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12/11/93:پذیرشتاریخ 27/3/93تاریخ دریافت:

مقدمه:
ها به تدریج پی برده اند که در شرایط سازمان
امروز، بدون داشتن نیروي انسانی متعهد پیچیده و دشوار

بود که پاسخگوي نیازهاي و متخصص قادر نخواهند 
روز افزون جامعه خود باشند. توجه به عامل انسانی در 

ها گزینه اي است که به تازگی در علم مدیریت سازمان
هدایت و . )1منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است (

هاي دقیق ها و وجود سیستمرهبري موثر در سازمان
ازهاي نظارت و پاسخگویی یکی از ضرورت ها و نی

اجتناب ناپذیر در یک نظام کارآمد بوده و ابزاري موثر 
جهت نظارت و کنترل بر قدرت و پیشگیري از سو 
استفاده ها از اختیارات عمومی و در نهایت ابزاري جهت 
بهبود خدمات و خدمت رسانی مطلوب تر محسوب 

آور در ي مهم و چالش). پاسخگویی مسئله1(می گردد
سیاسی بیشتر کشورها بوده و هست نظام هاي اداري و 

ها و ) و شاخص مهمی است که در دیدگاه2(
ترین شاخص از تئوري هاي مدیریتی به عنوان برجسته

چکیده:
زترین مباحث سازمانی یپاسخگویی فردي و پیامدهاي مثبت و منفی آن یکی از چالش برانگ:زمینه و هدف

بیمارستان را باید در احساس پاسخگویی آنان است و ریشه برخی از رفتارها و فعالیت هاي کارکنان درمانی 
استرسبرفرديپاسخگوییاحساسجستجو کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و تعیین نقش

بودن انجام شده است.کار با توجه به اثرات میانجی ویژگی شخصیتی با وجدانانحرافیرفتاروشغلی
بیمارستان هاينفر از پرستاران شاغل در175تحلیلی تعداد –در این پژوهش توصیفیروش بررسی:

ها از پرسشنامه هاي وارد مطالعه شدند. براي گردآوري داده1393سالشهرکرد درهاجروکاشانیاهللاآیت
، رفتار انحرافی کار مولکی و کاستا و مک گوري، با وجدان بودن و همکارانهاچوارتراستاندارد پاسخگویی 

استفاده شد. روابط بین متغیرهاي مکنون هاوس و ریزوهمکاران و رابینسون و بنت و پرسشنامه استرس شغلی 
و اندازه گیري شده در الگوي مفهومی با استفاده از مدل معادالت ساختاري تعیین شدند.

داراي رابطه مثبت و معنی دار بود بودنوجدانباشخصیتیادراك از پاسخگویی فردي با ویژگییافته ها:
)05/0P<25/0؛r=شغلیاسترسمیزانبادرمانیادراك از پاسخگویی فردي کارکنانبینداريمعنی). رابطه
با استرس وجدانشخصیتیرابطه منفی و معنی داري بین ویژگی.)<05/0Pنشد (دیدهکارانحرافیرفتارو

).=r-26/0؛=r-36/0؛>05/0Pکار بدست آمد  (انحرافیرفتارشغلی و
ور مستقیم باعث استرس طبق مبانی نظري و پژوهشی موجود، احساس پاسخگویی فردي به طنتیجه گیري:

شغلی و رفتار انحرافی کار در کارکنان می شود. همچنین طبق یافته هاي این پژوهش ویژگی شخصیتی 
ار بر استرس و رفتار انحرافی کار می باشد. پس این گونه می توان باوجدان بودن داراي اثر علی منفی معنی د

پاسخگویی بر استرس و رفتار انحرافی کار را علی و احتمالینتیجه گیري کرد که با وجدان بودن اثر منفی 
کاهش می دهد.

.پاسخگویی فردي، باوجدان بودن، استرس شغلی، رفتار انحرافی کارهاي کلیدي:واژه
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هایی که شود. شاید یکی از مهم ترین شاخصآن یاد می
بتوان سازمان ها را با آن ارزیابی کرد شاخص 

ات پاسخگویی و میزان پاسخگویی آنان به نیازها و انتظار
و پرسش هاي جامعه و مردم است. بدون مکانیسم هاي 
پاسخگویی، افراد هر آنچه را که می خواهند انجام 
خواهند داد که این منجر به هرج و مرج و در هم 

.)3گردد (شکستن سازمان می
مطالعات اخیر پیشنهاد کرده اند که تحقیقات 

هاي فردي آینده درباره پاسخگویی می بایست تفاوت
از .)4(دنر واکنش به پاسخگویی بررسی کنرا د

هاي فردي که مورد پژوهش پژوهشگران قبلی تفاوت
بر البته هاي شخصیتی می باشد. واقع شده است، ویژگی

ویژگی شخصیتی با وجدان بودن ،خالف ارتباط ظاهري
طور قابل مالحظه اي مورد بررسی ه با سازه پاسخگویی ب

تحت طالعه اي بیان شده که. البته در مقرار نگرفته است
افراد با وجدان در عملکردشان ،شرایط پاسخگویی

تفاوتی با افراد با ویژگی شخصیتی با وجدان پایین 
در پژوهش و همکاران Hallبا این وجود ). 4(ندارند

خود رابطه مثبت و معنی داري را بین با وجدان بودن با 
.)5(نده اپاسخگویی نشان داد

یکی از عوامل موثر بر عملکرد افراد در 
سازمان ها، استرس در سازمان است که سالمت و 
بهداشت بسیاري از افراد را در معرض خطر قرار داده 

). بدین منظور در دهه اخیر موضوع استرس و 6است (
آثار آن در سازمان ها به یکی از مباحث اصلی رفتار 

معه حرفه اي ). اکثر جا7سازمانی تبدیل شده است (
بیمارستان ها به علت انجام وظایف حرفه اي خود دچار 
استرس شغلی می شوند و همین امر، کاهش سطح 
خدماتی را که بیماران ارائه می دهند، در پی دارد. 
ارتباط با بیمارستان و شرایط خاص محیط کار بیمارستان 
از جمله علل استرس شغلی در کادر بیمارستان محسوب 

). عوارض ناشی استرس هاي محیط 8-10می شوند (
کار و هزینه هاي مربوط به بیماري ها، باعث توجه 

خاطر ه بدر واقع ). 11مدیران به این امر مهم شده است (
اینکه کارکنان سیستم بهداشتی نقش مهمی در کیفیت 

مراقبت ارائه شده به بیماران بر عهده دارند، بنابراین 
ار مهم در بخش استرس شغلی یکی از مباحث بسی

.)12سالمت به حساب می آید (
موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه ايبر اساس تعریف

)National Institute of Occupational Safety & Health= NIOSH(
فرد زمانی با استرس شغلی مواجه می شود که بین 

ها، قابلیت ها و خواسته هاي یینیازهاي شغلی با توانا
نیز شواهد پژوهشی . )13جود نباشد (وي هماهنگی مو

حاکی از این است که پاسخگویی به عنوان عامل 
استرس زاي محیط کار با واکنش هاي همراه با فشار، 

). در 14ها ایفا می کند (ثیر بالقوه اي بر فعالیتأت
استدالل Yatesو Sigel-Jacobsحمایت از این موضوع 

می کنند که پاسخگویی در قبال پیامدهاي شغلی، 
د. همچنین استرس تصمیم گیري را افزایش خواهد دا

پاسخگویی احساسی و همکاران،Hallهاي طبق یافته
در همراه با سطح باالتري از استرس شغلی می باشد. 

نیز رابطه مستقیم و معنی داري بین استرس دیگر تحقیق 
از سویی دیگر). 15(بیان شده است شغلی و پاسخگویی 

خصوص در ه ثیرش بر رقابت، بأویی به سبب تگپاسخ
می تواند استرس شغلی را افزایش ،صورت کمبود منابع

.)16دهد (
رفتار انحرافی می تواند از دیگر پیامدهاي 

خش اعظم تحقیقاتی که احتمالی پاسخگویی باشد. ب
لید، تاکنون در مورد رفتارهاي انحرافی، ضد تو

تالفی جویانه، پرخاشگرانه و خشن و ضد اجتماعی در 
عرصه محیط هاي سازمانی و کاري صورت پذیرفته، 
باالتفاق بر نقش زیانبار این رفتارها براي سالمتی و 

ه بهداشت سازمانی تأکید نموده اند. بر اساس تعریف ب
عمل آمده، رفتار انحرافی، هر نوع رفتاري تلقی می شود 

ها و ر پا گذاشتن قواعد، رسوم، سنتکه باعث زی
مقررات درون سازمان شده، عمدي است و با هدف 
آسیب رسانی به سازمان یا کارکنان آن به مرحله اجرا در

مجموعه تحقیقات گوناگونی که تاکنون ).17می آید (
در مورد رفتارهاي انحرافی صورت گرفته، عوامل متعدد 

کننده ي بینیشوان پیعنه فردي، موقعیتی و سازمانی را ب
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). از میان عوامل 18رفتارها معرفی نموده اند (این
مختلفی که قادر به پیش بینی رفتارهاي انحرافی هستند 

داخته می شود.پردر این تحقیق بر پاسخگویی 
رابطه مثبت و طبق مبانی پژوهشی عالوه بر بیان 

با وجدان بودن با معنی دار بین ویژگی شخصیتی 
حساس ارتباط مثبت و معنی دار بین ا،پاسخگویی

کارکنانشغلی از طرف پاسخگویی با افزایش استرس
پاسخگویی به عنوان در واقع از ). 14،19(بیان شده است

شده است. عالوه بر این عامل استرس زاي محیط کار یاد 
تحقیقات نشان داده اند که بین استرس شغلی و رفتار 

باور). به17،20(انحرافی رابطه مثبت وجود دارد
Appelbaumآوراسترسعواملهموارهو همکاران

دارايانحرافیرفتارهايبهگرایشباسازمانیوشغلی
همچنین نتایج حاکی از رابطه بین ).21(است مثبترابطه

.)22ویژگی شخصیتی باوجدان با رفتار انحرافی می باشد (
چه ضرورت پاسخگویی روشن به نظر راگ
با این حال پژوهش هاي محدودي براي می رسد،

ثیرات مثبت و منفی پاسخگویی روي أتعیین ت
)؛ از طرفی با 23پرستاران صورت گرفته است (

بررسی ادبیات پژوهش مشخص شد که تاکنون نقش 
میانجی با وجدان در روابط بین پاسخگویی با استرس 
شغلی و رفتار انحرافی کار پرستاران بیمارستان ها 

رسی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به مورد بر
پژوهش هاي داخلی موجود در این زمینه و با ءخال

عنایت به اینکه تاکنون هیچ پژوهش تجربی در این 
زمینه در میان پرستاران انجام نشده است، رسالت این 
پژوهش بررسی و تبیین نقش پاسخگویی با استرس 

سطه ي ویژگی شغلی و رفتار انحرافی کار با نقش وا
بهتوجهدر واقع باشخصیتی باوجدان می باشد. 

افزایشدرمتغیرهااینازیکهرکارکردياهمیت
اندازه باتوانمیانسانینیرويعملکردبهبودو

ازیکهررابطهنوعنیزوبروزمیزانتعیینوگیري
درکارکردياتخاذ راهبردهايبهیکدیگربامتغیرها

پیامدهايکاهشنیزومثبتپیامدهايتقویتجهت

هرباعثطریقاینازوکردپاسخگویی اقداممنفی
.شدپرستارانعملکردشدنبهترچه

بررسی:روش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از 
نظر نحوه گردآوري اطالعات توصیفی و از نوع 

طور مشخص مبتنی بر مدل یابی ه همبستگی و ب
، پژوهشیمعاالت ساختاري بود. در مدل تحلیلی 

پاسخگویی متغیر مستقل، با وجدان بودن متغیر 
میانجی و استرس شغلی و رفتار انحرافی کار متغیر 

کلیه پژوهشوابسته بودند. جامعه آماري این 
هاي آیت اهللا کاشانی و بیمارستان پرستاران بیمارستان

نفر مرد 480(نفر 760که جمعا1393ًسال هاجر در
روش . حجم نمونه با توجه به ندبود)نفر زن280و 

مورد استفاده از مدل معادالت ساختاري انتخاب شد 
که در آن تعداد نمونه با توجه به تعداد سواالت 

در Schwabپرسشنامه مشخص می شود. بنا به پیشنهاد 
4سوال روش مدل معادالت ساختاري براي هر

با استفاده از ).24پاسخ دهنده در نظر گرفته می شود (
نفر در نظر گرفته شد که 175این روش حجم نمونه 

8/0کفایت حجم نمونه بر اساس توان آماري باالتر از 
و سطح معنی داري نزدیک به صفر در تجزیه و تحلیل 

ید قرار گرفت. روش نمونه گیري، أیفرضیه ها مورد ت
ي تصادفی طبقه اي نسبتی بود که بر اساس نمونه گیر

،واحد و نسبت محاسبه شده از هر یک از طبقات
تعداد نمونه هر یک از،متناسب با حجم جامعه آماري

معین شد.هاواحد
در پژوهش حاضر براي جمع آوري اطالعات 
کیفی پژوهش، کتب و مجالت علمی و مقاالت به روز 

ار گرفت و براي و مربوط با موضوع مورد مطالعه قر
آوري اطالعات کمی به منظور به دست آوردن جمع

هاي این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. الوپاسخ س
جهت رعایت اصول اخالقی در پژوهش حاضر، توزیع و 
تکمیل کلیه پرسشنامه ها توسط پژوهشگر انجام شد. 



علیشاهی و همکارانهابواالفضل قاسم زادکار                                            یو رفتار انحرافیبا استرس شغليفردییرابطه پاسخگو

30

الزم به ذکر است که در ابتدا پژوهشگر جهت دستیابی 
کنندگان با ارائه معرفی نامه به مسئوالن به مشارکت 

مراجعه و با توضیح اهداف پس از اخذ موافقت، براي 
هر مشارکت کننده به توضیح و تشریح اهداف پژوهش 
پرداخته و با تعیین وقت قبلی اجراي پرسشنامه ها در بین 
پرستاران نمونه، پژوهش آغاز گردید. همچنین مشارکت 

بودن داده ها اطمینان حاصل کنندگان نسبت به محرمانه 
نمودند. اجراي پرسشنامه ها، تحلیل و تدوین مقاله هم 

صورت گرفت.1393در سال 
براي جمع آوري اطالعات در این پژوهش از 
: چهار پرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفاده شد

پرسشنامه پاسخگویی: براي اندازه گیري - 1
عدي که پاسخگویی ادراکی از یک مقیاس تک ب

سوال می باشد، استفاده شد. این ابزار توسط 8داراي 
Hochwarterاین 25(تهیه شده استو همکاران .(

پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه اي لیکرت (از 
با طیف نمرات ) 7موافقم= تا کامال1ًمخالفم= کامالً

بر اساس طیف لیکرت) 7تا 1(از 56تا 8ممکن از 
نمرات ري پاسخگویی به کار گرفته شد.براي اندازه گی

گویه مقیاس جمع شده و یک نمره کل براي هر 8هر 
فرد در این مقیاس در نظر گرفته می شود. مقدار آلفاي 
کرونباخ براي این پرسشنامه در تحقیقات متعدد 

بدست آمده 91/0تا 73/0خارجی در دامنه اي از 
یی سازه ). همچنین تحقیقات قبلی روا25-14،27است (

).21ید کرده اند (أیو تک بعدي بودن این سازه را نیز ت
روایی و پایایی این ابزار در داخل نیز در پژوهش هاي 

- 2).28،29ید قرار گرفته است (أیقبلی مورد ت
پرسشنامه با وجدان بودن: داده هاي مربوط به با وجدان 

60(نسخه NEO-PI-Rبودن از طریق اجراي آزمون 
و Mackgoriو Castaست آمد که توسطسوالی) بد

- 32ها تهیه شده است (بر اساس نظریه پنج عاملی آن
گروسی فرشی در زمینه اعتبار این سیاهه ضرایب ).30

هاي اصلی آن را براي عامل87/0تا 56/0آلفاي کرونباخ 
ه روایی سازه این سیاهه را بهمچنین. گزارش کرده است

وسیله تحلیل عاملی محاسبه نموده و عوامل اصلی آن را 

نسخه ). در پژوهش حاضر از31(شناسایی کرده است
استفاده NEO-PI-Rسوالی 60هنجاریابی شده فارسی 

با طیف سوال 12). بعد با وجدان بودن داراي 17(شد
بر اساس طیف 5تا 1(از 60تا 12نمرات ممکن از 

در این آزمون براي هر عبارت لیکرت) می باشد.
پرسشنامه یک مقیاس درجه بندي پنج رتبه اي وجود 

است. براي برخی از 5تا 1دارد که داراي ارزش 
موافقم تا کامالًجمله ها این نمره گذاري از کامالً

تعلق می گیرد و براي برخی 5تا 1مخالفم به ترتیب 
نحرافی پرسشنامه رفتار ا- 3.می باشددیگر بر عکس

کار ترکیبی از انحرافیرفتارهايسنجشبرايکار: 
) و 33و همکاران (Mulkiسوالی 15پرسشنامه 
Robinson وBennett)34 استفاده شد. این پرسشنامه (

در ایران توسط گل پرور و همکاران ترجمه و مورد 
اینپاسخگویی). مقیاس35استفاده قرار گرفته است (

تا1= هرگز(ايدرجهششپژوهشایندرپرسشنامه
تا 1(از 90تا 15با طیف نمرات ممکن از ) 6= همیشه

ازپایاییورواییلحاظازوبر اساس لیکرت) است6
کهترتیبیبهبرخوردار است،مطلوبیبسیارشرایط

آلفايبراي این پرسشنامه) 10(همکارانوپرورگل
پرسشنامه -4را گزارش نموده اند. 89/0کرونباخ 

6استرس شغلی: استرس شغلی با استفاده از یک ابزار 
تهیه شده است، RizzoوHouseسوالی که توسط 

= 1). این ابزار با طیف لیکرت (36(اندازه گیري شد
با طیف نمرات ) 5موافقم= مخالفم تا کامالًکامالً

بر اساس طیف لیکرت) 5تا 1(از 30تا 6ممکن از 
مقدار آلفاي کرونباخ براي این . تنظیم شده است

د قرار گرفته أییدر تحقیقات قبلی مورد تپرسشنامه
). براي برآورد ضریب پایائی محاسبه همسانی 37(است

درونی گویه هاي پرسشنامه ها در پژوهش حاضر از 
ضرایب همچنین روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. 

پایائی پرسشنامه هاي پاسخگویی، باوجدان بودن،
، 70/0استرس شغلی و رفتار انحرافی کار به ترتیب: 

بنابراین همه ؛ بدست آمد88/0و 70/0، 80/0
.پرسشنامه ها پایایی باالیی داشتند
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به منظور بررسی روایی پرسشنامه هاي حاضر، 
ها با وجود استاندارد بودن ابزارها و استفاده مکرر آن

هاي روانشناسی و مدیریت در داخل و در پژوهش
خارج از کشور، داده هاي حاصل از اجراي این 

تحلیل عاملی شدند. این ،در گروه نمونهها مقیاس 
به روش مولفه هاي تحلیل به شیوه تحلیل اکتشافی

با چرخش واریماکس انجام شد. مقدار )PC(اصلی 
(ضریب کفایت نمونه گیري) برابر با KMOضریب 

05/877و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت 78/0
دار بود و نشانه ی معن01/0بدست آمد که در سطح 

کفایت نمونه و متغیرهاي نمونه براي انجام تحلیل 
ید و واریانس أیعاملی است. نتایج حاصل مورد ت

.بدست آمد%65تجمیعی حدود 
محاسبه ور در پژوهش حاضر به منظ

شاخص هاي مرکزي و پراکندگی از آمار توصیفی و 
به منظور بررسی روابط دوگانه بین متغیرها از ضریب 

ارزیابی روابط همبستگی پیرسون و همچنین با هدف 
بین متغیرهاي مکنون و اندازه گیري شده در الگوي 
مفهومی از مدل یابی معادالت ساختاري استفاده شد. 

یل داده ها به دو دلیل از روش براي تجزیه و تحل
معادالت ساختاري بجاي رگرسیون استفاده شد؛ یکی 
امکان بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیر مستقل بر 
متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی و دیگري بدلیل 

).38مکنون بودن متغیرها (

:ایافته ه
اطالعات دموگرافیک و 1شماره جدول 

مشارکت کنندگان را در پژوهش حاضر نشان زمینه اي 
می دهد. با توجه به اینکه مشارکت کنندگان پژوهش 
حاضر تفاوت معنی داري از لحاظ متغیرهاي پژوهش از 
نظر عوامل دموگرافیک نداشتند، به صورت یک گروه 
در نظر گرفته و مورد تحلیل قرار گرفتند (جدول 

.)1شماره 

افیک و زمینه اي اطالعات دموگر: 1شماره جدول 
مشارکت کنندگان

فراوانیشاخص هامتغیرها/
19مرد*جنسیت

81 زن
سطح 

*تحصیالت

14دیپلم و فوق دیپلم
84لیسانس

2فوق لیسانی و باالتر
0/31±2/6**نس

7/7±1/6**سابقه
مقادیر به صورت **مقادیر به صورت درصد؛ *

شده اند.انحراف معیار بیان شده±میانگین

بود. 54/3میانگین پاسخگویی در این پژوهش 
یعنی 4/3همچنین میانگین استرس شغلی پرستاران برابر 

بدست 50/1باالتر از میانگین و میانگین رفتار انحرافی 
5/3آمد که خیلی پایین تر از میانگین نظري که برابر 

بود مشاهده شد. میانگین مربوط به ویژگی شخصیتی 
نیز در حد باالتر از میانگین نظري مشاهده باوجدان 

).2گردید (جدول شماره 
بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه 
منفی بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و رفتار 

و 01/0در سطح معنی داري =r)- 36/0(انحرافی کار
کمترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه مثبت بین 
پاسخگویی و ویژگی شخصیتی با وجدان بودن 

)25/0(r= در بودمربوط 05/0در سطح معنی داري .
عین حال در پژوهش حاضر رابطه معنی داري بین 
احساس پاسخگویی کارکنان درمانی با میزان استرس 

. )<05/0P(نشدها دیدهشغلی و رفتار انحرافی کار آن
همچنین شدت ضرایب همبستگی دو به دو بین 
متغیرهاي پژوهش در جدول زیر آمده است (جدول 

).2شماره 
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همبستگی بین متغیرهاي پژوهشارزیابی شاخص هاي توصیفی و :2شمارهجدول

انحراف معیارمیانگینرفتار انحرافیاسترسوجدانپاسخگوییسازه
54/365/0---1پاسخگویی

26/449/0--25/01*وجدان
4/350/0-1-26/0**02/0استرس شغلی

11/015/197/0-36/0**11/0رفتار انحرافی کار
می باشد.01/0داري در سطح کمتر از ی نشان دهنده معن**و 05/0نشان دهنده معنی داري در سطح کمتر از*

همانطور که در خروجی نرم افزار از تخمین هاي 
) و نیز اعداد معنی داري مربوط به 1تصویر شماره استاندارد (

) 3شمارهتحلیل مسیر در فرضیه هاي پژوهش (جدول
هاي تناسب حاکی از مقادیر شاخصمشاهده می شود،

برازش مناسب مدل است و مقدار نسبت کاي دو بر درجه 
، مقدار3و کوچکتر از مقدار مجاز 37/1آزادي برابر با 

(Root Mean Squared Error of Approximation= RMSEA)
می باشد. بیشترین اثر 08/0و کوچکتر از 061/0برابر با 

مربوط به اثر منفی معنی دار ویژگی شخصیتی باوجدان 
می باشد و 47/0بودن بر میزان استرس شغلی با ضریب 

بعد از آن اثر مربوط به پاسخگویی بر روي باوجدان 

مشاهده می شود. همه ضرایب به 45/0بودن با ضریب 
مستقیم پاسخگویی بر استرس و رفتار غیر از ضرایب 

این ضرایب براي همه انحرافی کار معنی دار هستند. 
آمده است که مقادیر آزمون 3شمارهجدولمسیرها در 

نشان -96/1یا کوچکتر از 96/1معنی داري بزرگتر از 
دهنده معنی دار بودن روابط است. همچنین مبناي تأیید 

وابط) بررسی مدل در یا رد شدن فرضیات (معنی داري ر
05/0حالت ضرایب معنی داري است. در سطح خطاي 

و آزمون دو طرفه (پیش فرض نرمال) مقادیر بحرانی 
می باشند.-96/1و 96/1اعداد 

الگوي تابع ساختاري پس از برازش داده ها با الگوي مفروض:1تصویر شماره

شرکت کنندگاناسترس وثیر مستقیم و غیر مستقیم پاسخگویی بر روي رضایتأضرایب ت:3شماره جدول 

نتیجهTضریب مسیر استانداردمسیر فرضیه ها
اثر مستقیم ندارد26/0450/1استرس←پاسخگویی
اثر مستقیم ندارد12/079/0رفتار انحرافی←پاسخگویی
مستقیم دارداثر 45/096/2وجدان←پاسخگویی

اثر مستقیم دارد- 51/2- 47/0استرس←وجدان
اثر مستقیم دارد- 85/2- 44/0رفتار انحرافی←وجدان

اثر غیرمستقیم دارد-- 21/0استرس (از طریق وجدان)←پاسخگویی
اثر غیرمستقیم دارد-- 20/0رفتار انحرافی (از طریق وجدان)←پاسخگویی
93/0=IFI92/0؛=GFI93/0؛=CFI55/0؛=RMSEA75/1؛=/df2X112؛=df2=75/195؛X
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:بحث
نقش احساس هدف پژوهش حاضر بررسی 

پاسخگویی فردي بر  استرس شغلی و رفتار انحرافی کار 
با توجه به نقش میانجی ویژگی شخصیتی با وجدان بود. 

هاي فردي نظیر که تفاوتدادنتیجه تحقیق نشان
پاسخگویی رابطه معنی دار هاي شخصیتی باویژگی

دارند. شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را نسبت به 
اي که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ یک شغل و شیوه 

و همکاران Hallمی دهد، مشخص می کند. به نظر 
شخصیت می تواند براي پیش بینی رفتارها و پاسخگویی 

. بر خالف ارتباط با وجدان بودن )5(فردي استفاده شود
طور قابل ه با سازه پاسخگویی، این ویژگی شخصیتی ب

ت. مطالعه مالحظه اي مورد بررسی قرار نگرفته اس
Frink وFerris)4 و (Hall و همکاران)از معدود 5 (

مطالعاتی می باشند که به رابطه بین این دو متغیر 
این نتیجه رسیدند که بهFerrisو Frinkپرداخته اند. 

تحت شرایط پاسخگویی، افراد با ویژگی شخصیتی با 
وجدان بودن در عملکردشان تفاوتی با افراد با ویژگی 

و همکارانHall). 4(شخصیتی با وجدان پایین ندارند
نیز در پژوهش خود رابطه مثبت و معنی داري را بین دو 

. در بعد ویژگی شخصیتی فوق و پاسخگویی نشان دادند
راستاي تبیین رابطه مثبت و معنی دار عامل با وجدان 

افراد کهبودن و پاسخگویی فردي می توان عنوان کرد 
پرسشنامه نئو، افرادي دقیق Cداراي نمرات باال در عامل 

و وسواس، وقت شناس و قابل اعتماد هستند و ویژگی 
هاي این کارگیري طرح و برنامه در رفتار از ویژگیه ب

ها و نظریه ها و می باشد و با توجه به ویژگیعامل 
طبیعی به نظر می رسد ،یافته هاي پژوهشی در این زمینه

که عامل با وجدان بودن رابطه اي مثبت با پاسخگویی 
).5(فردي داشته باشد

از طرفی طبق یافته هاي پژوهش حاضر نقش 
میانجی با وجدان بودن در رابطه پاسخگویی با استرس 

د می شود. یعنی صرف أییرفتار انحرافی کار تشغلی و 
احساس پاسخگویی در افراد منجر به کاهش استرس و 

رفتار انحرافی در کار نمی شود ولی با میانجگري 
باوجدان بودن، پاسخگویی اثر علی غیر مستقیم منفی بر 
استرس شغلی و رفتار انحرافی می گذارد. به عبارتی در 

ردي و ویژگی شخصیتی با افراد با احساس پاسخگویی ف
وجدان بودن منجر به کاهش استرس شغلی و رفتارهاي 
انحرافی کار می شود. نتایج تحقیقات حاکی از این 
است که پاسخگویی به عنوان عامل استرس زاي محیط 

ثیر بالقوه اي بر أکار با واکنش هاي همراه با فشار، ت
که شرایط پاسخگوییها ایفا می کند. زمانیفعالیت

همراه با ترس از ارزشیابی باشد، ممکن است پاسخگویی 
منجر به اضطراب افراد شود. در حمایت از این موضوع 

Sigel-Jacobs وYates استدالل می کنند که پاسخگویی
در قبال پیامدهاي شغلی، استرس تصمیم گیري را افزایش

پاسخگویی احساسی همراه با سطح همچنین خواهد داد. 
و Laird. )14(استرس شغلی می باشدباالتري از 

نیز رابطه مستقیم و معنی داري را بین استرس همکاران 
). در عین مثبت بودن 15(شغلی و پاسخگویی یافتند

Weigldو Schlenkerپیامدهاي پاسخگویی طبق نظر 

ابهام، تقاضاها و فشارهاي مربوط به انتظارات رابطه مثبت 
). در نهایت 39(ی دهدپاسخگویی و عملکرد را تغییر م

خصوص در ه ثیرش بر رقابت، بأپاسخگویی به سبب ت
صورت کمبود منابع می تواند استرس شغلی را افزایش 

احساس باالي پاسخگویی ممکن است در واقع ). 9دهد (
به این خاطر که کارکنان احساس می کنند که شدیدا تحت 

ي منفیکنترل هستند، منجر به پیامدهاي منفی شود. پیامدها
همچنین ممکن است در اثر افزایش نقش ها یا فشارها 

تحقیقات قابل مالحظه اي در هیمن راستا نیز رخ دهد. 
به این موضوع اختصاص یافته اند که چگونه افراد از 

به عنوان مثال برخی ). 40عهده این پیامدها بر می آیند (
که بین این دو متغیر رابطه مثبت ه اند نشان دادمحققین 

با عنوان بررسی ی. در پژوهش)14،16،41(وجود دارد
به نیز رابطه بین پاسخگویی، رضایت و استرس شغلی 

اشاره شده رابطه معنی دار بین پاسخگویی و استرس 
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همچنین قاسم زاده و همکاران در مقاله خود ). 42(است 
درشدهادراكکنترلمیانجینقشتحت عنوان بررسی

استرسباتوافق پذیري شخصیتیویژگی هايبینرابطه
ارومیه به این ) ع(رضاامامبیمارستانکارکنانشغلی

که ویژگی شخصیتی با استرس شغلی رابطه نتیجه رسیدند
منفی معنی دار دارد و ویژگی شخصیتی روان رنجوري با 

).43(استرس شغلی رابطه مثبت معنی دار دارد
فی بین همچنین نتایج این تحقیق نشانگر رابطه من

ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و رفتار انحرافی کار 
دلیل اهمیت ویژه رفتارهاي انحرافی ه می باشد. ب

اکثر پژوهشگران و مدیران در پی شناسایی ،سازمانی
در دالیل نهفته این رفتارها در محیط هاي کاري هستند. 

همین راستا یکی از راه هایی که ممکن است کارکنان 
مقابله با استرس شغلی به کار گیرند روي براي کاهش و 

آوردن به رفتارهاي انحرافی سازمانی می باشد. از طرف 
دیگر راه هایی که افراد براي مقابله با استرس شغلی 
انتخاب می کنند با توجه به تفاوت هاي فردي و 
ویژگی هاي شخصیتی متفاوت می باشد؛ به عبارت 

ر در انتخاب دیگر ویژگی شخصیتی فرد یک عامل موث
و فرهاديراه مقابله با استرس می باشد. در همین راستا 

مهداد در تحقیق خود با عنوان وجدانگرایی به عنوان 
تعدیل کننده رابطه استرس شغلی و رفتارهاي انحرافی 
سازمان به این نتیجه رسیدند که بین رفتارهاي انحرافی 
کار و استرس شغلی رابطه مثبت و معنی دار و بین 

گیري رابطه منفی معنی دار انحرافی و وجدانرفتارهاي
ها نشان دادند که وجود دارد. عالوه براین آن

گیري رابطه بین استرس شغلی و رفتارهاي وجدان
که با نتایج )22(انحرافی سازمانی را تعدیل می کند

.دتحقیق فوق همسو می باش
توان به عدم هاي این پژوهش میاز محدودیت

ها برخی از پرستاران در اجرا و تحویل پرسشنامههمکاري
هاي سازمانی کارانه در محیطبه دلیل وجود فضاي محافظه

و حاکم نبودن روحیه پژوهش در بین پرستاران اشاره کرد.
مهمترین پیشنهادات برخاسته از نتایج پژوهش 
این است الزم است که در زمینه رابطه بین پاسخگویی با 

فتار انحرافی کار با استفاده از ابزارهاي استرس شغلی و ر
دیگر پژوهش هاي بیشتري صورت گیرد و نقش دیگر 
متغیرهاي واسطه اي و میانجی احتمالی مورد توجه 
بیشتري قرار گیرد. در واقع استرس شغلی و رفتار 
انحرافی کار سازه هایی هستند که داراي مولفه هاي 

ققان بعدي چندگانه هستند؛ لذا پیشنهاد می شود مح
پژوهش هاي خود را بر بررسی عمیق این ابعاد در رابطه 

آن با پاسخگویی تمرکز نمایند.

نتیجه گیري:
بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت 

نقش میانجی و وجدان بودن که ویژگی شخصیتی با 
در رابطه پاسخگویی با استرس شغلی و رفتار واسطه اي 

ایفا مطالعهتحتبیمارستان هايدر کارکنانانحرافی
می کند؛ بنابراین باید به نقش میانجی با وجدان در رابطه 

ارتباطخالفبین متغیرهاي فوق توجه اساسی شود. بر
اینمتغیرهاي فوق،بابودنوجدانباشخصیتیویژگی
و توجه بررسیموردايمالحظهقابلبه طورویژگی

.استنگرفتهقرار

یافته هاي پژوهش در بالین:کاربرد 
با توجه به اینکه در این مطالعه نقش میانجی باوجدان 

یید شد، نتایج مطالعه می تواند أدر رابطه بین متغیرهاي فوق ت
ضرورت توجه به ویژگی شخصیتی باوجدان را در ارتباط با 
پاسخگویی و استرس شغلی و رفتار انحرافی کار خاطرنشان 

ي مسئولین بیمارستان ها در جهت سازد و در برنامه ریز
باشخصیتیهايویژگیباانتخاب و بکارگیري پرستاران

بودن کمک رسان باشد.وجدان

:تشکر و قدردانی
از همکاري مسئولین بیمارستان هاي آیت بدینوسیله

اهللا کاشانی و هاجر شهرکرد جهت هماهنگی و جمع اوري 
این انجامدرکهافرادياطالعات  و همچنین از تمامی

الزم به .میگرددقدردانیوتشکرنمودندهمکاريمطالعه
ذکر است که این پژوهش مورد حمایت مالی هیچ سازمانی 

قرار نگرفته است.
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Background and aims: Individual accountability and its positive and negative effectiveness are
the most challenges of organization subjects. The root of some medical staffs' behaviors and
activities is individual accountability. So, the present paper was conducted with the aim of
identifying the relationship between individual accountability with job stress and work deviant
behavior with mediating role of personality trait of conscientiousness.
Methods: In this descriptive-analytic study, 175 employee nurses of Ayatollah Kashani and
Hajar hospitals were entered in this research in 2014. Data were collected using Hochwarter,
Casta, Mackgor, Mulkr, Robinson and Bennett, and House and Rizzo standard questionnaires.
The structural equations model was used to study the relationship between Latent variables and
the measured ones in conceptual model.
Results: The results indicated that there is a significant positive correlation between the
perception of individual accountability and personality trait of conscientiousness (P<0.05 and r =
0.25). The results showed that the relation between accountability and job stress and work
deviant behavior was observed. The significant negative correlation between conscientiousness
and job stress and work deviant behavior was confirmed (P> 0.05 and r = - 0.26, r = - 0.36).
Conclusion: According to the present theoretical and research foundations at hand, individual
accountability directly affects job stress and work deviant behavior among employees, and on
the basis of the findings of the present study conscientiousness bears a significant negative
causal effect on job stress and work deviant behavior. It is concluded that conscientiousness
decreases the negative causal and potential effect of accountability on stress and work deviant
behavior.

Keywords: Accountability, Conscientiousness, Job stress, Work deviant behavior.


