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رده  یکنندگلیمالحظات و ساختار با توجه به نقش تعد یرهبر یهاسبک ریتأث یپژوهش بررس نیهدف ا

و  ییکارا ،یاثربخش شیمهم در افزا یحسابرسان، به عنوان عامل یشغل تیسطح رضا یبر ارتقا یسازمان

 نامه،پرسشبهبود عملکرد حسابرسان، است. با استفاده از  جهیو در نت یمؤسسات حسابرس یوربهره

 هیو تجز یآورجمع رانیا یعضو جامعه حسابداران رسم ینفر از کارکنان مؤسسات حسابرس 2۹2 یهاداده

ساختار  یرهبر یهاسبک نیب یکه رابطه مثبت و معنادار دهدیپژوهش نشان م جیشده است. نتا لیو تحل

 یریپژوهش، بکارگ جینتا ساسحسابرسان وجود دارد. بر ا یشغل تیبا رضا یو مالحظات و رده سازمان

اعتماد به نفس  تی)به عنوان نمونه، حفظ و تقو تیریمد لهیمالحظات و ساختار به وس یرهبر یهاسبک

در مورد نحوه انجام کار و  یریگمیاز انجام کار خوب، تصم یآموزش به آنان، قدردان قیاز طر ردستانیز

)به عنوان  نییپا یهادر در رده ژهیحسابرسان، به و یشغل تیرضا شیاصرار بر حفظ استاندارد( باعث افزا

 .شودیم ینمونه، کمک حسابرس و حسابرس( مؤسسات حسابرس

مالحظات. یساختار، سبک رهبر یسبک رهبر ،یشغل تیرضا ،یرده سازمان کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 از چنین،هم [.۳] شودمی محسوب مدیریت اصلی و مهم وظایف از یکی سازمان، عملکرد بر نظارت بحث

 عملکرد بهبود آن، دنبال به و کارکنان انگیزشی عوامل درك انسانی منابع مدیران هایدغدغه از یکی دیرباز

 که مفاهیمی همه میان از [(24] و [2۳] نمونه، عنوان )به نظرانصاحب از بسیاری [.۳0] است بوده آنان

 مورد مختلف سازمانی هایموقعیت در صنعتی و سازمانی روانشناسی و مدیریت سازمانی، رفتار متخصصان

 بین رابطه کنندهتعدیل که دانندمی پژوهشی هایزمینه ترینمهم از را شغلی رضایت اند،داده قرار مطالعه

 شغلی رضایت چنین،هم [.1۹] است دیگر طرف از فردی و سازمانی نتایج و طرف یک از کاریشرایط

 عدم و [4] شودمی فرد مندیرضایت احساس نیز و سازمان وریبهره و کارایی اثربخشی، افزایش باعث

 طور به [.5] شد خواهد منجر موسسات از کارکنان ترك به نهایتاً و غیبت و جابجایی به شغلی رضایت

 دیگر، عبارت به دارند. خود شغل به نسبت افراد که است احساسی و گرایش بیانگر شغلی رضایت خالصه،

 انتظار مورد دستاوردهای و واقعی دستاوردهای مقایسه با افراد که است العملیعکس بیانگر شغلی رضایت

 از یکی حسابرسان شغلی رضایت نیز حسابرسی حرفه در [.1] دهندمی نشان خود شغل به نسبت

 افزایش زمینه توانمی حسابرسان، شغلی رضایت بهبود با زیرا است، حسابرسی مؤسسات در مهم موضوعات

 کرد کمک خود هایهدف به نیل در حسابرسی مؤسسات به طریق این از و ساخت فراهم را آنان وریبهره

  است. ضروری و الزم شود،می حسابرسان شغلی رضایت افزایش باعث که عواملی بررسی رو، این از [.1]

 شغلی رضایت که دهدمی نشان گذشته هایپژوهش نتایج شغلی، رضایت بر اثرگذار عوامل با ارتباط در

 1الشیبل گفته به [.4] کنندمی کار آن در که دارد بستگی سازمانی مدیریت سبک به زیادی حد تا کارکنان

 خوب، کار انجام از قدردانی [؛15] دارد رابطه شغلی رضایت با مالحظات و ساختار، رهبری سبک (2016)

 از ایمجموعه [،27] دهدمی تشکیل را مالحظات رهبری سبک از بخشی شغلی رضایت اهمیت بر تأکید

 چگونگی مورد در گیریتصمیم و کار انجام ینحوه مورد در گیریتصمیم شفاف، معیارهای و انتظارات

 نشان (1۳82) رادمصدق پژوهش نتایج چنین،هم [.21] است ساختار رهبری سبک از بخشی  کار انجام

 مسئله بنابراین، [.8] دارد وجود معناداری رابطه آنان شغلی رضایت و کارکنان شغلی هایرده بین که داد

 سازمانی رده و ساختار رهبری سبک و مالحظات رهبری هایسبک آیا که است این پژوهش این اساسی

 دارد؟ اثر حسابرسان شغلی رضایت بر

 هافرضیه و ادبیات نظری، مبانی

 آن به افراد پاسخ و کارکنان هایارزش و نیازها با متناسب محیطی به شغلی رضایت شغلی: رضایت

 شغل به نسبت افراد که است عاطفی احساسات شغلی رضایت دیگر، عبارت به [.2۹] دارد اشاره محیط

 یعنی، است؛ سازمان اثربخشی تعریف در محوری ایمسئله شغلی رضایت چنین،هم [.16] دارند خود

 قرار تأثیر تحت را افراد و سازمان عملکرد که است کار به نسبت فرد احساسات بازگوکننده شغلی رضایت

 نظرانصاحب شغلی رضایت با ارتباط در (1۳8۹) رضوی و عموزادمهدیرجی از نقل به [.18] دهدمی

                                                           
1 AlShbiel 
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 هرزبرگ عاملی دو نظریه جمله آن از که اندکرده ارائه را خود نظرات و اندپرداخته بحث به متعددی

 اساس بر است. بهداشتی و انگیزشی عوامل گروه دو تفکیک نظریه، این اصلی مبحث که است (1۹5۹)

 کاهش به منجر صرفاً بهداشتی عوامل و شغلی رضایت افزایش به منجر انگیزشی عوامل نظریه، این

 موفقیت، مهم، معیار شش شامل انگیزشی عوامل هرزبرگ، نظریه اساس بر شود.می شغلی نارضایتی

 بهداشتی عوامل است. ارتقاء و رشد بودن پذیرامکان و پیشرفت پذیری،مسئولیت کار،ذات و نفس شناخت،

 و تعامل ینحوه کاری، شرایط سرپرستان، با تعامل ینحوه سرپرستی، سازمانی، هایسیستم شامل نیز

 [.5] است شغلی امنیت و موفقیت و شخصی زندگی همکاران، با ارتباط

 [.11] است شرکت در آنان به یابیدست ابزار و هاهدف کننده مشخص شرکتی راهبری رهبری: سبک

 1استوگدیل کند.می ایفا آن، هایهدف به یابیدست در سزایی به نقش شرکت، رهبری راستا، این در

 اندکرده سعی که کسانی تعداد به که گیردمی نتیجه رهبری پیشینه از عمقی بررسی یک از بعد (1۹6۳)

 پیرو رهبر، متغیر سه از تابعی را رهبری گاهی [.27] دارد وجود تعریف رهبری از کنند تعریف را واژه این

 هر در و شودنمی برده نام خاصی سازمان هیچ از آن در که اندگرفته نظر در وضعی متغیرهای سایر و

 (1۹۹0) 2مارگیم و کلی نظر از [.1] کند نفوذ دیگر گروهی یا فرد رفتار بر تا کندمی سعی شخص وضعیتی

 سبک از منظور [.22] کرد گیریاندازه ساختار و مالحظات بُعد، دو وسیله به توانمی را رهبری سبک

 مالحظات رهبری سبک است. مرتبط گروه اعضای سایر رفاه به رهبر رفتار که است این مالحظات رهبری

 زیردستان نفس به اعتماد تقویت و حفظ شغلی، رضایت اهمیت بر تأکید خوب، کار انجام از قدردانی شامل

 برای ویژه هایتالش عملیات، در زیردستان پیشنهاد از استفاده برابر، صورت به آنان به آموزش طریق از

 آنان، شروع از قبل مهم مسائل مورد در زیردستان تأیید آوردن دست به و زیردستان آرامش به کمک

 معیارهای و انتظارات از ایمجموعه مدیریت که است این ساختار رهبری سبک از منظور [.27] است

 کسی چه کهاین و کار انجام چگونگی مورد در گیریتصمیم کار، انجام نحوه مورد در گیریتصمیم شفاف،

 پژوهش نتایج خارجی، هایپژوهش در [.21] کندمی ارائه خود زیردستان به داد، خواهد انجام را کار

 [.28] دارد رابطه حسابرسان شغلی رضایت با سرپرستی نحوه که داد نشان (2005) ۳بایول و سویینی

 منظر، همین از دارد. اشاره کارکنان با )سرپرست( مدیریت رابطه و سرپرستی نحوه به نیز رهبری مفهوم

 رابطه شغلی رضایت و رهبری بین که داد نشان (2016) بابالوال و (201۳) همکاران و براون پژوهش نتایج

 بین که داد نشان (2016) الشبیل پژوهش نتایج چنین،هم [.16] و [17] دارد وجود معناداری و مثبت

 رضایت با ساختار رهبری سبک بین و معنادار و مثبت رابطه شغلی رضایت با مالحظات رهبری سبک

 افشار و نخعی بانشی، شکوهی، مقدم،نکویی پژوهش نتایج [.15] دارد وجود معناداری و منفی رابطه شغلی

 در نیز  (1۳۹5) باباقرهزاهدی و کاشیموسوی و (1۳۹4) عرشی و عموزاده محمدی، صافی، (،1۳8۹)

 [.۹] و [4] [،14] دارد وجود معناداری رابطه شغلی رضایت و رهبری سبک بین که داد نشان ایران

                                                           
1 Stogdill 
2 Kelley and Margheim 
3 Sweeney and Boyle 
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 تدوین زیر صورت به پژوهش دوم و اول هایفرضیه پژوهش پیشینه و نظری مبانی اساس بر بنابراین،

 شود:می

 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه حسابرسان شغلی رضایت و مالحظات رهبری سبک بین .1

 دارد. وجود معناداری و منفی رابطه حسابرسان شغلی رضایت و ساختار رهبری سبک بین .2

 مجموعه شامل که است سازمان طراحی و دهیسازمان فراگرد حاصل سازمانی ساختار» :سازمانی رده

 تصویب رسمی طور به باشد، گرفته شکل غیرمستقیم طور به اگر حتی که است قوانینی و مقررات روابط،

 به بنا بنابراین، [.1] «دهندمی شکل را سازمانی مشترك اهداف کسب برای افراد هایفعالیت و شودمی

 حسابرسی مؤسسات در که کرد استنباط توانمی گونهاین سازمانی، ساختار خصوص در شده ارائه تعریف

 کمک صورت به ایحرفه مراتب سلسله کارها مناسب سرپرستی و کار بهتر انجام منظور به نیز ایران در

 شریک و مدیر حسابرسی، ارشدسرپرست حسابرسی، سرپرست ارشد،حسابرس حسابرس، حسابرس،

 مزبور نامهآیین (5) و (4) مواد مفاد اساس بر هم، الزحمهحق خصوص در [.7] شودمی اجراء و طراحی

 محاسبه مبنای نرخ حداقل ایران، رسمی حسابداران جامعه حسابرسی خدمات پایه الزحمهحق تعیین

 رده از ترتیب، به و است متفاوت حسابرسان شغلی هایرتبه حسب بر حسابرسی خدمات پایه الزحمهحق

 اسمیت، و (2000) ایسوم یابد.می افزایش حسابرس الزحمهحق نرخ حسابرسی شریک تا حسابرس کمک

 بر اثرگذار عاملی عنوان به درآمد و حقوق متغیر بر خود هایپژوهش در (2001) 1ریگینز و گریفمن

 هایرده بین که داد نشان (1۳82) رادمصدق پژوهش نتایج [.26] و [20] اندداشته تأکید شغلی رضایت

 دارد وجود معناداری رابطه آنان شغلی رضایت و اصفهان شهر دانشگاهی هایبیمارستان کارکنان شغلی

 کنند،می دریافت بیشتری حقوق که کارکنانی داد نشان (1۳۹2) فتحیالله و میرزایی پژوهش نتایج [.8]

 مدیریتی هایرده کارکنان که داد نشان آنان پژوهش نتایج چنین،هم [.12] دارند نیز باالتری شغلی رضایت

 همکاران و پورنصیری پژوهش نتایج چنین،هم برخودارند. باالتری شغلی رضایت از کارکنان سایر به نسبت

 هایبیمارستان کارکنان شغلی رسته نوع با شغلی رضایت بهداشتی عوامل بین که داد نشان (1۳۹2)

 به پژوهش پنجم و چهارم سوم، هایفرضیه بنابراین، [.1۳] دارد وجود معناداری اختالف قزوین آموزشی

 شود:می تدوین زیر صورت

 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه حسابرسان شغلی رضایت و سازمانی رده بین .1

 کند.می تعدیل را حسابرسان شغلی رضایت و مالحظات رهبری سبک بین رابطه سازمانی رده .2

 کند.می تعدیل را حسابرسان شغلی رضایت و ساختار رهبری سبک بین رابطه سازمانی رده .۳

                                                           
1 Smith, Girtman and Riggins 
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 پژوهش روش

 پژوهش ادبیات و متون تدوین برای است. توصیفی پژوهش نوع نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

 نامهپرسش از استفاده با پژوهش، این نیاز مورد هایداده است. شده استفاده ایکتابخانه مطالعات از

 خطی رگرسیون روش از سوم و دوم اول، هایفرضیه تحلیل و تجزیه برای چنین،هم است. شده آوریجمع

 انجام برای و مراتبی سلسله چندگانه رگرسیون روش از پنجم و چهارم هایفرضیه آزمون برای و چندگانه

 شده استفاده 24 نسخه SPSS افزارنرم در ماکرو فرآیند از کنندهتعدیل هایآزمون بیشتر تحلیل و تجزیه

  است.

 هایویژگی شامل عمومی بخش هایسوال است. اختصاصی و عمومی بخش دو شامل نامهپرسش هایسوال

 حرفه در کار سابقه سازمانی، رده بودن، ایران رسمی حسابداران جامعه عضو از اعم دهندگانپاسخ عمومی

 استاندارد هاینامهپرسش وسیله به  نیز اختصاصی بخش هایسوال است. تحصیالت میزان و حسابرسی

 گیر و پوند شغلی: رضایت .2 و [27] (1۹6۳) استوگدیل رهبری: سبک .1 است. شده تدوین و تهیه زیر

 وسیله به ایران در بودن اجراء قابل منظور به هانامهپرسش این مرحله چندین در چنین،هم [.25] (1۹۹1)

 است. شده اصالح و بررسی خبرگان

 مدیر ارشد،سرپرست سرپرست، ارشد،حسابرس حسابرس، حسابرس، کمک را پژوهش این آماری جامعه

 رسمی آمار که جاآن از دهد.می تشکیل رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی مؤسسات شریک و

 برای است. شده فرض نامشخص آماری جامعه تعداد نیست، دسترس در پژوهش این جامعه از بخشی

 [.10] است شده استفاده نامحدود جامعه در زیر رابطه از نمونه حجم محاسبه

𝒏 =

𝒛𝒂
𝟐

 ×𝒑(𝟏−𝒑)

𝟐

𝜺𝟐
=

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × 𝟎. 𝟓(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟓)𝟐
= 𝟑𝟖𝟒 

قرار  5/0برابر است با نسبت موفقیت در جامعه که چون مقدار آن در اختیار نیست برابر با  Pدر این رابطه 

1  داده شده است. در این پژوهش، سطح اطمینان برابر با − 𝛼 = در نظر گرفته شده است.   0.95

𝒛𝜶چنین، مقدار هم

𝟐
 05/0 قبولاست. مقدار خطای قابل  ۹6/1با توجه به جدول نرمال استاندارد برابر با  

 در چنین،هم آمد. دست به نفر ۳84 نمونه حجم باال رابطه به توجه با بنابراین، است. شده گرفته نظر در

 شده استفاده کردننیمه دو روش و کرونباخ آلفای از نامهپرسش اطمینان قابلیت آزمون برای پژوهش این

 است. پژوهش متغیرهای مناسب اطمینان قابلیت دهندهنشان 1 شماره جدول در آن نتایج که است
 نتایج آزمون آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه کردن -1جدول 

 ضریب دو نیمه کردن آلفای کرونباخ حوزه سؤال

 876/0 8۹1/0 شغلی رضایت

 7۹7/0 8۹1/0 ساختار رهبری سبک

 802/0 878/0 مالحظات رهبری سبک
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 پژوهش متغیرهای

 و ساختار( و مالحظات رهبری های)سبک مستقل شغلی(، )رضایت وابسته متغیرهای از یک هر

 احساسات شغلی رضایت شغلی: رضایت است. شده محاسبه زیر صورت به سازمانی( )رده کنندهتعدیل

 دوم بخش به مربوط هایسؤال نمره متوسط از که [16] دارند خود شغل به نسبت افراد که است عاطفی

 رهبری سبک است. 5 تا 1 از شوندهآزمون هر برای آن دامنه آید.می دست به سؤال( 6) نامهپرسش

 متوسط از که [21] است پسند جامعه و کردن متعهد دوستانه، روابط از ایمجموعه مالحظات مالحظات:

 هر برای آن دامنه آید.می دست به سؤال( 10) نامهپرسش سوم بخش به مربوط هایسؤال نمره

 شفاف، هایمعیار و انتظارات از ایمجموعه ساختار ساختار: رهبری سبک است. 7 تا 1 از شوندهآزمون

 را کار کسی چه کهاین و کار انجام چگونگی مورد در گیریتصمیم کار، انجام نحوه مورد در گیریتصمیم

 10) نامهپرسش چهارم بخش به مربوط هایسؤال نمره متوسط از که [21] کندمی ارائه داد، خواهد انجام

 حسابرس سازمانی رده سازمانی: رده است. 7 تا 1 از شوندهآزمون هر برای آن دامنه آید.می دست به سؤال(

 ،۳ارشد=حسابرس ،2حسابرس= ،1حسابرس= کمک شود:می محاسبه صورت این به که است مؤسسه در

 .7شریک= و 6مدیر= ،5ارشد=سرپرست ،4سرپرست=

 پژوهش هاییافته

 کمک از متشکل پژوهش این آماری نمونه شد، بیان پژوهش شناسیروش قسمت در که طورهمان

 عضو حسابرسی مؤسسات شریک و مدیر ارشد،سرپرست سرپرست، ارشد،حسابرس حسابرس، حسابرس،

 و حضوری صورت به نامهپرسش توزیع از پس اساس این بر است. ایران رسمی حسابداران جامعه

 گرفت. قرار استفاده مورد پژوهش این در نامهپرسش 2۹2 ارسالی هاینامهپرسش از الکترونیکی،

 سابقه سازمانی، رده بودن، ایران رسمی حسابداران جامعه عضو از اعم دهندگانپاسخ عمومی هایویژگی

 اول است: موارد این بیانگر که شده ارائه 2 شماره جدول در تحصیالت میزان و حسابرسی حرفه در کار

 تعداد که،آن دوم هستند. ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسان، درصد 767/28 که،آن

 درصد %( 100 – % 7/۳7)  ۳/62 که دهدمی نشان حسابرسی مؤسسات مختلف هایرده در حسابرسان

 که،آن سوم دارند. قرار شریک و مدیر ارشد،سرپرست سرپرست، ارشد،حسابرس هایرده در حسابرسان از

 حسابرسی حرفه در آنان کار سابقه پژوهش، این نمونه اعضای از درصد %( 100 – % 575/46) 425/5۳

 جمعیتی هرم و است کارشناسی از باالتر حسابرسان تحصیالت میزان که،آن چهارم است. سال 5 از بیشتر

 طور به باال، مطالب به توجه با بنابراین، %(. ۳2۹/62) است متمرکز ارشد کارشناسی بر قاعده، در آنان

 نتایج چنین،هم هستند. برخوردار نامهپرسش هایسوال به پاسخ برای کافی صالحیت از هاآزمودنی کلی

 میانگین که دهدمی نشان شده، ارائه ۳ یشماره جدول در که پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره

 حسابرسان متوسط طور به بنابراین، است. ۳ از بیشتر لیکرت گزینه 5 طیف در حسابرسان شغلی رضایت

 مالحظات و ساختار رهبری هایسبک حسابرسی مؤسسات در این، بر افزون برخوردارند. شغلی رضایت از

 صورت به تقریباً مدیریت وسیله به است، 4 از بیشتر که میانگین به توجه با لیکرت، ایگزینه 7 طیف در

 شود.می اجراء برابر و ترکیبی
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 نامهاطالعات عمومی پرسش -2جدول 

 ردیف شرح سؤال فراوانی درصد

 بلی 84 767/28

 خیر 207 8۹/70 1 بودن ایران رسمی حسابداران جامعه عضو

 پاسخ بدون 1 ۳42/0

 حسابرس کمک 26 ۹/8

 2 سازمانی رده

 حسابرس 84 8/28

 ارشدحسابرس 52 8/17

 سرپرست ۳7 7/12

 ارشدسرپرست 21 2/7

 مدیر ۳4 6/11

 شریک ۳8 1۳

 پاسخ بدون 0 0

 سال 5 از کمتر 1۳6 575/46

 3 حسابرسی حرفه در کار سابقه

 سال ۹ تا 6 از 58 86۳/1۹

 سال 14 تا ۹ از ۳0 274/10

 سال 20 تا 14 از 1۹ 507/6

 سال 20 از باالتر ۳7 671/12

 پاسخ بدون 12 10۹/4

 کارشناسی 75 685/25

 4 تحصیالت میزان
 ارشد کارشناسی 182 ۳2۹/62

 دکتری 2۹ ۹۳1/۹

 پاسخ بدون 6 055/2
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 های توصیفی متغیرهای پژوهشآماره -3جدول 

 متغیرهای پژوهش تعداد دامنه کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار

 شغلی رضایت 2۹2 4 1 5 4252/۳ 80000۹/0

 مالحظات رهبری سبک 2۹2 6 1 7 4۳۹2/4 11174/1

 ساختار رهبری سبک 2۹2 6 1 7 860۳/4 05074/1

 همبستگی ضریب

 رهبری )سبک نسبی و ایفاصله سنجش سطح در متغیر دو هر که زمانی همبستگی، ضریب بررسی برای

 استفاده پیرسون همبستگی ضریب از باید هستند، شغلی( رضایت و ساختار رهبری سبک مالحضات،

 بسنجیم را ایفاصله متغیر یک با سازمانی( )رده ترتیبی متغیر یک بین رابطه خواهیممی که زمانی  و کنیم

 مندرج نتایج که طورهمان بنابراین، [.6] کنیممی استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب از شغلی( )رضایت

 رده و ساختار رهبری سبک مالحظات، رهبری سبک متغیرهای بین دهد،می نشان 4 شماره جدول در

 بنابراین، دارد. وجود معناداری و مثبت همبستگی درصد ۹۹ سطح در حسابرسان شغلی رضایت با سازمانی

 گیرند.می قرار آزمون مورد پژوهش هایفرضیه چندگانه، رگرسیون از استفاده با ادامه در
 آزمون همبستگی بین متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی -4جدول 

 رضایت شغلی متغیرهای مستقل ردیف

 مالحظات رهبری سبک 1

 ۳14/0** پیرسون همبستگی ضریب

 000/0 معناداری سطح

 2۹2 تعداد

 ساختار رهبری سبک 2

 ۳12/0** پیرسون همبستگی ضریب

 000/0 معناداری سطح

 2۹2 تعداد

 سازمانی رده ۳

 162/0** اسپیرمن همبستگی ضریب

 005/0 معناداری سطح

 2۹2 تعداد

 01/0 سطح در معناداری دهندهنشان  **

 سوم و دوم اول، هایفرضیه آزمون

 است: شده استفاده زیر شرح به 1 شماره الگوی از پژوهش سوم و دوم اول، هایفرضیه آزمون برای

JOB-S = B0 + B1 CONLEA + B2 STRLEA + B3 PO                          )1(الگوی  
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 رهبری سبک = STRLEA مالحظات، رهبری سبک = CONLEA است: صورت این به الگو عوامل

 رگرسیون آزمون از استفاده با شد، محاسبه الگو متغیرهای کهآن از پس سازمانی. رده = PO ساختار،

  است. شده ارائه 5 یشماره جدول در آن نتایج که شد آزمون باال رگرسیونی الگوی چندگانه،

 عدد به واتسون-دوربین آماره بودن )نزدیک خطاها استقالل .1 که: دهدمی نشان 5 یشماره جدول

 بودن تر)کم مستقل متغیرهای بین خطیهم نبود .۳ و هاماندهباقی میانگین بودن صفر .2 (،2 مطلوب

 هاپیوست قسمت در که پراکنش نمودار و مرکزی حد قضیه اساس بر چنین،هم (.10 از واریانس تورم عامل

 واریانس بودن ثابت و الگو بودن خطی فرض و هستند برخوردار نرمالی توزیع از هاداده است، شده آورده

 است. برقرار خطی رگرسیون از استفاده برای آماری هایفرضپیش تمام بنابراین، است. برقرار خطاها

 درصد ۹۹ سطح در رگرسیون کلی الگوی که دهدمی نشان مزبور جدول در مندرج نتایج این، بر افزون

 است. معنادار
 ضرایب معادله رگرسیون -5جدول 

 الگو

ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 

آماره  استاندارد
t 

عامل تورم 

 واریانس

سطح 

 معناداری
 بتا

انحراف 

 معیار
 بتا

1 

 000/0  ۳78/8  224/0 88/1 ثابت عدد

 رهبری سبک

 مالحظات
125/0 05۹/0 174/0 115/2 888/2 0۳5/0 

 رهبری سبک

 ساختار
141/0 062/0 185/0 251/2 28۹/2 025/0 

 000/0 001/1 764/۳ 20۳/0 022/0 084/0 سازمانی رده

 15۳/0 تعیین ضریب ۳۹2/0 همبستگی ضریب

 ۹۹/1 واتسون-دوربین آماره 000/0 هاباقیمانده میانگین

 000/0 الگو معناداری سطح f ۳۹2/17 آماره

 شغلی رضایت با مالحظات رهبری سبک بین که دهدمی نشان پژوهش اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 پژوهش اول فرضیه بنابراین، دارد. وجود (0۳5/0 معناداری= )سطح معناداری و مثبت رابطه حسابرسان

 اجراء را مالحظات رهبری سبک آن، مدیریت که حسابرسی مؤسسات در دیگر، عبارت به شود.می تـأیید

 گروه اعضای خشنودی راستای در اقداماتی بودن، مهربان و برخوردخوش نمونه، عنوان )به کندمی

 به نسبت مؤسسه آن حسابرسان حسابرسی( گروه اعضای پیشنهادهای از استفاده دادن، انجام حسابرسی

  دارند. بیشتری رضایت خود شغل
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 شغلی رضایت با ساختار رهبری سبک بین که دهدمی نشان پژوهش دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 پژوهش دوم فرضیه بنابراین، دارد. وجود (025/0معناداری= )سطح معناداری و مثبت رابطه حسابرسان

 اجراء را ساختار رهبری سبک آن، عامل مدیر که حسابرسی مؤسسات در دیگر، عبارت به شود.نمی تأیید

 رعایت و کاری مشخص ریزیبرنامه کار، انجام نحوه مورد در گیریتصمیم نمونه، عنوان )به کندمی

 دارند. بیشتری رضایت خود شغل به نسبت مؤسسه آن حسابرسان مشخص( عملکرد استاندارد

 حسابرسان شغلی رضایت با سازمانی رده بین که دهدمی نشان پژوهش سوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 شود.می تأیید پژوهش سوم فرضیه بنابراین، دارد. وجود (000/0 معناداری= )سطح معناداری و مثبت رابطه

 حسابرسان به نسبت شریک(، و مدیر نمونه، عنوان )به مؤسسه باالتر هایرده در حسابرسان دیگر، عبارت به

 باالتری شغلی رضایت از حسابرس(، و حسابرس کمک نمونه، عنوان )به مؤسسه ترپایین هایرده در

 برخوردارند.

 چهارم فرضیه آزمون

 است: شده استفاده زیر شرح به 2 یشماره الگوی از چهارم، فرضیه آزمون برای

JOB-S = B0 + B1 CONLEA + B2 PO+ B3 PO* CONLEA                  )2(الگوی  

 حاصل نتایج که است شده استفاده مراتبی سلسله چندگانه رگرسیون آزمون از چهارم، فرضیه آزمون برای

 نمودار و مزبور هایجدول در مندرج نتایج اساس بر است. شده ارائه 7 و 6 هایشماره هایجدول در آن از

 نتایج که همانطور است. برقرار رگرسیون انجام برای آماری هایفرضپیش تمام پیوست، در پراکنش

 ضریب با (۳72/0 ) 1 شماره الگوی در همبستگی ضریب دهد،می نشان  6 شماره جدول در مندرج

 متغیر ضریب 7 شماره جدول در چنین،هم دارد. معناداری تفاوت (۳۹/0) 2 شماره الگوی در همبستگی

 2 شماره الگوی معناداری سطح اساس بر دیگر، عبارت به است. معنادار 05/0 سطح در نیز کنندهتعدیل

 رضایت با مالحظات رهبری سبک بین مثبت رابطه تواندمی سازمانی رده است، (0۳۳/0) 05/0 از کمتر که

 بهتر تحلیل و تجزیه برای چنین،هم شود.می تأیید پژوهش چهارم فرضیه بنابراین، کند. تعدیل را شغلی

 ،24 نسخه SPSS در ماکرو فرآیند وسیله به شده گردآوری اطالعات از استفاده با کننده،تعدیل متغیر اثر

 است. شده طراحی 2016 نسخه EXCEL در 1 شماره خطی نمودار
 خالصه الگو -6جدول 

 الگو
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تغییرات 

 fآماره 

-آماره دوربین

 واتسون

میانگین 

 هاماندهباقی

تغییرات 

سطح 

 معناداری

1 ۳72/0 1۳8/0 228/2۳   000/0 

2 ۳۹/0 152/0 6/4 ۹77/1 000/0 0۳۳/0 
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 ضرایب معادله رگرسیون -7جدول 

 الگو

ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 tآماره 

عامل تورم 

 واریانس

سطح 

 معناداری
 بتا

انحراف 

 معیار
 بتا

2 

 000/0  ۹8/4  ۳1۹/0 588/1 ثابت عدد

 رهبری سبک

 مالحظات
۳1/0 056/0 4۳0/0 562/5 0۳۳/2 000/0 

 001/0 ۳۳۹/5 521/۳ 441/0 052/0 182/0 سازمانی رده

 0۳۳/0 42۳/6 -145/2 -2۹5/0 000/0 -001/0 ر.س*س.م

 مؤسسه باالی هایرده در مدیریت، وسیله به مالحظات رهبری سبک بکارگیری ،1 شماره نمودار اساس بر

 رهبری سبک کارگیری به اثر اما دارد دنبال به را شغلی رضایت بیشترین شریک(، و مدیر نمونه، عنوان )به

 بیشتر را آنان شغلی رضایت و بوده بیشتر هارده سایر به نسبت مؤسسه پایین هایرده روی بر مالحظات

 سازمان پایین شغلی هایرده به سازمان میانی و باال هایرده شغلی رضایت که طوری به دهدمی افزایش

 شود.می نزدیک بسیار
 اثر متقابل -1نمودار  

 
 پنجم فرضیه آزمون

 است: شده استفاده زیر شرح به ۳ یشماره الگوی از پنجم، فرضیه آزمون برای

JOB-S = B0 + B1 STRLEA + B2 PO+ B3 PO* STRLEA                    )۳(الگوی  

0

1

2

3

4

سبک رهبری ساختار، باالطسبک رهبری ساختار، متوسسبک رهبری ساختار، کم

رده سازمانی باال رده سازمانی میانی رده سازمانی پایین
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 حاصل نتایج که است شده استفاده مراتبی سلسله چندگانه رگرسیون آزمون از پنجم، فرضیه آزمون برای

 نمودار و مزبور هایجدول در مندرج نتایج اساس بر است. شده ارائه ۹ و 8 یشماره هایجدول در آن از

  است. برقرار رگرسیون انجام برای آماری هایفرضپیش تمام پیوست، در پراکنش

 ) 1 شماره الگوی در همبستگی ضریب دهد،می نشان 8 شماره جدول در مندرج نتایج که همانطور

 جدول در چنین،هم دارد. معناداری تفاوت (۳۹۳/0) 2 شماره الگوی در همبستگی ضریب با (۳74/0

 سطح اساس بر دیگر، عبارت به است. معنادار 05/0 سطح در نیز کنندهتعدیل متغیر ضریب ۹ شماره

 سبک بین مثبت رابطه تواندمی سازمانی رده است، (0۳/0) 05/0 از کمتر که 2 شماره الگوی معناداری

  شود.می تأیید پژوهش پنجم فرضیه بنابراین، کند. تعدیل را شغلی رضایت با ساختار رهبری
 خالصه الگو -8جدول 

 الگو
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

تغییرات 

 fآماره 

آماره 

-دوربین

 واتسون

میانگین 

 هاماندهباقی

تغییرات 

سطح 

 معناداری

1 ۳74/0 14/0 567/2۳   000/0 

2 ۳۹۳/0 154/0 764/4 ۹28/1 000/0 0۳/0 

 معادله رگرسیونضرایب  -9جدول 

 الگو

ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری

عامل 

تورم 

 بتا واریانس
انحراف 

 معیار
 بتا

2 

  000/0 646/۳  ۳62/0 ۳21/1 ثابت عدد

 رهبری سبک

 ساختار
۳۳4/0 06/0 4۳8/0 5۹5/5 000/0 088/2 

 624/5 000/0 5۹1/۳ 462/0 05۳/0 1۹1/0 سازمانی رده

 65/6 0۳/0 -18۳/2 -۳05/0 000/0 -001/0 ر.س*س.س

 باال هایرده در مؤسسه در مدیریت وسیله به ساختار رهبری سبک بکارگیری ،2 شماره نمودار اساس بر

 سبک کارگیری به اثر اما دارد دنبال به در را شغلی رضایت بیشترین شریک(، و مدیر نمونه، عنوان )به

 را آنان شغلی رضایت و بوده بیشتر هارده سایر به نسبت مؤسسه پایین هایرده روی بر مالحظات رهبری

 پایین شغلی هایرده به سازمان میانی و باال هایرده شغلی رضایت که طوری به دهدمی افزایش بیشتر

 شود.می نزدیک بسیار سازمان
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 اثر متقابل -2نمودار 

 
 گیرینتیجه و بحث

 کارایی اثربخشی، افزایش باعث که است عاملی و شغلی موفقیت در مهم بسیار عوامل از یکی شغلی رضایت

 شناسایی دنبال به پژوهش این رو، این از [.5] شودمی فرد مندیرضایت احساس نیز و سازمان وریبهره و

  بگذارد. اثر حسابرسی موسسات کارکنان شغلی رضایت بر توانستمی که بود سازمانی هایویژگی

 به مالحظات و ساختار رهبری هایسبک حسابرسی مؤسسات در که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 این در دارند. شغلی رضایت درصد ۹5 سطح در مؤسسات این حسابرسان و شودمی اجراء ترکیبی صورت

 مقررات، و قوانین تعیین زمانی، ریزیبرنامه از قبل که است بهتر حسابرسی مؤسسات مدیریت راستا،

 حسابرسی گروه اعضای پیشنهادهای از ابتدا کار، انجام نحوه مورد در گیریتصمیم و استانداردها تعیین

 رسانی اطالع تغییرات انجام از قبل و کنند توجه حسابرسی گروه اعضای شخصی رفاه به کنند، استفاده

 کنند. مؤسسه در استانداردها و قوانین تعیین و ریزیبرنامه به اقدام موارد این گرفتن نظر در با و کنند

 مرحله در که را هاییتصمیم همان که ایگونه به کندمی اجرا مؤسسه در را ساختار رهبری سبک سپس،

 برنامه همان اساس بر فقط نیز کار ادامه در کرده، اتخاذ مالحظات رهبری سبک به توجه با ریزیبرنامه

 وسیله به ترکیبی صورت به مالحظات و ساختار رهبری سبک شودمی باعث امر این نتیجه، در کنند. عمل

 سازمانی رده چنین،هم شود.می حسابرس شغلی رضایت افزایش باعث که شود اجراء مؤسسه در مدیریت

 گرفت، قرار آزمون مورد کنندهتعدیل متغیر عنوان به خارجی و داخلی هایپژوهش در بار اولین برای که

 رهبری سبک بین رابطه تواندمی درصد ۹5 سطح در سازمانی رده که بود موضوع این دهندهنشان

 چه کهاین از نظر صرف مؤسسه باالی هایرده در کند؛ تعدیل را شغلی رضایت و ساختار مالحظات،

 شغلی رضایت سطح شود، اجرا حسابرسی مؤسسه در مالحظات و ساختار رهبری سبک از سطحی

 اجراء که رهبری سطوح از کدام هر مؤسسه، میانی هایرده مورد در کند،نمی زیادی تغییر حسابرسان

 مورد در اما دارد حسابرسان شغلی رضایت سطح بر مؤسسه باالی هایرده به نسبت بیشتری تأثیر شود

 شود، اجراء بیشتر مدیریت وسیله به قدر چه هر ساختار و مالحظات رهبری سطح سازمان، پایین هایرده

0

1

2

3

4

سبک رهبری مالحظات، باالسبک رهبری مالحظات، متوسطسبک رهبری مالحظات، کم
رده سازمانی باال رده سازمانی میانی رده سازمانی پایین
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 پژوهش این اول فرضیه آزمون نتایج یابد.می افزایش بیشتری مؤسسه پایین هایرده شغلی رضایت سطح

 آزمون نتایج است. همسو  (2016) بابالوال و (201۳) همکاران و براون (،2016) الشبیل پژوهش نتایج با

 ایران در که دلیل این به است، مغایر (2016) الشبیل پژوهش نتایج با پژوهش این این دوم فرضیه

 حسابرسی مؤسسات در برابر و ترکیبی صورت به مدیریت وسیله به ساختار و مالحظات رهبری هایسبک

 پورنصیری (1۳82) رادمصدق پژوهش نتایج با پژوهش این سوم فرضیه آزمون نتایج شود.می گرفته کار به

  است. همسو (1۳۹2) همکاران و

 شود:می ارائه زیر پیشنهادهای راستا این در که است حسابرسی مؤسسات حاضر پژوهش اصلی مخاطب

 دوم و اول هایفرضیه آزمون از حاصل )نتایج ساختار و مالحظات رهبری هایسبک نقش به توجه با .1

 بهتر ساختار و مالحظات رهبری هایسبک شود،می حسابرس شغلی رضایت افزایش به منجر که پژوهش(

 مدیریت که صورتی به شود؛ اجراء مدیریت وسیله به حسابرسی مؤسسات در ترکیبی صورت به که است

 رهبری سبک کار ادامه در سپس، کرده، اجراء سال ابتدای در را مالحظات رهبری سبک ابتدا مؤسسه

 )به مؤسسه ترپایین هایرده کهاین به توجه با .2 کند. اجراء و سازیپیاده خود کارکنان بین را ساختار

 آزمون از حاصل )نتایج برخوردارند تریپایین شغلی رضایت از حسابرس( و حسابرس کمک نمونه، عنوان

 شرایط و کند تمرکز پایینی هایرده روی بیشتر باید حسابرسی مؤسسات مدیریت پژوهش(، سوم فرضیه

 دست به شغلی، رضایت اهمیت بر تأکید خوب، کار انجام از قدردانی نمونه، عنوان )به سازمانی و محیطی

 هایرده شغلی رضایت افزایش راستای در را آنان( شروع از قبل مهم مسائل مورد در زیردستان تأیید آوردن

 توصیه آینده هایپژوهش انجام برای پژوهشگران به نیز زیر موارد چنین،هم کنند. عملی مؤسسه ترپایین

 سایر تأثیر بررسی .2 و حسابرسان شغلی رضایت افزایش بر فردی هایویژگی تأثیر بررسی .1 شود:می

 حسابرسان. شغلی رضایت افزایش بر مدار( رابط و مدار )وظیفه رهبری هایسبک

 منابع فهرست

بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت "(. 1۳87پور، ایرج. )زاده، علی، دوانیرضازاده، جواد، رجب .1

های بررسی. "ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسیشغلی حسابرسان و انگیزه آن

 .۳6-1۹(، 2) 15، حسابداری و حسابرسی

بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی )رسمیت، تمرکز "(. 1۳87رویایی، رویا، و مظفر، حسین. ) .2

، 77، مجله مدیریت. "و پیچیدگی( با اهداف راهبردی در سازمان صدا و سیما و ارائه الگوی مناسب

۳1-40. 

خشی و ارزیابی بررسی نقص، اثرب"(. 1۳۹7سلیمانی امیری، غالمرضا، حسنی آذردارایانی، الهام. ) .۳

انجمن  ،حسابرسی تحقیقات حسابداری و. "حسابرسی داخلی در شرکت نفت فالت قاره ایران

 .۳8-21(، ۳8) 10 حسابداری ایران.
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بررسی رابطه بین "(. 1۳۹4صافی، محمدحسین، محمدی، فریما، عموزاده، ایمان، عرشی، شهنام. ) .4

سالمت . "در مرکز بهداشت شمال تهران سبک رهبری مدیران با رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان

 .۹7-88(، صص 2) 2، اجتماعی

نظریه دوعاملی هرزبرگ؛ معتبر یا "(. 1۳8۹آقا، حسین. )عموزادمهدیرجی، حنان، و رضوی حاجی .5

 .۳2-2۹، 218، تدبیر. "اعتباربی

 ، انتشارات هنگام.. تهرانspssراهنمای تحلیل آماری آسان با (. 1۳۹4کریمی، رامین. ) .6

مجموعه قانون و مقررات  (.1۳۹6ای. )رکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفهم .7

  www.iacpa.ir.جامعه حسابداران رسمی ایران

بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران "(. 1۳8۳محمد. )راد، علیمصدق .8

 .172-14۳(، 12) 4، جراییمدیریت ا. "1۳82های دانشگاهی شهر اصفهان در سال بیمارستان

های رهبری و رضایت شغلی رابطه بین سبک"(. 1۳۹5کاشی، زهره،  زاهدی قره بابا، دانیال. )موسوی .۹

(، 20) 5،  دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. "در حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی

10۳-116. 

 ، تهران، گنج شایگان.SPSSستفاده از تحلیل آماری با ا(. 1۳۹4قیومی، علی. )مومنی، منصور،  فعال .10

بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و "(. 1۳۹7زاده، زهره. )پور، محمدرضا، نوریمهربان .11

انجمن حسابداری  ،حسابرسی تحقیقات حسابداری و، "هااحتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکت

 .58-4۳(، 40) 10 ایران. 

مندی شغلی کارکنان شرکت گاز استان مطالعه میزان رضایت"(. 1۳۹2میرزایی، حسین،  الله فتحی. ) .12

 .151-1۳7(، 18) 5، شناسیمطالعات جامعه. "آذربایجان شرقی

بهرامی، الهام، اهلل، کیایی، محمدزکریا، شاهپور، امیراشکان، دلگشایی، بهرام، کلهر، روحنصیری .1۳

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در ". (1۳۹2طباطبایی، سعید. )

 .۳65-۳54(، 4) 7، پیاورد سالمت. "های آموزشی شهرستان قزوینبیمارستان

بررسی "(. 1۳۹2مقدم، محمود، شکوهی، ایرج، بانشی، محمدرضا، نخعی، نوذر،  افشار، رضا. )نکویی .14

های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه

 .7۳-65(، 1) 2، بهداشت و توسعه. "1۳8۹در سال 
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The purpose of this study is investigating the effect of leadership style of consideration 

and structure in regard with moderator role of organizational position to promote the 

auditors' job satisfaction, as the level of job satisfaction is an important factors to 

increase the efficacy, and turnover rate in auditing institutes and results in the auditors' 

performance. Using a questionnaire, data from 292 auditors working at auditing 

institutes who were members of Iranian accountants' community were collected and 

analyzed. Findings of this study show that significantly positive relationships exist 

among structure in leadership style, consideration in leadership style and 

organizational position. Overall, the study show that senior managers using 

consideration in leadership style and structure in leadership style to present (an 

example, maintain the employees confidence through training them, appreciation of 

doing good work, deciding how to do work and insisting on fulfilling the standards) 

increase auditors' job satisfaction, especially at lower levels of the institute (for 

example the auditor and auditor's assistant). 
   

Keywords: Job Satisfaction, Consideration Leadership Style, Structure Leadership 

Style, Organizational Position. 
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