نوعی نیاز جسمی یا ذهنی فرد است که باعث

ناظران قانونی قرار دارد؛ در نتیجه ،سبکهای مدیریت

ایجاد واکنشهای خاصی در وی میشود و امکان

تعارض بر فرسودگی شغلی آنها مؤثر است (.)15

مقابله یا فرار از خطر را مهیا میکند .فشار روانی بیش
از حد باعث آسیبهای فراوان به شخص و سازمان

فرسودگی شغلی و عامل فشار روانی اضافهبار نقش

خواهد شد ( .)18فشار روانی شغلی زمانی روی

فرسودگی شغلی را درگیری ذهنی ناشی از کار

میدهد که نیازمندیهای شغلی با تواناییها ،منابع

میدانند و شامل تغییـرات منفی در نگرش و رفتار

حمایتی و نیازهای فرد تناسب ندارد و برای فرد پاسخ

افراد در مواجهه با فشارهای کاری است ( .)16فاربر و

زیانبار جسمی و روحی به دنبال داشته باشد .فشار

هیتفتز فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی عاطفی،

روانی شغلی میتواند ناشی از دالیل متعددی باشد که

جسمی و روحی میدانند که ناشی از ارتباطکاری

از جمله میتوان به شرایط نامناسب شغلی ،عوامل

درازمدت با دیگران است .علئم فرسودگی شغلی

آسیبزا ،حجمکاری زیاد (اضافهبار نقش)،

شامل بیرمقی ،دلزدگی از کار ،خستگی پیاپی و

ساعتکاری

بهصورت

فراوان ،بیانگیزگی و فرسایش روانی ،کاهش

نوبتکاری ،ارتباطات ضعیف بین کارکنان و

احـساس کفایت و خودارزیابی منفی است .از دیگر

بیتوجهی به کارکنان اشاره کرد ( .)19بنابراین،

علئم فرسودگی شغلی ،خستگی هیجانی است .این

اضافهبار نقش زمانی بروز میکند که فرد با انبوهی از

فرسودگی زمانی رخ میدهد که فرد در واکنش به

وظایف روبهرو میشود .این وظایف آنچنان زیاد

فشار روانی ،احساس تحت فشار بودن دارد که

است که انرژی و زمان کافی برای انجام آنها وجود

سرانجام به تخلیۀ احساس و هیجان در فرد منجر

ندارد و سرانجام موجب نارضایتی فرد و دیگران

میشود (.)17

میشود ( .)20معموالا افراد بهتدریج در زمینۀ رضایت

طوالنی،

انجام

کار

مؤلفههای اصلی فرسودگی شغلی دربرگیرندۀ

یا نارضایی از وظایف خود دید وسیعتری پیدا میکنند

خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و ناکفایتی فردی

و آن را میپذیرند؛ اما پذیرفتن چنین شرایطی از بروز

است .خستگی عاطفی ناشی از احساس خودکمبینی و

فشار روانی در محیطکاری نمیکاهد (.)21

بیکفایتی در کارها است .خستگی عاطفی ،دیدگاه

در مورد رابطۀ فشار روانی اضافهبار نقش با

منفی دربارۀ شغل در فرد ایجاد میکند و بهاینترتیب

فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی ،میتوان به

فرد واکنشهای کنارهجویانه از خود بروز میدهد

پژوهش فوگارتی و همکاران اشاره کرد .آنها بیان

(.)11

کردند که فشارهای روانی تأثیرگذار بر فرسودگی
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شغلی حسابداران شامل تعارض نقش ،ابهام نقش و

جدید در سرمایهگذاریها ،رویکرد دیگری است که

اضافهبار نقش است .فوگارتی و همکاران معتقدند که

مقابل آنها است؛ برای مثال ،در شرایطی که وظایفی

همۀ این عوامل با فرسودگی شغلی رابطه دارد (.)22

بیش از اندازه به آنها واگذار شود ،ممکن است

حسابداران بخش عمومی از نظر نوع فعالیتها و

تلش و وقت کمتری برای آن اختصاص دهند (.)6

وظایف همواره در معرض تغییر قرار دارند .حجم

سبکهای مدیریت تعارض (سبک همکاری،

گستردۀ کاری آنها بهدلیل تغییرات یادشده،

سبک چیرگی و سبک اجتناب) میتواند نقش منبع

پاسخگویی به مراجع نظارتی و تأمین نیازهای

حمایت یا نبودن حمایت را برای حسابداران بخش

اطلعاتی هر سازمان است .سوینی و سامرز معتقدند،

عمومی ایفا کند .بهطور معمول ،مدیران باید این منابع

عامل فشار روانی اضافهبار نقش با فرسودگی شغلی

را بهگونهای تخصیص دهند که کارکنان مطابق

حسابداران بخش عمومی رابطه دارد ( .)9جونز و

هدفهای سازمانی بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رابطۀ

سبکهای مدیریت تعارض بهعنوان منبع با عوامل

مثبت و معنیداری بین اضافهبار نقش و فرسودگی

فشار روانی بر نقش در ارتباط است .بنابراین،

شغلی حسابداران وجود دارد ( .)12چانگ و مونرو در

فرسودگی شغلی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با

پژوهشی رابطۀ مثبت فرسودگی شغلی با اضافهبار نقش

سبکهای مدیریت تعارض از طریق عوامل فشار

و ابهام نقش را نشان دادند (.)2

روانی رابطه دارد (.)15
سبک همکاری بهعنوان منبع حمایتی یا منبع بالقوه

تأثیر سبکهای مدیریت تعارض بر اضافهبار نقش

برای کارکنان در نظر گرفته میشود .این سبک با

بر اساس نظریۀ حفظ منابع ،افراد سعی میکنند

ویژگیهایی مانند اعتماد ،گفتوگوی باز و احترام

منابع ارزشمند را به دست آورده یا حفظ کنند .این

متقابل همراه بوده و از نظر کارکنان مطلوب است

منابع میتواند شامل اشیا ،ویژگیهای شخصی ،شرایط

( .)14سبک همکاری ،منابع شناختی و عاطفی را برای

ارزشمند و غیره باشد .مطابق این نظریه ،فشار روانی

کارکنان فراهم میکند تا آنها توانمندی الزم برای

ناشی از این عوامل عبارت است از :الف ،تهدید منابع

مواجهه با عوامل فشار روانی را داشته باشند .در این

فعلی ،ب ،نبودن منابع و پ ،بازگشت ناکافی منابع

شرایط کارکنان میتوانند برای انجام مسئولیتها از

سرمایهگذاری شده .اگر فرد منابع ارزشمند خود را در

دیگران درخواست همکاری کنند .بنابراین ،انتظار

معرض تهدید ببیند ،احتمال فرسودگی شغلی افزایش

میرود اضافهبار نقش بهدلیل بهکارگیری سبک

خواهد یافت .بنابراین ،کارکنان به دنبال راهکاری

همکاری کاهش یابد (.)15

هستند که از منابع باقیماندۀ خود محافظت کرده تا از

در مورد دو سبک دیگر (سبک چیرگی و سبک

موقعیت فرسودگی دور شوند .اعمال راهبردهای

اجتناب) ،شرایط متفاوت است .چنانچه از سبک
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چیرگی یا اجتناب استفاده شود ،این منابع ارزشمند

خواهد یافت؛ چراکه کارکنان نگرانی مربوط به

(حمایت مدیریت) از کارکنان سلب میشود ( .)6در

افزایش وظایف خود را بروز میدهند .آنها خود را از

نتیجه ،آنها مجبورند در منابع دیگر با هدف جبران

دیدگاه مدیران بهمثابۀ چرخدنده تلقی میکنند و به

زیانها یا کاهش خطر از دستدادن منابع ،بیشتر

این نتیجه میرسند که هیچ کاری برای رفع نگرانی و

سرمایهگذاری کنند ( .)23سبک چیرگی در اغلب

مشکلت آنها انجام نخواهد شد ( 14و .)15

اوقات سبب رواج مخالفتها و مقاومت عمومی

با توجه به آنچه در باال بیان شد و مطابق الگوی

کارکنان میشود که شامل رفتارهای ناسازگار مانند

مفهومی پژوهش در شکل شمارۀ  ،1سبکهای

بحثهای تند و فریادکشیدن است .بر مبنای سبک

مدیریت تعارض بهطور غیرمستقیم بر فرسودگی شغلی

اجتناب ،افراد در برابر تعارضها بیتفاوت خواهند بود

از طریق اضافهبار نقش اثرگذار است .بر این اساس،

و تلشی برای حل تعارض نخواهند کرد .در این

سبکهای مدیریت تعارض بر پایۀ نظریۀ حفظ منابع،

شرایط ،هرگونه رابطه یا درخواست کمک بیپاسخ

بهعنوان منبعی دستیافتنی یا از دسترفتنی تلقی

خواهد ماند و توقعی غیرضروری و غیرمنطقی تلقی

خواهد شد .بنابراین ،ممکن است این سبکها از طریق

میشود که احتماالا باعث بروز اختلفات نیز میشود

اضافهبار نقش ،فرسودگی شغلی را تحتتأثیر قرار

( .)14به این ترتیب ،آثار اضافهبار نقش افزایش

دهد.

سبکهای مدیریت تعارض
همکاری

چیرگی

اضافهبار نقش

+

+
+

اجتناب
+
+

شكل  :1الگوی مفهومی پژوهش
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پیشینۀ پژوهش

روانی شغلی ،فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط به آن

یین و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر

از دیدگاه اکولوژیکی پرداخت .نتایج پژوهش وی

سبکهای مدیریت تعارض بر نوآوری در عملکرد

نشان داد که فرسودگی شغلی رابطۀ مثبتی با فشار

گروه ،از نظر هیجان پرداختند .نتایج پژوهش آنها

روانی شغلی دارد و در سنهای مختلف میزان

نشان داد که اشتیاق رهبر گروه بر عملکرد گروه تأثیر

تابآوری افراد در برابر آن متفاوت است (.)27

میگذارد و سبک همکاری رهبر گروه تأثیر مثبتی بر

حسین و همکاران در پژوهشی به بررسی و مقایسۀ

نوآوری دارد؛ همچنین اشتیاق گروه اثر مثبتی بر رابطۀ

اثر عوامل فشار روانی شغلی (مانند اضافهبار نقش) بر

بین سبک همکاری رهبر گروه و نوآوری دارد (.)24

مدیران مدارس به تفکیک جنسیت پرداختند .یافتههای

وو و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل

پژوهش آنها نشان داد که مردان و زنان مدیر با

فشار روانی بر فرسودگی شغلی و عملکرد مدیران

عوامل فشار روانی نقش شامل اضافهبار نقش ،تضاد

طرحهای عمرانی ،در صنعت ساختمان چین پرداختند.

نقش و ابهام نقش درگیرند؛ البته ،میزان بروز این

یافتههای پژوهش آنها نشان داد که عوامل فشار

عوامل بین زنان و مردان تفاوت دارد .این بهنحوی

روانی تأثیر مثبت و معنیداری بر فرسودگی شغلی و

است که هر سه عامل فشار روانی نقش ،از جمله

تأثیر منفی بر عملکرد شغلی مدیران دارد .عوامل فشار

اضافهبار نقش در زنان بیش از مردان است (.)28

روانی بر دستیابی مدیران طرحهای عمرانی به

تبسم و همکاران در پژوهشی اثر فشار روانی

هدفهای شغلی تأثیر میگذارد و باعث بروز خستگی

اضافهبار نقش و فرسودگی شغلی را در بین کارکنان

عاطفی میشود که خود یکی از مؤلفههای فرسودگی

بانکهای کشور پاکستان بررسی کردند .آنها به این

شغلی است .بهطورکلی ،این عوامل موجب کاهش

نتیجه رسیدند که اضافهبار نقش با فرسودگی شغلی

بازده کاری و بهدنبال آن کاهش عملکرد شغلی

رابطۀ مثبتی دارد و میتوان آن را پیشبینی کرد (.)29
پنگ و همکاران در پژوهشی به بررسی چگونگی

مدیران میشود (.)25
اکرم و همکاران در پژوهشی به مطالعۀ رفتار

تأثیر خودارزیابی بر فرسودگی شغلی ،با متغیرهای

سوگرایی ناظران در مورد کارکنان بر پایۀ نظریۀ حفظ

میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرداختند .آنها

منابع پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که

به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی ،خودارزیابی و

فرسودگی شغلی کارکنان تحتتأثیر عوامل فشار

تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی رابطۀ معنیداری

روانی ،زمانی بیشتر بروز میکند که مطالبات شغلی

دارد؛ همچنین متغیر خودارزیابی با متغیرهای میانجی

افراد بر اثر افزایش فعالیتهای کاری ایجاد شده باشد

رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر معنیداری بر

(.)26

فرسودگی شغلی دارد (.)30

هسو در پژوهشی به بررسی اثر تفاوت سن بر فشار

بلیاس و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطۀ
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تضاد نقش ،استقلل و رضایت شغلی کارکنان بانکها

نتایج تاثیری ندارد (.)34

پرداختند .نتیجۀ پژوهش آنان نشان داد که تضاد نقش

طالبی و خلیلزاده در پژوهشی به تبیین سبک

رابطۀ منفی استقلل با رضایت شغلی در بانکها را

مدیریت تعارض مدیران مدارس بر اساس فرسودگی

کاهش می دهد (.)31

شغلی و فشار روانی شغلی پرداختند .آنها فشار روانی

ژوئو و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطۀ ابهام

شغلی در مدیران را مبنایی برای پیشبینی سبکهای

نقش ،تعارض نقش و اضافهبار نقش با فشار روانی

مدیریت تعارض شامل رقابت ،همکاری ،اجتناب،

شغلی بین کارکنان دولتی کشور چین پرداختند .نتایج

سازش و مصالحه برشمردند .طالبی و خلیلزاده به این

پژوهش آنها نشان داد که ابهام نقش ،تعارض نقش و

نتیجه رسیدند که برای فشار روانی شغلی در مدیران

اضافهبار نقش با فشار روانی شغلی رابطۀ مثبت و

نمیتوان سبک رقابت و اجتناب را پیشبینی کرد اما

معنیداری دارد (.)32

سبکهای همکاری ،سازش و مصالحه با فرسودگی

اخلقیحامد و اسماعیلیشاد در پژوهشی به تبیین

شغلی رابطۀ معنیداری دارد (.)35

رابطۀ اضافهبار نقش و فرسودگی شغلی با نقش

افشانی و هاتفیراد در پژوهشی به بررسی اضافهبار

میانجی سرمایۀ روانشناختی پرداختند .نتایج پژوهش

نقش عوامل خانوادگی در تبیین تعارض نقش شغل

آنها نشان داد که بین اضافهبار نقش و فرسودگی

خانوادگی بین زنان پرداختند .نتایج پژوهش آنها

شغلی با نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در معلمان

نشان داد که اضافهبار نقش عوامل خانوادگی با

رابطۀ معنیداری وجود دارد و اضافهبار نقش تأثیر

تعارض نقش شغل خانوادگی رابطۀ مثبت و معنیداری

مستقیم و معنیداری بر فرسودگی شغلی معلمان دارد.

دارد (.)36

این در حالی است که اضافهبار نقش با سرمایۀ
روانشناختی رابطۀ معکوس دارد (.)33

خواجوی و برزگر در پژوهشی به بررسی الگوی
علّی ابهام و تعارض نقش ،تنش شغلی ،فرسودگی

ابهری و اسماعیلیشاد در پژوهشی به بررسی رابطۀ

شغلی و تمایل به جابهجایی در حسابداران ،حسابرسان

اضافهبار نقش و فرسودگی هیجانی با تأکید بر نقش

و استادان دانشگاه پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان

میانجی هوش عاطفی کارکنان شرکت آب منطقهای

داد که ابهام نقش بر دو مؤلفۀ فرسودگی شغلی ،شامل

خراسان شمالی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان

مسخ شخصیت و خستگی عاطفی اثر منفی و

داد که بین اضافهبار نقش و فرسودگی هیجانی با نقش

معنیداری دارد و کاهش موفقیت فردی را به دنبال

میانجی هوش عاطفی رابطهای وجود ندارد؛ همچنین

خواهد داشت؛ اما مؤلفۀ تعارض نقش بر خستگی

اضافهبار نقش با فرسودگی هیجانی رابطۀ معنیداری

عاطفی اثر مثبت و معنیداری دارد .مؤلفۀ ابهام نقش،

ندارد .هوش عاطفی با اضافهبار نقش نیز رابطۀ

رابطهای غیرمستقیم ،منفی و معنیدار و مؤلفۀ تعارض

معنیداری ندارد .جنسیت (مرد و زن) نیز روی این

نقش ،رابطهای مثبت و معنیدار با تمایل حسابداران،
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حسابرسان و استادان دانشگاه به جابهجایی دارد (.)37
خلیفهسلطان و براری در پژوهشی اثر حمایت

فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و الگوی مفهومی،

سرپرست و همکار بر تضاد و ابهام نقش (از اجزای

فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

فشار روانی نقش) در حرفۀ حسابرسی را بررسی

فرضیۀ  :1اضافهبار نقش با فرسودگی شغلی حسابداران

کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که حمایت

بخش عمومی رابطۀ مثبت و معنیداری دارد.

سرپرست بر تضاد نقش تأثیر منفی دارد؛ همچنین تأثیر

فرضیۀ  :2سبک همکاری مدیریت تعارض با اضافهبار

حمایت همکار بر منفیبودن تضاد نقش حسابرس را

نقش رابطۀ منفی و معنیداری دارد.

تأیید کردند .ابهام نقش تأثیر منفی بر رضایت شغلی و

فرضیۀ  :3سبک چیرگی مدیریت تعارض با اضافهبار

تأثیر مثبت بر تمایل به ترک خدمت حسابرس دارد.

نقش رابطۀ مثبت و معنیداری دارد.

تضاد نقش نیز تأثیر منفی بر رضایت شغلی حسابرسان

فرضیۀ  :4سبک اجتناب مدیریت تعارض با اضافهبار

دارد (.)38

نقش رابطۀ مثبت و معنیداری دارد.

صافی و همکاران رابطۀ رضایت شغلی با مدیریت

فرضیۀ  :5اضافهبار نقش بر رابطۀ بین سبک همکاری

تعارض و فرسودگی شغلی کارکنان را بررسی کردند.

مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی تأثیر منفی و

نتایج پژوهش آنها نشان داد که سه مؤلفۀ فرسودگی

معنیداری دارد.

شغلی (خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و نداشتن

فرضیۀ  :6اضافهبار نقش بر رابطۀ بین سبک چیرگی

موفقیت فردی) با رضایت شغلی رابطۀ معکوس و

مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی تأثیر مثبت و

معنیداری دارد؛ همچنین بین سبک راهحلگرایی و

معنیداری دارد.

خستگی عاطفی رابطۀ معکوس و معنیداری وجود

فرضیۀ  :7اضافهبار نقش بر رابطۀ بین سبک اجتناب

دارد (.)39

مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی تأثیر مثبت و

مرویان حسینی و الری دشتبیاض در پژوهشی به

معنیداری دارد.

بررسی تأثیر فرسودگی شغلی بر رابطۀ بین فشار روانی
و عملکرد شغلی حسابرسان پرداختند .نتایج پژوهش

روش پژوهش

آنها نشان داد که رابطۀ مثبت و معنیداری بین فشار
روانی شغلی و فرسودگی شغلی و رابطۀ منفی و

این پژوهش از نظر ماهیت ،کاربردی و از نظر روش،

معنیداری بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی

پیمایشی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل

حسابرسان وجود دارد .همچنین فشار روانی شغلی بر

حسابداران بخش عمومی در دستگاههای دولتی،

عملکرد شغلی از طریق فرسودگی شغلی اثر منفی

شهرداریها و سازمانهای زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه

دارد (.)40

(مانند سازمان ثبت اسناد و املک کشور و غیره)
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است .با توجه به حجم گستردۀ جامعۀ آماری و بر

پژوهشها تأیید شده است ( 2و  .)14در این

مبنای رابطۀ کوکران ،تعداد نمونۀ مورد نیاز  384نفر

پرسشنامه از مقیاس  5درجهای لیکرت استفاده شده

بود .ابزار اندازهگیری پرسشنامه بوده است که از 430

است .درمجموع ،یازده گویه (چهار گویه برای

پرسشنامۀ ارسالی 390 ،پرسشنامه دریافت شد .برای

سنجش سبک همکاری ،سه گویه برای سبک چیرگی

تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار SPSS

و چهار گویه برای سبک اجتناب) ارائه شده است.

نسخۀ  26و  Smart PLSنسخۀ  3استفاده شده است.

سبکهای ذکرشده به شرح زیر تعریف میشود:

از نرمافزار  SPSSبرای بررسی نرمالبودن دادههای

سبک همکاری مدیریت تعارض :این سبک

پژوهش و از نرمافزار  Smart PLSبرای حل مسائل

بهعنوان منبع حمایتی یا منبع بالقوه برای کارکنان در

با روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است .در

نظر گرفته میشود و با ویژگیهایی همچون اعتماد،

این روش ،برخلف بسیاری از نرمافزارهای الگوسازی

گفتوگوی باز و احترام متقابل همراه بوده که از نظر

در معادالت ساختاری به حجم کم نمونه و نرمالبودن

کارکنان مطلوب است (.)14

دادهها حساسیت چندانی وجود ندارد.

سبک چیرگی مدیریت تعارض :مدیران در این
سبک نظرهای خود را به کارکنان تحمیل میکنند که

متغیرهای پژوهش
فرسودگی شغلی :در این پژوهش ،خستگی عاطفی

در اغلب اوقات سبب رواج مخالفتها و مقاومت
عمومی میشود (.)14

بهتبعیت از پژوهش جلفاند و همکاران ( )14و مری و

سبک اجتناب مدیریت تعارض :مطابق این سبک،

همکاران ( )15بهعنوان معیار اندازهگیری فرسودگی

افراد در برابر تعارضها بیتفاوت خواهند بود و

شغلی در نظر گرفته شد .برای تنظیم پرسشنامۀ

تلشی برای حل آنها نخواهند کرد (.)14

سنجش فرسودگی شغلی از مؤلفۀ اصلی پنجمادهای

اضافهبار نقش :فرد با انبوهی از وظایف روبهرو

فرسودگی عاطفی به پیروی از مسلش و همکاران ( 1و

است و این وظایف آنچنان زیاد است که انرژی و

 )41استفاده شد .در این پرسشنامه پاسخها با مقیاس 7

زمان کافی برای انجام آنها وجود ندارد ( .)42برای

درجهای از ( 1هرگز) تا ( 7همواره) مشخص شده

سنجش فشار روانی اضافهبار نقش از پرسشنامۀ بیهر و

است.

همکاران با مقیاس  7درجهای لیکرت استفاده شد که

مدیریت تعارض :سبک مدیریتی است که با آن

دربرگیرندۀ سه گویه است (.)41

میتوان شرایط تعارض و تضاد را بهبهترین روش در

گفتنی است با توجه به اینکه پرسشنامهها در

سازمان اداره و بین آنها تعادل ایجاد کرد ( .)41برای

پژوهشهای دیگری نیز برای حسابداران ( 22 ،15و

ارزیابی سبکهای مدیریت تعارض از پرسشنامۀ

 )43استفاده شده است ،روایی مطلوبی دارد؛ همچنین

استاندارد داچ استفاده شده که روایی آن در

پرسشنامههای نامبرده را تعدادی از استادان حوزۀ
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آمار توصیفی

علوم اجتماعی تأیید کردهاند.

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در
جدول شمارۀ  2ارائه شده است .همانگونه که در این

یافتهها

جدول مشاهده میشود ،بیشترین میانگین بین

اطلعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان

سبکهای مدیریت تعارض مربوط به سبک اجتناب

توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخدهندگان
برحسب جنسیت ،تحصیلت ،سن و سابقۀ کار آنها در

است و میانگین فرسودگی شغلی بین حسابداران بخش
عمومی  3/44است.

جدول شمارۀ  1ارائه شده است .مطابق نتایج مندرج در

برای بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش از

این جدول ،بیشتر پاسخدهندگان مرد ( )%79هستند.

آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف استفاده شد که

تحصیلت آنها بیشتر در سطح کارشناسی ()%55

نتایج آن در جدول شمارۀ  3مشاهده میشود .در این

است .بیشترین بازۀ سنی از  31تا  40سال ( )%46است.

جدول ،معنیداری متغیرهای پژوهش از  %5کمتر بوده

 %41افراد نیز تجربۀ کاری کمتر از ده سال دارند .این

و در نتیجه فرض نرمالبودن برای متغیرها تأیید

نتایج نشان میدهد که آزمودنیها از صلحیت الزم

نمیشود و همۀ آنها از توزیع غیرنرمال برخوردار

برای پاسخ به سؤالهای پرسشنامه برخوردارند.

است.

جدول  :1اطالعات جمعیتشناختی
متغیر
جنسیت

تحصیلت

سن

سابقۀ کار

فراوانی
310

درصد فراوانی
79

شاخص
مرد
زن

80

21

دیپلم

41

10

کاردانی

14

4

کارشناسی

215

55

کارشناسی ارشد

116

30

دکتری

4

1

 20تا  30سال

81

21

 31تا  40سال

181

46

 41تا  50سال

86

22

 51تا  60سال

42

11

 0تا  10سال
 11تا  20سال
 21تا  30سال

161
101
128

41
26
33
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جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
کمینه

متغیر

بیشینه

انحراف معیار

میانه

میانگین نما

مدیریت تعارض سبک همکاری

1

5

3

2/78

3

1/1

مدیریت تعارض سبک چیرگی

1

5

3

3/21

3

1/17

مدیریت تعارض سبک اجتناب

1

5

3/5

3/29

4

1/3

اضافهبار نقش

1

7

4

3/75

4

1/51

فرسودگی شغلی

1

7

3

3/44

3

1/74

جدول  :3آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
متغیر

تعداد

آماره

معنیداری

مدیریت تعارض سبک همکاری

390

0/233

0/000

مدیریت تعارض سبک چیرگی

390

0/195

0/000

مدیریت تعارض سبک اجتناب

390

0/155

0/000

اضافهبار نقش

390

0/149

0/000

فرسودگی شغلی

390

0/223

0/000

در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی
پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب

با شاخصهای خود است .بنابراین ،الگوی یادشده از
برازش مناسبی نیز برخوردار است.

پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج آن در جدول

یکی دیگر از معیارهای سنجش برازش برای

شمارۀ  4مشاهده میشود .آلفای کرونباخ کلیه متغیرها

الگوهای اندازهگیری ،روایی واگرا است .این معیار به

بیشتر از  0/7است؛ در نتیجه بین متغیرها برای سنجش

بررسی یک سازه با شاخصهای خود در مقایسه با

مفاهیم ،همبستگی درونی وجود دارد .ازآنجا که

رابطۀ آن سازه با سایر سازهها میپردازد .نتایج آزمون

ضریب پایایی ترکیبی برای هریک از متغیرها باالتر از

فورنر و الرکر در این رابطه در جدول شمارۀ  5ارائه

 0/7است ،پرسشنامه از پایایی درونی الزم برخوردار

شده است .با توجه به این جدول ،مقدارها در قطر اصلی

است .برای سنجش ضریب روایی همگرا نیز از

از مقدارهای پایین و سمت راست قطر اصلی بیشتر بوده

میانگین واریانس استخراجشده استفاده شده که

و میتوان نتیجه گرفت که این سازهها در مقایسه با سایر

هریک از مقدارها بیش از مقدار بحرانی  0/5است.

سازهها با شاخصهای خود تعامل بیشتری داشته و الگو

این مقدارها بیانکنندۀ میزان باالی همبستگی هر متغیر

از روایی واگرای مناسبی برخوردار است.
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جدول  :4آزمونهای پایایی ابزار اندازهگیری
ضریب آلفای

ضریب پایایی

ضریب روایی

کرونباخ

ترکیبی

همگرا

مدیریت تعارض سبک همکاری

0/857

0/97

0/721

مدیریت تعارض سبک چیرگی

0/825

0/973

0/8

مدیریت تعارض سبک اجتناب

0/715

0/972

0/768

اضافهبار نقش

0/755

0/975

0/867

فرسودگی شغلی

0/969

0/976

0/892

متغیر

جدول  :5ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنر و الرکر
متغیرها

همکاری

چیرگی

اجتناب

اضافهبار نقش

مدیریت تعارض سبک همکاری

0/849

مدیریت تعارض سبک چیرگی

0/737

0/894

مدیریت تعارض سبک اجتناب

0/282

0/306

0/876

اضافه بار نقش

0/264

0/399

0/629

0/931

فرسودگی شغلی

0/41

0/716

0/319

0/476

فرسودگی شغلی

0/944

بارهای عاملی از طریق محاسبۀ مقدار همبستگی

بهترتیب دقت کم ،متوسط و زیاد را بیان میکند (.)44

شاخصهای یک سازه با سازۀ نامبرده محاسبه میشود.

مطابق جدول شمارۀ  7دقت پیشبینی این شاخص

هریک از مقدارهای جدول شمارۀ  5که از  0/5باالتر

برای ابهام نقش ،زیاد و برای متغیر فرسودگی شغلی

باشد .بنابراین ،واریانس سازه و شاخصهای آن از

نزدیک به زیاد است؛ در نتیجه ،الگوی پژوهش از

واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر است و

قدرت پیشبینیکنندگی کافی برخوردار است.

پایایی الگو از این نظر تأیید خواهد شد .آمارههای

شاخص اعتبار اشتراک و شاخص بررسی اعتبار

مرتبط با هرگویه نیز در جدول شمارۀ  6ارائه شده است.

حشو (افزونگی) با هدف بررسی کیفیت الگو ،در
جدول شمارۀ  8ارائه شده است .در این جدول،

ارزیابی الگو

شاخصها مثبت و بزرگتر از صفر است که

اگر مقدارهای شاخص ضریب تعیین برای
سنجش دقت پیشبینی  0/33 ،0/19و  0/67باشد،

نشاندهندۀ کیفیت مناسب و قابلقبول الگوی
اندازهگیری و ساختاری است.
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جدول  :6کراس لودینگ
مدیریت تعارض
سبک همكاری
0/816
0/99
0/881
0/681
0/531
0/589

مدیریت تعارض
سبک چیرگی
0/511
0/694
0/733
0/411
0/919
0/913

مدیریت تعارض
سبک اجتناب
0/148
0/143
0/287
0/44
0/091
0/171

اضافهبار
نقش
0/152
0/3
0/33
0/237
0/25
0/29

فرسودگی
شغلی
0/453
0/479
0/485
0/011
0/56
0/738

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0/777
0/109
0/342
0/318
0/039
0/333
0/494
0/499
0/51
0/554

0/85
0/069
0/104
0/515
0/309
0/725
0/72
0/792
0/626
0/705

0/587
0/855
0/995
0/878
0/761
0/34
0/387
0/347
0/288
0/271

0/562
0/762
0/429
0/719
0/547
0/497
0/522
0/506
0/458
0/499

0/559
0/215
0/202
0/481
0/3
0/89
0/968
0/976
0/938
0/948

25
26
27

0/052
0/349
0/208

0/258
0/62
0/166

0/147
0/639
0/786

0/958
0/92
0/915

0/148
0/75
0/307

گویه
1
2
3
4
5
6

جدول  :7شاخص ضریب تعیین
متغیر وابسته

ضریب تعیین

اضافهبار نقش

0/746

فرسودگی شغلی

0/725

برای بررسی برازش الگو از شاخص نیکویی برازش
استفاده شده که در آن مقدارهای  0/25 ،0/1و 0/36

افزونگی ،شاخص نیکویی برازش عدد  0/581را نشان
میدهد که بیانکنندۀ برازش کلی و قوی الگو است.

بهعنوان ضعیف ،متوسط و قوی شناخته میشود ( .)45با

این تذکر الزم است که برای بررسی همخطی

توجه به میانگینهای شاخص ضریب و شاخص

متغیرهای مستقل پژوهش از عامل تورم واریانس
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استفاده شد و با توجه به اینکه باالترین مقدار آن 2/21

داده شده است .چنانچه مقدار تی از  1/96بیشتر باشد،

است مشکل همخطی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

بیانکنندۀ صحت رابطۀ سازه و تأیید فرضیۀ پژوهش
در سطح اطمینان  %95است .از آزمون سوبل نیز با

نتایج آزمون فرضیهها

هدف بررسی اثر معنیداری متغیر میانجی (اضافهبار

مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش پیالاس،

نقش) بر رابطۀ بین سبکهای مختلف تعارض و

روابط متغیرهای مکنون با یکدیگر تجزیهوتحلیل شده

فرسودگی شغلی استفاده شد که نتایج آن در پایان

است .معنیداری رابطه نیز به کمک آمارۀ تی مشخص

جدول شمارۀ  9آمده است.

شد که در جدول شمارۀ  9ارائه شده است .ضرایب و

با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارۀ  9و بر

آمارۀ تی مسیر در شکلهای شمارههای  2و  3نشان

اساس آمارۀ تی ( )6/395که بیشتر از  1/96است،

جدول  :8شاخصهای اعتبار حشو (افزونگی) و اشتراک
متغیر

شاخص اعتبار

شاخص اعتبار

حشو (افزونگی)

اشتراک

مدیریت تعارض سبک همکاری

0/481

مدیریت تعارض سبک چیرگی

0/45

مدیریت تعارض سبک اجتناب

0/279

اضافهبار نقش

0/396

0/315

فرسودگی شغلی

0/608

0/77

جدول  :9نتایج آزمون الگوی ساختاری پژوهش
احتمال آماره

نتیجۀ فرضیه

مسیر
اجتناب  >-اضافهبار نقش

0/779

0/033

23/88

0/001

تأیید

اجتناب  >-فرسودگی شغلی

0/395

0/078

5/042

0/001

تأیید

0 /7

0/109

6/395

0/001

تأیید

همکاری  >-اضافهبار نقش

()0/049

0/074

()0/656

0/512

رد

همکاری  >-فرسودگی شغلی

()0/131

0/057

()2/289

0/022

تأیید

چیرگی  >-اضافهبار نقش

0/184

0/088

2/106

0/036

تأیید

چیرگی  >-فرسودگی شغلی

0/66

0/072

9/236

0/001

تأیید

همکاری  >-اضافهبار نقش >-فرسودگی

()0/6587

0/5101

رد

اجتناب  >-اضافهبار نقش >-فرسودگی

6/1968

0/000

تایید

چیرگی  >-اضافهبار نقش >-فرسودگی

1/9882

0/0467

تایید

اضافهبار نقش  >-فرسودگی شغلی

ضرایب مسیر

انحراف معیار

مقدار آماره تی

مجله حسابداری سلمت ،سال دهم ،شماره اول ،پیاپی  ،25بهار و تابستان 1400

181

بررسی رابطه سبکهای مدیریت تعارض با فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی ،با .....

میتوان گفت اضافهبار نقش با فرسودگی شغلی رابطۀ

اضافهبار نقش ،آمارۀ تی (برابر با  )23/88بیش از 1/96

معنیداری دارد .با توجه به ضریب بهدستآمده ،این

و ضریب آن  0/779است و در نتیجه فرضیۀ چهارم

رابطه مثبت خواهد بود و فرضیۀ اول پژوهش تأیید

پژوهش تأیید میشود .در فرضیۀ پنجم پژوهش به

میشود .در مورد رابطۀ سبک همکاری مدیریت

بررسی رابطۀ سبک همکاری مدیریت تعارض از

تعارض با اضافهبار نقش میتوان گفت از آنجا که

طریق اضافهبار نقش با فرسودگی شغلی پرداخته شده

آمارۀ تی ( )0/656کمتر از  1/96است و ضریب آن

است .بر پایۀ نتایج حاصل از آزمون سوبل و با توجه به

 -0/049است ،سبک همکاری مدیریت تعارض با

اینکه آمارۀ تی ( ،)-0/6587کمتر از  1/96است

اضافهبار نقش رابطۀ معنیداری ندارد و در نتیجه،

میانجیبودن اضافهبار نقش در رابطۀ سبک همکاری

فرضیۀ دوم پژوهش تأیید نمیشود .فرضیۀ سوم

مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی تأیید نمیشود.

پژوهش بر مبنای آمارۀ تی ( )2/106تأیید میشود.

مطابق شکل شمارۀ  2ضریب رابطۀ سبک همکاری

بنابراین ،رابطۀ مثبت و معنیداری بین سبک چیرگی

مدیریت تعارض و اضافهبار نقش  -0/049و ضریب

مدیریت تعارض و اضافهبار نقش وجود دارد .در

رابطۀ اضافهبار نقش با فرسودگی شغلی  0/7است.

بررسی رابطۀ بین سبک اجتناب مدیریت تعارض و

در خصوص فرضیۀ ششم پژوهش ،که به بررسی

سبکهای مدیریت تعارض
Q1

0.816
6

Q2

0.990
0.881

Q3

Q12

همکاری

0.89

()0.131

0.968

0.681

Q4

()0.049
0.919

Q5

0.913
0.85

Q6

0.976
فرسودگی شغلی

چیرگی

0.725

0.66

Q7

0.7

Q8

0.855

Q9

0.955

اجتناب

0.878

Q10

اضافهبار نقش

0.395
0.779

0/746
0.915.
0.92

0.761

Q11

Q27

Q26

0.958

Q25

شكل  :2الگوی معادالت ساختاری با توجه به ضرایب مسیر
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Q14

0.938
0.948

0.184

Q13

Q15
Q16

دکتر محمد وحدانی و جواد محمدیمهر

سبکهای مدیریت تعارض
Q1

30.28

Q2

93.98
44.34

Q3

Q12

همکاری

69.34

()2/29

301.3

9.72

Q4

384.8

()0/656
81.26

Q5

97.69
41.63

Q6

فرسودگی شغلی

چیرگی

Q7

194.4
6.39

Q8

Q14

160

9.236
2.106

Q13

Q15
Q16

55.83
5.04

Q9

12.66
69.71

Q10

اجتناب

اضافهبار نقش

23.88
73.09

54.81

Q11

68.37

Q27

12.48

Q26

Q25

شكل  :3الگوی معادالت ساختاری با توجه به آمارۀ تی

تأثیر میانجیبودن اضافهبار نقش بر رابطۀ بین سبک

نتیجهگیری

چیرگی مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی پرداخته
شده است ،میتوان بیان کرد که نتایج آزمون سوبل و

یکی از عوامل بااهمیت در سلمت جسمی و روانی

آمارۀ تی ( ،)1/99بیشتر از  1/96است و در نتیجه اضافه

کارکنان جلوگیری از فرسودگی شغلی است.

بار نقش بر رابطۀ بین سبک چیرگی مدیریت تعارض و

حسابداران بخش عمومی معموالا در معرض فشارهای

فرسودگی شغلی اثر معنیداری دارد .فرضیۀ هفتم

ناشی از حجمکاری ،تغییرات قوانین و نظام نظارتیاند

پژوهش به بررسی نقش میانجیگری اضافهبار نقش بر

و شرح وظایف آنان پیرو قانون محیط فعالیت است .بر

رابطۀ بین سبک اجتناب مدیریت تعارض با فرسودگی

این اساس ،آنها بهدلیل نوع و محیط فعالیت خود

شغلی پرداخته است که بر پایۀ نتایج آزمون سوبل در

همواره در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند.

جدول شمارۀ  ،9که آمارۀ تی ( )6/196بیش از 1/96

فرسودگی شغلی میتواند بر عملکرد آنها آثار

است میانجیبودن اضافهبار نقش بر رابطۀ بین سبک

نامطلوبی بگذارد و هزینههایی را به سازمانها تحمیل

اجتناب مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی اثر

کند؛ همچنین مطابق نظریۀ حفظ منابع ،افراد در حفظ

معنیداری دارد.

منابع ارزشمند خود تلش میکنند و هرگونه تضاد یا
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ناهمسوئی این منابع میتواند به تشدید فرسودگی

( ،)26هسو ( ،)27حسین و همکاران ( ،)28ژوئو و

شغلی منجر شود .حمایت مدیریت همواره یکی از

همکاران ( ،)32اخلقیحامد و اسماعیلیشاد (،)33

منابع ارزشمند برای کارکنان بوده و سبکهای

ابهری و اسماعیلیشاد ( )34و افشانی و هاتفیراد ()36

مدیریت تعارض میتواند بر فرسودگی شغلی اثرگذار

همسو است .دربارۀ فرضیۀ دوم پژوهش گفتنی است

باشد .نوع فعالیتها ،افزایش وظایف ناشی از

که سبک همکاری مدیریت تعارض ،مبتنی بر کار

پاسخگویی به مراجع نظارتی و تأمین نیازهای

مشترک و گروهی است .بر اساس آن افراد در فضای

اطلعاتی هر سازمان ،حسابداران را تا اندازۀ زیادی در

مناسبی میتوانند افزون بر نیازهای فردی خود،

معرض فشار روانی اضافهبار نقش قرار میدهد.

نیازهای طرف مقابل و سایر همکاران را در نظر

اضافهبار نقش میتواند رابطۀ سبکهای مدیریت

بگیرند و به یکدیگر در کارها کمک کنند .انتظار

تعارض و فرسودگی شغلی را تحتتأثیر قرار دهد

میرود بهکارگیری سبک همکاری مدیریت تعارض

( .)15بهاینترتیب ،در پژوهش حاضر تأثیر اضافهبار

به کاهش عوامل فشار روانی ،از جمله اضافهبار نقش

نقش بهعنوان یکی از عوامل فشار روانی بر رابطۀ بین

منجر شود .بر مبنای نتایج بررسی فرضیۀ دوم پژوهش،

سبکهای مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی بررسی

سبک همکاری مدیریت تعارض با اضافهبار نقش

شد.

رابطۀ منفی و معنیدار ندارد .شاید بتوان دلیل

بر پایۀ فرضیۀ اول پژوهش ،از آنجا که فرآیندهای

تأییدنشدن این فرضیه را در تفکیک وظایف

مالی و حسابداری در بخش عمومی پیرو محیط قانونی

حسابداران بخش عمومی دانست که مطابق نظامهای

و نظارتی است و نیازهای اطلعاتی مدیران رو به

کنترل داخلی نمیتوان آن را به سایر همکاران واگذار

افزایش است ،شرح وظایف حسابداران همواره در

کرد .دلیل دیگر ،آشنایی و مهارت الزم سایر اشخاص

معرض افزایش است .در چنین شرایطی میتوان منتظر

در زمینۀ شرح وظایف و مقررات حاکم بر آن وظیفه

بروز فشار روانی اضافهبار نقش بود .اضافهبار نقش

(بهغیراز متصدی آن وظیفه) در سازمان است .این

زمانی بروز میکند که وظایف نقش بسیار زیاد است

نتایج با نتایج پژوهش مری و همکاران ( )15همسو

و تعداد وظایف با زمان اختصاصیافته تناسب ندارد.

است .در مورد فرضیۀ سوم پژوهش ،در شرایطی که

بنابراین ،ممکن است در صورت بروز عامل فشار

مدیران نظرهای خود را بهصورت دستوری به

روانی اضافهبار نقش ،فرسودگی شغلی نیز افزایش

حسابداران بخش عمومی انتقال بدهند ،از آنها

یابد .نتایج این پژوهش نشان داد که اضافهبار نقش

انتظارات کاری بیشتری ،بدون توجه به ظرفیت فعلی

رابطۀ مثبت و معنیداری با فرسودگی شغلی

خود دارند؛ در نتیجه ،آنها بهعنوان افراد زیردست

حسابداران بخش عمومی دارد .این نتایج با نتایج

چنین تصور میکنند که مدیران هیچ تلشی برای رفع

پژوهشهای وو و همکاران ( ،)25اکرم و همکاران

مشکلت کاری حسابداران بخش عمومی نخواهند
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دکتر محمد وحدانی و جواد محمدیمهر

کرد .در واقع ،میتوان منتظر بروز مخالفت و مقاومت

میشود ( .)15این منبع چنان ارزشمند است که در

آنها در مقابل درخواستهای مدیریت بود و این

صورت بروز عامل اضافهبار نقش (افزایش فعالیتها و

مشکل به بروز رفتارهای ناسازگار منجر خواهد شد.

شرح وظایف) همچنان آثار بالقوهای برای کاهش

ازاینرو ،انتظار بر این است که سبک چیرگی

فرسودگی شغلی دارد؛ چراکه عاملهایی مانند اعتماد،

مدیریت تعارض به عامل فشار روانی اضافهبار نقش

گفتوگوی باز و احترام متقابل را در بر میگیرد .این

منجر شود .یافتههای پژوهش حاضر نیز این موضوع را

عاملها نیز شرایط درخواست کمک را فراهم

تأیید کرده است .این نتایج با نتایج پژوهشهای مری

میآورد و میتواند اضافهبار نقش را به کمینه برساند.

و همکاران ( )15و طالبی و خلیلزاده ( )35همسو

در این راستا ،نتایج این پژوهش نشان داد که سبک

است .در مورد فرضیۀ چهارم پژوهش ،چنانچه مدیران

همکاری مدیریت تعارض از طریق اضافهبار نقش با

در زمینۀ تعارضها و مشکلت کارکنان بیتفاوت

فرسودگی شغلی رابطۀ منفی و معنیداری دارد .این

باشند و تلشی برای حل آن نکنند ،از سبک اجتناب

نتایج با نتایج پژوهشهای مری و همکاران (،)15

مدیریت تعارض پیروی کردهاند .این سبک همسو با

طالبی و خلیلزاده ( )35و افشانی و هاتفیراد ()36

سبک چیرگی مدیریت تعارض عمل میکند؛

همسو است .در فرضیۀ ششم پژوهش به سبک چیرگی

بهگونهای که مدیر ،کارکنان را مانند چرخدندههایی

مدیریت تعارض پرداخته شده است :با این استدالل

تصور میکند که باید در هر شرایطی وظایف خود را

که بهکارگیری این سبک ،حمایت نکردن مدیر را به

بهخوبی انجام دهند .در واقع ،بهکارگیری سبک

همراه دارد .این در حالی است که حمایت مدیر منبعی

اجتناب مدیریت تعارض میتواند فشار روانی اضافهبار

ارزشمند تلقی میشود و احساس خطر برای از

نقش را افزایش دهد .در این راستا ،نتایج پژوهش

دستدادن آن وجود دارد .کارکنان بهدنبال یافتن منابع

حاضر نشان داد که سبک اجتناب مدیریت تعارض با

دیگر ،جبران زیانها یا کاهش خطر از دستدادن

اضافهبار نقش ،رابطۀ مثبت و معنیداری دارد .این

منابع بیشتریاند .در چنین شرایطی از طریق اضافهبار

نتایج با نتایج پژوهشهای مری و همکاران ( )15و

نقش ،فرسودگی شغلی افزایش مییابد .سبک چیرگی

طالبی و خلیلزاده ( )35همسو است .در رابطه با

مدیریت تعارض نیز بهطور مستقیم بر اضافهبار نقش

فرضیۀ پنجم پژوهش و مطابق با نظریۀ حفظ منابع،

در الگوی فرسودگی حسابداران بخش عمومی

حسابداران بخش عمومی تلش میکنند تا منابع

تأثیرگذار است .ازاینرو ،با توجه به نتایج پژوهش

ارزشمند خود را حفظ کرده یا منابع جدیدی به دست

میتوان گفت که سبک چیرگی مدیریت تعارض از

آورند .همانطور که در بخش مبانی نظری بیان شد،

طریق اضافهبار نقش با فرسودگی شغلی رابطۀ مثبت و

سبک همکاری مدیریت تعارض از نظر حسابداران

معنیداری دارد و اضافهبار نقش نیز بهعنوان متغیر

بخش عمومی مطلوبیت دارد و منبعی ارزشمند تلقی

میانجی بر این رابطه تأثیر مثبت دارد .این نتایج با نتایج
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پژوهشهای مری و همکاران ( ،)15وو و همکاران

اثرگذار بر فرسودگی شغلی حسابداران را شناسایی

( ،)25اکرم و همکاران ( )26و خلیفهسلطان و براری

خواهد کرد .مدیران ،قانونگذاران و ناظران میتوانند با

( )38همسو است .در فرضیۀ هفتم پژوهش سبک

اتخاذ رویکرد علمی و مناسب ،کارایی و بهرهوری

اجتناب مدیریت تعارض همسو با سبک چیرگی

حسابداران بخش عمومی را با توجه به ابعاد موضوع

مدیریت تعارض ،حمایت نکردن مدیر از حسابداران

پژوهش افزایش دهند .بهکارگیری سبک همکاری

را به دنبال دارد .حمایت مدیر بر اساس نظریۀ حفظ

مدیریت تعارض بهوسیلۀ مدیران بخش عمومی بهعنوان

منابع ،ارزشمند تلقی میشود؛ در نتیجه حسابداران

منبعی ارزشمند برای حسابداران بخش عمومی تلقی شده

بخش عمومی بهدلیل حمایت نکردن مدیر ،اغلب در

و پیروی از این سبک به کاهش فرسودگی شغلی منجر

معرض فرسودگی شغلی قرار میگیرند .اضافهبار نقش

میشود .افزایش وظایف حسابداران بخش عمومی ،نیز

نیز بهعنوان عامل فشار روانی زمینۀ بیشتری برای

بروز عامل روانی اضافهبار نقش را بهدنبال خواهد داشت

فرسودگی شغلی فراهم میکند .میتوان انتظار داشت

که شرح وظایف آنها به بررسی بیشتری نیاز دارد .به

این سبک بهطور مستقیم بر عامل اضافهبار نقش در

پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود ،تأثیر ویژگیهای

الگوی فرسودگی حسابداران تأثیرگذار باشد؛ افزون

فردی و شخصیتی حسابداران بر مؤلفههای این پژوهش

بر این بهطور غیرمستقیم بر فرسودگی شغلی آنها اثر

را بررسی کنند .عوامل فشار روانی دیگر ،از جمله

داشته باشد .بر اساس نتایج این پژوهش ،سبک اجتناب

تعارض نقش را هم میتوان در چارچوب الگوی

مدیریت تعارض از طریق اضافهبار نقش با فرسودگی

ساختاری پژوهش بررسی کرد .گفتنی است این پژوهش

شغلی رابطۀ مثبت و معنیداری دارد .این نتایج با نتایج

بهجز محدودیتهای ذاتی ناشی از بهکارگیری ابزار

پژوهشهای مری و همکاران ( ،)15وو و همکاران

پرسشنامه با محدودیت دیگری مواجه نبوده است.

( )25و اکرم و همکاران (  )26همسو است.
یافتههای این پژوهش به این سبب برای مدیران

تضاد منافع

بخش عمومی میتواند مفید باشد که فعالیت حسابداران
بخش عمومی آثار مستقیم و غیرمستقیم بر کارکنان و

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

افراد ذینفع (عموم مردم) دارد .به بیان دیگر ،عوامل

وجود ندارد.
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