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  چکیده

بندی زمان حسابرسی یکی از مهمترین اقـدامات مـدیران موسـسات حـسابرسی در اداره ایـن                    ودجهب
 یتواند تـاثیرات متفـاوتی روی کـارایی و کارآمـد            ها می   باشد که میزان دقت این بودجه       موسسات می 

مدیران موسسات حسابرسی بسته به تجربه کاری       . گذارد  حسابرس و نهایتاً موسسات حسابرسی باقی       
لـذا در ایـن تحقیـق بـه بررسـی سـودمندی اقـالم               . نماینـد     بینی زمان مزبور مـی      د اقدام به پیش   خو

  .پرداخته شده است) بودجه زمانی حسابرسی (های مالی در تعیین این زمان  صورت
 شرکت حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی بـصورت تـصادفی در طـی              50به این منظور تعداد     

بررسی میـزان همبـستگی و سـودمندی اقـالم          . اند  رد آزمون قرار گرفته    مو 1383-1376دوره زمانی   
بینـی آن بـا دو روش رگرسـیون سـاده و چنـد       های مالی  با زمان حسابرسی شرکت  و پـیش      صورت

شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود همبـستگی مثبـت بـین ایـن               . متغیره انجام گرفته است   
.  باشد که بسته به نوع متغیر حسابداری میزان همبستگی متفاوت می        باشد    اقالم با زمان حسابرسی می    

 بیشترین همبستگی را در کـل دوره تحقیـق بـا            "های جاری    و بدهی  "های جاری   دارایی" یمتغیرها
  .متغیر وابسته تحقیق داشتند

بینـی بـاالتری دارد و        تـوان پـیش   ،  نتایج این دو روش نشانگر این است که رگرسیون چنـد متغیـره              
  .دهد بینی آن را افزایش نمی توان پیش، افزودن متغیرهای جدید به مدل
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  مقدمه 
دانیم چند سالی است که جامعـه حـسابداران رسـمی ایـران پـای بـه عرصـه                     همانطور که می  

ــا  رســمی متــشکل از حــسابدارانی حرفــهجامعــه حــسابداران . وجــود گذاشــته اســت ای و ب
یی اسـت کـه مجمـع عمـومی         ها  شرکتدار حسابرسی و بازرسی قانونی        صالحیت که عهده  

  . اند عادی سالیانه آنها اعضای جامعه را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود تعیین کرده
رسی انجـام   گیری جامعه امر حـسابرسی کـه قـبالً عمـدتاً توسـط سـازمان حـساب                  با شکل 

ها برای انتخاب بـازرس بـا تعـدد     گردید به بخش خصوصی نیز واگذار گردید و شرکت          می
منجـر  ، های متفاوت برای انتخاب حـسابرس   وجود گزینه. موسسات حسابرسی روبرو شدند  

  . به ایجاد یک محیط رقابتی برای موسسات حسابرسی شد
مجبور به اجرای اصول و فنـون       ،  موسسات حسابرسی برای باقی ماندن در عرصه رقابت         

. باشد یکی از این اصول بحث مدیریت هزینه در موسسه می. مدیریت در موسسه خود شدند
هـایی را     برای اداره امور خود بایـد هزینـه       ،  موسسه حسابرسی نیز همانند یک بنگاه اقتصادی      

ی هـای یـک موسـسه حـسابرس     هزینـه . متحمل شده و در نهایت درآمدهایی را کسب نمایـد         
باشـد    ها مـی    افزار و سایر هزینه     ملزومات و نوشت  ،  الزحمه کارکنان حسابرسی    متشکل از حق  

ای حـسابرسی و حـسابداری بـه          و درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خـدمات حرفـه           
الزحمه کارکنان حسابرسی نیز بر مبنـای سـاعات           حق.گردد  ها کسب می    موسسات و شرکت  

مجموع تعداد ساعات کاری    . کند   پروژه خاص صرف می    کاری است که هر نفر روی یک      
انـد مبنـای محاسـبه        که کارکنان موسسه حسابرسی روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده         

  .باشد صورتحساب برای یک شرکت می
اما موضوع مهم برای حسابرسان پـیش بینـی مـدت زمـانی اسـت کـه بایـد بـرای پـروژه             

ت که آگاهی از آن می تواند عالوه بر قبول          بدیهی اس . کار صرف نمایند    حسابرسی صاحب 
اینکه چه  . یا رد پروژه حسابرسی باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود            

عواملی می توانند به حسابرسان در پیش بینی زمان الزم برای حسابرسی کمک نمایند طبـق                
 این تحقیق درصدد است .قابل تفکیک می باشد ... محیطی و  ،  کار  ادبیات به عوامل صاحب   

هـای مـالی اسـت و زمـان حـسابرسی             کار که در قالب صورت      تنها رابطه بین عوامل صاحب    
هـای    این بررسی در سـطح اقـالم صـورت        . الزم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد         

های صرف شده  درصدد است تا مدلی بـرای پـیش بینـی                مالی تجزیه شده و با بررسی زمان      
 .م برای حسابرسی ارائه نمایدزمان الز
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  چارچوب مفهومی موضوع تحقیق
بودجه زمانی حسابرسی و عوامل موثر در آن از این جهت قابـل طـرح و بررسـی اسـت کـه          

هر چه زمـان صـرف      . رسیدن به اهداف موسسه را تضمین می نماید       ،  بینی زمان درست    پیش
باشـد و هـر       حسابرسی پایین مـی   شده بیشتر باشد کیفیت حسابرسی باالتر و درمقابل کارایی          

کارکنـان حـسابرسی در فـشار بیـشتری قـرار گرفتـه و اثربخـشی        ، چه این زمان کمتـر باشـد      
بودجـه بایـد بـه شـکل        ،  بنـابراین در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف          . یابد  حسابرسی کاهش می  

ه توان انتظار داشت تا به اهداف از پـیش تعیـین شـد              در چنین حالتی می   . متعارفی تهیه گردد  
  .در زمان مقرر و یا با هزینه مشخص دست یافت

اهمیت و مزایای بودجه متعارف به کـرات مـورد تاکیـد قـرار              ،   در نوشتارهای حرفه ای   
  :]4[ برخی از مزایای بودجه را می توان به شرح زیر بر شمرد. گرفته است

 تثبیت منظم اهداف سازمان و تعیین استراتژیهای واقعی به منظور تحقـق هـدفهای              .1
 مزبور در ابعاد زمانی 

 تطبیق وظایف سازمان یافته با اشخاص معین از طریق تعیین اختیارات و مسئولیتها .2
 تشخیص و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز .3
 اعمال رهبری پویا در اداره امور و به ثمر رساندن برنامه ها .4
 خلق یک محیط مناسب جهت انگیزش مثبت افراد .5

کند کـه        موثر بر بودجه زمانی را به چند دسته تقسیم می          ادبیات تئوریک موضوع عوامل   
 ]30[این عوامل به اختصار به شرح زیر است

  کار  صاحب. 1
ــدازه ــدگی، ان ــس، پیچی ــا خطــر صــاحب کری ــان همکــاریدرجــه ، ]20و7[کــار   ی  کارکن
 داشتن حسابرسی داخلی  ،  ]26 [صنعت،  ]27 و   25[کار     یا قدمت صاحب   دجدی،  کار    صاحب

 ]. 30 [ حسابرسیهو داشتن کمیت ]28  و21 و 39[
های گذشـته بیـشترین تـاثیر را          پیچیدگی و ریسک شرکت براساس یافته     ،  اندازه شرکت 

هر چقدر میزان همکاری    . روی تعداد ساعات الزم برای کامل کردن حسابرسی داشته است         
 کار در دادن اطالعات و مدارک الزم به حسابرس بیـشتر باشـد حـسابرس                کارکنان صاحب 

بـرآورد دقیـق    . نماید  کار مزبور صرف می     زمان کمتری برای رسیدگی به حسابهای صاحب      
 دیگر مشتریان باشد چـرا      ززمان برای مشتریان جدید حسابرسی ممکن است بسیار مشکلتر ا         
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حـسابرسان داخلـی بـا تـاثیری کـه          .که برای یادگیری سیستم های مشتریان زمان الزم اسـت         
، های حسابرسی خـاص و مطمـئن   توانایی آنها در تهیه گزارش   روی خطر کنترل دارند و نیز       
اطالعـات بـه    ،  تماسهای کمیته حسابرسی با حسابرسان    . گذارند  روی زمان حسابرسی اثر می    

ــابی کــارآیی و      ــرای ارزی ــز اطالعــات الزم ب ــالی شــرکت و نی ــاره وضــعیت م ــوقعی درب م
   درستکاری مدیریت را در اختیار هیات مدیره شرکت قرار می دهد

 موسسه حسابرسی. 2
 که   خدماتی  ترکیب،  ]13و19[  مورد استفاده  فناوریهایانواع و سطوح    ،  ]11[ اندازه موسسه 

کـه مـی توانـد    (گرایش در مقابل دست یافتن به بودجـه هـای زمـانی         ،  ]11و7[ کند ه می ئارا
ی ریـز    برنامـه  مقدار زمـان صـرف شـده بـرای        ،  ]24 و19[ )برای هر شخص فرق داشته باشد     

نــوع ، ]19[عوامـل پیـشرفت و ترقـی  مــورد اسـتفاده موسـسه حـسابرسی       ، ]2و7[برسیحـسا 
  ]19[درجه عمومیت و ]17[آموزش ، ]15[ نظارت

کارانی کـه موسـسه حـسابرسی تـوان و ظرفیـت          اندازه موسسه حسابرسی بر نوع صاحب     
اط توانـد روی ارتبـ      آوری مـورد اسـتفاده مـی        سـطوح فـن   . حسابرسی آنها را دارد تاثیر دارد     

تـاثیر  ، های حسابرسی اسـتفاده شـده   استفاده از زمان کارکنان با ایجاد تنوع در ساختار برنامه  
ریزی حسابرسی روی کارایی حسابرسی تـاثیر گذاشـته و عوامـل پیـشرفت و                 برنامه. بگذارد

نحوه نظـارت نیـز بـا ایجـاد اطمینـان نـسبت بـه اینکـه                 ،  ترقی نیز با ایجاد انگیزه در کارکنان      
 .گذارد کنند روی زمان حسابرسی تاثیر می  حسابرسی زمان حسابرسی را تلف نمیکارکنان

  محیط. 3
مالحظـات سیاسـی و      و   ]16و17[رقابـت ،  ]14[های بهره و غیـره      نرخ،  ی اقتصاد توضعی
 ]29 [قانونی

عوامل محیطی روی ریسک ذاتی تاثیر گذاشته و در نتیجه روی زمـان حـسابرسی تـاثیر                 
  .گذارد می

 رسشخص حساب. 4
مقدار اسـترس مـشاهده     ،  ]8و15[سطح مهارت و شخصیت   ،  ]7[  حسابرس تخصصتجربه و   

  ]. 23 [طرز برخورد با خطر و سطح شعور اخالقی، ]8[ شده
عوامل مربوط به شخص حسابرس با تـاثیر روی کـارایی شخـصی و گرایـشاتی کـه در       

ی تــاثیر شــده وجــود دارد روی زمــان حــسابرس یــابی بــه زمــان بودجــه مقابــل اهمیــت دســت
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  .این عوامل در سرپرستان و کارکنان حسابرسی تاثیر متفاوتی دارد. گذارد  می
در حسابرسی  . های دیگر نیز قرار گیرند      همچنین بعضی از عوامل ممکن است در گروه       

عمده زمان حسابرسی به بررسی شواهد پشتوانه اطالعات و مبالغ منـدرج            ،  های مالی   صورت
بـا اهمیـت    ) تحریفی(ود تا حسابرس از نبود اشتباه یا تقلب       ش  های مالی صرف می     در صورت 
، هـا  در بررسـی هـر یـک از حـساب    . های مالی بـه اطمینـانی معقـول دسـت یابـد          در صورت 

حسابرس بر اساس استانداردهای حسابرسی با توجه به اهمیت هر حساب به بررسی سـاختار               
همیـت هـر یـک از اقـالم         بایـستی بـین بزرگـی و ا         لـذا مـی   . پـردازد   هـای داخلـی مـی       کنترل
. ای وجود داشـته باشـد       های مالی و زمان صرف شده برای رسیدگی آنها یک رابطه            صورت

  . شده است دراین تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته
با توجه به وجود چارچوب مفهومی فوق در ادامه به تحقیقات انجام شده در کشورهای               

  .ل  طرح تحقیق ارائه می شوددیگر و ایران پرداخته شده و نهایتاً مد

  بررسی پیشینه تحقیق
در زمینه موضوع بودجه زمانی حسابرسی در ادبیـات حـسابرسی تحقیقـات زیـادی موجـود                 

ایـن  .  هرکدام از این تحقیقات از زوایای مختلف به بررسـی موضـوع پرداختـه اسـت        . است
ــاثیر بودجــه زمــانی در اخــالق حرفــه   ــه بعــد اخالقــی و ت ای حــسابرسان  تحقیقــات بیــشتر ب

  .اند اگرچه درمواردی نیز به بررسی انحرافات بودجه زمانی پرداخته شده است پرداخته
ــا   1989در ســال  ــرارداد حــسابرسی ب ــوع ق ــه بررســی ارتبــاط ن ــالمروس در تحقیقــی ب  پ

های مالی حـسابرسی       شرکت که صورت   361الزحمه حسابرسی و ساعات حسابرسی در         حق
قرارداد حسابرسی را به دو نوع مقطـوع و   ،  او در این تحقیق   . تپرداخ،  کردند  شده منتشر می  

بنـدی نمـوده و اثـر ایـن دو نـوع را از لحـاظ اشـتراک ریـسک و عوامـل                    غیر مقطوع تقسیم  
نتـایج تحقیـق نـشان      .  ساعات حسابرسی مـورد بررسـی قـرار داد         والزحمه    کارایی روی حق  

ک مسئولیت عدم اطمینـان بیـشتری       حسابرسان ریس ،  دهد که با بستن قراردادهای مقطوع       می
ساعات حسابرسی بطور معناداری    . های بیشتری برای کارایی دارند      کنند و انگیزه    را تقبل می  

الزحمه حسابرسی در قراردادهای مقطوع بطور        گیرند و حق    تحت تاثیر نوع قرارداد قرار نمی     
  ]22[.باشد تر می  معناداری پایین

اسـترس سـازمانی    «ا اسـتفاده از مـدل بهبـود یافتـه            بـ  می و مـارگه   یکلدر تحقیق دیگری    
در سه بخش از دو موسسه بـزرگ حـسابرسی بـه بررسـی تـاثیر فـشار                  » ایوانسویچ و ماتسون  
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های اعـضای     ای حسابرسان و این که چطور تنوع ویژگی         بودجه زمانی روی رفتار غیر حرفه     
، ا تعـدیل کنــد ای فــشار بودجـه زمـانی ر   تـیم حـسابرسی ممکـن اســت تـاثیرات غیـر حرفـه      

 شکل معکوسی بین فشار بودجـه زمـانی         Uنتایج تحقیق نشان داد که یک رابطه        . اند  پرداخته
چنین درصد کسر گزارشـگری   هم. و میانگین درصد کسر گزارشگری در وقت وجود دارد       

 ]15[. بیشتر است، های کوچک در حسابرسی، در زمان
از (موسسه بزرگ حـسابرسی    4از   دفتر   9 در تحقیقی آزمایشی روی حسابرسان       نهوستو

کـار  را روی        ریـسک صـاحب    وهـا     تاثیر مـشترک فـشار نـرخ      )  موسسه بزرگ حسابرسی   6
نتایج نـشان داد کـه      . ریزی سرپرستان بررسی کرد       های مربوط به برنامه     تصمیمات و قضاوت  

بینـی   پـیش ، کاران در مقابل افزایش ریسک صاحب، ها واکنش حسابرسان در نبود فشار نرخ     
بـا  ، هـا   در زمـان وجـود ریـسک فـشار نـرخ     باشد و متقـابالً  اعات بیشتر برای حسابرسی می س

سـاعات حـسابرسی برابـری را       ،  کـاران   وجود شـرایط پـر ریـسک یـا کـم ریـسک صـاحب              
 ]13[ .کنند بینی می پیش

مطالعـه   « قیـست و دیویدسـون بـا عنـوان     کار مشترک چنین می توان به       در این زمینه هم   
پیچیـدگی و ریـسک شـرکت    ،   از قبیـل انـدازه       های مـشتری    اثیر ویژگی  ت توصیفی در مورد  

،  اقـالم حـسابداری     که با اسـتفاده از     اشاره کرد  نیز   »روی انحرافات بودجه زمانی حسابرسی      
بـر انحرافـات بودجـه زمـانی حـسابرسی          های مشتری محاسبه شده و سپس تاثیر آنها           ویژگی

هر چقدر اندازه شرکت بزرگتر باشـد انحرافـات          و اشاره کرده که      مورد بررسی قرار گرفته   
یافته و با استفاده از متغیرهـای سـه گانـه فـوق     بینی شده افزایش   بودجه واقعی از بودجه پیش   

 ]. 30[باشد   بینی می   درصد این انحرافات قابل پیش80نزدیک 
ارهـای  در داخل کشور نتایج تحقیق نیکخواه آزاد و مهرانی بیانگر آن بود کـه بـروز رفت       

فـشار  ،  ای در ایران وجود داشته که مهمترین دالیل این امـر فـشار بودجـه زمـانی                    غیر حرفه 
ضمن آنکـه بیـشترین     . باشد  عدم نظارت کافی و عدم اهمیت برخی مراحل می        ،  مدیر پروژه 

ای مربوط به انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی و عدم پیگیـری بعـضی                 رفتار غیر حرفه  
ای در بررسـی سـاختار و رعایـت           چنـین بـروز رفتارهـای غیـر حرفـه           هـم . شـد با  از موارد می  

  ]4[.باشد های داخلی بیش از موارد دیگر نظیر موجودی نقد و کاال می کنترل
 مهرانی و نعیمی نیـز در تحقیقـی بـه تـاثیر فـشار بودجـه زمـانی و بـروز رفتارهـای غیـر                         

ل در موسسات بخـش خـصوصی       ای تحت تئوری اخالقی در بین کلیه حسابرسان شاغ          حرفه
نتـایج تحقیـق بیـانگر آن اسـت کـه هـر چنـد               . در محدوده جغرافیایی شهر تهران پرداختنـد      
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دانند اما در برابر فشار بودجـه         ای می   حسابرسان خود را معتقد و مقید به رعایت اخالق حرفه         
دهـد کـه    چنـین نتـایج نـشان مـی         هـم . نماینـد   ای می   زمانی اقدام به اعمال رفتارهای غیرحرفه     

ــا افــزایش فــشار بودجــه زمــانی  ــروز رفتارهــای غیــر حرفــه ، متناســب ب ای بیــشتر  احتمــال ب
 ]3[.گردد می

 ارتباط بین انـدازه و سـایر عوامـل          دخواه  این تحقیق می  ،  با توجه به مبانی تئوریکی فوق     
و زمان حسابرسی الزم را     ) باشد   شرکت می  های مالی   اقالم صورت که درقالب   (کار    صاحب
  . از میزان ارتباط بین این دو گروه متغیر ارائه نماید) هایی مدل( و در نهایت مدلیبررسی

  فرضیات تحقیق
  :در این تحقیق دو فرضیه زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است

هـای    های مبتنی بر اقالم صـورت       تغییرات در بودجه زمانی حسابرسی بر اساس مدل        .1
  .بینی است  مالی قابل پیش

، های مالی بینی کننده در مدل مبتنی بر اقالم صورت         یش تعداد متغیرهای پیش   با افزا  .2
 .یابد  بینی بهبود معناداری نمی  پیش

  تحقیقروش 
تحقیق مذکور از نوع هبستگی بر مبنای تجزیه تحلیل رگرسیونی است و از نظـر اسـتدالل و                  

  .تدوین فرضیات قیاسی و ازنظر آزمون استقرایی است
ادبیات نظری موضوع در ایـن تحقیـق از دو مـدل رگرسـیون سـاده و چنـد                   با استفاده از    

هـای    در مـدل  . متغیره برای برآورد ضرایب و تعیـین درجـه همبـستگی اسـتفاده شـده اسـت                
هـای مـالی      مستقل اقـالم صـورت    ) متغیرهای( و متغیر  "زمان حسابرسی "مذکور متغیر وابسته  

در ، هـا  شـرکت ها و انـدازه     ماهیت دادهبا توجه به. باشند ی عضو نمونه آماری می ها  شرکت
  .ها انجام گردید ی الزم بر روی دادهها تبدیل، جهت تطابق توزیع نمونه با توزیع نرمال

این مدل با استفاده از رگرسـیون سـاده بدسـت آمـده و بـرای آزمـون                  : مدل شماره یک  
  .گیرد فرضیه اول مورد استفاده قرار می

εβα ++= ii XY   
  .باشد ام میi مان الزم برای حسابرسی شرکت ز=

iX =  هر یک از متغیرهای مستقل شرکتiباشد ام می. 
iY
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 ε=  شرکت) اخالل(جزء باقیمانده iباشد ام می. 
این مدل با استفاده از رگرسیون چند متغیره بدست آمده و برای آزمون             : مدل شماره دو  

  .گیرد های اول و دوم مورد استفاده قرار می هفرضی
  

εβββ
βββ

βββ
βββ

βββ

++++

+++

+++

+++

++=

LnTaxLnNetELnONExp
LnOOExpLnOExpLnCGS

LnSalesLnEquityLnLLiable
LnCLiableLnTAssetsLnOAssets

LnCAssetsLnFAssetsLnHours

141312

11109

876

543

210

  

  
باشـد و متغیرهـای مـستقل از دو صـورت مـالی               زمان حسابرسی متغیر وابسته تحقیق مـی      

  :باشند های مالی استخراج گردیده است که به شرح زیر می اساسی صورت
  

 :رت سود و زیان متغیرهای مستقل صو-ب  : متغیرهای مستقل ترازنامه-الف
 Sale  فروش و درآمد F-Assets  های ثابت دارائی
CGS  بهای تمام شده  C-Assets  های جاری دارائی

O-Exp  هزینه های عملیاتی  O-Assets  ها سایر دارائی
OO-Exp  های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه  T-Assets  ها جمع دارایی

ON-Exp   های غیر عملیاتی زینهسایر درآمدها و ه  C-Liable  بدهی های جاری
Net-E                                            خالص) زیان(سود   L-Liable  بدهی های بلندمدت
Tax  مالیات  Equity  )ارزش ویژه(حقوق صاحبان سهام

  
 نمونـه   ی عـضو  ها  شرکت1383 الی   1376ی  ها  سالعات مالی   در رگرسیون ساده از اطال    

مـستقل و بـرآورد پارامترهـای       ) متغیرهـای (آماری برای بررسی ارتباط متغیر وابسته و متغیـر        
  .ها استفاده شده است مورد نیاز و آزمون فرضیه

. های رگرسیون چند متغیره از تجزیه و تحلیل گام به گام استفاده گردیده اسـت                در مدل 
رگرسیون چنـد متغیـره بـه سـه روش زیـر            ،  بینی   پیش برای بدست آوردن مدل مناسب برای     

  :انجام گردیده است
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 جهت بررسـی ارتبـاط      1380 الی   1376 از سال    ها  شرکت  ساله 5های    دادهمیانگین   .1
  بـرای 1381هـا و اطالعـات سـال     برآورد پارامترهـا و آزمـون فرضـیه   ،  بین متغیرها 

 ها بینی مدل ارزیابی توان پیش
 جهت بررسـی ارتبـاط      1381 الی   1376 از سال    ها  شرکت ساله   6های    دادهمیانگین   .2

  بـرای 1382هـا و اطالعـات سـال     برآورد پارامترهـا و آزمـون فرضـیه   ،  بین متغیرها 
 ها بینی مدل ارزیابی توان پیش

 جهت بررسـی ارتبـاط      1382 الی   1376 از سال    ها  شرکت ساله   7های    دادهمیانگین   .3
  بـرای 1383هـا و اطالعـات سـال     ضـیه برآورد پارامترهـا و آزمـون فر  ،  بین متغیرها 

  ها بینی مدل ارزیابی توان پیش
مـستقل مـدل    )متغیرهـای (ابتدا ضرایب برآوردی متغیـر    ) شماره یک و دو   (در هردو مدل  

  : به شرح زیر آزمون شده استtرگرسیونی مورد استفاده از  طریق آزمون 
H0: β = 0 
H1: β ≠ 0 

انـد مجـددا مـدل بـرازش شـده و             دار بـوده    عنـی با متغیرهایی که م   ،  tبعد از انجام آزمون     
. مورد آزمون قرار گرفتـه اسـت  ) رابطه همبستگی( دار بودن مدل کلی مدل رگرسیون      معنی

  :شود برای آزمون کلی رگرسیون فرضیه کلی به شکل زیر بیان می
  oH: تمامی ضرایب مدل رگرسیون برابر صفر است 
  1H: حداقل یکی از ضرایب مدل رگرسیون صفر نباشد 

در ایـن تحقیـق آزمـون    .  اسـتفاده گردیـده اسـت     Fبرای آزمون فرضیه فـوق از آزمـون         
افـزار    چنـین از نـرم      هم.  گرفته است  صورت% 5بینی    پیشهای مذکور در سطح خطای        فرض

SPSS     زار  افـ   ها و از نرم      برای تجزیه و تحلیل دادهExcel        هـا بـه       نیـز بـرای کنتـرل ورود داده
  .رایانه و انجام برخی محاسبات الزم استفاده گردیده است

  جامعه آماری و نمونه آماری
 کـه   های حسابرسی شده توسط سـازمان حـسابرسی مـی باشـد             ق شرکت ی تحق جامعه آماری 

  :اند دارای شرایط زیر بوده
  .حسابرسی شده باشند، سیدر طول دوره تحقیق صرفا توسط سازمان حسابر .1
 .بیش از یک سال مالی آنها مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد، در یک سال حسابرسی .2
 .پایان اسفند ماه هر سال شمسی باشد، پایان سال مالی آنها .3
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 .اطالعات مورد نیاز تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد .4
 شـرکت   638 تعـداد    1383 تـا    1376بر طبـق اطالعـات بـه دسـت آمـده در دوره زمـانی                

حسابرس و بازرس قانونی خود را سازمان حسابرسی تعیین کرده و در این دوره حسابرس و                
  .اند بازرس خود را تغییر نداده و حائز شرایط فوق بوده

 تعداد اعضای نمونه 
 شـرکت   50تعـداد   ،  ی آماری محاسبه گردیده   ها  روش تعیین تعداد اعضای نمونه با استفاده از      

 احتمال مساوی در انتخاب داده شـود و قابلیـت           ها  شرکتصادفی انتخاب شدند تا به همه       بصورت ت 
 شـرکت بـدلیل داشـتن اطالعـات نـاقص کنـار گذاشـته شـده و                  3. تعمیم نتایج به جامعه بیشتر باشد     

  . انجام گردید شرکت47ها در نهایت با این  تحلیل

  ها آوری داده روش جمع
های مالی و زمان صـرف شـده روی حـسابرسی هـر               صورتاطالعات مورد نیاز شامل اقالم      

های   داده. باشد که از طریق موسسه حسابرسی بدون ذکر نام شرکت تهیه گردید               شرکت می 
ــان    ــه و ســودو زی ــق شــامل اطالعــات ترازنام ــا شــرکتتحقی ــوده کــه  ه ــق ب  در دوره تحقی

 .ها محاسبه گردید های آماری مربوط به داده شاخص

  های تحقیق یافته
  از آزمون فرضیه اولایج حاصل نت

 8هـای     داده با استفاده از رگرسیون ساده برای میـانگین          ها  شرکتفرضیه اول یکبار برای کل      
 و  6،  5هـای      و یکبار نیز با استفاده از رگرسیون چند متغیره با استفاده از میانگین داده              ها  شرکتساله  

هـا در     صـل از تجزیـه و تحلیـل داده        نتایج حا . مورد آزمون قرار گرفته است     ها  شرکت  ساله 7
دار بودن ضریب هر یـک از متغیرهـای     و با رگرسیون ساده بیانگر معنی     ها  شرکتسطح کل   

دهـد کـه ارتبـاط     هـا نـشان مـی    این یافتـه . دار بودن کل مدل رگرسیونی است مستقل و معنی 
ارد و بـدین     و زمان حـسابرسی وجـود د       ،  های مالی غیر از مالیات      دار بین اقالم صورت     معنی

محاسبه  2Rبا توجه به    . گیرد   مورد تائید قرار می    ها  شرکتترتیب فرضیه اول در سطح کلیه       
 زمان حـسابرسی را توضـیح       تغییرات% 61،  های جاری   شود که متغیر دارائی     شده مشخص می  

 .دهد می
  )1(ها  سال داده8میانگین مدل برآوردی با استفاده از روش 
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ii LnCAssetsLnHours 35504420 // +−=  
نـی شـماره یـک در نگـاره         ها بر اساس مدل رگرسـیو       نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده      

  . ارائه شده است) 1(شماره 
  

 خالصه نتایج تجزیه و تحلیل بر اساس مدل رگرسیون ساده. 1 نگاره

  
  

 اساس  دهد که ضریب هر یک از متغیرها بر          می نشان) 1(نتایج منعکس در نگاره شماره      
 بـرای تمـام متغیرهـای مـستقل غیـر از      F و کل مدل رگرسیونی بـر اسـاس آزمـون      tآزمون  
های   دار بین هر یک از اقالم صورت        این نتایج حاکی از ارتباط معنی     . دار است   معنی،  مالیات

  .باشد مالی با زمان حسابرسی می
 دو در نگاره شماره     رگرسیونی شماره ها بر اساس مدل       نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده      

دهـد کـه ضـریب هـر یـک از        مـی نـشان ) 2(نتایج منعکس در نگاره شماره   . ارائه شده است  ) 2(
 و کل مـدل رگرسـیونی بـر        tمتغیرهای وارده به مدل رگرسیون گام به گام بر اساس آزمون            
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ی هـا   دار بین اقالم صورت     این نتایج حاکی از ارتباط معنی     . دار است   معنی،   Fاساس آزمون   
  .باشد مالی مزبور با زمان حسابرسی می

  
  خالصه نتایج تجزیه و تحلیل بر اساس مدل رگرسیون چند متغیره گام به گام.2 نگاره

  
  

هـای عملیـاتی بـه علـت          باشد که متغیرهای مستقل مالیات و سایر هزینـه          الزم به ذکر می   
  .متغیره شرکت داده نشدندباشد در رگرسیون چند  می کمتر30های آنها از  نمونهاینکه تعداد 

ها بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـیون چنـدمتغیره نـشان                نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده      
  :دهد که  می

های بلندمدت و بر اساس  ضرایب هر دو متغیر مستقل فروش و بدهی، tبر اساس آزمون  .1
دار  معنی، ها ه سال داد6 سال و 5از روش میانگین کل مدل رگرسیونی با استفاده ، Fآزمون 

های بلندمدت با زمان   بین فروش و بدهیداری به عبارت دیگر ارتباط معنی. باشد می
 .حسابرسی وجود دارد

های عملیاتی و بهای تمام شده  ضرایب هر دو متغیر مستقل هزینه، tبر اساس آزمون  .2
کل مدل رگرسیونی با استفاده از روش ، Fکاالی فروش رفته و بر اساس آزمون 

داری بین  به عبارت دیگر ارتباط معنی. باشد دار می معنی، ها  داده سال7انگین می
 .های عملیاتی و بهای تمام شده کاالی فروش رفته با زمان حسابرسی وجود دارد هزینه
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اولویت ، ها  سال داده6 و 5تحلیل رگرسیون گام به گام در روش میانگین بر اساس تجزیه و  .3
چنین سهم متغیر مستقل فروش به تنهایی  هم. باشد  با متغیر فروش میورود متغیر مستقل به مدل

 3زمان حسابرسی ) بینی پیش(های بلندمدت در توضیح   درصد و سهم متغیر بدهی64 و 62
این دو متغیر مجموعا در این دو روش .ها است  سال داده6 و 5درصد در هر دو روش میانگین 

 .دهند  را توضیح می حسابرسی درصد تغییرات زمان67 و 65به ترتیب 
اولویت ، ها  سال داده7میانگین بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام در روش  .4

چنین سهم متغیر  هم. باشد های عملیاتی می ورود متغیر مستقل به مدل با متغیر هزینه
  درصد و سهم متغیر بهای تمام شده کاالی66های عملیاتی به تنهایی  مستقل هزینه

مجموعا این دو متغیر . درصد است2زمان حسابرسی ) بینی پیش(فروش رفته در توضیح 
 .دهند  تغییرات زمان حسابرسی را توضیح می درصد68

  :باشد های این قسمت به شرح زیر می های برآوردی حاصل از تجزیه و تحلیل مدل
  )2(ها  سال داده5میانگین مدل برآوردی با استفاده از روش 

iii LnLLiableLnSalesLnHours 071025900780 ... ++=  
  )3(ها  سال داده6میانگین مدل برآوردی با استفاده از روش 

iii LnLLiableLnSalesLnHours 07302660180 ... ++−=  
  )4(ها  سال داده7میانگین مدل برآوردی با استفاده از روش 

iii LnCGSLnOExpLnHours 132024608050 ... ++−=  

  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
همـانطور  .و استفاده شده اسـت    برای تجزیه و تحلیل فرضیه دوم از مدل رگرسیونی شماره د          

های حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به           مشاهده گردید در مدل    )2(که در نگاره شماره     
در نهایت دو متغیر در مدل بـاقی ماندنـد         ،  ها   سال داده  7 و   6،  5میانگین  در هر سه روش     ،  گام

هـا وارد     ری در مـدل   دار بوده است و متغیر دیگـ         معنی tکه ضرایب آنها با استفاده از آزمون        
دار در    هـای نهـایی تـاثیر معنـی         به عبارت دیگر افزودن متغیرهای جدید در مدل       . نشده است 
رفت کـه افـزودن متغیرهـای         رغم این که انتظار می      بنابراین علی .بینی نداشته است    نتایج پیش 

مطابقـت  ، بـا انتظـارات  ، بینی را بهبود بخشد لیکن نتایج بدست آمـده  پیش، ها   جدید به مدل  
) 4(و  ) 3(،  )2(های    های برآوردی شماره    با توجه به توضیحات اخیر و با توجه به مدل         . ندارد

  .گردد فرضیه دوم تائید می
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  های برآوردی بینی مدل ارزیابی توان پیش
هـای بـرآوردی معیارهـای مختلفـی وجـود دارد کـه اکثـر            بینی مدل   برای ارزیابی توان پیش   

هـر چـه    . بینی شده از مقـادیر واقعـی اسـت          س انحراف مقادیر پیش   قریب به اتفاق آنهابر اسا    
معیـار  ، از بـین معیارهـای مـذکور      . تر اسـت    تر باشد آن مدل مطلوب      میزان این انحرافات کم   

RMSE1   و TIC2در ایـن تحقیـق از معیـار         . تـر اسـت     معمولTIC       بـرای ارزیـابی توانمنـدی 
  :گردد  از رابطه زیر محاسبه میTIC مقدار.های برآوردی استفاده شده است بینی مدل پیش
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 مقـدار    ′iyمقـدار واقعـی و   iy. اسـت RMSEکه صورت رابطه مذکور همـان رابطـه   
 TICچنانچه مقدار   . است)′iyیا   (iy تعداد   n. است iبرآوردی متغیر وابسته برای شرکت      

 محاسبه شـده    TICهرچه مقدار . بینی مناسب است    آن مدل برای پیش   ،  بین صفر و یک باشد    
 [1].تر است به صفر نزدیکتر باشد آن مدل مطلوب

های بدست آمده از سه روش فوق بدین صـورت مـورد آزمـون قـرار گرفـت کـه                      مدل
 بـرای آزمـون مـدل       82هـای سـال       داده،   ساله 5ای آزمون مدل میانگین      بر 81های سال     داده

 شـرکت نمونـه در      47 ساله   7 برای آزمون مدل میانگین      83های سال      ساله و داده   6میانگین  
ها با زمـان واقعـی مقایـسه و           بینی شده با استفاده از مدل       ها جایگذاری شده و زمان پیش       مدل

 محاسـبه شـده هـر سـه مـدل بـرآوردی             TIC اسـاس    بـر . گـردد   ها محاسبه مـی     انحراف مدل 
 در دامنه مجـاز قـرار       TICبینی مناسبی داشتند و مقدار         پیش توان) 4 (و) 3(،  )2(های    شماره
 بـرای هـردو مـدل بدسـت آمـده از گامهـای             TICالزم به ذکـر اسـت کـه محاسـبه           . گرفت

 محاسـبه شـده در      نتایج. محاسبه گردیده است  ) مدل اول و مدل دوم    (رگرسیون گام به گام     
  .ارائه گردیده است) 3(نگاره شماره 

  
1. Root Mean Squared Error(RMSE) 
2. Theil’s Inequality Coefficent(TIC) 
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  های روش رگرسیون چند متغیره گام به گام  هر یک از مدلTICای نتایج  نگاره مقایسه. 3 نگاره

  
  .باشد ها نشانگر دقت هر مدل نسبت به مدل دیگر می مقایسه نتایج مدل

  خالصه و نتایج تحقیق
هـای مـالی و زمـان         بـین اقـالم صـورت     ) رابطـه (یدر این تحقیق به بررسی تحلیلی سـودمند       

هـای   دار بـودن ضـرایب مربوطـه در مـدل     سپس ضمن آزمون معنـی    . حسابرسی پرداخته شد  
در ادامـه بـا     . دار بودن رابطه مذکور مورد آزمون قرار گرفت         معنی،  رگرسیون مورد استفاده  
ن حـسابرسی ارائـه   بینـی زمـا   هـای پیـشنهادی بـرای پـیش     مـدل ، دار  استفاده از ضرایب معنی  

  .ها مورد بررسی قرار گرفت بینی مدل گردید و توان پیش
هـای مـالی در       نظریه توانایی اقالم صـورت    ،  بر اساس نتایج حاصله از آزمون فرضیه اول       

نتایج حاصـل از آزمـون فرضـیه        .بینی زمان الزم برای حسابرسی مورد تائید قرار گرفت          پیش
دار  نداشتن تـاثیر معنـی  ، رگرسیون چند متغیره گام به گام       های    دوم نیز با توجه به نتایج مدل      

  .مورد تائید قرار گرفت، افزودن متغیرهای جدید به مدل
مـورد  ،  هـا   بدست آمده برای تمامی مـدل     TICها نیز با توجه به نتایج         بینی مدل   توان پیش 

  .تائید قرار گرفت



100   1385 ـ تابستان 44های حسابداری و حسابرسی ـ شماره  بررسی

  پیشنهادات
توان  های مالی می ده از اقالم صورتدهد با استفا ها نشان می همان طور که نتایج مدل .1

تحلیلگران مالی از روی تحلیل همین اطالعات به . بینی کرد زمان حسابرسی را پیش
پردازند و حسابرسان نیز می توانند با تحلیل این  وضعیت شرکت از تمامی جوانب می

  .ریزی دقیقتری نمایند برنامه، ها  داده
ت به حسابرسان و ورشکست شدن بزرگترین ها نسب با توجه به روند تجدید دیدگاه .2

موسسات حسابرسی نیاز به علمی کردن فرآیند حسابرسی بیش از پیش احساس 
در پیشبرد روند علمی ، کمک موسسات حسابرسی در انجام تحقیقات بیشتر. شود می

  .کردن بسیار مفید است
نصیب های حسابرسی مفیدترین فایده خود را  علمی و استاندارد کردن فعالیت .3

 نکارا سازد و عدم اعمال یا کاهش اعمال محدودیت توسط صاحب  مینکارا صاحب
گامی بسیار بلند در استاندارد کردن ، در دادن اطالعات توسط حسابرسان به محققان

  .حسابرسی است
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