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 چكیده
 

 ؛برجسته است  کاماًلها  حساس نگهبانی از سالمت مالی شرکت  وظیفه  درستدر ایفای  سالمت حسابداران    نقش   مقدمه:

مت رابطه بین وضعیت سال  از این رو، بررسی. دهندانجام میمدیران  رهبری و نظارت تحترا  حسابداران این وظیفه

  .از اهمیت باالیی برخودار استاز سبک رهبری مدیران  عمومی حسابداران با ادراک آنان

شامل  نمونه پژوهش  انجام شده است.    ی همبستگ   ی بررس   ک ی بوده و در قالب    ی ل ی تحل - ی ف ی پژوهش توص   ن ی ا   روش پژوهش: 

گیری در طریق نمونه ازاست که  1396کرمان در سال  شهرهای دولتی شاغل در شرکتن نفر از حسابدارا 106تعداد 

گلدبرگ  یسالمت عموماستاندارد نامه رسش پها از دو دادهآوری برای جمعدر این پژوهش . انددسترس انتخاب شده

ب یای، ضرآزمون تی تک نمونه از هادادهبرای تجزیه و تحلیل و و لیکرت  لیکرت ینامه سبک رهبرو پرسش  لری و ه

   د.ش استفادهو معادالت ساختاری  همبستگی پیرسون

ای ، مشاورهسبک رهبری حاکم در محیط کار آنانحسابداران  بیشتربه باور دهد که مینتایج پژوهش نشان  ها:یافته

افزون براین، د. ی ندارنوضعیت مطلوبهای بدنی و اضطراب و اختالل خواب، حسابداران از نظر نشانهچنین، هماست. 

سبک رهبری رد و ادراک از ی با ادراک حسابداران از سبک رهبری دادارمعنی رابطهآن  هایمؤلفهو  سالمت عمومی

 متفاوت است. در بین حسابداران

الزم است  ، ران ی مد  ی ادراک از سبک رهبر و آثار آن بر  حسابداران  یسالمت عموم وضعیت  به با توجه  گیری: نتیجه 

از   به منظور اعمال رهبری مشارکتی به عنوان ابزار اصلی ارتقاء سالمت حسابداران اقداماتی انجام دهند.   ی دولت   ی هاشرکت 

ای، ترغیب کار گروهی، افزایش آزادی عمل و تفویض حرفه درست  ارتباطات    به مواردی مانند   توان جمله این اقدامات می 

 .اشاره کرد حسابداری    افزارهای کاربردیارتقاء نرم   و   کارکنان، کاهش تعارضات و ابهامات شغلیاختیار نسبی به 
  

 .های دولتیشرکت ،سالمت عمومی ،سبک رهبری ،حرفه حسابداری:  های کلیدی واژه 

 
 (se.rajizadeh92@pnu.ac.irامه: ننویسنده مسئول؛ رایا) رانیتهران، ا نور، امیدانشگاه پ ، گروه حسابداری،مربی 1.

 Hojatollah.z59@gmail.com) :)رایانامه ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. کارشناس 2

 



                     بررسی رابطه بین سالمت عمومی حسابداران و ادراک آنان از سبک رهبری مدیران در ...                            

    1398زمستان ، پاییز و 22دوم، پیاپی  مجله حسابداری سالمت، سال هشتم، شماره         40

 قدمهم

 
 جمله ازآن  تغییرات و هاپیشرفت و حسابداری

. استبوده  توجه مورد همواره کهاست  موضوعاتی

 شامل یدیگر حرفه هرهای این حرفه مانند ویژگی

 شرایط حداقل وجود، جامعه به خدمت وظیفه پذیرش

به ) نظر مورد حرفه به ورود برای شده تعیین پیش  از

 طریق از که تخصصی هایمهارت عنوان نمونه،

 اعضای بندیپای و (آیدمی دست به تجربه و آموزش

 هایارزش و ضوابط اصول، از ایمجموعه به حرفه

 ه دلیلبحرفه حسابداری    (.1)  است  حرفه  آن  در  مربوط

، هاشرکت خطیر نگهبانی از سالمت مالی وظیفهایفای 

 جایگاهی برجستهاقتصادی،  توسعهدر تحقق رشد و 

 دیگر،مشاغل  بسیاری ازهمانند  حرفهاین در  .(2) دارد

استفاده از حداکثر   و  ایبرای ارائه مناسب خدمات حرفه

سالمت،  در راه ایجادتوان و ظرفیت حسابداران 

 ضمنباید  حسابداران ،شفافیت و انضباط مالی

مستمر و آموزش  ،برخورداری از دانش و مهارت الزم

 در کمال سالمت جسمانی آراستگی به فضایل اخالقی

 ،و سرشار از اشتیاق شغلیبا انگیزه قوی  و روانی و

قرار گرفتن  که، ویژه این هب .ندکن آفرینی نقش 

لوب روانی و در معرض شرایط نامط حسابداران

های بسیار زیادی آسیب  محیط کار موجباجتماعی در  

 یاز طرف  (.3)  شودمیبر کیفیت زندگی و سالمت آنان  

 بنگاه های هرفعالیت از یکی عنوان به حسابداری

 در بتواند تا است رهبری و نظارت تحت اقتصادی

  سایر  با ی مورد نظرهاهدف به دستیابی راستای

و از  (4) شود هماهنگ بنگاه اقتصادیهای قسمت

اطالعات تهیه شده به وسیله حسابداران  ،طرف دیگر

برای اعمال گیرد و مورد استفاده مدیریت قرار می

ضروری تغییرات احتمالی مورد نظر در کسب و کار 

چرا که مدیران   ؛بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است

های کنند و بیشتر تصمیماز این اطالعات استفاده می

بنابراین،   (.5)  آنان به طور مستقیم آثار و پیامد مالی دارد

مدیران قرار داشته ویژه  عملکرد حسابداران مورد توجه  

و طبیعی است که سالمت جسمی و روانی آنان به اندازه 

در واقع،  باشد. مورد تأکید مدیرانوری تولید و بهره

 دانندمیسالم    جامعه  یک  در  های اقتصادیبنگاه  مدیران

 رهبری اثربخش محصول و نتیجه بهبود عملکرد که

 به اعتقاد و توجه بدون نیز اثربخش  رهبری و است

  .(6)شود نمی حاصل کارکنان روانی سالمت

 برخی  که  است  ایبه اندازه  رهبری  و  هدایت  اهمیت

  را  مدیر و اثربخشی موفقیت میزان مدیریت، علمای از

. دانندمی انسانی نیروی هدایت در وی توان به اندازه

 بوده  بشری  جامعه  ارکان  از تاریخ یکی طول  در  رهبری

قرار  مدنظر کارکرد یک به عنوان رهبری وقتی. است

 و شودمی محسوب مدیریت از مهمی جزء  گیردمی

 مهارت  اعمال تعدادی  گرو  در  آن  موجودیت  و  حضور

 رسیدن برایافراد  رهبری هایسبک یا هاراه به عنوان

سبک به عبارت دیگر،  .(6) است خاص هایهدف به

در پیشبرد امور و  شرکتراهبردهای حاکم بر رهبری 

فرهنگ و و  وری منابع مختلف استارتقاء سطح بهره

در واقع،  .(7کند )را تعیین می سازمانفضای اخالقی 

 است که  پایداری  الگوهای رفتاری  شامل  سبک رهبری

 در رهبر رفتار نحوهو دارد  افراد با کار رهبر در حین 

 دیگران که به وسیله کندمی منعکس را  کار محیط
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مشابه   شرایط  در  آنان  که  شودمی  موجب  و  شده  مالحظه

 چنین،هم. (8) بروز دهند ییکساناز خود عملکرد 

در کمک به کارکنان برای  مهمینقش  ،رهبرسبک 

از طریق به رسمیت  های خودتواناییبخشیدن به تحقق 

 حتی (.9) ددار ن و شکوفایی استعدادهاشدهشناخت

توانند یاز دارند تا بدانند که چگونه میکارکنان ن  بهترین 

آفرینی کنند های سازمانی نقش هدفدر راه رسیدن به 

با توجه به مطالبی که پیش از این   و  به همین دلیل.  (10)

تأکید بر بهبود کارآیی و بر  افزونمدیران بیان شد، 

باید به بهبود از طریق سبک رهبری مناسب  اثربخشی

 جسمانی و کیفیت زندگی کارکنان ت روانی،سالم

با  ،بنابراین  (.11) داشته باشندتوجه نیز حسابداری 

نقش برجسته سالمت عمومی  نظر قرار دادنمد

لزوم ای و کیفیت خدمات حرفه در افزایش حسابداران

استقرار نظام مدیریتی مناسب به عنوان یکی از 

 حرفه حسابداری  های مدیریت منابع انسانی درضرورت

آیا  :کهمطرح است  هاسؤالاین پژوهش این  در

 با توجه بهحسابداران  یسالمت عموم تی وضع

 سالمتو آیا بین  ؟مطلوب استآن مختلف  یهامؤلفه

ادراک  های مربوط به آن باو مؤلفه حسابداران عمومی

 دارییمعن رابطه  رانیمد یاز سبک رهبر حسابداران

 وجود دارد؟

 

 مبانی نظری
 سبک رهبری

 اولین. است رهبری مدیریت، مهم وظایف از یکی

 یک شرکت در هاارزش و دورنما رهبری، بیان وظیفه

جزئی  عنوان به آن سازمانی مفهوم در رهبری. است

 از یکی بلکه نبوده مطرح مدیریت از مستقل و مجزا

به  . مدیرانآیدشمار می به آن اصلی و عمده وظایف

 کنندمی اداره را خود هایشرکت طریقی به حال هر

 موفقیت ها،روزافزون مهارت پیچیدگی با امروزه ولی

 رهبری مطلوب هایسبک از استفاده بدون هاشرکت

 حالبه  تا گذشته از دلیل همین  به .پذیر نیستامکان

 شده است ارائه رهبری درباره مختلفی هاینگرش

به   را  هاشرکترهبری  متداول  های  سبکلیکرت    .(12)

 :کرده استشرح زیر توصیف 

 در این سبک: خودکامه آمرانه رهبریسبک الف. 

با  به زیردستان نداشتن  به دلیل اعتمادمدیران  رهبری،

دادن، را با بیم کارکنانو  کنندزیاد عمل می خودرأیی

 د.انگیزانن تنبیه و به ندرت با اعطای پاداش برمی

تعامل بین  و شودمدیران اتخاذ می ها به وسیلهتصمیم

 .رئیس و مرئوس با ترس و بدگمانی همراه است

طور کامل در اختیار مدیریت ه  فرآیند کنترل بچنین،  هم

 رد.عالی قرار دا

در این سبک : خیرخواهانه خودکامه رهبریسبک  ب.

اعتماد به زیردستان همانند اعتماد ارباب به رهبری، 

د و انگیزش کارکنان با آیمی پدیدکاران خود خدمت

دادن و تنبیه انجام بیم در مواردیاعطای پاداش و 

خیلی  زیردستاناز نظرات و عقاید چنین، همد. شومی

گیری به ندرت به تصمیمتفویض    و  شودکم استفاده می

ولی همواره نظارت و کنترل   شودمنتقل میین  سطوح پای

تعامل بین رئیس و مرئوس با افزون براین، وجود دارد. 

ارفاق و مدارا از سوی رئیس و ترس و احتیاط از سوی 

 د. یرگمی شکلمرئوسان 

در این سبک رهبری، : یااورهمش رهبریسبک . پ
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زیردستان  مدیران اعتماد قابل توجه ولی نه کامل به

 وفکار، عقاید شود تا از اسعی می معموالً و دارند

تعیین چنین، همد. های زیردستان استفاده شواندیشه

مهم در سطح عالی و  هایمهای کلی و تصمی مشیخط

 و انجام  ین های پایهای تخصصی در ردهتصمیماتخاذ 

 برای اش و مشارکت محدود و گاهی تنبیهاز پاد

 شود.انگیزش کارکنان استفاده می

در این سبک رهبری، : مشارکتی رهبریسبک . ت

 ها وجود دارددر تمامی زمینه به زیردستان اعتماد کامل

ای سازنده به گونه انآنهای از عقاید و اندیشه و

گیری و کنترل فرآیند تصمیمیعنی  شود.  می  برداریبهره

خود کارکنان  وسیله به ،هاهدفغیرمتمرکز است و 

تمامی چنین، هم .شودخودارزیابی اعمال میو  تعیین 

نیازهای فردی کارکنان شامل نیازهای فیزیولوژیکی، 

ایمنی و امنیت، تعلق اجتماعی و دوستی، قدر و منزلت 

افزون د. شودباوری به نحو مناسب ارضاء میو خو

مسئولیت جمعی در کل مجموعه وجود دارد و ، براین 

تالش  یسازمان هایهدفکارکنان در جهت  تمامی

 . (13) کنندمی

 به وسیلهادراک شده  رهبریسبک گفتنی است 

ها به شغل بسیار قوی بر نگرش آن تأثیرکارکنان با 

  (.14سازمانی است ) هایهدفساز تحقق خود، زمینه

 

 سالمت
 موضوع .است انسان برای مسئله ترین مهم سالمت

 متمادی  و اعصار  قرون  در  و  بشر  پیدایش  بدو  از  سالمتی

 آمده، میان به سخنی آن از هرگاه اما است بوده مطرح

 سایر  به  ترکم  و  گرفته  قرار  آن مدنظر   جسمی  عدبُ    عمدتاً

 شده توجه آن روانی عدبُ به خصوص و سالمتی ابعاد

 خوب بودن کامل حالت یعنی سالمتدر واقع،  .است

 به معنای تنها این  و اجتماعی و روانی جسمی، لحاظ از

 سالمتبه عبارت دیگر، . نیست ناتوانی و بیمارنبودن

 ابعاد بلکه گیردنمی بر در را بشر جنبه جسمانی تنها

. دارد خاصی اهمیت نیز سالمت اجتماعیو  روانی

 احساس ذهنی، آسایش  شامل روان سالمت مفهوم

 توانایی  شناخت  و  کفایت  خودمختاری،  خودتوانمندی،

هیجانی  و عقلی هایظرفیت ساختن  محقق در خود

 توانایی  عنوان  به  سالمت روانیچنین،  هم.  است  خویش 

 هیجانی، و شناختیروانهای ناراحتی بر غلبه در فرد

 شده  تعریف  اجتماعی  حفظ روابط  و  دیگران  از  شناخت

 روان بهداشت گفت توانمی دیگر، به بیان. (15)است 

 باز را هایشفرد توانایی آن در که است رفاه از حالتی

 معمول هایاسترس یا هاتنش  با است قادر و شناسدمی

 باشد، سازنده و مفید شغلی از نظر کند، مدارا زندگی

 مشارکت  دیگران  با  و  کند ایفا  نقشی  خود  اجتماع  برای

احساس  که به معنای (16باشد ) همکاری داشته و

درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود و 

ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خودشکوفایی 

از این (. 17های بالقوه فکری و هیجانی است )توانایی

 جمله از زندگی، هایعرصه تمام در روان سالمترو، 

 شغلی  عرصه  در.  دارد  اهمیت  و اجتماعی  فردی  زندگی

 شمار به های اساسیموضوع از روان سالمت نیز

به  را وریبهره و شادی مثل بروندادهایی زیرا، رود؛می

 به منجر کار محیط تنش  بر خالف آن دارد. همراه

 جسمی مشکالت از بسیاری و افسردگی، عصبانیت

 و شده باال فشارخون و قلبی هایبیماری چونهم
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در بنابراین، کند. می تهدید را کارکنان روان سالمت

گاه ن راستای ایجاد سالمت روانی کارکنان در هر ب

سالمت  آورشناسایی و کنترل عوامل زیاناقتصادی 

، ایجاد جو همدلی، صداقت و احترام به روانی

از افکار  درستان، شناسایی استعدادها، استفاده همکار

رسانی ها، اطالعگیریدر تصمیم جمعیو نظرات 

، شرکتهای آینده ه گزارش عملکرد و برنامهدربار

مین نیازهای أمین نیازهای مادی و خدمات رفاهی و تأت

یید اجتماعی از سوی أچون تهممعنوی کارکنان 

ضروری است  عزت نفس کارکنان تقویتمدیران و 

سالمت کارکنان موضوع با توجه به اهمیت (. 18)

 الزم است که در باال ذکر شدهای اقتصادی بنگاه

 مالی اطالعات که کسانی عنوان حسابداران بهسالمت 

 مورد توجه قرار گیرد. کنندگزارش می و تهیه را

 

 پژوهش پیشینه
در پژوهشی نشان دادند که رهبری   همکاران وولی و  

 های اخالقیمبتنی بر صداقت، اعتماد و ارزش 

خودکامه( از عوامل اساسی افزایش سرمایه )غیر

انحرافی  ر شناختی و رفاه کارکنان و کاهش رفتا روان 

به  را و همکاران در پژوهشیگوی و ن ستا کا  (. 19)  است

بررسی توانمندسازی رهبری به عنوان یک عامل مهم 

و به این نتیجه   ندپرداخت ت ناب  یموفقیت در اجرای مدیر 

، پذیری های رهبری مانند مسئولیت ویژگی  که  ند رسید 

مؤثر  ناب قدرت رهبری بر مدیریت  و  عملکرد خالقانه 

ثیر سبک أ ررسی تبه ب در پژوهشی (. لو و لی 20) است 

و  (تنش شغلی ) شغلیگیری بر استرس نظارت و تصمیم 

رضایت مدیران ارشد خارجی شاغل در 

نتایج پژوهش پرداختند.  های مشترک گذاری سرمایه 

گیری متمرکز که بین میزان تصمیم  آنان نشان داد

و افزایش تنش شغلی و کاهش سالمت  )خودکامه( 

(. 21دار مستقیم وجود دارد ) سازمانی رابطه خطی معنی 

رهبران که    داد نشان    همکاران   السچینگر و   نتایج پژوهش 

نقش مهمی در ایجاد شرایط کاری مناسب برای کارکنان 

توانند از بروز دارند و می در آنان  و ایجاد اعتماد به نفس  

گیری فرسودگی و کاهش سالمت روانی کارکنان جلو 

عملکرد  و همکاران در پژوهشی  پنگ - چیه  (. 22) کنند 

منظر سیاست و رهبری گروهی کارکنان و رهبری از 

نتایج پژوهش آنان نشان داد . بررسی کردند اخالقی را 

بین عملکرد گروهی و رهبری اخالقی با متغیر میانجی   که

و بین سیاست و عملکرد   مستقیم رابطه    عضو -مبادله رهبر 

رابطه  عضو- مبادله رهبرگروهی با نقش میانجی 

احمد و پژوهش نتایج  .( 23)  د دارد وغیرمستقیم وج 

که سبک رهبری اخالقی بر  حاکی از آن بود همکاران 

سازمانی کارکنان )رفتار شهروندی و برون دو رفتار مهم 

های ویژگی  ، چنین . هم مؤثر است عملکرد خالقانه( 

بین سبک   رابطهشناختی به عنوان یک متغیر میانجی  روان 

تقویت سازمانی کارکنان را برون   رهبری اخالقی و رفتار 

 (.24) کند  می 

 سبک تأثیر بررسی بهدر پژوهشی شهیر  دلجوی

 پژوهش وی  نتایج.  پرداخت  سازمانی  عملکرد  بر  رهبری

 چالشی  شدیداً  کار  و  مدیریت کسب  محیط  که  داد  نشان

 تحول نیازمند اغلب سازمانی توسعه راهبردهای واست 

 زمان هر از بیش  کار و کسب بنابراین، یک. است

 را آفرین تحول رهبری که است کسانی نیازمند دیگری

 و سازمانی فرهنگ و راهبردتغییر  به قادر و دهکر پیشه
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 الزامات و هانیازمندی با سازمان دنکر هماهنگ

نشان داد  زاده در پژوهشیحسین . (25) هستند محیطی

کارکنانی که مدیران مستبد دارند، تحت فشارهای 

های رهبری بین سبکو  گیرندشدید روانی قرار می

ای و مشارکتی با خودکامه خیرخواهانه، مشاوره

 های روانیناتوانیساز فرسودگی شغلی به عنوان زمینه

و بین سبک رهبری  دارمعنیو رابطه منفی  و جسمانی

و خودکامه آمرانه با فرسودگی شغلی رابطه مثبت 

به  در پژوهشی پورقدم (.26) وجود دارد دارمعنی

 روانی سالمت سازمانی با عوامل بین  رابطه بررسی

. پرداختلرستان  استان دولتی هایسازمان کارکنان

 عوامل سازمانی از یکی نتایج پژوهش وی نشان داد که

 کارکنان، سبک روانی سالمت بینیپیش  برای بین پیش 

در  مدیران که آن به توجه با. است مدیر مداروظیفه

حق  و قدرت ازکنان کار یا معمولی افراد با مقایسه

 هاآن شخصیت برخوردارند، بیشتری گیریتصمیم

 امر  همین   و  بگذارد  تأثیر  هاروش  و  هابر تصمیم  تواندمی

نتایج   .(27)  شودمی  افراد  در  روانی  فشارهای  سبب بروز

که با افزایش  نشان داد و همکاران فخاریانپژوهش 

مدیریت مشارکتی، تعهد سازمانی و سالمت روانی 

میزان مشارکت کارکنان در   و  یابدکارکنان افزایش می

ها نقش مهمی در سالمت روانی گیریفرایند تصمیم

های گیری در زمینه راهتصمیمچنین، همآنان دارد. 

به صورت گروهی منجر به دستیابی  هاهدفرسیدن به 

جا  از آنو  شودتر میتر و مطمئن ای منطقیهحلبه راه

که نیروی انسانی در هر سازمانی باالترین سرمایه به 

و دخالت دادن  رود، توجه و ارج نهادن به آنشمار می

تواند نتایج مثبتی به بار ها میگیریدر تصمیم کارکنان

ری مشارکتی، مقاومت گی تصمیمافزون براین، آورد. 

و سطح فشار روانی را کم  را کاهش ر در برابر تغیی 

در پژوهشی نشان کریمی و همکاران  .(28)کند می

شناختی و کارکنان بخشی از تالش روان دادند که

کنند. رفتاری خود را معطوف به سالمت روانی می

افزایش خودآگاهی، عزت نفس، اعتماد به چنین، هم

های از طریق افزایش مهارت نفس و امید به زندگی

باعث تعدیل و کنترل فشارها و تواند می ایمقابله

احساس مفید بودن و  شده و های ناشی از شغلتنش 

 (.29)  رضایت از انجام کارهای روزمره را افزایش دهد

 

 های پژوهشفرضیه
های فرضیه،  پژوهش   پیشینهبر اساس مبانی نظری و  

 پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

در حسابداران  عمومیوضعیت سالمت  :1فرضیه 

 مختلف مطلوب است.های مؤلفه

آنان : بین سالمت عمومی حسابداران و ادراک  2  فرضیه

 یداررابطه معنی از سبک رهبری در محیط سازمانی

 وجود دارد.

 وحسابداران  یبدن یهانشانه: بین 1-2ی فرع هی فرض

رابطه  یسازمان طی در مح یاز سبک رهبر آنان ادراک

 .وجود دارد یدارمعنی

و اختالل خواب  اضطراب: بین 2-2ی فرع هی فرض

 طی در مح یاز سبک رهبر آنان ادراک وحسابداران 

 .وجود دارد یداررابطه معنی یسازمان

حسابداران  یافسردگ یهاشانه: بین ن3-2ی فرع هی فرض

 رابطه  یسازمان  طی در مح  یاز سبک رهبر  آنان  ادراک  و

 وجود دارد. یدارمعنی
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 روش پژوهش

 
در قالب یک  ی بوده وتحلیل-توصیفی پژوهش این 

جامعه آماری . شده استانجام بررسی همبستگی 

 رحسابداران شاغل د نفر از 014شامل  پژوهش 

 بر .است 1396کرمان در سال  هرهای دولتی ششرکت

نمونه پژوهش  مورگان، و کرجسی جدول اساس

گیری در روش نمونه تعیین و از طریق نفر 106 تعداد

 با استفاده از ی پژوهش هاداده .دندش انتخاب دسترس

و  ب همبستگی پیرسونیای، ضرآزمون تی تک نمونه

 SPSSافزارهای با بکارگیری نرم معادالت ساختاری 

 .شد و تحلیل هیتجز 22نسخه  Amosو  21نسخه 

دو از  با استفاده  های مورد نیاز پژوهش داده

سالمت عمومی  نامه پرسش شامل  استاندارد نامه پرسش 

 سبک رهبری نامه پرسش و  ( 30)  ر ی گلدبرگ و هیل

 نامهپرسش .  شده است   آوریجمع   ( 31)   و لیکرت   لیکرت 

ال سؤ 28شامل  سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر

چهار خرده آزمون  ، به ترتیب است که،  ای چهارگزینه 

اختالل در  ، های بدنی، اضطراب و اختالل خواب نشانه

های افسردگی را هر یک با نشانه و  کارکرد اجتماعی

 لیکرتطیف    از  نامه پرسش در این  سنجد.  ال می هفت سؤ

 ، یک )کم(، دوصفر )هرگز یا خیلی کم(  های نمره با 

تر، بیانگر و نمرات کم   هاستفاده شد سه )زیاد(    )متوسط( و 

سبک  نامه پرسش سالمت روانی بیشتر کارکنان است. 

 ایپرسش چهارگزینه   18شامل  و لیکرت    لیکرت رهبری  

چهارگانه رهبری )خودکامه آمرانه، های سبک است و 

ای و مشارکتی( را خودکامه خیرخواهانه، مشاوره

های این گذاری سؤال سنجد. بر همین اساس، نمره می 

ترین نمره تعیین شد. بنابراین، کم  4تا  1نامه از پرسش 

است.  72و باالترین نمره  18نامه ممکن برای هر پرسش 

این معنا است که سبک هر چه نمره مدیر بیشتر باشد به 

 تر است. رهبری وی از دیدگاه کارکنان مشارکتی 

ها از روش اعتبار نامه به منظور تعیین روایی پرسش 

استفاده شد. به این ترتیب که پس از تهیه  امحتو 

نظر در زمینه استادان صاحب  ، از نظرهایها نامه پرسش 

 اصالحات ه و طبق پیشنهادهای آنانمورد مطالعه استفاد

نامه پرسش روایی و پایایی  در ایران،الزم انجام شد. 

نامه سبک پرسش و  لر ی گلدبرگ و ه یسالمت عموم 

مورد های متعدد در پژوهش  و لیکرت لیکرتی رهبر 

در پژوهش صدیق   به عنوان نمونه،تأیید قرار گرفته است.  

، 0/ 95 ضریب آلفای کرونباخ  ( 32)  و همکاران  ارفعی 

و گلدبرگ  ینامه سالمت عموم پرسش پایایی مطلوب 

در  . را نشان داد  های آن و همبستگی درونی سؤال هیلر 

نامه پرسش روایی ( 33) پژوهش کشتکاران و همکاران 

دانشگاه به وسیله استادان    و لیکرت  لیکرت  ی سبک رهبر 

 %96با آلفای کرونباخ   ای کوچکنمونه و پایایی آن در  

در پژوهش حاضر، ضریب پایایی  . ه است به تأیید رسید 

در یک  محاسبه شده با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

   به دست آمد.   0/ 91پیش آزمون،  نمونه  

نشان الگوی مفهومی پژوهش را  1شکل شماره 

 دهد.می

 
 هایافته

 
با  مرتبط عمومی سؤال 4 نامهپرسش  اول بخش  در

 جنسیت، شامل هاآزمودنی فردی هایویژگی
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 : الگوی مفهومی پژوهش 1شكل 

 

مطرح  سمت سازمانی و تحصیالت کاری، سن،سابقه

 هایسؤال توصیفی تحلیل از نتایج حاصل. است شده

که   دهدمی   نشان  (،1  هشمار  جدول)  نامهپرسش   عمومی

مردان و مابقی را زنان را  هایآزمودناز  %5/57 حدود

دهنده آن است نشان آنانی کارسابقهدهد. تشکیل می

دارند و از  کارسابقهسال 15باالی  %1/53 حدود که

تجربه کافی در مورد شناخت سبک رهبری حاکم بر 

نشان  هایآزمودنبررسی سن شرکت برخوردارند. 

سال   39تا  30 سنیدر بازه  %5/42 حدود د کهدهمی

هستند.  مدیر آنان %8/20 حدود ،چنینهم دارند. قرار

این بوده است که مدیران تر از کمعلت انتخاب تعداد 

 موردبینانه در های واقعرسید از ارائه پاسخبه نظر می

با توجه به جایگاه شغلی   شرکتسبک رهبری حاکم بر  

دارای  هایآزمودن %3/78 حدود د.کنن ناب خود اجت

با  ،به عبارت دیگر .هستند ترو کم کارشناسیمدرک 

تحصیالت با اغلب افراد  هارکتشکه در  توجه به این

مدیریتی را احراز  هایسمتکارشناسی ارشد و باالتر، 

شامل  هایآزمودن اند، بر همین اساس عمدتاًکرده

بوده  ترو کم کارشناسیدارای تحصیالت  حسابداران

این نتایج   .نیستندمدیر و یا سرپرست بخش    ،که در واقع

ها از صالحیت کافی برای دهد که آزمودنینشان می

 نامه برخوردارند.های پرسش پاسخ به سؤال

و حسابداران  یسالمت عموم ری متغ یفراوان عیتوز

ارائه شده است.  2در جدول شماره آن  یهامؤلفه

نظر طور که در این جدول مشخص شده است به همان

رسد اغلب حسابداران از لحاظ جسمانی نظیر می

های اسکلتی و عضالنی، فشارخون و غیره دچار آسیب

مشکالتی هستند اما شدت زیادی ندارد. در مورد سایر 

ابعاد سالمت عمومی حسابداران، شدت اختالالت کم 

دهنده وضعیت سالمت یا خیلی کم است که نشان

 مطلوب این گروه کارکنان است.

 یادراک حسابداران از سبک رهبر یفراوان عیتوز

طور که در ارائه شده است. همان 3در جدول شماره 

نفر   13این جدول مشخص شده است از بین حسابداران  

نفر  18( و %4/39نفر ) 42(، %1/31نفر ) 33(، %12/3)

دیران (، به ترتیب، معتقدند که سبک رهبری م%17/2)

ای و خودکامه آمرانه، خودکامه خیرخواهانه، مشاوره

 مشارکتی است. بر این اساس، بیشترین تعداد 

 ادراک از سبک رهبری

 های بدنینشانه

اضطراب و اختالل 

خواب

 های افسردگینشانه
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 نامه : اطالعات عمومی پرسش1جدول
 درصد فراوانی   فراوانی  متغیر

 جنسیت
 5/42 45 زن

 5/57 61 مرد

 کارسابقه

 3/11 12 سال 5زیر 
 7/20 22 سال  10تا  6بین 
 09/15 16 سال  15تا  11بین 
 6/22 24 سال  20تا  16بین 
 03/16 17 سال  25تا  21بین 

 2/14 15 سال  25باالی 

 سن

 9/17 19 ترسال و کم  29
 5/42 45 سال  39تا  30بین 
 2/30 32 سال  49تا  40بین 
 4/9 10 سال و بیشتر 50

  سمت
 سازمانی 

 8/20 22 مدیر
 2/79 84 کارمند 

 تحصیالت 
 3/78 83 ترو کم کارشناسی 
 7/21 23 ارشد و باالترکارشناسی 

 
 های آن  عمومی و مؤلفه : توزیع فراوانی متغیر سالمت 2لجدو

 متغیر
های  نشانه

 بدنی
اضطراب و 

 اختالل خواب 
اختالل در  

 کارکرد اجتماعی 
های نشانه 

 افسردگی 
سالمت  
 عمومی 

هیچ یا 
 خیلی کم

 30 77 34 23 26 فراوانی
 4/28 6/72 1/32 7/21 5/24 درصد 

 کم
 38 29 69 41 28 فراوانی
 8/35 4/27 1/65 7/38 4/26 درصد 

 متوسط
 38 0 3 23 31 فراوانی
 8/35 0 8/2 7/21 2/29 درصد 

 شدید 
 0 0 0 19 21 فراوانی
 0 0 0 9/17 9/19 درصد 

 
 : توزیع فراوانی ادراک حسابداران از سبک رهبری  3جدول

 مشارکتی  ای مشاوره خودکامه خیرخواهانه  خودکامه آمرانه  متغیر

 72-55 54-37 36-19 18-1 دامنه نمرات
 18 42 33 13 فراوانی
 2/17 4/39 1/31 3/12 درصد 
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ها در نفر( بر این باورند مدیران شرکت  42)  هایآزمودن

های تعیین شده از تعیین راهبردها و اجرای برنامه

پیشنهادها و اظهارنظرهای سایر کارکنان استفاده 

ترین ای دارند. کمکنند و سبک رهبری مشاورهمی

ها نفر( معتقدند مدیران شرکت 13) هایآزمودنتعداد 

 کامه آمرانه دارند.خودرأی هستند و سبک رهبری خود

 

 هاآزمون فرضیه
از آزمون تی تک  پژوهش  اول  بررسی فرضیه  برای 

نتایج ارائه شده در  . با توجه به ه است د ش ای استفاده نمونه 

های  برای مؤلفه  داری معنی  مقدار  4 شماره جدول 

از   تر بزرگ های بدنی و اضطراب و اختالل خواب نشانه 

توان گفت فرض صفر مربوط به  می  ، در نتیجه  است.  1%

این نتایج نشان   به عبارت دیگر،  شود. رد نمی  مؤلفه این 

های بدنی و اضطراب و اختالل  وضعیت نشانه   دهد که می 

  به این   با توجه چنین،  هم   مطلوب نیست. خواب حسابداران  

های اختالل در کارکرد  برای مؤلفه  داری مقدار معنی که 

، فرض  است  % 1تر از افسردگی کم های اجتماعی و نشانه 

  . به بیان دیگر،شود رد می  ها مؤلفه صفر مربوط به این 

اختالل در کارکرد    مؤلفه سالمت حسابداران در    وضعیت 

افزون   های افسردگی مطلوب است. اجتماعی و نشانه 

سالمت عمومی  مربوط به متغیر  داری مقدار معنی ، براین 

وضعیت   دهد نشان می است که  % 1تر از کم حسابداران 

 مطلوب است. حسابداران  عمومی  سالمت  کلی  

معادالت ساختاری  از  الگوی پژوهش  برآورد برای 

برای    22نسخه    Amosافزار  نرم نتایج خروجی   شد.   استفاده 

ضرایب استاندارد شده   پژوهش مفهومی  الگوی برآورد 

ضرایب   برآورد بر  افزون افزار نرم این  کند. ارائه می 

های تناسب را ارائه  یک سری از شاخص  الگو، خطاهای 

برازش کلی الگو را  توان کند که با استفاده از آن می می 

باید تعیین شود  مورد آزمون قرار داد. پس از برآورد الگو  

.  برازش دارد   الگو تا چه حد با    ی به دست آمده ها که داده 

های نمونه  داده   به وسیله   الگوی تا چه اندازه  به این معنا که  

شود. در نتیجه، ابتدا، باید بررسی شود که بار  حمایت می 

بوده و تأثیر مؤلفه    0/ 4( بیشتر از  B  عاملی هر مؤلفه )ضریب 

دار نبودن  دار باشد. در صورت معنی بر متغیر مستقل معنی 

یک مؤلفه، آن مؤلفه باید از الگو حذف و مجددًا رابطه  

سرانجام، به بررسی انواع   شود.  ها بررسی بین مؤلفه 

داری الگو پرداخته  های برازش و بررسی معنی شاخص 

های سالمت عمومی با  مؤلفه در پژوهش حاضر نیز  شود. 

  % 5تر از داری کم و مقدار معنی  0/ 4بار عاملی باالتر از 

  5وارد الگوی پژوهش شده و نتایج آن در جدول شماره 

سی تأثیر متغیرهای  ، که مربوط به برر 2و شکل شماره 

 مستقل بر متغیر وابسته پژوهش است، نشان داده شده است. 
 

 های آن  ای برای میانگین نمره سالمت و مؤلفه تک نمونه  t: آزمون 4 لجدو
 بتاضریب  داری معنی انحراف استاندارد  ی درجه آزاد t آماره متغیر
 78/0 56/0 19/5 105 15/0 های بدنی نشانه

 (48/1) 383/0 88/4 105 (29/0) اضطراب و اختالل خواب
(35/17) اختالل در کارکرد اجتماعی   105 07/2 001/0 (9/35) 

 (58/64) 001/0 66/2 105 (28/24) های افسردگی نشانه
 (88/59) 001/0 58/13 105 (41/4) حسابداران سالمت عمومی 
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   ادراک از سبک رهبریهای سالمت عمومی بر لفهداری تأثیر مؤ معنی :5جدول 

 B ضریب داری معنی عالمت اختصاری  متغیر

 B 014/0 57/0 های بدنی نشانه

 S 022/0 53/0 اضطراب و اختالل خواب

 D 013/0 69/0 های افسردگی نشانه

 

 
 

 های سالمت عمومی بر ادراک از سبک رهبریلفه مؤ: بررسی تأثیر  2شكل 
 

در  الگوی پژوهشنتایج بررسی نیکویی برازش  

نتایج مشخص   سبر اسا  شده است.  ارائه  6  شماره  جدول

 الگوی پژوهشتوان گفت که می شده در این جدول

 از برازش مناسبی برخوردار است. 
 ه دوم پژوهش پرداختهبه بررسی فرضی   بخش در این  

 مستقل متغیر هایمؤلفه رابطه بررسی برای شود.می

 سبک از ادراک) وابسته متغیر با( عمومی سالمت)

 استفاده پیرسون همبستگی آزمون ضریب از( رهبری

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره  است. شده

و سالمت عمومی حسابداران ، ضریب همبستگی بین 7
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 پژوهش   یبرازش الگو ییكوینهای : شاخص6 جدول

 نتیجه  آماره آزمون  معیار اختصار  شاخص 

 ییدتأ 076/0 باشد 08/0تر از کوچک  RMSEA میانگین مربعات خطای برآوردریشه 

 تأیید 95/0 باشد 8/0تر از بزرگ IFI شاخص برازش افزایشی

 تأیید 91/0 باشد 8/0تر از بزرگ CFI ایشاخص برازش مقایسه 

 تأیید 96/0 باشد 8/0تر از بزرگ TLI شاخص توکر لوییس

 تأیید 94/0 باشد 8/0تر از بزرگ GFI شاخص نیکویی برازش

 

 ادراک از سبک رهبری   وبین سالمت عمومی حسابداران  ضریب همبستگی: 7 جدول

 داری  معنی ضریب همبستگی   متغیر

 001/0 (839/0) سالمت عمومی حسابداران * ادراک از سبک رهبری 

 
و مقدار  -839/0برابر با  یادراک از سبک رهبر

بودن  %5تر از است. به دلیل کم 001/0داری آن معنی

سالمت توان نتیجه گرفت که بین داری میمقدار معنی

در  یاز سبک رهبر آنان ادراک وعمومی حسابداران 

. با دارددار وجود معنیمنفی و  رابطه یسازمان طی مح

نامه سالمت عمومی گذاری پرسش توجه به شیوه نمره

دهنده نشانتر باشد  حسابداران که هر چه نمره فرد پایین 

توان گفت که بهبود سالمت عمومی فرد است می

هرچه حسابداران از سالمت عمومی باالتری برخوردار 

باشند ادراک آنان از سبک رهبری بیشتر است. بر 

توان گفت که فرضیه اساس مطالب بیان شده در باال می

»بین سالمت عمومی  دوم پژوهش مبنی بر این که

 طیدر مح یاز سبک رهبر آنان ادراک وحسابداران 

 شود.وجود دارد« تأیید می یداریمعن رابطه یسازمان

ن و حسابدارا  یبدن  یهانشانهنتایج بررسی رابطه بین  

)فرضیه ی  سازمان  طیمح  در  یاز سبک رهبر  آنان  ادراک

ضریب ارائه شده است.      8شماره  جدول    در(  1-2فرعی  

ادراک از و حسابداران  یبدن یهانشانههمبستگی بین 

 داری آنو مقدار معنی -862/0 با برابر یسبک رهبر

بودن مقدار  %5تر از به دلیل کم. است 0/ 001

 یبدن  یهاهنشان  توان نتیجه گرفت که بین داری میمعنی

 طیدر مح یاز سبک رهبر آنان ادراک وحسابداران 

با توجه به  .داردوجود دار معنیمنفی و  رابطه یسازمان

دهنده بهبود تر باشد نشاناین که هر چه نمره فرد پایین 

توان گفت که هرچه های بدنی فرد است مینشانه

های بدنی مطلوبی برخوردار باشند حسابداران از نشانه

 از سبک رهبری بیشتر است. آنانادراک 

اضطراب و اختالل خواب نتایج بررسی رابطه بین 

 طیدر مح یاز سبک رهبر انآن حسابداران و ادراک

ارائه  9در جدول شماره  (2-2ی )فرضیه فرعی سازمان

اضطراب و اختالل شده است. ضریب همبستگی بین 

برابر با  یادراک از سبک رهبرو خواب حسابداران 

است. به دلیل  001/0داری آن و مقدار معنی -0/ 786

توان نتیجه داری میبودن مقدار معنی %5تر از کم
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 و اضطراب و اختالل خواب حسابدارانگرفت که بین 

 رابطه یسازمان طی در مح یاز سبک رهبر آنان ادراک

. با توجه به این که هر چه دارددار وجود معنیمنفی و 

اضطراب و دهنده بهبود تر باشد نشاننمره فرد پایین 

توان گفت که هرچه فرد است میاختالل خواب 

کاهش یابد ل خواب حسابداران اضطراب و اختال 

 ادراک آنان از سبک رهبری بیشتر است.

 یافسردگ یهانشانهنتایج بررسی رابطه بین 

 طیدر مح یاز سبک رهبر آنان حسابداران و ادراک

ارائه  10( در جدول شماره 3-2)فرضیه فرعی  یسازمان

 یافسردگ یهانشانهشده است. ضریب همبستگی بین 

 -677/0برابر با  یادراک از سبک رهبرو حسابداران 

تر از است. به دلیل کم 001/0داری آن و مقدار معنی

توان نتیجه گرفت که بین داری میبودن مقدار معنی  %5

از سبک   آنان  ادراک  ون  حسابدارا  یافسردگ  یهانشانه

دار وجود معنیمنفی و   رابطه  یسازمان  طی در مح  یرهبر

تر باشد . با توجه به این که هر چه نمره فرد پایین دارد

توان است می یافسردگ یهانشانهدهنده بهبود نشان

کاهش حسابداران    یافسردگ  یهانشانهگفت که هرچه  

 یابد ادراک آنان از سبک رهبری بیشتر است.

 

 گیرینتیجه

 
دهد که وضعیت نتایج پژوهش حاضر نشان می

سالمت حسابداران با توجه به متغیرهای مختلف 

ی، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در بدن  هاینشانه)

های افسردگی و سالمت کارکرد اجتماعی، نشانه

های بدنی بیشتر عمومی( متفاوت است. در مورد نشانه

های حسابداران، سالمت متوسط دارند. در مؤلفه

اضطراب و اختالل خواب و اختالل در کارکرد 

اجتماعی بیشتر حسابداران از سالمت باال برخوردارند و 

 های افسردگی، بیشتر حسابداران،نشانه مؤلفهدر 

 

 ادراک از سبک رهبری  حسابداران و یبدن یهانشانهبین  ضریب همبستگی: 8جدول 

 داری معنی همبستگی  ضریب  متغیر

 001/0 (862/0) حسابداران * ادراک از سبک رهبری  ی بدن یهانشانه

 

 حسابداران و ادراک از سبک رهبری و اختالل خواب   اضطراب نیب یهمبستگ بی ضر: 9جدول 

 داری معنی ضریب همبستگی   متغیر

 001/0 (786/0) حسابداران * ادراک از سبک رهبری و اختالل خواب  اضطراب

 

 یو ادراک از سبک رهبرحسابداران  یافسردگ یهانشانه نیب یهمبستگ بی ضر: 10جدول 

 داری معنی همبستگی ضریب  متغیر

 001/0 (677/0) * ادراک از سبک رهبری  ی افسردگ یهاشانهن
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 بیشتر عمومی سالمت .دارند باالسالمت خیلی 

توان می، بنابراین  .است مطلوبدر حد  نیز حسابداران

سبک  برخورداری از در سایهحسابداران اغلب گفت 

فردی و  های زندگییادگیری مهارتزندگی متعادل، 

و تقویت روحیه سازگاری با محیط بینی ، واقعایحرفه

و  هاآنارتباطات سالم با  و حفظ و برقراریو اطرافیان 

های شغلی فائق آمده چالش اند تا حدی بر توانسته غیره

اضطراب و اختالل خواب،  مؤلفهدر ها آن المتو س

در  های افسردگیکرد اجتماعی و نشانهاختالل در کار

برخی با این وجود،  مانده است.ظ وحفممطلوب  سطح

 کار حجم باالی مرتبط با ماهیت شغل از جمله عوامل

 بهرا اداری کارکنان این گروه از  تعداد زیادی روزانه

در این  ده است.کرمبتال و روانی های جسمانی بیماری

 شاغالن( نشان داد که  43نتایج پژوهش قاسمی )ارتباط  

های حسابداری، در معرض ابتال به آسیبدر حرفه 

های جسمانی و روانی شدید شغلی و در نتیجه، بیماری

رسد ابتالی این دسته از کارکنان به هستند و به نظر می

قلبی و های های جسمانی شامل ناراحتیانواع آسیب

باعث  غیرههای اسکلتی و عضالنی و عروقی، آسیب

شود تا به تدریج احساس کنند که از آنان بیش از می

ز زحمات به اندازه کافی ا ،شودحد کار کشیده می

مدیران به خوبی چنین،  هم  و  شودقدردانی نمی  کارکنان

 رسانند.را به انجام نمی کارکنانتعهدات خود در قبال 

دهی ا، محرک روانی اصلی در جهتهاین ذهنیت

نگرش آنان به اعمال سبک رهبری غیرمشارکتی در 

چنین  واجدشک کارکنان بی. استمحیط سازمانی 

 .سازمانی فاصله خواهند گرفت هایهدفنگرشی، از 

 و استتوافق گروهی بسیار اندک  ،در چنین شرایطی

، شرکتاحساس تعلق به  نداشتن عالقگی به کار و بی

 نیافتن  غیبت و حضور،  اشاعه فرهنگ تملق و چاپلوسی

، وجه صرف به منافع شخصی، تبه موقع در محل کار

اعتماد به نفس و روحیه   نداشتن ،  گرینبینش آینده  نبود

 منتقل نکردن، کاری و فرار از کارکم، تقدیرگرایی

 تخریبکسب محبوبیت به بهای   ،ها و فنون کاررتمها

نداشتن صداقت در کاری، ، محافظهانهمکار دیگر

به ارباب رجوع  نبودنگوپاسخ ها واعتراف به اشتباه

 .دکن بروز می

یکسان  مدیران  رهبریسبک  ازحسابداران  ادراک

سبک رهبری  که ندباوربر این آنان  بیشتر ،هالبت .نیست

به نظر ای است. ، مشاورهکارشانحاکم در محل 

 ،گستردگی وظایف مشاغل حسابداریبه دلیل  رسد  می

اجتناب از خودکامگی در رهبری زیردستان،  بامدیران 

سازی، در فرآیند تصمیم انحسابداردادن به مشارکت

. هر چند برخی اندشده ریزی و اجرا ترغیببرنامه

هنوز هم به عنوان مانع  ،هاحساسیتمالحظات و 

و اعمال رهبری مشارکتی ها تفویض کامل امور به آن

های مدیریتی مبتنی بر در نتیجه، رویه .وجود دارد

)سبک رهبری  جانبداریکاری و محافظه

 .ه استدشبر محیط سازمانی حاکم غیرمشارکتی( 

بین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که 

آن های مؤلفهو هر یک از  حسابداران عمومیسالمت 

 یدارمعنی رابطهبا ادراک حسابداران از سبک رهبری 

عمومی وضعیت سالمت  به این معنا که .وجود دارد

سبک رهبری  نوع مورددر ها بر باور آن حسابداران 

نتایج با این  گذار است.تأثیری سازمانحاکم در محیط 

شومروس و همکاران (، 14) لیمسَهای پژوهش نتایج
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 ،(28(، فخاریان و همکاران )27پور )قدم  (،18)

زهرانی و همکاران تُرک و (33کشتکاران و همکاران )

بین سالمت  دارمعنی مبنی بر وجود رابطه(، 35)

همسو و با نتایج پژوهش  ،و سبک رهبریکارکنان 

 بین داررابطه معنی نبودمبنی بر ( 8عالمه و همکاران )

بر  مغایر است. ،سبک رهبری و سالمت روان کارکنان

 به دیگری عوامل( 8اساس پژوهش عالمه و همکاران )

مؤثر  روان سالمت بر نیز مدیران رهبری هایسبک جز

احساس  ،حسابداران بیشتر رسدمی به نظر. است

اثرگذار  یعضو ،کاری گروهکنند که در یک می

، تا حدودی احساس قدر و منزلت و بنابراین . هستند

با ابراز رضایت از  ها پدید آمده وخودباوری در آن

مت سال پذیر، آفرینی در یک محیط کاری دلنقش 

 معتقدو در چنین شرایطی،    متوسط یا زیاد دارندعمومی  

به اعمال سبک رهبری غیرخودکامه از سوی مدیران 

 خویش هستند.

وضعیت  مشاهدهو  های پژوهشبر اساس یافته

از سبک رهبری  حسابدارانسالمت روانی و ادراک 

در  یاقدامات نهی زم نیالزم است در ا ،مدیران

پیشنهاد  . برای این منظورانجام شود یدولت یهاشرکت

شناخت استعدادها و عواطف، نوع و  از طریق شودمی

 ها و شخصیت فردی کارکنان،سطح نیازها و انگیزه

 ایجاد محیط و و مطلوب درست برقراری ارتباطات

ترغیب کار ای، های حرفهفعالیت انجام مناسب برای

و  هاگیریتصمیم در کارکنانگروهی، شرکت دادن 

افزایش آزادی عمل و تفویض اختیار نسبی به یکایک 

و   احساس مفید بودن  س،فعزت نها با هدف تقویت  آن

کاهش تعارضات و ، بروز خالقیت و ابتکار در کار

، ارتقاء نرم افزارهای کاربردی شغلی ابهامات

حسابداری برای تسریع در انجام کارها و کاهش 

در نتیجه، کاهش  و هاکاریاقدامات اضافی و دوباره

تقویت تعهد مدیران به رشد های جسمانی و آسیب

و  دانش و مهارت کارکنان فزایش کارکنان از طریق ا

 تقویت بستر الزم برای در یک کالم رهبری مشارکتی

شک، بید. شوفراهم  ناحسابداربیشتر  عمومی سالمت

اعمال مدیریت مشارکتی،  برایترین پشتوانه بزرگ

تعهد مدیران است و تا زمانی که این ضرورت باور و 

 ابزاربه عنوان یکی از د، رهبری مشارکتی شون احساس

بهبود  نتیجه در برای ارتقاء سالمت کارکنان و اصلی

  تجلی نخواهد یافت.، هاای آنحرفهعملکرد 

شود وضعیت به پژوهشگران آینده پیشنهاد می

های بنگاهسایر حسابداران شاغل در  سالمت عمومی

 .را بررسی کنند)دولتی و خصوصی( کشور  اقتصادی

وضعیت  چونهم ییمتغیرهاتوان در این مورد می

عدالت سازمانی، نظیر  عوامل سازمانی و اقتصادی

حمایت  از کادرافرصت ارتقاء شغلی و امنیت شغلی، 

رضایت از شغلی،    روانی  فشاراستقالل کاری،    سازمانی،

عوامل چنین همو  غیرهوضعیت استخدام و  سرپرست،

حسابداران شامل سن، جنسیت،   مرتبط با سبک زندگی

وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، وضعیت درآمد، 

حضور در وضعیت مسکن، ترکیب خانواده، 

مورد توجه قرار  رامشابه موارد ورزشی و  هایفعالیت

خاصی  ی است پژوهش حاضر با محدودیتگفتن  .داد

 نبوده است. مواجه
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