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 چکیده
زجملهوابستگیدردورانکودکی(میانزناانوهایفردی)اونیزتفاوتدرویژگیهایجنسیتیحاکمدرمحیطکارتبعیض

هاازشودکهزنانشاغلدربسیاریازحرفهشود.اینعواملسببمیکندهدرارتقایشغلیمحسوبمیمردانعواملیتعیین
هاییمواجاهشاوند.واژوهشارتقایشغلیمراحلدشواریراسپرینمودوباچالشیبرایدستیابیبههحرفهحسابدارجمل

ویمایشیاست.جامعهآماریتحقیقشاملحسابداراناستانگلستان-حاضرازلحاظهدفکاربردیوازنظرماهیتتوصیفی
آوریاطالعااتورسشانامهباودهوباشد.ابزارجما یگیریبهصورتتصادفیسادهمنفربودهوروشنمونه191مشتملبر

استفادهشدهPLSافزارسازیمعادالتساختاریوتجزیهوتحلیلمسیردرنرمهایوژوهشازروشمدلجهتآزمونفرضه
آناساتکاهدهدجنسیتووابستگیدردورانکودکیبرارتقایشغلیحسابدارانتاثیرداردوبیانگرمیهانشاناست.یافته

زناننسبتبهمردانویشرفتشغلیکمتریدارندوافزایشوابستگیبهوالدینبرسیرویشرفتشغلیتاثیریمنفیوکاهنده
دارد.جنسیتخودنیزبروابستگیدردورانکودکیتاثیرداردودرجهوابستگیافرادعالوهبرنوعتربیتوالدینمتاثرازتفاوت

 باشد.میانزنانومرداننیزمیهایجنسیتیموجود

.هایفردیجنسیت،وابستگیدردورانکودکی،ارتقایشغلی،تبعیضجنسیتی،ویژگی:کلیدی واژگان


 مقدمه
هارابهخودمشغولکردهاست.هرچندشغلوحرفههاوملتها،دولتاشتغالازجملهمسائلیاستکههموارهذهنانسان

آناننیزشودولیبابعدفردی،خانوادگی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیهامربوطمیمعیشتیانسان-تصادیبهظاهر،بهبعداق
هاازباشد.دربسیاریازحرفهمسئلهموفقیتوارتقایشغلیهموارهموردتوجهافرادشاغلدرحرفهمیارتباطتنگاتنگدارد.

هاییمواجههستندوزنانموفقدراینحرفهمراحلدشواریرایشغلیباچالشارتقاحسابداری،زنانبرایدستیابیبهجمله
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افرادشاغلدرسطوحمدیریتیمردانمیسپرینموده اکثر زیرا اینسقفشیشهاند؛ ایمان ارتقایسازمانیزنانباشندو
آن بهتالشمضاغفبرایدستیابیبهموقعیتگشتهو مجبور را توانمندیهایسازمانیباها مردانیکسانهاییوجود با
ترینبحثمربوطبهمشاغل،کهبرایاحرازشغلضروریاستوزمینهرابرای(.مهم1591)رحمانیوآدمویرا، نمودهاست

آورد،بررسیوتعیینعواملفردیبرایورودبهحرفهاست.برایمثالزناننسبتبهموفقیتوویشرفتشغلیفراهممی
اعتمادمردا رهبریکمتریدارندبهن و تحلیل توان و کمتر ثباتاحساسی مارتل)هیلمن، نفسکمتر، 1بالکو ،1993.)

هایآراموبهدورازهمچنینزنانبهصورتفطریفاقدروحیهالزمبرایورودبهمخاطراتهستندوتمایلدارنددرمحیط
ها(.وابستگیافرادبهوالدینشانکهازدورانکودکیدرآن1591وحسینیان،برخوردهافعالیتنمایند)حسینوور،حاجیوور

توانددهد.میزانوابستگیکهمیالشعاعقرارمیشودنیزازدیگرعواملفردیاستکهویشرفتشغلیافرادراتحتنهادینهمی
 حوهعملکارکناندرمحلکارتاثیربگذاردحتیممکناستبرنبستهبهنوعتربیتوالدینوجنسیتافرادمتفاوتباشد

(نشان1995)5رغمتفاوتدرخصوصیاتفردیمیاندوجنس،دیویدسونودالبیعلی .(1،1111میشل،برلیوورابرت رنفرو)
درحمایتاز اکثرمطالعاتنوعشخصیتی، قاط ومستقلهستند. جسور، دادندکهحسابدارانزنهمچونمردانباهوش،

اند.درنتیجهمحققانبایدشانمبنیبراینکهنوعشخصیتیزنانباموفقیتدرحسابداریناسازگاراست،موفقنبودهعایاد
کنندکهبعدازایمشابهیبرایمردانوزنانمتصورباشند.زنانزیادیدررشتهحسابداریتحصیلمیهایحرفهویشرفت

هاودانشخودکسبنماینداماهنگامورودبهحرفهیدوارندموقعیتیمتناسبباتواناییوام اتمامتحصیلروانهبازارکارشده
گردد.اینمشکالتکهناشیآلشانمیهایایدههابهموقعیتشوندکهباعثعدمدستیابیآنرومیباموان ومشکالتیروبه

شود.ایننبرایدستیابیبهسطوحباالیشغلیمیباشد،موجبدلسردیوعدمتالشزناازقائلشدنتبعیضجنسیتیمی
سازیزنانتکیهدارد؛بهطوریکهاندیشمنداناجتماعیهموارهبرجوام امروزیبرتوسعهوایداروتوانمند درحالیاستکه

توجهبهمطالبگفته(.با1571اند)نوروزی،رف موان جنسیتیبهعنوانلزومتحققتوسعهاقتصادیواجتماعیتأکیدداشته
جنسیتبرارتقایشغلیونیزبررسیتاثیرجنسیتووابستگیدردورانکودکیبرتاثیر سیرشده،وژوهشحاضردرصددبر

باشد.وابستگیدردورانکودکیدرمیانحسابداراناستانگلستانمی
 

 مبانی نظری
یشغلیبالقوهامریمطلوباست.بااینحالوسازکسبساابقهوکندارتقابرایهرفردیکهدرسازمانیانهادیکارمی

داندواگرچنینامریصورتنگیردیاارونادیکنادهایمرتبطبایکحرفه،فردشاغلارتقایشغلیراحقخودمیمهارت
 باینرضاایتشاغلیو(.درواقا1571انجامد)عباسیوفانی،داشتهباشداحتماالبهنارضایتیویوکاهشبازدهکاریمی

(.گرچهویشرفتشغلی1591ویشرفتشغلیکارکنانرابطهمستقیمومثبتیوجوددارد)حسینزاده،مصالییزادهوسعادت،
هاونیازهایمتفاوتیدارنادشود؛امامردانوزنانخواستهموجبایجادانگیزهوافزایشرضایتدرزندگیشغلیکارکنانمی

                                                           
1
 . Hielman, Block & Martell  

2
 . Renfro-Michel, Burlew & Robert 

3
 . Davidson & Dalby 
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یشرفتشغلیمردانوزنانتفاوتوجودداردومرداننسبتبهکارمندانزنبیشترتمایلدارنادکاهباهمقاامبنابراینبینو
(.1،1111)جنی مدیریتارشدمنصوبشوند

ایباالتردرجایگاهسازمانیاستکهبرحسبلیاقات،ارتقایشغلیبهمفهومگذرانیکمرحلهسازمانیورسیدنبهمرحله
(.درواقا ارتقاایشاغلیفرایناد1591قتوخبرگی،تخصصوجایخالیدرساازمانو...اسات)شااهعلیزاده،کارایی،د

کند.برویشرفت،بهبودوگسترشدانش،مهارتوتواناییاست.ارتقایشغلیافرادرادردستیابیبهاهدافارزشمندیاریمی
ساقف»هاایتحقیقایدرباارهاساتعارهکند.مرورنوشاتهنانایفامیهانقشمهمیدرارتقایشغلیکارکایناساسسازمان

قاانونیو هابدوناعتبااردهدکهاینمفهومداللتبروجودمانعیغیرقابلنفوذداردکهدراکثرسازماننشانمی«ایشیشه
(.اعتقاادباه1،1111د)آلستونآورهاینانوشتهوضمنیازارتقایزناندرسازمان،ممانعتبهعملمیصرفابرحسبتوافق

هاایاینکهبرخیمشاغلزنانهوبرخیمردانههستنددرمیانافرادبسیاریازجوام مرسوماست؛درحالیکاهتوزیا شاغل
هایمختلفوجودناداردوآنچاهباهچشامدهدهیچچیزیذاتازنانهیامردانهدرشغلمختلفدرکشورهایدنیانشانمی

هایگوناگوننسبتدادهشدهوآننیزازکشوریبهکشوردیگرمتفااوتهایجنسیتیاستکهبهشغلکلیشهخوردفقطمی
هاایاروواییباهنیازدنباالادغاامصاریظمالحظااتجنسایتیدروارو ه1111(.برنامهبودجهسال1571است)اسفیدانی،

دهدکهبااوجاود(نشانمی1111)5گسن،رابیسونوریگا گذاریاست.مطالعاتسورا،آنفینسن،فولدز،کرزنس،السرمایه
هااوجاوددارد.مفااهیمایدررابطهبانحوهدرکجنسیتوتعاملجنسیتیدرطاولایانوارو هچنیناهدافیتنوعگسترده

موالناشیهایاخیرواردمباحثاجتماعیشدهاست،جنسرامعوتفاوتگذاشتنمیانآندوکهازسال«جنسوجنسیت»
دانددرصورتیکهجنسیتانتظاراتاجتماعیازسازد،میهایبیولو یکیوآناتومیکیکهزنانراازمردانمتمایزمیازتفاوت

کندکهگرایشمشاغلزنانهبرایایاناساتکاههایجنسیتیتاکیدمی(.تئوری1571رفتارمناسبهرجنساست)جزنی،
طورکهدربیشترجواما ،باشد)نظیرآموزگاری،ورستاری،نظافتووذیرایی(ودرستهمانمیانعکاسیازنقشخانگیزنان

هاا(.فمنیسات1577باشد)کااظمیواوروجعفاری،ارزشمیهانیزکمارزششدهاست،اینمشاغلومهارتکارخانگیکم
نیستند.بهطورکلیچهارنگرشفمنیستیوجوددارد:عقیدههایرهاییزنانهمهایتوضیظفرودستیزنانیاراهدربارهشیوه

واردازدومعتقدنادزنااندرجامعاهدیدگیزنانمایلیبرال،مارکسیست،رادیکالوسوسیالیست.هرچهارنگرشبهعللستم
)آباوتونظاردارنادشوندامادرتعبیرعللاینسرکوبوراهبردهایویشنهادیخودبرایچیرگیبرآناختالفسرکوبمی
هستندونسبتبهمردانصالحیتکمتریدارنادنیاز«نسلدوم»اینکهزنان(.1571؛ترجمهنجمعراقی،1،1991واالس

(نشااندادباورهااو1111)1(..واژوهشساتلز،کوتیناا،ماالیواساتوارت3،1113ایاست)فلمیناگیکتصورقالبکلیشه
هایمردانارزیابیترازفعالیتارزشهایزنانراکمداندوفعالیتشایستهوالیقمیهاییکهزنانراکمترازمردانگرایش
شودبلکهانگیزشدرونیواحساسشایستگیوهایمعتبرومدیریتیمیکندنهنهتنهامان ارتقایشغلیزنانبهموقعیتمی

شودومرداننیزاحسااسلکارفقطعلیهزناناعمالنمیکند.البتهتبعیضجنسیتیدرمحهارانیزتخریبمیکارآمدیآن

                                                           
1
 . Jenny 

2
 . Alston 

3
 . Sora, Anfinsen, Foulds, Korsnes, Lagesen, Robison & Ryghaug 

4
 . Abbot & Wallace 

5
 . Fleming 

6
 . Settels, Cortina, Malley & Stewart 
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شودکهمردانازتارکصافاتمرداناه(.رفتارقالبجنسیتمان ازآنمی1،1111کنند)وودهامز،لووتونوشیانتبعیضمی
؛1،1111رودمانسازدوجههمردانهخودرادرمحیطکارحفظکنند)مااسراکاوزین،فاالنولذتببرندوآنانرامجبورمی

شانرامحدودساخته،ممکناستکنندجنسیتآنانویشرفتشغلی(.زمانیکهکارکناناحساسمی5،1111رودمنومسچر
،1برایاتواشامینکیایازآنانرفتارهایناسالمیراعلیهسازمانبهصورتاعتراضیاانتقاممرتکبشوند)آمبروز،سایعده
شناختینظیرویامادهایهاییبرسازمان،تاثیراتمنفیرواندرمحیطکار،عالوهبرتحمیلهزینه(.رفتارهایانحرافی1119

نفسوافزایشاسترسجایی،کاهشاعتمادبهمنفیدرسالمتروانیوجسمانی،تضعیفروحیهکارکنان،افزایشغیبتوجابه
(.3،1111رانیزبههمراهدارد)بولینگوبهر

ایوخانوادگیزنانوخودداریهمسرانازهمکاریباآناننیزموجبعادمدساتیابیزناانباههایحرفهشناهماهنگینق
هامیسرباشد،کارانجاممدودرمواردیکهجم وتلفیقنقشهامیسطوحباالیشغلیشدهکهدرنتیجهبهبروزتضادنقش

(.عواملینظیرحمایت1،1113تریپ،لوگینبول،کرونیسترولینداسترومکند)النوخانوادهدرنظرزن،اهمیتیکسانیویدامی
وذیریکاری،مناب فردیوکیفیتزندگیبرعدمتوازنبینخانوادگی،حمایتسازمانی،رضایتشغلی،انگیزهشغلی،انعطاف

تاواننتیجاهگرفاتاینمای(.بناابر1597کاروزندگیزنانشاغلدرعرصاهاجتمااعتاثیرگاذاراسات)داوودیوشمسای،
گذارنادوهایبیننقشیتاثیربیشتروشدیدتریرویزناندارد؛چنینتعارضاتیوظایفیچندگاناهباردوشزنمایتعارض

ایهایجنسیتیویشرفتحرفاهکند.درحالیکهتوزی وظایفخانوادهبهنقشمسائلیتازهرادراینمیانبرایاومطرحمی
هاای(.چنانچهزناندربرقراریتعادلبیننقاش7،1117الخواهدداشت)وگرن،انکلین،تروتسوکوگلووینازنانرابهدنب

شود،بلکهسازمانودرساطحیبااالترگرخودفردمیروشوند،ویامدهایآننهتنهاگریبانبهخانوادگیوشغلیبامشکلرو
(.1591اهانی،جامعهنیزازاینمشکالتدورنخواهندماند)فر

ایعااطفیواحساسایداردرانیازشاودوریشاهتاثیروابستگیبهوالدینراکهبهعنوانیکیازعواملفردیشاناختهمای
احساسشاخصازتعاادل«وابستگی»کندبیانمی7توانبرویشرفتشغلینادیدهگرفت.همانطورکهنظریهوابستگینمی

(.نظریهوابستگیماهیتویوندهایعاطفیبین9،1917باشد)آینزورسفرادمهمدرزندگیمیبهینهبیننزدیکیودوریبها
کنندهتاثیراتبلندمادتیکند.درایننظریهفرضبرایناستکهتجارباولیهکودکازوابستگیبهمراقبتافرادراتبیینمی

(.شخصیتوروابطاجتماعیانسانبهشدتمتاثراز11،1111درروابطاجتماعیوتنظیمفشارروحیدربزرگسالیدارد)اسهد
(.درواق هیچتغییریبهاندازهتجاارب1597کیفیتوابستگیاودردورانکودکیاست)روحیبرندق،قاضیزادهواسکاف،

وابساتگیدراکثار(.اصاطالح11،1977تواندبررویرشدشخصیتیاوتاثیربگذارد)هازنوشیوراشنمیکودکدرخانواده

                                                           
1
 . Woodhams , Lupton & Xian  

2
 . Moss-Racusin, Phelan & Rudman 

3
 . Rudman & Mescher   

4
 . Ambrose, Seabright & Schminke 

5
 . Bowling & Beehr 

6
 . Lantrip, Luginbuhl,  Chronister,  Lindstrom  

7
 . Wegren, Nkulin, Trotsuk & Golovina 

8 . Attachment Theory 
9
 . Ainsworth 

10
 . Ashead 

11
 . Hazan & Shaver 
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وردازانیادگیریمعتقدندکهنخستینرابطهشخص،ازریهشود.نظبهکارگرفتهمی1مواردبهوسیلهطرفداراندیدگاهیادگیری
(.طرفداراننظریهیادگیریوابساتگیراشاکلیاز1،1971آید)سیرز،ماکوبیولوینوایستگینوزادبهمادرشبهوجودمی

هاکودکوابستهنهتنهادرصددجستجویتماسبامادرشاست،بلکهدائمادرصددکسابانند.بهعقبدهآنددرماندگیمی
بزرگسالیبیمارگونهاست.وابستگیشاکلگرفتاهدردورانکاودکی تاییدووذیرشازجانبدیگراناستوچنینویژگیدر

هایشخصیتیافرادنیزباشد.برخیویژگیکنندهتواندمنجربهبروزرفتارهایخاصیشودوتعیینمی


 پژوهشپیشینه 
بامطالعهبررویکشورهایدارایر یماجباری)فرانسهوایتالیا(وکشورهایدارای (1111)5بنوری،آمیسیسوفالکونیری

مالانتصابمدیرانهایجنسیتینشاندادندسهمیهجنسیتیهیچتاثیریبراحتر یماختیاری)انگلستان(درخصوصسهمیه
هاندارد.اجراییزنوهیئتمدیرهدرهرکدامازاینر یم

آرگیلوراوندا دریافتندکهجنسیتحتیبرکیفیتخدماتحسابرسینیزتاثیر1119)1گارسیا، گذاراستواثرجنسیتیاز(
.افتداولینسالانتصابیکهمکارزنبرایجایگزینییکحسابرسمرداتفاقمی

هاوقوانینجنسیتیبرویشرفتشغلیدرهایخانوادگیوویژگی(درمطالعاتخوددرخصوصتاثیروابستگی1117)3لمن
باشد.موسساتحسابداریدریافتکهاینمواردبرموفقیتشغلیموثرمی

شریدان ریندفلیشو حسابدارانشرکت1113)1آداوا، از مصاحبه با گراییهمچنانبهندکهجنسیتهایحسابداریدریافت(
سازیباورهایقالبجنسیتیدربارهکنندکهدرونیشودونیزبیانمیهایزنانتشدیدوتکثیرمیصورتمحدودنمودنآرمان

هایحسابداریسببجبههگرفتنمقابلنوعخاصیازتوانندانجامدهندودخالتدادناینموارددرشرکتآنچهزنانمی
امساعدبرایزنانشدهاست.وضعیتن

-1شمرد:المللیرابدینصورتبرمی(سهعاملمهمدرارتقایشغلیزناندرمشاغلبین1111)7والک،ونانگنووندرولد
اهمیتمیخانواده خود دختران اشتغال و آموزشعالی به که آنهایی بیندهند، کسبمشاغل به را ارتقاها برای المللی

بقهخانوادگیترغیبمیموقعیتط مهارت-1کنند فناوریتشویقبرایکسبدانشو علمو خوزه در تشوسقو-5ها
المللیبرایزنان.حملیتازخانوادهبرایکسبشغلبین

کندکهتعارضنقشیزنانبیشتر(دروژوهشیباعنوانتعارضنقشزناندرخانوادهوکاربیانمی1597حبیبوورگتابی)
هاتاثیرگذاشتهاستتاکیفیتزندگیخانوادگی.رویکیفیتزندگیکاریآن

،هایآموزشیجهتکسبمهارت(دریافتندکهارتباطمعناداریبینایجادعدالتسازمانی،وجوددوره1593ملکیوعطایی)
هاوگیریمیزانمشارکتزناندرتصمیمرسمی،هایارتباطیغیروذیری،حضوردرشبکهنفس،تقویتریسکبهتقویتاعتماد

ارتقایشغلیوجوددارد.

                                                           
1
 . Learning Theory 

2
 . Sears, Maccoby & Levin 

3
 . Bennouri, Amicis & Falconieri 

4
 . Garcia, Argiles & Ravend 

5
 . Lehman 

6
 . Adapa, Rindfleish & Sheridan 

7
 . Valk, Van Engen & Van der veld 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             سوم)جلد  9311 زمستان ،33 ، شماره3دوره   

 

71 
 
 

کهمتغیرهایفرهنگسازمانیحاکم،تمایلنداشتنزنانبهارتقاودروژوهشی(1591هاشمی،میرحسنی،خلوتیوعاصفی)
نموان ارتقایشغلیزنانهایجسمیوروانیزنان،کماهمیتتریترینموان وویژگیهایجنسیتیدرجامعه،مهمکلیشه

تلقیشدهاست.
بهایننتیجهرسیدند،عواملموثربرموفقیتشغلیزنانحسابداردرایران،(درتحقیقخودباعنوان1591رحمانیوآدمویرا)

رموفقیتشغلیهایاجتماعیازعواملموثربکهعواملفردی،تعادلبینکاروخانوادهودارابودنمربیوجضوردرشبکه
  باشدوعواملفردیباالترینرتبهرادردستیابیبهموفقیتداراست.زنانحسابدارمی

هایدوگانه)خانوادگیوشغلی(فشارهای(درتحقیقخوددریافتندزنانبهدلیلداشتننقش1591حسینووروهمکاران)
درمحلکارمتحملمی ازسویدیگرمردانزیادیرا برعهدهزنانمینیزمسئولیتشوند؛ رندواینگذاهایخانوادگیرا

 شود.زنانمیعواملمان ارتقایشغلی

 

 پژوهش های یهفرض
جنسیتبرویشرفتشغلیحسابدارانحرفهایتاثیردارد.-1
وابستگیدردورانکودکیبرویشرفتشغلیحسابدارانحرفهایتاثیردارد.-1
 .دردورانکودکیتاثیرداردجنسیتبروابستگی-5



 روش پژوهش
ویمایشیاست.جامعهآماریتحقیقشاملحسابداراناستان-وژوهشحاضرازلحاظهدفکاربردیوازنظرماهیتتوصیفی

آوریاطالعاتازورسشنامهباشد.جهتجم گیریبهصورتتصادفیسادهمینفربودهوروشنمونه191گلستانمشتملبر
ورسشنامهمتشکلازدوبخشبودهکهبخشاولمربوطبهسواالتعمومیوبخشدومبهسواالتدهشدهاست.ایناستفا

دهنذگاندرخصوصمواردیازقبیلشناختیواسخاصلیاختصاصیافتهاست.سواالتعمومیدربرگیرندهاطالعاتجمعیت
گیریمتغیرهایسوالجهتاندازه11وسواالتاصلیشاملجنسیت،سن،عنوانشغلی،سابقهشغلیوسطظتحصیالتبوده

ازاینوژوهشمی 11باشد. سوالآندرخصوصمتغیروابستگیدردوران3سوالآنمربوطبهمتغیرجنسیت،3سوال،
ایگزینه3گیریاینمتغیرهاازطیفلیکرتگیریمتغیرارتقایشغلیاست.جهتاندازهسوالآنجهتاندازه1کودکیو

 استفادهشدهاست.سواالتورسشنامهبانظرمتخصصانوصاحبنظراندربچندمرحلهاصالحونهاییشد.

 

  پژوهش جامعه آماری
خواهدبود.1597قلمرومکانیتحقیقحسابداراناستانگلستانخواهدبودوقلمروزمانیتحقیقسال
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 ها آن یریگ اندازهمتغیرهای پژوهش و نحوه 
می:متغیرهایونهان درمدلریاضیبکارگرفته عنواننهاده بهرسیدنبرایکههستندمنابعیهمانوشونداینمتغیرهابه

میموردمطلوبنتیجۀ نممستقیصورتبهکهگیرند،استفاده مشاهده براستندیقابل آزمونیریگاندازهیو از وهاآن
 :شوند یممیخودبهدوگروهمستقلووابستهتقسزینرهایغمتاینشود،یمختلفاستفادهمهایورسشنامه

طرفهازآنخارجکیهایکانیووردیگیقرارنمکانیکههرگزهدفنوکویشودگفتهمیریمتغیرهایونهانمستقل:بهمتغ

.شوندیمستقلمدلمحسوبمیرهایمتغتیجنسق،یشدهاست،کهباتوجهبهمفهومومدلتحق
برخالفمتغمتغیرهایو تمامیرهاینهانوابسته: در میمکنونمستقلکه دارا یرهایمتغباشند،یمعادالتنقشعلترا

ریمکنونوابسته،بهمتغریمتغگری.بهعبارتدباشدیمکنونمستقلمیرهایازمعادالتمعلولمتغیمکنونوابستهدربرخ
دریوابستگریمتغق،یکهباتوجهبهمفهومومدلتحقرد،یرارگطرفهقکیکانیوکیلکههدفحداقیشوداطالقمیکنون

.شودیحسابدارانمتغیرمکنونوابستهمدلمحسوبمیشغلشرفتیوویدورانکودک
مستقلحالتوابستهداردونسبترینسبتبهمتغریمتغنیایعنیمستقلدرونزااستریمتغکییانجیمری:متغیانجیمریمتغ

متغ وابریبه حالتمستقلدارد کانیوکییعنیسته و آنوارد آنخارجمکانیوکیبه اشودیاز بهصورتریمتغنی.

.موثرباشدتواندیمستقلووابستهمیرهایمتغرابطهزانیمایبرجهترابطهمیرمستقیغ
متغیرهایمتغ سؤاالتگریبهعبارتدرند،گییمقراریرگیموردمشاهدهواندازهماًیهستندکهمستقییرهایقابلمشاهده:

.باشندیقابلمشاهدهمیرهایورسشنامههمانمتغ

 

  های پژوهش یافته
در1تا1هموارهبین KMOمقدارمحاسبهشدهاست. KMOهابرایتحلیلعاملیمقدارجهتبررسیمناسببودنداده

هابرایتحلیلعاملیمناسبنخواهدبودواگرمقدارآنباشد،داده1531کمترازKMOنوساناست.درصورتیکهمقدار
باشد،157توانبااحتیاطبیشتربهتحلیلعاملیورداخت،ولیدرصورتیکهمقدارآنبزرگترازباشد،می1519تا1531بین

بیندادههمبستگی کهایموجوددر برایحصولاطمیناناز برایتحلیلعاملیمناسبخواهدبود. گیریازفایتنمونهها
وعددمعناداریآزمونبارتلت157ترازبزر  KMOآزمونبارتلتاستفادهشدهاست.دراینوژوهشباتوجهبهاینکهعدد

153>sig هابرایاجرایتحلیلعاملیمناسباست.بهمنظوربررسیوایاییدرونیورسشنامهازضرایباستدرنتیجهداده
ایبآلفایکرونباخووایاییترکیبیاستفادهشدهاست.وایداریدرونینشانگرهمبستگیبینیکسازهوبارهایعاملی،ضر

مالکبرایمناسببودنضرایببارهایعاملیشاخص مقدار است. آن به نتایجمی151هایمربوط با مطابق که باشد
باخنشانازبرایآلفایکرون157بضریببیشترازاست.کس151ذودستآمدهضرایببارهایعاملیسواالتبیشترازبه

اندازه وایاییترکیبیوایاییمناسبابزار صورتیکهمقدار در  (CR)گیریدارد. از وایداریدرونی157بیشتر نشاناز شود
نشانمی151مناسبداردومقدارکمتراز وایاییرا 1دهد)نانلینبود برایسنجشرواییهمگرا1977،  AVE ازمعیار(.

شاخصاستفادهمی با نشانمیشودکهاینمعیارمیزانهمبستگییکسازه دهد؛هرچهاینهمبستگیبیشترهایخودرا

                                                           
1
 . Nunnally 
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برازشنیزبیشتراست.ضرایببه بهشرحجدولباشد، وایاییترکیبیورواییهمگرا دستآمدهازمحاسبهآلفایکرونباخ،
ذیلاست:

 گیری برازش مدل اندازهالصه (: خ9جدول )
 

 

 



ب برای بعدی رازشمدلمعیار متفابلاندازههای عاملی بارهای واگرای روایی بررسی شامل که است واگرا روایی گیری
بارهایخودش(ورواییواگرایفورنلوالرکر)همبستگیهرسازهباسایرسازه)همبستگیهرشاخصباسازه ها(است.

هابیشترباشد.باتوجهبهنتایجباسایرسازهعاملیمتقابلهرسوالباسازهخودشبایدازمقداربارعاملیمتقابلاینسوال
رواییواگرایفورنلوالرکرنشاندستآمدهرواییواگرایبارهایعاملیمتقابلتاییدمیبه دهندهرواییواگرایهرشود.

آید.دستمیبهAVEهااست.اینمقدارازجذرسازهباسایرسازه

 و الرکرنتایج سنجش روایی واگرا به روش فورنل : (2)جدول 

 

 

 

باشدکهنشانازمناسبهامیشوداینمقداربرایهرسازهباخودشبیشترازسایرسازهطورکهدرجدولمشاهدهمیهمان
واگرا روایی جم بودن اطالعات تحلیل و تجزیه منظور وژوهشاست.به این در الرکر و فورنل وسیلهی به شده آوری

RوGOFورسشنامهازمعیارهای
هابااستفادهازاستفادهشدهاست.درصورتمناسببودنبرازشساختاریمدل،فرضیه 2

بآزمونمی(t-value)ضرایبمعناداریمسیر اینبخشابتدا توصیفیوسپسبهبررسیفرضیاتوژوهششود.در هآمار
ورداختهشدهاست.چگونگیتوزی نمونهآماریازحیثمتغیرهایجنسیت،سن،تحصیالت،سابقهشغلیومرتبهشغلیبر

بهصورتخالصهارائهشدهاست:5هایعمومیورسشنامهدرجدولشمارههایارائهشدهبهسوالاساسواسخ

 دهندگان  یفی پاسخآمار توص: (3)جدول 

 درصد تعدادعنوان

 جنسیت
 %13 77 زن

 %33 111مرد

 سن

 %11 57 سال51کمتراز

 %39 111 سال51-11

 %15 13 سال31تا11

عنوانمتغیر
 ضریبآلفایکرونباخ

(Alpha>0.7)
 ضریبوایاییترکیبی

(CR>0.7)
 میانگینواریانساستخراجی

(AVE>0.5)

 15171171 15917111 15917111 جنسیت

 1311595 15711111 15715157 وابستگی

 15119131 15919791 15771911 ارتقاء

 وابستگی  جنسیت ارتقاء عنوان متغیر

     1571719 ارتقاء

   1571711 1579791 جنسیت

 1571711 -1537911 -1513911 وابستگی
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 %7 11 سالبهباال31

 تحصیالت

 %7 11 کاردانی

 %31 97 کارشناسی

 %57 71 کارشناسیارشد

 %5 3 دکتری

 سابقهشغلی

 %13513 19 1-3سال

 %51511 11 3-11 سال

 %11517 31 11-11سال

 %13571 51 سال11بیشاز

 مرتبهشغلی

 %11571 77 کمکحسابدار

 %11511 15 مدیرمالی

 %11511 17 حسابدارارشد

 %51511 11 حسابرس

زیراست:میانگین،واریانس،انحرافمعیار،کمترینوبیشترینمتغیرهایتحقیقبهشرحجدول

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق: (4)جدول 

 متغیر

 واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین

 آماره آماره انحرافخطا آماره آماره آماره

 15137 1511711 17139. 157135 3511 1511 جنسیت

.11119 157517 3511 1511 ارتقاء  77171.  775.  

.13575 555379 3511 1511 وابستگی  71111.  317.  

ومیانگینوانحرافمعیارنظرات3511وماکزیممنظراتمقدار1511مینیممنظراتمقدارجنسیتبهعنوانمثالبرایمتغیر
های(جهتبررسیبرازشمدلساختاریفرضیهt-value)مقادیر ضرایبمعناداری.باشدمی1511و157بهترتیببهمیزان

د:باشتحقیقمطابقشکلزیرمی
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هایوژوهشدرسطظهادرستاستودرنتیجهفرضیهبیشترشودرابطهبینسازه91/1ازtدرصورتیکهمقدارمعناداری
بیشتراستکه91/1مشخصاستتمامیضرایبمعناداریازباالشود.همانطورکهدرشکلدرصدتاییدمی93اطمینان

معیاربعدیبرایبررسیبرازشمدلساختاریضرایبدهد.درصدنشانمی93اطمینانظمعناداربودنروابطفوقرادرسط

R
2 Rاست.

تاثیریداردکهیکمتغیربرون2 بریکمتغیردروننساناز میزا 1111)1چینوتسنگگذارد.زا سهمقدار(
متوسطوقویرامالکبرایمقادیرضعیف،1517و1519،1555

R
GOFبرازشمدلکلیازمعیاربرای.اندهمعرفیکرد2

می بهاستفاده عددیکهبرایاینمعیار دستمیشود. 1511آیدبینصفرویکاستکهسهمقدار ،1513 مقادیر1551و
قویبرای متوسطو معرفیشدهGOFضعیف، قابلمحاسبه1119اند)وتزلزوهمکاران، فرمولزیر مطابقبا اینمعیار .)

 : است

2RiescommunalitGOF 

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ آید.ازمیانگینمقادیراشتراکیمتغیرهایونهانوژوهشبهدستمی̅



 

                                                           
1
 . Chen & Teseng, 

𝑞1 

𝑞10 

𝑞13 

𝑞4 

𝑞7 

𝑞11 

𝑞14 

𝑞16 

𝑞2 

𝑞5 

𝑞8 

𝑞12 𝑞15 𝑞3 𝑞6 𝑞9 

41.654 

23.142 

27.268 

20.296 

35.601 
30.208 

 ارتقا جنسیت

 وابستگی

16.823 
15.13 

19.337 8.461 

11.581 

11.436 

33.613 

21.613 

33.602 

37.062 
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 نتایج برازش مدل کلی: (3)جدول 

مقدارشودمشاهدهمی3همانطورکهدرجدولشماره
R

هایفوقدرناحیهقویومتوسطقرارگرفتهکهنشانازبرایسازه2
،برازشبسیارعالیمدلکلی15131بهمیزانGOFمقداربدستآمدهبراییرازشمناسبمدلساختاریداردوباتوجهبه

شود.مینیزتایید

Rوt-valueساختاری)،Fرازشمدلببهمقادیرحاصلشدهازمعیارهایباعنایت
(نتایجGOومعیاربرازشمدلکلی)( 2

آزمونفرضیاتتحقیقبهشرحجدولذیلاست:

 های تحقیق نتایج آزمون فرضیه: (6) جدول 



 نتیجه گیری
هایسلیمانوورعمرانووهشژهایوفرضیهاول:جنسیتبرویشرفتشغلیحسابدارانتاثیردارد.نتیجهاینفرضیهبایافته

(وبروکماولرو1113(،آداوااوهمکااران)1591(،حسینواوروهمکااران)1591(،حسینزادهوهمکاران)1591شیرازی)
نتایجحاکیازآناستکهزنانبهدلیلرضایتشغلیبیشتر،ویشرفتشغلیکمترینسبتدارد.(همخوانی1111همکاران)

گانهشغلی،همسریوگاهمادریوباتوجهباهطاوالنیباودنهایچندنانبهدلیلدارابودننقشزبهمرداندارمد؛چراکه
هایهاوتالشیشغلیبرخوردارندومجموعهفعالیتساعتکاریحرفهحسابداریمعموالازفرصتهایکمتریبرایارتقا

ایازوقتوانر یخودراصرفخانوادهونگهداریوشودبلکهبایدبخشعمدهشاننمیآنانتنهامحدودبهچارچوبشغلی
حباالیشغلیراهاییدرکنارشغلخود،دستیابیبهسطوتربیتفرزنداننمایند؛درنتیجهباداشتنچنینوظایفومسئولیت

حالیکهمردانبهایندلیلکهبیشترتمرکزشانمعطوفبهباشند.دربرایخودمتصورنیستندوازجایگاهیکهدارندراضیمی
نمایندلذاویشرفتبیشتریراهمبرایخویشمتصاورهایشانراصرفشغلوحرفهخودمیباشدوعمدهتالشکارشانمی

شانقرارگیردانگیزهآنانرابرایتالشبیشترجهتدستیابیباهنخدشهومانعیبرسرراهویشرفتتریهستندواگرکوچک
شاانکندودرنهایتازجایگاهشغلیخودرضایتندارند.درواق رضایتشغلیکمترمردانازارتقایشغلیموفقیتسلبمی

 کاهد.می

هایاینفرضیهبااتحقیقااترحماانیویافتهشغلیحسابدارانتاثیردارد.برویشرفتیهدوم:وابستگیدردورانکودکیفرض
باشاد.نتاایجراستامای(هم1117(وهاینز)1111(،موسسهسایمون)1111(،رنفرووهمکاران)1117(،لمن)1591آدمویرا)

افرادیکهبهدلیلوابستگیبهوالدینشود.بیانگرآناستکههرچهوابستگیبیشترباشدازمیزانویشرفتشغلیکاستهمی

̅̅            Communality Rعنوانمتغیر ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅ GOF 

151711511 جنسیت

1531115517 وابستگی 15131 1537915511

1537715191ارتقا

 (β) ضریب مسیر روابط علی بین متغیرهای پژوهش فرضیه
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه آزمون

 تاییدفرضیهاول 115917 15117 جنسیتبرارتقاءشغلیحسابدارانتاثیردارد اول

 تاییدفرضیهدوم 3511 -15179 وابستگیدردورانکودکیبرارتقاءشغلیحسابدارانتاثیردارد دوم

 ومتاییدفرضیهس 115311 -15391 جنسیتبروابستگیدردورانکودکیتاثیردارد سوم
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هایدیگراندرهاوحمایتتوانندازکمکبراینباورندکههموارهمییابندمعموالًدردورانکودکیمتکیبهغیرورورشمی
یشاتکااهایخوهاومهارتمندشوندودرنتیجهکمتربررویتوانمندیتماممراحلزندگیازجملهدرمسیرشغلینیزبهره

دهدموجبعدمرسیدنبهخودباوریوناتوانیدردستیابیبهالشعاعقرارمیکنند.وابستگیکهافکارواعمالافرادراتحتمی
جهتنیستندوباهمارورزماانایانشود؛چراکهافکارواندیشهدیگرانهمیشهبااهدافمانهمسووهمهایفردیمیآرمان

هایفردیدرمسیرتعالیوویشرفتحرکاتنماود.هاومهارتکارگیریاستعدادتوانبابهردکهنمیآوذهنیترابهوجودمی
اینموضوعبررویویشرفتشغلینیزبازتابعمیقیخواهدداشت.خصوصادرموردحرفهحسابداریکهیکایازاصاولآن

کند؛لذابایدتوجهنمایندکهاساتقاللنرامخدوشمیباشدوهرگونهوابستگیفکریوعملیاعتبارخدماتآنااستقاللمی
افزایدبلکهکسباعتبارعمومیرانیزبههمراهخواهدداشتوخواهندتوانستبااتکیاهبارشانمینهتنهابرکیفیتخدمات

فکرواندیشهخویشبهارتقایشغلیدستیابند.
ردارد.باتوجهبهبکارگیرینوآوریدرتدویناینفرضیهتحقیقیدرجنسیتبروابستگیدردورانکودکیتاثیفرضیهسوم:

اینزمینهانجامنشدهاست.وابستگیبهوالدیندرزناننسبتبهمردانبیشتراست.درجهومیزانوابستگیازبعادجنسایت
زناانوماردانوجاوددارد.فاردیاساتکاهدرباههایمنحصارمیانافرادمتفاوتاست.منشأاینتفاوتروحیاتوویژگی

داردکهوابستگیعاطفیوماادیکمتاریباهوالادینهایبارزمرداناستوآنانرابرآنمیطلبییکیازویژگیاستقالل
خاطربهوالدینبهدلیالبرخاورداریذاتایازعواطافواحساسااتبیشاتر،درزناانداشتهباشند.درمقابلوابستگیوتعلق

شودنهتنهابهافزایدوسببمییاشدلذابرشدتاینوابستگیمیازآنجاکهمادرییکیازوظایفزنانمیچشمگیرتراست.
گذاراست؛اماتاثیروالدینبلکهبهفرزندانخودنیزوابستهباشند.گرچهنوعتربیتوالدیننیزبرمیزانوابستگیفرزندانتاثیر

 هایجنسیتیموجودبینزنانومرداناستنقشواهمیتبیشتریدارد.هاناشیازتفاوتعاملیخارجازاختیاروارادهکهتن

هایدوساتدارباتدوینواعمالسیاستشودکههایحسابداریویشنهادمیدستآمدهازوژوهشبهشرکتبراساسنتایجبه
شاغلیویشارفتشاغلیزناانباهساطوحبااالیها،برایهایجنسیتیدرتفویضوظایفومسئولیتخانوادهورف تبعیض
وذیرباهارتقاایشاغلیخاودهایکاریانعطافبایستباایجادتعادلبینکاروخانوادهوانتخابگزینهبکوشند.زناننیزمی
هاازمامعرصههانیزبایدبهتربیتفرزندانیمستقلوخودکفااهتمامورزندتاموجباتموفقیتآنانرادرتکمککنند.خانواده

هاایجملهحیطهشغلیفراهمسازند.باتوجهبهگستردهبودنعواملاثرگذاربرموفقیاتشاغلی،ایانواژوهشتماامجنباه
هایآتیمواردیازقبیلرابطهبینمحیطخانوادهشوددروژوهشموردنظررابهطورکاملووششندادهاست.لذاویشنهادمی

هاینگرششغلیدرزنانومردانزانوابستگیوتاثیرآنبرویشرفتشغلیحسابداران،عللتفاوتونوعتربیتوالدینومی
حسابدارونحوهایجادتعادلبینکاروخانوادهبرایافرادشاغلدرحرفهحسابداریموردبررسیقرارگیرد.



 منابع
 نجمعراقی،تهران،نشرنی.منیژه،شناسیزنانجامعه،(1571واالس،کلر،)،آبوت،وامال 

 ارشاد،ناماهکارشناسای،وایاانمجریاههایمدیریتیقوهبررسیموان حضورزناندروست،(1571رحیم،)اسفیدانی،محمد
دانشگاهتهران.

 درتوساعهمجلاهزن،مطالعهکیفیموان ارتقایشاغلیومادیریتیباانوان،(1591رضا،)تفقدی،حمید،وور،رضااسماعیل
.173-119،صص1شماره،13دورهوسیاست،
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