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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.
Key Words: Staff leverage, human capital, audit firms age, audit quality.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وضعیت سرمایهی انسانی مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است.
جامعهی آماري پژوهش حاضر متشکل از کارکنان فعال در مؤسسات حسابرسی است .نمونهی آماری پژوهش نیز
با لحاظ برخی معیارها و به روش در دسترس انتخاب شد (تعداد  384نفر) .به منظور بررسی وضعیت سرمایهی
انسانی چهار شاخص ویژگیهای فنی و اخالقی ،رویههای استخدام و بهکارگیری ،آموزش و رویههای ارتقا و پاداش
کارکنان مورد بررسی قرار گرفت .دادهها با استفاده از دو ابزار پرسشنامه و چک لیست گردآوری گردید .جهت آزمون
فرضیهها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است .کیفیت حسابرسی نیز با نه شاخص متفاوت اندازهگیری شد.
ی ارتقا و پاداش با کیفیت حسابرسی مرتبط است و
یافتههای پژوهش نشان داد شاخصهای رویهی آموزش و رویه 
اهرم کارکنان مناسب موجب ارائهی کیفیت باالی حسابرسی به صاحبکاران میشود .نتایج حاصل از پژوهش نشان
میدهد که رویهی آموزش و ارتقا و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی مؤثر بوده و اهرم کارکنان مؤسسهي
حسابرسی کیفیت باالی حسابرسی را در پی دارد .همچنین تأثیر معناداری در بررسی شاخصهی ویژگیهای فنی و
اخالقی ،رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان و قدمت مؤسسهی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید.
این پژوهش بینش ارزشمندی جهت توسعهی مبانی نظری سرمایه انسانی در مؤسسات حسابرسی فراهم میکند.
این موضوع میتواند به حرفهی حسابرسی و تدوینکنندگان استانداردها جهت بهبود بستر قانونی برای تقویت نظارت
در مؤسسات حسابرسی آنها کمک کند.
واژههای کلیدی :اهرم کارکنان ،سرمایه انسانی ،قدمت حسابرسی ،کیفیت حسابرسی
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 -1مقدمه
ریشهی پژوهشها بر روی کیفیت حسابرسی تاریخچهی طوالنی دارد و این موضوع بدین دلیل که
علت بقای حرفهی 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 اینکه گزارشدهی مالی معتبر برای عملکرد بهینهی بازار
سرمایه ضروری است ،لذا کیفیت حسابرسی دغدغه و نگرانی مهمی برای استانداردگذاران تلقی میشود
(بولکستین.)2003 ،
شاخصهای متعددی کیفیت حسابرسی مؤسسات را تحت تأثیر قرار میدهد ،با این وجود بخش
بزرگی از کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی به کیفیت و نحوهی عملکرد کارکنان آن متکی است.
توجه به سرمایهی انسانی بهبود عملکرد مؤسسات را در پی دارد و دانش و تخصص متفاوت کارکنان
میتواند با ایجاد تفکرات متفاوت در مؤسسه و ارائه بحثهای ناهمگون عالوه بر رشد و شکوفایی
کارکنان ،کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد (هاسو و همکاران2007 ،؛ کانگ و همکاران )2017 ،و به
دلیل عدم قابلیت الگوبرداری در کوتاهمدت میتواند نقشی مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای مؤسسات
ایفاء کند (چنگ و همکاران .)2009 ،تخصیص بهینهی کارکنان در بین صاحبکاران مختلف ،تخصص
باال ،آموزش مداوم و اشتراکگذاری دانش آنان کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد (بیلز و
همکاران .)2014 ،لذا با توجه به اینکه کیفیت خدمات مؤسسات متکی به توانایی کارکنان است،
سرمایهی انسانی نقشی کلیدی در موفقیت یا شکست مؤسسات حسابرسی دارد (بروچلر و همکاران،
.)2004
تغییر سریع محیط فعالیت حسابرسان ،وجود صاحبکاران با فعالیتهای مختلف ،مسافرتهای
کاری ،سیستمهای حسابداری متفاوت ،همکاری با گروههای کاری مختلف ،فشار کاری جهت
اتمام کار ،محیط سلسله مراتبی قوی و پاسخگویی مداوم در قبال ساعات کاری انجام شده
چالشهای مدیریت سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی بوده (بریرلی ،گیویلیام.)2003 ،
اقدامات مؤسسات حسابرسی در توجه به سرمایهی انسانی از جنبههای ویژگیهای فنی و اخالقی
کارکنان ،رویهی استخدام و بهکارگیری ،آموزش و سیاست جبران خدمت کارکنان بر نحوهی
عملکرد کارکنان مؤثر است و مؤسساتی که شاخصههای مذکور را مورد توجه قرار میدهند،
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند (بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی
انگلستان).
در صورتی که مؤسسات حسابرسی اهمیت و ارزش نیروی انسانی خود را درک کرده باشند و آن را
به عنوان سرمایهی اصلی مؤسسه تلقی کنند و در راستای ارتقای جایگاه علمی ،حرفهای و تخصصی
آنها گام بردارند ،میتوانند با بهبود در نحوهی رسیدگی کارکنان و رعایت الزامات و استانداردهای
حاکم بر فعالیت مؤسسه موجب کاهش فشارهای داخلی و بیرونی تحمیل شده به مؤسسه شوند.
بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان سرمایه انسانی در مؤسسات حسابرسی
را از چهار بعد الف) ویژگیهای فنی و اخالقی ،ب) نحوهی استخدام و بهکارگیری ،پ) نحوهی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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آموزش کارکنان و ت) میزان مزایا و پاداش مورد توجه قرار میدهد و معتقد است که توجه به
جنبههای مذکور میتواند بر عملکرد و کیفیت کار کارکنان تأثیرگذار باشد.
موفقیت مؤسسات در حرفهی حسابرسی نیازمند وجود سرمایهی انسانی مناسب است و حرفهی
حسابرسی بیش از هر دارایی دیگری به نیروی کار ماهر و مسلط نیاز دارد (چانگ و همکاران،
 .)2011بهبود توانایی کارکنان موجب تأثیرگذاری بر کیفیت نتایج عملکرد حرفهای آنها میشود
و نحوهی عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار میدهد که در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی را در پی
دارد (کالونکی و همکاران.)2016 ،
به دلیل تأثیر شاخصههای مربوط به سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی انجام پژوهش در زمینهی تأثیر سرمایهی انسانی مؤسسات بر کیفیت حسابرسی حائز
اهمیت است .این پژوهش سعی در بررسی اثر وضعیت منابع انسانی از چهار جنبه شامل الف)
توجه به ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان ،ب) نحوهی استخدام و بهکارگیری ،پ) نحوهی
آموزش کارکنان و ت) میزان مزایا و پاداش بر کیفیت حسابرسی مؤسسات دارد.
با توجه به اینکه در زمینهی اثر سرمایهی انسانی بر کیفیت حسابرسی از چهار جنبهی
مدنظر پژوهش (مطابق با دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان) تاکنون
پژوهشی انجام نشده است ،انجام پژوهش در این زمینه حائز اهمیت است .هدف این پژوهش
بررسی اثر وضعیت سرمایهی انسانی بر کیفیت حسابرسی است .بهبود در کیفیت حسابرسی
زمینه را برای توجه به گزارشات حسابرسی فراهم میکند .در صورتی که شرکای مؤسسات
اهمیت و ارزش نیروی انسانی مؤسسه را درک کرده و آنها را به عنوان سرمایههای اصلی مؤسسه
بشناسند ،به آنها اعتماد کرده و با تالش در راستای ارتقای جایگاه علمی و تخصصی سرمایههای
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 ،
 -2مبانی نظری پژوهش
-2-1سرمایهی انسانی
وجود کارکنان مناسب در مؤسسات حسابرسی با افزایش سرعت و دقت در رسیدگی و ایجاد رضایت
در دیدگاه صاحبکاران منجر به ارائهی خدمات باکیفیت در بازهی زمانی کمتر (ظرفیت تولید) و جذب
صاحبکاران جدید و حفظ صاحبکاران فعلی (ظرفیت فروش) میشود (المبوگلیا ،مانسینی.)2020 ،
چنگ و همکاران( )2009بیان میکنند که وجود محیط سلسله مراتبی فعالیت کارکنان و
پاسخگویی مداوم آنها مطابق با برنامهی زمانی به ردههای باالتر بر نحوهی فعالیت کارکنان مؤثر
بوده و عاملی تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی است .از این رو نحوهی مدیریت سرمایهی انسانی در
مؤسسات حسابرسی حائز اهمیت است.
کارکنان دارای ویژگیهای متفاوتی هستند و تعیین برچسب دقیق مناسب بودن یا نبودن برای
آنها امکانپذیر نیست .با این وجود برخی ویژگیهای سرمایهی انسانی همچون دانش ،تجربه
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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و مهارت کارکنان بر عملکرد مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار است (کانگ و همکاران.)2017 ،
شاخصههای متعددی مربوط به سرمایهی انسانی وجود دارد که بر نحوهی عملکرد حرفهای آنان
تأثیرگذار است ،به طوری که ریچلت و وانگ ( )2010بیان میکنند که مؤسسات حسابرسی
باکیفیت با استفاده از سیستم مناسب استخدام سعی در بهکارگیری کارکنان با صالحیت باال،
آموزش مناسب و ایجاد تخصص در آنان دارند که این موضوع منجر به ارائهی کیفیت باالتر میشود.
همچنین بک و همکاران ( )2017بیان میکنند که مؤسساتی که سیستم استخدام مناسب
شایستهگزینی دارند و به آموزش کارکنان و سیستم مزایا و جبران خدمت آنان توجه میکنند،
کیفیت حسابرسی باالتری را به بازار ارائه میدهند .بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی
انگلستان سرمایهی انسانی مؤسسات حسابرسی را از چهار جنبه الف) ویژگیهای فنی و اخالقی
حسابرسان ،ب) نحوهی استخدام و بهکارگیری ،پ) نحوهی آموزش کارکنان و ت) میزان مزایا
و پاداش کارکنان مورد توجه قرار میدهد .از دیدگاه بیانیهی مذکور گرچه تعیین شاخص دقیق
برای بررسی هر یک از جنبههای مذکور اقتضایی بوده و تحت تأثیر محیط فعالیت حسابرسان
و ویژگیهای مختلف مؤسسه همچون ساختار مالکیت ،عملکرد مالی مؤسسه و اهمیت اخالق
در مؤسسه قرار دارد ،ولی توجه مؤسسات حسابرسی به جنبههای مذکور میتواند سطح کیفیت
حسابرسی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
 -2-1-1ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان
بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان
را شاخصههایی در نظر میگیرد 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 میتواند
بر نح وهی عملکرد فردی و در نهایت کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد .از دیدگاه بیانیهی مذکور
ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان شاخصههایی همچون یادگیری حین اجرای کار ،وجدان کاری
در انجام وظایف محوله ،رعایت اصول اخالقی و حرفهای ،توجه به بودجهی زمانی ،رعایت ساختار
سلسله مراتبی و پاسخگویی مداوم در قبال کار انجام شده را در بر میگیرد .چانفنگ ( )2020در
بررسی ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان بیان میکند که حسابرسان باید دارای ویژگیهای
فنی و اخالقی همچون هوش و ذکاوت (ذهن کاوشگر در فهم فعالیت صاحبکار و بهبود آن با
گذشت زمان) ،جامعیتبینی (همهجانبه دیدن فعالیت صاحبکاران و درک ارتباطات درونسازمانی
صاحبکاران) ،رعایت ساختار سلسله مراتبی (پاسخگویی مداوم به همکاران همتراز و ردهی حرفهای
باالتر) ،مهارتهای مردمی (توانایی همدلی با پرسنل صاحبکاران و عدم ایجاد ترس در محیط
صاحبکاران) ،رهبری (مدیریت صحیح زمان و اولویتبندی مناسب انجام فعالیتهای حسابرسی)،
مهارتهای ارتباطی مؤثر (ارتباطات مؤثر با صاحبکاران و درک دیدگاه آنان با حفظ استقالل) ،توانایی
تصمیمگیری (توانایی ایجاد ارتباطات بین مستندات) باشند که تفاوت در چنین ویژگیهایی موجب
ایجاد تفاوت در عملکرد فردی حسابرسان خواهد شد و به تبع آن کیفیت حسابرسی مؤسسه را
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400
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تحت تأثیر قرار میدهد.
هاکابون ( )2019در بررسی ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان بیان میکند که این ویژگیها
میتوانند بر توانایی کارکنان در بررسی فرآیندها ،نحوهی 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
ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان میتواند کیفیت حسابرسی مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد.
ساماگائو و رودریگز ( )2016در بررسی اثر سرمایه انسانی بر عملکرد مؤسسات حسابرسی نشان
میدهند که ویژگیهای فنی مختلف کارکنان و روابط بین این ویژگیها بر عملکرد آنان مؤثر است و
با توجه به اینکه حرفهی حسابرسی متکی بر خدمات فکری است که تحت تأثیر چنین ویژگیهایی
قرار دارد .لذا ویژگیهای فنی کارکنان میتواند بر کیفیت حسابرسی مؤسسه تأثیرگذار باشد.
 -2-1-2نحوهی استخدام و بهکارگیری
از دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان رویهی استخدام و بهکارگیری
کارکنان توسط مؤسسه میتواند سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و مؤسساتی که
شاخصهای مناسب و منطقی برای استخدام کارکنان در نظر گرفتهاند ،توانایی ارائهی خدمات باکیفیت
باالتری به بازار دارند .استخدام و بهکارگیری افراد با توانایی باال در انجام وظایف حرفهای ،موفقیت
مؤسسهی حسابرسی در دستیابی به اهدافش را در پی دارد .فرآیند استخدام و بهکارگیری افراد مورد
نیاز در مؤسسات حسابرسی تحت تأثیر شاخصههای مختلفی همچون تجربه ،تحصیالت ،اعتماد به
نفس ،ریسکپذیری ،ویژگی ظاهری ،تعهد باالی کاری و وقت شناسی قرار میگیرد و مؤسساتی که
شاخصههای مذکور را در زمان استخدام و بهکارگیری کارکنان مورد توجه قرار میدهند ،توانایی ارائهی
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند (کانگ و همکاران2017 ،؛ کال و همکاران2017 ،؛ آندرسون
و همکاران.)2012 ،
توجه به تجربهی کارکنان در فرآیند استخدام میتواند سطح عملکرد حرفهای مؤسسه را تحت
تأثیر قرار دهد .حسابرسان باتجربه ساختار حافظهی پیچیدهای دارند که در مسائل مختلف ،آنها
را قادر میسازد تا با سنجش دقیق ریسک حوزههای کاری صاحبکاران و شناسایی نقاط پرریسک،
رویههای مناسب را به کار گیرند تا بتوانند حسابرسی مؤثرتری را انجام دهند به طوری که در
برخورد با مسائلی که برای اولین بار مواجه میشوند تصمیمگیری مناسبتری انجام دهند (کانگ و
همکاران .)2017 ،توجه به تجربه کارکنان در زمان استخدام و بهکارگیری به معنای اهمیت نحوهی
انجام فرآیند کاری و تصمیمگیری کارکنان از دیدگاه مؤسسهی حسابرسی است و مؤسساتی که
اقدام به استخدام کارکنان با تجربه میکنند ،توانایی ارائهی کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند
(المبوگلیا؛ مانسینی.)2020 ،
مؤسساتی که سطح تحصیالت کارکنان را در زمان استخدام و بهکارگیری آنان مورد توجه قرار
میدهند ،توانایی باالتری در ارائه کار با کیفیت مناسبتری به بازار دارند .کارکنان با تحصیالت
باال میتوانند اطالعات باکیفیتتری به مقامات باالتر خود ارائه دهند ،نحوهی رسیدگی و استنباط
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آنان از مستندات نسبت به کارکنان با تحصیالت کمتر مناسبتر است و بهتر از سایر کارکنان
قادر به شناسایی معامالت غیرعادی هستند (کال و همکاران ،)2017 ،بنابراین انتظار میرود که
تحصیالت باالی کارکنان مؤسسهي حسابرسی سبب بهبود کیفیت حسابرسی شود .مؤسساتی که
در فرآیند استخدام و بهکارگیری ،سطح تحصیالت کارکنان را مورد توجه قرار میدهند ،کیفیت
حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند (المبوگلیا و مانسینی .)2020 ،نتایج پژوهش بک و
همکاران ( )2017در بررسی سنجش سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی حاکی از رابطه
مثبت بین سطح تحصیالت حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی شرکتهای صاحبکار بوده است .داو
و همکاران ( )2018نشان دادند که سطح تحصیالت کارکنان مؤسسهي حسابرسی با تجدید ارائه
صورتهای مالی در سال بعد رابطهی منفی دارد که ناشی از تأثیر مثبت سطح تحصیالت پرسنل
بر ارتقای کیفیت رسیدگی و کاهش ریسک ارائهی اطالعات مالی نادرست است.
توجه به سطح تعهد کارکنان در زمان استخدام بر نحوهی عملکرد حرفهای آنان مؤثر است.
کارکنان متعهد مؤسسهي حسابرسی بدون توجه به سیستم نظارت مؤسسه بر کارکنان تا زمان
کسب مستندات کافی و مناسب تالش میکنند و با وقتشناسی مداوم در راستای بهبود کیفیت
حسابرسی تالش میکنند ،همچنین کارکنان با تعهد باالی کاری خارج از ساعات کاری با صاحبکاران
در راستای انجام کار به صورت حرفهای در ارتباط هستند (آندرسون و همکاران .)2012 ،مؤسساتی
که در فرآیند استخدام و بهکارگیری تعهد کارکنان را مورد توجه قرار میدهد و نحوهی مراودات
کارکنان با صاحبکاران را مورد توجه قرار میدهند ،کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند
(المبوگلیا ،مانسینی.)2020 ،
 -2-1-3آموزش سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی
نظریهی سرمایهی انسانی شولتز ( )1960بیان میکند که آموزش سرمایهی انسانی با بهبود در
دیدگاه کارکنان منجر به افزایش سطح دانش ،مهارتها و تواناییهای آنان شده و ضمن اینکه
رضایت از عملکرد کارکنان و بهبود عملکرد شرکت را در پی دارد ،خاصیت انباشتشوندگی نیز دارد.
حفظ دانش و تواناییهای کارکنان مؤسسهی حسابرسی با آموزش مداوم آنان در ارتباط است .از
دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان آموزش سرمایهی انسانی در مؤسسات
حسابرسی از دو جنبهی آموزش دانشگاهی و آموزش حین کار مورد توجه قرار میگیرد .آموزش
دانشگاهی کارکنان را قادر میسازد تا تخصص ،مهارت و نگرشهای خود را برای بهبود عملکرد
حرفهای و ایجاد مزیت رقابتی بهکار گیرند و آموزش حین کار موجب توجه به دیدگاه افراد ردهی
باالی مؤسسه در حین کار شده که زمینه را برای بهبود کیفیت حسابرس فراهم میآورد .در کوتاهمدت
آموزش کارکنان هزینهی منابع انسانی باالتری را متحمل نموده و به تبع آن سود عملیاتی مؤسسات
کاهش مییابد ،در صورتی که در بلندمدت منابع انسانی آموزش دیده با ارائهی خدمات باکیفیت
و جذب صاحبکاران زمینه را برای افزایش سود عملیاتی و پایداری در کسب سود و بهبود کیفیت
حسابرسی فراهم میآورند (چن و همکاران .)2020 ،سان و همکاران ( )2012عقیده دارند که گرچه
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آموزش دانشگاهی عنصری حیاتی در شکلگیری سرمایه ی انسانی است ولی آموزش حرفهای 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 مؤسسهي حسابرسی موجب تالش کارکنان در راستای حفظ صاحبکاران
فعلی ،سعی در جذب صاحبکاران جدید ،توانایی باال در ردیابی خطا و اشتباهات صاحبکاران
میگردد که در نهایت موجب بهبود کیفیت حسابرسی میشود .چنگ و همکاران ( )2009در
بررسی ارتباط بین سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی توسط مؤسسات حسابرسی و کیفیت
حسابرسی نشان دادند که مخارج آموزش پرسنل ،ماندگاری پرسنل مؤسسه و تعداد حسابداران
رسمی فعال در مؤسسهی حسابرسی اثر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارند و مؤسسات حسابرسی
بزرگ به دلیل پرداخت مزایا و پاداش بیشتر به پرسنل و هزینهی آموزش باالتر پرسنل ،سطح
کیفیت حسابرسی باالتری دارند.
مؤسساتی که به آموزش حین کار توجه دارند و در رابطه با محتوای کالسهای آموزشی مؤسسه
از کارکنان نظرسنجی میکنند ،میتوانند آموزشی مؤثرتری داشته باشند و لذا این آموزش
میتواند بر سطح کیفیت حسابرسی تأثیرگذار باشد.
 -2-1-4ارتقا و پاداش سرمایهی انسانی در مؤسسات حسابرسی
سطح مزایای پرداختی به کارکنان بر نحوهی عملکرد حرفهای آنان تأثیرگذار است و عملکرد
حرفهای کارکنان سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار میدهد (کانگ و همکاران.)2017 ،
سیستم ارتقا و پاداش مناسب میتواند ویژگیهای شخصی و رفتاری کارکنان را پرورش و توسعه
دهد .سیستم ارتقا و پاداش از دیدگاه بیانیهی شمارهی  7انجمن حسابداران رسمی انگلستان
دو جنبهی الف) ترفیع و پیشرفت شغلی و ب) مزایا و پاداش مادی را مورد توجه قرار میدهد
که دستهی اول مواردی همچون حس موفقیت ،احساس رشد ،توسعهی مهارتها و استعدادهای
کارکنان را مورد توجه قرار میدهد و دستهی دوم به دو صورت الف) مزایای مستقیم (حقوق و
دستمزد و سایر مزایای پرداختی به کارکنان) که رفاه کوتاهمدت کارکنان را در پی دارد و ب)
مزایای غیرمستقیم (انجام هزینه از طرف مؤسسه برای آموزش حرفهای و سایر موارد مشابه) که
با ایجاد دانش حرفهای ،آینده شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ،در بر میگیرد.
کانگ و همکاران ( )2017نشان دادند که سرمایهگذاری مستقیم مؤسسات حسابرسی در
نیروی انسانی (پرداخت مزایای بیشتر) نسبت به سرمایهگذاری 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( )2020نشان داد که سطح مزایای مستقیم و غیرمستقیم کارکنان مؤسسهي حسابرسی
بر عملکرد شغلی آنان مؤثر است و کم بودن مزایای مستقیم کارکنان مؤسسهي حسابرسی
به وسیلهی درک از چشمانداز شغلی و مزایای غیرمستقیم کسب شده توسط کارکنان جبران
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میشود .گرچه پرداخت مزایای مستقیم به کارکنان و برگزاری کالسهای آموزشی به صورت
همراستا میتوانند بهبود کیفیت حسابرسی را در پی داشته باشند ولی اثر پرداخت مستقیم مزایا
نسبت به برگزاری کالس آموزشی مؤثرتر است.
 -2-2اهرم کارکنان
شاخص اهرم کارکنان بیان میکند 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 میدهد.
هاریس و ویلیامز( )2020بیان میکنند که استفاده از کارکنان ارشد و نسبت باالی کارکنان ارشد
مؤسسه (شرکا و مدیران و سرپرستان) به سایر کارکنان حرفهای حاکی از آن است که مؤسسه به
اندازهی کافی زمان و امکانات کافی برای نظارت بر فعالیت کارکنان حسابرسی را دارد و میتواند
با کسب شواهد کافی و مناسب کیفیت حسابرسی باالتری را ایجاد نماید .لذا انتظار میرود که با
باالرفتن اهرم کارکنان مؤسسه کیفیت حسابرسی بهبود یابد.
 -2-3قدمت مؤسسه حسابرسی
افزایش سن مؤسسات حسابرسی بلوغ کسب و کار آنها را در پی دارد و گذشت زمان منجر
به کسب تجربهی باالتر و همچنین ایجاد ارزش برای برند مؤسسهي حسابرسی میشود که
این موضوع موجب میگردد که مؤسسات حسابرسی در تصمیمگیریهای حرفهای جانب
احتیاط بیشتری را رعایت کنند .بنابراین قدمت مؤسسهي حسابرسی میتواند افزایندهی کیفیت
حسابرسی باشد .گالنا و سیناگا ( )2019نشان 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 میتوانند کیفیت حسابرسی باالتری را ارائه دهند.
مرانجوری و علیخانی ( )1399در بررسی تأثیر سرمایهی انسانی حسابرس و احتمال کشف
تحریف صورتهای مالی ،ارتباط بین تحصیالت شرکای حسابرسی و احتمال تجدید ارائهی
صورتهای مالی و تأثیر تجربهی شریک بر ارتباط بین تحصیالت شرکا و احتمال تجدید ارائهی
صورتهای مالی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنان نشان داد که تحصیالت شرکا موجب کاهش
سطح تجدید ارائه صورتهای مالی میشود و تجربه شرکا میزان ارتباط بین تحصیالت شرکا و
احتمال تجدید ارائهی صورتهای مالی را تقویت میکند.
اعتمادی و همکاران ( )1396در بررسی احتمال تجدید ارائهی صورتهای مالی با تأکید بر
نقش حسابرس نشان دادند که افزایش تعداد شرکای مؤسسه و دوره تصدی حسابرس ،سطح
تجدید ارائهی صورتهای مالی سال قبل را افزایش میدهد و تخصص حسابرس بر سطح تجدید
ارائهی صورتهای مالی تأثیرگذار نیست .در پژوهشهای پیشین داخلی سطح تجدید ارائهی
صورتهای 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
حسابرسی استفاده شده است .همچنین در پژوهشهای صورت گرفته تعداد شرکا ،تحصیالت
شرکا ،دورهی تصدی مؤسسه و تجربهی شرکا مورد توجه محققان قرار گرفته و سایر ویژگیهای
مربوط به کارکنان ارشد مؤسسه ،سیستم استخدام و بهکارگیری کارکنان ،سیاست آموزش
مؤسسه و سیستم ارزیابی و ارتقا و پاداش مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به پژوهشهای مرور شده میتوان بیان کرد :ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان
(المبوگلیا ،مانسینی ،)2020 ،رویهی استخدام و بهکارگیری مؤسسات (المبوگلیا ،مانسینی،
 ،)2020آموزش کارکنان (چن و همکاران2020 ،؛ سان و همکاران ،)2012 ،سطح تحصیالت (داو
و همکاران )2018 ،و تجربهی حسابرسان (بروچلر و همکاران ،)2004 ،مخارج آموزش ،ماندگاری
پرسنل و تعداد حسابداران رسمی فعال در هر مؤسسه حسابرسی ،دانش متفاوت سرمایهی انسانی
(هاسو و همکاران ،)2007 ،اهرم کارکنان (هاریس ،ویلیامز )2020 ،و قدمت مؤسسهي حسابرسی
(گالنا ،سیناگا )2019 ،عواملی تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی هستند.
بنابراین با توجه به مبانی نظری و پیشینهی پژوهش فرضیاتی به شرح زیر ارائه گردیده است:
فرضیهی  :1شاخصههای مربوط به مهارتهای فنی و اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیر
دارند.
فرضیهی  :2شاخصههای مربوط به رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان مؤسسه بر کیفیت
حسابرسی تأثیر دارند.
فرضیهی  :3شاخصههای مربوط به آموزش کارکنان مؤسسه بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارند.
فرضیهی  :4شاخصههای مربوط به رویههای ارتقا و پاداش کارکنان مؤسسه بر کیفیت
حسابرسی تأثیر دارند.
-3روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور گردآوری دادهها و اطالعات از دو ابزار پرسشنامهی محقق
ساخته برای جمعآوری 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 ویژگیهای فردی پاسخدهندگان و ویژگیهای عمومی مؤسسه آنان ( 9سؤال) پرداخته است.
بخش دوم مربوط به شاخصهای مرتبط با کیفیت حسابرسی شامل  9سؤال (سؤاالت  10تا ،)18
بخش سوم مربوط به ویژگیهای فنی و اخالقی حسابرسان شامل  7سؤال (سؤاالت  19تا ،)25
بخش چهارم مربوط به رویههای استخدام و بهکارگیری شامل  10سؤال (سؤاالت  26تا ،)35
بخش پنجم مربوط به آموزش کارکنان شامل  4سؤال (سؤاالت  36تا  )39و بخش ششم مربوط
به مزایا و پاداش کارکنان شامل  4سؤال ( 40تا  )43بوده است که برای پاسخهای کام ً
ال مخالف
امتیاز  ،1مخالف امتیاز  ،2نظری ندارم امتیاز  ،3موافق امتیاز  4و کام ً
ال موافق امتیاز  5بر اساس
مقیاس لیکرت در نظر گرفته شد.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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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 صاحبنظران حرفهی حسابرسی
که دارای شاخصه تجربه باالی  30سال بودند ،قرار گرفت تا نسبت به روایی سؤاالت اظهارنظر و
تأیید نمایند .همچنین برای پایایی پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شده است.
-4جامعه و نمونهی آماری پژوهش
جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی کارکنان ارشد مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس
و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی است .برای انتخاب نمونه شرط دارا بودن گرید حرفهای کارکنان
مالک انتخاب قرار گرفته است .با توجه به نبود آمار دقیق از پرسنل کلیهی مؤسسات حسابرسی معتمد
سازمان بورس و سازمان حسابرسی ،جامعهی آماری با عنوان جامعهی نامحدود تلقی شد و در نهایت
با توجه به فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه به میزان  384نفر تعیین گردید که نحوهی نمونهگیری
به صورت در دسترس بوده و محققان کلیه افرادی که امکان هماهنگی و جمعآوری داده از آنها وجود
داشته را مورد بررسی قرار دادهاند .جمعآوری 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
جمعآوری شده است و سپس پرسشنامهی 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 1است.
جدول( )1گویههای مطرح شده در پرسشنامهی مربوط به سرمایه انسانی در مؤسسات
حسابرسی
بخش اول -سؤاالت عمومی

سن -جنسیت -تحصیالت -دانشگاه محل تحصیل -سابقه -سمت  -نام مؤسسه -گرید
جامعه -گرید بورس

 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 شدهبخش دوم -شاخصههای مربوط به
 رویه مناسبی در رابطه با حداکثر کارکرد روزانه یا هفتگیکیفیت حسابرسی
 تماس کافی با مدیر مالی و قسمت مالی صاحبکار اعتبار شهرت صاحبکار عاملی مثبت در پذیرش کار حسابرسی اهمیت حقالزحمه حسابرسی برای مؤسسه -بازدید از مراحل کار حسابرسی در حین انجام کار

بخش سوم -سؤاالت مربوط به
ویژگیهای فنی و اخالقی

 جامعیت بینی و توجه به جنبههای مختلف فعالیت صاحبکار رعایت ساختار سلسله مراتبی و پاسخگویی مداوم تقسیم زمان اجرای حسابرسی صاحبکاران مختلف اولویتبندی اجرای کار برقراری ارتباط بین مستندات مختلف و تصمیمگیری بر پایه آن عالقه به شغل حسابرسی جزئی نگر بودن و توجه به جزئیات مستنداتپژوهشهای حسابرسی حرف های
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بخش چهارم -رویهی استخدام و
بهکارگیری

بخش پنجم -آموزش کارکنان

بخش ششم -ارزیابی و پاداش

 توجه به دورههای 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 سالهای اخیر در زمان استخدام سنجش تردید حرفهای در زمان استخدام توجه به میزان ریسکپذیری 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 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 احساس رشد و موفقیت افزایش مهارتها در طی سالهای کاری حقوق و مزایای باال -توجه به آموزش مداوم به جای حقوق و دستمزد بیشتر

شاخصههای مورد بررسی از طریق طیف لیکرت نمرهگذاری شد و برای پاسخ کام ً
ال موافق عدد
 5و برای پاسخ کام ً
ال مخالف عدد  1تعیین و گزینههای میانی هم به ترتیب نمرهگذاری 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:
 :AQitشاخص کیفیت حسابرسی مؤسسهی حسابرسی است که برای محاسبهی آن از 9
شاخص داشتن حداقل سه سال کار متوالی با صاحبکار ،داشتن اطالعات کافی و مناسب دربارهی
صنعت صاحبکار ،داشتن صاحبکاران دیگری در صنعت ،تکمیل حسابرسی بر اساس بودجهی
زمانی از پیش تعیین شده ،داشتن رویهای مناسب در رابطه با حداکثر کارکرد روزانه یا هفتگی،
تماس کافی با مدیر مالی و قسمت مالی صاحبکار ،اعتبار و شهرت صاحبکار عامل مثبت در
پذیرش کار حسابرسی ،اهمیت حقالزحمهی حسابرسی برای مؤسسهی حسابرسی و بازدید از
مراحل کار حسابرسی در حین کار استفاده شده است (صالحی.)1395 ،
 :Eitمتغير ویژگی فنی و اخالقی کارکنان مؤسسهي حسابرسی است که با استفاده از میانگین
امتياز هفت شاخص جامعیت بینی (همهجانبه دیدن فعالیت صاحبکار) ،رعایت ساختار سلسله
مراتبی و پاسخگویی مداوم ،تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محول شده به کارکنان،
اولویت بندی در اجرای کار حسابرسی توسط کارکنان ،برقرار ارتباط بین مستندات مختلف و
تصمیمگیری بر پایهی آن ،عالقه به شغل حسابرسی و جزئینگری و توجه به جزئیات مستندات
اندازهگیری میشود (چانفنگ2020 ،؛ چنگ و همکاران.)2009 ،
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 :Ritمتغير مربوط به رویهی استخدام و بهکارگیری در مؤسسهی حسابرسی است که با
استفاده از میانگین امتیاز ده شاخص اندازهگیری میشود .شاخصهای مذکور شامل توجه شرکا
به مواردی همچون گذراندن دورههای آموزشی قبل از استخدام ،تجربهی حسابرسی ،مقطع و
دانشگاه محل تحصیل ،اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر ،تردید حرفهای متقاضی ،سنجش
میزان ریسکپذیری متقاضی ،سنجش میزان اعتماد به نفس متقاضی ،پوشش ظاهری ،تعهد
باالی کاری و توجه به وقتشناسی بوده است (بک و همکاران.)2017 ،
 :Eitمتغير آموزش کارکنان در مؤسسهی 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&Ritمتغير ارتقا و پاداش در مؤسسه حسابرسي است که با استفاده از میانگین امتیاز چهار
شاخص احساس ارتقا و موفقیت ،افزایش مهارتها ،حقوق و مزایای باالی حسابرسی و مؤثر بودن
طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی مورد سنجش قرار گرفته است (کانگ و همکاران.)2017 ،
 :SLitمتغیر اهرم کارکنان در مؤسسهي حسابرسی است که با استفاده از تقسیم جمع تعداد
شرکا و مدیران و سرپرستان بر تعداد سایر کارکنان حرفهای مؤسسه مورد سنجش قرار گرفته
است (هاریس ،ویلیامز.)2020 ،
 :ageitمتغیر قدمت مؤسسهی حسابرسی است که با استفاده از لگاریتم تعداد سالهای فعالیت
مؤسسهي حسابرسی از بدو تأسیس مورد سنجش قرار گرفته است (گالنا ،سیناگا.)2019 ،
 -5روش آزمون فرضیههای پژوهش
پس از گروهبندی سؤاالت و استخراج امتیاز مربوط به هر متغیر ،فرضیههای پژوهش با استفاده
از رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند .همچنین برای بررسی اعتبار مدل پژوهش از آمارهی F
و ضریب تعیین و برای بررسی وجود خودهمبستگی از آمارهی دوربین واتسون استفاده شد .به
منظور بررسی فرضیات پژوهش ،ضرایب  β1تا  β4در مدل  1مورد بررسی قرار میگیرند؛ چنانچه
ضرایب مذکور مثبت و معنادار باشند ،فرضیات پژوهش رد نمیشوند.
-6یافتههای پژوهش
-6-1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
اطالعات توصیف جمعیتشناسی نشان داد که حدودا ً  80درصد (258نفر) از پاسخدهندگان
مرد و  20درصد ( 66نفر) زن بودهاند 46 .درصد دارای تحصیالت کارشناسی 46 ،درصد دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد و  8درصد دارای تحصیالت دکتری بودند 39 .درصد حسابرس ارشد،
 16درصد سرپرست 8 ،درصد سرپرست ارشد 35 ،درصد مدیر و  2درصد شریک بودهاند .نتایج
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 2ارائه شدهاند.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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شرح

جدول( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

کیفیت حسابرسی

ویژگیهای فنی و اخالقی

میانگین

میانه

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

4/09

4/11

0/19

4/44

3/67

3/75

0/46

4/35

رویه استخدام و بهکارگیری

3/91

ارتقا و پاداش

3/92

آموزش

0/81

4/7

3/95

3/75

0/30

4/00

5/00
4/55
4/5

5/00

0/61

1/7

3/15
2/5

2/00

نتایج آمار توصیفی نشان میدهد که میانگین شاخص آموزش که دارای زیرمجموعههای آموزش
حین کار ،توجه به کالس آموزشی در مؤسسه ،خرید مداوم کتب و نشریات حسابداری و نظرسنجی
از پرسنل در رابطه با محتوای کالس آموزشی بوده به میزان  3/75در طیف لیکرت ( 1تا )5
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
زیرمجموعههای احساس رشد و موفقیت ،افزایش مهارتها در طی سالهای کاری ،حقوق و مزایای
باال و توجه به آموزش مداوم به جای حقوق و دستمزد بیشتر بوده به میزان  3/92محاسبه شده
که علت کم بودن آن نسبت به سایر متغیرها حقوق و دستمزد پایین نیروی انسانی در مؤسسات
حسابرسی نسبت به سایر شغلهای مرتبط با حسابداران بوده است .نتایج آلفای کرونباخ در ارتباط
با کل پرسشنامه مقدار  0/776شده است که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.
 -6-2نتایج برازش مدل پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل 1استفاده شد .ضرایب برآورد شده ،سطح معناداری
ضرایب و شاخصهای توانمندی مدل در جدول 3ارائه شده است:
متغیر

جدول( )3نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش ()OLS

جزء ثابت

مهارتهای فنی و اخالقی کارکنان
رویه استخدام و بهکارگیری
آموزش کارکنان

ارتقا و پاداش کارکنان

اهرم کارکنان مؤسسه حسابرسی
قدمت مؤسسه حسابرسی

آماره ( Fسطح معناداری)
آماره دوربین – واتسون

نماد
C

Eit
Rit
Eit
P&Rit

SLit
ageit

ضریب

β0
β1
β2
β3
β4
β5
β6

مقدار انحراف معیار
-

1/063

آماره t

سطح معناداری

1/230

0/220

0/601

0/548

0/070

0/233

1/257

0/206

0/085

4/228

0/000

2/272

0/024

0/033

0/151

0/419

0/069

0/094

0/177

0/140

(23/385 )0/000
1/636

0/237

8/120
1/683

ضریب تعیین

ضریب تعدیل شده

0/210

0/000
0/093
0/507
0/480

با توجه به رویهی پژوهش از شاخص  Fبرای بررسی اعتبار مدل استفاده شد .مقدار کای
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دو مربع مدل  23/385بوده و احتمال مربوط به آن  0/000است .بنابراین میتوان گفت در
سطح اطمینان  95درصد 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 میدهد.
 -6-3نتایج آزمون فرضیات پژوهش
نتایج برآورد مدل  1نشان داد که مهارتهای فنی و اخالقی کارکنان ( )β1فاقد رابطهی
معناداری با کیفیت حسابرسی است و توجه بیشتر مؤسسات حسابرسی به مهارتهای فنی و
اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی مؤثر نیست .لذا فرضیهی اول رد شد.
نتایج برآورد مدل  1نشان داد که شاخصههای مربوط به رویه استخدام و بهکارگیری کارکنان مؤسسهي
حسابرسی ( )β2فاقد رابطهی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد .بنابراین فرضیهی دوم نیز رد شد.
نتایج برآورد مدل 1نشان داد که شاخصههای مربوط به آموزش کارکنان مؤسسهي حسابرسی
( )β3دارای رابطه معناداری با کیفیت حسابرسی دارد .بنابراین فرضیهی سوم پژوهش رد نشد و
توجه به آموزش کارکنان منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میشود.
نتایج برآورد مدل1نشان داد که شاخصههای مربوط به ارتقا و پاداش کارکنان مؤسسهي
حسابرسی ( )β4رابطهی مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی دارد .بنابراین فرضیهی چهارم
هم رد نشد و توجه به سیستم ارتقا و پاداش در مؤسسه منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میشود.
نتایج ناشی از بررسی اثر اهرم کارکنان بر کیفیت حسابرسی نشان میدهد که اهرم کارکنان
شاخصی مؤثر بر کیفیت حسابرسی است و مؤسسات حسابرسی با ترکیب کارکنان ارشد باالتر،
کیفیت حسابرسی باالتری را به بازار ارائه میدهند .همچنین نتایج نشان داد که قدمت مؤسسهي
حسابرسی سطح کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
در ادامه اجزای فرضیات و شاخصهای بررسیکننده متغیرهای مستقل جهت تحلیل و مقایسه
با پژوهشهای پیشین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بررسی جزئیات متغیرهای مستقل در
جدول  4نشان داده شده است:
جدول ( )4نتایج حاصل از برآورد جزئیات مدل پژوهش ()OLS

متغیر
جزء ثابت
جامعیت بینی
رعایت ساختار سلسله مراتبی
تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله
اولویتبندی در اجرای کار حسابرسی
برقراری ارتباط بین مستندات مختلف
عالقه به شغل حسابرسی

انحراف معیار
1/621
0/130
0/144
0/100
0/103
0/099
0/104
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1/553
0/779
0/456
1/271
1/342
2/229
0/874

سطح معناداری
0/122
0/437
0/648
0/205
0/181
0/027
0/383
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جزئی نگری و بررسی جزئیات مستندات
گذراندن دوره آموزشی قبل از ورود به مؤسسه
تجربهی حسابرسی
مقطع و دانشگاه محل تحصیل
اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر
تردید حرفهای
میزان ریسکپذیری
اعتماد به نفس
پوشش ظاهری
تعهد باالی کاری
وقت شناسی
آموزش حین کار
آموزش گروهی کارکنان
در دسترس بودن کتب و نشریات
نظرسنجی از پرسنل در رابطه با محتوای کالس
احساس ارتقا و موفقیت
افزایش مهارتها
حقوق و مزایای باال
توجه به طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی
اهرم کارکنان
قدمت مؤسسه حسابرسی
آمارهی ( Fسطح معناداری)
آمارهی دوربین واتسون

0/137
0/056
0/107
0/091
0/078
0/092
0/055
0/075
0/044
0/075
0/073
0/122
0/119
0/083
0/060
0/088
0/067
0/037
0/087
0/302
0/197
(9/408)0/000
1/836

1/284
2/759
1/074
1/994
1/361
1/218
0/719
2/285
0/806
4/435
1/650
4/213
2/267
1/567
1/215
2/249
2/364
7/388
0/645
3/404
1/011
ضریب تعیین
ضریب تعدیل شده

0/200
0/006
0/284
0/049
0/175
0/224
0/473
0/023
0/405
0/000
0/100
0/000
0/024
0/118
0/225
0/025
0/019
0/000
0/520
0/001
0/313
0/475
0/425

بررسی جزئیات مربوط به متغیر ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان نشان میدهد که ویژگی
فردی برقراری ارتباط بین مستندات مختلف مؤثر بر کیفیت حسابرسی است و کارکنانی که
مستندات مختلف مربوط به صاحبکاران را مقایسه میکنند ،کیفیت حسابرسی باالتری ایجاد
میکنند .بررسی جزئیات مربوط به رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان نشان میدهد 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 میدهد
که آموزش حین کار و آموزشی گروهی کارکنان میتواند 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 مهارتها و حقوق و مزایای باال میتواند سطح کیفیت حسابرسی را افزایش دهد.
 -7نتیجهگیری
بیتردید یکی از مباحث مهم در حرفهی حسابرسی در عصر حاضر ،منابع انسانی در مؤسسات
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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حسابرسی است .وجود منابع انسانی باصالحیت و دانش باال زمینه را برای بهبود کیفیت حسابرسی
فراهم میکند و بالعکس نبود پرسنل با دانش و مهارت و تجربه کافی ،کاهش سطح کیفیت
حسابرسی را در پی دارد .منابع انسانی نقشی اساسی در موفقیت و شکست مؤسسات حسابرسی
ایفا میکنند .چرا که مؤسسات حسابرسی در زمینهی ارائهی خدمات متنوع به صاحبکاران که
توسط کارکنان مؤسسه انجام شده ،فعالیت میکنند.
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 جنبهی مدنظر بیانیهی شمارهی 7
انجمن حسابداران خبرهی انگلستان شامل الف) ویژگیهای فنی و اخالقی ،ب) رویهی استخدام و
بهکارگیری ،پ) رویهی آموزش کارکنان ،و ت) رویهی ارتقا و پاداش کارکنان بر کیفیت حسابرسی
میپردازد .برای بررسی کیفیت حسابرسی از نه شاخص داشتن حداقل سه سال کار متوالی با
صاحبکار ،داشتن اطالعات کافی در مورد صنعت صاحبکار ،داشتن صاحبکاران دیگری در این
صنعت ،تکمیل حسابرسی بر اساس بودجهی زمانی از پیش تعیین شده ،داشتن رویهای 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 حقالزحمهی حسابرسی برای
مؤسسهي حسابرسی و بازدید از مراحل کار حسابرسی در حین کار استفاده شد و برای متغیر
ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان از هفت شاخص جامعیتبینی کارکنان ،رعایت ساختار سلسله
مراتبی ،تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله ،اولویتبندی در اجرای کار حسابرسی،
برقراری ارتباط بین مستندات مختلف ،عالقه به شغل حسابرسی و جزئینگری (بررسی جزئیات
مستندات) استفاده شد .همچنین برای بررسی رویهی استخدام و بهکارگیری 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 حرفهای ،میزان ریسکپذیری ،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 مهارتها ،حقوق و مزایای باال و طرح آموزشی نسبت به مزایای فردی استفاده شد.
نتایج نشان داد که ویژگیهای فنی و اخالقی کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار نیست .برای
مقایسه با دیدگاه پژوهشگران قبلی اجزای ویژگیهای 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 میشود که همراستا با دیدگاه چانفنگ ( )2020و هاکابون ( )2019بود 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 شاخصههای جامعیتبینی ،رعایت ساختار
سلسله مراتبی ،تقسیمبندی مناسب زمان اجرای کارهای محوله ،اولویتبندی در اجرای کار حسابرسی،
عالقه به شغل حسابرسی و جزئینگری و بررسی جزئیات مستندات توسط کارکنان تأثیری بر کیفیت
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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حسابرسی ندارد که مغایر با دیدگاه چانفنگ ( )2020بود که نشان داد کارکنان مؤسسات باکیفیت
توجه ویژهای به شاخصههای مذکور دارند .نتایج مربوط به جامعیت بینی و ساختار سلسله مراتبی
در مؤسسهي حسابرسی مغایر با نتایج اعتمادی و جباری ( )1387است که نشان دادند پاسخگویی
سلسله مراتبی با افزایش میزان تالش و دقت حسابرسان در ارزیابی جوانب مختلف مساله منجر به
ارائه تحلیلهای دقیقتر و بهبود کیفیت حسابرسی میشود .از دیدگاه هیأت نظارت بر حسابداری
شرکتهای سهامی عام کارکنانی که دو شاخصه برنامهریزی زمانی انجام کار و تخصیص بودجهی زمانی
انجام حسابرسی به مراحل مختلف حسابرسی را مدنظر قرار میدهند ،میتوانند کیفیت حسابرسی را
بهبود دهند در حالی که نتایج بررسی جزئیات متغیرهای مستقل مغایر با دیدگاه هیأت مذکور بود.
نتایج همچنین نشان داد که رویهی استخدام و بهکارگیری کارکنان عاملی تأثیرگذار بر کیفیت
حسابرسی نیست .بررسی اجزای متغیر حاکی از آن بود که مؤسسات حسابرسی باکیفیت نسبت
به مؤسسات کمکیفیت در زمان استخدام به شاخصههای گذراندن دورهی 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 ( )2017بود که نشان دادند نحوهی
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 میکند و از این رو کارکنان باتحصیالت باال
میتوانند اطالعات باکیفیتتری به مقامات باالتر خود ارائه دهند .همچنین نتایج بخش تحصیالت
کارکنان همراستا با دیدگاه المبوگلیا و مانسینی ( )2020بود که نشان دادند مؤسساتی که در
فرآیند استخدام و بهکارگیری کارکنان ،سطح تحصیالت کارکنان را مورد توجه قرار میدهند،
کیفیت حسابرسی باالتری به بازار ارائه میدهند .نتایج بخش تحصیالت همچنین همراستا با
پژوهش کانگ و همکاران ( )2017بود که نشان دادند تحصیل باالی حسابرسان موجب میشود
که آنان در شرایط پیچیده اقدام به آسانسازی مسأله و حل آن در چارچوب قواعد یادگرفته شده
نمایند و زمینه را برای تصمیمگیری درست فراهم نمایند .همچنین از دیدگاه آنان اعتماد به نفس
و تعهد کاری کارکنان ،کیفیت باالی حسابرسی را در پی دارد .نتایج مربوط به اثر تعهد باالی
کاری کارکنان بر کیفیت حسابرسی همراستا با نتایج پژوهش حساسیگانه و بیگلر ( )1394بود
که نشان دادند با افزایش تعهد کارکنان مؤسسه حسابرسی ،تالش در راستای بهبود حل مسأله
افزایش یافته که این موضوع کاهش دعاوی حقوقی و بهبود کیفیت حسابرسی را در پی دارد.
همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در توجه مؤسسات حسابرسی باکیفیت و کم کیفیت
نسبت به شاخصههای تجربه حسابرسی ،اطالع از تغییرات حرفه در سنوات اخیر ،تردید حرفهای،
میزان ریسکپذیری ،پوشش ظاهری و وقت شناسی وجود ندارد .نتایج این بخش مغایر با پژوهش
کانگ و همکاران ( )2017بود که نشان دادند کارکنان با تجربه با تصمیمگیری مناسب ،عملکرد
مناسبی را در بهبود کیفیت حسابرسی دارند .همچنین نتایج مغایر با پژوهش المبوگلیا و مانسینی
( )2020بود که نشان دادند که مؤسساتی که در زمان استخدام و بهکارگیری کارکنان تجربه قبلی
آنان را مورد توجه قرار میدهند و اقدام به استخدام کارکنان باتجربه مینمایند ،توانایی ارائهی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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خدمات کیفیت حسابرسی باالتری به بازار دارند .نتایج مربوط به بررسی اثر تجربهی حسابرسی بر
کیفیت حسابرسی مغایر با نتایج پژوهش سیرانی و همکاران ( )1388بود که نشان دادند افزایش
تجربهی حسابرسی با تأثیر در نحوهی قضاوت منجر به بهبود کیفیت حسابرسی میشود .همچنین
نتایج مربوط به تأثیر تردید حرفهای کارکنان بر کیفیت حسابرسی مغایر با پژوهش گرد و ناصری
( )1397بود که نشان دادند با افزایش تردید حرفهای سطح کیفیت حسابرسی بهبود مییابد.
نتایج همچنین نشان داد که رویهی آموزش کارکنان بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار بوده
است .به بیان سادهتر نتایج نشان میدهد مؤسساتی که سیستم آموزشی مناسبی دارند ،کیفیت
حسابرسی باالتری را ارائه میدهند .بررسی جزئیات متغیر نشان داد که آموزش حین کار کارکنان
و آموزش گروهی کارکنان منجر به افزایش کیفیت حسابرسی میشود .هیأت استانداردهای
بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی بیان میکند که آموزش حین کار شاخصی مهم برای
کیفیت حسابرسی در سطح مؤسسه است .همچنین نتایج نشان داد که در دسترس بودن کتب
و نشریات تأثیری بر کیفیت حسابرسی ندارد که ناشی از عدم توجه کارکنان به کتب داخل
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 مهارتها
و حقوق و مزایای باال سطح کیفیت حسابرسی را باال میبرد و کارکنان عالقهای به طرح آموزشی
در ازای مزایای فردی کمتر ندارند .نتایج بخش مربوط به افزایش مهارتها همراستا با نتایج
پژوهش ویوی ( )2015است که نشان میدهد صالحیت ،مهارت و شایستگی کارکنان حسابرسی
موجب بهبود کیفیت حسابرسی میشود .نتایج بخش مربوط به حقوق و مزایای باال همراستا با
پژوهش جفرای و همکاران ( )2018است نشان دادند پرداخت حقوق باالتر به کارکنان مؤسسهي
حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی میشود 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 دورههای آموزشی (منافع غیرمستقیم) ترجیح
میدهند که همراستا با پژوهش کانگ و همکاران ( )2017بود که نشان دادند سرمایهگذاری
مستقیم در نیروی انسانی از طریق افزایش مزایا و پاداش نسبت به سرمایهگذاری غیرمستقیم در
نیروی انسانی از طریق آموزش ،در بهبود کیفیت حسابرسی مؤثرتر است.
نتایج حاصل از بررسی اهرم کارکنان نشان میدهد که مؤسسات با اهرم کارکنان باالتر (نسبت
سرپرست و مدیر و شریک به سایر کارکنان) کیفیت حسابرسی باالتری به ذینفعان ارائه میدهند.
نتایج این بخش از پژوهش همراستا با پژوهش هاریس و ویلیامز ( )2020بود که نشان دادند
استفاده از کارکنان ارشد به معنای زمان و امکانات کافی برای جمعآوری شواهد کافی و مناسب
و نظارت بر فعالیت کارکنان بوده که بهبود کیفیت حسابرسی را به دنبال دارد.
همچنین نتایج نشان میدهد قدمت مؤسسهی حسابرسی تأثیر معناداری بر سطح کیفیت حسابرسی
ندارد .نتایج این بخش مغایر با پژوهش گالنا و سیناگا ( )2019بود 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 میتوانند کیفیت حسابرسی باالتری را ارائه دهند.
به دلیل متفاوت بودن سطح ریسکپذیری مردان و زنان در حسابرسی ،ممکن است جنسیت
افراد نیز سطح کیفیت حسابرسی مؤسسه را تحت تأثیر قرار دهد ،لذا پیشنهاد میشود در
تحقیقات آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد .بررسی ادبیات موضوعی پژوهش حاکی از تأثیر
تالش حسابرسان فعال در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بوده است .از این رو پیشنهاد
میشود محققان در تحقیقات آتی با ایجاد شاخصی برای سنجش میزان تالش حسابرسان به
بررسی تأثیر تالش حسابرسان به عنوان عاملی مؤثر بر کیفیت حسابرسی بپردازند .با توجه
به جمعآوری دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه ،به استثنای محدودیتهای مربوط به
پرسشنامه ،محقق در انجام پژوهش با محدودیت خاصی مواجه نبوده است.
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