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 ده یچك

  یشغل  یبر فرسودگ  تواندیارزشمند است که م  موضوعیکارکنان    یتعارض برا  تیریف مدلمخت   یهاسبک  مقدمه:

و   طیبا توجه به شرا .شود یشغل  یفرسودگ ش یموجب افزا تواندیم بار نقش اضافه یفشار روان نی همچن ؛رگذار باشدی تأث

عموم  تیفعال  طی مح بخش  فرسودگ  که  ،یحسابداران  معرض  اهستند،    یشغل   یدر    یهاسبک  ری تأث  هش وپژ  ن ی در 

  اثر  و   مزبورحسابداران    ی شغل  ی و سبک اجتناب( بر فرسودگ  ی رگی سبک چ   ،یتعارض )شامل سبک همکار  تیریدم

   .شده است یبررس  رابطه ن ی بر ا بار نقش اضافه

نظرپژوهش    ن ی ا  روش پژوهش:  نظر  و  یکاربرد  ،تی ماه  از  پژوهش شامل    ی آمار   ۀ جامع .  است  یشیمای پ  ،روش  از 

)مانند سازمان ثبت اسناد   ه ی قضائ  ۀ قو  ۀ رمجموع ی ز   ی ها و سازمان   ها ی شهردار  ، ی دولت   ی ها در دستگاه   ی بخش عموم   حسابداران 

شده    ی آور جمع   نامه پرسش   ق ی از طر الزم    ی ها . داده نفر است   390پژوهش تعداد  آماری    ۀ و نمون (  ره ی و املک کشور و غ 

   . است 

روان  ها: افتهی فشار  نقش اضافه  یعامل  معن   ری تأث  ، بار  و  فرسودگ  یداریمثبت  مورددارد.    یشغل   ی بر    ی هاسبک  در 

همکار   تیریمد معن  یمنف  ۀرابط  یتعارض، سبک  فرسودگ  ی داریو  وجود  اما    ؛دارد  یشغل   یبا  روانبا  فشار    یعامل 

  و  دارد  یشغل  یبا فرسودگ  یداریمثبت و معن   ۀرابط  یرگ ی سبک چ   .ستی دار نیمعن   و  یمنف  ۀرابط   ن یا  ،بار نقش اضافه

بار  اضافه  قیاز طرو هم    میطور مستق به  ،دار دارد. سبک اجتنابیمثبت و معن   ری تأث  ذکرشده  ۀ بر رابط  زی ن  بار نقشاضافه

 . دارد ی شغل یبر فرسودگ یداریمعن ری تأث   ،نقش 

و    تیریمد  یها سبک  ری تأث تحت  یعمومبخش  حسابداران    :یریگجهی نت روانتعارض  فشار  نقش اضافه  ی عامل    ، بار 

مدشوندیم  یشغل   یفرسودگ   ردچا عموم  رانی .  آگاه  یبخش  بر  از    یبا  مؤثر  میشغل  یفرسودگعوامل    توانندی، 

به   آثار آنکرده و    یری جلوگ ها  آن  یشغل  یفرسودگاز  مطلوب    یبازدهو    یسازمان  یها هدفبه    یاب ی دست   منظوربه را 

 حداقل برسانند.
 

 .تعارض تیریمد ،یشغل  یفرسودگ، یوم مبار نقش، حسابداران بخش عاضافه:  ی د ی کل   ی ها واژه 
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 مقدمه 

 

متخصص،   ی رو ی به ن  روزافزون از  ی شرفت صنعت و نی با پ 

در    ی منبع  عنوان به   ی انسان  ی رو ی ن   هاسازمان ارزشمند 

است  بنابرا مطرح   هاآن   روان   و   جسم سلمت  ن،  ی. 

 عنوانبه کارکنان    ی شغل  ی دارد. فرسودگ   یی ت بسزا ی اهم

ا   ، بالقوه   ی خطر  من یهمواره  تهد ا ن  را  ارزشمند  د ی بع 

و   کارا   ی ور بهره بر  کرده  م ی تأث  ها آن   یی و   .گذارد ی ر 

ارائه  یشغل یاز فرسودگ یاد یز  یها فی تعر شمندان  ی اند 

همکاران  کرده  و  مسلش  فرسودگاند.   یشغل   یمعتقدند 

خستگ  ( ی سندرم)   ی نشانگان  مسخ  ، ی عاطف   ی شامل 

ن ی همچن   ؛( 1)   است  یشخص   تیفا ک  اهش ک   و  تی شخص

 یخستگ   ،ی شغل  ی فرسودگ   ی اصل  یها ه ف مؤل  از   یک ی 

عموم  ن ی ب که  است    ی عاطف  بخش  ار ی بس  ی حسابداران 

است  شده   ی فرسودگاست    ی گفتن   (. 2و    1)   مشاهده 

برا   ی شغل  یار ی بس  ی ها نه ی هز   ها سازمان   ی حسابداران 

ع ی در صنا مسئله  ن  یاز ا   ی ناش   ی هانه یهز   مثال،   ی برا   ؛دارد 

برآورد   ر دال  اردی لی م   300  به  ک ی نزد  یی کا یآمر   مختلف 

 (.3است ) شده  

بس فرسودگ  تواندیم  یاری عوامل    مؤثر   ی شغل  یبر 

ا  یکیباشد.   تعارض  یریمد  یهاسبکن عوامل  یاز  ت 

  نفر  چند  ای  دو  ه ک  دهدیم  رخ  یزمان  تعارض  است.

را    یمتفاوت   یهاارزش  و   هاهدف  ،هاخواسته  ازها، ی ن

در کنند  دنبال   در   .(4)  رندی بگ   قرار  گریدکی   مقابل  و 

 روزمره   یزندگاز    یریناپذییجدابخش    تعارض  ،واقع

  است.   ی عی طب  املا کن تعارض  یا  گفت  توانیمو  است  

  فرعون،  و  یموس   ل ی قب   از   ی قرآن  ی هالی تمثو  ها تیحکا

غ  کهف  اصحاب  برادران،  و  وسفی   یم ی مفاه  با  رهی و 

حق  و  عدل  شر،  و  ری خ  مانند باطل،  ظلم،    و  نور  و 

)  تعارض  وجود   کنندۀ انی ب  ظلمت بنابراین،  .  (5است 

  بشر یاجتماع یدر زندگ یخ یتار نۀ یشی پ تعارض مفهوم  

ت تعارض همواره  یریمد   یهاسبکو در گذشته    دارد

اساس    است.  شده   یبررس منابع  ۀینظربر    افراد   ،حفظ 

  و   کنند  محافظت  خود  یفعل  منابع  از  کنندیمتلش  

 مدیریت ت یحما (.6آورند ) به دست  زی ن یدیجد منابع

کارکنان از  رکد»  و  از    یمنبع   عنوانبه  « من   کارفرما 

نزد   )مطرح    کارکنانارزشمند  است   ؛(7است    گفتنی 

زمان  یهزصرف  ازمند  ی نتعارض    تیریمد و  ونه    بوده 

حل    یبرا  را  خود  زمان   از  %20  حداقل  رانیمد

 (.8) رندی گیبه کار م ها تعارض 

روانعوامل   افزا  دنتوایم  یفشار  ش  یباعث 

  ، سامرز  و  ینیوساد  اعتق  به د.  شو  یشغل  یفرسودگ

فشار    عوامل  ری تأثتحت  حسابداران  یشغل   یفرسودگ

اثر  ها  آن  عملکردبر    ی شغل  تیرضا  و است    یروان

در    معموالا  یعموم  بخش   حسابداران  (.9)  گذاردیم

  قوانین رات  یی تغ  ،کاریحجماز    یناش   یمعرض فشارها

هستندنظارت   نظامو   چنی  محی.    تواندیم  یط ی ن 

افز  یشغل  یفرسودگ   ی منف   یامدهای پ  و  هدد ش  یارا 

  از   تواندیم  امدهای ن پیا از    یکی.  داشته باشد  یاگسترده

ن  ی در ا، پژوهش  در نتیجه  ؛(10باشد )دادن شغل  دست

همواره  است  ت  ی اهم بانه  ی زم آن و  به  پژوهشگران 

و  .اندپرداخته معتقدند  مسلش    ها پژوهش   ،همکاران 

ه  مادا  ی تا زمان  تواندیم ن موضوع  ی ا  .ستی ن  هنوز کامل 

چه  »  :شود  درک  کامل  طور به  که  باشد  هداشت در 

د دارد؟  شغلی  یفرسودگ  یگریمشاغل    چه   وجود 

ا  و  شودیم  شغلی  یفرسودگ  باعث  یزی چ   مورد ن  یدر 



 مهر واد محمدیو ج حدانیدکتر محمد و        
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 (.11) « د کرد؟یبا چه

عموم  حسابداران   ، هاتی فعالنوع    لیدل به  یبخش 

افزایوظا و  به    ییگوپاسخ  از  یناشت  ی مسئولش  یف 

نظارت تا    ی اطلعات  ی زهاای ن  نیتأم  همراهبه  ،یمراجع 

بار  اضافه  از  یناش  یفشار رواندر معرض    یادیز  اندازۀ

اهستند  نقش  فرسودگی.  بروز  عامل موجب    ی شغل  ین 

  ،(9)  سامرز  و  ینیچون سوهم   ی پژوهشگران  و  شودیم

و12)  همکاران  و  جونز در (  2)  مونرو  و  چانگ  ( 

  و  یشغل   یفرسودگ   بین   مثبت   ۀرابطخود    یهاپژوهش 

ب  .اندکرده  دیی تأا  رنقش    باراضافه آنچه  با    ان ی مطابق 

بر  یریمد  یهاسبک  ،شد تعارض    یشغل   فرسودگی ت 

عوامل    ؛است  اثرگذار چنانچه   رواناما  مانند    ی فشار 

  چه مقدار   ها سبکن  یا   ری تأث نقش بروز کند،    باراضافه

  برتعارض    تیریمد  ی هاسبکثیر  تأ   بود؟خواهد  

عموم   حسابداران ت  یبخش  ببا  وظاه  وجه  و ینوع  ف 

باال آنی فعال  یسطوح  مچگونه    هات  ؟  شودی مطرح 

های مطرح شده  الهای اندکی در پاسخ به سؤپژوهش 

ا و  نهیزمن  یدر  است  شده  رسد   انجام  می  نظر   به 

روان   یبررس به  داخلی  پژوهشگران     بار اضافه  یفشار 

بخش  حسابداران    یشغل  یآن بر فرسودگ  ری تأث و    نقش 

در    ،ی خلء پژوهش  ن ی ا  هبا توجه ب   .اندنپرداخته  یعموم

 بر  تعارض   تیریمد  ی هاسبکر  ی تأث   حاضرپژوهش  

به    ی بخش عموم  حسابداران  یشغل  یفرسودگ با توجه 

 . شده است  یبررس  نقش  باراضافه

 

 ینظر یمبان
 تعارض  تیریمد ی هاسبک

 عامل  تعارض،  به  یدگی رس  در  تیریمد  مهارت

ا  تیریمد  ییکارا  در  یاکنندهن یی تع هر    یخشثربو 

  یدرستبه  یسازمان  یها تعارضاگر  است.    یناسازم

هدا  ییشناسا از شودت  یو    ی سازمان  رشدمهم    ابزار  ، 

است    یکردیرو  واقعدر    تعارض   تیریمد  .بودخواهد  

  ی هاهدف  خدمت در  را  دادهرخ  ی هاتعارضکه  

 آن  ی ردکارک ری غ  یهاجنبه  از  ، دهدیم   قرار  سازمان

بخشد  یم بهبود    آن را  یردکار ک  ی هاجنبه  و  کاهدیم

(13 .) 

 تیریمد یبرا ی اصل کسب  پنج  یطورکلبه

دارد:   تعارض چ وجود  رقابت،  سبک    ،یرگیسبک 

  .مصالحهسبک  و    یهمکار سبک  اجتناب،  سبک  

سبک    نظرانصاحباغلب   سه    سبک   ،یرگی چ بر 

سبک   مطابقدارند.    دیتأک   یهمکارسبک  و  اجتناب  

منافع  را  خود  منافع  ، فردیرگی چ مقابل   فطر  مخالف 

  مدار قدرتو    یرمشارکتی غ   یروش بر    یمبتنو    دن ی بیم

ابزار    هرگونهاز    فرد.  است و   روزشدن ی پ  یبراقدرت 

ا  .کندیماستفاده   سبکی مطابق  به    ریمد  ینظرها  ،ن 

تحمیز اباو  و  شود  یمل  ی ردستان  به    لهی وس  ن ی ه 

سبک    یمبنابر  (.  14)  رسدیمخود    یهاخواسته

  را   ن اگرید  و  خود   یها هدف  و   قیعل   فرد  ، اجتناب

  تیموقع  از  کندیم  ی سع   معموالا  و  کندینم  دنبال

در    .اندازد  قیتعو  به  آن راا  یکند    یری گ کناره  تعارض

قرار دارد که بر    یمقابل سبک اجتناب، سبک همکار

  ی هاینگران  و  ازهای ن  با هدف پاسخ به  مشترک  کارۀ  یپا

ا  است   طرف  دو   هاآن   یهاهدف  تحقق   موجب  نیو 

  خود   منافع  کسب  یبرا  ک سب   ن ی ا  درافراد    .دشویم

 منافع  و  اندیارکهم  خواهان  ،کنندیم  یستادگیا

  ی هاسبکاز    کیهر  (.4)  رندی گیم  گر را در نظریدکی
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فعالنامبرده   شغلی بر  می تأثافراد    یت    یگفتن  .گذاردیر 

فعال ی مح   ،است عمومی ط  بخش  حسابداران    ی ت 

ران و  یمد  کنترلدر معرض    هموارهاست که    یاگونهبه

ت یریمد  یهاسبک  ،در نتیجه  ؛ددار  قرار  ین قانوناناظر

 (.15است ) مؤثرها آن یشغل  یتعارض بر فرسودگ 

 
 بار نقشاضافه یعامل فشار روانو  یشغل یفرسودگ

  کار   از  یناش   یذهن  یری درگ  را  یشغل   یفرسودگ

شامل  دانندیم   رفتار  و  نگرش  در  یمنف  ـراتیی تغ  و 

و   فاربر  (. 16)  است  یکار   یهاارفش  با  مواجهه  در  افراد

  ،ی عاطف   ی از خستگ  یحالت  را  یشغل   یفرسودگ   زت فت هی

ارتباط  یناش  که  دانندمی  ی روح  و  یجسم   یکار از 

ددراز با  استیمدت    یشغل  ی فرسودگ  علئم .  گران 

و    یاپیپ  یخستگ  کار،  از  یزدگدل،  یرمقیب  شامل

روان ی فرسا  و  یزگ ی انگیب  ،فراوان کاهش یش   ،  

گر  یداز    .است  ی نف م  ی ابیخودارزو  ت  یکفا  احـساس

ااست  ی جانیه  یخستگ   ، شغلی  یفرسودگ   علئم  ن  ی. 

می  یزمان  یفرسودگ   به   واکنش  در   فرد  که  دهدرخ 

روان که دار  بودن  فشار  تحت  احساس  ،یفشار    د 

منجر    فرد  در   جانیه  و  احساس   ۀ ی تخل   به  سرانجام

 (.17شود )یم

 ۀ رند ی دربرگ  ی شغل یفرسودگ   ی اصل  یها مؤلفه 

 ی فرد  یت ی کفا نا  و  ت ی شخص  مسخ  ،ی عاطف   یتگخس 

 و   ین ی ب خودکم   احساساز    یناش   یعاطف   ی . خستگاست 

 دگاهی د   ، یعاطف   ی خستگ  . است کارها  در    ی ت یکفا ی ب 

ا   شغلدربارۀ    یمنف  فرد  ب ی ترتن یا به و  کند  ی م جاد  یدر 

بروز    از   انه ی جو کناره   ی ها واکنش فرد   دهد ی م خود 

 (11 .) 

فشار  به    ی شغلیعلوه بر فرسودگ  پژوهش ن  یدر ا

ن  باراضافه  یروان است.  ی نقش  شده  پرداخته  فشار  ز 

  باعث  که  است  فرد  یذهن  ای  یجسم  ازی ن  ینوع  یروان

و  ی خاص  یهاواکنش جاد  یا   امکان  و  شود یم  یدر 

  شیب  ی فشار روان.  کندیما  ی مه   را   خطر  از  فرار  ای  مقابله

سازمان    ی هابیآس  باعث  حد  از و  شخص  به  فراوان 

)خواهد   روان  (. 18شد  روی    یزمان  یشغل  یفشار 

  منابع  ،هاییتوانا  با  یشغل   یهایازمندین  که  دهدمی

 پاسخ   فرد  یو براندارد  تناسب    فرد  یازها یو ن  یت یحما

دنبال  یروح   و  ی جسم  بارانیز باشد.  به  فشار    داشته 

  که  باشد  یل متعددیاز دال  یناش  تواندیم  یشغل   یروان

جمله به  یم  از    عوامل   ،یشغل   نامناسب  طیشراتوان 

  ،(نقش   باراضافه)  اد یز  کاری حجم  ، ازبی آس

انجامیطوالن   یارکساعت   صورتبه  ارک  ، 

و   نی ب  فیضع  ارتباطات  ،یکارنوبت   کارکنان 

بنابراین،    (.19) ردک  اشاره   نانک ارک   به  یتوجه یب

از    یانبوه   با  فرد  که  کندیمبروز    یزمان  نقش   باراضافه

روبیوظا   اد یز  چنانآن  فیوظا  ن ی ا  .شودیمرو  هف 

وجود    ها آن  انجام  یبرا  یکاف   زمان   و  ی انرژ  ه ک  است

و   نارضا  سرانجامندارد  د  فرد  یت یموجب    گرانیو 

  ت یرضا  در زمینۀ   جیتدربه  افراد  معموالا(.  20)  شودیم

کنند ی مدا ی پ یترعی وس  دید خود  فیوظااز  ییا نارضای

  بروز  از  یطین شرای چنرفتن  یپذ  اما  ؛رندیپذیمآن را  و  

 (.21کاهد )ینم یکارطی در مح  یفشار روان

مورد  روان  ۀ رابط   در  با    بار اضافه  ی فشار  نقش 

به    توانیم  ،یحسابداران بخش عموم   یشغل  یفرسودگ

ان  ی ب ها  آن  کرد.اشاره    همکاران   و  ی فوگارتپژوهش  

  ی فرسودگ  بررگذار  یتأث  یروان   یهافشار  که  کردند
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  و  ش نق  ابهام  نقش،  تعارض  شامل  حسابداران  یشغل

  معتقدند که همکاران    و   یفوگارت.  تسا  نقش  باراضافه

عواملیا  همۀ دارد  یشغل  یفرسودگ  با  ن   (.22)  رابطه 

عموم  حسابداران نظر  ی بخش  و    ها تیفعالنوع    از 

تغیوظا معرض  در  همواره  دارند.  یی ف  قرار  حجم  ر 

  ،ادشدهیرات  یی تغ   لیدلبهها  آن  یکار گستردۀ  

نظارت   ییگوپاسخ مراجع    ی ازهای ن  ن یمأت  و  یبه 

سازمان  یتاطلعا    ،معتقدند  سامرز  و  ین ی سو  است.  هر 

روان فشار  نقش اضافه  یعامل  فرسودگ   بار    یشغل   یبا 

عموم  حسابداران )  رابطه  یبخش    و  جونز.  (9دارد 

پژوهش  همکاران ا  یدر  نتیبه  رسین  رابط ی جه  که    ۀدند 

معنی  مثبت   یفرسودگ   و  نقش   باراضافه  بین   داریو 

در    مونرو  و  گچان  (.12دارد )وجود  حسابداران    یشغل

  نقش  باراضافه  با  یشغل  یمثبت فرسودگ  ۀرابط  یپژوهش

 .(2) نشان دادندرا  نقش  ابهام و

 

 نقش باراضافه بر تعارض  تیریمد یهاسبک ری تأث
اساس     کنندیم  یسع  افراد  ،منابع  حفظ  ۀینظربر 

را    منابع حفظ یآورده    دست   به ارزشمند  ن  ی ا.  کنند  ا 

  طیشرا  ،یشخص   ی هایگژیو  ا، ی اش   شامل  اندوتیم  منابع

ا  باشد.  رهی غ  و  ارزشمند نظری مطابق    یروان  فشار  ه،ین 

  منابع  دیتهد  ،الف:  از  است عبارت    عوامل ن  یااز    یناش

بیفعل منابع    یکاف نابازگشت    پ،  و  منابع  ننبود  ،، 

خود را در    ارزشمند  فرد منابع  اگر  .شده  یگذارهیسرما

ش  ی افزا  یشغل  یفرسودگ  احتمال  ،ندی بب   دیتهد  معرض

دنبال  کارکنان  ،ن یبنابرا  .افتیخواهد     ی راهکار  به 

  از   تا کرده  محافظت    خود  ۀماندیباق  منابعاز    که   هستند

  یهاراهبرد  اعمال.  شوند  دور   ی فرسودگ  ت ی موقع

است که    ی گریکرد دی رو  ، هایگذار هیسرما  د دریجد

  یفیکه وظا  یط یدر شرا  ، مثال  ی برا  ؛است  ها آن  مقابل

است  ،دشوواگذار    هاآنبه    اندازه  زا   ش ی ب   ممکن 

 (.6) اختصاص دهندآن  یبرا یو وقت کمتر تلش

همکار   تیریمد  ی هاسبک )سبک    ،یتعارض 

چ اجتناب(    ی رگی سبک  سبک    منبعنقش    تواند یمو 

بخش  یبرارا    تیحما  ننبودا  ی  تیحما   حسابداران 

  منابع ن  یاد  یباران  یمد  ، طور معمولبه.  کندفا  یا  یعموم

دهندی تخص   یاگونهبه  را کار  ص  مطابق   نانککه 

.  را انجام دهندف خود  ی وظا  بتوانند  یسازمان  یهاهدف

عوامل  منبع  عنوانبه  تعارض  تیریمد  یهاسبک   با 

روان است  نقش بر    یفشار  ارتباط    ،ن یبنابرا  .در 

با    میرمستق ی غ  یام  ی مستق  طوربه  یشغل  یفرسودگ

تعارض  یریمد  یهاسبک طرت  فشار   عوامل  قیاز 

 (.51) رابطه دارد یروان

  بالقوه   ا منبعی  یت یحما  منبع  عنوانبه  یمکاره  سبک

با    سبکن  ی ا.  شودیم  گرفته  نظر  در  کارکنان  یبرا

و  یگووگفت  اعتماد،مانند    ییهایژگیو   احترام  باز 

و  همراه    متقابل نظربوده  است کارکنان    از    مطلوب 

  یراب  را  ی عاطف   و  یشناخت  منابع  ، یهمکارسبک    .(14)

برا  یتوانمند  ها آن  تاکند  یم  فراهم  کارکنان   یالزم 

روان  عواملبا  مواجهه   باشندرا    یفشار  ا  .داشته    نیدر 

  از  هاتی مسئول  انجام  یبرا  توانندیم  کارکنان  طیشرا

  انتظار  ،ن ی بنابرا  .کنند  یهمکار   درخواست  گرانید

  سبک   یری کارگ به  ل ی دلبه  نقش   باراضافه  رودیم

 (.15) دابی کاهش   یهمکار

یرگی و سبک  چ)سبک    گریدو سبک د  در مورد

شرااجتناب( سبک    از  چنانچهاست.    متفاوتط  ی، 
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های مدیریت تعارض سبک   

شود  اجتناب  ا ی  یرگی چ منابع  یا  ،استفاده  ارزشمند  ن 

مدیحما) در    .(6)  شودیمسلب    کارکنان  از  ت(یریت 

جبرانیدمنابع  در    ندمجبور  ها آن  ، نتیجه هدف  با   گر 

کاهش  ی  هاانیز   شتری ب  ،منابع  نداددست  از  خطرا 

چ  (.23)  کنند  یگذارهیسرما اغلب   یرگی سبک    در 

سبب عموم   و  ها مخالفت  رواج  اوقات    یمقاومت 

  مانندناسازگار    یرفتارهاشامل    کهشود  یمکارکنان  

بر  استدن  ی ادکشیفر  و  تند  ی هابحث   سبک  یمبنا. 

خواهند بود    تفاوتیب  هاتعارض  در برابر  افراد  ،اجتناب

تلش  ت  یبرا  یو  کرد.عارض  حل  ا  نخواهند  ن  یدر 

  پاسخ یب  کمک  درخواست  ا ی  رابطه  گونه ره  ،طیشرا

ماند غ  یرضروری غ   یتوقع  و  خواهد    ی تلق   یرمنطقی و 

بروز    احتماالا  که   شودیم نباعث    شود یم ز  ی اختلفات 

ا  .(14) ترتیبه    شیافزا  نقش  باراضافه  آثار   ب،ین 

به    ینگران  کارکنان  چراکه  ؛افتی  خواهد مربوط 

از    را  ود خ  هاآن  د.دهن یمبروز  را    خود  فیوظاش  یافزا

به    وکنند  یم   یتلق   دندهچرخ  ۀمثاببه  رانیمددگاه  ید

نتیا و    ینگران  رفع  یبرا  یکار   چی ه   که  رسندیجه می ن 

 . ( 15و  14) شد نخواهد انجام هاآن مشکلت

ب باال  در  آنچه  به  توجه  مطابق  شد  انی با   یالگو  و 

شکل  پژوهش   یمفهوم   های سبک  ،1  ۀشمار  در 

  یشغل   ی فرسودگ  بر  میقت رمسی غ   طوربه  تعارض  تیریمد

طر است  نقش   بار اضافه  قیاز  ا.  اثرگذار    اساس،   ن ی بر 

  ، منابع  حفظ  ۀینظرۀ  یپابر  تعارض    تیریمد  یهاسبک

ازی  یافتن یدست  یمنبع   عنوانبه   ی تلق   یرفتن دست  ا 

ق  یاز طر  هاسبکن یاممکن است  ،ن ی بنابرا .خواهد شد

فرسودگ ش نق  باراضافه   قرار   ری تأثتحت   را  یشغل   ی، 

  .دهد
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 پژوهش ۀنی شی پ
همکارانیی  و  پژوهش  ن  بررس  ی در  ر  ی تأث   ی به 

نوآوریریمد  ی هاسبک بر  تعارض    عملکرد  در  یت 

نظر  ،گروه پژوهش  ینتا  . ندپرداخت جان  یه  از  ها  آن ج 

  ری تأث   گروه  کردعمل  بر  گروه  رهبر  اق ی اشت  نشان داد که

 بر  یمثبت  ری تأث  رهبر گروه  همکاری  و سبک   گذاردیم

  ۀ رابط  بر  یاثر مثبت   گروهاق  ی اشت  ن ی همچن  ؛دارد  ینوآور

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

  عوامل   ری تأث  یبه بررس  ی پژوهش  در  همکاران   و  وو

روان  رانیمد  عملکرد  و  یشغل  یفرسودگ   بر  یفشار 

 .دن پرداخت  ن یچ   ساختمان  صنعت  در  ،یانعمر  یهاطرح

که  نشان  هاآنپژوهش    یهاافتهی فشار    عوامل  داد 

  و  یشغل   یفرسودگ  بر  یداریمعن   و  مثبت  ری تأث  یروان

فشار    عوامل.  ددار  رانیمد  ی شغل  عملکردبر    یمنف  ر ی تأث

  به  یعمران  یهاطرح  رانیمد  یابی دست   بر  یروان

  ی خستگ  وزبر  باعث  و  گذاردیر می تأث   یشغل  یهاهدف

  ی فرسودگ  ی هامؤلفه  ز ا  ی کی   خود  که شود  یم  یعاطف

  کاهش   موجب  عوامل  ن یا  ، یطورکلبه.  است  یشغل

  ی شغل  عملکردکاهش    آن  دنبالبه  و  یکار  بازده

 .(25)شود ی م رانیمد

همکاران    اکرم پژوهشو  مطالعۀ    ی در  رفتار  به 

حفظ    ۀینظر  ۀیپابر  کارکنان    در موردناظران    ییسوگرا

که    داد ن  انش  هاآن پژوهش    یها افتهی.  نداختپردمنابع  

فشار  عوامل    ری تأث تحت  کارکنان  یشغل  یفرسودگ

بروز  ی ب  یزمان  ،یروان   ی شغل  مطالبات  که  کندیمشتر 

  جاد شده باشد ی ا  یکار  یهاتی فعال ش  ی افزا  اثر  برافراد  

(26) . 

فشار    بر  سن   تفاوتاثر    ی به بررس  یدر پژوهش  هسو

  آن   هب  مرتبط  و عوامل  یشغل  یفرسودگ  ،ی شغل  یروان

  ویپژوهش  ج  ینتا  .پرداخت  یکی وژولکا  دگاهید  از

داد فرسودگ   نشان  فشار  با    ی مثبت  ۀ رابط  ی شغل  یکه 

سن   یشغل  یروان در  و  م  یهادارد  زان  ی مختلف 

 .(27است )آن متفاوت  در برابرافراد  یآورتاب

  ۀ سیو مقا  یبه بررس  یدر پژوهش  همکاران  و  ن یحس

نقش اضافهمانند  )  ی شغل  یفشار روان  عواملاثر    بر(  بار 

  ی هاافتهی. پرداختند تیجنس ک ی تفک  به مدارس انریدم

  با   ریمد   زنان  و  مردانکه    داد  نشان  هاآنپژوهش  

روان  عوامل   تضاد   نقش،  باراضافه  شامل   نقش   یفشار 

 ن یا  بروز  زانی م  ،البته  ؛رندی درگ  نقش   ابهام  و  نقش 

  ینحوهبن  یا  دارد.   تفاوت  مردان  و  زنان  ن یب  عوامل

سه   کهاست   ر   عامل  هر  جمله   ،نقش   یانوفشار    از 

 .(28) است مردان از شی ب  زنان درنقش  باراضافه

همکاران   و  پژوهشتبسم  رواناثر    یدر    ی فشار 

فرسودگ  باراضافه و  کارکنان    ن یبدر  را    یشغل   ینقش 

ن  یبه اها  آن.  کردند  یبررس   پاکستانکشور  ی  هابانک

رس ینت  که  ی جه  فرسودگ  قش ن   باراضافهدند    یشغل  ی با 

 .(29) کرد ی ن یبش ی پآن را  توانیمو د ر اد یمثبت ۀرابط

  ی چگونگ  یبه بررس  یدر پژوهش  همکاران  و  پنگ

خودارزی تأث متغ  ،یشغل   یفرسودگ   بر  ی ابیر    یرهای با 

  هاآنپرداختند.    یشغل  تیرضا  و  یسازمان  تعهد  یانجی م

  و  یاب یخودارز  ،یشغل  ت یرضاکه    دندی رس   جهی نت  ن یبه ا

فرسودگ   یسازمان  هدتع   ی داریعنم  ۀ رابط  یشغل  یبا 

  یانج ی م   یرهای متغ  با  یاب یخودارزر  ی متغ   ن ی همچن  ؛دارد

تعهد  ی شغل  تیرضا معنی تأث  یسازمان  و    بر  یدار یر 

 .(30) دارد یشغل یفرسودگ

پژوهشهمکاران    و  اسی بل بررس   ی در    ۀ رابط  یبه 
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  هابانک کارکنان یشغل  تیرضا و استقلل نقش،  تضاد

  نقش  ادتض  داد که  نشان  آنانپژوهش    ۀج ینت .  دپرداختن 

شغلیرضا  با  استقلل  یمنف   ۀرابط را      هابانکدر    یت 

 .(31) دهد یکاهش م

  ابهام  ۀرابط  یبررس  به یدر پژوهش  همکاران  و  ژوئو

و  تعارض  نقش، روان   با  نقش   بار اضافه  نقش    یفشار 

ج  ینتا.  ن پرداختندیچ  کشور  یدولت  کارکنان  ن یب  یشغل

  و   ش قن  تعارض  نقش،   ابهام  نشان داد که  اهآنپژوهش  

روانبا    نقش   بار اضافه   و  مثبت   ۀ رابط  ی شغل  ی فشار 

 .(32دارد ) ی داریمعن 

پژوهش  شادیلی اسماع   و  حامدیاخلق   ن ییتب   به   یدر 

  نقش  با  ی شغل  یفرسودگ  و  نقش  بار اضافه  ۀرابط

پژوهش    جینتا.  پرداختند  یشناختروان  ۀیسرما  ی انجی م

ک   هاآن داد    ی فرسودگ  و  نقش   باراضافه  ن یبه  نشان 

  معلمان  در  یشناختروان  ۀیسرما  ی انجیم  نقش   با  یلغش

اضافه  دارد   وجود  یداریمعن   ۀرابط   ر ی تأث  نقش   بارو 

  .دارد  معلمان  یشغل  یفرسودگ   بر   یداریمعن   و   میمستق 

 ۀیسرما  با  نقش   باراضافه  کهاست    یحال   درن  یا

 . (33)دارد  معکوس ۀرابط  یشناختروان

  ۀ رابط  یسررب  به  یدر پژوهش   شادیلی اسماع  و  یرابه

  نقش  بر  دی تأک   با  ی جانیه  ی فرسودگ  و   نقش   باراضافه

  ی امنطقه  آب   شرکت  کارکنان  یعاطف  هوش  ی انجی م

نشان  ها  آنپژوهش    ج ینتا.  پرداختند  ی شمال  خراسان

  نقش  با  یجانیه   یفرسودگ  ونقش    باراضافه  ن ی ب   که  داد

  نی همچن  ؛ندارد  دوجو  یارابطه  یعاطف   هوش  یانجی م

  ی داریمعن  ۀرابط  یجانیه  یرسودگ ف  اب  نقش   باراضافه

  ۀرابط  زی ن  نقش   باراضافه  با  یعاطف   هوش  ندارد.

روی ن  زن(  و  )مرد  ت ی جنس  .ندارد  ی داریمعن  ن  ی ا  یز 

 .(34) ندارد یری تاث ج ینتا

خل  یطالب  پژوهش   زادهلی و  تب  یدر    سبک  ن ییبه 

  ی دگسوفر  اساس  بر  مدارس  رانیمد  تعارض  تیریمد

  ی فشار روانها  آن.  تنداخ دپر  یشغل   ی فشار روان  و   یشغل

  ی هاسبک  ینی ب ش ی پ  یبرا  ییمبنا  را  رانیمددر    یشغل

  اجتناب،  ، یهمکاررقابت،    شامل  تعارض  تیریمد

ن  یبه ازاده  لی و خل   یطالب .  برشمردند  مصالحه  و  سازش

رس ینت  کهی جه  روان  یابر  دند   ران یمددر    یشغل  یفشار 

اما    کرد  ین یبش یپ  را  اجتناب  و  بترقا  سبک  توانینم

فرسودگ  مصالحه   و  سازش   ، یمکاره  ی هاسبک   ی با 

 .(35) ددار یدار یمعن ۀرابط یشغل

بار  اضافه  ی به بررس  یدر پژوهش راد  یو هاتف   یافشان

شغل    نقش  تعارض   ن ییتب   در   ی خانوادگ  عوامل  نقش

  ها آنپژوهش    جینتا  .پرداختند  زنان  ن ی ب   یخانوادگ

که   داد    با  ی خانوادگعوامل    نقش   بارهاف اضنشان 

  ی داریمعن و مثبت  ۀرابط یخانوادگ  غلش  ش نق تعارض 

 .(36) دارد

پژوهش  برزگر  و  یخواجو   یالگو   ی بررس  به  ی در 

  ی فرسودگ  ،یشغل   تنش   نقش،  تعارض  و  ابهام  یعلّ

  حسابرسان  حسابداران،  در  ییجاجابه  به  لیتما  و  یشغل

نشان   هاآنهش  پژو  جینتاند.  پرداخت  دانشگاه  استادان  و

شامل    ،یشغل   یفرسودگ  ۀلف ؤم  دو  بر  نقش   ابهامداد که  

خستگ ی شخص   مسخ و    و  یمنف  اثر  یعاطف  یت 

و  یداریمعن  دنبالرا    یفرد  تیموفق  کاهش   دارد    به 

داشت اما خواهد    ی خستگ  بر  نقش   تعارض  ۀمؤلف  ؛ 

  ،نقش   ابهام  ۀمؤلف   .رددا   یداریمعن   و  مثبت  اثر  یعاطف

  تعارض   ۀمؤلفو  دار  معنیو    یفمن   ،میرمستق ی غ  ی ارابطه

رابطه بامعنی  و  مثبت  اینقش،    حسابداران،   تمایل  دار 
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 .(37) داردجایی جابه  دانشگاه به استادان و حسابرسان

برارفهی خل و  پژوهش  یسلطان    تیحما  اثر  یدر 

  یاجزا  از)  نقش   مابها  و  تضاد  بر  همکار  و  سرپرست

روان بررس   یحسابرس  حرفۀ   در  ( نقش   ی فشار    یرا 

که    هاآنپژوهش    جینتا.  ندردک داد    تیاحمنشان 

  ری تأث  نیهمچن   ؛دارد  یمنف  ر ی تأث  نقش  تضاد  سرپرست بر

را  رس  حساب  نقش  تضادبودن  یمنف  بر  همکار   تیحما

  و   یشغل  تیبر رضا  یمنف  ری تأث  نقش   ابهام  .ندکرد  دیی تأ

دا  خدمت  ترک  به   لیتما  بر  مثبت   ری تأث   رد.حسابرس 

حسابرسان    ی شغل  تیرضا  بر  یمنف   ری تأث ز  ی ننقش    تضاد

  .(38) دارد

 تیریمد  با  یشغل  ت یرضا  ۀرابطو همکاران    یفصا

 .کردند  یرا بررس   کارکنان  یشغل  یو فرسودگ   تعارض

  ی فرسودگ  ۀمؤلفسه  نشان داد که    هاآنپژوهش    جینتا

  شتنندا  و  ت ی شخص   مسخ   ،یعاطف  ی )خستگ  ی شغل

و    ۀرابط  یشغل  تیرضا  با  (یفرد  تیموفق  معکوس 

 و  ییگراحلراه  کب سن  ی ب   ن ی همچن  ؛دارد  یداریمعن 

  وجود  یداریمعن و    معکوس   ۀرابط  یعاطف  یگ ت سخ

 .(39) دارد

به    یدر پژوهش  اضی بدشت  یالر  و  ین ی حس  انیمرو

  یفشار روانبین    ۀ رابط  بر   یشغل   ی فرسودگر  ی تأث  یبررس

شغل  و پژوهش    جینتا.  پرداختند  حسابرسان  یعملکرد 

فشار    نی ب   یدارین عم  و  مثبت  ۀ رابطنشان داد که    هاآن

و    ی منف   ۀ رابط  و  یشغل  یگ فرسود  و  ی شغل  یروان

  ی شغل  عملکرد  و  یشغل  یفرسودگ   ن یب  ی داریمعن 

د  حسابرسان روان  نی همچن  ارد.وجود    بر   یشغل  یفشار 

طر  یشغل  عملکرد منف  یشغل  یفرسودگ  قیاز    یاثر 

  .(40) دارد

 پژوهش ی هاهی فرض
مبان به  توجه    ، یمفهوم  یالگوو    ینظر  ی با 

 :ن شدیر تدویپژوهش به شرح ز ی هاهی ضفر

حسابداران    یشغل  یفرسودگ  با  نقش   باراضافه  :1  ۀی ضرف

 . دارد یداریمعنو  مثبت ۀرابط  یبخش عموم

  باراضافهت تعارض با  یریمد  یسبک همکار  :2  ۀی فرض

 .دارد یداریمعنو  یمنف ۀرابطنقش  

چ   :3  ۀی فرض با  یریمد  یرگی سبک  تعارض    بار اضافهت 

 .دارد یداریمعن و  مثبت  ۀرابطنقش  

مد  کسب   :4  ۀی فرض با  یریاجتناب  تعارض    باراضافهت 

 .دارد یداریمعن و  مثبت  ۀرابطنقش  

رابطنقش    باراضافه  :5  ۀی فرض   ی سبک همکار  ن ی ب  ۀبر 

تعارضیریمد و    یمنف  تأثیر  یشغل  ی فرسودگ  و  ت 

 . دارد ی داریمعن 

رابطنقش    بار اضافه  :6  ۀی فرض چ  نی ب   ۀبر    ی رگی سبک 

تعارض  یریمد   و  مثبت  تأثیر  یشغل  ی فرسودگ  وت 

 . دارد ی داریمعن 

رابطنقش    باراضافه  :7  ۀی فرض اجتناب    ن یب  ۀبر  سبک 

تعارض  یریمد و    مثبت  تأثیر  یشغل  ی فرسودگ  وت 

 . دارد ی داریمعن 

 

 روش پژوهش 

 

  ،روش  از نظر  و  یاربردک  ،تیماه  از نظرپژوهش    ن یا

شامل    پژوهش   یآمار  ۀجامع.  است  یشیمای پ

عمومداراحساب بخش    ،یدولت  ی هادستگاهدر    ین 

ه  ی قضائ   ۀقو  ۀرمجموعی ز  یهاسازمانو    هایشهردار

غ   اسناد  ثبت سازمان    مانند) و  کشور  املک   (رهی و 
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توجه  است. حجم    با  بر   یآمار  ۀجامع  گستردۀبه  و 

نمون  ،کوکران  ۀ رابط  یمبنا نفر    384  از ی ن  مورد   ۀتعداد 

 430است که از  ده  بو  نامه پرسش   یری گاندازه   . ابزاربود

 یبرا  افت شد.یدر  نامهپرسش   390  ،یارسال   ۀنامپرسش 

  SPSS  افزارنرماز  پژوهش    یها داده  ل ی وتحلهیتجز

  استفاده شده است.   3  ۀنسخ  Smart PLS  و  26  ۀنسخ

نرم داده نرمال  یبررس  یبرا  SPSSافزار  از    یهابودن 

  مسائل   حل  یبرا Smart PLS افزارنرم   و از  پژوهش 

  ر د.  شده است  استفاده   یجزئ  مربعات  حداقل  روش  با

  ی سازالگو  یافزارهانرماز    یاری بس  برخلف  ،روش  ن یا

  بودننرمال  و  نمونه  کم  حجم  به   یساختار  معادالت در  

 ندارد. وجود یچندان تیحساس  هاداده

 

 پژوهش یرهای متغ

  ی عاطف  یخستگ   ،پژوهش ن  ی ادر  :  یشغل  یفرسودگ

و   یرو م(  14)ران  جلفاند و همکاپژوهش  از  ت  ی تبع به

  ی فرسودگ  یری گاندازه  اری مع  ناوعن به  (15)  همکاران

نظر  یشغل شد.  در    ۀ نامپرسش   میتنظ   یراب  گرفته 

  یامادهپنج  ی اصل  ۀمؤلف   از  یشغل  یفرسودگ  سنجش 

  و  1)  و همکاران  مسلش از    یروی به پ   یعاطف  یفرسودگ

 7  اسی مق  با  هاپاسخ  نامهپرسش   ن یا  در  .شد  استفاده(  41

  هدش  مشخص)همواره(    7  تا  )هرگز(  1  از   یادرجه

 .است

سبک یریمد تعارض:  آن    باه  ک است    یت یریمد  ت 

در    ن ی بهتربه  را  تضاد   و  تعارض  طیشرا  توانیم روش 

 ی برا  (.41کرد )  جادیا   تعادل  هاآن  ن یب  و  اداره  سازمان

از  یریمد  ی هاسبک  ی ابیارز تعارض    ۀنامپرسش ت 

شد  داچاستاندارد   روا  ه استفاده  در  آن    یی که 

تأپژوهش  استیی ها  شده  ا  .(14  و  2)  د  ن  یدر 

مق   نامهپرسش  استفاده شده  ی ل  ی ادرجه  5اس  ی از  کرت 

گو)ه  ی گوازده  ی  ، درمجموع  است.   یبراه  ی چهار 

  یرگی سبک چ   یبرا  هی سه گو،  یسنجش سبک همکار

گوو   اجتناب  یبراه  یچهار  است.    (سبک  شده  ارائه 

 : دوشیمف یر تعریز به شرحذکرشده  ی هاسبک

همکار تعارض  یسبک  سب یا  :مدیریت    کن 

منبعی  یتیحما  منبع  عنوانبه   در   کارکنان  یبرا  بالقوه  ا 

  اعتماد،  چونهم   ییهایژگیوبا    و  شودیم  گرفته  نظر

 از نظرکه  بوده  همراه    متقابل   احترام  باز و  یگووگفت

 (.14است )کارکنان مطلوب 

چ تعارض  ی رگی سبک  ایمد  :مدیریت  در  ن  ی ران 

  هک کنند  ی مل  ی خود را به کارکنان تحم   ی اسبک نظره

اغلب  سبب  در  مقاومت    و  ها مخالفت  رواج   اوقات 

 (.14شود )یم یعموم

ن سبک، یا  مطابق  :مدیریت تعارض  سبک اجتناب

برابر  افراد و    تفاوتیب  ها تعارض  در  بود  خواهند 

 (. 14) نخواهند کردها آنحل   یبرا یتلش

 روهروب  فیوظا  از  ی انبوه   با  فردنقش:    باراضافه

ا و   و  ی انرژ  که  است  ادی ز  ناچن آن  فیوظا  نیاست 

 ی برا  (.42)  ندارد  وجود  هاآن  انجام  یبرا  یکاف  زمان

و   هریب  ۀنام پرسش نقش از    باراضافه  یفشار روانسنجش  

که    کرت استفاده شدیل   یادرجه  7اس  ی مق  با  همکاران

 .(41است )ه  یگوسه  ۀرندی دربرگ

به  است    یگفتن  توجه    در   هانامهپرسش   نکه یابا 

)  یبراز  ی ن   یگرید  ی هاپژوهش  و    22،  15حسابداران 

  نیهمچن   ؛ددار  یمطلوب  ییروا،  است  استفاده شده  (43

  ۀ حوزاستادان    از   یتعدادرا  نامبرده    ی هانامهپرسش 
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 .اندد کردهیی تأ  یعلوم اجتماع

 

 ها افتهی

 
 دهندگان پاسخ یشناختت ی اطلعات جمع

 دهندگانپاسخ   ی وانرا ف   درصدو    یفراوان   ع ی توز 

ها در ۀ کار آن سابق و   سن ، لت ی صتح   ت، ی جنس  حسببر 

 مندرج در   ج یمطابق نتا   است.ارائه شده    1  ۀ شمار   جدول 

جدول ی ا   . هستند   ( % 79)   مرد   دهندگان پاسخ شتر  ی ب   ،ن 

سطح ی ب  ها آن لت  ی تحص در  ( % 55)   یکارشناس   شتر 

. است   ( % 46)   سال   40تا    31  از   ی ن بازۀ سن ی شتر ی ب.  است 

ن  %41 از ده سال   ی کار   ۀز تجرب ی افراد   ن یا ارند.  د  کمتر 

م  جی نتا  آزمودن  دهد ی نشان  صلح  ها ی که   الزم  ت ی از 

 . ند نامه برخوردار پرسش   ی ها پاسخ به سؤال   ی برا 

 

 ی ف یتوص آمار
توص متغ  ی ف یآمار  به  در    یرهای مربوط  پژوهش 

ن  یگونه که در اارائه شده است. همان  2  ۀجدول شمار

م مشاهده  میشتریب ،  شودیجدول  ن  یبن  یانگ ی ن 

اجتناب    تیریمد  ی هاسبک سبک  به  مربوط  تعارض 

حسابداران بخش  ن  ی ب  ی شغل  ین فرسودگیانگی و م  است

 است.  44/3 یعموم

متغنرمال  یبررس  یبرا از    یرهای بودن  پژوهش 

که    شداستفاده    رنوفی اسم  -لموگوروفکوآزمون  

م  3  ۀ شمار  ج آن در جدولینتا ن  یا  درشود.  یمشاهده 

  بودهتر  م ک  %5پژوهش از    ی رهای متغ   یداریمعن   ل،جدو

نتیجه   در  نرمالو  برافرض  د  یی تأرها  ی متغ  یبودن 

هم  شودینم توزآن   ۀو  از  غی ها  برخورداری ع    رنرمال 

 .است

شناختی جمعیت  اطالعات: 1 جدول  

یفراوان شاخص ریمتغ ی درصد فراوان   

 ت یجنس
 79 310 مرد 
 21 80 زن

 لت یتحص

 10 41 پلمید
 4 14 یکاردان

 55 215 ی کارشناس
 30 116 ارشد یناسشرکا

 1 4 یدکتر

 سن

 21 81 سال 30تا  20
 46 181 سال 40تا  31
 22 86 سال 50تا  41
 11 42 سال 60تا  51

 سابقۀ کار

 41 161 سال  10تا  0
 26 101 سال 20تا  11
 33 128 سال 30تا  21
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 نوف ریاسم -آزمون کولموگوروف: 3ول دج

 ی داریمعن آماره تعداد  ریمتغ

233/0 390 ی سبک همکار ت تعارضیریمد  000/0  

195/0 390 یرگیسبک چ ت تعارضیریمد  000/0  

155/0 390 سبک اجتناب  ت تعارضیریمد  000/0  

149/0 390 بار نقش اضافه  000/0  

223/0 390 ی شغل یفرسودگ  000/0  

 

پژوه   یی ایپا  سنجش   یبرا  حاضرش  در 

آلفایضر  از  اهمهناپرسش    ضریب و    کرونباخ  ی ب 

نتا  استفاده  یب یترک  ییایپا که  آن  یشد  جدولج    در 

  رهای متغکلیه    کرونباخ  ی آلفا  .شودی مشاهده م  4  ۀشمار

سنجش    یرها برای متغن  ی ب   در نتیجه  ؛است  7/0از  تر  شی ب

که   .دداروجود    ی درون  یهمبستگ   ،میمفاه   ازآنجا 

باالتر از  ا  رهی غک از مت ی هر  یبرا  یب ی ترک  ییایپا  بضری

  برخوردار  الزم  یدرون  ییایپا  از  نامهپرسش   است،  7/0

نهم  ییروا  ضریبسنجش    یبرا  .است از  ی گرا  ز 

واریانگی م استخرین    که   هشداستفاده    شدهج اانس 

ازیهر بحرانیب  مقدارها  ک  مقدار  از    است.  5/0  یش 

ر  ی هر متغ   ی همبستگ  یزان باال ی م  کنندۀان ی ب  ن مقدارهایا

بنابراین،  استود  خ  یهابا شاخص  از    ادشدهی  یالگو. 

 ز برخوردار است.ی ن  یبرازش مناسب 

معی د   ی ک ی  از  برازش   ی ارهای گر   ی برا  سنجش 

روا ی ر ی گاندازه   ی الگوها ا است واگرا    یی،  معی .  به   اری ن 

شاخصی   یبررس  با  سازه  مقا   ی هاک  در  با ی خود  سه 

سا   ۀ رابط با  مر سازهی آن سازه  نتا ی ها  آزمون ی پردازد.  ج 

و  ا   الرکر   فورنر  رابطه یدر   ارائه   5  شمارۀ   جدول در    ن 

 یدر قطر اصل  مقدارها  ن جدول،یبا توجه به ا .  است شده 

شتر بوده ی ب  ی ن و سمت راست قطر اصل یی پا   ی مقدارهااز  

ر ی سا   سه بای در مقا ها  سازه ن  یا که  جه گرفت ی توان نت یو م 

 الگوداشته و    یشتر ی ود تعامل بخ   یها با شاخص  هاسازه

 .برخوردار است   ی مناسب   ی گراوا   یی از روا 

 پژوهش یرهایمتغ یفیآمار توص :2جدول 

 اریانحراف مع نما نیانگیم انهیم نه یش یب نهیکم ریمتغ

78/2 3 5 1 ی همکار سبک ت تعارضیریمد  3 1/1  

21/3 3 5 1 یرگیچسبک  ت تعارضیریمد  3 17/1  

5/3 5 1 اجتناب  سبک ت تعارضیریمد  29/3  4 3/1  

75/3 4 7 1 نقش  باراضافه   4 51/1  

44/3 3 7 1 ی شغل یفرسودگ  3 74/1  
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طر   ی عامل  ی بارها  همبستگ   ۀمحاسب   ق ی از   یمقدار 

 .شود یم حاسبه  م   نامبرده   ۀ سازه با ساز ک  ی   ی ها شاخص 

از  ی هر  باالتر   0/ 5  از   که  5  ۀ شمار   جدول   یمقدارها ک 

بنابراین،  باشد  شاخصیوار .  و  سازه  از   ی هاانس  آن 

خطا ی وار  ب  ی ر ی گاندازه   ی انس  سازه  و   است شتر  ی آن 

ا   الگو  ییا ی پا  شد یی تأ   نظر ن  یاز  خواهد   ی ها آماره   .د 

 .ارائه شده است  6شمارۀ  ز در جدول ی ه ن ی مرتبط با هرگو 

 

 الگو  یابیارز
  یبران  ییتع  بیضر   شاخص  یمقدارهااگر   

، باشد  67/0  و  0/ 33  ،19/0  ین یبش یپ  دقتسنجش  

 . (44کند )یم  انی ب را  ادیز و  متوسط کم،   دقتب یترتبه

شاخص  ی ا  ینی ب ش ی پ دقت    7  ۀشمار  جدولمطابق   ن 

نقش   یبرا برایز  ،ابهام  و  فرسودگ ی متغ  یاد    ی شغل  یر 

زینزد به  نتیجه  ؛استاد  یک  ادر  از   یلگو،    پژوهش 

 . است  داربرخور یکاف  یکنندگ ین یبش یپقدرت 

  اعتبار   یبررس  شاخص  و  اشتراک اعتبارشاخص  

هدف  (ی)افزونگ  حشو   در   ،الگو  تی فی ک   یبررس  با 

جدولیا  در.  استشده    ارائه 8  ۀشمار  جدول   ،ن 

که    است  صفر  از  تربزرگ  و  مثبت  هاشاخص

  ی الگوقبول  قابل  و  مناسب  ت ی فی ک   ۀدهندنشان

 است.   یساختار و یری گدازهان

   یریگابزار اندازه ییای پا یهاآزمون : 4 جدول

  ییب روای ضر

گرا هم  

  ییای ب پای ضر

ی بیترک  

 یب آلفای ضر

 کرونباخ
ریمتغ  

721/0  97/0  857/0 ی همکارسبک  ت تعارضیریمد   

8/0  973/0  825/0 یگریچسبک  ت تعارضیریمد   

768/0  972/0  715/0 جتناب اسبک  ت تعارضیریمد   

 نقش  باراضافه  755/0 975/0 867/0

 ی شغل یفرسودگ 969/0 976/0 892/0

 واگرا به روش فورنر و الرکر ییس سنجش روا ی ماتر :5جدول 

 ی شغل یفرسودگ بار نقش اضافه اجتناب ی رگیچ یهمکار هاریمتغ

ی تعارض سبک همکار تیریمد  849/0   
 

 
 

یرگیتعارض سبک چ تیریمد  737/0  894/0  
 

 
 

تعارض سبک اجتناب  تیریمد  282/0  306/0  876/0   
 

نقش  بار  اضافه  264/0  399/0  629/0  931/0  
 

ی شغل یفرسودگ  41/0  716/0  319/0  476/0  944/0  
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 نگی کراس لود : 6جدول 

 هی گو
 ت تعارضی ری مد

 یرهمكا سبک
 ت تعارضی ری مد

 یرگیچ سبک
 ت تعارضی ری مد

 اجتناب سبک
بار  اضافه

 نقش
 یفرسودگ

 یشغل

1 816/0  511/0  148/0  152/0  453/0  

2 99/0  694/0  143/0  3/0  479/0  

3 881/0  733/0  287/0  33/0  485/0  

4 681/0  411/0  44/0  723/0  011/0  

5 531/0  919/0  091/0  52/0  56/0  

6 589/0  913/0  171/0  29/0  738/0  

7 777/0  85/0  587/0  562/0  559/0  

8 109/0  069/0  855/0  762/0  215/0  

9 342/0  104/0  995/0  429/0  202/0  

10 318/0  515/0  878/0  719/0  481/0  

11 039/0  309/0  761/0  547/0  3/0  

12 333/0  725/0  34/0  974/0  89/0  

13 494/0  72/0  387/0  522/0  968/0  

14 499/0  792/0  347/0  506/0  976/0  

15 51/0  626/0  288/0  458/0  938/0  

16 554/0  705/0  271/0  499/0  948/0  

25 052/0  258/0  147/0  958/0  148/0  

26 349/0  62/0  639/0  92/0  75/0  

27 208/0  166/0  786/0  915/0  307/0  

 

 

 

 

 

 
 

 برازش  یی کو ی شاخص ن  از   الگو   برازش   ی بررس  ی برا 

که   شده  مقدارهااستفاده  آن    0/ 36  و   0/ 25  ، 0/ 1  ی در 

با . ( 45)  شودی شناخته م  یقو   و  متوسط ف، ی ضع  عنوان به 

م  به  شاخصب  ی ضر شاخص    یها ن ی گان ی توجه   و 

را نشان   0/ 581عدد    برازش   یی کو ی ن شاخص  ،  ی افزونگ

   . الگو است   یقو و   ی برازش کل  کنندۀانی ب  که   دهدی م 

استیا الزم  تذکر    ی خطهم   یبررس  ی برا  که  ن 

عامل  پژوهش مستقل    یهاری متغ انس  یوار  تورم  از 

 نیی ب تعی ص ضرخشا :7جدول 

ن ییتع بی ضر ر وابستهیمتغ   

نقش  باراضافه  746/0  

ی شغل یفرسودگ 725/0  
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 21/2  آن ن مقدار  ینکه باالتریاستفاده شد و با توجه به ا

 قرار دارد.  ین ییار پای در سطح بس یخطهم مشکل   است

 

 ها هی مون فرضج آزینتا
الگورم با  تحلیطابق  روش    هادادهل  ی تم  ،  اسالیپدر 

شده    لی وتحل هی تجز  گریکدی با    کنونم  یرهای متغ روابط  

مشخص    یت  ۀبه کمک آمارز  ی نرابطه    یدار یمعن   است.

و    بیضرا  .است  ارائه شده  9  ۀشمار  که در جدولشد  

شکلر  ی مس  یت  ۀارآم  نشان   3و    2  یهاهشمار  یها در 

  ،شتر باشدی ب  96/1از    یت   چنانچه مقدار  .است  اده شدهد

و    ۀرابط صحت    کنندۀانی ب پژوهش    ۀی فرض  دیی تأسازه 

سط سوبل    .است  %95  نانیاطم  حدر  آزمون  با ز  ی ناز 

بررس می متغ  ی داریمعناثر    یهدف  بار  )اضافه  یانج ی ر 

بر   و    یا هسبکبین    ۀرابط نقش(  تعارض  مختلف 

که  ی شغل  یفرسودگ شد  آن یتان   استفاده  ان یپادر    ج 

   آمده است. 9 ۀشمار جدول

نتا به  توجه  در  جیبا    بر   و  9  ۀشمار  جدول  مندرج 

آما ب395/6)  ی ت  ۀ راساس  که  از  ی (  ، است  96/1شتر 

 اشتراکو  (ی)افزونگحشو  اعتبار یهاشاخص: 8 جدول

شاخص اعتبار  

   اشتراک

شاخص اعتبار  

( یافزونگ)حشو    
ریمتغ  

 ی همکار   سبک تعارض تیریمد  481/0

 ی رگیچ سبک تعارض تیریمد  45/0

 تناب اج سبک تعارض تیریمد  279/0

315/0 396/0  نقش  باراضافه 

77/0 608/0  ی شغل ی فرسودگ 

 

 

 پژوهش یساختار یآزمون الگو  ج ی نتا :9جدول 
هیفرض ۀ جینت تی  آماره  مقدار احتمال آماره   ار یمع انحراف  ر یب مسیضرا  ریمس   

0/ 001 د ییتأ  88/23  033 /0  779 /0  نقش بار اضافه <- اجتناب 

0/ 001 د ییتأ  042 /5  078 /0  395 /0  ی شغل یفرسودگ  <- اجتناب 

0/ 001 د ییتأ  395 /6  109 /0  7/0  ی شغل یفرسودگ <- نقشبار اضافه 

0/ 512 رد  (656/0 )  074 /0  (049/0 )  نقش بار اضافه <- ی همکار 

0/ 202 د ییتأ  (289/2 )  057 /0  (131/0 )  ی غل ش یفرسودگ  <- ی همکار 

0/ 036 د ییتأ  106 /2  088 /0  184 /0  نقش بار اضافه <- یرگیچ 

0/ 001 د ییتأ  236 /9  072 /0  66/0  ی شغل یفرسودگ <- یرگیچ 

1015/0 رد  (6587 /0)    یفرسودگ  <-نقشبار اضافه <- ی همکار   

0/ 000 د ییتا  1968/6    یفرسودگ <-شنقبار اضافه <- اجتناب   

0467/0 د ییتا  9882/1    یفرسودگ  <-نقشبار اضافه <- یرگیچ   
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های مدیریت تعارض سبک  

 

رابطۀ    یشغل  ینقش با فرسودگ  باراضافهگفت    توانیم

به ضر دارد  ی داریمعن  توجه  با  ن  یا  ،آمدهدستبهب  ی. 

بود خواهد  مثبت   دیی تأ  پژوهش  اول  ۀی فرضو    رابطه 

مورد  شود.یم همکار  ۀرابط  در  مدیریت   یسبک 

  که   آنجا  از  گفت  توانیم  نقش   باراضافهبا    عارضت

از  656/0)  یت  ۀرآما کمتر  آن  ب  یو ضراست    1/ 96( 

همکار   ،است  -0/ 049 تعارض  یسبک  با    مدیریت 

نقش اضافه نتیجه  و  دندار  یدار یمعن   ۀرابط   بار    ،در 

نمیی تأ  پژوهش   دوم  ۀی فرض فرضشودید    سوم  ۀی. 

  .شودیم  دیی تأ(  106/2)  یت  ۀآمار  یمبنابر    پژوهش 

و    ۀرابط   ،ن یبنابرا   ی رگی چبک  س  بین   یر دایمعنمثبت 

تعارض در    باراضافهو    مدیریت  دارد.  وجود  نقش 

اجتناب  بین    ۀرابط   یبررس تعارض سبک  و    مدیریت 

 96/1ش از ی ب (88/23 )برابر با  یت  ۀآمار ، بار نقش اضافه

ضر آن  یو  نتیجه    است  779/0ب  در  چهارم    ۀی فرضو 

میی تأپژوهش   د شودید  فرض.  به    پژوهش   پنجم  ۀی ر 

تعارضمدی  ی همکار  سبک  ۀرابط  یبررس   از   ریت 

ب   بار اضافه   ق ی طر  فرسودگ نقش  شد   ی شغل   ی ا  ه  پرداخته 

ج حاصل از آزمون سوبل و با توجه به  ی نتا ۀ  ی پا بر  است.  

آمار ی ا  از  -0/ 6587)   ی ت   ۀ نکه  کمتر  است    1/ 96(، 

اضافه ی انج ی م  رابط بودن  در  نقش  همکار   ۀ بار    ی سبک 

ت  فرسودگ   عارض مدیریت    . شود ی نم   د یی تأ   ی شغل   ی و 

همکار   ۀ رابط ب  ی ضر   2  ۀ ر شما   شکل   ابق مط    ی سبک 

ضر   -0/ 049نقش    بار اضافه و    تعارض   مدیریت  ب  ی و 

 . است   0/ 7  ی شغل   ی نقش با فرسودگ   بار اضافه   ۀ رابط 

فرض  خصوص  بررس که    پژوهش،   ششم   ۀ ی در  ی به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مسیر   ت ساختاری با توجه به ضرایبالگوی معادال :2شكل 

نقش باراضافه   

746/0 

Q25 Q26 Q27 

.0.915  

0.92 
0.958 

0.66 

0.395 

(310.1 )  

(90.04 )  

0.184 

0.779 

0.7 

 

 فرسودگی شغلی 

0.725 

Q12 

Q13 

Q14 

Q15 

Q16 

0.948 

0.938 

0.976 

0.968 

0.89 

0.681 

.9900  

810.8  

 همکاری 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

0.816

6 

 Q5 چیرگی

Q6 

Q7 

0.919 

0.913 

0.85 

 اجتناب 

Q8 

Q9 

Q10 

Q11 

0.855 

0.955 

780.8  

0.761 
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سبک    ن ی ب   رابطۀ   بر   نقش   بار اضافه   بودن ی انج ی م تأثیر  

تعارض   ی رگ ی چ  فرسودگ   مدیریت  پرداخته    ی شغل   ی و 

است،  شد  ب ی م ه  سوبل   ج ی نتا   که   کرد ان  ی توان    و   آزمون 

اضافه    و در نتیجه   است   1/ 96از  شتر  ی ب (،  1/ 99)   ی ت   ۀ آمار 

و    مدیریت تعارض   ی رگ ی چ سبک  بین    ۀ رابط   بر بار نقش  

  هفتم   ۀ ی فرض   . دارد   ی دار ی معن اثر    ی شغل   ی فرسودگ 

بررس   پژوهش  م   ی به  نقش  اضافه   ی گر ی انج ی نقش    بر بار 

اجتناب  بین    ۀ رابط  تعارض سبک  فرسودگ   مدیریت    ی با 

که   خته پردا   ی شغل  در  ج  ی نتا ۀ  ی پا   ر ب   است  سوبل  آزمون 

ب 6/ 196)   ی ت   ۀ آمار   که   ، 9  ۀ شمار   جدول  از  ی (    1/ 96ش 

نقش  اضافه بودن  ی انج ی م   است  سبک    بین   ۀ رابط   بر بار 

تعارض اجتناب   فرسودگ   مدیریت  اثر    ی شغل   ی و 

 . دارد   ی دار ی معن 

 ی ریگجهی نت

 

عوامل    ی کی جسم  در   ت ی بااهم از  روان   ی سلمت    یو 

جلوگ  فرس   یری کارکنان  است.    یشغل   یودگاز 

 یمعموالا در معرض فشارها  یحسابداران بخش عموم 

  اندیو نظام نظارت  قوانین   راتیی تغ  ،کاریحجماز    یناش

بر  است.    تی ط فعالی مح  قانون  روی پآنان    فیو شرح وظا

اساسیا آنن  مح  لیدلبهها  ،  و  فعالینوع  خود  ی ط  ت 

در   فرسودگهمواره  دارند  یشغل  ی معرض  . قرار 

عملکرد  ی م  ی شغل  یسودگفر بر  آثار    هاآن تواند 

هزبگذارد    ینامطلوب به سازمان   ییهانهیو  تحمرا  ل  ی ها 

افراد در حفظ    ۀ حفظ منابع،یمطابق نظر  ن ی؛ همچنکند

یا  و هرگونه    کنندی متلش  منابع ارزشمند خود   تضاد 

 الگوی معادالت ساختاری با توجه به آمارۀ تی  :3شكل 
 

 

 نقش باراضافه 

Q25 Q26 Q27 

73.09 

68.37 
12.48 

9.236 

5.04 

(29/2)  

(656/0)  

2.106 

23.88 

6.39 

 

 فرسودگی شغلی 

 

Q12 

Q13 

Q14 

Q15 

Q16 

194.4 

160 

384.8 

301.3 

69.34 

9.72 

93.98 

44.34 

 همکاری 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

30.28 

 

یرگیچ  
Q5 

Q6 

Q7 

81.26 

997.6  

41.63 

 

 اجتناب 

Q8 

Q9 

Q10 

Q11 

355.8  

12.66 

69.71 

54.81 
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منابعی اهمسوئی  نا تشد  تواندیم  ن    ی فرسودگ  دیبه 

حمامنجر    یشغل مدیشود.  همواریریت  از    یک یه  ت 

برا ارزشمند  و    یمنابع  بوده    یهاسبککارکنان 

اثرگذار    یشغل   یبر فرسودگتواند  یمت تعارض  یریمد

فعال .  باشد از    ی ناش   فیوظا  ش یافزا  ،هاتی نوع 

نظارت   ییگوپاسخ مراجع    ی ازهای ن  ن یتأم  و  یبه 

در    یادیز  تا اندازۀ   راحسابداران  ،  هر سازمان  ی اطلعات

روا فشار  منقش  ار  باضافه  ینمعرض    .دهدیقرار 

نقش اضافه ت یریمد  یها سبک  ۀ رابط   تواندیم  بار 

فرسودگ و  تحت   یشغل  یتعارض  دهد  ری تأث را   قرار 

حاضر  بی ترت ن یابه.  (15) پژوهش  در    بار اضافه  ری تأث، 

  بین  ۀبر رابط  یفشار رواناز عوامل    یک ی  عنوانبهنقش  

  ی سبرر  یشغل  یت تعارض و فرسودگیریمد  یهاسبک

  شد.

  ی ندهایاز آنجا که فرآ  ،پژوهش   اول  ۀی فرضۀ  یپا  بر

  یقانونط  ی محرو  ی پ  یدر بخش عموم  یو حسابدار  یمال

نظارت ن  یو  و  به  یمد  یاطلعات   یازهای است  رو  ران 

است،  یافزا در  ف  یوظا  شرحش  همواره  حسابداران 

منتظر    انتویم  یطین شرایدر چن .  استش  یمعرض افزا

روان فشار  بود  ارباضافه  یبروز    نقشبار  ضافها.  نقش 

  است   زیاد  اری بس  نقش   فیوظا  که  کندیم  بروز  یزمان

  .ندارد  تناسب  افتهیاختصاص  زمان  با  فیوظا  تعداد  و

بروز  است  ممکن   ،ن یبنابرا صورت  فشار   در  عامل 

فرسودگ اضافه  یروان نقش،  ش  یافزاز  ی ن   یشغل  یبار 

که    نشانژوهش  پ  این   جینتاابد.  ی نقش    بار اضافهداد 

فرسودگ  یدار یمعنو    مثبت   ۀرابط   یشغل   ی با 

عموم  بخش  ا  یحسابداران  نتایدارد.  نتاین  با  ج  یج 

)  یهاپژوهش  همکاران  و  همکاران  25وو  و  اکرم   ،)

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

( اسماع  حامدیاخلق،  (32همکاران  (، 33)  شادیلی و 

( 36)راد  یهاتفو    یافشانو    (34)  شاد یل ی و اسماع  یابهر

است. است    یگفتن   پژوهش   دوم  ۀیفرض  ۀدربار  همسو 

همکار سبک  تعارض  ی که  مبتن مدیریت  کار  ی ،    بر 

  ی افراد در فضا  آن  است. بر اساس  ی مشترک و گروه

ن  توانندیم  یمناسب بر  خود،    یفرد  یازهایافزون 

سا  ی ازهای ن و  مقابل  را  یطرف  همکاران    نظر  در ر 

در  یکدیبه    و  دنری بگ انتظار  د.  کنن   کمکا  کاره گر 

همکار  یری کارگ به  رودیم تعارض  یسبک   مدیریت 

روان فشار    نقش   بار اضافه  از جمله،  یبه کاهش عوامل 

  ،پژوهش   دوم  ۀی فرض  یج بررس ینتا  یمبنابر    شود.  منجر

همکار تعارض  ی سبک  نقش    باراضافهبا    مدیریت 

معن   یمنف  ۀرابط ندار یو  شادار  بتوانید.    ل ی دل  د 

ادیی تأ فرضینشدن  راین  وظای تفک   در  ه  ف  یک 

عموم بخش  نظام  ی حسابداران  مطابق  که    یهادانست 

  ر همکاران واگذار یتوان آن را به سای نم  یکنترل داخل

ر اشخاص  یو مهارت الزم سا  ییگر، آشنایل دی . دلکرد

بر آن وظف و  یشرح وظا  در زمینۀ فه  ی مقررات حاکم 

وظ   ی دمتص  راز ی غبه) درفهی آن  است.   (    نیا  سازمان 

با  ینتا پژوهش ینتاج    همسو  (15)  همکاران و    یمر  ج 

مورد  .است شراپژوهش   سوم  ۀی فرض  در  در  که    یطی، 

نظرهایمد   به   یدستور صورت  به را    خود  یران 

ع  حسابداران آنبدهند،  انتقال    یموم بخش  ها  از 

کار ظرف یشتری ب  یانتظارات  به  توجه  بدون  فعل ی ،    یت 

دارن نتیجه  ؛دخود    ردست یزاد  افر  عنوان به  ها آن،  در 

رفع   یبرا  یچ تلش یران هیکنند که مدین تصور م ی چن

عموم  یکار مشکلت   بخش  نخواهند    یحسابداران 
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  مقاومت  و   مخالفت  منتظر بروز  توانیم  ، در واقع  .کرد

مقابل    هاآن ایریمد  ی هادرخواستدر  و  بود  ن  یت 

به   شدر  منج  ناسازگار  یرفتارهابروز  مشکل    .خواهد 

بر  ،رون یااز کیا  انتظار  است  س ن  چه    یرگ ی بک 

تعارض روان  عاملبه    مدیریت  نقش  اضافه  یفشار  بار 

ن موضوع را  یز ای پژوهش حاضر ن  یهاافتهیشود.  منجر  

نتای ا  .کرده است  دیی تأ نتا ین  با    یمر  یهاج پژوهش یج 

( همکاران  طالب 15و  و  خل  ی (  )لی و  همسو    (35زاده 

ران یچنانچه مد،  پژوهش   چهارم  ۀیضفر  در مورداست.  

زمینۀ کارکنان    هاضعارت  در  مشکلت    تفاوتیبو 

اجتناب  ،حل آن نکنند  یبرا  ی باشند و تلش   از سبک 

تعارض اکرده  یروی پ  مدیریت  با  یاند.  همسو  ن سبک 

چ  تعارض  یرگی سبک  م  مدیریت  ؛  کندیعمل 

مد  ی اگونهبه مانند    ،ریکه  را    یی هادندهچرخکارکنان 

  خود را  فیاوظ  یطید در هر شرایکه با  کندیم  تصور 

دهند  یخوب به واقع.  انجام  سبک    یری کارگبه  ،در 

بار  اضافه  یفشار روانتواند  یم  مدیریت تعارض  اجتناب

افزا را  ای نقش  در  دهد.  نتایش  راستا،  پژوهشین    ج 

با   مدیریت تعارض  نشان داد که سبک اجتناب  حاضر

و    ۀرابط   ، نقش   باراضافه ا  ی داریمعن مثبت  ن  یدارد. 

نتاینتا با  )  یمر   یهاپژوهش   جیج  همکاران  و 15و   )

خل  یطالب  )لی و  است.    (35زاده  با  همسو  رابطه  در 

منا  ۀ ینظر  با  مطابق   و   پژوهش   پنجم  ۀی فرض بع،  حفظ 

عموم بخش   منابع  تا  کنندیمتلش    یحسابداران 

  دست   به  یدیا منابع جدیارزشمند خود را حفظ کرده  

همان آورند مبان  طور.  بخش  در  شد، ی ب  ینظر  یکه  ان 

تعارضمد  ی همکار  سبک نظر  یریت  حسابداران    از 

عموم منبع  داردت  یمطلوب  یبخش  تلق   یو    ی ارزشمند 

در    ن یا  .(15)  شودیم که  است  ارزشمند  چنان  منبع 

و    هاتی فعالش  یافزا)  نقش   باراضافهصورت بروز عامل  

وظا آثار    ف(یشرح  کاهش    یبرا  یابالقوههمچنان 

  ،ماداعت   مانند  ییهاعامل  کهچرا  ؛دارد  یشغل  یودگفرس

ن  ی. اردی گ یمرا در بر    متقابل  احترام  باز و   یوگوگفت

فراهم  یشراز  ی ن  هاعامل را  کمک  درخواست  ط 

 برساند.   نهی کم   به  را  نقش بار  اضافه  تواندیم  و  آوردیم

ا نتای در  راستا،  سبک  این  ج  ین  که  داد  نشان  پژوهش 

تعارض  یریمد  یهمکار طرت  با    باراضافه  قیاز  نقش 

ا  ی داریمعن و    یمنف   ۀط راب  یشغل   یفرسودگ ن  ی دارد. 

نتاینتا با  پژوهش یج  )  یمر  یهاج  همکاران  (، 15و 

خل  ی طالب  )لی و  هاتف   یافشان  و  (35زاده  )یو  ( 36راد 

  یرگ ی چ  سبک  به  پژوهش ششم    ۀیسو است. در فرضهم

تعارض است  مدیریت  شده  ا  :پرداخته  استدالل  ی با  ن 

ه برا  ر  یمدنکردن    تیحما   ن سبک،ی ا  یری کارگهب  که

  یر منبع یت مدیحما  کهاست    یحال   در ن  ی ادارد.    مراهه

  از  یبرا  خطر  احساس  و  شودیم  یتلق  ارزشمند

  منابع  افتن ی دنبالبه کارکنان  دادن آن وجود دارد.دست

  دادن دست  از  خطر  کاهش   ای  ها انیز  جبران  ،گرید

چناندیشتری ب  منابع در  شری .  طر  یطی ان    باراضافه  ق یاز 

  یرگی چ   سبک  .ابدییش م ی اافز  یشغل  یودگنقش، فرس 

تعارض   نقش  باراضافه  بر  میمستق طور  بهز  ی ن  مدیریت 

عموم  حسابداران  یفرسودگ  یالگو  در   ی بخش 

نتا  ،رونیااز  .است  رگذار ی تأث به  توجه  پژوهش  یبا  ج 

چ   توان یم که سبک  تعارض  یرگ ی گفت  از    مدیریت 

و   مثبت  ۀرابط   یشغل  ینقش با فرسودگ  باراضافه  قیطر

و    ی ردایمعن  ر  ی متغ   عنوان بهز  ی ن نقش    بار اضافهدارد 

ج  یج با نتاین نتایمثبت دارد. ا  ری تأث ن رابطه  یبر ا  یانجی م
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)  یمر  یهاپژوهش  همکاران  همکاران 15و  و  وو   ،)

(25( همکاران  و  اکرم  و خل26(،  برارفهی (  و   یسلطان 

همسو  38)   سبک   پژوهش فتم  ه  ۀیفرض  در.  است( 

تعا  اجتناب  با  رضمدیریت  چ سب   همسو    یرگی ک 

تعارض حسابداران یمدنکردن    تیحما  ،مدیریت  از  ر 

دنبالرا   حما  به  مدیدارد.  نظریت  اساس  بر  حفظ    ۀیر 

تلق  ارزشمند  نتیجه ؛  شودیم  ی منابع،  حسابداران    در 

عموم  در اغلب  ر،  یمدنکردن  ت  یحمال  یدلبه  یبخش 

نقش    باراضافه  .رندی گیم   قرار  یشغل  یمعرض فرسودگ

فعام  عنوانبهز  ی ن روانل    یبرا  یشتری ب   ۀن ی زم  ی شار 

م   ی شغل  یفرسودگ انتظار داشت    توانیم  . کندیفراهم 

  در   نقش   باراضافهعامل    بر  م ی مستقطور  به  سبک  ن یا

 افزون  ؛باشد  رگذاری تأث  حسابداران   ی فرسودگ  یالگو

  اثر  ا هآن  یشغل  یفرسودگ  بر  می رمستقی غ طور  به  ن یا  بر

بک اجتناب  س  ،پژوهش  این  جیداشته باشد. بر اساس نتا

با فرسودگ   باراضافه  قیاز طر  مدیریت تعارض   ینقش 

ج  یج با نتاین نتایدارد. ا  یداریمعن مثبت و    ۀرابط   یشغل

)  یمر  یهاپژوهش  همکاران  همکاران 15و  و  وو   ،)

 . است( همسو 26( و اکرم و همکاران ) 25)

به ی ا   ی ها افته ی  پژوهش  برا ی ا   ن  سبب  ران  ی مد   ی ن 

ت حسابداران  ی باشد که فعال   د ی ف م   تواند ی م   ی بخش عموم 

عموم  مستق   ی بخش  و  ی آثار  و    م ی رمستق ی غ م  کارکنان  بر 

دارد )   نفع ی ذ افراد   مردم(  دیگر،  .  عموم  بیان  عوامل  به 

فرسودگ   اثرگذار    یی شناسا را    حسابداران   ی شغل   ی بر 

مد  کرد.  ناظران    قانونگذاران   ، ران ی خواهد  با    توانند ی م و 

رو  علم ی اتخاذ  م   ی کرد  کارا و    ی ور بهره و    یی ناسب، 

عموم  بخش  موضوع    ی حسابداران  ابعاد  به  توجه  با  را 

ب ی افزا   پژوهش  دهند.  همکار   ی ر ی کارگ ه ش    ی سبک 

عنوان  به   ی ران بخش عموم ی مد   ۀ ل ی وس به   مدیریت تعارض 

شده    ی تلق  ی بخش عموم حسابداران   ی ارزشمند برا   ی منبع 

منجر    ی شغل   ی به کاهش فرسودگ   ن سبک ی از ا   ی رو ی و پ 

حسابداران  ی ا وظ   ش ی افزا   . ود ش ی م  عموم ف    ز ی ن   ، ی بخش 

دنبال خواهد داشت  بار نقش را به اضافه   ی بروز عامل روان 

وظا که   آن ی شرح  به    . دارد از  ی ن   ی شتر ی ب   ی بررس   به   ها ف 

آ  پ ی پژوهشگران  م ی نده    ی ها ی ژگ ی و   ر ی تأث   ، شود ی شنهاد 

بر    ی ت ی و شخص   ی فرد  ن پژوهش  ی ا   ی ها مؤلفه حسابداران 

بررس  عو   ی را  ر کنند.  فشار  جمله گر،  ی د   ی وان امل    از 

م  هم  را  نقش  الگو ی تعارض  چارچوب  در    ی توان 

پژوهش  ن  ی ا است   ی کرد. گفتن  ی پژوهش بررس   ی ساختار 

محدود به  ب   ی ناش   ی ذات   ی ها ت ی جز  ابزار    ی ر ی کارگ ه از 

 مواجه نبوده است.   ی گر ی ت د ی نامه با محدود پرسش 

 

 تضاد منافع 
 

گو اهیچ  نویسندگان  برای  منافعی  تضاد  مقاله  نه  ین 

 ندارد.  جودو
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