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 :چكيده

به تبيين عوامل استرس زاي شغلي به عنوان يك متغير واسط در بين متغير مستقل كانون هستيم كه بر آن  مقالهاين در 

بر اين اساس با استفاده از روش نمونه  .يمحسابداران بپردازبسته عملكرد و رضايت شغلي در بين كنترل و متغيرهاي وا

نفر به عنوان نمونه آماري از جامعه  65ها،  نمونه متناسب با حجم زيرگروهبا  ساده بدون جايگذاريتصادفي گيري 

 هاي تابعه و سازمان گانه شهرداري مشهد13مناطق  و سرپرستان ارشد و حسابداران شاغل در شهرداري مركزي مشهد

ايوانسويچ و (س زاي شغلي جهت جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه سنجش عوامل استر .انتخاب گرديد

و فرم ارزيابي عملكرد حسابداران در ) وار(،پرسشنامه رضايت شغلي)راتر(،پرسشنامه سنجش كانون كنترل)ماتسون

ا با محاسبه آلفاي كرونباخ و صوري و پايايي آنه/روايي پرسشنامه ها از طريق روش محتوايي .ارگانهاي ذيربط استفاده شد

آزمون ضرايب همبستگي ، جهت آزمون و تحليل داده ها از تحليل .د تائيد قرار گرفتمور ريچاردسون -كودرروش 

تحليل مسير با استفاده از نرم  معادالت ساختاري و تحليل واريانس چند گانه،رگرسيون ساده خطي و چندگانه ، 

 .ه استاستفاده شد EXCEL STATISTICA ,SAS ,LISREL ,SPSSيهاافزار

ت كه نوع غالب كانون كنترل آزمودني ها دروني،سطح استرس شغلي آنها در حد متوسط و نتايج حاكي از اين اس

گرانباري  ،عامل ابهام نقش  چهار زاي شغلي ، همچنين از عوامل استرس .سطح عملكرد و رضايت آنها در حد باال است

بر روي عملكرد  مسير شغلي بر روي رضايت شغلي و عامل توسعه و داشتن مسئوليت ديگران توسعه مسير شغلي ،كمي 

 .شغلي حسابداران از نقش واسط برخوردارند

 4عملكرد شغلي ،3رضايت شغلي ،2،كانون كنترل1استرس شغلي: كلمات كليدي

 

                                                 
١. Job stress  
٢. Locus of control  
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 مقدمه 

بنابراين . از آنجا كه استرس شغلي اثرات منفي رفتاري ، فيزيو لوژيكي و شناختي بر روي رفتار افراد در محيط كار دارد

هاي شخصيتي مطا لعات نشان داده است كه ويژگي . بر روي رضايت و عملكرد شغلي نيز از تاثير برخوردار باشدمي تواند 

تعديل عوامل  ي و بي در تشديد يابرون گرايي ، كانون كنترل ، نوع شخصيتي به اصطالح ا از جمله درون گرايي و

 .شود زاي شغلي موثر واقع مي استرس

دراين ميان مخصوصاً . ، حرفه حسابداري به عنوان يك حرفه پر استرس شناخته شده است همچنين بين حرف گوناگون

هايي كه حسابرسي آن را  هاي مديران حوزه كاري خود از يك طرف و سازمان حسابداران به علت مواجهه با درخواست

گرو ايجاد  موفقيت آنها دراين در حالي است كه . برعهده دارند از سوي ديگر، در معرض استرس شغلي بيشتري هستند

 .محيط آرامي است كه رضايت و بهبود عملكرد آنان را به همراه داشته باشد

عملكرد و رضايت از جمله موضوعات قابل توجه در مطالعات  زاي شغلي بر بر اين اساس بررسي تاثير عوامل استرس

 . مرتبط با مشاغل محسوب مي گردد

جزء ابهام نقش، تعارض نقش، گرانباري نقش، وضعيت پيشرفت  5غلي شامل مطالعات نشان داده است كه استرس ش

ابهام . شودكه شغل تقاضاهاي متعارضي از فرد دارد  مي تعارض نقش وقتي ايجاد. شغلي و قبول مسئوليت ديگران است

 .كيفيت كار است گرانباري نقش بيانگر باال بودن كميت و.نقش زماني ايجاد مي شود كه انتظارات شغل واضح نيستند 

و قبول  شود هاي پيشرفت شغلي در كار راه شغلي فرد ايجاد مي استرس ناشي از پيشرفت شغلي به علت فقدان فرصت

 .دارنده شغل مسئول كار ديگران باشد مسئوليت ديگران يعني

با تعريف  سسپ آنها را به صورت سؤالهاي زير تعريف كرده و تحقيق كه براي دستيابي به اهدافدر اين تحقيق 

 :گوييم، اين سواالت عبارتند از به آنها پاسخ مي متناسب با هر سوال فرضيات آماري

 .افراد با كانون كنترل بيروني احساس استرس شغلي بيشتري نسبت به افراد با كانون كنترل دروني دارند: 1سوال 

عارض نقش، ابهام نقش، پيشرفت ت(زاي شغلي  سوال فرعي براساس محرك هاي استرس 5براي سوال اصلي فوق * 

 .شود و مورد آزمون قرار مي گيرد تدوين مي) شغلي و مسئول بودن

 .افراد با كانون كنترل دروني رضايت شغلي بيشتري نسبت به افراد با كانون كنترل بيروني دارند: 2سوال 

 .ون كنترل بيروني دارندافراد با كانون كنترل دروني عملكرد شغلي بهتري نسبت به افراد با كان: 3سوال 

 .زاي شغلي از نقش واسط بين ويژگي شخصيتي كانون كنترل و رضايت شغلي برخوردارند عوامل تنش: 4سوال 

 .زاي شغلي از نقش واسط بين ويژگي شخصيتي كانون كنترل و عملكرد شغلي برخوردارند عوامل تنش: 5سوال 

 :رضايت شغلي و عملكرد 

باره  ديدگاه مختلف در اين  سه. ارتباط آن با عملكرد است و ث انگيز رضايت شغلييكي از موضوعات بحهمواره 

 :وجود دارد 

 .شود رضايت شغلي باعث افزايش عملكرد مي -1

 .آورد عملكرد شغلي موجبات رضايت شغلي را فراهم مي -2

 .هستند ارتباط ذاتي بين رضايت شغلي و عملكرد وجود ندارد بلكه عوامل شخصيتي و محيطي در آن دخيل -3

 :دهد  اشكال زير ارتباط رضايت شغلي و عملكرد را با توجه به ديدگاه هاي فوق نشان مي
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 رضايت شغلي        كارمند راضي مولد تر و كاراتر است               عملكرد كاري 

 رضايت شغلي       كارمند مولد و كاراتر راضي تر است    عملكرد كاري

 رضايت شغلي    ط با جهت خاصي وجود نداردهيچ ارتبا  عملكرد كاري

 

گر آن است  بيست مطالعه انجام يافته در اين زمينه نشان. براي دو ديدگاه اول پشتوانه تحقيقاتي ضعيفي ارائه شده است

كه بين رضايت شغلي و عملكرد ارتباط ضعيفي وجود دارد و بيانگر آن است كه كارگر راضي ضرورتاً عملكرد بااليي 

 .ندارد

البته نتيجه تحقيقات نشان مي دهد ديدگاه دوم تا حدودي مورد تائيد قرار گرفته است و عملكرد باالتر رضايت باالتري 

گر در ارتباط بين  اما در اين ميان ديدگاه سوم كه عامل شخصيتي و محيطي را به عنوان متغير مداخله. را نيز به دنبال دارد

اين بدان مفهوم است كه عملكرد، پيامد . بيشتر مورد تأييد قرار گرفته است كند عملكرد و رضايت شغلي معرفي مي

 .رضايت شغلي نيست و همچنين رضايت شغلي نيز پيامد عملكرد نيست

 :استرس و عملكرد 

تحت اين شرايط، افراد انگيزش خاصي ندارند، . كنند در سطوح بدون استرس، افراد سطح عملكرد خود را حفظ مي

وجود  در هر حال، عدم. سطح عملكرد ممكن است كم يا زياد باشد. بينند ي براي تغيير سطح عملكرد نمياحتماالً علت

گويد  ، او ميداده استرابطه استرس با عملكرد را در يك منحني نشان مك گراث  ،شود نمياسترس احتماالً موجب تغيير

سيار كمي وجود داشته باشد، توليد نيز كم خواهد شد از وقتي كه استرس در درون سازمان به صفر برسد و يا اصوالً فشار ب

شوند تا عملكرد را  ها نشان داده است كه افراد تحت شرايط استرس ضعيف، به اندازه كافي انگيخته مي سوي ديگر بررسي

يزان كم به رسد بيشترين توليد به وجود خواهد آمد استرس به م هنگامي كه فشار رواني به درجه متوسطي مي. افزايش دهند

كند، مثل زماني كه مديري با حل مسأله دشوار رو به رو است دشوار بودن مسأله اغلب مديران  عنوان محرك افراد عمل مي

ه در حل مسائل انتواند منجر به فعاليت هاي خالق به همين شكل، استرس ماليم مي. كند را به سقف عملكرد الزم هدايت مي

 .مشكل شود

شود و انرژي  د شود و يا براي مدت طوالني به درازا بكشد، فرد از نظر رواني و جسمي خسته مياما، اگر استرس زيا

 زيرشود تصوير  ماند سرانجام تحت شرايط استرس قوي عملكرد فرد به شدت تضعيف مي زيادي براي عملكرد باقي نمي

اشته باشد كه بين ميزان فشار و ظرفيت تواند نتيجه خوبي د دهد استرس زماني براي يك فرد مي اين مطلب را نشان مي

مقاومت او تعادل وجود داشته باشد همانطوري كه در اقتصاد اگر بين عرضه و تقاضا تعادل وجود نداشته باشد قيمت نوسان 

 .خواهد داشت

 
 )منحني مك گراث(رابطه بين استرس و عملكرد -)5/2(نگاره شماره 
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ك طرح مفهومي رابطه مستقيم بين متغير كانون كنترل و پيامدهاي شغلي در قالب ي زير را كهنگاره  اين قسمتدر 

 :كنيم مشاهده مي را با توجه به نقش واسط عوامل استرس زاي شغلي به تصوير كشيده است) رضايت و عملكرد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي ويژگي هاي شخصيتي، پيامدهاي شغلي و عوامل استرس زاي شغلي  

هاي زيادي در زمينه رضايت شغلي و عملكرد شغلي  پژوهش دهد ميتا آنجا كه اطالعات نشان  ندر كشور ما تا كنو

انجام گرفته است ولي تاكنون پژوهشي كه تلفيقي از متغيرهاي استرس و كانون كنترل و تاثير آن بر پيامدهاي شغلي 

  .حسابداران باشد، انجام نگرفته است

 روش تحقيق

مشاهده شده است نيست، بلكه بيشتر كشف واقعيتي است كه  مل درباره واقعيتي كه قبالًتحقيق علمي فقط تفكر و تأ

هنوز پنهان است، يا درست مشاهده نشده است يا هرگز كسي آنرا نديده است يا اصالً وجود آن به خاطر هيچ كس خطور 

 .نكرده است

ر پايه كاوش و تجسس و كشف عوامل حقيقت نيز ب. لذا هدف از هر نوع بررسي و تحقيق علمي كشف حقيقت است

منظور از روش تحقيق علمي پيروي از رويه منظم و . منطقي مربوط به خصوصيات اجزاء مورد تحقيق قرار دارد

در . سيستماتيكي است كه در جريان استفاده از روشهاي آماري و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقيق بايد رعايت گردد

گيري و ارزيابي و مقايسه عوامل بر اساس اصول و موازين قبول شده از طرف  ندازهواقع روش تحقيق علمي شامل ا

 . دانشمندان براي حل مشكالت و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتكار است

 نوع تحقيق

تحقيق . باشد مي "كاربردي پژوهش"بندي تحقيقات علمي از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع  با توجه به تقسيم

كاربردي در جستجوي دستيابي به يك هدف عملي است و تأكيد آن بر تامين سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن 

 .هاي تحقيق كاربردي به ميزان بسيار زيادي قائم به زمان و مكان هستند يافته. فعاليت است

ميداني به بررسي مطالعه باشد و با استفاده از روش  صيفي مياز نظر ماهيت و روش، تحقيق حاضر از نوع تحقيق تو

زاي شغلي بين عامل كانون كنترل و  اين تحقيق در پي تبيين نقش واسط عوامل استرس. دپرداز وضعيت موجود مي

 .باشد مي) رضايت و عملكرد(پيامدهاي شغلي 

 

 عوامل استرس زاي شغلي

 

 ابهام نقش �

 تعارض نقش �

 گرانباري نقش �

 پيشرفت نقش �

مسئول ديگران بودن�

 ويژگي شخصيتي

 

 كانون كنترل دروني

 پيامدهاي شغلي

 

 رضايت شغلي
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 جامعه آماري

تحقيق، شامل كليه حسابداران، و سرپرستان حسابداري  آماري اين با توجه به قلمرو زماني و مكاني انجام تحقيق، جامعه

كارمند حسابدار و  304گانه شهري مشهد است كه بطور كلي داراي 13هاي مناطق  شهرداري مركزي مشهد و شهرداري

 .سرپرست است

  )نمونه آماري( نمونه انتخابنحوة 
گيري  تعميم نتايج، جهت انتخاب نمونه از روش نمونه با توجه به ساختار جامعه آماري و به منظور دقت بيشتر در

 .ها استفاده شده است تصادفي ساده بدون جايگذاري با نمونه متناسب با حجم زيرگروه

بندي شود كه عليرغم ناهمگني طبقات با يكديگر، واحدهاي  اي طبقه در اين روش سعي بر آن است كه جامعه به گونه

طبقه تقسيم  14ساير طبقات همگني بيشتري داشته باشند، بر اين اساس جامعه آماري به  درون هر طبقه نسبت به واحدهاي

به عنوان يك طبقه در نظر  و سازمانهاي تابعه گانه و شهرداري مركزي 13هاي مناطق  شود بطوري كه هر يك از شهرداري

 .گرفته شدند

 انتخاب حجم نمونه

توان از  نمايد، براي تعيين حجم نمونه مي اي پيروي مي ر از مقياس فاصلهبا توجه به مقياس متغيرهاي وابسته تحقيق حاض

 :روابط زير استفاده كرد

 
 Sمقدار ميانگين و  تعداد افراد جامعه،  Nشود،  نشاندهندة ضريب خطاست كه از قبل تعيين مي rكه در اين روابط 

   صدك Zآوريم،  اس نمونه مقدماتي برآورد آنها را بدست ميانحراف معيار جامعه است كه اگر معلوم نباشد بر اس

 .باشد تعداد افراد نمونه مي nام توزيع نرمال استاندارد است و 

 .باشد نفر مي 65به اين ترتيب حجم نمونه الزم، تقريباً برابر 

 ها آوري داده ابزار جمع

مه، استرس شغلي، كانون كنترل و رضايت شغلي و فرم ها از سه پرسشنا در اين تحقيق جهت گردآوري داده 

 .ارزيابي عملكرد استفاده شده است

در ابتداي پرسشنامه يك مجموعه جمعيت شناختي مانند جنسيت، وضعيت تأهل، مدرك تحصيلي، سابقه در شغل فعلي 

 .و سطح شغلي ارائه شده است

                      توسط ايونسويچ و مانسون 1983سال كه در  (Stress Diagnostic Survey)پرسشنامه استرس شغلي 

(Ivancevich & Matteson) اي را  طراحي شده است، پرسشنامه جامعي است كه ميزان استرس كاركنان حرفه

ولي براي متناسب سازي آن با شرايط و فرهنگ حاكم بر تحقيق، يكسري تغييرات و تعديالت جزئي در آن . سنجد مي

 . ه استاعمال گرديد

 5با مقياس ) 1979( (war)اي از طريق پرسشنامه رضايت شغلي وار  همچنين سطح رضايت شغلي كاركنان حرفه

در نهايت عملكرد شغلي حسابداران و سرپرستان توسط فرم ارزيابي عملكرد و . ده استشاي ليكرت سنجيده  قسمتي رتبه

 .سنجيده شده استباشد، توسط مديران موسسه  كه در اين موسسات موجود مي
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 (Validity)ه ي پرسشناميروا

اهميت روايي از . مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه ويژگي مورد نظر را  اندازه بگيرد

اعتبار در اصل . تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد آن جهت است كه اندازه گيريهاي نامناسب و ناكافي مي

 .گردد گيري محقق برمي درستي اندازه ه صحت وب

در عين حال در اين تحقيق . هاي استفاده شده از تأييد برخوردار است با توجه به سوابق تحقيقات پيشين روايي پرسشنامه

نظر در موضوع مورد مطالعه اخذ گرديد كه برحسب روش، در قالب روش  اي صاحب نيز، نظر اساتيد مديريت و افرد حرفه

 .صوري روايي آن مجدداً تأييد گرديد -حتواييم

 (Invariant)ه پرسشنام پايايي

مفهوم ياد شده با اين امر سر و كار دارد كه . است) پرسشنامه(گيري  قابليت اعتماد، يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه

 .دهد گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي ابزار اندازه

يعني آنچه فردا يا هفته . ر عرف نيز افراد معتبر كساني هستند كه رفتارشان همسان، قابل اعتماد و قابل پيش بيني استد

گوييم آنان  مي. اند همسان است دهند و آنچه كه هفته پيش انجام داده بعد انجام خواهند داد با آنچه كه امروز انجام مي

ديگر افراد نامعتبر افرادي هستند كه رفتارشان تغييرپذيري بيشتري دارد و رفتار آنان به از سوي . افرادي پايا يا باثبات هستند

 .اي غيرقابل پيش بيني متغير است گونه

اجراي : توان به شود كه از آن جمله مي هاي مختلفي به كار برده مي ، شيوه)پايايي(براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد 

دو نيمه كردن عبارات پرسشنامه و محاسبه (، روش تنصيف )همتا(كرونباخ، روش موازي ، آلفاي )روش بازآزمايي(دوباره

 . ريچاردسون اشاره نمود -، روش كودر)همبستگي نمرات دو دسته

مقدار آلفاي كرونباخ . شود استفاده مي گيري آلفاي كرونباخ براي بررسي اعتبار دروني پرسشنامه از ابزار اندازه

و براي ) 910/0(، براي پرسشنامه رضايت شغلي نيز مقدار آلفاي كرونباخ برابر بدست آمد) 905/0( ربراب استرس پرسشنامه

به عدد يك نزديك (بدست آمد و چون همگي در سطح بسيار قابل قبولي هستند ) 829/0(نترل برابر پرسشنامه كانون ك

 .باشد ها مناسب مي پاياي پرسشنامه) هستند

 استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات ها و فنون آماري مورد روش

ها و فرضيات  ها جهت يافتن پاسخ براي پرسش بندي، تنظيم، پردازش و خالصه نمودن داده ها به معني طبقه تحليل داده

به نحوي كه بتوان روابط متغيرهاي  بل فهم و قابل تفسير استاها به شكل ق هدف از تحليل، تبديل داده. تحقيق است

 .تبط با مسئله پژوهش را مورد مطالعه قرار دادگوناگون مر

 � statisticaو  ٨.٨ Lisrel،  ٩ SAS، ٢٠٠٧ Excel،  ١٧ SPSSافزارهاي قدرتمند  در اين پژوهش از نرم

 .استفاده شده است

 هاي فراواني، نمودارهاي هاي آمار توصيفي مانند جدول براي دستيابي به اهداف تحقيق و بررسي فرضيات آن از روش

مانند واريانس، (هاي پراكندگي  ، شاخص)…مانند ميانگين، ميانه، مجموع و (هاي تمركز  ، شاخص)توصيفي(آماري 

مانند ضريب چولگي و كشيدگي (هاي توزيع  ، شاخص)…انحراف معيار، برد، انحراف معيار ميانگين، مينيمم، ماكزيمم و 

اطي مانند آزمون ضريب همبستگي خطي پيرسن، آزمون نرمال هاي آمار استنب ؛ و همچنين روش)و انحراف معيار چولگي

هاي جفتي  هاي آناليز واريانس، آزمون مقايسه اسميرنف، رگرسيون خطي ساده و چندگانه، جدول -بودن كلموگروف

 .استفاده شده است) تحليل مسير(هاي معادالت ساختاري  ، و مدل(Tukey)هاي توكي  ميانگين
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 نتايج تحقيق

از اين است كه نوع غالب كانون كنترل آزمودني ها دروني،سطح استرس شغلي آنها در حد متوسط و  نتايج حاكي

گرانباري  ،همچنين از عوامل استرس زاي شغلي چهار عامل ابهام نقش .سطح عملكرد و رضايت آنها در حد باال است

ل توسعه مسير شغلي بر روي عملكرد توسعه مسير شغلي و داشتن مسئوليت ديگران بر روي رضايت شغلي و عام ،كمي 

 .شغلي حسابداران از نقش واسط برخوردارند

 :باشد نتايج آمار توصيفي حاصل شده به صورت زير مي

 نتايج آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق

باشند،  مي درصد نيز زن 65درصد از افراد موجود در نمونه مرد بوده و 35همانطور كه قبالً نيز گزارش شد حدود 

درصد آنها داراي مدرك كارشناسي  80نفر متأهل بوده و همچنين  65نفر از  54همچنين در اين افراد اكثريت آنها يعني 

اند،  حسابدار بوده% 74سرپرست و % 26هاي ديگر اين حسابداران و سرپرستان موجود در نمونه حدوداً  از مشخصه. اند بوده

ونه تصادفي بدون جايگذاري انتخاب شده به صورت متناسب به حجم زيرگروهها انتخاب همچنين الزم به ذكر است كه نم

 .اند شده

 خالصه نتايج آمار توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق

كه داراي شش مؤلفه (همانطور كه در تحقيق نيز عنوان شده است متغيرهاي اصلي اين تحقيق عبارتند از استرس شغلي 

، كانون كنترل، رضايت و )نباري كمي، گرانباري كيفي، پيشرفت و مسئوليت ديگران استابهام نقش، تعارض نقش، گرا

از افراد مورد بررسي داراي % 65عملكرد است، بعضي از نتايج توصيفي اين متغيرها به اين صورت است كه مثالً بيش از 

اند و هيچكدام از آنها كانون كنترل  داشته كانون كنترل تقريباً بيروني% 8كانون كنترل تقريباً دروني هستند و فقط حدود 

% 60اند و بقيه يعني  از اين افراد داراي سطح رضايت ناراضي يا بسيار ناراضي بوده% 40اند همچنين  كامالً بيروني نداشته

ال يا خيلي را با) سرپرستان و حسابداران(اند، و ديگر اينكه مديران سطح عملكرد تمامي كاركنان  راضي يا بسيار راضي بوده

اند و كسي با سطح عملكرد متوسط پايين با خيلي پايين اعالم نشده است، و ديگر اينكه ميانگين و  باال ارزيابي كرده

بوده است كه نشان از رضايت كمي بيشتر از متوسط دارد و  77/0و  062/3 انحراف معيار نمره رضايت افراد به ترتيب برابر

و . باشد است كه نشان دهندة سطح عملكرد باال مي  005/1و  12/8براي عملكرد نيز ميانگين و انحراف معيار به ترتيب برابر 

ولگي براي استرس شغلي به ترتيب حراف معيار و چنباشد كه ميانگين و ا هايش مي آخرين متغير نيز استرس شغلي و مؤلفه

است كه نشان دهندة استرس كمي بيشتراز متوسط است و ديگر اينكه ضريب چولگي  -507/0و  77/27،  63/130برابر با 

هاي  باشد، همچنين ميانگين نمرات مؤلفه مي) چولگي توزيع نرمال صفر است(بسيار كوچك و نزديك به توزيع نرمال

نقش، تعارض نقش، گرانباري كمي، گرانباري كيفي، پيشرفت و مسئوليت ديگران به ترتيب برابر استرس شغلي يعني ابهام 

باشد كه اين يعني باالترين ميانگين نمره مربوط به گرانباري كمي  مي 43/17و  14/23،  25/23،  95/22،  65/22،  62/16

 .باشد نقش و كوچكترين ميانگين مربوط به ابهام نقش مي

 سطوح شغلي حسابداران اصلي تحقيق درتوصيفي متغيرهاي نتايج آمار 

و براي حسابداران برابر  12/126واضح است كه ميانگين نمره استرس سرپرستان برابر  به دست آمدهبا توجه به نتايج 

ح از سرپرستان داراي سط% 80باشد چرا كه بيش از  است يعني استرس شغلي حسابداران از سرپرستان بيشتر مي 23/132

متغير اصلي . دارند) نه پايين(از حسابداران سطح استرس متوسط % 72اند در حالي فقط   استرس شغلي پايين يا متوسط بوده

اند و بقيه آنها نيز  سرپرستان داراي كانون كنترل تقريباً دروني يا كامالً دروني بوده% 71بعدي كانون كنترل است كه تقريباً 

% 81ند و كسي كانون كنترل بيروني يا تقريباً بيروني نداشته است، اما در مورد حسابداران ا كانون كنترل آميخته داشته
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درصد نيز  8درصد كانون كنترل تقريباً بيروني و  11اند و از بين بقيه تقريباً  كانون كنترل تقريباً دروني يا كامالً دروني داشته

از سرپرستان يا % 702رستان بيشتر از حسابدارن بوده است زيرا اند، همچنين سطح رضايت سرپ كانون كنترل آميخته داشته

اند،در  راضي با بسيار راضي بوده% 56بوده است  يعني % 56اند اما براي حسابداران اين درصد  راضي يا بسيار راضي بوده

از % 70اند اما  ي باال بودهمورد عملكرد نيز با اينكه تمامي افراد در دو گروه سرپرست و حسابدار داراي عملكردباال و خسيل

 .اند از حسابداران داراي سطح عملكرد خيلي باال بوده% 62سرپرستان و 

 نتايج آمار استنباطي متغيرهاي اصلي تحقيق

قبل از انجام فرضيات به صورت جداگانه ابتدا ضريب همبستگي خطي پيرسن بين تمامي متغيرهاي اصلي  در ابتدا

بدوي استرس شغلي، ابهام نقش، تعارض نقش، گرانباري كمي، گرانباري كيفي، پيشرفت و  موجود در تحقيق يعني بين دو

مسئوليت ديگران، كانون كنترل، رضايت شغلي  و عملكرد شغلي محاسبه شده است كه بدليل يكسان بودن نتاج اين 

ر اينكه در ابتداي هر فرضيه شود و ديگ دقيق فرضيات از توضيح آن خودداري ميآزمون آزمون با نتايج حاصل شده براي 

اسميرنف انجام شده است كه در تمامي  -برحسب نياز آزمون نرمال بودن متغيرهاي پاسخ به كمك روش كولموگروف

نرمال بوده است، به عبارت ديگر دليل بر رد فرض نرمال بودن متغيرهاي ) متغير وابسته(موارد توزيع متغيرهاي پاسخ 

ارض نقش، گرانباري كمي، گرانباري كيفي، پيشرفت و مسئوليت ديگران، رضايت شغلي و استرس شغلي، ابهام نقش، تع

 .عملكرد شغلي وجود نداشته است

 .احساس استرس شغلي در افراد با كانون كنترل متفاوت، يكسان نيست: فرضيه اول
اين رگرسيون با اين كه از انجام رگرسيون خطي كانون كنترل به صورت جداگانه بر روي استرس شغلي نتيجه شد كه 

و در بين رگرسيون كانون كنترل به عنوان متغير مستقل بر . معني دار است% 10باشد اما در سطح  معني دار نمي% 5در سطح 

در ) توسعه مسير شغلي(فقط رگسيون بر روي پيشرفت ) پاسخ(هاي استرس به عنوان متغير وابسته  روي تك تك مؤلفه

هاي ديگر هيچكدام معني دار نيستند، به عبارت ديگر از نظر آماري رابطه معني داري  گسيونمعني دار است و ر% 5سطح 

. وجود دارد) (و استرس در حالت كلي ) ) (توسعه مسير شغلي( بين نمره كانون كنترل و پيشرفت

 (MANOVA)ناليز واريانس چندگانه اما بر خالف رگرسيون بعد از سطح بندي كانون كنترل و بررسي جدول آ

 .است شتهاهايش در سطوح مختلف كانون كنترل وجود ند اختالفي بين ميانگين نمرات استرس و هيچكدامك از مؤلفه

 .احساس رضايت شغلي در افراد با كانون كنترل متفاوت، يكسان نيست:فرضيه دوم
%  10و يا حتي % 5جه شد كه اين رگرسيون در سطح از انجام رگرسيون خطي كانون كنترل بر روي رضايت شغلي نتي

باشد، نتايج جدول آناليز واريانس نيز بعداز سطح بندي كانون كنترل نيز همين بوده و اختالفي بين  معني دار نمي

هاي  هاي رضايت شغلي در سطوح كانون كنترل وجود نداشته است كه با بررسي دقيقتر به كمك آزمون مقايسه ميانگين

 .توكي نيز همين نتيجه حاصل شده استجفتي 

 .نمره عملكرد شغلي در افراد با كانون كنترل متفاوت، يكسان نيست: فرضيه سوم

از انجام رگرسيون خطي كانون كنترل بر روي عملكرد شغلي نيز به مانند فرضيه دوم، نتيجه شد كه اين رگرسيون در 

دول آناليز واريانس نيز بعداز سطح بندي كانون كنترل نيز همين بوده باشد، نتايج ج معني دار نمي%  10و يا حتي % 5سطح 

هاي عملكرد شغلي در سطوح كانون كنترل وجود نداشته است كه حتي به كمك آزمون  و اختالفي بين ميانگين

 .هاي جفتي توكي نيز همين نتيجه حاصل شده است مقايسه
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خصيتي كانون كنترل و رضايت شغلي را استرس شغلي نقش واسط در بين ويژگي ش: فرضيه چهارم

 .دارد

هاي جفتي توكي استفاده شد چون  برخالف سه فرضيه قبل كه براي بررسي آنها از رگرسيون و آناليز واريانس و مقايسه

ايم پس از انجام  بين كانون كنترل و رضايت شغلي بوده) استرس در حالت كلي(در اين فرضيه به دنبال وجود اثر واسط 

اگر چه اثر  ايم، كه مشاهده شده كه استفاده كرده) معادالت ساختاري(ون چندگانه بين متغيرها از تحليل مسير رگرسي

از طريق استرس ( دار نيست اما اثر غيرمستقيم كانون كنترل  معني 01/0مستقيم كانون كنترل بر رضايت شغلي در سطح 

ارت ديگر اگر چه تأثير مستقيم كانون كنترل بر رضايت شغلي به عب. بر رضايت شغلي در اين سطح معني دار است) شغلي

دروني (مثبت است اما اثر غير مستقيم آنها از طريق استرس شغلي مثبت است، به عبارت ديگر با افزايش نمره كانون كنترل 

و ) اثر مثبت(دهد  يابد و اين افزايش، رضايت شغلي را نيز كاهش مي ميزان استرس شغلي افزايش مي) تر شدن كانون كنترل

 .يابد تر شدن كانون كنترل ميزان استرس و رضايت شغلي افزايش مي بالعكس با بيروني

هاي شخصيتي كانون كنترل و عملكرد شغلي   استرس از نقش واسط بين ويژگي: فرضيه پنجم

 .برخوردار است

ايم پس از انجام  رل و عملكرد شغلي بودهبين كانون كنت) استرس در حالت كلي(در اين فرضيه به دنبال وجود اثر واسط 

اثر مستقيم  ايم، كه مشاهده شده كه استفاده كرده) معادالت ساختاري(رگرسيون چندگانه بين متغيرها از تحليل مسير 

د باش دار نمي دار نيست به عالوه اثر غير مستقيم كانون كنترل بر عملكرد شغلي نيز معني كانون كنترل بر عملكرد شغلي معني

با اين وجود، اثر مستقيم كانون كنترل بر عملكرد ) دار نيستند يا غير مستقيم بين متغيرها معني مهيچكدام از اثرات مستقي(

تر شدن كانون كنترل عملكرد افزايش پيدا كرده است اما اثر غير مستقيم آن از طريق متغير  شغلي مثبت است يعني با دروني

 .تر شدن كانون كنترل و افزايش استرس، عملكرد كاهش يافته است رونيواسط استرس منفي است يعني با د

 )فرضيات فرعي فرضيات چهارم و پنجم(نتايج فرضيات جانبي پژوهش )8-5

نتايج حاصل شده از انجام شش فرضيه فرعي براي فرضيه چهارم و شش فرضيه فرعي براي فرضيه پنجم كه در هر 

 :باشد هاي استرس شغلي استفاده شده است به صورت زير مي ي از يكي از مؤلفهفرضيه فرعي به جاي استرس در حالت كل

 .ابهام نقش از نقش واسط بين كانون كنترل و رضايت شغلي برخوردار نيست �

 .ابهام نقش از نقش واسط بين كانون كنترل و عملكرد شغلي برخوردار نيست �

 .خوردار نيستتعارض نقش از نقش واسط بين كانون كنترل و رضايت شغلي بر �

 .تعارض نقش از نقش واسط بين كانون كنترل و عملكرد شغلي برخوردار نيست �

 ).اثر مستقيم(گرانباري كمي نقش از نقش واسط بين كانون كنترل و رضايت شغلي برخوردار است  �

 .گرانباري كمي نقش از نقش واسط بين كانون كنترل و عملكرد شغلي برخوردار نيست �

از نقش واسط بين كانون كنترل و رضايت شغلي برخوردار نيست، اما جالب توجه است  گرانباري كيفي نقش �

باشد در حالي كه اثر غير مستقيم گرانباري كيفي بر رضايت  كه اثر مستقيم گرانباري كيفي نقش بر رضايت شغلي منفي مي

 .باشد شغلي مثبت مي

شغلي برخوردار نيست، اما جالب توجه است  گرانباري كيفي نقش از نقش واسط بين كانون كنترل و عملكرد �

باشد در حالي كه اثر غير مستقيم گرانباري كيفي نقش بر  كه اثر مستقيم گرانباري كيفي نقش بر عملكرد شغلي منفي مي

 .باشد عملكرد شغلي مثبت مي

 .دار است معني 01/0اثر مستقيم كانون كنترل بر پيشرفت شغلي در سطح خطاي  �
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 .دار است معني 01/0ن كنترل بر پيشرفت شغلي در سطح خطاي اثر مستقيم كانو �

يا سطح خطاي % 1اثر مستقيم استرس ناشي از داشتن مسئوليت ديگران بر رضايت شغلي در سطح معني داري  �

كوچكتر است اما بقيه اثرات معني دار نيستند، به  -2از ) tمقدار (داري آن  معني دار است چرا كه مقدار عدد معني 01/0

عبارت ديگر استرس ناشي از داشتن مسئوليت ديگران از نقش واسط بين كانون كنترل و رضايت شغلي برخوردار است  و 

توان چنين نتيجه گرفت كه با افزايش ميزان استرس ناشي از  ضريب استاندارد آن منفي است مي دچون مقدار برآور

 .يابد و بالعكس مسئوليت ديگران رضايت شغلي كاهش مي

 .ترس ناشي از داشتن مسئوليت ديگران از نقش واسط بين كانون كنترل و عملكرد شغلي برخوردار نيستاس  �

هاي استرس به عنوان متغير واسط  و درنهايت با توجه به مدل تحليل مسير كلي يعني در نظر گرفتن همزمان تمامي مؤلفه

 :شود كه رد شغلي نتيجه ميبراي اثر كانون كنترل بر روي رضايت شغلي بار ديگر بر روي عملك

اثرات مستقيم متغير كانون كنترل بر روي پيشرفت شغلي، ابهام نقش روي رضايت شغلي، گرانباري كمي نقش   �

دار  معني 01/0روي رضايت شغلي و استرش ناشي از داشتن مسئوليت ديگران روي رضايت شغلي در سطح معني داري 

 .ستندهستند و اثرات ديگر هيچكدام معني دار ني

معني دار بوده و اثرات ديگر % 1فقط اثر مستقيم متغير كانون كنترل بر روي پيشرفت شغلي در سطح خطي  �

 .هيچكدام معني دار نيستند

  رائه پيشنهاداتا

گرانباري كمي و كمبود بودجه زماني متضمن انجام كار بيش از زمان الزم تخصيص يافته و ناشي از باالبودن حجم  �

لذا با توجه به اينكه برخي از وظايف واگذار شده بر اساس ضوابط و چهارچوب هاي از .شده مي باشدكارهاي واگذار 

پيش تعيين شده و يا مدون نمي باشد به دليل عدم تناسب زمان تخصيص يافته جهت انجام كار و اينكه برآورد مناسبي از 

به كاهش دقت و عدم رسيدگي الزم توسط حسابداران زمان دقيق انجام آن در هنگام واگذاري نشده است بنابراين ،منجر 

مي گردد و از طرفي چون در انتهاي سال مالي كليه اسناد و صورت هاي مالي توسط حسابرسان مستقل مورد رسيدگي و 

كنترل قرار مي گيرد به دليل عدم رعايت دقت الزم توسط حسابداران در حين انجام كار، زمينه افزايش استرس مهيا 

مي گردد مديران قبل از واگذاري كارها ابتدا بايد بر       لذا پيشنهاد .و در نهايت رضايت شغلي كاهش مي يابد گرديده

اساس استانداردها يا روشهاي موجود نسبت به تدوين فرآيند گردش كار اقدام نموده يابه عبارتي كارسنجي صورت 

ار و مشخص نمودن زمان مطلوب انجام هر كار، نسبت به زمان سنجي فعاليت يا ك پذيرد،سپس با پياده سازي برنامه

بنابراين چون زمان انجام كار قبالً محاسبه شده است و به تناسب توانمندي . واگذاري كارها و فعاليت به پرسنل اقدام نمايند

لي كاركنان مي مي شود موجب افزايش عملكرد و در نهايت رضايت شغ      و بودجه زماني هر نفر كارها به آنها ارجاع 

 .شود

گرانباري كيفي نقش كاهش رضايت حسابدارن را به همراه دارد،اكثر حسابداران به طور معمول براي كارهاي حسابداري  �

و مالي آموزش ديده اند ولي گاهاً كارها يا فعاليت هاي ديگري به آنها ارجاع مي شودكه با انتظارات آنها مغاير است ، 

ديران ارشد به حسابداران واگذار مي شود و بر خالف استانداردها و ضوابط و آئين نامه هاي مانند كاري كه از طريق م

مالي مي باشد كه در صورت سرپيچي از انجام آن امور نارضايتي مديران ارشد را به همراه خواهد داشت و از طرفي انجام 

عهده دارند و در نهايت در هنگام رسيدگي اين ه بآنها مغاير با ضوابط تعيين شده سازمانهايي است كه حسابرسي آنها را 

همچنين ممكن است اموري به حسابداران ارجاع شود كه .امور توسط حسابرسان مستقل برايشان مشكل ساز خواهد شد
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خارج از حد توان تخصصي و آموزش هاي قبلي وي باشد كه در اين حالت ممكن است كار با كيفيت پايين انجام شود و 

لذا پيشنهاد مي گردد مديران در بدو ورود به هر سازماني با آئين نامه هاي مالي جاري .لكرد فرد ضعيف ديده شودنهايتاً عم

آن سازمان و همچنين قوانين و مقررات مورد نياز در هر مجموعه از طريق مطالعه و شركت در دوره هاي آموزشي به 

در آن خصوص فاقد توانمندي و دانش الزم مي باشند پرهيز خوبي آشنا شده و همچنين از واگذاري كار به افرادي كه 

نمايند و يا قبل از ارجاع و واگذاري كار به افراد فرصت الزم جهت كسب دانش و اطالعات مورد نياز جهت انجام كار را 

 .بدهند 

لي هر فرد در سازمان استفاده از فرصت هاي شغلي باالتر و بهتر توسط كاركنان مستلزم آن است كه اوالًمسير پيشرفت شغ �

ثانياً بايد كاركنان را نسبت به اين موضوع آگاه نمود كه كسب تجارب جديد از طريق .از بدو ورود برايش مشخص باشد

بنابراين پيشنهاد مي گردد مديران .دانش و مهارتهاي متناسب از الزامات مشاغلي است كه به انتخاب افراد اصلح مي انجامد

ترفيع،خط مشي هاي مربوط به ترفيعات را شفاف و روش هاي ارزيابي را به اطالع كاركنان  در طرحريزي سيستم هاي

 .برسانند

مي بايست منطبق با اساسنامه آن سازمان نسبت  از آنجا كه پايان سال مالي اكثر شركتها،پايان سال شمسي است ،حسابداران �

ازه زماني حسابداران ضمن انجام فعاليت هاي جاري بافرايند به گونه اي كه در يك ب.به تهيه صورتهاي مالي اقدام نمايند 

تهيه و تدوين صورت هاي مالي مواجه هستندكه در نهايت با باالبودن حجم كارها منجر به گرانباري كمي و استرس كاري 

ان نسبت به ردد مديران به منظور كاهش استرس حسابداران و افزايش عملكرد آنمي گلذا پيشنهاد .در بين آنها مي گردد

آموزش حسابداراني مبادرت ورزندكه بصورت تخصصي به انجام امورتهيه صورتهاي مالي و پاسخگويي به حسابرسان 

لذا با توجه به تقسيم كار صورت پذيرفته .بپردازند و ساير امور جاري در آن بازه زماني به ساير حسابداران محول گردد

 .نان افزايش يافته و عملكرد آنان بهبود مي يابدضمن كاهش استرس حسابداران ،رضايت شغلي آ

استفاده از آزمونهاي شخصيتي به منظور آگاهي از ابعاد شخصيتي متناسب با فعاليتهاي حرفه حسابداري نيز پيشنهاد مي  �

ر گردد تا بر اساس ابعاد شخصيتي هر نفرنسبت به واگذاري امور بر حسب تخصصي بودن يا ميزان استرس در انجام آن كا

 .اقدام الزم بعمل آيد

 محدوديت هاي تحقيق 

 .نتايج اين تحقيق از قابليت تعميم به جامعه مورد مطالعه برخوردار است و به آن محدود مي شود �

روش تحقيق به لحاظ بعد زماني از نوع مقطعي است لذا براي تبيين روابط علي ، از استحكام تحقيقات تداومي  �

 .برخوردار نيست

ع سواالت پرسشنامه استرس و رضايت شغلي كه از سواالت بسته در قالب خود ارزيابي تشكيل شده با توجه به نو �

بود از جمله محدوديت هاي ديگر ابزار سنجش در مقايسه با ساير روش از جمله مشاهده يا رتبه بندي از سوي شخص 

 .ثالث در اين تحقيق است
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