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چكيده
زمینه :تأثیر انواع هوش بر عملکرد در حوزه های مختلف بررسي شده است .در این میان
هوش معنوی و ابعاد آن موضوع جالب توجهي است که به تازگي در حوزه مالي رفتاری نیز
تأثیر آن بر متغیرهای مختلف بررسي ميشود که در این پژوهش کیفیت صورتهای مالي به
عنوان متغیر وابسته مد نظر است .نتایج پژوهشهای قبلي نشان داده است که متغیرهای انواع
هوش در سایه مدیریت خالقانه و مبتکرانه تقویت ميشوند.
هدف :پژوهش حاضر به بررسي رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای
مالي ميپردازد.
روش :جهت گردآوری مباني نظری اطالعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع پژوهش
از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادی استفاده شده است و برای دستیابي به اطالعات مورد
نیاز ،برای پردازش فرضیههای پژوهش به منظور گردآوری دادهها برای متغیرها عالوه بر
پرسشنامه از سایت کدال استفاده شد .روش آزمون فرضیهها در مطالعه حاضر با استفاده از
معادالت ساختاری به کمک نرم افزار  Smart-Pls2است.
یافتهها :آزمون فرضیهها نشان داد بین هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالي
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین هوشیاری ،جهت گیری دروني ،معنا و مفهوم،
حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت حسابداران با کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران Matin.parsian@gmail.com
 .2استادیار ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ایالم ،ایران(نویسندة مسئول) Rm.accounting2@yahoo.com
 .3عضو هیات علمی ،واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دماوند ،ایران khatamyir@yahoo.com
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وجود دارد .از سوی دیگر بین خوبي و وجود و شخصیت حسابداران با کیفیت صورتهای
مالي رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده ميتوان نتیجه گرفت که ابعاد هوش معنوی در
حسابداران بر کیفیت صورتهای مالي اثرگذار است؛ لذا این موضوع ميطلبد که مدیران
شرکتها در سایه ابتکار و نوآوری کمک کنند تا ابعاد هوش معنوی تقویت شده که بتوان
در راستای تقویت کیفیت صورتهای مالي از آن بهره برد.

کليد واژهها :هوش ،هوش معنوی ،حسابداری ،کیفیت صورت های مالي.

پيشگفتار
186
بررس
ی
تأثیر
عوام
ل

در روان شناسي ،تعریف واحدی از هوش وجود ندارد .به طور خالصه هوش ،مجموعه-
ای از توانمندیها و توانایيها است .بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلي ،هوش توانایي استفاده
از پدیدههای رمزی یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا
تشخیص حاالت و کیفیت محیطي است .شاید بهترین تعریف تحلیلي هوش را بتوان تعریف
یکي از روانشناسان آمریکایي دانست که بیان داشته است" :هوش یعني تفکر عاقالنه ،عمل
منطقي و رفتار موثر در محیط" (ماریسون  .)2000 ،هوشي که به واسطه آن به سؤال سازی
1

فرد

در رابطه با مسایل بنیادی در زندگیمان ميپردازیم و با کمک آن ،تحول و تغییر را در

یو

زندگي پذیرا ميشویم .هوشي که قادریم توسط آن به فعالیتها و نحوه عملکردهایمان

سازم
انی
بر
خالقی

مفهومي وسیعتر ،غني تر ،پربارتر و پرمعناتر ببخشیم .همچنین با کمک آن بر معنای
اعمالمان آگاه شده و دریابیم کدامیک از اعمال و رفتارهایمان از ارزش بیشتری
برخوردارند و کدام مسیر در زندگیمان واالتر و شایسته پیمودن است (یوشیدا و ساندا،2

ت
مدیرا
ن
….

1 . Marison
2. Yoshida & Sandall

شناسایي هیجانات دیگران و تنظیم روابط خود با دیگران ميدانند(شوقي و همکاران.)1396 ،
هوش معنوی هوشي است که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها حل شوند .هوش
معنوی برای حل مشکالت و مسائل مربوط به معنای زندگي و ارزش ها مورد استفاده قرار
ميگیرد (شیاسي و همکاران .)1395 ،سازمانهای عصر حاضر هم اکنون در محیطي فعالیت
ميکنند که بسیار پیچیده و پویا و متغیر است .جهاني سازی فزآینده ،فعالیت های اقتصادی و
رشد فزآینده تکنولوژی از عوامل شتابان و هدایت کننده این تغییرات بودهاند .مدیران و
رهبران دنیای کسب و کار فعلي بایستي از هوشمندی قوی ،یکپارچه و چند بعدی برخوردار
باشند تا بتوانند تصمیمات هماهنگ و مناسبي اتخاذ کنند .مدیران با استفاده از هوش معنوی
که فراتر از هوش منطقي و عاطفي است به حل مسائل و مشکالت در محیط کار ميپردازند.
معنویت تأثیر چشمگیری در بهبود عملکرد فردی و سازماني دارد و مدیران سازمانها باید

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

 .)2013مثال هوش هیجاني را شامل ابعاد آگاهي از هیجانات خود ،مدیریت هیجانات خود،

187

تالش کنند که معنویت کارکنان را تقویت کنند تا هوش معنوی سازمان را باال ببرند (صادقي بررس
راد .) 1394 ،امروزه تجهیز مدیریت به یک سیستم اطالعاتي صحیح و مطمئن که توانایي ی

مدیریت را در اتخاذ تصمیمات الزم در خصوص برنامهریزی ،سازماندهي و کنترل ارتقا

تأثیر

عوام

بخشد به یک ضرورت مهم تبدیل شده است .این اطالعات مي تواند به کمک سیستمهای

ل

گوناگون مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و مدیریت را در امر شناسایي دقیق

فرد

مسئله و مشکل ،تعیین اهداف و ارزیابي راه حلها و انتخاب یک راه حل بهینه در اجرا و

یو

ارزیابي آن کمک کند (ممبیني و ممبیني .)1392 ،جهاني شدن با توسعه و پویایي بازار و در سازم
عین حال افزایش بي ثباتي و شک و تردید در سطح شرکتهای بزرگ همراه بوده است .انی

همچنین رسوایيهای مالي اخیر در سطح جهان نگرانيهایي را در رابطه با قابلیت اتکای

بر

خالقی

صورتهای مالي ایجاد کرده است .این رسوایيها و پیامدهای پس از آن دلیل اصلي برای

ت

توجه بیشتر به کیفیت صورتهای مالي است .عالوه بر این ،فشار بحرانهای مالي بر بسیاری

مدیرا

از کشورهای جهان در سالهای اخیر تقاضا برای حسابرسي با کیفیت باال را افزایش داده است ن
….
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(زوریگات .) 2011 ،1هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت
صورت های مالي است ،با توجه به اینکه هوش معنوی به راحتي ميتواند به انسان توان تغییر
و تحول بدهد (امرام2009 ،؛ صمدی ،)2006 ،به عقیده وگان هوش معنوی ،ذهن را روشن و
روا ن انسان را با بستر زیربنایي وجود مرتبط مي سازد ،به فرد کمک مي کند تا واقعیت را از
خیال تشخیص دهد (فتاح و شیخي ،)2009 ،به عبارتي تقویت هوش معنوی حسابداران باعث
تهیه صورتهای مالي به نحو مطلوب ميشود .صورتهای مالي به عنوان مهمترین محصول
سیستمهای اطالعاتي حسابداری باید از کیفیت قابل قبولي برای تصمیمگیری برخوردار
باشد .کیفیتي که در برگیرنده و بیانگر این موضوع باشد که اطالعات تهیه شده برای استفاده
کنندگان در راستای ارزیابي وضعیت مالي ،عملکرد مالي و انعطاف پذیری مالي شرکت
مفید و در تعیین و انتخاب تصمیمات سازماني راهگشا است.

188
بررس
ی

در بررسي پژوهشهای انجام شده ميتوان به مواردی مانند ،الالتندو و پرادهان)2018( 2
که تأثیر هوش معنوی را با تعهد حسابداران بررسي نموده است ،اشاره کرد .یافتههای
پژوهش وی نشان داد که هوش معنوی ميتواند باعث تقویت تعهد کاری در سازمان شود.

تأثیر

اختر و همکاران )2018( 3در پژوهشي با عنوان به دست آوردن شناخت هوش معنوی برای

عوام

پایداری سازماني ،بیان مي کنند که آموزش هوش معنوی اسالمي باید به عنوان عامل مهمي

ل

برای پیشرفت کارکنان در سازمان باشد .هوش معنوی اسالمي قدرت داخلي فرد را با داشتن

فرد

قلب و روح خالص افزایش ميدهد تا آن فرد به روش اخالقي عمل کند .صالحي و همکاران

یو
سازم
انی
بر

( )2017به بررسي هوش معنوی و عاطفي ،عملکرد مالي ،اجتناب مالیاتي و کیفیت افشای
شرکت پرداختند .نتایج آنها نشان داد که ارتباط بین سطح مهارتهای فکری مدیران (هوش
4

معنوی و هوش هیجاني) و فعالیتهای اجتناب مالیاتي وجود دارد .ویولتا و ساندریتا ()2015

خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. Zureigat
2. Lalatendu & Pradhan
3. Akhtar et al.
4. Violeta & Sandrita

پرداختند .نتایج پژوهش  ،اختالف آماری معني داری را نشان داد .مردان بیشترین امتیاز را
کسب کردند .تأثیرات قابل توجه بیشتر بر نگرش ،ارزشها و رفتارهای مبتني بر هوش معنوی
رهبران نشان داده شده است و توضیحات مفصلي از پیوندهای شناسایي ارائه شده است .انور
و همکاران )2015( 1در پژوهشي به بررسي اثرات هوش معنوی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی
سازماني پرداختند .تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده است که هوش معنوی
کارکنان نقش مهمي در ایجاد رفتار شهروندی در میان کارکنان ایفا ميکند .دو بعد مهم،
یعني تفکر انتقادی حسي و تفکر انتقادی از هوش معنوی ،تأثیر زیادی بر رفتار شهروندی
سازماني دارند .هنیفي ،)2012( 2تأثیر هوش معنوی و هوش عاطفي بر عملکرد حسابرسان
را بررسي کرده است؛ وی نتیجهگیری ميکند که بین هوش معنوی و هوش عاطفي بر
عملکرد حسابرسان تأثیر وجود داشته است .آمرام و دیریر ،)2009( 3به بررسي هوش معنوی

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

در پژوهشي به بیان هوش معنوی رهبران در قالب سازمانهای خدماتي با رویکرد جنسیتي

189

و هوش هیجاني در مدیریت شغلي کارآمد پرداختند .نتایج نشان داد هوش معنوی با مدیریت بررس
کار آمد به طور معناداری ارتباط دارد .هوش عاطفي نیز با مدیریت مؤثر ارتباط معناداری ی

داشت .به طور کلي هوش معنوی و هوش هیجاني هر کدام در مدیریت شغلي کارآمد تأثیر

تأثیر

عوام

داشته اما متمایز از هم است .اَسهرلوس و داداشي خاص ( )1391در پژوهشي با عنوان تأثیر

ل

هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمانهای دولتي بیان ميکنند که هوش معنوی نه

فرد

تنها در حوزههای فردی بلکه در حوزههای روان شناختي ،وارد سایر حوزههای علوم انساني

یو

از جمله مدیریت شده است .پژوهشهای فزاینده در حوزه معنویت ،مشاهده تأثیر چشمگیر سازم
آن ،در بهبود عملکرد فردی و سازماني بوده است .همچنین شواهد نشان ميدهد که تمرین -انی

های معنوی باعث افزایش آگاهي و بینش نسبت به سطوح جدید چندگانه هوشیاری (تعمق)
هستند و بر عملکرد افراد تأثیر مثبتي دارند تا در دستیابي به عملکرد خوب ،آن را سرلوحه
1. Anwar et al.
2. hanifi
3. Amram & Dryer

بر

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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برنامههای کاری و شغلي و زندگي خود قرار دهند .رهنمای رودپشتي و همکاران ( )1392در
پژوهشي با مرور ادبیات موضوعي پشتیباني تصمیم و هوش تجاری با رویکرد کاربرد در
سیستم اطالعات حسابداری مدیریت نسبت به سنجش الگو اقدام نمودند نتایج نشان داد
ارتباط معني داری بین سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتني بر پشتیباني تصمیم و هوش
تجاری در سطوح مختلف با متغیرهای عملکرد وجود دارد .میرزاخاني و همکاران ( )1393به
بررسي رابطه بین ویژگيهای شخصیتي با هوش معنوی پرداختند .نتایج نشان داد که تمامي
مؤلفههای ویژگيهای شخصیتي بر روی هوش معنوی تأثیرگذار هستند و بهجز مؤلفه
رواننژندی که رابطه معکوس باهوش معنوی دارد مابقي مؤلفهها ارتباط مستقیم باهوش
معنوی دارند .حاجیها و مالسلطاني ( ،)1395به بررسي رابطه بین هوش اخالقي با عملکرد
حسابرسان مستقل پرداختند .نتایج بهدست آمده حاکي از آن است که رابطه معناداری بین

190
بررس
ی

هوش اخالقي و همه مؤلفههای آن به جز بخشش با عملکرد حسابرسان وجود دارد ،از بین
این مؤلفهها مسئولیتپذیری بیشترین رابطه را با عملکرد حسابرسان دارد و در مرتبه دوم
دلسوزی و در مرتبه سوم صداقت بیشترین ارتباط را با عملکرد حسابرسان دارند .بنابراین

تأثیر

هرچه حسابرسان از هوش اخالقي باالتری برخوردار باشند ،عملکرد بهتری خواهند داشت.

عوام

همچنین بعد مسئولیتپذیری از هوش اخالقي اهمیت بیشتری برای فعالیتحرفهای حسابرسي

ل

دارد.

فرد

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تعیین سهم مؤلفههای هوش معنوی در کیفیت صورت-

یو
سازم
انی
بر

های مالي به منظور بازنگری مطالعات پیشین و ترکیب نتایج آنها برای پاسخگویي به سؤال-
های زیر است:
 .1آیا بین هوشیاری حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد؟

خالقی

 .2آیا بین خوبي حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد؟

ت

 .3آیا بین جهتگیری دروني حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد؟

مدیرا

 .4آیا بین معنا و مفهوم حسابداران وکیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد؟

ن
….

 .6آیا بین حقیقت و صداقت حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد؟
 .7آیا بین تمامیت و کلیت حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد؟
مؤلفههای هوش معنوی
هوشیاری
خوبی
جهتگیری دورنی
معنا و مفهوم

کيفيت صورت های مالي

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

 .5آیا بین وجود و شخصیت حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد؟

وجود و شخصیت
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حقیقت و صداقت

بررس

تمامیت و کلیت

ی
تأثیر

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش (منبع :محقق ساخته)

عوام
ل
فرد
یو

روش پژوهش

سازم

پژوهش حاضر از لحاظ طبقهبندی بر حسب هدف ،پژوهشي کاربردی بوده و از نظر انی
بر

طبقهبندی بر مبنای روش ،پژوهش توصیفي محسوب ميشود و از میان پژوهشهای
توصیفي ،از نوع همبستگي است .زیرا رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را بررسي ميکند.
همچنین با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای نامربوط و استفاده از اطالعات تاریخي

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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برای آزمون فرضیهها ،ميتوان این پژوهش را از لحاظ شیوه گردآوری دادهها در زمره
پژوهشهای شبه تجربي -پس رویدادی قرار داد.
جامعهی آماری پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در سال  1395است .نمونه آماری این پژوهش آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار هستند که دارای شرایط زیر باشند:
 .1نمونة تغییر سال مالي نداشته باشد به عبارتي پایان سال مالي آنها  29اسفند ماه باشد.
 .2در سال  1395در بورس اوراق بهادار تهران فعال باشند.
 .3اطالعات مورد نیاز شرکتها برای مطالعات و محاسبات پژوهش ،در طول دوره در
دسترس باشد.
 .4مدیران مالي آن با سابقه بیش از  10سال بوده به سواالت مربوط به متغیرهای مستقل

192
بررس
ی

پژوهش پاسخ دهند.
 .5شرکتهای واسطهگری مالي (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها) از نمونه
آماری حذف شدند.

تأثیر

از بین  538شرکت بورسي با توجه به موارد باال در نهایت  131شرکت به عنوان نمونه آماری

عوام

انتخاب شدند.

ل

فرضیههای پژوهش

فرد
یو
سازم
انی

فرضیه اصلي:
بین هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعي:

بر

 .1بین هوشیاری حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.

خالقی

 .2بین خوبي حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.

ت

 .3بین جهتگیری دروني حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود

مدیرا
ن
….

دارد.

 .5بین وجود و شخصیت حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.
 .6بین حقیقت و صداقت حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.
 .7بین تمامیت و کلیت حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.
در این پژوهش برای جمع آوری دادهها و اطالعات مورد نیاز ،ابتدا از روش کتابخانهای
و مطالعات اسنادی استفاده شده که بر این اساس ،مباني نظری و ادبیات پژوهش از کتب و
مجالت تخصصي فارسي و التین گردآوری و سپس برای یک متغیر (هوش معنوی) از روش
میداني استفاده شد .سپس دادههای الزم برای آزمون فرضیههای پژوهش از طریق مراجعه به
صورتهای مالي و یادداشتهای توضیحي شرکتهای منتخب ،گزارشات هیئت مدیره،
لوحهای فشرده ،آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین ره-
آورد نوین استخراج شد .دادههای گردآوری شده پس از حصول اطمینان از صحت و دقت

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

 .4بین معنا و مفهوم حسابداران و کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.

193

آنها ،جهت محاسبه هر یک از متغیرها به صفحه گسترده نرمافزار  Excel2013منتقل شده و بررس
ی
برای تجزیه و تحلیل آماده شدند.

قبل از انجام هرگونه تحلیل برروی دادههای جمعآوری شده و استنباط آماری ،نخست

تأثیر

عوام

باید از پایایي و روایي ابزار اندازهگیری اطمینان حاصلکرد .پایایي پرسشنامه توسط آزمون

ل

آلفای کرونباخ سنجیده شد و نتایج آزمون نشانداد که پرسشنامههای مورداستفاده از پایایي

فرد

و دقت الزم برخوردارند .به منظور سنجش روایي نیز از آزمون روایي همگرا و روایي واگرا

یو

استفاده شده است .که نتایج آن به شرح زیر است:

سازم
انی

جدول  .1آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

بر
خالقی

متغیر

آلفای کرونباخ

وضعیت متغیر

هوش معنوی

0 / 879

قابل قبول

مدیرا

کیفیت صورت های مالي

0 / 905

قابل قبول

ن
….

ت
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با توجه به اینکه کلیه مقادیر باالتر از  0/7است ،بنابراین آلفاای کرونبااخ متغیرهاای پاژوهش
تأیید ميشود.
 پایایي مرکب p( 1دلوین -گلدشتاین)جدول  .2پایایي مرکب متغیرهای پژوهش
متغیر

پایایي مرکب ( pدلوین-گلدشتاین)

وضعیت متغیر

هوش معنوی

0 / 906

قابل قبول

کیفیت صورت های مالي

0 / 854

قابل قبول

با توجه به اینکه پایایي مرکب متغیرهای پژوهش باالتر از  0/7است؛ بنابراین ميتوان
گفت کلیه متغیرهای پژوهش از وضعیت مناسب و قابل قبولي از نظر پایایي مرکب برخوردار

بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد

هستند.
روایي همگرا :این شاخص که به اندازهگیری میزان تبیین متغیرهای پنهان پژوهش توسط
متغیرهای مشاهدهپذیر آن (مؤلفهها/سؤاالت) ميپردازد توسط شاخص ( AVEمتوسط
واریانس استخراج شده) مورد سنجش قرار ميگیرد و حداقل مقدار قابل قبول برای روایي
همگرا  0/50است که نتایج آن در جدول ( )3ارائه شده است:

یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت

جدول  .3روایي همگرا متغیرهای پژوهش
متغیر

روایي همگرا

وضعیت متغیر

هوش معنوی

0 / 581

قابل قبول

کیفیت صورت های مالي

0 / 604

قابل قبول

مدیرا
ن
….

1.Composite Reliability

مقادیر باالتر از  0/5هستند؛ بنابراین روایي همگرا برای کلیه متغیرهای پژوهش در حد قابل
قبول است.
 روایي واگرا (تشخیصي) :این شاخص توانایي یک مدل را در میزان افتراق مشاهده-پذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهدهپذیرهای موجود در مدل ميسنجد .جهت
سنجش روایي واگرا از شاخص بار مقطعي ( )Cross Loadingاستفاده ميشود .مقدار قابل
قبول برای این شاخص این است که بار عاملي هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان
مربوط به خود باید حداقل  0/1بیشتر از بار عاملي همان متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای پنهان
دیگر باشد .نتایج جدول روایي واگرا در مدل پژوهش ،نشان داد کلیه متغیرهای مشاهدهپذیر،
دارای بارهای عاملي باالتری نسبت به متغیر پنهان دیگر هستند و در حد قابل قبول بودند.
نتایج روایي واگرا یا تشخیصي در جدول زیر قابل مشاهده است.

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

جدول فوق نشان دهنده روایي همگرای متغیرهای پژوهش است .با توجه به اینکه کلیه
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بررس
ی

جدول  .4روایي واگرا بر اساس بار مقطعي

تأثیر

هوش معنوی

کیفیت صورت مالي

عوام

حقیقت و صداقت

0 / 84

0 / 413

ل

هوشیاری

0 / 743

0 / 333

فرد

جهتگیری دروني

0 / 687

0 / 338

یو

کیفیت صورت های مالي

0 / 486

0 / 941

سازم

خوبي

0 / 774

0 / 287

انی

معنا و مفهوم

0 / 774

0 / 35

بر

تمامیت و کلیت

0 / 817

0 / 379

خالقی

وجود و شخصیت

0 / 69

0 / 442

ت
مدیرا
ن
….
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نتایج روایي واگرا در جدول فوق نشان ميدهد اختالف بارهای عاملي هر یک از متغیرهای
مشاهدهپذیر نسبت به متغیر مربوط به خود ،حداقل  0/1بیشتر از بار عاملي آن نسبت به سایر
متغیرها است؛ بنابراین روایي تشخیصي مدل پژوهش نیز در حد قابل قبول است.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل و داده پردازی از الگوی معادالت ساختاری استفاده
شده است .الگوی معادالت ساختاری ،یک روش چند متغیره با هدف نشان دادن علیت و بر
اساس تحلیل مسیر با متغیرهای مکنون است که اخیرا در علوم رفتاری و اجتماعي برای داده
پردازیهای چند متغیره ،کاربرد فراوان یافته است (مک دونالد و رینگو.)2002 1،
رویکردهای مختلفي در مورد الگوی معادالت ساختاری وجود دارد که یکي از پر
کاربردترین آنها استفاده از روش شناسي مبتني بر واریانس به روش حداقل مربعات جزئي یا
همان الگوهای نرم است که در مقابل الگوهای ساختاری کوواریانس محور ،انعطافپذیری
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بررس
ی

باالتری دارند (واکینگ و موریس  .)2005 2،روش حداقل مربعات جزئي ،زماني که برای
هر سازه تعداد متغیر زیاد و یا حجم نمونه کم است ،بسیار مناسب است (مک دونالد و رینگو
 .)2002 ،اجرای این فن ،نرم افزارهای خاص خود را دارد که با توجه به دسترسي محقق به

تأثیر

 LISRELL8.5ازاین نرم افزار برای تدوین الگوی معادله ساختاری استفاده مينماید ،زیرا این

عوام

روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک الگو ،مناسبتر است .در نهایت مدل مفهومي و

ل

تعریف عملیاتي متغیرهای پژوهش به شرح شکل  1و جدول  5ارائه ميشود.

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. McDonald & Ringo
2. Wakeling & Morris

معیار اندازه گیری

متغیرهای پژوهش

این متغیر با هفت بعد (هوشیاری ،خوبي ،جهتگیری دورني ،معنا و مفهوم ،وجود و شخصیت ،حقیقت و صداقت،

هوش معنوی

تمامیت و کلیت) معرفي شده است که روایي و پایایي آن در بخش یافتههای پژوهش ارائه شده است و از پرسشنامه
هوش معنوی جامع آمرام و درایر ( )2009با هنجار ایراني استفاده شده است.
در این پژوهش برای ارزیابي کیفیت گزارشگری مالي از کیفیت اقالم تعهدی اختیاری به شرح زیر استفاده شده است.
محاسبه اقالم تعهدی اختیاری طبق پژوهش گواهي و همکاران ( )1392که مدل کاسنیک را به عنوان بهترین مدل محاسبه
اقالم تعهدی اختیاری در ایران معرفي کردند ،از روابط زیر استفاده خواهد شد.
در ابتدا اقالم تعهدی به صورت زیر محاسبه ميشود:
 :کل اقالم تعهدی در سال t
 :تغییر در دارایي های جاری غیر نقدی
 :تغییر در بدهي های جاری
 :استهالك دارایي های مشهود و نامشهود
 :تغییر درحصه جاری تسهیالت دریافتي

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

جدول  .5تعریف عملیاتي متغیرهای پژوهش
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 :تغییر در وجه نقد

کیفیت صورت های مالي

سپس با استفاده از مدل کاسنیک ،مدیریت سود به دست ميآید:

بررس
در این مدل:

ی

= کل اقالم تعهدی (سود خالص – جریان وجوه نقد عملیاتي)
= تغییر در درآمد از سال  t-1تا سال ( t

تأثیر

)

= تغییر در خالص حساب های دریافتني از سال  t-1تا سال ( t

)

= تغییر در جریان های نقدی عملیاتي از سال  t-1تا سال ( t

)

= ناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات در سال t
این الگو از دو جنبه ،الگوی جونز را تعدیل ميکند .اولین و اصليترین تعدیل ،وارد کردن تغییر در خالص وجه نقد

عوام
ل
فرد

ناشي از عملیات به عنوان سومین متغیر مستقل است .شواهد و پژوهشهای تجربي اخیر نشان ميدهد که اقالم تعهدی با

یو

تغییرات جریانهای وجه نقد همبستگي منفي دارد ،که این موضوع احتماال به دلیل ماهیت الگوی حسابداری است (دچو،

سازم

1994؛ به نقل از گواهي و همکاران .)1392 ،بنابراین بخش موقت جریانهای وجه نقد بر مجموع کل اقالم تعهدی
تأثیر ی غیراختیاری خواهد داشت که قسمتي از این جزء غیراختیاری اقالم تعهدی را مي توان با تعدیل کل اقالم تعهدی
به اندازه ی تغییرات وجه نقد ناشي از عملیات ،شناسایي کرد .دومین تغییر نسبت به الگوی جونز سست کردن فرض
برونزا بودن درآمدها است .الزم به ذکر است که در الگوی فوق ،اقالم تعهدی اختیاری ( )DACبه صورت باقیماندههای
مدل رگرسیوني فوق حاصل شود .به عالوه ،در مدل فوق به منظور استاندارد کردن و موزون شدن عوامل به منظور
کاهش نوسانات ،تمام متغیرها بر دارایيهای ابتدای دوره تقسیم ميشوند.

انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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یافتههای پژوهش

با داده های جمعآوری شده از پرسشنامه ،برای هر یک از متغیرهای پژوهش به ارائه آماره-
های حداق ل ،حداکثر نمره ،میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگي و کشیدگي به صورت
جدول زیر نمایش داده ميشود:
جدول  .6جدول متغیر های توصیفي متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

هوش معنوی

2 /14

4 /77

3 /78

0 /59

کیفیت صورت های مالي

0 /0004

0 /6497

0 /0909

0 /092

در جدول فوق به میزان دامنه تغییرات نمرات متغیرها ،میانگین و انحراف معیار آنها
اشاره شده است .همانطور که مشاهده ميشود متغیر هوش معنوی که دارای پرسشنامه طیف
لیکرت بوده است در دامنه  1تا  5حداقل و حداکثر نمره بدست آمده را دارا بوده است.

بررس

(بیشترین گروه سني را افراد بین  31تا  40سال با جنسیت مذکر و دارای رده سابقه کاری بین

ی

 10تا  15سال با مدرك تحصیلي کارشناسي به خود اختصاص دادهاند).

تأثیر
عوام
ل
فرد

برای آزمون فرضیه های پژوهش در ابتدا به بررسي نرمال بودن متغیرها پرداخته ميشود.
بنابراین در ابتدا این شرط برای متغیرهای پژوهش مورد بررسي قرار ميگیرد.
جدول .7آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای پژوهش

یو

شاخص ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره Z

سطح معناداری

سازم

هوش معنوی

130

3 /78

0 /59

0 /763

0 / 606

انی

کیفیت صورت های مالي

130

0 /0909

0 /092

1 /854

0 / 002

بر
خالقی

با توجه به این که سطح معنيداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف در جدول فوق که

ت

برای متغیر هوش معنوی پژوهش ،بیشتر از  0 /05است ،نتیجه ميشود که توزیع متغیر فوق

مدیرا

ذکر تفاوت معناداری با توزیع نرمال ندارد .بنابراین نتیجه ميگیریم که توزیع متغیر هوش

ن
….

معناداری که پایینتر از  0/05است ،بنابراین این متغیر دارای توزیع نرمال نیست .بنابراین برای
بررسي فرضیههای پژوهش از نرم افزار معادالت ساختاری  SmartPLSاستفاده شده است.
-

تجزیه و تحلیل مدل تحلیل با استفاده از نرم افزار PLS

برای بررسي روابط بین متغیرها مدل پژوهش بدین صورت بدست آمده است:

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

معنوی پژوهش نرمال است .اما برای متغیر کیفیت صورتهای مالي با توجه به سطح

199
بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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ی
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ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

شكل  .2مقادیر شدت تأثیر روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایي

که سطح معناداری روابط فوق ،در شکل زیر ارائه شده است:
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بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
شكل  .3مقادیر  tروابط بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایي

مدیرا
ن
….
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سایر مقادیر مدل پژوهش در جدول زیر ،مشاهده مي شود:
جدول  -8بررسي فرضيه های پژوهش
روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل
فرضیه اصلي :بین هوش معنوی حسابداران و کیفیت
صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعي اول :بین هوشیاری حسابداران و کیفیت
صورت های مالي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعي دوم :بین خوبي حسابداران و کیفیت
صورت های مالي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعي سوم :بین جهت گیری دروني حسابداران و
کیفیت صورت های مالي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعي چهارم :بین معنا و مفهوم حسابداران و

202

کیفیت صورت های مالي رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعي پنجم :بین وجود و شخصیت حسابداران و
کیفیت صورت های مالي رابطه معناداری وجود دارد.

بررس

فرضیه فرعي ششم :بین حقیقت و صداقت حسابداران و

ی

کیفیت صورت های مالي رابطه معناداری وجود دارد.

تأثیر

فرضیه فرعي هفتم :بین تمامیت و کلیت حسابداران و

عوام

کیفیت صورت های مالي رابطه معناداری وجود دارد.

شدت تأثیر

مقدار تي

0 / 486

13 / 646

0 / 268

8 / 16

0 / 231

1 / 121

0 / 198

2 / 394

0 / 129

2 / 098

0 / 033

1 / 106

0 / 25

2/3

0 / 131

2 / 015

سطح معناداری

نتیجه

کوچکتر از 1

تأیید

درصد

فرضیه

کوچکتر از 1

تأیید

درصد

فرضیه

بزرگتر از 5

رد

درصد

فرضیه

کوچکتر از 5

تأیید

درصد

فرضیه

کوچکتر از 5

تأیید

درصد

فرضیه

بزرگتر از 5

رد

درصد

فرضیه

کوچکتر از 5

تأیید

درصد

فرضیه

کوچکتر از 5

تأیید

درصد

فرضیه

ل
فرد

شدت تأثیر ،میزان شدت ا رتباط بین متغیرها را نشان مي دهد و طیف این ضریب بین  0تا

یو

 1است .هر چه این میزان به  1نزدیکتر باشد ،نشان دهنده قویتر بودن روابط بین متغیرها

سازم

است .مقادیر  tکه حاصل تقسیم شدت تأثیر بر خطای استاندارد است ،نشاندهندهی

انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

معناداری رابطه متغیرها است .مقادیر  tبین  -1/96و  1/96نشان دهندهی عدم وجود اثر
معناداری میان متغیر های مکنون مربوط است .مقادیر  tبین  1/96و  2/576نشان دهندهی اثر
معناداری با بیش از  %95اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوط است .مقادیر  tمساوی و

مربوطه است.

آزمون مدل ساختاری -1اعداد معناداری  :)T-values( tمقادیر باالی  1/96نشان از صحت رابطهی بین سازهها و
در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد است که مقادیر آن در شکل
( )9نشان داده شده است.
 -2معیار  :R2این معیار برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی
معادالت ساختاری به کار ميرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر
درونزا ميگذارد .با توجه به اینکه مقدار  R2متغیر کیفیت صورتهای مالي ( )0/236در
حد تقریبا متوسطي است؛ بنابراین ميتوان گفت برازش ساختاری مدل به وسیله  ،R2در حد
متوسط است.

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

بزرگتر از  2 / 576نشان دهنده اثر معناداری با بیش از  %99اطمینان میان متغیرهای مکنون
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 -3معیار  :Q2این معیار توسط استون گیزر ( )1975معرفي شد و قدرت پیشبیني مدل را ی
تأثیر

مشخص ميسازد؛ یعني مدلهایي که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند باید

عوام

قابلیت پیشبیني شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته باشند .مقادیر ،0/02

ل

 0/15و  0/25به ترتیب نشان از قابلیت پیشبیني ضعیف ،متوسط و قوی دارند .با توجه به

فرد

اینکه مقدار  Q2برای تمامي متغیر وابسته باالتر از  0/25هستند؛ بنابراین ميتوان گفت ،مدل

یو

ساختاری از قدرت پیشبیني باالیي برخوردار است و در حد قابل قبول است.

سازم

 -ارزیابي برازش کلي مدل

انی
بر
خالقی

 -1معیار  :GOFاین معیار مربوط به بخش کلي مدلهای معادالت ساختاری است .بدین

ت

معني که توسط این معیار ،محقق ميتواند پس از بررسي برازش بخش اندازهگیری و بخش

مدیرا

ساختاری مدل کلي پژوهش ،برازش بخش کلي را نیز کنترل نماید .مقادیر  0/25 ،0/01و

ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة هشتم ،شمارة دو ،پاییز 97

204

 0.35به ترتیب حاکي از برازش کلي ضعیف ،متوسط و قوی است .مقدار  GOFدر مدل
پژوهشي حاضر ،به شرح زیر است:
= 0 / 416

با توجه به اینکه مقدار  GOFبرابر با  0/416است؛ بنابراین ميتوان گفت سطح برازش کلي
مدل در حد عالي و قابل قبول است.

بحث و نتيجهگيری
هوش معنوی در برگیرنده سازگاری و رفتار حل مسأله است که دارای باالترین سطوح
رشد در حیطه های مختلف شناختي ،اخالقي ،هیجاني ،بین فردی و  ...است که ميتواند فرد

بررس

را در جهت هماهنگي با پدیدههای اطرافش و دستیابي به یکپارچگي دروني و بیروني یاری -

ی

نماید .همچنین این هوش به افراد دید کلي در خصوص زندگي و همه تجارب و رویدادها

تأثیر
عوام
ل

ميدهد و باعث ميشود فرد بتواند چارچوببندی و تفسیر مجدد تجارب خود را شکل بدهد
و شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد .از سوی دیگر به سبب توسعه و گستردگي

فرد

فعالیتهای مدیریتي واحد تجاری ،دادههای حسابداری جایگاه مهمي در مدیریت بنگاه ها

یو

دارند .بنابراین ،اطالعات باید اتکاپذیر باشااند تا نتایج فعالیتهای مالي بتواننااد در کمک به

سازم

فرآیند تصمیمگیری مدیریت و دیگر گروهها یاری دهنده باشااند .کاهش رفتارهای متقلبانه

انی

در سایه افزایش هوش معنوی حسابداران ،عالوه بر صورتهای مالي و نتایج فعالیت

بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

شاارکتها ،اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار ميدهد .از این رو ،در بسیاری از کشااورها،
تقویت ابعاد معنوی حسابداران و گروههای حرفهای نظیر حسابرسااي داخلي ،حسابرسي
مسااتقل و مشاورههای گواهي شده جایگاه مهمي پیدا کرده است .امروزه کیفیت

صحت گزارشهای مالي در بیان اطالعات مربوط به عملیات شرکت ،خصوصاً جریانهای
نقدی مورد انتظار ،به منظور آگاه نمودن سرمایه گذاران است .طبق بیانیه مفهومي شماره یک
هیئت استانداردهای حسابداری مالي ،گزارشگری مالي باید «اطالعات سودمندی فراهم نماید
که سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را در انجام تصمیم گیری های منطقي یاری نماید» .در این
میان حسابداران که تهیه کننده این صورتهای مالي هستند بایستي از صالحیت فني و اخالقي
الزم برخوردار باشند .پژوهش حاضر به بررسي رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت
صورتهای مالي ميپرداخت .آزمون فرضیهها نشان داد بین هوش معنوی حسابداران و
کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین هوشیاری ،جهتگیری
دروني ،معنا و مفهوم ،حقیقت و صداقت و تمامیت و کلیت حسابداران با کیفیت صورتهای
مالي رابطه معناداری وجود دارد .از سوی دیگر بین خوبي و وجود و شخصیت حسابداران با

بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

گزارشگری مالي بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .کیفیت گزارشگری مالي ،دقت و

205

کیفیت صورتهای مالي رابطه معناداری وجود ندارد .پژوهشهای انجام شده پیرامون رابطه بررس
بین هوش معنوی و سایر متغیرها از جمله عملکرد حسابرسان و خدمات سازماني (الالتندو و ی

پرادهان2018 ،؛ اختر و همکاران2018 ،؛ هنیفي2012،؛ حاجیها و مالسلطاني،)1395،

تأثیر

عوام

مدیریت کارآمد (آمرام و دیریر2009 ،؛ انور و همکاران ،)2015 ،نشان از تأیید روابط بین

ل

این متغیرها با هوش معنوی بوده است .بر اساس نتایج پژوهش ميتوان پیشنهاد کرد مدیران و

فرد

رهبران دنیای کسب و کار فعلي شرایطي را فراهم آورند تا حسابداران شرکت که از هوش

یو

معنوی باال ،یکپارچه و چند بعدی برخوردار شوند تا بتوانند در راستای تهیه اطالعات مالي سازم
کامل ،صحیح و غیر جانبدارانه کمک نمایند .این موضوع باعث ميشود که شرکتها بخش انی

مهمي از مسئولیتهای اجتماعي خود را به اجرا درآورند .همچنین مدیران ميتوانند با

بر

خالقی

بکارگیری روشهای خالقانه و بدیع ،استفاده از هوش معنوی که فراتر از هوش منطقي و

ت

عاطفي است را عنصر حل مسائل و مشکالت در محیط کار قرا دهند.

مدیرا
ن
….
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سپاسگزاری :این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران غرب است .نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از همکاری و مساعدت همه عزیزاني
که در این پژوهش ما را یاری نموده اند سپاسگزاری نمایند.
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 اولین. مدیریت و رهبری سازمان ها با تکیه بر هوش معنوی.)1392( . فریبا، یعقوب؛ ممبیني،ممبیني
. موسسه بین المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي. شیراز.کنفرانس ملي حسابداری و مدیریت
 بررسي رابطه بین ویژگيهای شخصیتي با.)1393(  بهنام، علي؛ مکوندی، پرویز؛ دالور،میرزاخاني
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