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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک هاي رهبري با رضايت شغلی حسابرسان شاغل در موسساات حسابرسای صاورت
گرفته است .در رابطه با سبک رهبري از مدل رهبري وضعیتی هرسی و بالنچارد استفاده شده است .جامعه آماري شاامل حسابرساان
شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران می باشد .جهت جمعآوري اطالعات ازدو نوع پرسشانامه اساتفاده
شده است پرسشنامه اول ،سبک رهبري مديران را براساس چهار سبک رهبري هرسی و بالنچارد مورد بررسی قرار میدهد .پرسشنامه
دوم توسط اسمیت و هیولین ( )9191ساخته شده که میزان رضايت شغلی حسابرسان را بررسی می نمايد براي تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران استفاده شده ودر نهايت  921پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزيه و تحلیل شده است.
يافته هاي اين تحقیق نشان میدهد که از میان چهار سبک رهبري مورد مطالعه (دستوري ،استداللی ،مشارکتی و تفويضی) سبک
رهبري دستوري سبک مسلط است و همبستگی بیشتروبصورت معکوس نسبت به ساير سبک ها با رضايت شغلی دارد .میان رضايت
شغلی بر حسب متغیرهاي جمعیت شناختی همچون جنسیت ،وضعیت تأهل،رده شغلی،سابقه خدمت و سن در موسسات حسابرسی
ارتباط وجود داردبطوريکه میزان رضايت شغلی در مردان بیشتر از زنان ودر حسابرسان متاهل بیشتر از حسابرسان مجرد است
وهمچنین رضايت پائین تر در حسابرسان ارشد نسبت به مدير و سرپرست ديده شده است.
واژههای کليدی :رهبري ،رضايت شغلی  ،حسابرس.
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 -1مقدمه
امروزه اکثر سازمانها براي حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز
به تغییر سريع دارند .تغییرات سريع مستلزم آن است که
سازمانها داراي رهبران و کارکنانی باشند که انطباقپذير بوده
و به صورت مؤثر کار کنند ،به طور مداوم سیستمها و فرآيندها
را بهبود بخشند (.)vaill,9119
در ف رهنگ کاري و با توجه به ويژگیهاي مردم و افراد در
سازمان ،نقش رهبري و مديريت می تواند به گونه موثرتري از
آنچه که هست در پیشبرد امور و ارتقاي سطح بهره وري
سازمانها ايفا گردد ( .)Abili,9111سبک رهبري مناسب به
عنوان يکی از مهمترين عوامل سازمانی به شمار می
رود( .)Gelaidan,2011همچنین محیط آشفته و متغیر است و
رهبري يک عنصر کلیدي در هدايت و مديريت اين محیط
است ،با کمی دقت بر روي شرکتهاي مختلف میتوان فهمید
که رهبران بزرگ تفاوتهاي بزرگی ايجاد میکنند ،رهبران
مؤثر کسانی هستند که نتايج را در يک چارچوب زمانی معینی
بدست میآورند تا براي سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند(
بحرالعلوم ،حسین.)9331 ،
کارايی و اثربخشی موسسات حسابرسی در گرو مديريت
اثربخش و کارآمد اين موسسات است .امروزه با توجه به
تغییرات شگرف و بیسابقهاي که در اقتصاد ،سیاست ،علم و
تکنولوژي بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته ،وظايف
و کارکردهاي مديريت به مراتب گستردهتر و پیچیدهتر و
دشوارتر از گذشته شده است .به طوري که مديران روش يا
سبک رهبري را با اين هدف انتخاب می کنند که بیشترين
نفوذ را از اثر بخشی خود کسب کنند و گزينش درست يک
سبک رهبري با انگیزش بیرونی هماهنگ باشد ،می تواند
موجب برآورده کردن نیاز هاي تعلق ،احترام،مقام،بهبود
عملکرد ،ارتقاي شغل و رضايت شغلی کارکنان گردد و در
نهايت به احراز اهداف فردي و سازمانی منجر گردد
(.)Gee,2005
لزوم بهکارگیري توان و استعداد تخصصی موجود نیروي
انسانی ،وجود جو مساعد ،انگیزه مناسب و رضايت شغلی در
میان آنها میباشد .لذا نیروي انسانی ،عامل مهمی در موفقیت و
پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن
نخواهد توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود دست يابد.
رهبران اثربخش به کارکنان کمک می کنند تا خالق و نوآور
باشند )(Furkan, Kara,Tascan, & Avsalli, 2010
با توجه به اهمیت بحث مديريت و رهبري درموسسات
حسابرسی و همچنین اهمیت رضايت شغلی حسابرسان شاغل
در موسسات حسابرسی به عنوان عناصر کلیدي در موسسات،
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تحقیق حاضر به بررسی رابطة بین سبک رهبري با میزان
رضايت شغلی حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ايران
میپردازد .رضايت مندي از کار ،اثربخشی کارکنان را در پی
خواهد داشت و عدم رضايت شغلی به جابجايی و غیبت و نهايتاً
به ترک کارکنان از موسسات منجر خواهد شد .تشکیل جامعه
حسابداران رسمی ايران و پذيرش برخی از موسسات حسابرسی
بعنوان موسسات معتمد بورس اورا ق بهادار و افزايش تقاضا
براي حسابرسی ازسوي واحد هاي تجاري باعث به وجود آمدن
رقابت در بین موسسات حسابرسی در جهت تداوم همکاري با
واحد تجاري شده است.لذا سبک رهبري در انجام وظیفه
حسابرس که همواره اعتبار بخشی به اطالعات مالی بوده بايد
مورد توجه قرار گیرد.
سوال اصلی پژوهش ارتباط بین سبک رهبري و رضايت
شغلی است.عالوه براين سبک هاي رهبري و رضايت شغلی با
ويژگیهاي جمعیتی مانند جنسیت  ،رده هاي شغلی ،
تحصیالت و سن نیز سنجیده شده است .تشکیل جامعه
حسابداران رسمی ايران و پذيرش برخی از موسسات حسابرسی
بعنوان موسسا ت معتمد بورس اورا ق بهادار و افزايش تقاضا
براي حسابرسی ازسوي واحد هاي تجاري باعث به وجود آمدن
رقابت در بین موسسات حسابرسی در جهت تداوم همکاري با
واحد تجاري شده است.لذا سبک رهبري در انجام وظیفه
حسابرس که همواره اعتبار بخشی به اطالعات مالی بوده بايد
مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اينکه جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس
اوراق بهادار در سالهاي اخیر توجه ويژه اي در جهت تدوين
آئین نامه ها و دستور العملهاي اجرايی براي افزايش کیفیت و
تقويت حسابرسی نموده است،نتايج اين تحقیق از ديدگاه نظري
میتواند موضوعات جديدي را در حوزه مورد بررسی مطرح کرده
و ديدگاههاي جديدي را در رابطه با سبکهاي رهبري براي
افزايش کارايی و اثر بخشی نیروي انسانی برکیفیت کار
حسابرسی پیشنهاد دهد.بررسی تاثیر سبک رهبري بر پرسنل
سازمان ،اطالعاتی را فراهم خواهد کرد که براساس آن سازمان
قادرخواهد بود با ا تخاذ خط مشی هاي مناسب و پرداختن به
راهکارهاي مطلوب در جهت بهبود عملکرد و ارتقاي بهره وري
منابع انسانی گام بردارد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
رهبري يکی از برجسته ترين مظاهر زندگی اجتماعی بشر
است و اهمیت رهبري در سطح (نفوذ)و سطح گروهی (تیم
سازي) و سطح سازمانی(فرهنگ آفرينی)بر هیچ کس پوشیده
نیست و از سوي ديگر منابع انسانی بعنوان مهمترين عامل
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استراتژيک شناخته شده و توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی
و س یاسی جامعه بدون توجه به توسعه انسانی رويايی بیش
نیست .بر اين اساس توجه به دو مقوله مديران و کارکنان در
هر موسسه از جايگاه ويژهاي برخوردار است.و از طرفی کارکنان
مشاغلی را ترجیح می دهند که به آنها فرصت استفاده از
توانايی ها و مهارت هايشان را داده و وظايف متنوعی در اختیار
آنان قرار دهد که اين عامل خود باعث افزايش رضايت شغلی
افراد میشود (  ، ) Rabinis,2001و اين رضايت موجب می شود
که فرد نگرش مثبتی به شغل داشته و همواره به دنبال
پیشرفت شغلی و بهبود کارش خويش ،افزايش اعتماد به نفس
،احترام به خويشتن و توسعه فردي باشد و براي سازمان نیز
رضايت شغلی کارکنان به معناي نیروي کار بهره ور ،با انگیزه ،
متعهد به عملکرد با کیفیت باال و همچنین شکايت کمتر
،جابجايی و اخراج کمتر خواهد بود (  .)Yafe , 2011رضايت
شغلی تحت تاثیر عوامل متعددي مانند شغل ،دستمزد ،فرصت
هاي ارتقاء و سرپرستان و همکاران (.)tella;2007


رهبری
مروري اجمالی بر تحقیقات انجام شده طی يک قرن
گذشته ،نشان می دهد که مطالعات مربوط به رفتارهاي
سازمانی در هر دوره از رويکرد مسلط رهبري در آن مقطع
زمانی تاثیرپذير است  .به بیان ديگر  ،همراه با پیشرفت علوم به
ويژه علوم انسان ی و ارائه نظريه هاي جديد تر و پیشرفته تر
،مطالعات مربوط به رفتار هاي سازمانی نیز همان سمت و سو را
به خود گرفته است .
براي مثال مطالعات مربوط به رويکرد صفات شخصی رهبر
از جمله قديمی ترين نظريه هاي رهبري در مديريت است که
قبل از سال 9191بطور گستردهاي رايج بوده است (امیر تاش
 .)9112بر اساس اين نظريه برخی از ويژگیهاي ظاهري از
قبیل قد ،وزن ،انرژي ،تندرستی ،چهره و پاره از ويژگیهاي
ذهنی و روانی مانند شخصیت ،بیان رسا،پیشینه تحصیلی ،
تالش و ابتکار و انگیزش و مواردي از اين نوع براي رهبري اثر
بخش ضرورت دارد .
بر خالف نظريه پردازان سنتی که بدنبال يافتن مديران
بالقوه و اثربخش براي همه وضعیت هاي رهبري بودند .محققان
و نظريه پردازان ديگري چون لیکرت،مک گرگور و ار جیس در
پی يافتن پاسخ به اين سوال يودند که آيا می توان يک سبک
هنجار يا ايده ال را پیدا کرد که براي همه وضعیت هاي رهبري
اثربخش و مفید باشد ؟ بدين ترتیب با تاثیر پذيري از يافته
هاي علوم اجتماعی  ،رويکرد مربوط به نظريه هاي سنتی مانند
رويکرد صفات رهبر ،رويکرد مديرت علمی و رويکرد اداري

بتدريج جاي خود را به رويکرد رفتار رهبر داد.در تايید اين
رويکرد رهبري ،يافته هاي تحقیق هالپین( ) 9199که رفتار
رهبري گروهی از فرماندهان نظامی و خدمه آنها را مورد
مطالعه قرار داده بود نشان داد رهبران موفق ،رهبرانی هستند
که در هر دو بعد انسان مداري و وظیفه مداري مهارت داشته
باشند .اين محقق نتیجه گرفت که رهبران موفق نه تنها بر
موفقیت گروه خود اصر ار دارند بلکه وحدت و پیوستگی درون
گروهی را نیز تايید و تشويق می کنند  .در اين مورد اگرچه
يافته هاي تحقیق هرسی ( ، )9199که در يک مجموعه
صنعتی کشور نیجريه انجام گرفت  ،نشان داد اعمال شیوه
مديريتی وظیفه مدار با تولید بیشتر و برعکس اعمال مديريت
انسان مدار با تولید کمتر همراه است  .اما بطور کلی می توان
ادعا کرد مطالعات ناشی از نظريات مک گرگور (،)9191لیکرت
( ،)9199ارجريس ( ،)9194بلیک و موتون ( ،)9194هرسی
( )9199و بسیاري از محققان معتقد به اين رويکرد که از رشد
و توسعه دانش بشري در علوم انسانی و اجتماعی تاثیر پذير
بودند ،موجب گرديد تا به رد فرضهاي نادرست و ناقص در مورد
طبیعت انسان و جايگزين کردن فرضهاي واقع بینانه که مبین
عدم وجود يک رفتار هنجار براي رهبر بود .
پس ا ز اين مرحله ،رويکرد وضعی و اقتضايی که زمینه از
نظريههاي پیشرفتهتري چون نظريههاي وضعی ،اقتضايی،
تبادلی و تحولی است مطرح گرديد (Talat et,l, 2013).که در
واقع هنوز از جمله آخرين و جديد ترين نظريه هاي رهبري
است اين نظريه ها موفقیت هر يک از رفتار هاي رهبري را
منوط به هماهنگی آن با تمامی عوامل اثر گذار در يک وضعیت
رهبري می دانند .بر اساس اين نظريه ها عواملی چون رهبر،
زير دستان ،سازمان ،ويژگیهاي شغلی و ساير عوامل اقتضايی
بايد در نظر گرفته شود.
رضایت شغلی
رضايت شغلی به عنوان يک نگرش که اشخاص نسبت به
شغلشان دارند و حاصل ادراکشان از شغل و درجه سازگاري
مناسب میان شخص و سازمان است تعريف شده است.
)(Ivancevich and Matteson, 1980رضايت يا عدم رضايت
شغلی يک تابع از رابطه احساس شده میان آنچه يک نفر انتظار
دارد و آنچه که از شغلش کسب میکند ،است (Kemelgor,
) 1982رضايت شغلی يعنی افراد نسبت به شغلشان و جنبه
هاي متفاوت ان چه احساسی دارند.انگیزش انجام دادن شغل
زمانیکه افراد شغلشان را معنی دار و لذت بخش در نظر میگرند
افزايش خواهد يافت.ماهیت رضايت شغلی اين مفهوم را می
رساند که فرد تمايل دارد در يک شغل که او را راضی میکند
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بماند و شغلی را که باعث نارضايتی او میشود ترک کند.
)(Hsiao&Kohnke,1998, Susskind & al.,2000

رضايت شغلی میتواند بوسیله سطح حمايتی که کارمند از
سازمانش کسب میکند،وضعیت استخدام و ارزيابی کارکنان از
جو کار در سازمان در نظر گرفته شود .عوامل اساسی تعیین
رضايت شغلی را می توان بطور گسترده در دو دسته طبقه
بندي کرد :عوامل درونی و عوامل بیرونی .عوامل بیرونی شامل
پرداخت ،شرايط کار فیزيکی؛ ساعات کار ،امنیت شغلی ،گروه
کار ،خود کار ،نظارت و غیره می باشد .و عوامل درونی (ذاتی)
شامل شخصیت،ارزش ها ،شناخت ،پیشرفت و غیره می باشد.
برخی از متغیرهاي شخصی و جمعیتی مانند سن ،جنس،
سابقه و غیره نیز رضايت را تحت تاثیر قرار می دهند.
)(Buitendach and De Witte, 2005

«مک کی»  9در تحقیقی تحت عنوان سبک رهبري رؤساي
کالجهاي عمومی و رضايت شغلی کارکنان با بررسی 329
گزارش در مورد کالجهاي عمومی ،به اين نتیجه رسید که
رضايت شغلی باال ،به طور مثبتی با سبک رهبري «رابطه
مداري باال ،وظیفه مداري پايین» ارتباط دارد .رضايت شغلی
بین مردان و کارکنان حرفهاي کمتر است(McKee, 1991) .
«هلر»  2و ديگران گزارش کردند که «هرسی و بالنچارد»
در تحقیقی که در رابطه بین سبکهاي رهبري (دستوردهی،
مشارکتی و تفويض اختیار) و رضايت شغل معلمان انجام دادند
 %42از  331معلم پاسخ دادند که از شغل خود ناراضی هستند.
همچنین د ريافتند که معلمان کمتر به وسیله حقوق و مزايا
خشنود میشوند و گروه همکاران بیشتر باعث رضايت آنان
میشود .در اين پژوهش رضايت شغلی معلمان همبستگی
معنی داري با سبک رهبري نداشت(Heller & other, 1993) .
در تحقیقی که «کانو و جیم»  3تحت عنوان رضايت و يا
نارضايتی شغ لی انجام داده بودند به نتايجی بدين شرح دست
پیدا کردند:
معلمان داراي رضايت شغلی باال ،دو عامل را به عنوان عامل
اصلی رضايت شغلی عنوان میکردند:
 )9کارکنان و محل کار
 )2تدريس
دوست داشتن همکاران ،مديريت مدرسه و محل مدرسه در
زمره عناصر کلیدي رضايت شغلی و عشق به تدريس و کار با
جوانان و تماس با والدين به عنوان منابع ايجاد رضايت شغل
عنوان شده است .عالوه بر عوامل ذکر شده شرايط کاري نظیر
استقالل عمل و انعطافپذيري شغلی نیز به عنوان عوامل
رضايت شغلی محسوب میگرديد.
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عواملی که باعث نارضايتی معلمان میگردد به خود ماهیت
کار و مقتضیات خود شغل مربوط میشود مثل حجم کار،
ساعات کار ،اداره کردن ،رفتار دانشآموزان ،فقدان حمايت،
پشتیبانی و وجود منابع .از عوامل ديگري که باعث نارضايتی
معلمان میشود میتوان مسايل و معضالت مربوط به مديريت و
کارکنان ،ناخرسندي نسبت به تکالیف و وظايف شغلی و فقدان
ثبات در نظام آموزش و پرورش را نام برد.
در تحقیقی که توسط بحرالعلوم صورت گرفته است ،ارتباط
بین فرهنگ سازمانی و سبک مديريت با رضايت شغلی
کارشناسان تربیتبدنی شاغل در تهران مورد بررسی قرار گرفته
است .نتايج اين تحقیق نشان میدهد که بین سبک مديريت و
رضايت شغلی همبستگی مثبت و معنیدار است ،بین سبک
مديريت و فرهنگ سازمانی با رضايت شغلی همبستگی مثبت و
معنیدار است( .بحرالعلوم.)9331 ،
بررسی سبک رهبري و رضايت شغلی کارکنان شرکت برق
توسط آقاي محمد حسن يائی(،)9319در اين تحقیق سعی
شده است تاثیر سبکهاي مختلف رهبري مدل لیکرت را بر
میزان رضايت شغلی مورد بحث و بررسی قراردهد که در نهايت
مشخص گرديد میزان رضايت در چهار سبک مورد بحث در حد
متوسط است ضمن انکه باالترين درصد سبک رهبري در
مديران سبک استبدادي – خیرخواهانه با %4229می باشد.در
اين سبک مديران نگرش صادقانه به زير دستان ندارند.
بررسی سبکهاي رهبري بر رضايت شغلی کارکنان نیروي
انتظامی توسط آقايان محمد رضا قلی زاده وعلی اصغر
فانی( ) 9311دراين مقاله ارتباط شیوه رهبري(فیدلر)و رضايت
شغلی کارکنان با مطالعه توصیفی و اماري انجام گرديده و در
نتیجه مشخص گرديده است که بین سبک رهبري و رضايت
شغلی يک رابطه معنادار وجود دارد ودر محیط مورد بررسی
بین سبک رهبري رابطه گرا و رضايت شغلی رابطه مثبت و
مستقیم وجود دارد.
 -3روش شناسی پژوهش
اين تحقیق از نوع توصیفی – کاربردي است که با استفاده
از پرسشنامه به شکل میدانی در جامعه موسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی ايران انجام گرفته است.
جامعه آماري اين تحقیق ،کلیه حسابرسان موسسات
حسابرسی با درآمد بیش از 91 111میلیون ريال می باشد که
جهت تعیین میزان نمونه از فرمول نمونه گیري کوکران
استفاده گرديد .تعداد نمونه مورد نیاز 933نفر بوده که در اين
خصوص  993پرسشنامه توزيع و باتوجه به پاسخ هاي دريافتی
 921نمونه وارد تحلیل گرديد.
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جهت جمعآوري اطالعات الزم در مورد مسأله تحقیق ،از
دو نوع پرسشنامه استفاده گرديد پرسشنامه اول ،سبک رهبري
مديران را براساس چهار سبک رهبري هرسی بالنچارد مورد
بررسی قرار میدهد .اين پرسشنامه داراي  92سؤال مستقل و
منظم میباشد که هر سؤال داراي  4گزينه میباشد .
پرسشنامه دوم که میزان رضايت شغلی حسابرسان را از
شغل خود مورد بررسی قرار میدهد که پرسشنامه معتبر و
استاندارد  JDIمیباشد .اين پرسشنامه که توسط اسمیت و
هیولین ( ) 9191ساخته شده است ،يکی از رايج ترين و دقیق
ترين ابزارهاي خشنودي شغلی است .عبارات آن جنبه توصیفی
داشته و شش نوع خشنودي را ارزيابی می کند که عبارتند از:
 - 9ماهیت کار  -2سرپرستی  -3حقوق  -4ارتقاء (پیشرفت)
 - 9همکاران  -9محیط کار.

الف) جنسيت
باتوجه به جدول شماره  ، 9بیشترين آمار از بین پاسخ
دهندگان را مردان تشکیل می دهند که معادل  39درصد
است.
جدول  :1توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت
جنسيت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

11

%39

زن

31

%29

جمع کل

121

%111

ب) وضعيت تأهل
باتوجه به جدول شماره  ،2بیشترين آمار از بین پاسخ دهندگان
را مجردها تشکیل می دهند که معادل  99/3درصد است.

 -4فرضيه های پژوهش
فرضيه اصلی

جدول  :2توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعيت تأهل

میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی حسابرسان شاغل در
موسسات حسابرسی رابطه وجود دارد.

وضعيت تأهل

فراوانی

درصد فراوانی

متأهل

92

%43/3

فرضيه های فرعی

مجرد

91

%99/3

جمع کل

121

%111

)9
)2

)3

)4
)9
)9

میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی بر حسب
جنسیت در موسسات حسابرسی رابطه وجود دارد.
میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی برحسب رده
هاي مختلف حسابرسان در موسسات حسابرسی رابطه
وجود دارد.
میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی برحسب
تحصیالت حسابرسان در موسسات حسابرسی رابطه
وجود دارد.
میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی برحسب سن
حسابرسان در موسسات حسابرسی رابطه وجود دارد.
میان وضعیت موجود چهار سبک رهبري تفاوت
معناداري وجود دارد.
میان وضعیت موجود ابعاد رضايت شغلی تفاوت
معناداري وجود دارد.

ج) وضعيت تحصيالت
باتوجه به جدول شماره  ، 3بیشترين افراد ( 91نفر) از نمونه
آماري معادل  91درصد داراي مدرک فوق لیسانس می باشند.
و کمترين آن حدود  3درصد داراي مدرک دکتري می باشند.
جدول  :3توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصيالت
تحصيالت

فراوانی

درصد فراوانی

لیسانس

99

%49/3

فوق لیسانس

91

%91

دکتري

4

%3/3

جمع کل

921

%911

د) رده شغلی
 -5یافته های پژوهش
ابتدا ويژگیهاي جمعیتی شرکتکنندگان در پرسشنامهها به
دست آمد اين ويژگیها شامل جنسیت،وضعیت تاهل  ،میزان
تحصیالت  ،رده شغلی ،سابقه خدمت و سن می باشد .

باتوجه به جدول شماره  ، 4بیشترين افراد ( 41نفر ) معادل
 33/3درصد حسابرس ارشد و کمترين افراد کمک حسابرس و
سرپرست ارشد هر کدام ( 1نفر) معادل  9/3درصد می باشند.
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جدول  :4توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب رده شغلی
رده شغلی

فراوانی

درصد فراوانی

کمک حسابرس

1

%9/3

حسابرس

32

%29/3

حسابرس ارشد

41

%33/3

سرپرست

91

%99

سرپرست ارشد
مدير

1
94

%9/3
%99/3

جمع کل

121

%111

و) سن
باتوجه به جدول شماره  ، 9بیشترين افراد ( 91نفر) معادل 91
درصد زير  31سال و کمترين افراد بین  41تا  91و يا باالي
 91سال سن داشته اند که هر کدام ( 2نفر) معادل  9/3درصد
می باشند.
جدول  :6توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب سن
سن

فراوانی

درصد فراوانی

زير  31سال

91

%91

ه) سابقه خدمت

 31تا  41سال

99

%49/3

 41تا  91سال

2

%9/3

باتوجه به جدول شماره  ، 9بیشترين افراد ( 99نفر) معادل
49/3درصد زير  9سال و کمترين افراد ( 4نفر) معادل 3/3
درصد 21،سال و باالتر سابقه می باشند.

 91سال و باالتر

2

%9/3

جمع کل

121

%111

جدول  :5توصيف نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه
خدمت
سابقه خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

زير  9سال

99

%49/3

 9تا  91سال

41

%33/3

 91تا  99سال

21

%99/3

 99تا  21سال
 21سال و باالتر

1
4

%1
%3/3

جمع کل

121

%111

ز) مشخصه های آماری سبک های رهبری مورد مطالعه
باتوجه به جدول شماره  ، 3سبک رهبري دستوري با
میانگین  3/11از مجموع  ،92سهمی معادل  39/3درصد سبک
هاي رهبري مورد استفاده در جامعه تحت بررسی را به خود
اختصاص داده است .بر همین اساس سهم رهبري استداللی با
میانگین  ،3/43برابر  39/3درصد در جامعه آماري بوده و دو
سبک ديگر رهبري مشارکتی با میانگین  2/91در  99/3درصد
موارد ،رهبري تفويضی با میانگین  2/91در  99درصد موارد به
ترتیب در رده هاي بعدي قرار دارند.

جدول  -7مشخصه های آماری سبک های رهبری مورد مطالعه ()N=121
انحراف

پایين

باالترین

حدأکثر

درصد سهم هر یک از

سبک های

معيار

ترین نمره

نمره

نمره ممكن

سبک های رهبری

دستوري

44

3/11

4

3

2/12

1

1

92

39/3

استداللی

31

3/43

4

4

9/12

1

1

92

39/3

مشارکتی

21

2/91

2

9

9/43

1

9

92

99/3

تفويضی

91

2/91

2

1

2/99

1

1

92

99

رهبری
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تعداد ميانگين ميانه

مد
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تحقیق میانگین کل رضايت شغلی برابر  229/91است که اين
مقدار نشان دهنده  94/39درصد کل نمره ممکن در رضايت
شغلی است .با توجه به اين جدول سهم سرپرست مستقیم
 33/39درصد و سهم حقوق و دستمزد  44/91است.اين مقادير
بیانگر آن است که سهم سرپرست مستقیم در رضايت شغلی،
باالترين درصد و سهم حقوق و دستمزد پايین ترين درصد را
در جامعه تحت بررسی دارد.

ح )مشخصه های آماری رضایت شغلی
همان طور که در جدول شماره  1مشاهده می گردد،
میانگین و میانه و مد رضايت شغلی در جامعه مورد مطالعه
نشان می دهد که منحنی اين متغیر داراي چولگی چپ است.بر
اساس ضريب چولگی نیز اين امر مشهود است .در بین متغیرها؛
شرايط کاري و حقوق و دستمزد داراي کجی مثبت و بقیه
مت غیرها داراي کجی منفی می باشند .بر اساس يافته هاي اين

جدول شماره  -8مشخصه های آماری رضایت شغلی مورد مطالعه ()N=121
رضایت شغلی

ميانگين

ميانه

مد

انحراف

ضریب

معيار

چولگی

پایين ترین باالترین

حدأکثر نمره درصد از حدأکثر

نمره

نمره

ممكن

ممكن

شغل

34/23

34/91

12

99/13

-1/39

41

11

991

93/41

سرپرست مستقیم

99/39

93

91

1/93

-1/13

91

91

31

33/39

همکاران

33/39

33

39

9/14

-1/94

22

99

99

91/99

ارتقا

22

22

94

9/24

-1/99

1

39

39

91/19

حقوق و دستمزد

91/11

91

91

9/31

1/13

1

31

49

44/91

شرايط کاري

29/19

29

29

9/13

1/43

92

39

39

92/39

رضايت شغلی

229/91

221

239

21/99

-1/93

991

313

391

94/39

351

350
300
226/5

250
200

میانگین نمرات
حدأکثر نمره ممکن

150

111
55

45

35
21/96

71

19/88

35

100

22

37/76

51/35

ارتقا

همکاران

سرپرست
مستقیم

74/23

50
0

رضایت شغلی

شرایط کاری

حقوق و
دستمزد

شغل

مقایسه ميانگين نمرات خام آزمودنی ها در رضایت شغلی و هر یک از ابعاد رضایت شغلی با حداکثر نمره ممكن
 -6آزمون فرضيات
جدول شماره :9نتایج آزمون همبستگی

 -1-6فرضيه اصلی
 میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی حسابرسان شاغل درسبک
سبک
سبک
سبک
متغير
دستوری استداللی مشارکتی تفویضی
موسسات حسابرسی رابطه وجود دارد.
ابتدا جهت بررسی نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون کولموگوروف  -رضايت
-1/91
*1/91
*1/24
*-1/23
اسمیرنف استفا ده شده است و سپس براي محاسبه همبستگی بین شغلی
Sig=.268 Sig=.040 Sig=.009 Sig=.003
* همبستگی در سطح  19درصد معنادار است.
متغیرهاي تحقیق و آزمون فرضیه اصلی از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شد.
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 با توجه به جدول شماره  1ضريب همبستگی پیرسون براي
دو متغیر سبک رهبري دستوري و رضايت شغلی-1/23
میباشد .لذا میان اين دو متغیر در سطح اطمینان19
درصد رابطه معناداري وجود دارد .در نتیجه استفاده از
سبک رهبري دستوري ،رضايت شغلی افراد را کاهش می
دهد.
 ضريب همبستگی پیرسون براي دو متغیر سبک رهبري
استداللی و رضايت شغلی 1/24میباشد .لذا میان اين دو
متغیر در سطح اطمینان  19درصد رابطه معناداري وجود
دارد.در نتیجه استفاده از سبک استداللی رضايت شغلی
افراد را افزايش می دهد.
 ضريب همبستگی پیرسون براي دو متغیر سبک رهبري
مشارکتی و رضايت شغلی 1/91میباشد .لذا میان اين دو
متغیر در سطح اطمینان  19درصد رابطه معناداري وجود
دارد در نتیجه استفاده از سبک مشارکتی رضايت شغلی
افراد را افزايش می دهد.
 براي رابطه سبک تفويضی و رضايت شغلی چون سطح
معناداري باالتر از  1/19و برابر  1/291به دست آمد اين
ارتباط رد می شود .بدين معنا که از نظر نمونه آماري بین
سبک تفويضی و رضايت شغلی ارتباط معناداري وجود
ندارد.
براي تعیین معادله خطی پیش بینی رضايت شغلی از روي
هر يک از سبک هاي رهبري (دستوري ،استداللی ،مشارکتی و
تفويضی) از رگرسیون استفاده گرديد .معادالت خطی هر کدام
از سبک هاي رهبري در جدول شماره  91آورده شده است.
جدول شماره 11معادالت خطی برای پيشگویی رضایت
شغلی از روی هر کدام از سبک های رهبری
اشتباه

سبک
های

معادله خطی

رهبری

اشتباه
اشتباه
استاندارد استاندارد استاندارد
شيب  S.Eعدد ثابت برآورد
S.E.EST

-3/19X9+242/33
دستوري
=Y

9/31

9/31

21/92

2/99X2+293/13
استداللی
=Y

9/31

9/42

21/11

2/13X3+293/11
مشارکتی
=Y

9/12

9/23

21/29

-9/99X4+221/91
تفويضی
=Y

9/21

3/19

21/91
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در معادالت فوق نمرات رضايت شغلی ( )Yرا براي هر يک
از اعضاي جامعه تحت بررسی می توان از روي سبک هاي
رهبري مختلف دستوري ( ،)X1استداللی ( ،)X2مشارکتی
( )X3و تفويضی ( )X4با توجه به نمرات اشتباه استاندارد هر
يک محاسبه کرد.
 -2-6آزمون فرضيه های فرعی
 )9میان سبک هاي رهبري و رضايت شغلی بر حسب جنسیت
در موسسات حسابرسی رابطه وجود دارد.
براي سنجش رابطه سبک رهبري دستوري با رضايت
شغلی بر حسب جنسیت از آزمون رگرسیون استفاده شد نتايج
نشان میدهدکه سطح معنی داري گزارش شده در رابطه با زنان
از  1/19کوچکتر می باشد .لذا تاثیر و ارتباط در اين دسته
معنادار است .در بین مردان سطح معناداري  1/913می باشد.
بنابراين می توان گفت در بین مردان ارتباط بین سبک
دستوري و رضايت شغلی معنادار نیست .همچنین نتايج تحلیل
نشان می دهد در کل بین سبک دستوري و رضايت شغلی
رابطه معناداري وجود دارد اما اين رابطه معکوس می باشد
( )-1/23بدين معنا که با افزايش سبک دستوري رضايت شغلی
کاهش می يابد که اين امر در بین زنان کامال مشهود می باشد
اما در بین مردان نتیجه اي معنادار از آزمون بدست نیامد.
نتايج درخصوص رابطه سبک رهبري استداللی با رضايت
شغلی بر حسب جنسیت نشان دهنده اين است که سطح معنی
داري گزارش شده در رابطه با زنان از  1/19بزرگتر می باشد.
لذا تاثیر و ارتباط در اين دسته معنادار نیست.بنابراين می توان
گفت در بین مردان ارتباط بین سبک استداللی و رضايت
شغلی معنادار است .همچنین نتايج تحلیل نشان می دهد در
کل بین سبک استداللی و رضايت شغلی رابطه معناداري وجود
دارد و اين رابطه مستقیم می باشد ( )1/24بدين معنا که با
افزايش سبک رهبري استداللی رضايت شغلی افزايش می يابد
که اين امر در بین مردان کامال مشهود می باشد اما در بین
زنان نتیجه اي معنادار از آزمون بدست نیامد.
بررسی سبک رهبري مشارکتی با رضايت شغلی بر حسب
جنسیت نشان دهنده ان است که سطح معنی داري گزارش
شده در رابطه با زنان و مردان از  1/19بزرگتر می باشد .لذا
تاثیر و ارتباط سبک رهبري مشارکتی و رضايت شغلی در هر
دو دسته معنادار نیست .همچنین نتايج تحلیل نشان داد در
کل بین سبک مشارکتی و رضايت شغلی رابطه معناداري وجود
دارد و اين رابطه مستقیم می باشد ( )1/91بدين معنا که با
افزايش سبک رهبري مشارکتی رضايت شغلی افزايش می يابد.
اما در بین زنان و مردان تفاوت معناداري بین رابطه رهبري
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مشارکتی و رضايت شغلی مشاهده نشد و در نهايت نتايج
سنجش رابطه سبک رهبري تفويضی با رضايت شغلی بر حسب
جنسیت بیانگر ان است که سطح معنی داري گزارش شده در
رابطه با زنان از  1/19بزرگتر می باشد .لذا تاثیر و ارتباط سبک
رهبري تفويضی و رضايت شغلی در زنان معنادار نیست .اما
سطح معناداري رابطه سبک تفويضی و رضايت شغلی در مردان
برابر  1/14و کوچکتر از  1/19به دست آمد که نشان دهنده
تأيید رابطه در مردان می باشد اما اين رابطه معکوس است
( )-1/29بدين معنا که با افزايش سبک تفويضی رضايت شغلی
کاهش می يابد .همچنین نتايج تحلیل نشان داد در کل بین
سبک تفويضی و رضايت شغلی رابطه معناداري وجود ندارد.
 )2میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی برحسب رده هاي
مختلف حسابرسان در موسسات حسابرسی رابطه وجود
دارد.
براي سنجش رابطه سبکهاي رهبري با رضايت شغلی بر
حسب رده هاي مختلف حسابرسان از آزمون رگرسیون استفاده
شد نتايج بیانگر انست که سطح معنی داري گزارش شده در
رابطه با حسابرس ،حسابرسان ارشد ،سرپرست و سرپرست
ارشد از  1/19بزرگتر می باشد .لذا تاثیر و ارتباط سبک رهبري
دستوري و رضايت شغلی براي اين گروهها معنادار نیست .اما
رابطه سبک دستوري و رضايت شغلی براي کمک حسابرس و
مدير به دلیل اينکه سطح معناداري پايین تر از  1/19دارند،
تأيید می شود که در مديران اين ارتباط معکوس می باشد
( ،)-1/32بدين معنا که با افزايش سبک دستوري رضايت
شغلی آنها کاهش می يابد .اما اين ارتباط براي کمک حسابرس
مستقیم می باشد ( )1/19و با افزايش سبک دستوري رضايت
شغلی کمک حسابرسان افزايش می يابد .رابطه سبک رهبري
استداللی با رضايت شغلی بر حسب رده هاي مختلف
حسابرسان نشان دهنده آنست که سطح معنی داري گزارش
شده در رابطه با کمک حسابرس ،حسابرس ،سرپرست،
سرپرست ارشد و مدير از  1/19بزرگتر می باشد .لذا تاثیر و
ارتباط سبک رهبري استداللی و رضايت شغلی براي اين
گروهها معنادار نیست .اما رابطه سبک استداللی و رضايت
شغلی براي حسابرس ارشد به دلیل اينکه سطح معناداري
پايین تر از  1/19دارند ،تأيید می شود که ارتباط مستقیم می
باشد ( ،)1/44بدين معنا که با افزايش سبک استداللی رضايت
شغلی آنها افزايش می يابد.
نتايج سنجش رابطه سبک رهبري مشارکتی با رضايت
شغلی بر حسب رده هاي مختلف حسابرسان نشان می دهد که
سطح معنی داري گزارش شده در رابطه با کمک حسابرس،

حسابرس ،حسابرسان ارشد و مدير از  1/19بزرگتر می باشد.
لذا تاثیر و ارتباط سبک رهبري مشارکتی و رضايت شغلی براي
اين گروهها معنادار نیست .اما رابطه سبک مشارکتی و رضايت
شغلی براي سرپرست و سرپرست ارشد به دلیل اينکه سطح
معناداري پايین تر از  1/19دارند ،تأيید می شود که در
سرپرستان ارشد اين ارتباط معکوس می باشد ( ،)- 1/11بدين
معنا که با افزايش سبک مشارکتی رضايت شغلی آنها کاهش
می يابد .اما اين ارتباط براي سرپرست مستقیم می باشد
( ) 1/91و با افزايش سبک مشارکتی رضايت شغلی سرپرستان
افزايش می يابد.
نتايج سنجش سبک رهبري تفويضی با رضايت شغلی بر
حسب رده هاي مختلف حسابرسان سطح معنی داري گزارش
شده در رابطه با کمک حسابرس،حسابرس ،سرپرست و
سرپرست ارشد از  1/19بزرگتر می باشد .لذا تاثیر و ارتباط
سبک رهبري تفويضی و رضايت شغلی براي اين گروهها
معنادار نیست .اما رابطه سبک تفويضی و رضايت شغلی براي
حسابرس ارشد و مدير به دلیل اينکه سطح معناداري پايین تر
از  1/19دارند ،تأيید می شود که در حسابرس ارشد اين ارتباط
معکوس می باشد ( ،)-1/42بدين معنا که با افزايش سبک
تفويضی رضايت شغلی آنها کاهش می يابد .اما اين ارتباط براي
مديران مستقیم می باشد ( )1/94و با افزايش سبک تفويضی
رضايت شغلی مديران افزايش می يابد.
 )3میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی برحسب سطح
تحصیالت حسابرسان در موسسات حسابرسی رابطه وجود
دارد.
جهت بررسی رابطه میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی
برحسب سطح تحصیالت حسابرسان در موسسات حسابرسی ،از
ازمون رگرسیون استفاده گرديدو نتايج ذيل حاصل شده است
در سنجش رابطه سبک رهبري دستوري با رضايت شغلی
بر حسب تحصیالت سطح معنی داري گزارش شده در رابطه با
افراد با تحصیالت لیسانس از  1/19کوچکتر می باشد .لذا تاثیر
و ارتباط در اين دسته معنادار است .در بین افراد با مدرک فوق
لیسانس سطح معناداري  1/111می باشد .بنابراين می توان
گفت در بین افراد فوق لیسانس ارتباط بین سبک دستوري و
رضايت شغلی معنادار نیست .همچنین نتايج تحلیل نشان می
دهد در کل بین سبک دستوري و رضايت شغلی رابطه
معناداري وجود دارد اما اين رابطه معکوس می باشد ()-1/23
بدين معنا که با افزايش سبک دستوري رضايت شغلی کاهش
می يابد .در بین افر اد با مدرک دکتري رابطه سبک دستوري و
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رضايت شغلی به صورت منفی صد در صد نشان داده شده
است.
سنجش رابطه سبک رهبري استداللی با رضايت شغلی بر
حسب تحصیالت که سطح معنی داري گزارش شده در رابطه با
افراد با تحصیالت لیسانس از  1/19بیشتر می باشد .لذا تاثیر و
ارتباط در اين دسته معنادار نیست .در بین افراد با مدرک فوق
لیسانس با توجه به سطح معناداري  1/113می توان گفت در
بین افراد فوق لیسانس ارتباط بین سبک استداللی و رضايت
شغلی معنادار است .همچنین نتايج تحلیل نشان می دهد در
کل بین سبک استداللی و رضايت شغلی رابطه مستقیم و
معنا داري وجود دارد بدين معنا که با افزايش سبک استداللی
رضايت شغلی افزايش می يابد .در بین افراد با مدرک دکتري
رابطه سبک دستوري و رضايت شغلی به صورت منفی صد در
صد نشان داده شده است.
سنجش رابطه سبک رهبري مشارکتی با رضايت شغلی بر
حسب تحصیالت که سطح معنی داري گزارش شده در رابطه با
افراد با تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس از  1/19بیشتر می
باشد .لذا تاثیر و ارتباط بین سبک مشارکتی و رضايت شغلی
در اين دسته ها معنادار نیست .همچنین نتايج تحلیل نشان
می دهد در کل بین سبک مشارکتی و رضايت شغلی رابطه
مستقیم و معناداري وجود دارد بدين معنا که با افزايش سبک
مشارکتی رضايت شغلی افزايش می يابد .در بین افراد با مدرک
دکتري رابطه سبک دستوري و رضايت شغلی به صورت صد در
صد نشان داده شده است.
سنجش رابطه سبک رهبري تفويضی با رضايت شغلی بر
حسب تحصیالت که سطح معنی داري گزارش شده در رابطه با
افراد با تحصیالت لیسانس از  1/19بیشتر می باشد .لذا تاثیر و
ارتباط در اين دسته معنادار نیست .در بین افراد با مدرک فوق
لیسانس سطح معناداري  1/139می باشد .بنابراين می توان
گفت در بین افراد فوق لیسانس ارتباط بین سبک تفويضی و
رضايت شغلی معنادار است .همچنین نتايج تحلیل نشان می
دهد در کل بین سبک تفويضی و رضايت شغلی رابطه
معناداري وجود ندارد .در بین افراد با مدرک دکتري رابطه
سبک تفويضی و رضايت شغلی به صورت صد در صد نشان
داده شده است.
 )4میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی برحسب سن
حسابرسان در موسسات حسابرسی رابطه وجود دارد.
جهت بررسی رابطه میان سبکهاي رهبري و رضايت شغلی
برحسب سن حسابرسان در موسسات حسابرسی از آزمون
رگرسیون استفاده شد و نتايج ذيل حاصل گرديد.
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سنجش رابطه سبک رهبري دستوري با رضايت شغلی بر
حسب سن نشان می دهد که سطح معنی داري گزارش شده
در رابطه با افراد رده سنی زيرسی سال از  1/19کوچکتر می
باشد .لذا تاثیر و ارتباط سبک دستوري و رضايت شغلی در اين
دسته معنادار است .در بین افراد رده سنی  31تا  41سال
سطح معناداري  1/119و باالتر از  1/19می باشد .بنابراين می
توان گفت در بین افراد رده سنی  31تا  41سال ارتباط بین
سبک دستوري و رضايت شغلی معنادار نیست .همچنین نتايج
تحلیل نشان می دهد در کل بین سبک دستوري و رضايت
شغلی رابطه معناداري وجود دارد اما اين رابطه معکوس می
باشد ( )- 1/23بدين معنا که با افزايش سبک دستوري رضايت
شغلی کاهش می يابد.
سنجش رابطه سبک رهبري استداللی با رضايت شغلی بر
ح سب سن نشان می دهد که سطح معنی داري گزارش شده
در رابطه با افراد رده سنی زير سی سال از  1/19بزرگتر می
باشد .لذا تاثیر و ارتباط سبک استداللی و رضايت شغلی در اين
دسته معنادار نیست .در بین افراد رده سنی  31تا  41سال
سطح معناداري  1/142و کمتر از  1/19می باشد .بنابراين می
توان گفت در بین افراد رده سنی  31تا  41سال ارتباط بین
سبک استداللی و رضايت شغلی معنادار است ضريب تعیین
رابطه نشان می دهد  3درصد از رضايت شغلی رده سنی  31تا
 41سال وابسته به سبک استداللی می باشد .همچنین نتايج
تحلیل نشان می دهد در کل بین سبک استداللی و رضايت
شغلی رابطه معناداري وجود دارد.
سنجش رابطه سبک رهبري مشارکتی با رضايت شغلی بر
حسب سن نشان می دهد که سطح معنی داري گزارش شده
در رابطه با افراد رده هاي سنی مختلف از  1/19بزرگتر می
باشد .لذا تاثیر و ارتباط سبک مشارکتی و رضايت شغلی در اين
دسته ها معن ادار نیست .اين نشان دهنده اين است که بین
سبک رهبري مشارکتی و رضايت شغلی از لحاظ رده هاي سنی
مختلف ارتباط معناداري وجود ندارد .اما نتايج تحلیل نشان می
دهد در کل بین سبک استداللی و رضايت شغلی رابطه
معناداري وجود دارد.
سنجش رابطه سبک رهبري تفويضی با رضايت شغلی بر
حسب سن نشان می دهد که سطح معنی داري گزارش شده
در رابطه با افراد رده هاي سنی مختلف از  1/19بزرگتر می
باشد .لذا تاثیر و ارتباط سبک تفويضی و رضايت شغلی در اين
دسته ها معنادار نیست .اين نشان دهنده اين است که بین
سبک رهبري تفويضی و رضايت شغلی از لحاظ رده هاي سنی
مختلف ارتباط معناداري وجود ندارد .همچنین نتايج تحلیل

سال پنجم  /شماره بیستم /زمستان 5931

رابطه بین سبكهاي رهبري و رضاي ت شغلي در حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي  /زهره موسوي کاشي و داود زاهدي قره بابا

نشان می دهد در کل بین سبک تفويضی و رضايت شغلی
رابطه معناداري وجود ندارد.
 )9میان وضعیت مو جود چهار سبک رهبري تفاوت
معناداري وجود دارد.
جدول اول میانگین رتبه هاي هر يک از متغیرها (سبک
هاي رهبري) و جدول دوم مشخصات آماري و آماره کاي دو
مربع متغیرهاي مربوطه می باشد.
باتوجه به جدول شماره 92مقدار عددي سطح معناداري
( )sigبرابر با  1/111می باشد که از مقدار استاندارد 1/19
کوچک تر است .بنابراين فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت
معنادار میان سبک هاي رهبري در سطح اطمینان  11درصد
رد می شود و می توان گفت میان سبک هاي رهبري تفاوت
معناداري وجود دارد .همان طور که در جدول  99مالحظه می
گردد از میان سبک هاي رهبري ،سبک دستوري باالترين رتبه
و سبک تفويضی پايین ترين رتبه را به خود اختصاص داده
است.

جدول  -11ميانگين رتبه متغيرهای سبک های رهبری با
استفاده از آماره آزمون فریدمن
ردیف

سبک های رهبری

ميانگين

با توجه به شماره 94مقدار عددي سطح معناداري ()sig
برابر با صفر می باشد که از مقدار استاندارد  1/19کوچک تر
است .بنابراين فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار
میان ابعاد رضايت شغلی در سطح اطمینان  11درصد رد می
شود و می توان گفت میان ابعاد رضايت شغلی تفاوت معناداري
وجود دارد .همان طور که در جدول 93مالحظه می گردد از
میان متغیرهاي رضايت شغلی ،متغیر شغل باالترين رتبه و
متغیر حقوق و دستمزد پايین ترين رتبه را به خود اختصاص
داده است.
تعیین میزان اثربخشی سبک ها (سازگاري سبک ها)
با توجه به جدول شماره  99مشخصه هاي آماري مربوطه
را در اثربخشی سبک هاي رهبري مورد مطالعه نشان میدهد.
جدول شماره  :13ميانگين رتبه متغيرهای رضایت شغلی
با استفاده از آماره آزمون فریدمن
ردیف

رضایت شغلی

ميانگين رتبه ها

اولویت

9

شغل

9/13

اول

2

سرپرست مستقیم

4/12

دوم

3

همکاران

4/12

سوم

4
9

ارتقا
حقوق و دستمزد

2/13
9/19

پنجم
ششم

9

شرايط کاري

2/91

چهارم

اولویت

رتبه ها

9

سبک دستوري

2/11

اول

جدول شماره  -14سطح معناداری آزمون فریدمن
ردیف

شاخص های اماری مقادیر محاسبه شده

2
3

سبک استداللی
سبک مشارکتی

2/39
2/33

دوم
سوم

9

تعداد

921

4

سبک تفويضی

2/13

چهارم

2

کاي دو مربع

992/31

3

درجه آزادي

9

4

سطح معناداري

1/111

جدول  -12سطح معناداری آزمون فریدمن
ردیف

شاخص های اماری

مقادیر محاسبه شده

9

تعداد

921

جدول  -15توزیع فراوانی سبک های رهبری ،نمرات
اثربخشی و ميانگين ان برای هر سبک ()N=121

2

کاي دو مربع

39/19

3

درجه آزادي

3

سبک های

سبک رهبری

جمع نمرات

4

سطح معناداري

1/111

رهبری

مسلط تعداد

اثربخشی

سبک دستوري
سبک استداللی

44
31

191
339

91/49
91/33

سبک مشارکتی

21

311

91/41

سبک تفويضی

91

219

99/44

 -9میان وضعیت موجود ابعاد رضايت شغلی تفاوت معناداري
وجود دارد.
جدول اول میانگین رتبه هاي هر يک از متغیرها (رضايت
شغلی) و جدول دوم مشخصات آماري و آماره کاي دو مربع
متغیرهاي مربوطه می باشد.
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محدوده پايین نمرات ( 1تا  )23نشان دهنده اثربخشی
پايین ،نمرات  24تا  21يک وضعیت متوسط ازاثربخشی
رهبري را نشان می دهد و نمرات  31تا  39نشان دهنده اين
است که رهبر می تواند به درستی توانايی و تمايل پیروان را در
يک وضعیت خاص تشخیص دهد و بر اساس آن سبک رهبري
خود را تعديل نمايد (اثربخشی باال) .همانطور که در قسمت
میانگین مشاهده می نمايید میانگین براي تمامی سبک ها بین
 1تا  23است و در نتیجه تمامی سبک ها غیر اثربخش
شناسايی شدند.
 -7نتيجه گيری و بحث
در اين پژوهش به مطالعه رابطه سبک هاي رهبري با
رضايت شغلی حسابرسان شاغل درموسسات حسابرسی عضو
جامعه حسابداران رسمی ايران پرداخته شد تا از طريق
شناسايی اين روابط پیشنهاداتی مطلوب براي اثربخش تر شدن
رفتارهاي رهبري ارائه شود .با توجه به اينکه مدل رهبري
وضعیتی مدلی جامع در اين زمینه بود به بررسی ارتباط اين
سبک ها (دستوري ،استداللی ،مشارکتی و تفويضی) با رضايت
شغلی حسابرسان با توجه به برخی ويژگیهاي جمعیتی با
استفاده از ابزار پرسشنامه پرداخته شد .همچنین رضايت شغلی
در بین ويژگی هاي مختلف جمعیت شناختی نیز مورد مقايسه
قرار گرفت .نتايج نشان میدهد
 )9سبک دستوري و سبک استداللی به ترتیب سبک هاي
مسلط و پشتیبان در جامعه مورد بررسی بوده و سبک هاي
رهبري استداللی و مشارکتی با رضايت شغلی ارتباط مستقیم و
معنادار ،سبک رهبري دستوري ارتباطی منفی و معنادار و
سبک رهبري تفويضی با رضايت شغلی ارتباطی معنادار نداشته
است.
 )2در بررس ی رابطه سبک رهبري دستوري و رضايت
شغلی بر اساس جنسیت،نتايج نشان دهنده اين است که میان
زنان بین سبک دستوري و رضايت شغلی ارتباط معکوس و
معنادار وجوددارد در بین مردان اين ارتباط معنادار نیست .در
بین رده هاي مختلف حسابرسان؛ براي کمک حسابرسان و
مديران اين رابطه معنادار و براي مديران اين رابطه معکوس
بوده است .از لحاظ تحصیالت نیز رضايت شغلی افراد با مدرک
لیسانس با سبک دستوري ارتباط معکوسی داشت و باالخره از
لحاظ سنی نیز بین سبک دستوري و رضايت شغلی افراد زير
 31سال رابطه معکوسی به دست آمد.
نتیجه تحقیق با تحقیقات هلر و همکاران (،)9113
اشنايدر ( )9111قلی زاده و فانی ( )9311و اصالنخانی
( )9331همخوانی دارد.
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 ) 3در بررسی رابطه سبک رهبري استداللی و رضايت
شغلی بر اساس جنسیت در میان مردان بین سبک استداللی و
رضايت شغلی ارتباط مستقیم و معناداري به دست آمد اما
رابطه سبک استداللی و رضايت شغلی در بین زنان معنادار
نبود .در بین رده هاي مختلف حسابرسان؛ براي حسابرسان
ارشد اين رابطه معنادار و مستقیم به دست آمد و با افزايش
سبک استداللی رضايت شغلی حسابرسان ارشد افزايش می
يابد .از لحاظ تحصیالت نیز رضايت شغلی افراد با مدرک فوق
لیسانس با سبک استداللی ارتباط مستقیم و معناداري داشت و
باالخره از لحاظ سنی نیز بین سبک استداللی و رضايت شغلی
افراد بین  31تا  41سال رابطه معنادار و مستقیمی به دست
آمد .در سبک استداللی وظیفه مداري باال و انسان مداري باال
است .بدين معنا که براي رهبر هر دو جنبه کار و رفاه انسان
مهم است و عالوه بر تأکید روي دستورالعمل هاي مشخص و
روشن ،به روحیات انسانها ،رفاه آنها و درک نیازها و مشکالت
شخصی نیز توجه دارد .در اين سبک رهبر تصمیمات را خود
اخذ می نمايد اما سعی میکند به شیوه اي افراد را متقاعد نمايد
به عبارتی با استدالله ايی تالش در متقاعد نمودن افراد به قانع
شدن به اينکه وضعیت و تصمیمات موجود مفید می باشند،
دارد .لذا طبق يافته تحقیق در اين وضعیت حسابرسان از اينکه
هم روي کار تأکید شود و برنامه مشخصی وجود داشته باشد و
هم به خود آنها در تصمیمات توجه شود راضی هستند و
رضايت شغ لی آنها در اين وضعیت افزايش می يابد .نتیجه
تحقیق با نتايج تحقیقات ديويس ( )9119در دانشگاه کانه
تیکوت ،هامپتون و همکارانش ( )9112و اشنايدر ( )9111و
استوت ( )9114همخوانی دارد
 ) 4دربررسی رابطه سبک رهبري مشارکتی و رضايت
شغلی بر اساس جنسیت در میان مردان و زنان ارتباط
معناداري به دست نیامد .در بین رده هاي مختلف حسابرسان؛
براي سرپرست و سرپرست ارشد اين رابطه معنادار به دست
آمد که براي سرپرستان ارشد اين رابطه معکوس می باشد  .از
لحاظ تحصیالت نیز رضايت شغلی افراد با مدرک هاي مختلف
با سبک مشارکتی ارتباط معناداري نداشت و باالخره از لحاظ
سنی نیز بین سبک مشارکتی و رضايت شغلی افراد رابطه
معناداري يافت نشد .نتیجه تحقیق با نتايج تحقیقات مک کی
()9119و اصالنخانی و همکاران ( )9331همخوانی دارد
 ) 9در اين موسسات نتايج نشان داد سبک رهبري تفويضی
رابطه اي با رضايت شغلی ندارد .و نمی توان در موسسات
حسابرسی به راحتی از سبک تفويضی استفاده نمود  ،سبک
تفويضی با اينکه در جامعه مورد بررسی استفاده می شود اما از
ساير سبکها استفاده آن کمتر و غیراثربخش شناخته شد.
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در بررسی رابطه سبک رهبري تفويضی و رضايت شغلی
بر اساس جنسیت در میان مردان بین سبک تفويضی و رضايت
شغلی ارتباط معکوس و معناداري به دست آمد اما رابطه سبک
تفويضی و رضايت شغلی در بین زنان معنادار نبود .در بین رده
هاي مختلف حسابرسان؛ براي حسابرسان ارشد و مديران اين
رابطه معنادار و به دست آمد که براي حسابرسان ارشد اين
رابطه معکوس بوده است .از لحاظ تحصیالت نیز رضايت شغلی
افراد با مدرک فوق لیسانس با سبک تفويضی ارتباط معکوس و
معناداري داشت و باالخره از لحاظ سنی نیز بین سبک تفويضی
و رضايت شغلی افراد رده هاي سنی مختلف رابطه معناداري به
دست نیامد.
 )3نتايج نشان دهنده آن است که میان وضعیت موجود در
سبک هاي رهبري تفاوت معناداري وجود دارد و سبک
دستوري باالترين رتبه و سبک تفويضی پايین ترين رتبه را به
خود اختصاص داده است.همچنین میان ابعاد رضايت شغلی
تفاوت معناداري وجود دارد .که میان متغیرهاي رضايت شغلی،
متغیر شغل باالترين رتبه و متغیر حقوق و دستمزد پايین ترين
رتبه را به خود اختصاص داده است
 ) 1يافته هاي حاصل از تحقیق ارتباط بین رضايت شغلی و
برخی از ويژگیهاي جمعیتی جامعه نشان دهنده آن است که
سطح رضايت شغلی در جامعه حسابرسان حدود  94/39درصد
است که از اين میزان؛ سرپرست مستقیم ،همکاران و شغل
بیشترين سهم و حقوق و دستمزد ،ارتقا و شرايط کاري
کمترين سهم را به خود اختصاص داده اند .در بین حسابرسان
زن و مرد میانگین رضايت شغلی متفاوت است و مردان داراي
میانگین باالتري می باشند .اين يافته با يافته هاي اصالنخانی
( ،)9331کورتیس  ،)9139( 4مرتضوي و ساحلی ( ،)9331و
ويت ونی ( )9112ناهماهنگ است .اما با نتايج مطالعه مک کی
( ) 9119همسوست .همچنین میانگین رضايت شغلی در افراد
متأهل باالتر ازافراد مجردبوده و ويژگیهايی نظیر تحصیالت،
سن و سابقه خدمت با رضايت شغلی رابطه معناداري به دست
نیامد.از لحاظ رده شغلی نیز بین برخی گروهها از جمله
میانگین رضايت شغلی حسابرس ارشد با مدير و سرپرست
تفاوت معناداري وجود داشت و اين نشان دهنده رضايت پايینتر
حسابرسان ارشد از وضعیت شغلی خود می باشد.
با توجه به اينکه سبک دستوري سبک مسلط شناسايی شد
و اين سبک رابطه منفی با رضايت شغلی کارکنان
دارد(بخصوص براي زنان ،افراد زير  31سال ،حسابرسان با
مدرک لیسانس و مديران ) الزم است توجه به انسان مداري و
برقراري روابط دوستانه با کارکنان و توجه به نیازهاي آنان مد
نظر قرار گیرد .با استفاده از برنامه هاي انگیزشی ،تالش براي

توسعه و حفظ منابع انسانی و حمايت از سرمايه هاي فکري
توسط س ازمان موجب رضايت شغلی و شکوفا شدن استعدادها
جهت افزايش مزيت رقابتی می شود.عالوه بر اين جهت افزايش
رضايت شغلی مواردي مانند در دسترس بودن رهبران ،مشورت
با زيردستان براي اخذ تصمیمات ،برقراري تعامالت دوستانه با
کارکنان ،درگیر کردن آنها در امور ،و استفاده از نظرات و
توصیه هاي افراد توصیه می شود.
با توجه به نقش مهم سرپرست و همکاران در رضايت
شغلی انعطاف پذيري بیشترسازمان توصیه می شود .با توجه به
میانگین پايین رضايت از حقوق توصیه می شود موسسات
حسابرسی در کنار پرداخت هاي مادي ،رضايت افراد را از طريق
پرداخت هاي غیرما دي ،تشويق ها و مزايا افزايش دهد .مزايايی
مانند امکان ادامه تحصیل ،مسافرت ها ،خدمات مهد کودک ،
کمک هزينه مسکن ،اياب و ذهاب ،بن کارت با پرداخت هاي
متغیر می تواند در اين زمینه کمک کننده باشد.
با توجه به اينکه هیچ کدام از سبک هاي رهبري مورد
مطالعه در اين تحقیق اثربخش شناخته نشد توصیه می شود
جامعه حسابداران رسمی ايران بودجه اي را براي انجام طرحی
پیرامون شناسايی سبک رهبري اثربخش در بین حسابرسان با
ساير مدلهاي رهبري اختصاص دهد تا شاخص هاي رفتاري
رهبري اثربخش شناسايی و براي اعمال به موسسات معرفی
شود.
با توجه به ر ضايت شغلی پايینتر حسابرسان ارشد توصیه
می شود در شرح شغل هاي مربوط به اين رده شغلی تجديد
نظر شود.
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حسابرسی حرفه اي.
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