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چکیده
مطالعه حاضر با هدف تاثیر ابعاد هوش هیجانی و هوش مالی بر ابعاد عملکرد حسابرس با
رویکرد ضریب همبستگی کانونی انجام گرفت .این پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر شیوه
جمعآوري دادهها توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماري این پژوهش ،حسابرسان شاغل در
کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی که در تهران فعالیت دارند 052 .نفر به
شیوه نمونهگیري تصادفی خوشهاي انتخاب گردید .ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامههاي استاندارد
بود .جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهاي اندازهگیري به روائی محتوا و نتایج مدل اندازهگیري
استناد شد  .براي تحلیل دادهها از ضریب همبستگی کانونی با کمك نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
نتایج آزمون فرضیات نشان داد :اولین ،دومین و سومین ضریب همبستگی کانونی در سطح
اطمینان  99درصد معنادار که بیانگر وجود سه مجموعه متغیر وابسته است .تابع همبستگی کانونی
در جدول ، 0نشان از معنی داري سه تابع از توابع استخراج شده در سطح اطمینان  99درصد دارد.
هر متغیر کانونی داراي یك ضریب تعیین بوده و اولین همبستگی کانونی مهمتر از دیگر
همبستگی ها است .اولین همبستگی کانونی با ضریب تعیین  249.5توانسته است  9.درصد از
واریانس را تبیین کند .ضریب تعیین کل مقدار تغییرات را نشان میدهد .این مقدار برابر با 249.2
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است که نشان میدهد ابعاد هوش هیجانی و هوش مالی به ترتیب به میزان  249.و  24.0درصد
توسط ابعاد عملکرد حسابرس تبیین میشود .متداول ترین معیار براي آزمون سطح معنی دار اولین
همبستگی کانون ،معیار آماره ویلکز است که با توجه به سطح معنی داري به دست آمده ()24222
معلوم میشود سه مجموعه متغیرها باهمدیگر پیوند دارند.
واژههای كلیدی :ابعاد هوش هیجانی ،هوش مالی ،عملکرد حسابرس ،همبستگی کانونی.
طبقه بندی G11 ،M42، B10: JEL

 -1مقدمه
امروزه یکی از مسائل بحث برانگیز در مورد اعتباربخشی به صورتهاي مالی شرکتها ،عملکرد
حسابرس در شرکتهاست .موسسات حسابرسی باکیفیت به واسطه داشتن مشتریان بیشتر ،کیفیت
کار باالتري دارند .به کارگیري موسسات حسابرسی با کیفیت باالتر میتواند سازوکارهاي راهبري
شرکتی را در شرکتها اصالح نموده و موجب بهبود آنها شود (لی و مینگ .)00 ،0229 0،صورتهاي
مالی که توسط موسسات حسابرسی باکیفیت حسابرسی شدهاند براي استفادهکنندگان از میزان
اعتباردهی و قابلیت اتکاي بیشتري برخوردار است (چن و وانگ .)0. ،0220 0،لذا با انتخاب
موسسات حسابرسی باکیفیتتر میتواند از اهمیت بسیار زیادي براي استفادهکنندگان از اطالعات
مالی شرکتها برخوردار باشد .شرکتهایی که نظام راهبري آنها ضعیف است ،موسسات حسابرسی بی
کیفیت را به عنوان حسابرس انتخاب می نمایند (لین و لیو.)05 ،0229 0،
در واقع حسابرسان نقش غیر قابلانکاري در ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی به عهده دارند.
وظیفه اعتبار بخشی حسابرسان در ارتقاي قابلیت اعتماد و تایید اطالعات حسابداري ،وظیفهاي
خطیر براي انعکاس سودمندي اطالعات براي تصمیم گیري و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیر محسوب
شود (بنیمهد و معافی.).. ،0090 ،
هوش هیجانی متغیر نسبتاً جدیدي هست که محققان بسیاري به کاربرد آن در امور مختلف
عالقمندند .تئوري هاي هوش هیجانی دیدگاه نوینی را درباره عوامل و وقایع مختلف در زندگی
کاري فراهم میآورد (گلمن .) 099. ،.براي مدتهاي مدیدي است که متخصصان حوزه روانشناسی
در صدد پاسخ دادن به این سواالت هستند که چرا بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر از بهداشت
روانی بهتري برخوردارند؟ چرا برخی افراد در زندگی موفقترند؟ از شغلی که انجام میدهند رضایت،
یا رضایت بیشتري دارند؟ چه چیزي این تفاوتها را رقم می زند؟ براي پاسخ به این سواالت بررسی
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 55تابستان 1411

امیر رحیمی آشتیانی ،مهران آقایی ،مهناز عسکریان و محمود صمدی لرگانی 712 /

عواملی که تصور میشود موفقیت و رضایت را تبیین میکنند ضرورت پیدا میکند .به مرور زمان
روشن شده که کلید این تفاوتها تنها هوش شناختی نیست .چه بسا بسیاري از افراد باهوش
شناختی باال در زندگی سرگردانند .حال آنکه بسیاري از اشخاص با هوش شناختی پایینتر به
موفقیت و کامیابیهایی دست یافتهاند .تحقیقات نشان میدهد که در غالب موارد تفاوت بین افراد
در تواناییهایی نهفته است که هوش هیجانی نامیده میشود که شامل خویشتن داري ،شوق و
ذوق ،پایداري و توانایی برانگیختن خود میباشد و این مهارتها را میتوان به افراد آموخت به این
صورت که براي آنها فرصت بهتري فراهم کنیم تا هوش بالقوه اي را که قریحهي ژنتیك به آنان عطا
کرده است را به کار بیندازند (گلمن.)099. ،
بر این اساس مسأله اساسی در پژوهش حاضر تاثیر هوشهاي چندگانه بر عملکرد حسابرس و
ارتباط آن بر سالمت مالی بنگاه هاي اقتصادي است.
پیشینه پژوهش
رستمی مازویی و صالحی مریدانی ( )009.در پژوهشی به بررسی هوش هیجانی ،توانایی درک و
مدیریت احساسات خود و دیگران به عنوان یك عامل کلیدي در مقابله با فشار در یك زمینه
حسابرسی پرداختند و به دنبال شناسایی هوش هیجانی به عنوان عامل کلیدي در برخورد با
احساسات و فشار در یك زمینه حسابرسی است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد ،فشار
بودجه زمانی بر قضاوت حسابرس تاثیر مثبت و معنی داري دارد و درصورت وجود متغیر تعدیلگر
هوش هیجانی بی تاثیر میباشد .همچنین نتایج گزارش شده نشان دهنده این است که ،فشار
مشتري بر قضاوت حسابرس بی تاثیر است اما در صورت وجود متغیر تعدیلگرهوش هیجانی تاثیر
مثبت و معنی دار دارد.
حاجیها و مالسلطانی ( )0091در پژوهش خود رابطه هوش عاطفی وهوش تحلیلی با عمکرد
حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه معنی دار مثبت
بین هوش عاطفی و هوش تحلیلی با عملکرد حسابرسان وجود دارد .بنابراین هرچه حسابرسان از
هوش عاطفی باالتري برخوردار باشند ،آرامش بیشتري خواهند داشت و هوش تحلیلی هم در جهت
مثبت عمل خواهد کرد و عملکرد حسابرسان بهبود خواهد یافت.
صالحی و همکاران ( )0091در پژوهش خود به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس
با نقش واسط سرمایه فکري پرداختند .نتایج به طور کلی نشان داد که بین هوش هیجانی و
عملکرد حسابرس رابطه معناداري وجود دارد .همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکري بین
هوش هیجانی و عملکرد حسابرس مورد تایید قرار گرفت.
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صالحی و همکاران ( )0091در پژوهش خود به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس
با نقش واسط سرمایه فکري پرداختند .نتایج به طور کلی نشان داد که بین هوش هیجانی و
عملکرد حسابرس رابطه معناداري وجود دارد .همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکري بین
هوش هیجانی و عملکرد حسابرس مورد تایید قرار گرفت.
مشایخی و اسکندري ( )0090هدف مطالعه خود را کمك به بهبود قضاوت حسابرسی با استفاده
از ابعاد هوش هیجانی عنوان کردند .نتایج نشان می دهد حسابرسان با هوش هیجانی باالتر ،قضاوت
مناسب تري انجام می دهند .این مطالعه شروع بسیار مناسبی براي در نظرگرفتن آموزشهاي مهارت
هوش هیجانی در بین حسابرسان است.
رنو و همکاران ( )020.پژوهشی با عنوان حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی
داخلی ،انجام دادند .ارزیابی نقاط قوت عملکرد حسابرسی داخلی مشتري توسط حسابرسان مستقل
به دلیل تنظیمات قویتر د ر اطراف ارزیابی کنترل هاي داخلی بعد از  SOXتوجه زیادي را به خود
جلب کرده است .با این حال ،این تحقیق بررسی میکند که چطور این تکاملی که در عمل رخ
میدهد ترکیبی و انحصاري هستند .در این مطالعه ،ما بصورت تجربی بررسی میکنیم که چطور
مدل نظري دسایی و همکاران (  )0202منعکس کننده این است که چطور حسابرسان در مورد
قدرت عملکرد حسابرسی داخلی مشتریان در عمل قضاوت می کنند.بطور خاص ،ما شواهدي را
درمورد عملکرد کار حسابرسی داخلی ،صالحیت و عینیت در شیوه مطابق با ساختار ارزیابی شواهد
اعمال شده با مدل دسایی و همکاران (  )0202ارائ ه می کنیم .سپس قضاوت هاي قوي واقعی
حسابرسان در مورد سطوح قوت پیش بینی شده توسط مدل مقایسه کرده و شباهت ها و اختالف
ها را نیز ارزیابی کردیم .نتایج نشان می دهد که هیچ عاملی در تمام موارد بر قضاوت هاي قوي
غالب نیست .عالوه براین ،حسابرسان مستقل مدارک منفی را به میزانی که مدل ارزش گذاري می
کند ،موزون نمی کند .زمانی که شواهد مربوط به سه عامل متناقض است ،حسابرسان مستقل به
صورت متفاوت آنها را به شیوه اي متناسب در ارزیابی قضاوت قوي کلی آنها ادغام می کنند .در
نهایت ،ما دریافتیم که نتایج مطابق با تحقیقات قبلی نشان می دهد که حسابرسان تمایل دارند که
در مورد مدارک منفی نسبت به مدارک مثبت حساس تر هستند .همچنین ،انتقال اعتقادات
حسابرسان به دور از موقعیت منفی با مدارک مثبت نسبت به حرکت آن اعتقادات به دور از
موقعیت مثبت با مدارک منفی ،دشوارتر است .نتایج نشان می دهد که آموزش اضافی و استفاده از
کمك به تصمیم گیري ساختار یافته با توجه به مدل دسائی و همکاران (  )0202بطور خاص زمانی
که نتایج مربوط به عملکرد کار حسابرسان داخلی ،صالحیت و عینیت متناقض است ،بسیار مفید
خواهد بود.
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یانگ )0200( 5هوش هیجانی ،به عنوان عامل کلیدي در مواجهه با احساسات و فشار در کار
حسابرسی ،است .وي بر چگونگی تأثیر هوش هیجانی بر رابطه میان فشار کاري (به عنوان مثال ،فشار
بودجه زمانی  17و فشار انگیزه مشتري) و قضاوت حسابرس تمرکز نمود .به طور خاص ،اثر تعدیل
کننده هوش هیجانی بر قضاوت هاي 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
می تواند تمایل او به درگیري در رفتار نابهنجار را کاهش داده و موجب بهبود کیفیت حسابرسی شود.
عالوه بر این ،رابطه مثبتی بین هوش هیجانی و شك گرایی حرفه اي  18وجود دارد ،بدین صورت که
حسابرسانی که هوش هیجانی باالتري دارند شك گرایی بیشتري دارند و نسبت به حسابرسانی که
هوش هیجانی کمتري دارند ،میزان ریسك را باالتر ارزیابی می کنند .در نهایت ،تحلیل متعادل سازي
13نشان داد که هوش هیجانی مکانیسم حائز اهمیتی است که آثار مشترک انواع مختلف فشار بر
قضاوت حسابرس را جهت دهی و کنترل می کند.
بهاتاچارجی و مورنو ( )0200در مطالعه خود به بررسی این نکته می پردازد که آیا حضور
اطالعات عاطفی واقع گرایانه قضاوت حرفه اي حسابرسان با تجربه و کم تجربه را به طور متفاوت
تحت تأثیر قرار می دهد یا نه .در این تحقیق ،به گروهی از حسابرسان ،با سطوح مختلف تجربه،
اطالعاتی داده شد که براي انگیختن" واکنش احساس بین فردي منفی"نسبت به مشتري) صاحبکار)
در آن ها ،به هنگام قضاوت در" ریسك منسوخ شدن موجودي "طراحی شده بود ،و به گروهی دیگر
چنین اطالعاتی ارائه نشد .نتایج نشان می دهد که ارزیابی" ریسك منسوخ شدن موجودي "توسط
حسابرسان کم تجربه تر ،هنگامی که اطالعات عاطفی منفی در مورد مشتري به او داده شد ،نسبت به
زمانی که چنین اطالعاتی ارائه نشده بود ،به طور قابل توجهی باالتر بود .چنین تفاوتی براي
حسابرسان با تجربه تر مشاهده نشد .این مطالعه نشان می دهد که تجربه حرفه اي عاملی است که بر
ارزیابی افراد از" ارزش اطالعاتی واکنش هاي عاطفی "اثر می گذارد.
حنیفی )0202( 0در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر هوش معنوي و هوش عاطفی بر عملکرد
حسابرسان را بررسی نموده است .در این تحقیق مشخص شده است که بین هوش معنوي و هوش
عاطفی بر عملکرد حسابرسان تاثیر وجود داشته است.
جایان )0200( 1نشان داد که بین موفقیت شغلی با زیرمولفه هاي هوش عاطفی )خودآگاهی،
احساس مسئولیت ،قاطعیت (در درون سازمان ،ارتباط مستقیم معنی داري وجود دارد .به عبارت
دیگر ،افزایش زیرمولفه هاي هوش عاطفی باعث افزایش موفقیت شغلی و کاهش فرسودگی میگردد.
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النگرن )022.( .در پاسخ به این سؤال که چگونه هوش هیجانی می تواند عملکرد مدیریت را
بهبود بخشد؟ ،در تست هوش هیجانی مدیران نشان داد رابطه  -مثبت و معنی داري بین مؤلفه هوش
هیجانی با سودآوري سازمان ،رضایتمندي مشتري ،کارکنان و عملکرد مدیریت وجود دارد.
بهاتاچارجی و مورنو )0200( 9بیان می کنند واقعیت این است که حسابرسان ،در طول فرایند
حسابرسی ،واکنش هاي احساسی ،مانند دوست داشتن یا تنفر نسبت به پرسنل مشتري) صاحبکار )،
یا اضطراب در مورد اجزاي کار حسابرسی ،خواهند داشت .همچنین در حین انجام حسابرسی ممکن
است حاالت خلقی مختلفی را تجربه کنند .تحقیق ها نشان می دهند که پیامد مهم احساسات و
حاالت خلقی که حسابرسان دچار آن می شوند ،این است که این واکنش ها می تواند تصمیم گیري
)قضاوت) آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
هدف پژوهش
 ) 0بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با ابعاد عملکرد حسابرس با رویکرد همبستگی کانونی.
روش تحقیق
این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی میباشد بدلیل اینکه محقق تالش دارد تا آنچه
هست را به دور از هرگونه استنتاج ذهنی گزارش دهد .در اینجا محقق پارامترهاي جامعهي آماري
را مورد بررسی قرار داده و با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه می باشد به بررسی متغیرهاي
تحقیق پرداخته است.
تحقیق حاضر تحقیقی کاربردي است؛ تحقیقات کاربردي با استفاده از زمینه و بستر شناختی و
معلوماتی حاصل از تحقیقات بنیادي براي رفع نیازمندي هاي بشر و بهبود و بهینه سازي ابزارها،
روش ها ،اشیا و الگوها در جهت توسعهي رفاه و آسایش و ارتقاي سطح زندگی انسان استفاده می
شود (احمدي و همکاران ،0092 ،ص.)009
هدف تحقیق کاربردي بهبود محصول یا فرایند یعنی آزمودن مفاهیم نظري در موقعیت هاي
مسایل واقعی است .هدف تحقیق حاضر نیز توسعهي دانش کاربردي در زمینهي تاثیر هوش
هیجانی و عملکرد حسابرس میباشد.
جامعه آماری
جامعهي آماري همان جامعهي اصلی اي است که مطالعه و تحقیق می شود .در واقع ،جامعه عبارت
است از همه ي اعضاي واقعی اي که عالقه مندیم نتایج تحقیق و یافتههاي پژوهشی را به آنها تعمیم
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 55تابستان 1411

امیر رحیمی آشتیانی ،مهران آقایی ،مهناز عسکریان و محمود صمدی لرگانی 773 /

دهیم (دالور ،00.5 ،ص  .)0.1حسابرسان شاغل در کلیه مؤسسات حسابرسی پذیرفته شده در
جامعه حسابداران رسمی ایران است که در تهران فعالیت دارند ،جامعهي آماري این تحقیق را
تشکیل میدهند.
10

تعیین حجم نمونه در حداقل مربعات جزیی
از آنجا که روش شناسی مدلیابی معادالت ساختاري ،تا حدود زیادي با برخی از جنبههاي
رگرسیون چند متغیري شباهت دارد ،می توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند
متغیري براي تعیین حجم نمونه در مدلیابی معادالت ساختاري استفاده نمود .در تحلیل رگرسیون
چند متغیري نسبت تعداد نمونه (مشاهدات) به متغیرهاي مستقل نباید از  5کمتر باشد .در غیر
این صورت نتایج حاصل از معادله رگرسیون چندان تعمیمپذیر نخواهد بود .نسبت محافظهکارانهتر
 02مشاهده به ازاي هر متغیر مستقل را هالینسکی و فلورت ( )0912و میلر و کانس ()0910
پیشنهاد نمودهاند .از دیدگاه جیمز استیونس ( )0995و کالین ( )0992حتی در نظر گرفتن 05
مشاهده به ازاي هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چند گانه با روش معمولی کمترین
مجذورات استاندارد ،یك قاعده سر انگشتی خوب به حساب میآید .پس به طور کلی در
روششناسی مدلیابی معادالت ساختاري تعیین حجم نمونه میتواند بین  5تا  05مشاهده به ازاي
هر متغیر اندازهگیري شده تعیین شود:
5Q < n < 15Q

که در آن  Qتعداد متغیرهاي مشاهده شده یا تعداد گویهها (سواالت) پرسشنامه و  nحجم
نمونه است .الزم به تذکر است تاکید همیشه بر این است کف نمونه نباید از  022نفر کمتر باشد.
هر چند نباید فراموش کرد کرد که یکی از ویژگیهاي روش حداقل مربعات جزئی عدم حساسیت
زیاد به حجم نمونه است و با نمونه هاي کمتر از حد معمول در سایر روشهاي معادالت ساختاري هم
قابل اجرا است .در پژوهش حاضر براي اینکه نتایج تحقیق قابلیت تعمیمپذیري بیشتري داشته
باشد ،حجم نمونه  052نفر تعیین شد .هدف اصلی نمونه گیري عبارت است از دستیابی به
برآوردهاي دقیق پارامترهاي ناشناختهي جامعه از آماره هاي نمونه که به سهولت قابل محاسبه
است (احمدي و همکاران ،0092 ،ص .)00.روش نمونه گیري به صورت خوشهاي تصادفی
میباشد.
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ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر از  0پرسشنامه استفاده شد .نظرات پاسخ دهندگان بصورت طیف پنج گزینهاي
لیکرت جمع آوري شده است .در این شیوه ،از پاسخ دهندگان خواسته می شود با استفاده از
مجموعهاي استاندارد از پاسخ ها ،موافقت یا مخالفت خود را با یك قضیهیا اهمیت داده شده بهیك
عامل بیان دارند.
 پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ
 پرسشنامه محقق ساخته عملکرد حسابرس
جدول  :1ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها

خودانگیزي

خودانگیزی خودآگاهی خودكنترلی

همدلی

مهارتهای عملکرد

عملکرد

عملکرد

عمومی

تخصصی

كلی

اجتماعی

0
0

خودآگاهی

.805

خودکنترلی

.799

.883

همدلی
مهارت اجتماعی

.717

.817

.690

.739

.679

عملکرد عمومی

.649

.633

.605

.643

عملکرد تخصصی

.396

.086

.222

.110

عملکرد کلی

.952

.823

.782

.721

0
.768

0
.788

0
.670

0

.147

.466

0

.682

.598

.219

0

منبع:یافته هاي پژوهشگر

براي آزمون رابطه خطی بین ابعاد هوش هیجانی با ابعاد عملکرد از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .استفاده از این آزمون این امکان را فراهم می آورد تا نقش و رابطهي
یك متغیر ،از طرف دیگر از طریق همبستگی خطی دو متغیر مشخص شود .با توجه به سطح
معناداري بدست امده ،رابطهي خطی بین بیشتر متغیرها مورد ارزیابی در سطح اطمینان
2425معنادار بودند.
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جدول  :2آزمون همبستگی كانونی
ضریب
همبستگی
كانونی

ضریب
ضریب

تعیین

نسبت

ضریب تعین

تعیین

واریانس

تجمعی

كل

مقدار ویژه

آماره

F

ویلکز

Sig.

تبیین نشده

0

.910

2.9.5

2.9.5

2.9.5

0

.050

2..05

2.2.0

2.91.

0

.00.

2.210

2.220

2.9.2

2.9.2

00..29

.202

000.0.0

.222

.1.0

.500

00..50

.222

.21.

.90.

0.09.

.222

منبع:یافته هاي پژوهشگر

اولین ،دومین و سومین ضریب همبستگی کانونی در سطح اطمینان  99درصد معنادار گزارش شد
که بیانگر وجود سه مجموعه متغیر وابسته است .تابع همبستگی کانونی در جدول ،0نشان از معنی
داري سه تابع از توابع استخراج شده در سطح اطمینان  99درصد دارد .هر متغیر کانونی داراي یك
ضریب تعیین بوده و اولین همبستگی کانونی مهمتر از دیگر همبستگیها است .اولین همبستگی
کانونی با ضریب تعیین  249.5توانسته است  9.درصد از واریانس را تبیین کند .ضریب تعیین کل
مقدار تغییرات را نشان میدهد .این مقدار برار با  249.2است که نشان میدهد ابعاد هوش هیجانی
به میزان  249.درصد توسط ابعاد عملکرد حسابرس تبیین میشود .متداول ترین معیار براي آزمون
سطح معنی دار اولین همبستگی کانون ،معیار آماره ویلکز است که با توجه به سطح معنی داري به
دست آمده ( )24222معلوم میشود سه مجموعه متغیرها باهم دیگر پیوند دارند.
جدول  :3مقادیر بارهای كانونی در سه گروه كانونی
اول

دوم

سوم

خودانگیزي

.999

.20.

.220

خودآگاهی
خودکنترلی

..00

..92

.091

..21

.050

.200

همدلی

.100

.50.

.011

مهارتهاي اجتماعی

.120

.500

..0.

عملکرد عمومی

.011

.092

.005

عملکرد تخصصی

.090

.020

.090

عملکرد کلی

.9.0

.292

.000

منبع:یافته هاي پژوهشگر
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جدول  0بررسی وزنهاي متغیرها در گروههاي کانونی نشان میدهد .مقدار مطلوب براي این آماره
 24.می باشد .بر این اساس بر اساس نتایج بدست آمده ترکیب بهینه گروه کانونی اول شامل ابعاد
هوش هیجانی با دو بعد عملکرد عمومی و عملکرد کلی میباشد ترکیب بهینه گروه کانونی اول را
تشکیل دادند.
جدول  :4شاخصهای افزونگی كانونی
مقدار واریانس تبیین شده ابعاد

مقدار واریانس تبیین شده ابعاد

هوش هیجانی توسط ابعاد عملکرد

عملکرد توسط ابعاد هوش هیجانی

0

.005

..90

0
0

.210

.21.

.22.

.200

متغیرهای كانونی اول

منبع:یافته هاي پژوهشگر

براي تعیین نسبت واریانس تبیین شده هر گروه از متغیرها در دو بخش نسبت به خود و نسبت
به گروه مقابل از شاخص افزونگی استفاده شده است که در آن ،درجه هم پوشانی بین دو مجموعه
از متغیرها مشخص می شود .میزان افزونگی باالي ضرایب کانونی نشان از توانایی باالي آنها در پیش
بینی متغیرهاي وابسته است .براساس نتایج جدول  .مقدار واریانس تبیین شده ابعاد هوش هیجانی
توسط ابعاد عملکرددر گروه کانونی اول برابر با  00درصد است و مقدار واریانس تبیین شده مقدار
واریانس تبیین شده ابعاد عملکرد توسط ابعاد هوش هیجانی در گروه کانونی اول که مهمترین گروه
کانونی است  .9درصد ارزیابی شده است.
بحث در نتایج
امروزه یکی از مسائل بحث برانگیز در مورد اعتباربخشی به صورتهاي مالی شرکتها ،انتخاب
حسابرس مستقل براي این شرکتهاست .کیفیت موسسات حسابرسی با درجه استقالل آنان نسبت
به شرکتها رابطه مستقیم دارد .بنابراین موسسات حسابرسی باکیفیت به واسطه داشتن مشتریان
بیشتر ،کیفیت کار باالتري دارند .به کارگیري موسسات حسابرسی با کیفیت باالتر میتواند
00
سازوکارهاي راهبري شرکتی را در شرکتها اصالح نموده و موجب بهبود آنها شود (لی و مینگ،
 .)00 ،0229صورتهاي مالی که توسط موسسات حسابرسی باکیفیت حسابرسی شدهاند براي
استفادهکنندگان از میزان اعتباردهی و قابلیت اتکاي بیشتري برخوردار است (چن و وانگ،
 .)0. ،0220لذا با انتخاب موسسات حسابرسی باکیفیتتر میتواند از اهمیت بسیار زیادي براي

00
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استفادهکنندگان از اطالعات مالی شرکتها برخوردار باشد .شرکتهایی که نظام راهبري آنها ضعیف
00
است ،موسسات حسابرسی بی کیفیت را به عنوان حسابرس انتخاب می نمایند (لین و لیو،
 .)05 ،0229این در شرایطی است که جهانی شدن با توسعه و پویایی بازار و در عین حال افزایش
بیثباتی و درجه باالتر شك و تردید در سطح شرکتهاي بزرگ همراه بوده است .از طرفی هم
رسواییهاي مالی اخیر در سطح جهان ،نگرانی هایی را در رابطه با قابلیت اتکاي صورتهاي مالی
ایجاد کرده است .این رسوایی ها و پیامدهاي پس از آن ،دلیل اصلی براي توجه بیشتر به کیفیت
صورتهاي مالی است .عالوه بر این ،فشار بحران هاي مالی بر بسیاري از کشورهاي جهان در سال-
هاي اخیر ،تقاضا براي حسابرسی با کیفیت باال را افزایش داده است (زوریگات.)50 ،0200 0.،
پژوهش حاضر با هدف تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر ابعاد عملکرد حسابرس با رویکرد ضریب
همبستگی کانونی ،انجام گرفت .براساس نتایج مقدار واریانس تبیین شده ابعاد هوش هیجانی توسط
ابعاد عملکرددر گروه کانونی اول برابر با  00درصد است و مقدار واریانس تبیین شده مقدار واریانس
تبیین شده ابعاد عملکرد توسط ابعاد هوش هیجانی در گروه کانونی اول که مهمترین گروه کانونی
است  .9درصد ارزیابی شده است .نتیجه حاصل با نتیجه حنیف ( )0202و همکاران همسو بود.
حسابرسی معموالً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است براي کاهش تضاد منافع مطرح
میشود .حسابرسان مستقل می توانند به عنوان یکی از سازوکار با اهمیت خارجی راهبري شرکتی،
با اطمینان دادن به سهامداران در مورد کیفیت صورتهاي مالی تهیه شده ،هزینههاي نمایندگی را
کاهش داده و به سهامداران این امکان را بدهند که بر مبناي صورتهاي مالی حسابرسی شده،
قراردادهایی دقیق ،روشن و کارا با مدیران تنظیم نمایند .بنابراین موسسات حسابرسی بزرگتر به
واسطه داشتن مشتریان بیشتر ،کیفیت کار باالتري دارند .به کارگیري حسابرس میتواند
سازوکارهاي راهبري شرکتی را در شرکتها اصالح نموده و موجب بهبود آنها شود .صورتهاي مالی
که توسط موسسات حسابرسی بزرگتر حسابرسی شدهاند براي استفادهکنندگان از میزان
اعتباردهی و قابلیت اتکاي بیشتري برخوردار است.
ژانگ تی و همکاران ( )0202دریافتند شرکتهایی که حسابرس آنها موسسههاي بزرگ
حسابرسی هستند کیفیت سود باالتري در مقایسه با سایر شرکتها دارند .ژانگ و همکاران ()0202
دریافتند شرکتهایی که شفافیت کمتري در افشاء دارند در مقایسه با سایر شرکتها ،موسسات
حسابرسی کوچك و با کیفیت پائین را به عنوان حسابرس انتخاب مینمایند .گودهامی و همکاران
( )0229در بررسی انتخاب حسابرس در شرکتهاي خصوصی شده نشان دادند بعد از خصوصی
شدن شرکتها ،در مقایسه با زمانی که مالکیت شرکتها دولتی بود ،تقاضا براي شرکتهاي بزرگ
حسابرسی با کیفیت کار باال کاهش مییابد ..برگر و هان )0221( 05اظهار میدارند شرکتهایی که
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سودآوري باالیی دارند تمایل بیشتري به پنهان کردن اطالعات محرمانه خود دارند .بنابراین انگیزه
بیشتري براي انتخاب حسابرسانی با کیفیت کار پایین خواهند .البته مدیران شرکتهاي زیانده نیز
ممکن است بخواهند از طریق فریب حسابرس ،عملکرد ضعیف شرکت را از دید سهامداران و
سرمایهگذاران پنهان سازند.
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50-09  –ص0. فصلنامه حسابداري مدیریت –سال نهم –شماره، عملکرد حسابرس
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