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Abstract
The purpose of the study is to examine the impact of human resource situation in 

audit firms on audit quality. The study population consisted of active personnel in 
audit firms, the statistical sample of the research was selected in terms of some criteria 
and the convenience sampling method (number of 384 people). The evaluating of 
human capital, Four indicators explore consists of technical and ethical characteristics, 
Hiring and application, training, promotion and remuneration. Data were collected 
using a questionnaire. To test the hypotheses, the multiple regression was used. The 
audit quality was measures by the nine different scales. The results showed that the 
training, promotion and remuneration of audit firms is significantly related to the level 
of audit quality, so that firms with appropriate staff leverage, provide a higher audit 
quality to clients. The results show that the training, promotion and remuneration 
are significantly different between the high-quality and low-quality audit firms, so 
that firms with appropriate staff leverage, provide a higher audit quality to clients. 
the relationship between higher age, technical and ethical characteristics, hiring 
and application procedure audit firm and audit quality was not found. This research 
provides valuable insights into the development of theoretical foundations of human 
capital in audit firms. This can help the audit profession and standards setters to make 
rules and regulations more practical.
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چکیده
است.  حسابرسی  کیفیت  بر  حسابرسی  مؤسسات  انسانی  سرمایه ی  وضعیت  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
جامعه ی آماري پژوهش حاضر متشکل از کارکنان فعال در مؤسسات حسابرسی است. نمونه ی آماری پژوهش نیز 
با لحاظ برخی معیارها و به روش در دسترس انتخاب شد )تعداد 384 نفر(. به منظور بررسی وضعیت سرمایه ی 
انسانی چهار شاخص ویژگی های فنی و اخالقی، رویه های استخدام و به کارگیری، آموزش و رویه های ارتقا و پاداش 
کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از دو ابزار پرسشنامه و چک لیست گردآوری گردید. جهت آزمون 
فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. کیفیت حسابرسی نیز با نه شاخص متفاوت اندازه گیری شد. 
یافته های پژوهش نشان داد شاخص های رویه ی آموزش و رویه ی  ارتقا و پاداش با کیفیت حسابرسی مرتبط است و 
اهرم کارکنان مناسب موجب ارائه ی کیفیت باالی حسابرسی به صاحبکاران می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان 
مؤسسه ي  کارکنان  اهرم  و  بوده  مؤثر  کیفیت حسابرسی  بر  کارکنان  پاداش  و  ارتقا  و  آموزش  رویه ی  که  می دهد 
حسابرسی کیفیت باالی حسابرسی را در پی دارد. همچنین تأثیر معناداری در بررسی شاخصه ی ویژگی های فنی و 
اخالقی، رویه ی استخدام و به کارگیری کارکنان و قدمت مؤسسه ی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. 
این پژوهش بینش ارزشمندی جهت توسعه ی مبانی نظری سرمایه انسانی در مؤسسات حسابرسی فراهم می کند. 
این موضوع می تواند به حرفه ی حسابرسی و تدوین کنندگان استانداردها جهت بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت 

در مؤسسات حسابرسی آن ها کمک کند.

واژههایکلیدی: اهرم کارکنان، سرمایه انسانی، قدمت حسابرسی، کیفیت حسابرسی
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1- مقدمه
ریشه ی پژوهش ها بر روی کیفیت حسابرسی تاریخچه ی طوالنی دارد و این موضوع بدین دلیل که 
علت بقای حرفه ی حسابرسی در گروی کیفیت حسابرسی است، طبیعی است )فرانسیس، 2011(. 
حسابرسی بدون برخورداری از اعتماد عمومی ارزشی ندارد و اعتماد عمومی در گرو کیفیت حسابرسی 
است )میجور و وانسترالین، 2012(. به دلیل این که گزارش دهی مالی معتبر برای عملکرد بهینه ی بازار 
سرمایه ضروری است، لذا کیفیت حسابرسی دغدغه و نگرانی مهمی برای استانداردگذاران تلقی می شود 

)بولکستین، 2003(.
شاخص های متعددی کیفیت حسابرسی مؤسسات را تحت تأثیر قرار می دهد، با این وجود بخش 
بزرگی از کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی به کیفیت و نحوه ی عملکرد کارکنان آن متکی است. 
توجه به سرمایه ی انسانی بهبود عملکرد مؤسسات را در پی دارد و دانش و تخصص متفاوت کارکنان 
می تواند با ایجاد تفکرات متفاوت در مؤسسه و ارائه بحث های ناهمگون عالوه بر رشد و شکوفایی 
کارکنان، کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد )هاسو و همکاران، 2007؛ کانگ و همکاران، 2017( و به 
دلیل عدم قابلیت الگوبرداری در کوتاه مدت می تواند نقشی مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای مؤسسات 
ایفاء کند )چنگ و همکاران، 2009(. تخصیص بهینه ی کارکنان در بین صاحبکاران مختلف، تخصص 
باال، آموزش مداوم و اشتراک گذاری دانش آنان کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد )بیلز و 
همکاران، 2014(. لذا با توجه به این که کیفیت خدمات مؤسسات متکی به توانایی کارکنان است، 
سرمایه ی انسانی نقشی کلیدی در موفقیت یا شکست مؤسسات حسابرسی دارد )بروچلر و همکاران، 

.)2004
تغییر سریع محیط فعالیت حسابرسان، وجود صاحبکاران با فعالیت های مختلف، مسافرت های 
با گروه های کاری مختلف، فشار کاری جهت  کاری، سیستم های حسابداری متفاوت، همکاری 
شده  انجام  کاری  ساعات  قبال  در  مداوم  پاسخگویی  و  قوی  مراتبی  سلسله  محیط  کار،  اتمام 
)بریرلی، گیویلیام، 2003(.  بوده  انسانی در مؤسسات حسابرسی  چالش های مدیریت سرمایه ی 
اقدامات مؤسسات حسابرسی در توجه به سرمایه ی انسانی از جنبه های ویژگی های فنی و اخالقی 
نحوه ی  بر  آموزش و سیاست جبران خدمت کارکنان  به کارگیری،  و  استخدام  کارکنان، رویه ی 
می دهند،  قرار  توجه  مورد  را  مذکور  شاخصه های  که  مؤسساتی  و  است  مؤثر  کارکنان  عملکرد 
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه می دهند )بیانیه ی شماره ی 7 انجمن حسابداران رسمی 

انگلستان(.
در صورتی که مؤسسات حسابرسی اهمیت و ارزش نیروی انسانی خود را درک کرده باشند و آن را 
به عنوان سرمایه ی اصلی مؤسسه تلقی کنند و در راستای ارتقای جایگاه علمی، حرفه ای و تخصصی 
آن ها گام بردارند، می توانند با بهبود در نحوه ی رسیدگی کارکنان و رعایت الزامات و استانداردهای 

حاکم بر فعالیت مؤسسه موجب کاهش فشارهای داخلی و بیرونی تحمیل شده به مؤسسه شوند.
بیانیه ی شماره ی 7 انجمن حسابداران رسمی انگلستان سرمایه انسانی در مؤسسات حسابرسی 
را از چهار بعد الف( ویژگی های فنی و اخالقی، ب( نحوه ی استخدام و به کارگیری، پ( نحوه ی 
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آموزش کارکنان و ت( میزان مزایا و پاداش مورد توجه قرار می دهد و معتقد است که توجه به 
جنبه های مذکور می تواند بر عملکرد و کیفیت کار کارکنان تأثیرگذار باشد.

موفقیت مؤسسات در حرفه ی حسابرسی نیازمند وجود سرمایه ی انسانی مناسب است و حرفه ی 
حسابرسی بیش از هر دارایی دیگری به نیروی کار ماهر و مسلط نیاز دارد )چانگ و همکاران، 
2011(. بهبود توانایی کارکنان موجب تأثیرگذاری بر کیفیت نتایج عملکرد حرفه ای آن ها می شود 
و نحوه ی عملکرد آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد که در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی را در پی 

دارد )کالونکی و همکاران، 2016(.
کیفیت  بر  حسابرسی  مؤسسات  در  انسانی  سرمایه ی  به  مربوط  شاخصه های  تأثیر  دلیل  به   
حسابرسی انجام پژوهش در زمینه ی تأثیر سرمایه ی انسانی مؤسسات بر کیفیت حسابرسی حائز 
اهمیت است. این پژوهش سعی در بررسی اثر وضعیت منابع انسانی از چهار جنبه شامل الف( 
توجه به ویژگی های فنی و اخالقی حسابرسان، ب( نحوه ی استخدام و به کارگیری، پ( نحوه ی 

آموزش کارکنان و ت( میزان مزایا و پاداش بر کیفیت حسابرسی مؤسسات دارد. 
جنبه ی  چهار  از  حسابرسی  کیفیت  بر  انسانی  سرمایه ی  اثر  زمینه ی  در  این که  به  توجه  با 
مدنظر پژوهش )مطابق با دیدگاه بیانیه ی شماره ی 7 انجمن حسابداران رسمی انگلستان( تاکنون 
این پژوهش  این زمینه حائز اهمیت است. هدف  انجام پژوهش در  انجام نشده است،  پژوهشی 
حسابرسی  کیفیت  در  بهبود  است.  حسابرسی  کیفیت  بر  انسانی  سرمایه ی  وضعیت  اثر  بررسی 
مؤسسات  شرکای  که  صورتی  در  می کند.  فراهم  حسابرسی  گزارشات  به  توجه  برای  را  زمینه 
اهمیت و ارزش نیروی انسانی مؤسسه را درک کرده و آن ها را به عنوان سرمایه های اصلی مؤسسه 
بشناسند، به آن ها اعتماد کرده و با تالش در راستای ارتقای جایگاه علمی و تخصصی سرمایه های 
انسانی خواهند توانست به عملکرد برتر و در نتیجه مزیت رقابتی دست یابند و از فشارهای درونی 

و بیرونی تحمیل شده به خود و مؤسسه بکاهند )بیگی، فطرس، 1389(.

٢-مبانینظریپژوهش
1-٢-سرمایهیانسانی

وجود کارکنان مناسب در مؤسسات حسابرسی با افزایش سرعت و دقت در رسیدگی و ایجاد رضایت 
در دیدگاه صاحبکاران منجر به ارائه ی خدمات باکیفیت در بازه ی زمانی کمتر )ظرفیت تولید( و جذب 

صاحبکاران جدید و حفظ صاحبکاران فعلی )ظرفیت فروش( می شود )المبوگلیا، مانسینی، 2020(.
و  کارکنان  فعالیت  مراتبی  محیط سلسله  وجود  که  می کنند  بیان  همکاران)2009(  و  چنگ 
پاسخگویی مداوم آن ها مطابق با برنامه ی زمانی به رده های باالتر بر نحوه ی فعالیت کارکنان مؤثر 
بوده و عاملی تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی است. از این رو نحوه ی مدیریت سرمایه ی انسانی در 

مؤسسات حسابرسی حائز اهمیت است.
کارکنان دارای ویژگی های متفاوتی هستند و تعیین برچسب دقیق مناسب بودن یا نبودن برای 
آن ها امکان پذیر نیست. با این وجود برخی ویژگی های سرمایه ی انسانی همچون دانش، تجربه 
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)کانگ و همکاران، 2017(.  تأثیرگذار است  بر عملکرد مؤسسات حسابرسی  و مهارت کارکنان 
شاخصه های متعددی مربوط به سرمایه ی انسانی وجود دارد که بر نحوه ی عملکرد حرفه ای آنان 
مؤسسات حسابرسی  که  می کنند  بیان   )2010( وانگ  و  ریچلت  که  به طوری  است،  تأثیرگذار 
باکیفیت با استفاده از سیستم مناسب استخدام سعی در به کارگیری کارکنان با صالحیت باال، 
آموزش مناسب و ایجاد تخصص در آنان دارند که این موضوع منجر به ارائه ی کیفیت باالتر می شود. 
مناسب  استخدام  سیستم  که  مؤسساتی  که  می کنند  بیان   )2017( همکاران  و  بک  همچنین 
شایسته گزینی دارند و به آموزش کارکنان و سیستم مزایا و جبران خدمت آنان توجه می کنند، 
کیفیت حسابرسی باالتری را به بازار ارائه می دهند. بیانیه ی شماره ی 7 انجمن حسابداران رسمی 
انگلستان سرمایه ی انسانی مؤسسات حسابرسی را از چهار جنبه الف( ویژگی های فنی و اخالقی 
حسابرسان، ب( نحوه ی استخدام و به کارگیری، پ( نحوه ی آموزش کارکنان و ت( میزان مزایا 
و پاداش کارکنان مورد توجه قرار می دهد. از دیدگاه بیانیه ی مذکور گرچه تعیین شاخص دقیق 
برای بررسی هر یک از جنبه های مذکور اقتضایی بوده و تحت تأثیر محیط فعالیت حسابرسان 
و ویژگی های مختلف مؤسسه همچون ساختار مالکیت، عملکرد مالی مؤسسه و اهمیت اخالق 
در مؤسسه قرار دارد، ولی توجه مؤسسات حسابرسی به جنبه های مذکور می تواند سطح کیفیت 

حسابرسی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

1-1-٢-ویژگیهایفنیواخالقیحسابرسان
بیانیه ی شماره ی 7 انجمن حسابداران رسمی انگلستان ویژگی های فنی و اخالقی حسابرسان 
را شاخصه هایی در نظر می گیرد که مرتبط با رفتار و عملکرد فردی کارکنان مؤسسه بوده و بدون 
توجه به محیط و فرآیند حسابرسی مؤسسه میزان آن در افراد مختلف، متفاوت است که می تواند 
بر نحو ه ی عملکرد فردی و در نهایت کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد. از دیدگاه بیانیه ی مذکور 
ویژگی های فنی و اخالقی حسابرسان شاخصه هایی همچون یادگیری حین اجرای کار، وجدان کاری 
در انجام وظایف محوله، رعایت اصول اخالقی و حرفه ای، توجه به بودجه ی زمانی، رعایت ساختار 
سلسله مراتبی و پاسخگویی مداوم در قبال کار انجام شده را در بر می گیرد. چانفنگ )2020( در 
بررسی ویژگی های فنی و اخالقی حسابرسان بیان می کند که حسابرسان باید دارای ویژگی های 
با  آن  بهبود  و  فعالیت صاحبکار  فهم  و ذکاوت )ذهن کاوشگر در  اخالقی همچون هوش  و  فنی 
گذشت زمان(، جامعیت بینی )همه جانبه دیدن فعالیت صاحبکاران و درک ارتباطات درون سازمانی 
صاحبکاران(، رعایت ساختار سلسله مراتبی )پاسخگویی مداوم به همکاران همتراز و رده ی حرفه ای 
در محیط  ترس  ایجاد  عدم  و  پرسنل صاحبکاران  با  )توانایی همدلی  مردمی  مهارت های  باالتر(، 
صاحبکاران(، رهبری )مدیریت صحیح زمان و اولویت بندی مناسب انجام فعالیت های حسابرسی(، 
مهارت های ارتباطی مؤثر )ارتباطات مؤثر با صاحبکاران و درک دیدگاه آنان با حفظ استقالل(، توانایی 
تصمیم گیری )توانایی ایجاد ارتباطات بین مستندات( باشند که تفاوت در چنین ویژگی هایی موجب 
ایجاد تفاوت در عملکرد فردی حسابرسان خواهد شد و به تبع آن کیفیت حسابرسی مؤسسه را 
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تحت تأثیر قرار می دهد.
هاکابون )2019( در بررسی ویژگی های فنی و اخالقی حسابرسان بیان می کند که این ویژگی ها 
می توانند بر توانایی کارکنان در بررسی فرآیندها، نحوه ی مراوده جهت حل مسأله، مدیریت و ایجاد 
ارتباط بین مستندات، قدرت مذاکره و حل ابهامات و مشکالت مؤثر باشند و از این رو تفاوت در 
ویژگی های فنی و اخالقی حسابرسان می تواند کیفیت حسابرسی مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد.

ساماگائو و رودریگز )2016( در بررسی اثر سرمایه انسانی بر عملکرد مؤسسات حسابرسی نشان 
می دهند که ویژگی های فنی مختلف کارکنان و روابط بین این ویژگی ها بر عملکرد آنان مؤثر است و 
با توجه به این که حرفه ی حسابرسی متکی بر خدمات فکری است که تحت تأثیر چنین ویژگی هایی 

قرار دارد. لذا ویژگی های فنی کارکنان می تواند بر کیفیت حسابرسی مؤسسه تأثیرگذار باشد. 

٢-1-٢-نحوهیاستخداموبهکارگیری
از دیدگاه بیانیه ی شماره ی 7 انجمن حسابداران رسمی انگلستان رویه ی استخدام و به کارگیری 
کارکنان توسط مؤسسه می تواند سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و مؤسساتی که 
شاخص های مناسب و منطقی برای استخدام کارکنان در نظر گرفته اند، توانایی ارائه ی خدمات باکیفیت 
باالتری به بازار دارند. استخدام و به کارگیری افراد با توانایی باال در انجام وظایف حرفه ای، موفقیت 
مؤسسه ی حسابرسی در دستیابی به اهدافش را در پی دارد. فرآیند استخدام و به کارگیری افراد مورد 
نیاز در مؤسسات حسابرسی تحت تأثیر شاخصه های مختلفی همچون تجربه، تحصیالت، اعتماد به 
نفس، ریسک پذیری، ویژگی ظاهری، تعهد باالی کاری و وقت شناسی قرار می گیرد و مؤسساتی که 
شاخصه های مذکور را در زمان استخدام و به کارگیری کارکنان مورد توجه قرار می دهند، توانایی ارائه ی 
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند )کانگ و همکاران، 2017؛ کال و همکاران، 2017؛ آندرسون 

و همکاران، 2012(. 
توجه به تجربه ی کارکنان در فرآیند استخدام می تواند سطح عملکرد حرفه ای مؤسسه را تحت 
تأثیر قرار دهد. حسابرسان باتجربه ساختار حافظه ی پیچیده ای دارند که در مسائل مختلف، آن ها 
را قادر می سازد تا با سنجش دقیق ریسک حوزه های کاری صاحبکاران و شناسایی نقاط پرریسک، 
انجام دهند به طوری که در  را  بتوانند حسابرسی مؤثرتری  تا  به کار گیرند  را  رویه های مناسب 
برخورد با مسائلی که برای اولین بار مواجه می شوند تصمیم گیری مناسب تری انجام دهند )کانگ و 
همکاران، 2017(. توجه به تجربه کارکنان در زمان استخدام و به کارگیری به معنای اهمیت نحوه ی 
انجام فرآیند کاری و تصمیم گیری کارکنان از دیدگاه مؤسسه ی حسابرسی است و مؤسساتی که 
اقدام به استخدام کارکنان با تجربه می کنند، توانایی ارائه ی کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند 

)المبوگلیا؛ مانسینی، 2020(. 
مؤسساتی که سطح تحصیالت کارکنان را در زمان استخدام و به کارگیری آنان مورد توجه قرار 
می دهند، توانایی باالتری در ارائه کار با کیفیت مناسب تری به بازار دارند. کارکنان با تحصیالت 
باال می توانند اطالعات باکیفیت تری به مقامات باالتر خود ارائه دهند، نحوه ی رسیدگی و استنباط 
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از سایر کارکنان  بهتر  با تحصیالت کم تر مناسب تر است و  به کارکنان  از مستندات نسبت  آنان 
قادر به شناسایی معامالت غیرعادی هستند )کال و همکاران، 2017(، بنابراین انتظار می رود که 
تحصیالت باالی کارکنان مؤسسه ي حسابرسی سبب بهبود کیفیت حسابرسی شود. مؤسساتی که 
در فرآیند استخدام و به کارگیری، سطح تحصیالت کارکنان را مورد توجه قرار می دهند، کیفیت 
و  بک  پژوهش  نتایج   .)2020 مانسینی،  و  )المبوگلیا  می دهند  ارائه  بازار  به  باالتری  حسابرسی 
رابطه  از  انسانی در مؤسسات حسابرسی حاکی  بررسی سنجش سرمایه ی  همکاران )2017( در 
مثبت بین سطح تحصیالت حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی شرکت های صاحبکار بوده است. داو 
و همکاران )2018( نشان دادند که سطح تحصیالت کارکنان مؤسسه ي حسابرسی با تجدید ارائه 
صورت های مالی در سال بعد رابطه ی منفی دارد که ناشی از تأثیر مثبت سطح تحصیالت پرسنل 

بر ارتقای کیفیت رسیدگی و کاهش ریسک ارائه ی اطالعات مالی نادرست است. 
است.  مؤثر  آنان  نحوه ی عملکرد حرفه ای  بر  استخدام  زمان  در  کارکنان  تعهد  به سطح  توجه 
کارکنان متعهد مؤسسه ي حسابرسی بدون توجه به سیستم نظارت مؤسسه بر کارکنان تا زمان 
کسب مستندات کافی و مناسب تالش می کنند و با وقت شناسی مداوم در راستای بهبود کیفیت 
حسابرسی تالش می کنند، همچنین کارکنان با تعهد باالی کاری خارج از ساعات کاری با صاحبکاران 
در راستای انجام کار به صورت حرفه ای در ارتباط هستند )آندرسون و همکاران، 2012(. مؤسساتی 
که در فرآیند استخدام و به کارگیری تعهد کارکنان را مورد توجه قرار می دهد و نحوه ی مراودات 
کارکنان با صاحبکاران را مورد توجه قرار می دهند، کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه می دهند 

)المبوگلیا، مانسینی، 2020(.

3-1-٢-آموزشسرمایهیانسانیدرمؤسساتحسابرسی
نظریه ی سرمایه ی انسانی شولتز )1960( بیان می کند که آموزش سرمایه ی انسانی با بهبود در 
این که  آنان شده و ضمن  توانایی های  و  افزایش سطح دانش، مهارت ها  به  دیدگاه کارکنان منجر 
رضایت از عملکرد کارکنان و بهبود عملکرد شرکت را در پی دارد، خاصیت انباشت شوندگی نیز دارد. 
حفظ دانش و توانایی های کارکنان مؤسسه ی حسابرسی با آموزش مداوم آنان در ارتباط است. از 
دیدگاه بیانیه ی شماره ی 7 انجمن حسابداران رسمی انگلستان آموزش سرمایه ی انسانی در مؤسسات 
حسابرسی از دو جنبه ی آموزش دانشگاهی و آموزش حین کار مورد توجه قرار می گیرد. آموزش 
دانشگاهی کارکنان را قادر می سازد تا تخصص، مهارت و نگرش های خود را برای بهبود عملکرد 
حرفه ای و ایجاد مزیت رقابتی به کار گیرند و آموزش حین کار موجب توجه به دیدگاه افراد رده ی 
باالی مؤسسه در حین کار شده که زمینه را برای بهبود کیفیت حسابرس فراهم می آورد. در کوتاه مدت 
آموزش کارکنان هزینه ی منابع انسانی باالتری را متحمل نموده و به تبع آن سود عملیاتی مؤسسات 
کاهش می یابد، در صورتی که در بلندمدت منابع انسانی آموزش دیده با ارائه ی خدمات باکیفیت 
و جذب صاحبکاران زمینه را برای افزایش سود عملیاتی و پایداری در کسب سود و بهبود کیفیت 
حسابرسی فراهم می آورند )چن و همکاران، 2020(. سان و همکاران )2012( عقیده دارند که گرچه 



بهزاد بیگ پناه  و همکاران | تاثیر وضعیت سرمایه ی انسانی در موسسات حسابرسی بر کیفیت ... |       | 135

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهسوم|تابستان1400

آموزش دانشگاهی عنصری حیاتی در شکل گیری سرمایه ی انسانی است ولی آموزش حرفه ای حین 
کار مطابق با انتظارات کارکنان نسبت به آموزش دانشگاهی اثربخشی باالتری دارد و بهبود عملکرد و 

افزایش کیفیت حسابرسی را در بر دارد. 
سطح آموزش باال در مؤسسه ي حسابرسی موجب تالش کارکنان در راستای حفظ صاحبکاران 
اشتباهات صاحبکاران  و  ردیابی خطا  در  باال  توانایی  در جذب صاحبکاران جدید،  فعلی، سعی 
می گردد که در نهایت موجب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. چنگ و همکاران )2009( در 
کیفیت  و  حسابرسی  مؤسسات  توسط  انسانی  منابع  روی  بر  سرمایه گذاری  بین  ارتباط  بررسی 
حسابرسی نشان دادند که مخارج آموزش پرسنل، ماندگاری پرسنل مؤسسه و تعداد حسابداران 
رسمی فعال در مؤسسه ی حسابرسی اثر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارند و مؤسسات حسابرسی 
بزرگ به دلیل پرداخت مزایا و پاداش بیشتر به پرسنل و هزینه ی آموزش باالتر پرسنل، سطح 

کیفیت حسابرسی باالتری دارند.
مؤسساتی که به آموزش حین کار توجه دارند و در رابطه با محتوای کالس های آموزشی مؤسسه 
آموزش  این  لذا  و  باشند  داشته  مؤثرتری  آموزشی  می توانند  می کنند،  نظرسنجی  کارکنان  از 

می تواند بر سطح کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.

4-1-٢-ارتقاوپاداشسرمایهیانسانیدرمؤسساتحسابرسی
سطح مزایای پرداختی به کارکنان بر نحوه ی عملکرد حرفه ای آنان تأثیرگذار است و عملکرد 
حرفه ای کارکنان سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد )کانگ و همکاران، 2017(. 
سیستم ارتقا و پاداش مناسب می تواند ویژگی های شخصی و رفتاری کارکنان را پرورش و توسعه 
انگلستان  انجمن حسابداران رسمی  بیانیه ی شماره ی 7  از دیدگاه  ارتقا و پاداش  دهد. سیستم 
دو جنبه ی الف( ترفیع و پیشرفت شغلی و ب( مزایا و پاداش مادی را مورد توجه قرار می دهد 
که دسته ی اول مواردی همچون حس موفقیت، احساس رشد، توسعه ی مهارت ها و استعدادهای 
کارکنان را مورد توجه قرار می دهد و دسته ی دوم به دو صورت الف( مزایای مستقیم )حقوق و 
دستمزد و سایر مزایای پرداختی به کارکنان( که رفاه کوتاه مدت کارکنان را در پی دارد و ب( 
مزایای غیرمستقیم )انجام هزینه از طرف مؤسسه برای آموزش حرفه ای و سایر موارد مشابه( که 

با ایجاد دانش حرفه ای، آینده شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد، در بر می گیرد.
در  حسابرسی  مؤسسات  مستقیم  سرمایه گذاری  که  دادند  نشان   )2017( همکاران  و  کانگ 
نیروی انسانی )پرداخت مزایای بیشتر( نسبت به سرمایه گذاری غیرمستقیم )آموزش کارکنان(، 
در بهبود کیفیت حسابرسی مؤثرتر است و مؤسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل وجود منابع مالی 
بیشتر با پرداخت مزایای بیشتر، توانایی باالیی در جذب پرسنل با تحصیالت و تجربه باالتر دارند. 
همامی)2020( نشان داد که سطح مزایای مستقیم و غیرمستقیم کارکنان مؤسسه ي حسابرسی 
حسابرسی  مؤسسه ي  کارکنان  مستقیم  مزایای  بودن  کم  و  است  مؤثر  آنان  شغلی  عملکرد  بر 
از چشم انداز شغلی و مزایای غیرمستقیم کسب شده توسط کارکنان جبران  به وسیله ی درک 
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به صورت  آموزشی  برگزاری کالس های  و  به کارکنان  مزایای مستقیم  پرداخت  می شود. گرچه 
همراستا می توانند بهبود کیفیت حسابرسی را در پی داشته باشند ولی اثر پرداخت مستقیم مزایا 

نسبت به برگزاری کالس آموزشی مؤثرتر است.

٢-٢-اهرمکارکنان
شاخص اهرم کارکنان بیان می کند که با افزایش میزان ساعت کار کارکنان باتجربه بهتر، به دو 
دلیل الف( توانایی باالی کارکنان ارشد در کسب شواهد کافی و مناسب و ب( زمان بیشتر از طرف 
کارکنان ارشد برای نظارت بر نحوه عملکرد سایر کارکنان، کیفیت حسابرسی را افزایش می دهد. 
هاریس و ویلیامز)2020( بیان می کنند که استفاده از کارکنان ارشد و نسبت باالی کارکنان ارشد 
مؤسسه )شرکا و مدیران و سرپرستان( به سایر کارکنان حرفه ای حاکی از آن است که مؤسسه به 
اندازه ی کافی زمان و امکانات کافی برای نظارت بر فعالیت کارکنان حسابرسی را دارد و می تواند 
با کسب شواهد کافی و مناسب کیفیت حسابرسی باالتری را ایجاد نماید. لذا انتظار می رود که با 

باالرفتن اهرم کارکنان مؤسسه کیفیت حسابرسی بهبود یابد. 

3-٢-قدمتمؤسسهحسابرسی
افزایش سن مؤسسات حسابرسی بلوغ کسب و کار آن ها را در پی دارد و گذشت زمان منجر 
که  می شود  حسابرسی  مؤسسه ي  برند  برای  ارزش  ایجاد  همچنین  و  باالتر  تجربه ی  کسب  به 
جانب  حرفه ای  تصمیم گیری های  در  حسابرسی  مؤسسات  که  می گردد  موجب  موضوع  این 
احتیاط بیشتری را رعایت کنند. بنابراین قدمت مؤسسه ي حسابرسی می تواند افزاینده ی کیفیت 
حسابرسی باشد. گالنا و سیناگا )2019( نشان دادند که مؤسسات حسابرسی با قدمت باال به دلیل 
ایجاد ساختار مناسب با گذشت زمان، شناخت در بازار و دارا بودن سهم از بازار، دارا بودن کارکنان 

با تحصیالت و تجارب باالتر می توانند کیفیت حسابرسی باالتری را ارائه دهند.
احتمال کشف  و  انسانی حسابرس  تأثیر سرمایه ی  بررسی  و علیخانی )1399( در  مرانجوری 
ارائه ی  تجدید  احتمال  و  حسابرسی  شرکای  تحصیالت  بین  ارتباط  مالی،  صورت های  تحریف 
صورت های مالی و تأثیر تجربه ی شریک بر ارتباط بین تحصیالت شرکا و احتمال تجدید ارائه ی 
صورت های مالی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنان نشان داد که تحصیالت شرکا موجب کاهش 
سطح تجدید ارائه صورت های مالی می شود و تجربه شرکا میزان ارتباط بین تحصیالت شرکا و 

احتمال تجدید ارائه ی صورت های مالی را تقویت می کند. 
بر  با تأکید  ارائه ی صورت های مالی  اعتمادی و همکاران )1396( در بررسی احتمال تجدید 
تعداد شرکای مؤسسه و دوره تصدی حسابرس، سطح  افزایش  نقش حسابرس نشان دادند که 
تجدید ارائه ی صورت های مالی سال قبل را افزایش می دهد و تخصص حسابرس بر سطح تجدید 
ارائه ی  تجدید  داخلی سطح  پیشین  پژوهش های  در  نیست.  تأثیرگذار  مالی  ارائه ی صورت های 
صورت های مالی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار گرفته، در حالی که در این 
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پژوهش از میانگین نه شاخص تأثیرگذار بر سطح کیفیت حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت 
تعداد شرکا، تحصیالت  استفاده شده است. همچنین در پژوهش های صورت گرفته  حسابرسی 
شرکا، دوره ی تصدی مؤسسه و تجربه ی شرکا مورد توجه محققان قرار گرفته و سایر ویژگی های 
آموزش  سیاست  کارکنان،  به کارگیری  و  استخدام  سیستم  مؤسسه،  ارشد  کارکنان  به  مربوط 

مؤسسه و سیستم ارزیابی و ارتقا و پاداش مورد توجه قرار نگرفته است.
کارکنان  اخالقی  و  فنی  ویژگی های  کرد:  بیان  می توان  شده  مرور  پژوهش های  به  توجه  با 
مانسینی،  )المبوگلیا،  مؤسسات  به کارگیری  و  استخدام  رویه ی   ،)2020 مانسینی،  )المبوگلیا،  
2020(، آموزش کارکنان )چن و همکاران، 2020؛ سان و همکاران، 2012(، سطح تحصیالت )داو 
و همکاران، 2018( و تجربه ی حسابرسان )بروچلر و همکاران، 2004(، مخارج آموزش، ماندگاری 
پرسنل و تعداد حسابداران رسمی فعال در هر مؤسسه حسابرسی، دانش متفاوت سرمایه ی انسانی 
)هاسو و همکاران، 2007(، اهرم کارکنان )هاریس، ویلیامز، 2020( و قدمت مؤسسه ي حسابرسی 

)گالنا، سیناگا، 2019( عواملی تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی هستند.
بنابراین با توجه به مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش فرضیاتی به شرح زیر ارائه گردیده است:

فرضیهی1: شاخصه های مربوط به مهارت های فنی و اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیر 
دارند.

فرضیهی٢: شاخصه های مربوط به رویه ی استخدام و به کارگیری کارکنان مؤسسه بر کیفیت 
حسابرسی تأثیر دارند.

فرضیهی3: شاخصه های مربوط به آموزش کارکنان مؤسسه بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارند.
کیفیت  بر  مؤسسه  کارکنان  پاداش  و  ارتقا  رویه های  به  مربوط  شاخصه های   :4 فرضیهی

حسابرسی تأثیر دارند.

3-روششناسیپژوهش
محقق  پرسشنامه ی  ابزار  دو  از  اطالعات  و  داده ها  گردآوری  منظور  به  حاضر  پژوهش  در 
ساخته برای جمع آوری اطالعات کارکنان و چک لیست برای اطالعات مربوط به قدمت و اهرم 
کارکنان مؤسسات استفاده شده است. پرسشنامه شامل شش بخش بوده که بخش نخست آن 
به ویژگی های فردی پاسخ دهندگان و ویژگی های عمومی مؤسسه آنان )9 سؤال( پرداخته است. 
بخش دوم مربوط به شاخص های مرتبط با کیفیت حسابرسی شامل 9 سؤال )سؤاالت 10 تا 18(، 
بخش سوم مربوط به ویژگی های فنی و اخالقی حسابرسان شامل 7 سؤال )سؤاالت 19 تا 25(، 
بخش چهارم مربوط به رویه های استخدام و به کارگیری شامل 10 سؤال )سؤاالت 26 تا 35(، 
بخش پنجم مربوط به آموزش کارکنان شامل 4 سؤال )سؤاالت 36 تا 39( و بخش ششم مربوط 
به مزایا و پاداش کارکنان شامل 4 سؤال )40 تا 43( بوده است که برای پاسخ های کاماًل مخالف 
امتیاز 1، مخالف امتیاز 2، نظری ندارم امتیاز 3، موافق امتیاز 4 و کاماًل موافق امتیاز 5 بر اساس 

مقیاس لیکرت در نظر گرفته شد.
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به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. بدین منظور 
سؤاالت پژوهش پس از تدوین در اختیار پنج نفر از استادان و صاحب نظران حرفه ی حسابرسی 
که دارای شاخصه تجربه باالی 30 سال بودند، قرار گرفت تا نسبت به روایی سؤاالت اظهارنظر و 

تأیید نمایند. همچنین برای پایایی پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شده است.
 

4-جامعهونمونهیآماریپژوهش
جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کارکنان ارشد مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس 
و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی است. برای انتخاب نمونه شرط دارا بودن گرید حرفه ای کارکنان 
مالک انتخاب قرار گرفته است. با توجه به نبود آمار دقیق از پرسنل کلیه ی مؤسسات حسابرسی معتمد 
سازمان بورس و سازمان حسابرسی، جامعه ی آماری با عنوان جامعه ی نامحدود تلقی شد و در نهایت 
با توجه به فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه به میزان 384 نفر تعیین گردید که نحوه ی نمونه گیری 
به صورت در دسترس بوده و محققان کلیه افرادی که امکان هماهنگی و جمع آوری داده از آن ها وجود 
داشته را مورد بررسی قرار داده اند. جمع آوری داده تا زمان دستیابی به آخرین نمونه ادامه یافته است. 
ابتدا اطالعات در رابطه با اهرم کارکنان )ترکیب کارکنان مؤسسه( از طریق پرس و جو از مؤسسات 
جمع آوری شده است و سپس پرسشنامه ی طراحی شده به صورت آنالین و فیزیکی در اختیار کارکنان 
مؤسساتی که اطالعات مربوط به اهرم کارکنان را ارائه داده بودند، قرار گرفت. جزئیات مربوط به 

پرسشنامه به شرح جدول  1 است.

جدول)1(گویههایمطرحشدهدرپرسشنامهیمربوطبهسرمایهانسانیدرمؤسسات
حسابرسی

سن- جنسیت- تحصیالت- دانشگاه محل تحصیل- سابقه- سمت - نام مؤسسه- گرید بخش اول- سؤاالت عمومی
جامعه- گرید بورس

بخش دوم- شاخصه های مربوط به 
کیفیت حسابرسی

- حداقل سه سال سابقه کار متوالی با صاحبکار
- اطالعات کافی و مناسب درباره صنعت صاحبکار 

- وجود صاحبکاران دیگر در صنعت 
- تکمیل حسابرسی بر اساس بودجه زمانی از پیش تعیین شده

- رویه مناسبی در رابطه با حداکثر کارکرد روزانه یا هفتگی 
- تماس کافی با مدیر مالی و قسمت مالی صاحبکار

- اعتبار شهرت صاحبکار عاملی مثبت در پذیرش کار حسابرسی
- اهمیت حق الزحمه حسابرسی برای مؤسسه

- بازدید از مراحل کار حسابرسی در حین انجام کار

بخش سوم- سؤاالت مربوط به 
ویژگی های فنی و اخالقی

- جامعیت بینی و توجه به جنبه های مختلف فعالیت صاحبکار
- رعایت ساختار سلسله مراتبی و پاسخگویی مداوم

- تقسیم زمان اجرای حسابرسی صاحبکاران مختلف
- اولویت بندی اجرای کار

- برقراری ارتباط بین مستندات مختلف و تصمیم گیری بر پایه آن
- عالقه به شغل حسابرسی

- جزئی نگر بودن و توجه به جزئیات مستندات
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بخش چهارم- رویه ی استخدام و 
به کارگیری

- توجه به دوره های آموزشی در زمان استخدام
- توجه به تجربه قبلی در حسابرسی در زمان استخدام

- توجه به آموزش دانشگاهی و مدرک تحصیلی قبل از استخدام
- توجه به تغییرات حرفه در سال های اخیر در زمان استخدام

- سنجش تردید حرفه ای در زمان استخدام
- توجه به میزان ریسک پذیری در زمان استخدام
- توجه به اعتماد به نفس من در زمان استخدام

- توجه به پوشش ظاهری در زمان استخدام
- سنجش تعهد کاری من در زمان استخدام

- توجه به وقت شناسی و غیبت کاری من در زمان استخدام

بخش پنجم- آموزش کارکنان

- توجه به آموزش حین کار
- توجه به کالس آموزشی در مؤسسه

- خرید مداوم کتب و نشریات حسابداری
- نظرسنجی از پرسنل در رابطه با محتوای کالس آموزشی

بخش ششم- ارزیابی و پاداش

- احساس رشد و موفقیت
- افزایش مهارت ها در طی سال های کاری

- حقوق و مزایای باال
- توجه به آموزش مداوم به جای حقوق و دستمزد بیشتر

شاخصه های مورد بررسی از طریق طیف لیکرت نمره گذاری شد و برای پاسخ کاماًل موافق عدد 
5 و برای پاسخ کاماًل مخالف عدد 1 تعیین و گزینه های میانی هم به ترتیب نمره گذاری شدند و 

در نهایت میانگین نمرات تعیین شده برای هر گروه از سؤاالت مورد توجه قرار گرفته است.
به منظور آزمون فرضیات پژوهش از مدل زیر استفاده شده است.

 AQit = β0 + β1 Eit + β2 Rit + β3 Eit + β4 P&Rit + β5 SLit + β6 ageit + εit

)مدل شماره 1(     
که در آن:

از 9  آن  برای محاسبه ی  که  است  کیفیت حسابرسی مؤسسه ی حسابرسی    AQit: شاخص 
شاخص داشتن حداقل سه سال کار متوالی با صاحبکار، داشتن اطالعات کافی و مناسب درباره ی 
بودجه ی  اساس  بر  تکمیل حسابرسی  در صنعت،  دیگری  داشتن صاحبکاران  صنعت صاحبکار، 
زمانی از پیش تعیین شده، داشتن رویه ای مناسب در رابطه با حداکثر کارکرد روزانه یا هفتگی، 
در  مثبت  عامل  و شهرت صاحبکار  اعتبار  مالی صاحبکار،  قسمت  و  مالی  مدیر  با  کافی  تماس 
از  بازدید  پذیرش کار حسابرسی، اهمیت حق الزحمه ی حسابرسی برای مؤسسه ی حسابرسی و 

مراحل کار حسابرسی در حین کار استفاده شده است )صالحی، 1395(.
 Eit: متغیر ویژگی فنی و اخالقی کارکنان مؤسسه ي حسابرسی است که با استفاده از میانگین 
امتیاز هفت شاخص جامعیت بینی )همه جانبه دیدن فعالیت صاحبکار(، رعایت ساختار سلسله 
مراتبی و پاسخگویی مداوم، تقسیم بندی مناسب زمان اجرای کارهای محول شده به کارکنان، 
ارتباط بین مستندات مختلف و  برقرار  اولویت بندی در اجرای کار حسابرسی توسط کارکنان، 
تصمیم گیری بر پایه ی آن، عالقه به شغل حسابرسی و جزئی نگری و توجه به جزئیات مستندات 

اندازه گیری می شود )چانفنگ، 2020؛ چنگ و همکاران، 2009(. 
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با  که  است  حسابرسی  مؤسسه ی  در  به کارگیری  و  استخدام  رویه ی  به  مربوط  متغیر   :Rit 
استفاده از میانگین امتیاز ده شاخص اندازه گیری می شود. شاخص های مذکور شامل توجه شرکا 
از استخدام، تجربه ی حسابرسی، مقطع و  به مواردی همچون گذراندن دوره های آموزشی قبل 
دانشگاه محل تحصیل، اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر، تردید حرفه ای متقاضی، سنجش 
تعهد  ظاهری،  پوشش  متقاضی،  نفس  به  اعتماد  میزان  متقاضی، سنجش  ریسک پذیری  میزان 

باالی کاری و توجه به وقت شناسی بوده است )بک و همکاران، 2017(.
Eit: متغیر آموزش کارکنان در مؤسسه ی حسابرسی است که با استفاده از میانگین امتیاز چهار 
شاخص آموزش حین کار، آموزش گروهی کارکنان، در دسترس بودن کتب و نشریات آموزشی 
از طرف مؤسسه و نظرسنجی از پرسنل جهت برگزاری کالس آموزشی مورد سنجش قرار گرفته 

است )چن و همکاران، 2020(.
P&Rit: متغیر ارتقا و پاداش در مؤسسه حسابرسي است که با استفاده از میانگین امتیاز چهار 
شاخص احساس ارتقا و موفقیت، افزایش مهارت ها، حقوق و مزایای باالی حسابرسی و مؤثر بودن 
طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی مورد سنجش قرار گرفته است )کانگ و همکاران، 2017(.

SLit: متغیر اهرم کارکنان در مؤسسه ي حسابرسی است که با استفاده از تقسیم جمع تعداد 
شرکا و مدیران و سرپرستان بر تعداد سایر کارکنان حرفه ای مؤسسه مورد سنجش قرار گرفته 

است )هاریس، ویلیامز، 2020(.
ageit: متغیر قدمت مؤسسه ی حسابرسی است که با استفاده از لگاریتم تعداد سال های فعالیت 

مؤسسه ي حسابرسی از بدو تأسیس مورد سنجش قرار گرفته است )گالنا، سیناگا، 2019(.

5-روشآزمونفرضیههایپژوهش
پس از گروه بندی سؤاالت و استخراج امتیاز مربوط به هر متغیر، فرضیه های پژوهش با استفاده 
 F از رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند. همچنین برای بررسی اعتبار مدل پژوهش از آماره ی
و ضریب تعیین و برای بررسی وجود خودهمبستگی از آماره ی دوربین واتسون استفاده شد. به 
منظور بررسی فرضیات پژوهش، ضرایب β1 تا β4 در مدل 1 مورد بررسی قرار می گیرند؛ چنانچه 

ضرایب مذکور مثبت و معنادار باشند، فرضیات پژوهش رد نمی شوند.

6-یافتههایپژوهش
1-6-آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

اطالعات توصیف جمعیت شناسی نشان داد که حدوداً 80 درصد )258نفر( از پاسخ دهندگان 
مرد و 20 درصد )66 نفر( زن بوده اند. 46 درصد دارای تحصیالت کارشناسی، 46 درصد دارای 
تحصیالت کارشناسی ارشد و 8 درصد دارای تحصیالت دکتری بودند. 39 درصد حسابرس ارشد، 
16 درصد سرپرست، 8 درصد سرپرست ارشد، 35 درصد مدیر و 2 درصد شریک بوده اند. نتایج 

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2 ارائه شده اند.
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جدول)٢(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش
کمترینبیشترینانحراف معیارمیانهمیانگینشرح

4/354/70/815/001/7کیفیت حسابرسی
4/094/110/194/443/67ویژگی های فنی و اخالقی

3/913/950/304/553/15رویه استخدام و به کارگیری
3/753/750/464/52/5آموزش

3/924/000/615/002/00ارتقا و پاداش

نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین شاخص آموزش که دارای زیرمجموعه های آموزش 
حین کار، توجه به کالس آموزشی در مؤسسه، خرید مداوم کتب و نشریات حسابداری و نظرسنجی 
تا 5(   1( لیکرت  در طیف  میزان 3/75  به  بوده  آموزشی  محتوای کالس  با  رابطه  در  پرسنل  از 
محاسبه شده که علت کم بودن آن نسبت با سایر متغیرها، مربوط به عدم نظرسنجی مؤسسات از 
محتوای آموزشی مورد نیاز برای پرسنل است. همچنین میانگین شاخص ارتقا و پاداش که دارای 
زیرمجموعه های احساس رشد و موفقیت، افزایش مهارت ها در طی سال های کاری، حقوق و مزایای 
باال و توجه به آموزش مداوم به جای حقوق و دستمزد بیشتر بوده به میزان 3/92 محاسبه شده 
که علت کم بودن آن نسبت به سایر متغیرها حقوق و دستمزد پایین نیروی انسانی در مؤسسات 
حسابرسی نسبت به سایر شغل های مرتبط با حسابداران بوده است. نتایج آلفای کرونباخ در ارتباط 

با کل پرسشنامه مقدار 0/776 شده است که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.
٢-6-نتایجبرازشمدلپژوهش

برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل1 استفاده شد. ضرایب برآورد شده، سطح معناداری 
ضرایب و شاخص های توانمندی مدل در جدول  3 ارائه شده است:

)OLS(نتایجحاصلازبرآوردمدلپژوهش)جدول)3
سطح معناداریآماره tانحراف معیارمقدارضریبنمادمتغیر

Cβ0-1/0631/2300/220جزء ثابت
Eitβ10/0700/2331/2570/210مهارت های فنی و اخالقی کارکنان

Ritβ20/0330/1510/6010/548رویه استخدام و به کارگیری
Eitβ30/2060/0854/2280/000آموزش کارکنان

P&Ritβ40/4190/0698/1200/000ارتقا و پاداش کارکنان
SLitβ50/1400/2372/2720/024اهرم کارکنان مؤسسه حسابرسی

ageitβ60/0940/1771/6830/093قدمت مؤسسه حسابرسی
0/507ضریب تعیین)0/000( 23/385آماره F )سطح معناداری(
0/480ضریب تعدیل شده1/636آماره دوربین – واتسون

کای  مقدار  شد.  استفاده  مدل  اعتبار  بررسی  برای   F شاخص  از  پژوهش  رویه ی  به  توجه  با 
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در  گفت  می توان  بنابراین  است.  آن 0/000  به  مربوط  احتمال  و  بوده  مدل 23/385  مربع  دو 
سطح اطمینان 95 درصد فرض عدم معناداری مدل رد شده و مدل معنادار و قابل اعتماد است. 
همچنین ضریب تعیین تعدیل شده حاکی از ارتباط باالی متغیرهای مستقل و وابسته بوده و آماره 

دوربین واتسون عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول را نشان می دهد.

3-6-نتایجآزمونفرضیاتپژوهش
رابطه ی  فاقد   )β1( کارکنان  اخالقی  و  فنی  مهارت های  که  داد  نشان   1 مدل  برآورد  نتایج 
و  به مهارت های فنی  بیشتر مؤسسات حسابرسی  توجه  و  با کیفیت حسابرسی است  معناداری 

اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی مؤثر نیست. لذا فرضیه ی اول رد شد. 
نتایج برآورد مدل 1 نشان داد که شاخصه های مربوط به رویه استخدام و به کارگیری کارکنان مؤسسه ي 

حسابرسی )β2( فاقد رابطه ی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. بنابراین فرضیه ی دوم نیز رد شد. 
نتایج برآورد مدل1 نشان داد که شاخصه های مربوط به آموزش کارکنان مؤسسه ي حسابرسی 
)β3( دارای رابطه معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. بنابراین فرضیه ی سوم پژوهش رد نشد و 

توجه به آموزش کارکنان منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می شود. 
مؤسسه ي  کارکنان  پاداش  و  ارتقا  به  مربوط  شاخصه های  که  داد  مدل1نشان  برآورد  نتایج 
حسابرسی )β4( رابطه ی مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. بنابراین فرضیه ی چهارم 
هم رد نشد و توجه به سیستم ارتقا و پاداش در مؤسسه منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می شود.

نتایج ناشی از بررسی اثر اهرم کارکنان بر کیفیت حسابرسی نشان می دهد که اهرم کارکنان 
شاخصی مؤثر بر کیفیت حسابرسی است و مؤسسات حسابرسی با ترکیب کارکنان ارشد باالتر، 
کیفیت حسابرسی باالتری را به بازار ارائه می دهند. همچنین نتایج نشان داد که قدمت مؤسسه ي 

حسابرسی سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
در ادامه اجزای فرضیات و شاخص های بررسی کننده متغیرهای مستقل جهت تحلیل و مقایسه 
با پژوهش های پیشین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بررسی جزئیات متغیرهای مستقل در 

جدول 4 نشان داده شده است:

)OLS(نتایجحاصلازبرآوردجزئیاتمدلپژوهش)جدول)4
سطح معناداریآماره tانحراف معیارمتغیر

1/6211/5530/122جزء ثابت
0/1300/7790/437جامعیت بینی 

0/1440/4560/648رعایت ساختار سلسله مراتبی
0/1001/2710/205تقسیم بندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله

0/1031/3420/181اولویت بندی در اجرای کار حسابرسی
0/0992/2290/027برقراری ارتباط بین مستندات مختلف

0/1040/8740/383عالقه به شغل حسابرسی
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0/1371/2840/200جزئی نگری و بررسی جزئیات مستندات
0/0562/7590/006گذراندن دوره آموزشی قبل از ورود به مؤسسه

0/1071/0740/284تجربه ی حسابرسی
0/0911/9940/049مقطع و دانشگاه محل تحصیل

0/0781/3610/175اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر
0/0921/2180/224تردید حرفه ای

0/0550/7190/473میزان ریسک پذیری
0/0752/2850/023اعتماد به نفس
0/0440/8060/405پوشش ظاهری

0/0754/4350/000تعهد باالی کاری
0/0731/6500/100وقت شناسی

0/1224/2130/000آموزش حین کار
0/1192/2670/024آموزش گروهی کارکنان

0/0831/5670/118در دسترس بودن کتب و نشریات
0/0601/2150/225نظرسنجی از پرسنل در رابطه با محتوای کالس

0/0882/2490/025احساس ارتقا و موفقیت
0/0672/3640/019افزایش مهارت ها

0/0377/3880/000حقوق و مزایای باال
0/0870/6450/520توجه به طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی

0/3023/4040/001اهرم کارکنان
0/1971/0110/313قدمت مؤسسه حسابرسی

0/475ضریب تعیین)0/000(9/408آماره ی F )سطح معناداری(
0/425ضریب تعدیل شده1/836آماره ی دوربین واتسون

بررسی جزئیات مربوط به متغیر ویژگی های فنی و اخالقی کارکنان نشان می دهد که ویژگی 
که  کارکنانی  و  است  کیفیت حسابرسی  بر  مؤثر  مختلف  مستندات  بین  ارتباط  برقراری  فردی 
ایجاد  باالتری  کیفیت حسابرسی  می کنند،  مقایسه  را  به صاحبکاران  مربوط  مختلف  مستندات 
می کنند. بررسی جزئیات مربوط به رویه ی استخدام و به کارگیری کارکنان نشان می دهد که توجه 
به گذراندن دوره آموزشی قبل از ورود به مؤسسه، مقطع و دانشگاه محل تحصیل، اعتماد به نفس 
و تعهد باالی کاری اثر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد 
که آموزش حین کار و آموزشی گروهی کارکنان می تواند سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر 
قرار دهد و این تأثیر از دیدگاه آماری معنادار است. نتایج همچنین نشان داد که احساس ارتقا و 
موفقیت، افزایش مهارت ها و حقوق و مزایای باال می تواند سطح کیفیت حسابرسی را افزایش دهد.

7-نتیجهگیری
بی تردید یکی از مباحث مهم در حرفه ی حسابرسی در عصر حاضر، منابع انسانی در مؤسسات 
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حسابرسی است. وجود منابع انسانی باصالحیت و دانش باال زمینه را برای بهبود کیفیت حسابرسی 
کیفیت  کاهش سطح  کافی،  تجربه  و  مهارت  و  دانش  با  پرسنل  نبود  بالعکس  و  می کند  فراهم 
حسابرسی را در پی دارد. منابع انسانی نقشی اساسی در موفقیت و شکست مؤسسات حسابرسی 
ایفا می کنند. چرا که مؤسسات حسابرسی در زمینه ی ارائه ی خدمات متنوع به صاحبکاران که 

توسط کارکنان مؤسسه انجام شده، فعالیت می کنند.
این امر باعث شده است که این موضوع از جهات و زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. این 
پژوهش به بررسی اثر منابع انسانی مؤسسات حسابرسی از چهار جنبه ی مدنظر بیانیه ی شماره ی 7 
انجمن حسابداران خبره ی انگلستان شامل الف( ویژگی های فنی و اخالقی، ب( رویه ی استخدام و 
به کارگیری، پ( رویه ی آموزش کارکنان، و ت( رویه ی ارتقا و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی 
با  متوالی  کار  داشتن حداقل سه سال  نه شاخص  از  کیفیت حسابرسی  بررسی  برای  می پردازد. 
این  در  دیگری  صاحبکاران  داشتن  صاحبکار،  مورد صنعت  در  کافی  اطالعات  داشتن  صاحبکار، 
صنعت، تکمیل حسابرسی بر اساس بودجه ی زمانی از پیش تعیین شده، داشتن رویه ای در مورد 
حداکثر ساعات کار در یک روز یا هفته، تماس کافی با مدیر مالی و قسمت مالی صاحبکار، اعتبار 
و شهرت صاحبکار عامل مثبت در پذیرش کار حسابرسی، اهمیت حق الزحمه ی حسابرسی برای 
برای متغیر  از مراحل کار حسابرسی در حین کار استفاده شد و  بازدید  مؤسسه ي حسابرسی و 
ویژگی های فنی و اخالقی کارکنان از هفت شاخص جامعیت بینی کارکنان، رعایت ساختار سلسله 
مراتبی، تقسیم بندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله، اولویت بندی در اجرای کار حسابرسی، 
برقراری ارتباط بین مستندات مختلف، عالقه به شغل حسابرسی و جزئی نگری )بررسی جزئیات 
مستندات( استفاده شد. همچنین برای بررسی رویه ی استخدام و به کارگیری از ده شاخص گذراندن 
دوره آموزشی قبل از ورود به مؤسسه، تجربه حسابرسی، مقطع و دانشگاه محل تحصیل، اطالع 
از تغییرات حرفه در سنوات اخیر، تردید حرفه ای، میزان ریسک پذیری، اعتماد به نفس، پوشش 
ظاهری، تعهد باالی کاری و وقت شناسی استفاده شد. برای متغیر آموزش کارکنان از چهار آموزش 
حین کار، آموزش گروهی کارکنان، در دسترس بودن کتب و نشریات و نظرسنجی از پرسنل در 
رابطه با محتوای کالس و برای متغیر ارتقا و جبران خدمت کارکنان از چهار شاخص احساس ارتقا و 
موفقیت، افزایش مهارت ها، حقوق و مزایای باال و طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی استفاده شد.

نتایج نشان داد که ویژگی های فنی و اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار نیست. برای 
مقایسه با دیدگاه پژوهشگران قبلی اجزای ویژگی های فنی و اخالقی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج 
نشان داد که ویژگی فردی بررسی ارتباط بین مستندات مختلف از طرف کارکنان موجب بهبود کیفیت 
حسابرسی می شود که همراستا با دیدگاه چانفنگ )2020( و هاکابون )2019( بود که نشان دادند 
کارکنان مؤسسات حسابرسی باکیفیت به دنبال برقراری ارتباط بین مستندات مختلف و تجزیه و تحلیل 
ارتباط مستندات هستند. همچنین نتایج نشان داد که شاخصه های جامعیت بینی، رعایت ساختار 
سلسله مراتبی، تقسیم بندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله، اولویت بندی در اجرای کار حسابرسی، 
عالقه به شغل حسابرسی و جزئی نگری و بررسی جزئیات مستندات توسط کارکنان تأثیری بر کیفیت 
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حسابرسی ندارد که مغایر با دیدگاه چانفنگ )2020( بود که نشان داد کارکنان مؤسسات باکیفیت 
توجه ویژه ای به شاخصه های مذکور دارند. نتایج مربوط به جامعیت بینی و ساختار سلسله مراتبی 
در مؤسسه ي حسابرسی مغایر با نتایج اعتمادی و جباری )1387( است که نشان دادند پاسخگویی 
سلسله مراتبی با افزایش میزان تالش و دقت حسابرسان در ارزیابی جوانب مختلف مساله منجر به 
ارائه تحلیل های دقیق تر و بهبود کیفیت حسابرسی می شود. از دیدگاه هیأت نظارت بر حسابداری 
شرکت های سهامی عام کارکنانی که دو شاخصه برنامه ریزی زمانی انجام کار و تخصیص بودجه ی زمانی 
انجام حسابرسی به مراحل مختلف حسابرسی را مدنظر قرار می دهند، می توانند کیفیت حسابرسی را 

بهبود دهند در حالی که نتایج بررسی جزئیات متغیرهای مستقل مغایر با دیدگاه هیأت مذکور بود.
نتایج همچنین نشان داد که رویه ی استخدام و به کارگیری کارکنان عاملی تأثیرگذار بر کیفیت 
حسابرسی نیست. بررسی اجزای متغیر حاکی از آن بود که مؤسسات حسابرسی باکیفیت نسبت 
به مؤسسات کم کیفیت در زمان استخدام به شاخصه های گذراندن دوره ی آموزشی قبل از ورود به 
مؤسسه، مقطع و دانشگاه محل تحصیل، اعتماد به نفس کارکنان، تعهد باالی کاری توجه بیشتری 
دارند. نتایج این بخش همراستا با پژوهش کال و همکاران )2017( بود که نشان دادند نحوه ی 
رسیدگی و اسنتنباط از مستندات توسط کارکنان با تحصیالت باال بهتر از سایر کارکنان است که 
این موضوع آنان را قادر به شناسایی معامالت غیرعادی می کند و از این رو کارکنان باتحصیالت باال 
می توانند اطالعات باکیفیت تری به مقامات باالتر خود ارائه دهند. همچنین نتایج بخش تحصیالت 
کارکنان همراستا با دیدگاه المبوگلیا و مانسینی )2020( بود که نشان دادند مؤسساتی که در 
قرار می دهند،  توجه  را مورد  به کارگیری کارکنان، سطح تحصیالت کارکنان  و  استخدام  فرآیند 
با  همراستا  همچنین  تحصیالت  بخش  نتایج  می دهند.  ارائه  بازار  به  باالتری  حسابرسی  کیفیت 
پژوهش کانگ و همکاران )2017( بود که نشان دادند تحصیل باالی حسابرسان موجب می شود 
که آنان در شرایط پیچیده اقدام به آسان سازی مسأله و حل آن در چارچوب قواعد یادگرفته شده 
نمایند و زمینه را برای تصمیم گیری درست فراهم نمایند. همچنین از دیدگاه آنان اعتماد به نفس 
اثر تعهد باالی  و تعهد کاری کارکنان، کیفیت باالی حسابرسی را در پی دارد. نتایج مربوط به 
کاری کارکنان بر کیفیت حسابرسی همراستا با نتایج پژوهش حساس یگانه و بیگلر )1394( بود 
که نشان دادند با افزایش تعهد کارکنان مؤسسه حسابرسی، تالش در راستای بهبود حل مسأله 
این موضوع کاهش دعاوی حقوقی و بهبود کیفیت حسابرسی را در پی دارد.  یافته که  افزایش 
همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در توجه مؤسسات حسابرسی باکیفیت و کم کیفیت 
نسبت به شاخصه های تجربه حسابرسی، اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر، تردید حرفه ای، 
میزان ریسک پذیری، پوشش ظاهری و وقت شناسی وجود ندارد. نتایج این بخش مغایر با پژوهش 
کانگ و همکاران )2017( بود که نشان دادند کارکنان با تجربه با تصمیم گیری مناسب، عملکرد 
مناسبی را در بهبود کیفیت حسابرسی دارند. همچنین نتایج مغایر با پژوهش المبوگلیا و مانسینی 
)2020( بود که نشان دادند که مؤسساتی که در زمان استخدام و به کارگیری کارکنان تجربه قبلی 
آنان را مورد توجه قرار می دهند و اقدام به استخدام کارکنان باتجربه می نمایند، توانایی ارائه ی 
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خدمات کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند. نتایج مربوط به بررسی اثر تجربه ی حسابرسی بر 
کیفیت حسابرسی مغایر با نتایج پژوهش سیرانی و همکاران )1388( بود که نشان دادند افزایش 
تجربه ی حسابرسی با تأثیر در نحوه ی قضاوت منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می شود. همچنین 
نتایج مربوط به تأثیر تردید حرفه ای کارکنان بر کیفیت حسابرسی مغایر با پژوهش گرد و ناصری 

)1397( بود که نشان دادند با افزایش تردید حرفه ای سطح کیفیت حسابرسی بهبود می یابد. 
بوده  تأثیرگذار  حسابرسی  کیفیت  بر  کارکنان  آموزش  رویه ی  که  داد  نشان  همچنین  نتایج 
است. به بیان ساده تر نتایج نشان می دهد مؤسساتی که سیستم آموزشی مناسبی دارند، کیفیت 
حسابرسی باالتری را ارائه می دهند. بررسی جزئیات متغیر نشان داد که آموزش حین کار کارکنان 
استانداردهای  هیأت  می شود.  حسابرسی  کیفیت  افزایش  به  منجر  کارکنان  گروهی  آموزش  و 
برای  مهم  کار شاخصی  آموزش حین  که  بیان می کند  اطمینان بخشی  و  بین المللی حسابرسی 
کیفیت حسابرسی در سطح مؤسسه است. همچنین نتایج نشان داد که در دسترس بودن کتب 
داخل  کتب  به  کارکنان  توجه  عدم  از  ناشی  که  ندارد  کیفیت حسابرسی  بر  تأثیری  نشریات  و 
مؤسسات بوده و نظرسنجی از پرسنل در رابطه با محتوای کالس بر کیفیت حسابرسی مؤثر نیست.

نتایج همچنین نشان داد که رویه ارتقا و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار بوده 
است.  بررسی جزئیات متغیر نتایج نشان داد که احساس ارتقا و موفقیت کارکنان، افزایش مهارت ها 
و حقوق و مزایای باال سطح کیفیت حسابرسی را باال می برد و کارکنان عالقه ای به طرح آموزشی 
نتایج  با  همراستا  مهارت ها  افزایش  به  مربوط  بخش  نتایج  ندارند.  کمتر  فردی  مزایای  ازای  در 
پژوهش ویوی )2015( است که نشان می دهد صالحیت، مهارت و شایستگی کارکنان حسابرسی 
موجب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. نتایج بخش مربوط به حقوق و مزایای باال همراستا با 
پژوهش جفرای و همکاران )2018( است نشان دادند پرداخت حقوق باالتر به کارکنان مؤسسه ي 
حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود و کاهش حقوق و مزایای کارکنان کاهش 
کیفیت حسابرسی را در پی دارد. نتایج همچنین نشان داد که کارکنان مؤسسات دریافت حقوق و 
مزایای بیشتر )منافع مستقیم( نسبت به گذراندن دوره های آموزشی )منافع غیرمستقیم( ترجیح 
دادند سرمایه گذاری  نشان  بود که  و همکاران )2017(  پژوهش کانگ  با  می دهند که همراستا 
مستقیم در نیروی انسانی از طریق افزایش مزایا و پاداش نسبت به سرمایه گذاری غیرمستقیم در 

نیروی انسانی از طریق آموزش، در بهبود کیفیت حسابرسی مؤثرتر است. 
نتایج حاصل از بررسی اهرم کارکنان نشان می دهد که مؤسسات با اهرم کارکنان باالتر )نسبت 
سرپرست و مدیر و شریک به سایر کارکنان( کیفیت حسابرسی باالتری به ذی نفعان ارائه می دهند. 
با پژوهش هاریس و ویلیامز )2020( بود که نشان دادند  از پژوهش همراستا  این بخش  نتایج 
استفاده از کارکنان ارشد به معنای زمان و امکانات کافی برای جمع آوری شواهد کافی و مناسب 

و نظارت بر فعالیت کارکنان بوده که بهبود کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد.
همچنین نتایج نشان می دهد قدمت مؤسسه ی حسابرسی تأثیر معناداری بر سطح کیفیت حسابرسی 
ندارد. نتایج این بخش مغایر با پژوهش گالنا و سیناگا )2019( بود که نشان دادند مؤسسات حسابرسی 
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با قدمت باال به دلیل ایجاد ساختار مناسب با گذشت زمان، شناخت در بازار و دارا بودن سهم از بازار، 
دارا بودن کارکنان با تحصیالت و تجارب باالتر بوده و می توانند کیفیت حسابرسی باالتری را ارائه دهند.

به دلیل متفاوت بودن سطح ریسک پذیری مردان و زنان در حسابرسی، ممکن است جنسیت 
در  می شود  پیشنهاد  لذا  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  مؤسسه  حسابرسی  کیفیت  سطح  نیز  افراد 
تحقیقات آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. بررسی ادبیات موضوعی پژوهش حاکی از تأثیر 
از این رو پیشنهاد  بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بوده است.  تالش حسابرسان فعال در 
به  برای سنجش میزان تالش حسابرسان  ایجاد شاخصی  با  آتی  می شود محققان در تحقیقات 
توجه  با  بپردازند.  حسابرسی  کیفیت  بر  مؤثر  عاملی  عنوان  به  حسابرسان  تالش  تأثیر  بررسی 
به  مربوط  محدودیت های  استثنای  به  پرسشنامه،  طریق  از  نیاز  مورد  داده های  جمع آوری  به 

پرسشنامه، محقق در انجام پژوهش با محدودیت خاصی مواجه نبوده است. 
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