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هاي شغلی بر رضایت شغلی حسابدارانتأثیر استرس
3، حسین اسالمی2، شهناز نایب زاده1شکوفه یوسفی

21/02/94تاریخ پذیرش: 28/01/94تاریخ ویرایش: 20/08/93تاریخ دریافت:

چکیده
استرس شغلی عاملی مهم در ایجاد عوارض جسمی و روانی در کارکنان است و آثار و پیامدهاي منفی بر سازمان دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی :زمینه و هدف

باشد. گیري، مسئولیت/ اختیار) بر رضایت شغلی حسابداران میارزیابی عملکرد، حجم کار، تصمیم(هاي شغلی تأثیر استرس
) و مقیـاس رضـایت   1964ها از طریق پرسشنامه استرس شـغلی کـان و همکـاران (   باشد. دادهاضر توصیفی و از نوع همبستگی میروش تحقیق حبررسیروش
هاي تولیـدي، خـدماتی و بازرگـانی اسـتان یـزد      آوري شده است. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه حسابداران شاغل در شرکتارزیابی سازمانی میشیگان جمعشغلی

LISRELافـزار نـرم ها بـا اسـتفاده از   نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل دادهعنوانبههاآننفر از 179گیري تصادفی ساده با استفاده از روش نمونهباشد کهمی
انجام شد.

توان گفت استرس شغلی بر رضایت شغلی تـأثیر معنـادار و منفـی دارد؛    و منفی، می20/0و مقدار تأثیر برابر 72/2برابر tبا توجه به مقدار قدر مطلق آماره :هایافته
بـر  ها تأثیر معنـاداري  توان گفت این مؤلفهاست، می96/1از ترکمکار و حجمگیري، ارزیابی عملکرد مربوط به تصمیمtقدر مطلق آماره کهاینهمچنین با توجه به 

تـوان گفـت   باشـد؛ بنـابراین مـی   منفـی مـی  و52/0و مقـدار تـأثیر   44/2مربـوط بـه مؤلفـه مسـئولیت/اختیار برابـر بـا       tرضایت شغلی ندارند؛ اما قدر مطلق آماره 
مسئولیت/اختیار بر رضایت شغلی تأثیر معنادار و منفی دارد.

شغلی حسابداران هاياسترسراهبردهاي مؤثر از سوي مدیران براي کاهش کارگیريبهاسترس شغلی بر رضایت شغلی تأثیر دارد، کهاینبا توجه به :گیرينتیجه
هاي شغلی امري ضروري است.نظیر مشخص کردن حوزه کاري و دادن اختیارات کافی جهت انجام مسئولیت

ارزیابی عملکرد، مسئولیت/ اختیار.هاي شغلی، حجم کاري، رضایت شغلی، استرسها:کلیدواژه

مقدمه
باشـند.  ترین منابع هر سازمان میمنابع انسانی از مهم

به اهداف و مقاصد خود برسـند و  کهاینها براي سازمان
هاي محیطی غلبه یابند، باید از منـابع انسـانی   بر چالش

هایی کـه  ثر استفاده نمایند. یکی از تالشؤمطوربهخود 
ها جهت حفظ منابع انسـانی بایـد انجـام دهنـد،     سازمان

ایجاد رضایت شغلی در کارکنان اسـت. رضـایت شـغلی    
ـ  ت شـغلی و عـاملی   یکی از عوامل بسیار مهم در موفقی

است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت در 
وري، رضایت شغلی به افـزایش بهـره  .]1[گرددفرد می

و ذهنـی فـرد منجـر    جسـمی تعهد سـازمانی، سـالمت   
کسـب  درصددشود، در نتیجه روحیه فرد باال رفته و می

آید و در نهایت عملکرد او هاي جدید شغلی برمیمهارت
. فقدان رضایت شغلی نیز روحیه کارکنان یابدارتقا مینیز 

دهد و روحیه پایین در کار بسیار نـامطلوب  را کاهش می
هاي روحیه پایین عبارت است از: است. بعضی از شاخص

غیبت کاري، تــأخیر در کار، ترك خدمت و بازنشستگی 
عاملی کـه  عنوانبهبنابراین استرس کاري ؛ ]2[زودرس

شـود، بایـد   ضایت شغلی در کارکنان مـی باعث کاهش ر
توجه شود. 

راسترس ناشی از شغل، استرسی است که فرد معینی ب
هـاي  شود و از کنشآن میدرگیرشغل معینی در انجام

هاي فـردي شـاغل بـه    متقابل بین شرایط کار و ویژگی
و (هاي محـیط کـار   که خواستهايگونهبهآید؛ وجود می

آن) بیش از آن است که فرد بتواند از افشارهاي مرتبط ب
استرس باعـث فشـارهاي روانـی    . ]3[برآیدهاآنعهده 

شـود کــه ایـن فشـارها بــه    بسـیاري بـر روي فــرد مـی   
هاي مختلف در رفتار فرد در محیط کاري خـود را  شکل
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از:اندعبارتدهد. برخی از این رفتارها نشان می
اران و رنجی یـا پرخاشـگري در برخـورد بـا همکـ     زود

د خوعالقگی به آراستگی ظاهر تفاوتی و بیمراجعین، بی
کاهش خالقیت و فقـدان اعتمـاد بـه نفـس،     ،و دیگران

نسبت به کار و افزایش اشتباهات، عدم توانایی تفاوتیبی
گیـري، خسـتگی   تمرکز بر روي کار و ناتوانی در تصمیم

.]4مفرط، ناراحتی و احساس گناه [
توان گفت، رضایت شـغلی  ، میبا توجه به مطالب فوق

شغلی کارکنـان از مسـائلی هسـتند کـه بایـد      و استرس
هـا آنتـوجهی بـه   مدیران قـرار گیرنـد و بـی   موردتوجه

تواند اثرات مخرب و نامطلوبی بر سازمان داشته باشد می
مـوردنظر و در نهایت موجب شود که سازمان به اهداف 

خود دست نیابد و با شکست مواجه شود. پژوهش حاضر 
کـاري  اسـترس  بپـردازد کـه  مسـئله سعی دارد به ایـن  
د؟گذارمیتأثیرغلی آنانبر رضایت شحسابداران چگونه

رضایت شغلی، یک نـوع ارزشـیابی   : رضایت شغلی
هاي شغلی، قضاوت مثبـت  نسبت به خصوصیات و جلوه

موقعیـت شـغلی خـود    یا منفی یک فرد در مورد شغل یا 
ترین تعریف پذیرفته شده از رضایت معمول. ]5[باشدمی

اي از ارزیـابی کارکنـان از   وابسـته عنوانبهشغلی، آن را 
داند. این ارزیابی به شغل و محیط اطراف شغل خود، می

واقعی در طوربهکارکنان آنچهاول، ؛دو جز بستگی دارد
هـاي  ها یا پاداشدوم، ارزش؛کنند چیستکار تجربه می

کشاند، کـدام اسـت   مطلوبی که کارکنان را به محل می
) رضایت شغلی از دو بعـد  1386. از دیدگاه درویش (]6[

حائز اهمیت است؛ نخست، از جنبه انسانی کـه شایسـته   
منصـفانه و بـا احتـرام رفتـار     صورتبهاست با کارکنان 

گردد و دوم، از جنبه رفتاري که توجه به رضایت شـغلی 
هدایت نماید که بـر  ايگونهبهتواند رفتار کارکنان را می

تأثیر بگذارد و بـه بـروز   هاآنکارکرد و وظایف سازمانی 
. ]7[منجر گـردد  هاآنرفتارهاي مثبت و منفی از طرف 

رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی آثار و پیامدهایی بـر  
؛شـود رضایت شـغلی باعـث مـی   سازمان دارد، از جمله:

فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهـد  وريبهره
و ذهنی فرد تضمین شود، روحیـه  جسمیشود، سالمت 

هـاي  و مهـارت فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشـد 

آمـوزش ببینـد. عـدم رضـایت     سرعتبهجدید شغلی را 
. ]8شــود [شـغلی، باعـث کـاهش روحیـه کارکنـان مـی      

شناختی و به سطح روانپیامدهاي نارضایتی شغلی فقط 
هـاي  هـا و سـتیزه  رقابـت ؛شـود ابعاد فردي محدود نمی

صنعتی، اعتصابات، تنبیه و اخراج کارگران، اعمال نظـم  
همـه  چنینـی اینمستبدانه از طرف مدیر و دیگر مسائل 

محصول عدم رضایت شغلی و تضاد و تعارض مدیران و 
شـکل  کارفرمایان با کارکنان است. گاهی نیز این ستیزه

، کـاري کـم و غیبـت از کـار،   گیـرد پنهانی به خـود مـی  
از دیگـر عوامـل نمایـانگر عـدم     کفایتیبیوخرابکاري

هـاي  بـدین سـبب سـاالنه ضـرر    ؛ رضایت شغلی اسـت 
شود. نارضـایتی  هنگفتی نصیب اقتصاد ملی کشورها می

شغلی در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی جوامـع   
بر اساس مطالـب فـوق و   . ]9[کند نیز ایجاد اختالل می

گرفتـه نتایج تحقیقاتی که در زمینه رضایت شغلی انجام 
کارکنان از شغل خود کهدرصورتیتوان گفت، است، می

دهنـد و  بهتري از خود نشـان مـی  دراضی باشند، عملکر
. نتیجـه  آیندبرمیهاي جدید شغلی درصدد کسب مهارت

ت کـه  هـایی در کارکنـان، ایـن اسـ    وجود چنین ویژگی
یابد؛ از طـرف  خود دست میموردنظرسازمان به اهداف 

دیگر عدم رضایت کارکنان پیامدهایی را بـه دنبـال دارد   
رود و پیامدهاي مخـرب آن در  که از مرز سازمان فرا می

.شودسطح جامعه نیز مشاهده می
واکـنش نـوعی اسـترس شـغلی،  : استرس شغلی

شرایط و امکانات کند که زمانی بروز میوهیجانی است 
ها، منابع یا نیازهاي فرد شـاغل  شغل متناسب با ظرفیت

هـاي  عوامـل فـردي ماننـد کاسـتی    حـال درعین؛ نباشد
هـاي مقابلـه در   هاي شخصیت و راهشخصیت، خصیصه

استرس شغلی آثـار منفـی بـر    . ]10بروز آن مؤثر است [
نتایج سازمانی (مانند خشـونت در محـل کـار، افـزایش     

ادفات در محـل کـار، غیبـت و فرسـودگی     سوانح و تصـ 
آورد. نتایج استرس شغلی به محیط کـار  شغلی) وارد می

هـاي  محـیط سـایر شود و متعاقباً این اثر بهمحدود نمی
.]11شود [زندگی نیز منتشر می

ــلیمان   ــون س ــانی چ ــژاد (محقق ــور و 1383ن )، منص
در ]13[) 2012و اقبــــال (]12[) 2011همکـــارانش ( 
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تحقیقات خود به بررسی رابطه رضایت شغلی و اسـترس  
اند. نتایج تمامی تحقیقات ذکر شده، نشان شغلی پرداخته

داده است که استرس شغلی بر رضایت شغلی تأثیر منفی 
دارد. 

با استفاده از متغیر اسـترس  : مدل مفهومی تحقیق
گیـري، ارزیـابی عملکـرد، حجـم کـار و      شغلی (تصـمیم 

متغیرهاي مسـتقل و رضـایت   عنوانبه/اختیار) مسئولیت
متغیر وابسته، مدل تحقیق شکل گرفتـه  عنوانبهشغلی 
است.

روش بررسی
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از آنجـایی کـه   

دهـد از نـوع   قـرار مـی  رابطه متغیرهـا را مـورد بررسـی    
از کـه ایـن باشـد و از طرفـی بـه دلیـل     همبستگی مـی 

ها استفاده شـده اسـت از   پرسشنامه جهت گردآوري داده
باشـد. فرضـیات پـژوهش    نوع تحقیقـات پیمایشـی مـی   

باشد:زیر میصورتبه
هاي شغلی بر رضایت شغلی استرس: فرضیه اصلی

تأثیر معناداري (مستقیم) دارد.
گیري بـر  ): تصمیم1(يفرضیه: فرعیهاي فرضیه

رضایت شغلی تأثیر معناداري دارد.
): ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تـأثیر  2(يفرضیه

معناداري دارد.
/اختیار بر رضایت شغلی تـأثیر  ): مسئولیت3(يفرضیه

معناداري دارد.

): حجــم کــار بــر رضــایت شــغلی تــأثیر 4(يفرضــیه
معناداري دارد.

توان بـه  روایی را می: روایی و پایایی پرسشنامه
هاي گوناگون ارزشیابی کرد. در این تحقیق جهت روش

ــی     ــوري و روای ــی ص ــی از دو روش روای ــی روای بررس
محتوایی اسـتفاده شـده اسـت. روایـی صـوري تحقیـق       

و به تأیید رسیده استاتیدحاضر، با استفاده از نظرات اس
پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق حاضـر  به دلیل اینکه

بود و المللیبینبر گرفته از مقاالت انگلیسی و تحقیقات 
در ترجمه عبارات دقت بسیاري شده و در ضمن، مطالعه 

نفــر از حســابداران گویــا بــودن 30مقــدماتی بــر روي 
ایی محتـوایی  از روسؤاالت مورد سؤال قرار گرفته است 

برخوردار است.
براي تعیین میزان پایایی پرسشـنامه  در تحقیق حاضر

از روش آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد. اگـر ضـریب آلفـا      
/. باشــد پرسشــنامه از پایــایی قابــل قبــولی 7بیشــتر از 

.]14[برخوردار است
آلفاي کرونباخ و تعداد سؤاالت مربوط به کل 1جدول 

دهـد؛  هاي پرسشنامه را ارائه مـی پرسشنامه و زیر مؤلفه
کـل پرسشـنامه و   کـه مقـدار آلفـاي کرونبـاخ    ازآنجایی
است؛ لذا آزمون از پایایی قابـل  7/0از تربزرگمتغیرها 

باشد.میقبولی برخوردار
در ایـن بخـش از تجزیـه و تحلیـل    : آمار توصیفی

هـاي آمـاري از   آماري به بررسی چگونگی توزیع نمونـه 
ــعیت    ــیت، وض ــون جنس ــایی چ ــث متغیره ــلحی ، تأه

میزان تحصیالت پرداخته شده است.کار، سن و	سابقه
پـژوهش بـراي   در ایـن  : هاتجزیه و تحلیل داده

گیـري  بررسی متغیرها با توجه به حد وسط مقیاس اندازه
ها با اسـتفاده از  دادهاستفاده شد و یک نمونهtاز آزمون 

یید أتگردید؛ برايتجزیه و تحلیل SpssV.18افزارنرم

مدل مفهومی تحقیق-1شکل 

محاسبه پایایی سؤاالت پرسشنامه-1جدول 
منبعآلفاي کرونباختعداد سؤاالتمتغیر

]15[3915/0رضایت شغلی
]16[15874/0استرس شغلی
-18885/0کل پرسشنامه
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تحلیـل عـاملی   روشو عوامـل از  هـا  روابط بـین متغیر 
معـادالت سـاختاري بـا    سـازي  مـدل و تکنیـک  ییديأت

انجـام شـد، ایـن    LISREL 8.72افـزار  استفاده از نـرم 
افزارهـا جهـت اجـراي   یکی از مشهورترین نـرم افزارنرم

بـا هـدف   هـا  هایی است که مستلزم آزمون فرضـیه مدل
میـان  غیرمسـتقیم سنجش روابط همزمان، مسـتقیم یـا   

.باشدمیمتغیرها 
الزم است قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات 

گیري اطمینـان  براي هر مدل ابتدا از صحت مدل اندازه
حاصل شود. در این پژوهش تحلیل عـاملی تأییـدي بـا    

براي آزمون معناداري در مـورد  از تحلیل مسیر،استفاده 
ها صورت گرفت. این تحلیل توسط مدل معادالت عامل

انجام LISRELافزار آماري ساختاري و با استفاده از نرم
شد. 

هـا، قبـل از تأییـد روابـط     از مـدل هرکدامدر بررسی 
بایست از مناسب بودن و بـرازش مطلـوب   ساختاري می

گیري اطمینان حاصل نمود؛ که بدین منظـور  مدل اندازه
و سایر معیارهاي مناسب بودن برازش 2بایستی آمارة 

مدلی مناسـب  صورتبدینمدل مورد بررسی قرار گیرد؛ 

بـه  2هاي بهینه ذیل باشد. میزاناست که داراي حالت
باشـد و هـر چـه کمتـر     3از ترکوچکدرجه آزادي باید 

باشد بهتر است؛ زیرا این آزمون اختالف بین داده و مدل 
08/0از هرقـدر ، RMSEAدهد. شـاخص  میرا نشان
باشد)، بـرازش بیشـتر   ترنزدیکباشد (به صفر ترکوچک

معیارهـاي مـدل   کـه درصـورتی دهد و مدل را نشان می
برازش مناسبی را ارائه ندهد باید به اصالحات در مدل با 
استفاده از خروجی مربوط بـه اصـالح مـدل پرداخـت و     

ده به بررسی سؤاالت سپس با استفاده از مدل اصالح ش
ها در مدل پرداخت.و فرضیه

هایافته
مــدل در حالــت اعــداد -2شــکل : مــدل تحقیــق

بـر موجوددهد. اعداد) را نشان می(t-valueمعناداري 
مسیرهربرايt-valueمقدارنشانگرنیزمسیرهاروي
خروجـی درنباشـد دارمعنـی مقـدار ایـن اگـر .باشدمی
ایندر. شودمیدادهنشانرنگقرمزصورتبهافزارنرم

/اختیـار بـه   بـراي مسـیر مسـئولیت   tتحلیل مقدار آماره 
بـوده و در نتیجـه معنـادار    96/1باالتر از رضایت شغلی

مشخصات جمعیت شناختی براي نمونه مورد بررسی-2جدول 
درصدگروهمتغیر

5/61مردجنسیت
5/38زن

3/36مجردوضعیت تاهل
7/63متاهل

8/21سال25کمتر از سن
3/60سال35تا 26بین 
6/15سال45تا 36بین 
2/2سال55تا 46بین 

5/14کاردانیتحصیالتمیزان
6/72کارشناسی

8/12کارشناسی ارشد
2/40سال5زیر کارسابقه

38سال10تا 6بین 
9/8سال15تا 11بین 
4/8سال20تا 16بین 

5/4سال21باالتر از 
100جمع
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باشد.براي سه مسیر دیگر معنادار نمیباشد ومی
مدل کلـی در حالـت تخمـین اسـتاندارد را     -3شکل 
دهد. فقط در حالت تخمـین اسـتاندارد امکـان    نشان می

متغیـر  کننـده تبیینمقایسه بین متغیرهاي مشاهده شده 
دهندهنشانمکنون وجود دارد و مدل در حالت استاندارد 

این است که چه میـزان از واریـانس مربـوط بـه متغیـر      

)t-valueمدل در حالت اعداد معناداري(-2شکل 

استانداردمدل در حالت ضرایب -3شکل
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شود.متغیر مشاهده شده تبیین میمکنون توسط 
افزار لیزرل مقداربا توجه به خروجی نرم: تأیید مدل

2 اسـت  3از تـر کوچکو 47/1به درجه آزادي برابر
مناسبی است. پایین بودن میزان این شـاخص  که مقدار

تفاوت کم میان مدل مفهـومی پـژوهش بـا    دهندهنشان
RMSEAهاي مشاهده شده است؛ همچنین مقدار داده
باشد. عـالوه  می08/0از مقدار ترکوچکو 0/052ر براب
کمتـر باشـد،   RMSEA، هرچه میـزان شـاخص   2بر 

هاي تري برخوردار است و شاخصمدل از برازش مناسب
(NFI – NNFI – IFI – CFI)0/9مقـدار  ازتربزرگ

از مقـدار  تـر بـزرگ AGFIوGFIهاي است و شاخص
است؛ پس مدل از برازش مناسب برخوردار اسـت و  8/0

باشد.مورد تأیید می
بـراي متغیـر   دهـد ضـریب تعیـین    نشان می4جدول 

دهـد نشان میو هورد شدآبر12/0مقدار رضایت شغلی
/اختیـار و  گیري، ارزیابی عملکـرد، مسـئولیت  تصمیمکه 

% از تغییـرات  12تنهـا اندتوانستهرفتههمرويحجم کار
ضـریب  . با توجه بـه مقـدار  تبیین کنندرا رضایت شغلی

/اختیار بر مسئولیتثیر أتوان گفت تمیtو آماره استاندارد
ــاي   ــادار بـــوده و متغیرهـ روي رضـــایت شـــغلی معنـ

گیري، ارزیابی عملکرد و حجم کار تأثیر معناداري تصمیم
.اندنداشته

گیريبحث و نتیجه
هـایی تـأثیر اسـترس    فرضـیه پژوهش حاضر با طـرح 

گیري، ارزیابی عملکرد، مسئولیت/ اختیار، شغلی (تصمیم
حجم کار) بر رضایت شغلی را بررسی و آزمون قرار داد. 
نتایج نشان داد که استرس شغلی بر رضایت شغلی تأثیر 

هــاي پــژوهش بــا نتــایج دار و منفــی دارد. یافتــهمعنــی
جامعـه آمـاري   در ]17[) 1383نـژاد ( تحقیقات سـلیمان 

در ]12[) 2011هـاي دولتـی، منصـور (   کارکنان سازمان
) 2012جامعه آماري کارکنان ارتباطات پاکستان و اقبال (

ــوایی،  ]13[ ــک ه ــاي ترافی ــاري کنترلره ــه آم در جامع
گیـري،  مطابقت دارد؛ همچنین نتایج نشـان داد تصـمیم  

ارزیابی عملکرد و حجم کـار بـر رضـایت شـغلی تـأثیر      
/اختیار بر رضـایت شـغلی   داري ندارد؛ اما مسئولیتمعنی

هاي برازندگیبررسی شاخص-3جدول 
مقادیرهاشاخص
X262/182
Df124
X2/df47/1
RMSEA0/052
GFI90/0
AGFI86/0
NFI94/0
NNFI97/0
IFI0/98
CFI0/98

براي مدل فرعیو نتیجه فرضیه t،ضرایب تعیین، آماره استانداردضرایب خالصه -4جدول
پژوهشفرضیاتنتیجه ضریب تعیینtآماره استانداردضریب فرعیفرضیات 

رد02/014/012/0رضایت شغلی←گیري تصمیم
رد03/019/0رضایت شغلی←ارزیابی عملکرد 

ییدأت-24/2-52/0رضایت شغلی←/اختیار مسئولیت
رد24/014/1رضایت شغلی←حجم کار 
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دار و منفی دارد. تأثیر معنی
یـق  هاي تحقبا توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه

شود: با توجه به نتیجه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می
به دست آمده در رابطه با بررسی تأثیر استرس شـغلی و  
رضایت شغلی که حاکی از رابطه معکوس بـین ایـن دو   

گـردد کـه در جهـت    متغیر است، به مدیران پیشنهاد می
کاهش استرس کارکنان خـود اقـداماتی را انجـام دهـد؛     

هاي شـغلی را  ات کافی جهت انجام مسئولیتمثالً اختیار
هـاي  به کارکنان خود بدهند، حـوزه کـاري و مسـئولیت   

شغلی کارکنان خود را مشخص نماینـد. تعـارض نقـش،    
ابهام نقش، مشکالت اقتصادي نیز از دیگر عواملی است 
که ممکن است باعث ایجاد استرس در کارکنـان شـود؛   

ایـن عوامـل نیـز    شود که بـه لذا به مدیران پیشنهاد می
توجه نمایند.
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Abstract
Background and aims: Job stress is an important factor in creating physical and mental
problems for the employees and has negative consequences for the organization. The
present study aims to examine job stress (decision making, performance evaluation, work
load and responsibility/ authority) on job satisfaction of the accountants.
Methods: This is an applied study using correlation analysis to examine the relationship
between the variables. The required data is collected using JRTS questionnaire
(Kahn et al. 1964). The Michigan’s organizational assessment questionnaire is selected as
the scale of job satisfaction. The population includes all accountants employed in
manufacturing, merchandising and service enterprises of Yazd. Using simple random
sampling, 179 individuals are selected between them as the sample. The data is also
analyzed by LISREL software.
Results: Due to the absolute value of the t-statistic 2.72 and the negative amount of impact
0.20, it can be concluded that job stress have a significant and negative impact on job
satisfaction.Further, according to the absolute value of the t-statistic for the decision,
performance evaluation and workload that is less than 1.96, it can be concluded that these
components have no significant effect on job satisfaction. The absolute value of t-statistics
of the components of responsibility / authority is equal to 2.44 and the amount of impact is
negative and equal to 0.52; therefore, it can be concluded that the responsibility / authority
have a significant and negative impact on job satisfaction.
Conclusion: Considering the impact of job stress on job satisfaction, implementing effective
strategies by managers is imperative to reduce job stress of accountants such as specifying
the scope of work and giving sufficient authority to perform job responsibilities.

Keywords: Job satisfaction, Job stress, Work load, Performance evaluation, Responsibility/
authority.
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