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فکری

مجله علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت (سال اول)

تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری میباشد .این پژوهش
از نوع کاربردی بوده و حجم جامعهی پژوهش شامل  321نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان
حسابرسی اهواز در سال  3131میباشد .که با رجوع به جدول مورگان ،حجم نمونه  32نفر تعیین گردید .داده های الزم
برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامهای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته شده بود جمع آوری شده است .برای
تعیین روایی و اعتبار پرسشنامهها از روایی محتوی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید ،که ضریب پایایی برای
پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار-آن ( )3396برابر با  ،6890برای پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس و همکاران
( )2666برابر با  6832و برای پرسش نامه عملکرد حسابرسان امبروز جونز و همکاران ( )2632برابر  6890محاسبه گردید.
در این تحقیق از مدل روابط ساختاری جهت تحلیل دادهها استفاده گردید .برای تحلیل دادهها و انجام آزمون فرضیهها و
سایر تحلیلهای این پژوهش نرم افزار آماری لیزرل به کار گرفته شد .نتایج به طور کلی نشان داد که بین هوش هیجانی
و عملکرد حسابرس رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد
حسابرس مورد تایید قرار گرفت.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،سرمایه فکری ،عملکرد حسابرس.

مقدمه

هوش هیجانی از جمله ویژگیهایی است که میتواند در زمینه طراحی و تفکرات نو و جدید و سازش و انطباق با شرایط
تازه به مدیران به خصوص در زمینه تصمیمگیری در شرایط بحرانی و از پیش تعیین نشده کمک شایانی نماید (استینر،3
 .)2661از سوی دیگر ،هیجانها بخش گستردهای از زندگی ما را در بر میگیرند .حضور مستقیم و غیرمستقیم
هیجانها را میتوان در تارك قله های استدالل ،عقالنیت و برهانهای عقالنی مشاهده کرد .بی اعتنایی نسبت به
هیجانها ،عدم مدیریت آنها و مسامحه و غفلت در بیان آنها میتواند هزینههای گزافی را برای انسان در پی داشته
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