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 چکیده

باشد. این پژوهش می هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری
سازمان  و حسابرسی موسسات در شاغل حسابرسان از نفر 321 شامل پژوهش یجامعه از نوع کاربردی بوده و حجم

نفر تعیین گردید. داده های الزم  32که با رجوع به جدول مورگان، حجم نمونه  .باشدمی 3131 سال در اهواز حسابرسی
ی ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته شده بود جمع آوری شده است. برابرای تحقیق حاضر با استفاده  از پرسشنامه

ا از روایی محتوی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که ضریب پایایی برای هتعیین روایی و اعتبار پرسشنامه
 سرمایه فکری بونیتس و همکاران ، برای پرسشنامه6890( برابر با 3396)آن -بارپرسشنامه استاندارد هوش هیجانی 

محاسبه گردید.  6890( برابر 2632) و برای پرسش نامه عملکرد حسابرسان امبروز جونز و همکاران 6832( برابر با 2666)
ها و ها و انجام آزمون فرضیهاستفاده گردید. برای تحلیل داده هادل روابط ساختاری جهت تحلیل دادهدر این تحقیق از م

به کار گرفته شد. نتایج به طور کلی نشان داد که بین هوش هیجانی  لیزرلهای این پژوهش نرم افزار آماری سایر تحلیل
کرد حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد و عمل

 .حسابرس مورد تایید قرار گرفت
 عملکرد حسابرس. ،هوش هیجانی، سرمایه فکری: یدیکل واژگان

 

 مقدمه

تواند در زمینه طراحی و تفکرات نو و جدید و سازش و انطباق با شرایط هایی است که میهوش هیجانی از جمله ویژگی
، 3)استینرگیری در شرایط بحرانی و از پیش تعیین نشده کمک شایانی نماید تازه به مدیران به خصوص در زمینه تصمیم

 غیرمستقیم و مستقیم گیرند. حضورمی بر در را ما زندگی از گستردهای بخش هاهیجان دیگر، سوی از(. 2661

 به نسبت اعتنایی بی .کرد مشاهده عقالنی هایبرهان و عقالنیت استدالل، های قله تارك در توانمی را هاهیجان

 داشته پی در انسان برای را گزافی هایتواند هزینهمی هاآن بیان در غفلت و مسامحه و هاآن مدیریت عدم ها،هیجان

                                                           
1
 Steiner 

 و 
ی

دار
ساب

 ح
داز

م ان
چش

ی 
ص

ص
تخ

ی 
لم

 ع
جله

م
ل(

 او
ال

)س
ت 

یری
مد

 

ره 
ما

ش
4 

  /
ان

ست
زم

 
31

31
 

د 
جل

(
ول

ا
)

ص
ص

 /
06-

13
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 و فردی هایزمینه در مخرب آثاری تواندمی هیجانی هوش که فقدان دهندمی نشان نوین، هایپژوه و باشد. مطالعات
 (. 2660، 2)فاطیمی بود خواهد بزرگ هایموفقیت زمینه ساز آن، تحصیل و تقویتبرعکس  و کند ایجاد اجتماعی

(، امروزه 1،2630)بریزینتس و همکاران باشدمی آفرینی سازمانی ارزش از مهمی منبع از سوی دیگر سرمایه فکری
-اقتصادی و دولت ها می سرمایه فکری، نوآوری و ایجاد ارزش از مفاهیم  مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران نهادهای

(. به گفته دامی و گاتری تقریباً همه سازمان های معاصر برای ایجاد محصوالت و خدمات به 4،2636)زیغال و مالول باشد
(. سرمایه فکری به 0،2631)دامی و گاتری اندمزیت رقابتی جهانی به سرمایه فکری خود وابسته منظور ایجاد و حفظ یک
یجاد ارزش در شرکت ها تعریف شده است که مبتنی بر دانش و مهارت های کارکنان، منابع عنوان یک منبع برای ا

 (. 2630باشد )بریزینتس و همکاران، اران میسازمانی، فرآیندهای کسب و کار و روابط سهامد
وحتی  هاسازمان رقابتی مزیت برای کلیدی دانش، قطعاً اطالعاتی عصر یک به صنعتی عصر یک از حرکت با امروزه

پرتالطم و  محیط عرصه در که هاستسرمایه و مدیریت فکری هایسرمایه از و برخورداری شودمی محسوب کشورها
کارکنان  در شده ایجاد توانایی و شده کسب دانش با مرتبط فکری، سرمایة .شود می محسوب موفقیت رمز چالشی،

سرمایة  پایه بر اقتصاد، نامشهود جنبه دارند. امروزه بیشتری بازار ارزش محور دانش هایشرکت ترتیب، بدین است.
-است و سرمایه نامشهود به عنوان یکی از جنبه اطالعات و دانش آن، اصلی و نخستین ماده و شده نهاده بنیان فکری

 سرمایه عناصر (. درخصوص0،2630)هو و همکاران ناخته شده استهای اساسی مزیت رقابتی و استراتژی سازمان ش
 یسرمایه بخش سه به را فکری سرمایه عمومأ این، وجود با. ندارد وجود نظری اجماع تعریف آن، همانند نیز فکری

 (.1،2632سوفیانا و )عبداهلل کنندمی تقسیم مشتری، یا ارتباطی یسرمایه و ساختاری یسرمایه انسانی،
  بر هیجانی هوش تاثیر زمینه این در تحقیقاتی، اساسی شکاف یک داخلی، پیشین تحقیقات مطالعه ،با توجه به اینکه

 هیجانی هوش که دهد پاسخ سوال این به کندمی تالش حاضر تحقیق ، به همین منظوردهدمی نشان حسابرس عملکرد
بر کند؟ می تعدیل را حسابرس عملکرد بر هیجانی هوش تاثیر، فکری سرمایه آیا و دارد؟ حسابرس عملکرد بر تاثیری چه

 باشد.اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس از طریق سرمایه فکری میاین اساس هدف 
 

 ادبیات و پیشینه تحقیق

 عملکرد حسابرس

این فعالیت شامل  دهد.ازریابی عملکرد حسابرس فعالیتی است که مدیر در جریان پروژه های حسابرسی خود انجام می
ندوزی و پیشرفت حسابرس است. جمع اوری اطالعات عملکردی اجمع اوری اطالعات و داوری درباره وضعیت تجربه 

هارت و جاری سازی رویکردهایی مناسب در این مگیرد و نیازمند کسب حسابرسان به شیوه های مختلف صورت می
نتایج به دست آمده از سنجش و مالحظه اهداف و انتظارات درباره زمینه است. مدیر و یا سرپرست باید با استفاده از 

ها ضمن ارائه توصیه ها و وضعیت حسابرس داوری کند، همچنین نقاط ضعف و قوت را شناسایی و برای بهبود فعالیت
 .(3130پورزنجانی، اسمعیل)کاظمی و  بازخورد مناسب در فرآنید پرداخت و ارتقاء نیز لحاظ نماید
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حسابرس می توانئد از طریق در نظر گرفتن کنترل های داخلی و عملکرد مدیر رهنمودهایی به تصمیم کیفیت عملکرد 
گیرندگان ارائه نماید. زمانی که حسابدار بداند که حسابرسان داخلی ممکن است عملکرد گزارشگری مالی نادرست را 

 (.  2663، 9)پراویت و همکاران ندشناسایی کنند ممکن است در مورد انجام ثبت دفتری سوال برانگیز درنگ ک
ن شکنی و تخطی احتمالی از اصول پذیرفته شده و( عملکرد حسابرس با کیفیت را مانعی بر قان3336) 3اشنایدر و ویلنر

( نشان دادند که ایجاد داوطلبانه عملکرد 2660) 36دانند. دیویدسون و همکارانهای مالی میحسابداری در گزارشگری
 ند به کاهش قابل توجهی در تخلف منجر شود.تواحسابرسی نمی

 مانند هاییحوزه در تصمیم گیری اما هستند روبرو مشکل، با هیجانات براساس کاری تصمیمات اتخاذ در افراد گرچه

 وجود این با باشد.می دشوارتر بسیار وجود هیجانات با کنندمی پیروی مشخصی قواعد و عقل گرایی از که حسابرسی

 به را هیجان و عقل غالب در نهفته فرضیه ها اصلی از برخی تصمیم گیری، هایتئوری و سازمانی مطالعات در تحوالت

 کندنمی مشکل ایجاد سرمایه داری معاصر، سازمان های در هیجان که دهندمی نشان هاتئوری کشند. اینمی چالش

 این بنابراین هم دارند، با تنگاتنگی ارتباط بلکه نیستند، هم مقابل نقطه عقل و است. هیجانات آن خدمت در بلکه

 حسابرسی حرفه در موثر عامل یک عنوان به هیجانات و پذیرفته است عقالنیت تابع صرفاً حسابرسی حرفه که دیدگاه

 .گیرد قرار مدنظر باید
بدون  و شوندمی محسوب آن منبع ارزشمندترین حسابرسی موسسه هر در شده تعریف انسانی عنوان منابع به حسابرسان

 منبع عملکرد اثربخش بنابراین باشند،می ها شرکت یا هاموسسه این در توسعه اساسی و اصلی های پایه از یکی شک

 .است بوده مؤسسات این مدیران و شرکاء توجه مورد همواره مذکور
 این در تقلب و رسوایی .نمایند تضعیف را خود ای حرفه تعهد اخالقی، اصول گذاشتن پا زیر با توانندمی حسابرسان

 اظهار" هدفدار طور به و راحتی به حسابرس .افتدمی اتفاق حسابرس توسط شده ارائه حسابرسی خدمات علت به حرفه،

 چیز هر و شرکت خالص درآمد راحتی به است، نداده انجام حسابرسی صحیح که این با کند؛می "الزم شرایط فاقد نظر

 داشته وجود ایبالقوه دستمزد یا و فشار که بیافتد اتفاق علت بدین تواندمی این اقدامات. کندمی نمایی زیاد را، دیگر

 روشن .کندمی ارائه پایین سطح عملکرد حسابرس نتیجه، در داشته مناسب عملکرد نتواند حسابرس باعث شود که باشد

 حوزه در را پشتکار، و استقالل، و گرایی عینی صداقت، عمومی، نفع مسئولیت،: مانند اخالقی اصول اعمال این که است

 نظر از طرف، بی که کندمی ملزم را حسابرس عینی گرایی اصل. کرد خواهند پایمال ای،حرفه حسابداری ماهیت و

 (.3130)مرادی و افشار ایمانی،  باشد منافع تعارض از عاری و صادق، فکری
 هایواکنش حسابرسی، فرایند طول در حسابرسان، که است این کنند واقعیتمی بیان( 2631) 33مورنو و بهاتاچارجی

حسابرسی،  کار اجزای مورد در اضطراب یا )صاحبکار(، مشتری پرسنل به نسبت تنفر یا دوست داشتن مانند احساسی،
می نشان هاتحقیق. تجربه کنند را مختلفی خلقی حاالت است ممکن حسابرسی انجام حین در همچنین. داشت خواهند

 تواندمی هاواکنش این که است این شوند،آن می دچار حسابرسان که خلقی حاالت و احساسات مهم پیامد که دهند
 رفتارها؛ .است نتایج معنای به هم و رفتارها معنای به هم عملکرد .دهد قرار تأثیر تحت را هاآن )قضاوت( گیریتصمیم

 فقط کنند. رفتارهامی عمل تبدیل به انتزاعی مفهوم یک از را وی عملکرد و شوندمی ناشی )حسابرس( اجراکننده از
 برای که ذهنی و فیزیکی تالش )محصول آیندحساب می به نتیجه خود نوبه به بلکه نیستند، نتایج برای ابزارهایی

 .کرد قضاوت هاآن مورد در از نتایج جدای توانمی و است( شده اعمال وظایف
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 هوش هیجانی

 عملکرد این ارزیابی در حتی و افراد کارآمد و موفق عملکرد نحوه بر هیجانی هوش که معتقدند (2666) هیگز و دلویتز

 پر و رقابت پر بازاری در امروزی، حسابرسی مؤسسات که آنجایی از گذارد.می تأثیر سرپرستان یا و همکاران خود، توسط

 عملکرد حسابرسان بهبود که داشته آن بر را مؤسسات این مدیران محیطی تالطم این هستند، فعالیت مشغول به چالش

 .برگزینند امروز بازار در خود رقابتی استراتژی عنوان به را
32کرنباخ و اسکات

 یا بیشتر رضایت به منجر خدمات، کننده تأمین توسط باالتر هیجانی هوش که ( دریافتند2660) 

 روی هیجانی هوش اثرات موضوع با به تحقیقی چین در (2661) 31همکاران و لو. شودمی بیشتر خدماتی مبادالت

 هیجانی هوش که داد نشان تحقیق نتایج. پرداختند علم و توسعه تحقیق برای زندگی از رضایتمندی و شغلی عملکرد

 .دارد مستقیم اثر شغلی عملکرد روی بر باتری یک همانند و روانی توانایی عملکرد شغلی روی مستقیمی تأثیرات
به عنوان نوعی توانایی ظرفیت ادراك، ابراز، شناخت، کاربرد و اداره هیجان های خود و دیگران را شامل  هوش هیجانی

هایی است ها و مهارتهای غیر شناختی توانشمجموعه ی تواناییآن -بارو از نظر ( 3331، 34سالووی و مایر) می گردد
هوش (. 3331، 30آن-)بار گذاردمقتضیات و فشارهای محیطی تأثیر میها، که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته

هیجانی یعنی شناخت عواطف خود و دیگران، تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخالق و وجدان اجتماعی داشته 
شکالت استقامت اش را حفظ کند و در مقابل مهایی مانند اینکه شخص بتواند انگیزههوش هیجانی شامل توانایی باشیم.

اش را حفظ کند، کامیابی را به تاخیر بیاندازد، با ها خودش را کنترل کند و خونسردی  کند، در شرایط بحرانی و تکانش
های هوش هیجانی توانایی (2663)31مانت و همکارانبه عقیده  (.30،2666گلمن)، است دیگران همدلی کند و امیدوار باشد
معتقد است امروزه برای بهبود عملکرد در ( 2662) 39رابینزّ(. 2663مانت و همکاران،در محیط کار نقش مهمی دارد )

( و این دانش در پیشرفت و رضایت 2662، توان از دانش مربوط به احساسات و هیجانات استفاده کرد )رابینزّها میسازمان
 عملکرد سازمانی، تصمیم گیری ، انگیزش، رهبری، تعارضات بین فردی به افراد کمک می کند (2661، 33)ابراهام شغلی

توانند عواطف و های هیجانی توجه داشته و در ارتباطات خود به خوبی می(. زیرا افراد موفق به قابلیت2662)رابینز،
ین توانایی باعث ایجاد بستر و فرهنگ احساسات دیگران را درك نموده و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و هم

گردد که به عنوان یک مزیت رقابتی در دنیای رقابتی امروز مطرح است. هوش هیجانی سازمانی مناسب در سازمان می
کند. در بعد فردی به خود ارزیابی و دو بعد فردی و سازمانی را معرفی میگلمن مزایا و محاسنی دارد. در این راستا 

اخت نقاط قوت و حوزه های پیشرفت، افزایش قابلیت ها و توانمندی های اجتماعی، مهارت های کسب خودآگاهی، شن
گروهی و انگیزش انی به سطوح باالتر یادگیری، کارشود. در بعد سازمآرامش، اعتماد به نفس و انگیزش باال منجر می

 انجامدازدهی بیشتر و عملکرد شغلی بهتر میافزایش خالقیت و نوآوری، ب ،بیشتر، نارضایتی و مشکالت اخالقی کمتر
 (.2666گلمن،)

 را هامهارت از گروهی شده یاد مدل. اندکرده هیجانی طراحی هوش برای هایشاخ چهار (، مدلی3331) سالووی و مایر

 شناخت توانایی )شامل هیجان بیان و ارزیابی ادراك، -3:از عبارتند و تنظیم شده پیچیده به ساده از که دهدمی نشان

 نیازهای و هاهیجان صحیح بیان توانایی دیگران، هیجان شناخت توانایی خود، شناختی و روان جسمی هایهیجان
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 تعیین جهت و تغییر توانایی )شامل تفکر هیجانی تسهیل -2، کاذب( و واقعی احساسات تمایز توانایی آنها، با مرتبط
 کمک برای مشخص هایایجاد هیجان توانایی افراد؛ و رخدادها اشیاء، با مرتبط احساسات اساس بر فردی، تفکر اولویت

، خالقیت( و مسئله حل تسهیل جهت در هیجانی، از حاالت استفاده توانایی و احساسات با مرتبط خاطرات و هاداوری به
 هیجانات ارتباط چگونگی درك توانایی )شامل هیجانی دانش و بکارگیری عاطفی هایداده تحلیل و شناخت -1

 حاالت و مرکب هایهیجان مثل پیچیده، احساسات تفسیر توانایی احساسات، پیامدهای علل و فهم توانایی گوناگون،
 )شامل توانایی هیجان تنظیم -4، هیجان ها( تحول و تغییر احتمال پیش بینی و شناسایی توانایی احساسی متناقض،

 دور و دادن ادامه شدن، توانایی درگیر آنها، بازتاب و خود احساسات مشاهده توانایی دردناك، و خوشایند احساسات ابراز
دیگران  و خود هیجانات مدیریت توانایی خاص، در موقعیت فرد داوری نوع یا و کارایی براساس هیجانی حاالت از شدن

 (:2666، آن-)بارمولفه به شرح زیر دارد  0 آن-بارالگوی هوش هیجانی  (.2664، 26)غانی و همکاران
   .ها و کنترل آنها مشخص می کندتوانایی شخص را در آگاهی از هیجان های درون فردی:مهارت .3
 سازد. مهارت های اجتماعی مشخص میهای فرد را برای سازگاری با دیگران و توانایی های میان فردی:مهارت .2
 .گیردرا در بر می انعطاف پذیری و توان حل مسئله و واقع گرایی فرد سازگاری: .1
 .کندهای عصبی را مشخص میتوانایی تحمل تنش و کنترل تکانه کنترل استرس: .4
 .دهدنشاط و خوش بینی فرد را نشان می خلق عمومی: .0

شناسند و دهد افرادی که مهارت هیجانی دارند یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی میشواهد زیادی نشان می
های احساسات دیگران را نیز درك و به طرز اثربخش به آن برخورد می کنند. همچنین افرادی که مهارتکنند هدایت می

شان به خوبی رشد یافته، در زندگی خویش نیز خرسند و کارآمدند و عادات فکری را در اختیار دارند که موجب عاطفی
 (.3114گلمن،)گردند آنها افراد مولد و کارآمد باشند می
 

 فکریسرمایه 

نماید رزش میها ایجاد اک منبع نامشهود است که برای شرکتسرمایه فکری بر اساس دیدگاه مبتنی بر منبع ی
های کند که ترکیبی از ، دارایی(. بروکینگ سرمایه فکری ر ا دارایی نامشهودی تعریف می2630، )بریزینتس و همکاران

 کندمی های زیرساختی را برای عملکرد شرکت فراهممعنوی و داراییهای مالکیت بازار، دارایی های انسانی، دارایی
کنند که سرمایه فکری شامل مالکیت معنوی بر اینگونه استدالل می (3330) 22(. بنتیس23،2630)اسکافارتو و همکاران

ها اطالعاتی آن اختراع( بتوان آنها را برونداد در نظر گرفت ثبت حق های فکری نیست حتی اگر )به عنوان مثال:دارایی
که هایی به کار بردند (، این اصطالح را برای تمام فرایندها و دارایی3331) 21روس و همکاران .منحصر به فرد هستند

 هایی همچوندارایی .شوند اما در روشهای حسابداری مدرن مورد توجه قرارمیگیرندنشان داده نمی هامعموال در ترازنامه
باشند همچنین مدیریت روابط با طرف های خارجی که همه از ابعاد ایجاد ارزش می و های تجاریماركعالئم و 

 (.2630)اسکافارتو و همکاران،
سرمایه انسانی، ساختاری و  اشاره به عناصر فکری متشکل از فکری (، سرمایه2630) 24به گفته داست و همکاران

ها و توانایی ه طور خاص سرمایه انسانی اشاره به مهارتشوند. ب ثروت باعث ایجاد که تجربه توانندیمشتری دارد که م
وری شرکت را در زمینه ی ارائه خدمات به مصرف کنندگان افزایش دهد. سرمایه ساختاری تواند بهرهکارکنان دارد که می
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ای رابطهمندان شرکت را ترك کرده باشند. سرمایه راشاره به دانش ضمنی دخیره شده در داخل شرکت دارد حتی اگر کا
ها برای که رابطه خوب شرکت با مشتریان خود ممکن است به شرکت رابطه شرکت با مشتریان خود دارد اشاره به

 و در نتیجه حفظ درآمد و سود شرکت کمک کند. دگانپاسخگویی به تقاضای مصرف کنن
نمایند. ر متصل مربوط میفرآیندهای کسب و کار به عنوان بخشی از سرمایه های فکری سه جزء دیگر را به یکدیگ

و کار وابسته است در حالی که سرمایه انسانی تضمین کننده ایجاد  مستقیم به فرایندهای کسب رسرمایه انسانی به طو
تواند دارایی های نامشهود را به وسیله ی اجرای  بعضی از فرآیندهای باشد. سرمایه انسانی میفرآیندهای کسب و کار می

فرآیندهای کسب و کار و  ی کاراییید. در حالی که فناوری اطالعات و ارتباطات تضمین کنندهکسب وکار ایجاد نما
تسهیل عملیات سازمان با ارائه پردازش و ذخیره سازی اطالعات الزم، کمک به صرفه جویی در منابع و زمان در سازمان 

مینه سرمایه فکری بسیار گسترده است و سرمایه ها در زبه گفته محققان دیدگاه باشند.تمام اجزا مکمل یکدیگر می .است
ای درك شده از مفاهیم و منابع است. برخی فکری به عنوان دانش و یک دارایی نامشهود و همچنین به عنوان مجموعه
تمرکز بر روی ساختار سرمایه فکری به جای  از محققان سرمایه فکری به عنوان یک منبع، تعریف نمودند؛ و برخی دیگر

 (.20،2630)لنتیجوسنکوا و الپینا این مفهوم داشته اند ماهیت
 

 

 

 

 

 

 
 

 :  مدل مفهومی1شکل

 

 فرضیه های پژوهش

 هوش هیجانی بر سرمایه فکری تاثیر دارد. .3
 سرمایه فکری بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد. .2
 دارد.هوش هیجانی بر  عملکرد حسابرس تاثیر  .1
 .با نقش میانجی سرمایه فکری تاثیر داردعملکرد حسابرس بر هوش هیجانی  .4

 

 

 روش پژوهش

باشد. این پژوهش از هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس از طریق سرمایه فکری می
سازمان  و حسابرسی موسسات در شاغل حسابرسان از نفر 321 شامل پژوهش جامعه نوع کاربردی بوده و حجم
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 هوش هیجانی

 سرمایه فکری
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داده های الزم  .نفر تعیین گردید 32که با رجوع به جدول مورگان، حجم نمونه  .باشد می 3131 سال در اهواز حسابرسی
که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته شده بود جمع آوری شده است. برای از پرسشنامه ق حاضر با استفاده برای تحقی

تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که ضریب پایایی استاندارد 
و   32/6( برابر با 2666) انسرمایه فکری بونیتس و همکار ، برای پرسشنامه6890( برابر با 3396آن ) -هوش هیجانی بار

در تحقیق حاضر پس از رسم . محاسبه گردید 6890( 2632) برای پرسش نامه عملکرد حسابرسان امبروز جونز و همکاران
با اجرای برنامه پرلیس از نرم افزار لیزرل مدل  Path diagramمدل تحلیلی تحقیق بر اساس داده ها توسط برنامه 

فرضیه ها مورد آزمون قرار  tو استفاده از تست   Bت که در این مدل با استفاده از ضرایب گیری بدست آمده اساندازه
های برازندگی مدل نیز بطور خودکار با اجرای برنامه پرلیس برای مدل مورد نظر محاسبه شده شاخص ضمناً گرفته اند.

 .است
 

 شاخص های برازندگی مدل پژوهش: 1جدول

 شاخص برازش استاندارد مقادیر مقادیر برآورد شده

403 -------- Degrees of Freedom 

 Chi-Square به دلیل وابستگی به حجم نمونه مالك مناسبی نمی باشد 3312891

68699 6860 RMSEA 

6832 6836 NFI 

6834 6836 NNFI 

6830 6836 CFI 

68602 6860 RMR 

6893 6836 GFI 

6816 6836 AGFI 

قابل قبولی قرار  نسبتاًمیزان انطباق یا نیکویی برازش در سطح های شود، شاخصمالحظه می( 3) در جدولهمانگونه که 
 دارند.

 

 آزمون مدل ساختاری

در این پژوهش از روش تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون مدل اندازگیری و تحلیل مسیر برای مسجل نمودن مدل 
های کلی خروجی نرم افزار لیزرل است که همزمان هم در نشان دهنده مدلدو نمودار زیر ساختاری پژوهش استفاده شد. 

نها را به تفصیل تفکیک نموده و مورد بررسی قرار آباشد که در ادامه بر گیرنده مدل ساختاری و هم مدل اندازه گیری می
 خواهیم داد.
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 : مدل پایه با مقادیر تی1نمودار

 
 : مدل پایه با ضرایب مسیر2نمودار

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

             )جلد اول(                                                                                                                    1931 زمستان، 4، شماره 1دوره 
 

09 
 

 یافته ها و تحلیل نتایج

 هوش هیجانی بر سرمایه فکری تاثیر دارد. فرضیه اول:
 

 ه اولنتایج آزمون فرضی :2جدول 

 نتیجه tآماره  مسیر ضریب فرضیه

 پذیرش 0816 3842 هوش هیجانی بر سرمایه فکری تاثیر دارد. -3

 

بوسیله داده ها حمایت شده است و مسیری که  وابسته(، تاثیرمتغیرمستقل بر 2) جدولبر اساس نتایج نشان داده شده در 
   ،t :0816) آماره است(  معناداردرصد  0)در سطح خطای  باشدمیمثبت ومعنادار سازد  این دو متغیر را به هم مربوط می

B :3842)  درصد می توان گفت، هوش هیجانی بر سرمایه فکری تاثیر دارد.30در نتیجه با اطمینان 
 

 سرمایه فکری بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد. فرضیه دوم:
 

 ه دومنتایج آزمون فرضی :9جدول 

 نتیجه tآماره  مسیر ضریب هفرضی

 پذیرش 1846 6822 سرمایه فکری بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد. -2

 

بوسیله داده ها حمایت شده است و مسیری که  (، تاثیرمتغیرمستقل بر وابسته1) جدولبر اساس نتایج نشان داده شده در 
، t :1846) آماره  است( معناداردرصد  0می باشد )در سطح خطای مثبت و معنادار سازد  این دو متغیر را به هم مربوط می

B :6822) درصد می توان گفت، سرمایه فکری بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد.30نتیجه با اطمینان  در 
 

 هیجانی بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد.هوش فرضیه سوم: 
 

 ه سومنتایج آزمون فرضی :4جدول

 نتیجه tآماره  ضریب هفرضی

 پذیرش 1811 6840 هوش هیجانی  بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد. -1

 

بوسیله داده ها حمایت شده است و مسیری که  (، تاثیرمتغیرمستقل بر وابسته4) جدولر اساس نتایج نشان داده شده در ب
: t :1811  ،B) آماره  است( معناداردرصد  0باشد)در سطح خطای میمثبت و معنادار سازد  این دو متغیر را به هم مربوط می

 توان گفت، هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد.درصد می30در نتیجه با اطمینان ( 6840
 

 .با نقش میانجی سرمایه فکری تاثیر داردهوش هیجانی بر عملکرد حسابرس فرضیه چهارم: 
 

 ه چهارمنتایج آزمون فرضی :5جدول 

 نتیجه مسیر ضریب هفرضی

 پذیرش 6813=6822× 3842 .با نقش میانجی سرمایه فکری تاثیر داردهوش هیجانی بر عملکرد حسابرس  -4
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ای سرمایه فکری واسطهگیرد. بررسی نقش مورد بررسی قرار می( 0)با توجه به اطالعات جدول  4نتیجه آزمون فرضیه 
هوش هیجانی بر سرمایه فکری تایید گردد و   به این صورت که اگر تاثیر مستقیمبین هوش هیجانی وعملکرد حسابرس 

ای سرمایه فکری بین هوش طهابرس نیز تایید گردد تاثیر واسهمچنین تاثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد حس
هوش هیجانی بر متغیر درونزای  زایضریب مسیر متغیر مکنون برونشود. انی و عملکرد حسابرس هم تایید میهیج

آماره مورد نظر معنادار  6830 با اطمینان  6860در سطح خطای  0816 برابر با tبا ارزش باشد و می 3842سرمایه فکری 
برابر با  tارزش با  6822سرمایه فکری بر متغیر درونزای عملکرد حسابرس  زایضریب مسیر متغیر مکنون درونو  است
ای سرمایه فکری نقش واسطهدر نتیجه تاثیر  .استآماره مورد نظر معنادار  6830با اطمینان  6860در سطح خطای  1846

 .گیردو ادعای محقق مورد تائید قرار می می باشد 6813 =6822× 3842بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس برابر با 
  

  نتیجه گیری
مربوطه  tو مقدار  3842هوش هیجانی و سرمایه فکری برابر با میان  ضریب مسیرمیزان نتایج فرضیه اول نشان داد که 

توان رد صفر را میفرضیه  درصد 30 اطمیناندر سطح  6860 بحرانی با مقدار tباشد که بر طبق تست می  0816>3830
توان گفت، هوش هیجانی بر می صدرد 30با اطمینان  ومحقق مورد تایید واقع شده است اول نتیجه ادعای  کرد در

نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و سرمایه فکری رابطه معناداری  (3131) سرمایه فکری تاثیر دارد. عبدالهی
و مهارت اجتماعی(  همچنین بین هر یک از ابعاد هوش هیجانی )خودانگیزی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی. وجود دارد

، سرمایه فکری سازمان با سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه هوش هیجانی کارکنان افزایش یابد
 .نیز افزایش خواهد یافت

 tو مقدار  6822میان سرمایه فکری و عملکرد حسابرس برابر با  ضریب مسیرمیزان نتایج فرضیه دوم نشان داد که 
توان صفر را میفرضیه  درصد30 اطمیناندر سطح 60/6 بحرانیبا مقدار tباشد که بر طبق تست می 1846>3830مربوطه 

توان گفت، سرمایه فکری بر می درصد30با اطمینان  ومحقق مورد تایید واقع شده است دوم نتیجه ادعای  ررد کرد د
سرمایه،  ( معتقد است که ابعاد مختلف سرمایه فکری ازقبیل سرمایه انسانی،2636عملکرد حسابرس تاثیر دارد. پوهاکا )

روندهای آینده در تشخیص فرصت به خوبی بررسی و مورد ها و گردند تا فرصته ساختاری باعث میشناختی و سرمای
تشخیص  سرمایه فکری در برهمین اساس،. بازبینی قرارگیرند تا بتوانند بهترین فرصت مورد بهره برداری قرار گیرد

(،  2630) احمدخان و همکارانش شود.مهم محسوب می جدید و عملکرد امری ضروری و کار های کسب وفرصت
عوامل موثر بر عملکرد تعاونی ها در مالزی  انجام دادند که هدف آن ها بررسی عوامل موثر بر عملکرد  پژوهشی با عنوان

نتایج نشان  .باشدشان بود که در قالب سرمایه فکری و مشارکت اعضا میهای نامشهودعاونی ها با تمرکز بر نقش داراییت
 با عملکرد شرکت های تعاونی وجود دارد. ءی و مشارکت اعضااداد که رابطه مثبت بین سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه

 t مقدار و 6840 با برابر حسابرس عملکرد و هیجانی هوش بین مسیر ضریب میزان که داد نشان سوم فرضیه نتایج
-صفر را میفرضیه  درصد 30 اطمیناندر سطح  6860 بحرانیمقدار با t تست طبق بر که باشدمی  1811>3830 مربوطه

توان گفت، هوش هیجانی می صدرد 30با اطمینان  ومحقق مورد تایید واقع شده است سوم نتیجه ادعای  توان رد کرد در
هایی است ها و مهارتهای غیر شناختی تواناییی تواناییمجموعه (3331آن )-بر عملکرد حسابرس تاثیر دارد. از نظر بار

بر  یبنابراین این توانای .گذاردها، مقتضیات و فشارهای محیطی تأثیر میکه بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته
توان از دانش مربوط ها میوزه برای بهبود عملکرد در سازمان( معتقد است امر2662) رابینز عملکرد حسابرسان تاثیر دارد.

عملکرد سازمانی، ( 2661)ابراهام، به احساسات و هیجانات استفاده کرد و این دانش در پیشرفت و رضایت شغلی 
 کند.گیری، انگیزش، رهبری، تعارضات بین فردی به افراد کمک میتصمیم
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 tو مقدار  3842هوش هیجانی و سرمایه فکری برابر با میان  ضریب مسیرمیزان نتایج فرضیه چهارم نشان داد که 
 tو مقدار  6822و عملکرد حسابرس برابر با  سرمایه فکریمیان  ضریب مسیرمیزان و  باشدمی 0816>3830مربوطه 
توان صفر را میفرضیه  درصد30 اطمیناندر سطح  6860 بحرانیبا مقدار tباشد که بر طبق تست می 1846>3830مربوطه 

 =6822× 3842  ای سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس برابر بانقش واسطهتاثیر رد کرد. در نتیجه 

 . گرفتمحقق مورد تائید قرار چهارم و ادعای  باشدمی  6813
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