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چكيده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش معنوی ،هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان شکل
گرفت .روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و قلمرو زمانی سال  3131بود .جامعه آماری ،حسابرسان
شاغل در  31موسسه حسابرسی عضو جامعه انتخاب شد .با توجه به فرمول نمونهگیری کوکران
حجم نمونه  353نفر تعیین شد .تعداد  381پرسشنامه توزیع که از این تعداد  348پرسشنامه قابل
تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید .جهت آزمون فرضیهها از احتمال حاصل از برازش مدل در
حالت معنی داری پارامترها استفاده شد .مناسبت مدل از طریق معادالت ساختاری بررسی گردید.
نتایج نشان داد :بین هوش معنوی و هوش هیجانی رابطه معنیداری وجود دارد .بین هوش معنوی
و عملکرد حسابرسان رابطه معنی داری وجود ندارد .بین هوش هیجانی و عملکرد رابطه معنیداری
وجود دارد و در نهایت هوش هیجانی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان را واسطه گری
میکند.
واژههای كليدی :هوش معنوی ،هوش هیجان ،عملکرد حسابرس.

 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران .نویسنده اصلی mhd_moradi@um.ac.ir

 -1کارشناس ارشد حسابداری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران .مسئول مکاتبات.
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رابطهبینهوشهیجاني،هوشمعنويوعملکردحسابرس

 -1مقدمه
هدف اصلی تمام مؤسسات حسابرسی افزایش کارایی و اثربخشی است .نیروی انسانی در سطح
سازمانها و شرکتها شامل مجموعه ای از افراد با نیازهای بی شمار است .اگر کلیه نیازهای این افراد
رفع گردد و همچنین از انگیزه کافی برخوردار باشند ،استعدادها و تواناییهای خود را در جهت اهداف
آن سازمان به کار خواهند گرفت و بالعکس اگر این افراد در مسئولیت محول شده به آنان به خوبی
عمل نکنند آن گاه آن سازمان در رسیدن به اهداف و همچنین انجام وظایف در قبال صاحبکاران
طرف قرارداد خود با مشکل مواجه خواهد شد (فهیمی و همکاران .)3131،حسابرسان به عنوان
منابع انسانی تعریف شده در هر موسسه حسابرسی ارزشمندترین منبع آن محسوب میشوند و بدون
شک یکی از پایههای اصلی و اساسی توسعه در این موسسهها یا شرکتها میباشند ،بنابراین عملکرد
اثربخش منبع مذکور همواره مورد توجه شرکاء و مدیران این مؤسسات بوده است.
حسابرسان می توانند با زیر پا گذاشتن اصول اخالقی ،تعهد حرفه ای خود را تضعیف نمایند.
رسوایی و تقلب در این حرفه ،به علت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرس اتفاق میافتد.
حسابرس به راحتی و به طور هدفدار "اظهار نظر فاقد شرایط الزم" میکند؛ با این که حسابرسی
صحیح انجام نداده است ،به راحتی درآمد خالص شرکت و هر چیز دیگر را ،زیاد نمایی میکند .این
اقدامات می تواند بدین علت اتفاق بیافتد که فشار و یا دستمزد بالقوه ای وجود داشته باشد که باعث
شود حسابرس نتواند عملکرد مناسب داشته در ن تیجه ،حسابرس عملکرد سطح پایین ارائه میکند.
روشن است که این اعمال اصول اخالقی مانند :مسئولیت ،نفع عمومی ،صداقت ،عینی گرایی و
استقالل ،و پشتکار ،را در حوزه و ماهیت حسابداری حرفه ای ،پایمال خواهند کرد .اصل عینی
گرایی حسابرس را ملزم میکند که بی طرف ،از نظر فکری صادق ،و عاری از تعارض منافع باشد.
اگر حسابرس هوش معنوی مناسب داشته باشد ،عمل غیر اخالقی و تقلب نمیتواند از او سر بزند و
بالعکس .بنابراین ،حرفه حسابداری به حسابرسی نیاز دارد که هوش معنوی دارد ،به طوری که
دارای فکر باز ،صادق و بی طرف باشد .بر اساس این صفات حسابرس هیچ آسیبی به استفاده کننده
گزارش مالی نخواهد زد .عمل خالف اخالق حرفه ای و تقلب مایه تقصیر و شکست حسابرس است،
چون نتیجه صادقانه ای از حسابرسی حاصل نخواهد شد .این مورد نشان میدهد که حسابرس
عملکرد پایین داشته است .دلویتز و هیگز )1111( 3معتقدند که هوش هیجانی بر نحوه عملکرد
موفق و کارآمد افراد و حتی در ارزیابی این عملکرد توسط خود ،همکاران و یا سرپرستان تأثیر
میگذارد .از آنجایی که مؤسسات حسابرسی امروزی ،در بازاری پر رقابت و پر چالش به فعالیت
مشغول هستند ،این تالطم محیطی مدیران این مؤسسات را بر آن داشته که بهبود عملکرد
حسابرسان را به عنوان استراتژی رقابتی خود در بازار امروز برگزینند .بنابراین زیربنای هر گونه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /53پائیز 1531

گانهالساداتافشارایماني
مهديمراديوی 

 15

حرکت به سوی رشد و توسعه و بهبود فرآیند عملکرد حسابرسان در مؤسسات حسابرسی ،شناخت
دقیق وضعیت موجود ،تشخیص نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامههایی سنجیده برای بهبود
عملکرد آنان است .در این تحقیق هدف اصلی بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی به عنوان
دو هوش پرکاربرد در پژوهشهای سازمانی با عملکرد حسابرسان در سطح مؤسسات حسابرسی
دنبال شد .که در جهت تحقق هدف اصلی اهدافی همچون بررسی رابطه بین این دو عنوان هوش
در حسابرسان ،بررسی مجزای رابطه هوش معنوی و هیجانی با عملکرد حسابرسان و در نهایت
بررسی واسطه گری هوش هیجانی در رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان بر اساس
اطالعات گردآوری شده مورد بررسی واقع شد .در ادامه با تشریح ادبیات موجود به بررسی این
موضوع در نظر صاحبنظران پرداخته میشود .در بخش بعدی به ارائه خالصه ای از تحقیقات انجام
شده در زمینه موضوع تحقیق پرداخته میشود .سپس به تدوین فرضیهها ،روش تحقیق ،روش
گردآوری دادهها ،تحلیل دادهها و روشهای آماری جهت آزمون فرضیهها پرداخته میشود .نتیجه
گیری از یافتههای تحقیق و ارائه پیشنهادات و محدودیتها و منابع مورد بررسی پایان بخش،
تحقیق پیشرو است.
 -2مبانی نظری
در بررسی عوامل موفقیت افراد در سازمانها ،همواره از هوش یا ضریب هوشی به عنوان عامل
کلیدی یاد میشود که در فرآیند پیشرفت شغلی افراد از باالترین اثر برخوردار است .ولی اکنون باید
پذیرفت عالوه بر هوش شناختی ،عامل مهمتر ،چگونگی استفاده از هیجانات و احساسات است که
تعیین کننده موفقیت و عدم موفقیت افراد در سازمان است ،به گونه ای که گلمن )3338(1در
کتاب"کارکردن با هوش هیجانی" از هوش هیجانی به عنوان یک معیار جدید ارزیابی کارکنان و
شرط مهم حفظ شغل یاد می کند .بررسی هوش هیجانی به طور جدی با تحقیق علمی بار -ان 1در
اوایل دهه  3381شروع شد .او برای نخستین بار بهره هیجانی را برای این دسته تواناییها به کار
برد و نخستین آزمون را در این باره ابداع کرد .امروزه هوش هیجانی به یک مبحث محبوب در
روانشناسی تفاوتهای فردی تبدیل شده است( پارکر و همکاران .) 1113 4هوش هیجانی به عنوان
یک توانایی ذهنی که با استفاده از آزمونهای حداکثر عملکرد ارزیابی میشود و به عنوان مجموعه
ای از خصوصیات شخصیتی که از طریق خود گزارش دهی سنجش میشود ،فرض میشود .عالوه بر
آن ،پژوهش های تجربی هوش هیجانی را به عنوان یک شناساگر متغیرهای خروجی مهم مانند
عملکرد شغلی در نظر میگیرند (مایر و همکاران1111،5؛ سیگلینگ و همکاران .)1131،1گلمن
هوش هیجانی را بهترین عامل پیش بینی کننده موفقیت در زندگی معرفی کرد که هرکس میتواند
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به آن دست یابد(آقایار و شریفی درآمدی .)3181،هوش هیجانی از نظر مایر و همکاران)1111(،
مجموعه ای از توانایی های استداللی و هیجانی متمایز است و نسبت به هوش اجتماعی توجه بیشتر
به مس ائل اساسی هیجانی و فرونشاندن مشکالت شخصی و اجتماعی افراد دارد .افراد دارای هوش
هیجانی باال در داشتن رضایت از زندگی ،بهره مندی از محیط خانوادگی و شریک شدن در
احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوت بوده و معموالً افرادی منظم ،خون گرم ،با انگیزه و
خوش بینند.
هوش معنوی که گاهی توانایی معنوی نیز ترجمه میشود هوشی است که بعد از هوش فکری و
هیجانی قرار میگیرد .زوهار و مارشال )1111(7در کتابشان تحت عنوان «هوش معنوی ،هوش
نمایی» بیان می کنند که یک هوش سومی هم وجود دارد که آن هوش معنوی است .براساس
توضیح آنان هوش معنوی به عنوان هوشی است که باعث میشود که رفتار و کردار افراد در طیف
وسیع تری قرار گیرد و شیوه زندگی کاری آنان با دیگران مقایسه شود .هوش معنوی اساس و بنیان
اصلی بوده و الزم است تا هوش فکری و هیجانی ما را به صورت مؤثر به کار انداخته به عالوه هوش
معنوی در میان سایر هوشها  ،باالترین هوش است .براساس گفته زوهار و مارشال ( )1111تفاوت
بین هوش معنوی و هوش هیجانی در قدرت تغییر دهنده آنها است .هوش هیجانی به افراد این
امکان را می دهد تا در شرایطی خاص تصمیم گرفته و در آن موقعیت از دامنه عملکردی وسیعتری
برخوردار شوند .در هر حالی که ،هوش معنوی به افراد این امکان را میدهد تا از خود بپرسند که
آیا میخواهند در آن موقعیت باشند یا خیر؟ آیا ترجیح میدهند موقعیت را تغییر دهند یا خیر آن
را اصالح نمایند.
3
8
موارد رسوایی افشاء شده در حرفه حسابداری ،همچون رسوایی انرون کراپ  ،اگزروکس کراپ ،
وست منیجمنت ،31گلوبال کروسینگ 33و  ....نشان میدهد که این نوع حرفه در واقع برای درگیر
شدن در رسوایی و تغییر دادن اسناد ،حرفه ای پر ریسک است .آرتور اندرسون 31گزارشهای مالی
انرون را حسابرسی مینمود .وی متهم بود که نه تنها در گزارشهای مالی انرون دست برده بلکه به
طور تقریبی در گزارشهای همه مشتریان تغییر وارد کرده است .این حسابرسان در همه موارد
نسبت به تعهد حرفه ایشان پایبند نبودند و از اخالقیات تخطی ورزیدهاند .موارد رسوایی و ایجاد
تغییر در گزارشها در این حرفه به دلیل خدمات حسابرسی است که توسط حسابرس ارائه
می گردد.حسابرس به سادگی عواید یک شرکت یا هرچیز دیگری را بیش از آن چه واقعیت دارد
می تواند بیان کند .این اقدامات بدین دلیل ممکن است اتفاق بیفتد که یک اهرم مالی بالقوه باعث
شود تا حسابرس نتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد در نتیجه حسابرس عملکردی ضعیف را
از خود ارائه میکند .به طور مشخص بدین طریق آنها از اصول اخالقی تخطی میورزند ،اصولی
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همچون :مسئولیت ،درستی ،بی طرفی و  ...باعث می شود تا حسابرس منصف ،به لحاظ فکری
درستکار و عاری از تعارض عالیق باشد (حنیف .)1131،اگر حسابرس از هوش معنوی مناسبی
برخوردار باشد ،رسوایی و دست بردن در گزارشات که از سوی حسابرس انجام میشود ،اتفاق
نخواهد افتاد و برعکس .براساس نظر لیوین )1111( 31عصاره هوش معنوی در زندگی افراد انعکاس
می یابد ،همچون تحمل ،درستی ،انصاف و عاطفه از این رو حرفه حسابرسی نیازمند آن است که
حسابرس از هوش معنوی برخوردار است که این امر منجر به آن میشود که دارای ذهنی درستکار
و منصف باشد .گلمن ( ) 3331معتقد است که اگر بروی هوش فکری کنترل هیجانی مناسبی نباشد
باعث هیچ گونه موفقیتی در عملکرد افراد نمیشود .همچنین وی بیان میکند که هوش فکری تنها
 %11از فاکتورهایی را تشکیل میشود که سبب موفقیت فرد شده در حالی که  % 81از فاکتورهای
تحت اختیار انواع دیگر هوش همچون هوش هیجانی است .هوش عاطفی یک فاکتور فردی است که
روی عملکرد کارکنان تاثیری می گذارد .مدیر و رهبری که از هوش هیجانی مناسبی برخوردار است
سودآوری را برای سازمان افزایش خواهد بخشید که این مزیت منجر به بهبود کارایی آن سازمان
خواهد شد (گلمن .) 3338،همچنین این تشبیه در مورد کارکنان نیز صادق است چرا که اگر آنها
از عملکرد هیجانی مناسبی برخوردار باشند این بروی شبکه عملکردی سازمان تاثیری میگذارد.
زوهار و مارشال ( ) 1111که واژه هوش معنوی را ارائه کردند بیان نمودند هوش معنوی باعث
میشود کارکنان در پی یافتن ارزشها ی جدید خالق باشد .بنابراین میتوان از این ارزشها به
عنوان بنیانی برای عملکرد کارآمد هوش هیجانی و هوش فکری استفاده کرد .این مطابق با
گفتههای مایر ) 1111( 34که گفت که هوش معنوی به عنوان ابزاری کارآمد برای بهینه سازی
عملکرد هوش هیجانی است .براساس نظر ووگان )1111( 35هوش معنوی تا زمانی با هوش هیجانی
ارتباط دارد که فعالیت معنوی شامل پیشرفت رابطه فردی و ایجاد حساسیت در وی گردد .ووگان
به عالوه بیان کرد که هوش معنوی همچنین از طریق موفیقت فرد در زندگیاش بر روی وی تأثیر
می گذارد .این توانایی معنوی توسط عقل و عاطفه در ارتباط با افراد دیگر بیان میشود .بدون در
نظر گرفتن جنسیت ،باور ،سن یا نژاد ،توانمندی معنوی ویژگیهایی همچون درستی ،تحمل ،فکر
باز ،عاطفه و تناسب در مواجهه با مشکالت را منعکس میسازد .این ویژگیها روی احساس یک فرد
به خوبی اثر گذاشته و آن را کنترل میکند و باعث میشود که فرد در زندگی به سوی موفقیت
حرکت کند .با توجه به بیان مسئله و وجود رابطه بین عملکرد و انواع هوش ،این تحقیق با توجه به
ادبیات نظری و نتایج پژوهشهای پیشین خود در بین حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران ،در پی پاسخ به این سوال ها است که آیا بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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رابطه معنی داری وجود دارد؟؛ آیا بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان رابطه معنیداری وجود
دارد؟ .آیا هوش هیجانی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان را واسطه گری میکند؟
 -3پيشينههای پژوهش
تیچلر و همکاران  ) 1111(5نشان دادند که هوش هیجانی و هوش معنوی باعث موفقیت فرد
می شود این نتیجه به عنوان بنیان و اساس تحقیقات آینده بسیار مهم است این بدین معنی است
که عالوه بر هوش هیجانی که مستقیماً با عملکرد مرتبط است هوش معنوی هم مستقیماً با
عملکرد ارتباط دارد .آن ها همچنین رابطه بین احساس یا معنوی گرایی و عملکرد را مورد بررسی
قرار داده اند همچون وجود یک رابطه مثبت بین هوش هیجانی و موفقیت در محیط کار این توضیح
بین شد که معنویت گرایی با عملکرد یا کارآیی در محیط کار مرتبطاند .بهاتاچارجی و مورنو
 )1111(1در مطالعه خود به بررسی این نکته میپردازد که آیا حضور اطالعات عاطفی واقعگرایانه
(اگر چه بی ربط) ،قضاوت حرفه ای حسابرسان با تجربه و کم تجربه را به طور متفاوت تحت تأثیر
قرار میدهد یا نه .در این تحقیق ،به گروهی از حسابرسان ،با سطوح مختلف تجربه ،اطالعاتی داده
شد که برای انگیختن "واکنش احساس بین فردی منفی" 31نسبت به مشتری (صاحبکار) در آنها،
به هنگام قضاوت در "ریسک منسوخ شدن موجودی" 37طراحی شده بود ،و به گروهی دیگر چنین
اطالعاتی ارائه نشد .نتایج نشان میدهد که ارزیابی "ریسک منسوخ شدن موجودی" توسط
حسابرسان کم تجربه تر ،هنگامی که اطالعات عاطفی منفی در مورد مشتری به او داده شد ،نسبت
به زمانی که چنین اطالعاتی ارائه نشده بود ،به طور قابل توجهی باالتر بود .چنین تفاوتی برای
حسابرسان با تجربه تر مشاهده نشد .این مطالعه نشان میدهد که تجربه حرفه ای عاملی است که
بر ارزیابی افراد از "ارزش اطالعاتی واکنشهای عاطفی" اثر میگذارد .النگرن  )1114(38در پاسخ
به این سؤال که چگونه هوش هیجانی میتواند عملکر د مدیریت را بهبود بخشد؟ ،به کمک ابزار
بارن-آن در تست هوش هیجانی مدیران نشان داد رابطه مثبت و معنیداری بین مؤلفه هوش
هیجانی با سودآوری سازمان ،رضایتمندی مشتری ،کارکنان و عملکرد مدیریت وجود دارد.
اسکات و کرنباخ )1115( 33دریافتند که هوش هیجانی باالتر توسط تأمین کننده خدمات،
منجر به رضایت بیشتر یا مبادالت خدماتی بیشتر میشود .لو و همکاران  )1117(11در چین به
تحقیقی با موضوع اثرات هوش هیجانی روی عملکرد شغلی و رضایتمندی از زندگی برای تحقیق و
توسعه علم پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی تأثیرات مستقیمی روی عملکرد
13
شغلی توانایی روانی و همانند یک باتری بر روی عملکرد شغلی اثر مستقیم دارد .مک گی و گرنتس
گرنتس )1118( 13بیان نمودند کارکنان معنوی دارای ویژگیهای تشخیصی خاص و زندگی ای در
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جهت تعالی بخشی بخود میباشند که یک ارتباط درونی در زمینه باور آنان به هدفمندی دنیا و
جهان آخرت وجود دارد .این ویژگیها زندگی ایده آل را نظم میدهد و این نظم دهنده به عنوان
ارزشهای اخالقی به یک ویژگی خوب (فضیلت) در عمل تبدیل میشوند .این ارزشها همچنین
روی جو یا فرهنگ یک سازمان تأثیر گذاشته و به نفع موفقیت سازمانی خواهد بود.نووکاه و
همکاران )1113( 11ثابت کردهاند که احساسات در روابط تجاری درگیر میشوند و نقش موثری را
ایفاء میکنند .حنیف ( ) 1131در بررسی شواهد تجربی در مورد حسابرسان و نفوذ هوش معنوی در
عملکرد آن با بررسی نقش میانجی هوش هیجانی مشخص شد که هوش هیجانی به طور
11
غیرمستقیم اثری مثبت در رابطه بین عملکرد با هوش معنوی را نشان میدهد .کیدول و همکاران
( ) 1133در پژوهشی به بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد
کسب و کار پرداختند .در ادبیات این پژوهش به نقش هوش هی جانی در کارکنان تاکید گردیده
است همچنین نتایج حاکی از آن بود که هوش هیجانی با تأثیر باالیی رابطه بین مشتری گرایی و
عملکرد را واسطه گری میکند .لی و همکاران ) 1133( 14در پژوهشی به بررسی نقش میانجی
هوش هیجانی کارکنان در رابطه بین سبکهای رهبری ،گرایش مشتری و عملکرد سازمان
پرداختند .نتایج حاکی از آن بود هوش هیجانی کارکنان رابطه بین سبکهای رهبری و مشتری
مداری و عملکرد را واسطه گری مینماید .آنها همچنین پیشنهاد دادند که احساسات نقش مهمی
را در رابطه بین نگرش مشتریان از عملکرد سازمان و متغیرهای خروجی ایفاء میکند.
یانگ )1131( 15بیان میکند که احساسات به عنوان یک عامل اساسی مهم میباشد که ممکن
است با فشار و سایر متغیرهای موقعیتی و محیطی بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان اثرگذار
باشد .در بررسی اثر تعدیل هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس .نتایج نشان میدهد که نفوذ هوش
هیجانی بر قضاوت حسابرس به طور مؤثر میتواند تمایل حسابرسان به شرکت در رفتار ناکارآمد به
منظور بهبود کیفیت حسابرسی را کاهش دهد. .عالوه بر این ،رابطه مثبت بین هوش هیجانی و
شک و تردید حرفه ای نشان میدهد که حسابرسان با هوش هیجانی باال بیشتر تردید نموده و
ارزیابی خطر باالتری نسبت به حسابرسان با هوش هیجانی کم دارند .یانگ )1131( 11دریافت
هوش هیجانی ،به عنوان عامل کلیدی در مواجهه با احساسات و فشار در کار حسابرسی ،است .وی
بر چگونگی تأثیر هوش هیجانی بر رابطه میان فشار کاری (به عنوان مثال ،فشار بودجه زمانی 17و
فشار انگیزه مشتری) و قضاوت حسابرس تمرکز نمود .به طور خاص ،اثر تعدیل کننده هوش
هیجانی بر قضاوتهای حسابرس ،هنگامی که تحت هر دو فشار داخلی و خارجی قراردارد ،را
بررسی شد .نتایج نشان داد که اثر تعدیل کننده هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس عمالً میتواند
تمایل او به درگیری در رفتار نابهنجار را کاهش داده و موجب بهبود کیفیت حسابرسی شود .عالوه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بر این ،رابطهٔ مثبتی بین هوش هیجانی و شک گرایی حرفه ای 18وجود دارد ،بدین صورت که
حسابرسانی که هوش هیجانی باالتری دارند شک گرایی بیشتری دارند و نسبت به حسابرسانی که
هوش هیجانی کمتری دارند ،میزان ریسک را باالتر ارزیابی میکنند .در نهایت ،تحلیل متعادل
سازی 13نشان داد که هوش هیجانی مکانیسم حائز اهمیتی است که آثار مشترک انواع مختلف فشار
بر قضاوت حسابرس را جهت دهی و کنترل میکند .بهاتاچارجی و مورنو ( )1131بیان میکنند
واقعیت این است که حسابرسان ،در طول فرایند حسابرسی ،واکنشهای احساسی ،مانند دوست
داشتن یا تنفر نسبت به پرسنل مشتری (صاحبکار) ،یا اضطراب در مورد اجزای کار حسابرسی،
خواهند داشت .همچنین در حین انجام حسابرسی ممکن است حاالت خلقی مختلفی را تجربه
کنند .تحقیقها نشان میدهند که پیامد مهم احساسات و حاالت خلقی که حسابرسان دچار آن
میشوند ،این است که این واکنشها میتواند تصمیم گیری (قضاوت) آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
گل پرور و همکاران ( )3184در مطالعه خود با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و
مؤلفههای آن (حل مسأله ،شادمانی ،استقالل ،تحمل فشار روانی ،خودشکوفایی ،خودآگاهی
هیجانی ،واقعگرایی ،روابط بینفردی ،خوشبینی ،عزت نفس ،کنترل تکانش ،انعطافپذیری،
مسؤولیتپذیری ،همدلی ،خودابرازی) با پیشرفتگرایی شغلی دریافتند بین تمامی مؤلفههای هوش
هیجانی و پیشرفت شغلی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .فرامرزی و همکاران ( )3188در
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه اصفهان نشان میدهد که هوش
معنوی با هوش هیجانی رابطه دارد و این ارتباط در ابعاد مختلف هوش معنوی و هوش هیجانی
مشاهده میشود.انصاری و همکاران( )3183دریافتند که بین هوش هیجانی وعملکرد کارکنان
فروش رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .همچنین بین هرکدام ازمؤلفه های هوش هیجانی
(خودآگاهی وخودمدیریتی و )...وعملکرد کارکنان فروش رابطه مثبت وجود دارد .عرب و همکاران
( )3131در ب ررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن عملکرد در مجموع نشان دادند رابطه
هوش هیجانی و عملکرد مدیران از دیدگاه کارکنان تأیید نمیگردد.نصیری پور و همکاران ()3131
در تحقیق با عنوان رابطه هوش هیجانی با استرس و عملکرد مدیران جامعه مدیران حوزه ستادی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را هدف گذاری نمودند .یافتهها نشان داد در مدیران مورد
مطالعه بین هوش هیجانی با استرس و استرس با عملکرد و هوش هیجانی با عملکرد رابطه
معنیداری وجود داشت .صفری و عابدی ( ،) 3133به بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،هوش
شناختی و سطوح پنجگانه آن با عملکرد شغلی مدیران پرداختند .در این مطالعه از روش همبستگی
و به صورت مقطعی استفاده شده است .یافتهها نشان داد که میتوان از روی نمرههای هوش هیجانی
و هوش شناختی عملکرد شغلی را پیش بینی کرد .بین هوش هیجانی ،هوش شناختی و عملکرد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /53پائیز 1531

گانهالساداتافشارایماني
مهديمراديوی 

 13

شغلی مدیران همبستگی معنیدار وجود دارد.بین هوش شناختی وعملکرد شغلی همبستگی
معنیدار وجود ندارد .بین هوش شناختی وهوش هیجانی همبستگی معنیدار مثبت وجود دارد و این
نتایج دال بر اهمیت هوش هیجانی در مدیران است
میرجلیلی و شفیعی ( )3133در پژوهش خود به تحلیل هوش معنوی کارکنان سازمانهای
خدمت رسان بخش عمومی پرداختند .در راستا از بین سازمانهای خدمترسان ،با توجه به نقش
بسیار مهم و تأثیرگذار سازمان بهزیستی در جامعه ،این سازمان به عنوان جامعه مورد پژوهش
انتخاب شده و هوش معنوی کارکنان آن از چهار بعد سجایای اخالقی ،جامعنگری و بعد اعتقادی،
مقابله با مشکالت ،خودآگاهی ،عشق و عالقه بررسی و تحلیل شده است .نتایج به دست آمده نشان
میدهند که کارکنان بهزیستی از سطح معنیداری از هوش معنوی برخوردارند .فهیمی و همکاران
( ،)3131در پژوهش خود رابطه هوش هیجانی و عملکرد کارکنان شرکتهای توزیع برق استان
فارس ،را بررسی نمودند .این مطالعه که از نوع پیمایشی و کاربردی بوده ،در واقع رابطه بین
مؤلفههای هوش هیجانی (خود آگاهی ،انگیزش ،همدلی ،مهارتهای اجتماعی و خود تنظیمی) و
عملکرد نیروی انسانی را بررسی نمود .نتایج این بررسی حاکی از تأثیر مثبت و معنیدار هوش
هیجانی در قالب پنج مؤلفه مذکور بر عملکرد کارکنان سازمان مورد مطالعه بود.قاسمی و همکاران
( )3131در بررسی تأثیر ابعاد خودآگاهی ،انگیزش و مهارتهای اجتماعی بر عملکرد کارکنان
دریافت تأثیر هوش هیجانی در بعد خودآگاهی بر عملکرد کارکنان ناجا تأثیر معنیداری نداشته و در
بررسی دو بعد انگیزش و مهارتهای اجتماعی ارتباط معنی دار بوده و فرضیههای تحقیق مورد تأیید
قرار گرفتند.
 -4فرضيههای پژوهش
 )3بین هوش معنوی و هوش هیجانی حسابرسان رابطه معنیداری وجود دارد.
 )1بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان رابطه معنیداری وجود دارد.
 )1بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان رابطه معنیداری وجود دارد.
 )4هوش هیجانی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان را واسطه گری میکند
 -5متغيرهای پژوهش
 -1-5متغير مستقل
هوش معنوی مجموعه ای از قابلیتهای سازگارانه ذهنی است که براساس جنبههای غیرمادی و
متعالی واقعیت قرار گرفته ،به خصوص آن جنبههایی که مرتبط با طبیعت وجودی فرد ،معنی سازی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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فردی ،تعالی و حاالت مبسوط هوشیاری است .این فرآیندها نقشی سازگارانه در تسهیل معنی سازی
فردی ،حل مسئله ،و استدالل انتزاعی دارند (کینگ .)1117،11پایه نظری آزمون هوش معنوی
پرسشنامه آمرم1117( 13و )1115است که در بر اساس آن ویژگی افراد معنوی در  7گروه طبقه
بندی می شوند که هرکدام دارای معلفه های مخصوص به خود میباشند  .بر این اساس شاخصهای
هوش معنوی عبارتاند از :هوشیاری (آگاهی ،ترکیب کردن) ،خوبی (زیبایی ،قدرشناسی)،
جهت گیری درونی (بصیرت و قوه درک  ،استقالل) ،معنا و مفهوم (هدف ،خدمت کردن) ،وجود و
شخصیت (تجسم ،بینش و بصیرت) ،حقیقت و صداقت (پذیرش و قبول ،متفکر ،پذیرش خود) و
تمامیت و کلیت (تقدس و پاکی ،وابستگی ،خود برتر ،خودداری)
 -2-5متغير وابسته
متغیر وابسته عملکر د حسابرس است .عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است.
رفتارها؛ از اجراکننده (حسابرس) ناشی میشوند و عملکرد وی را از یک مفهوم انتزاعی به عمل
تبدیل می کنند .رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب
میآیند (محصول تالش فیزیکی و ذهنی که برای وظایف اعمال شده است) و میتوان جدای از
نتایج در مورد آنها قضاوت کرد .جهت بررسی عملکرد حسابرسان از شاخصهای مطرح شده
توسط مالینو ( )1118استفاده شده است .که این پنج شاخص عبارتاند از :مهارت کاری ،خالقیت،
همکاری ،انضباط و مسئولیت پذیری.
 -3-5متغير ميانجی
هوش هیجانی به منزله توانایی درونی فرد در درک و هدایت هیجانها به گونه ای است که باعث
ایجاد روابط موفقیت آمیز با محیط شود (کاووسی ،فیروزه .)3183،هوش هیجانی جدیدترین تحول
در زمینه ارتباط میان تفکر و هیجان میباشد در این رابطه بار-ان )1111( 11هوش هیجانی را
مجموعه ای از تواناییها ،کفایتها و مهارتهای غیر شناختی که تواناییهای فرد را برای کسب
موفقیت در مقابله با شرایط و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار میدهد ،تعریف میکند (مالئی و
همکاران .) 3133،جهت اندازه گیری متغیر هوش هیجانی از ابعاد مطرح شده در پرسشنامه
استاندارد پتریدس )1113(11استفاده میشود که عبارتاند از  :خوش بینی ،ارزیابی عواطف ،درک
عواطف و مهارتهای اجتماعی.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /53پائیز 1531

گانهالساداتافشارایماني
مهديمراديوی 

 34

 -6روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات،
توصیفی  -پیمایشی است .این تحقیق توصیفی است چرا که به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط
میان آنها میپردازد .از نوع پیمایشی است ،زیرا که با استفاده از ابزار پرسشنامه به تحلیل نظرات
پاسخ دهندگان (نمونه مورد مطالعه) که به پرسشهایی در مورد موضوع مورد مطالعه و ابعاد تحقیق
(متغیرهای و سوالهای مربوط) ،پاسخ دادهاند ،میپردازد.
 -1-6جامعه آماری و روش نمونه گيری
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مؤسسات حسابرسی میباشد .جهت انتخاب مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه با توجه به حجم باالی تعداد کارکنان و پراکندگی مؤسسات در سطح کشور
و با توجه به امکانات مالی و زمانی محقق با نظر استاد راهنما ،نمونه گیری به صورت تصادفی از
مؤسسات حسابرسی در شهر مشهد و تهران استفاده شد .روش نمونه برداری طبق تحقیق به عمل
آمده از تعداد کارکنان مؤسسات منتخب که شامل  848نفر است و حجم نمونه در جامعه محدود
از فرمول کوکران که در رابطه  3حاصل میشود:
()3

(

)

که در آن : N :اندازه حجم جامعه : Z ،متغیر تصادفی با توزیع نرمال : e ،خطای برآوردی  7درصد و
مقادیر  pو  qنیز هرکدام معادل  1/5در نظر گرفته میشود .زیرا اگر  p = 1/5باشد  nحداکثر مقدار
ممکن خود را پیدا میکند و این امر سبب می شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (سرمد و
همکاران .)3188 ،با توجه به فرمول کوکران و تعداد حسابرسان در مؤسسات منتخب حداقل نمونه مورد
مطالعه به طریق رابطه  1محاسبه میشود:
()1

)

(

نرخ بازگشت کل پرسشنامهها به میزان  31/43درصد گردید .در این تحقیق به منظور افزایش
اعتبار نتایج تحقیق تعداد  381پرسشنامه توزیع شد که تعداد  11پرسشنامه بازگردانده نشد.
همچنین تعداد  3پرسشنامه دارای نقص بوده و قابل تجزیه تحلیل نبود .از این رو تعداد 11
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پرسشنامه به علت عدم بازگشت و یا نقص در نحوه تکمیل از فرآیند تحلیل خارج گردیدند .تعداد
پرسشنامه دریافت شده و قابل تجزیه و تحلیل  348پرسشنامه بود.
 -2-6روش گردآوری دادهها
روش جمع آوری دادهها پرسشنامه است .پرسشنامه تحقیق از سه بخش مجزا هوش هیجانی،
هوش معنوی و عملکرد حسابرسان ت شکیل شده است .برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه
استاندارد پتریدس ( )1113استفاده میشود که در بسیاری ازتحقیقات اعمال شده و قابلیت
اطمینان آن و اعتبار آن قابل قبول است .این پرسشنامه دارای  11گویه است و بر اساس طیف
پنجگانه لیکرت از کامالً مخالف ( ،)3مخالف ( ،)1نه موافق و نه مخالف ( ،)1موافق ( )4و کامالً
موافق ( )5درجه بندی میشود .جهت آزمون هوش معنوی از پرسشنامه استاندارد آمرام ()1117
استفاده می شود که در بسیاری ازتحقیقات اعمال شده و قابلیت اطمینان آن و اعتبار آن قابل قبول
است .در این پرسشنامه بر اساس طیف پرسشن امه هوش هیجانی پاسخ به گویه ها درجه بندی
شدهاند .در پرسشنامه سنجش عملکرد حسابرس طراحی شده توسط مالینو ( )1118نیز از طیف
پنج تایی لیکرت (خیلی عالی ،عالی ،متوسط ،ضعیف و خیلی ضعیف) جهت سنجش ابعاد عملکرد
حسابرسان بهره گرفته شد.
 -3-6روش تجزیه و تحليل دادهها
در این تحقیق از مدل یابی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون
فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است .جهت آزمون فرضیههای تحقیق از مقدار احتمال
حاصل از برازش مدل در حالت معناداری پارامترها استفاده میگردد .از آن جا که سطح اطمینان
مورد نظر  35درصد میباشد .لذا عدد معناداری در سطح  35درصد برابر  3/31گردیده ،لذا اعدادی
که در بازه ( )-3/31 ، 3/31قرار گیرند در ناحیه رد واقع شده و اعدادی که خارج از این بازه قرار
گیرند مورد پذیرش واقع میشوند.
 -7یافتههای تحقيق
در این تحقیق به منظور بررسی روا یی ظاهری از نظر خبرگان دانشگاهی(اساتید راهنما و
مشاور) و خبرگان سازمانی(متخصصین و خبرگان در مؤسسات حسابرسی) استفاده شد .همچنین
در تحقیق حاضر منظور تعیین روایی سازه ،از تحلیل عاملی استفاده شده است.تحلیل عاملی
میتواندبه دو صورت اکتشافی و تأییدی انجام شود .تحلیل عاملی اکتشافی برای تحقیق حاضر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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توسط نرمافزار  spssانجام شد که نتایج آن در جدول  3آمده است .همچنین در تشریح نتایج
تحلیل عاملی تأییدی انجام شده توسط نرم افزار  Smart PLSبه شرح جدول  1اشاره شده است.
نتایج آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه گیری نشان میدهد ،که مقادیر هر دو شاخص در سطح
مطلوبی میباشند .مقدار شاخص کفایت نمونه گیری برای تمای متغیرها بیشتر از  ،1/5و مقدار
معنیداری آزمون بارتلت نیز کمتر از  1/15میباشد .پس از حصول اطمینان از مناسب بودن حجم
نمونه ،مقادیر اشتراکات گویهها مورد بررسی قرار گرفت و گویه هایی که مقدارشان کمتر از  1/1بود
مشخص است که این گویهها با سایر گویهها سازگاری نداشته و تبیین کننده مناسبی برای آن بعد
نمیباشد لذا از تحلیل کنار گذاشته شدند که با هاشور مشخص شدهاند.
جدول  -1نتایج مربوط به تحليل عاملی اكتشافی گویه های پرسشنامه تحقيق
بار
نام متغير گویهها

عاملی عاملی بار عاملی
مرحله مرحله مرحلهسوم
اول

خوش بینی

ارزیابی
عواطف

درک عواطف

مهارتهای
اجتماعی

آگاهی

بار

3

1/511

1

1/533

1

1/413

3
1

1/154
1/118

دوم

بار عاملی
مرحلهچهار
م

بار عاملی بار عاملی
مرحلهپنجم مرحلهششم

بارتلت

1/111

1/111

1

1/513

3

1/183

1

1/718 1/118

1

1/718 1/787

3

1/778 1/158

كفایت
نمونهگيری

1/111

1/157

-

1

1/331

1

1/778 1/783

1/111

-

3

1/343

1

1/111 1/147

1

1/183 1/113

4
5

1/113 1/111
1/117 1/188

1

1/411 1/453

1/111

1/511

1/511

-

1/111
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بار
نام متغير گویهها

عاملی عاملی بار عاملی
مرحله مرحله مرحلهسوم
اول

خوبی

جهت گیری
دورنی

معنا و
مفهوم

وجود
وشخصیت

حقیقت و
صداقت

بار

دوم

3
1

1/151
1/485

1

1/434

4

1/183

5

1/515

3

1/553 1/415

1/548

1

1/141 1/471

1/575

1

1/335 1/118

-

بار عاملی
مرحلهچهار
م

بار عاملی بار عاملی
مرحلهپنجم مرحلهششم

بارتلت

1/111

-

4

1/337

5

1/111 1/443

1/441

1

1/411 1/544

1/531

3

1/433 1/433

1/711

1
1

1/141 1/177
1/137 1/111

1/111
1/731

4

1/438 1/481

1/731

5

1/148 1/137

-

1/111

-

1

1/331

-

-

1

1/118

-

-

1

1/115 1/115

1/111

1

1/141 1/133

/181

4

1/351 1/318

-

5

1/518 1/513

1/531

1

1/411 1/417

1/185

1/111

1/111

3
1

1/313 1/818
1/111

3/371
-

1/111
-

-

-

1

1/453 1/443

1/543

1/583

1/584

1/551

4

1/333 1/111

1/311

-

-

-

5

1/114 1/383

1/174

1/114

1/131

1/147

1

1/317 1/314

1/353

1/111

1/115

-
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بار
نام متغير گویهها

عاملی عاملی بار عاملی
مرحله مرحله مرحلهسوم
اول

تمامیت و
کلیت

عملکرد
حسابرسان

بار

دوم

بار عاملی
مرحلهچهار
م

بار عاملی بار عاملی
مرحلهپنجم مرحلهششم

7
8

1/514 1/531
1/113 1/117

1/531
-

1/488
-

1/433
-

1/581
-

3

1/513 1/557

1/441

1/151

1/113

1/185

3

1/513 1/511

1/571

1/571

1

1/511 1/511

1/518

1/557

1

1/133 1/711

1/717

1/753

4

1/111 1/511

1/534

1/531

5

1/413 1/434

1/133

1/181

1

1/411 1/413

1/411

1/414

7

1/114 1/143

-

-

8

1/151 1/158

1/338

-

-

1/547
1/513
1/157

-

3

1/111

31
33

1/478 1/471
1/178 1/183

1/537
1/111

31

1/411 1/117

1/178

3

1/531

1

1/513

1

1/711

4

1/717

5

1/817

بارتلت

1/111

1/111
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كفایت
نمونهگيری

1/844

1/781

منبع :یافتههای پژوهشگر

روایی (اعتبار) همگرا در مدل معادالت ساختاری توسط معیار میانگین واریانس استخراج شده
مورد تحلیل قرار میگیرد .این شاخص نشان دهنده میزان واریانسی است که یک سازه (متغیر
نهفته) از نشانگرهایش بدست میآورد .برای این معیار فارنل و الکر ( )3383مقادیر بیشتر از  1/5را
پیشنهاد میکنند چرا که این مقدار تضمین میکند حداقل  51درصد واریانس یک سازه توسط
نشانگرهایش تعریف می شود .در ادامه نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا در تحقیق حاضر ارائه
شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -2روایی همگرای سازههای (متغيرهای نهفته) تحقيق
ردیف

ميانگين واریانس استخراج شده

متغير

3

هوش معنوی

1/517381

1

هوش هیجانی

1/171411

1

عملکرد حسابرس

1/511311

منبع :یافتههای پژوهشگر

همان طور که در جدول  1مالحظه میشود تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از
 1/5بیشتر بوده و بنابراین مدل اندازه گیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است .پایایی یک
سنجه ،ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یا
برازش یک سنجه کمک می کند .توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان شاخصی از ثبات
و آسیب پذیری کم آن در برابر تغییرات است .سازگاری درونی سنجهها شاخصی است از تجانس
بندهایی در سنجه که یک مفهوم را انعکاس میدهند .برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد .نتایج آزمون و تفسیر آن در ادامه پس از بررسی پایایی هریک از نشانگرها آمده است.
پایایی هریک از نشانگرهای متغیر نهفته ،در مدل معادالت ساختاری توسط میزان بارهای عاملی هر
نشانگر مشخص میشود .ارزش هریک از بارهای عاملی نشانگرهای متغیر نهفته مربوطه میبایست
بزرگتر یا مساوی  1/5باشد .در جدول  1میزان بارهای عاملی برای نشانگرهای متغیرهای نهفته
تحقیق قابل مشاهده است.
جدول  -3ارزش بارهای عاملی نشانگرهای متغيرهای نهفته (تحليل عاملی تایيدی)
متغير نهفته

هوش معنوی

هوش هيجانی

عملكرد حسابرسان

احتمال

مهارتهای کاری

1/314133

1/311535

1/511513

1/878

خالقیت

1/541153

1/511151

1/713847

31/371

همکاری

1/314543

1/117553

1/731511

31/711

انضباط
مسئولیت پذیری

1/111113
1/175411

1/331811
1/173114

1/745111
1/831173

8/135
31/441

آگاهی

1/587313

1/415111

1/147335

35/111

درک عواطف

1/431151

1/511433

1/111855

8/831

خوبی

1/813155

1/711481

1/514114

41/814

جهت گیری دورنی

1/513313

1/43184

1/181111

31/558

نشانگرها
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هوش معنوی

هوش هيجانی

عملكرد حسابرسان

احتمال

معنا و مفهوم

1/553183

1/173751

1/133151

7/853

وجود وشخصیت

1/711111

1/141387

1/157111

33/381

ارزیابی عواطف

1/514711

1/115851

1/581118

31/831

مهارتهای اجتماعی

1/534473

1/131111

1/158714

31/371

تمامیت و کلیت

1/717111

1/531511

1/111511

38/138

حقیقت و صداقت

1/511711

1/511314

1/134583

1/111

خوش بینی

1/741585

1/818111

1/115158

11/411

نشانگرها

منبع :یافتههای پژوهشگر

پایایی سازه این امکان را فراهم میسازد تا سازگاری درونی شاخصهایی که یک مفهوم را
میسنجند بررسی شود .به عبارت دیگر پایایی سازه نشان میدهد متغیرهای مشاهده شده
(نشانگرها) با چه دقتی متغیر نهفته را میسنجند .برای اندازهگیری این پایایی ،شاخص پایایی
ترکیبی در مدل معادالت ساختاری ارائه میشود .این شاخص بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه میشود .مقدار این شاخص باید بزرگتر یا مساوی  1/7باشد .جدول  4مقدار پایایی سازه را
برای هریک از متغیرهای نهفته نشان میدهد.
جدول  -4مقدار پایایی سازه را برای هریک از متغيرهای نهفته
آلفای كرونباخ

پایایی تركيبی

ردیف

متغير

3

هوش معنوی

1/718411

1/814318

1

هوش هیجانی

1/783175

1/771141

1

عملکرد حسابرس

835315

1/847133

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -1-7آزمون فرضيهها
دراین بخش به بررسی فرضیههای پژوهش و آزمون هر یک از آنها میپردازیم .برای تأیید یا
رد فرضیههای پژوهش از آماره آزمونتی -استیودنت استفاده شده است که اگر مقدار آماره تی-
استیودنت بزرگتر از  3/31باشد ،فرضیه مربوطه در سطح خطای  1/15مورد تأیید قرار میگیرد.
خالصه نتایج حاصل از بررسی فرضیهها در جدول  5نمایش داده شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -5خالصه نتایج آزمون فرضيههای تحقيق
فرضيه متغير مستقل

متغير
ميانجی

متغير وابسته

ضریب

احتمال

مسير

3

هوش معنوی

-

هوش هیجانی

1/811

1

هوش معنوی

-

معنی داری

نتيجه

()-1/66 ، 1/66

آزمون

معنی دار

تأیید

15/115

عملکرد
حسابرسان

1/137

1/311

غیر معنی دار

رد

1

هوش هیجانی

-

عملکرد
حسابرسان

1/545

1/581

معنی دار

تأیید

4

هوش معنوی

هوش
هیجانی

عملکرد
حسابرسان

1/811

15/115

معنی دار

1/545

1/581

معنی دار

تأیید

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-7بررسی شاخصهای برازش مدل
برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و
شاخص بررسی افزونگی میباشد ،استفاده شده است .شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازه گیری
هر بلوک را میسنجد  .شاخص افزونگی نیز با در نظر گرفتن مدل اندازه گیری ،کیفیت مدل
ساختاری را برای هر بلوک درون زاد اندازه گیری میکند .مقادیر مثبت این شاخصهای نشانگر
کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری میباشد .نتایج برازش در جدول  1ارائه
گردیده است.
جدول  -6شاخصهای برازش مدل
ردیف

متغير

شاخص اشتراک

شاخص افزونگی

1/143

1/143
1/111
1/133

3

هوش معنوی

1

هوش هیجانی

1/341

1

عملکرد حسابرس

1/131

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -8بحث و نتيجه گيری
در بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی حسابرسان بود .نتیجه نشان داد که رابطه
بین هوش معنوی با هوش هیجانی ،معنی دار است و این به بدین معنی است که در نمونه مورد
مطالعه (حسابرسان) هوش معنوی بر هوش هیجانی در بین حسابرسان با ضریب تاثیرگذاری 81/1
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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درصدی داری اثر مستقیم و در سطح خطای  1/15معنی دار است .بنابراین فرضیه اول تأیید
میشود .نتیجه حاصل با نتیجه حنیف ( )1131و فرامرزی و همکاران ( )3188منطبق میباشد.
نتیجه حاصل از فرضیه دوم نشان داد بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان رابطه معنیداری
وجود ندارد .شواهد در بررس ی آثار متغیر هوش معنوی بر عملکرد حسابرسان حاکی از آن بود که
ضریب مسیر به میزان ( )1/137برآورد شد .مقدار احتمال که برابر  1/311گردید .میتوان نتیجه
گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  1/15معنی دار نیست ،یعنی بین هوش معنوی و
عملکرد حسابرسان رابطه معنیداری وجود ندارد .بنابراین فرضیه شماره دو تأیید نمیگردد .نتیجه
حاصل با نتیجه حنیف ( )1131منطبق نمی باشد .هدف از فرضیه سوم ،بررسی رابطه بین هوش
هیجانی و عملکرد حسابرسان بود .نتیجه حاصل نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد
حسابرسان ،معنی دار است و این به بدین معنی است که در نمونه مورد مطالعه (حسابرسان) هوش
هیجانی بر عملکرد حسابرسان دارای ضریب تاثیرگذاری  54/5درصدی با اثر مستقیم و در سطح
خطای  1/15معنی دار است .بنابراین این فرضیه تأیید میشود .نتیجه حاصل با نتیجه لو و
همکاران ( ،)1117حنیف ( ،)1131انصاری و همکاران( ،)3183نصیری پور و همکاران (،)3131
عرب و همکاران ( ،)3131صفری و عابدی ( )3133و قاسمی و همکاران ( )3131منطبق میباشد.
هدف از فرضیه چهارم ،بررسی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان با واسطه گری هوش
هیجانی بود .نتیجه حاصل آزمون دادههای در غالب این فرضیه نشان داد که هوش هیجانی رابطه
بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان را واسطه گری مینماید که این رابطه معنی دار است و این
به بدین معنی است که در نمونه مورد مطالعه (حسابرسان) هوش معنوی بر عملکرد حسابرسان از
طریق هوش هیجانی دارای ضریب مسیر معنی دار در رابطه بین دو متغیر هوش معنوی و هوش
هیجانی با میزان  1/811و ضریب مسیر معنی دار در رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و عملکرد
حسابرسان با میزان  1/545است .بنابراین این فرضیه چهارم تأیید میشود .نتیجه حاصل با نتیجه
تحقیق حنیف ( )1131منطبق میباشد.
پيشنهادهای مربوط به این تحقيق عبارت از موارد زیر می باشند:
با توجه به معنی داری رابطه هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان بر اساس فرضیه سوم تحقیق
و ادبیات نظری به شرکاء و مدیران حسابرسی پیشنهاد میشود در استخدام و انتخاب دانش
آموختگانی حسابداری ،هوش هیجانی آنان را در نظر گرفت؛ یعنی سعی در استخدام دانش
آموختگانی شود که هوش هیجانی باالتری دارند و در نتیجه در موفقیت موسسه در ابعاد عملکردی و
پاسخگویی تأثیر بیشتری خواهند داشت .در نهایت آن که با توجه به اکتسابی بودن هوش هیجانی،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میتوان این نوید را داد که با پرورش و ارتقای آن میزان عملکرد حسابرسان را میتوان بیش از پیش
افزایش داد.
به منظور ارتقاء عملکرد شغلی حسابرسان الزم است که دورههای آموزشی بدو و ضمن خدمت در
راستای توسعه مهارتهای هوشی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران در بین مؤسسات حسابرسی
با همکاری نهادهای حرفه ای و آموزشی برگزار گردد.
با توجه به معنی داری رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان از طریق هوش هیجانی در
فرضیه چهارم تحقیق بایستی به این نکته توجه نمود مفهوم هوش معنوی در بین حسابرسان در
بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد را در حیطههای مختلف
شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،بین فردی شامل میشود و حسابرس را در جهت هماهنگی با پدیدههای
اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری مینماید .به جرأت میتوان گفت که شاید
علت تحقیقات فزاینده در حوزه هوش معنوی ،مشاهده تأثیر چشمگیر آن ،در بهبود عملکرد فردی و
سازمانی بوده است .همچنین شواهد نشان میدهد که تمرینهای معنوی افزایش دهنده آگاهی و
بینش نسبت به سطوح جدید چندگانه هوشیاری از جمله هوش هیجانی بوده و از طریق تقویت
هوش هیجانی حسابرسان میتوان برتاثیرگذاری هوش معنوی آنان بر عملکردشان افزود.
پیشنهاد میگردد ،سازمان حسابرسی با برگزاری دورههای آموزشی ،سمینارها و کنفرانسهای
روانشناسی کار ،در جهت تقویت مهارتهای هوش در میان حسابرسان در تمامی سطوح کاری
گامی اساسی برداشته ،صرفاً به بهبود مهارتهای فنی و حرفهای آنان در سطح مؤسسات حسابرسی
اکتفاء نمایند .بدی هی است برخورداری از سطح باالیی از هوش میتواند در روند عملکرد حسابرسان
در محیط سیستمهای گزارشگری که محیطی بر پایه فناوریهای اطالعاتی است ،نیز بسیار مؤثر
باشد.
به مدیران حسابرسی در سطح مؤسسات پیشنهاد میگردد جهت پرورش هرچه بیشتر
مهارت های هوشی حسابرسان خود با تشکیل و فعال سازی حلقههای انتقال تجربه و مهارت به دو
صورت متشکل از افراد داوطلب یا افراد منتخب مبادرت ورزند .این حلقهها در فواصل زمانی
مشخص از طریق تعیین یک زمینه تخصصی در کار حسابرسی و یا عمومی همچون نحوه برقراری
ارتباط و برخورد با صاحبکاران تشکیل گردیده و گزارش عملکرد و پیشرفت جلسات به مدیر یا
شرکاء موسسه ارسال شود.
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