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Abstract 
Audit task complexity, as one of the important and effective factors in the 
auditors' judgment and decision-making, is one of the controversial concepts 
in the audit field. Due to its multidimensional nature, it has led to much 
research in the audit field. Despite the provision of individual indicators to 
measure audit task complexity in these studies, explaining a 
multidimensional model to measure this fundamental concept in auditing is a 
problem that requires investigation. It is expected that the explanation of 
such an index can lead to a better understanding of this concept and its 
dimensions and help auditors in planning audit task as well as ways to 
increase the quality of judgment and decision-making. Accordingly, the 
current study aims to explain a model to measure the audit task complexity 
concept. For this purpose, data related to 128 companies listed in the Tehran 
Stock Exchange during 2010-2019 were collected and tested through Partial 
Least Squares Structural Equation Modeling. Findings based on the 
constructive-constructive measurement model and second-order 
confirmatory factor analysis show that twenty-one factors can affect audit 
task complexity. Also, the results show that audit task complexity is 
influenced by three dimensions: input, processing, and output complexity. 
These findings, in addition to explaining the concept of audit task 
complexity, have helped understand the effective factors and dimensions of 
this concept and can be useful in the auditor's task planning and policy-
making and provide a more powerful tool to increase audit judgment quality. 

Keywords: Audit task complexity, Input complexity, Processing 
complexity, Output complexity, Partial least squares structural equation 
modeling. 
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با استفاده از  یکار حسابرس یدگیچیگیري پمدلی براي اندازه
 معادلات ساختاري يسازمدل

 

 .رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ،يرشته حسابدار يدکتر يدانشجو   یمانیا میکر

 

 .رانیگروه حسابداري، دانشگاه مازندران، بابلسر، ا ار،یدانش   يفخار نیحس

 چکیده
گیري بر نحوه قضاوت و تصمیم مؤثریکی از عوامل مهم و  عنوانبهپیچیدگی کار تحت حسابرسی 

بودن آن،  در حوزه حسابرسی است که با توجه به چندبعدي زیبرانگبحثهاي حسابرسان، یکی از مفهوم
هاي انفرادي براي رغم ارائه شاخصهاي زیادي را در حوزه حسابرسی به دنبال داشته است. علیپژوهش

گیري این مفهوم ها، تبیین مدلی براي اندازهگیري پیچیدگی کار تحت حسابرسی در این پژوهشاندازه
رود تبیین چنین است که نیازمند پژوهش است. انتظار می يامسئلهدلیل فقدان آن  بنیادین در حسابرسی به

کار حسابرسی و  يزیربرنامهمدلی بتواند به شناخت بهتر این مفهوم و ابعاد آن بینجامد و به حسابرسان در 
کمک کند. بر همین اساس هدف پژوهش  يریگمیتصمهمچنین راهکارهاي افزایش کیفیت قضاوت و 

گیري براي مفهوم پیچیدگی کار حسابرسی است. براي این منظور، اطلاعات مربوط ضر ارائه مدل اندازهحا
و از  شدهيگردآور 1399تا  1390هاي در بورس اوراق بهادار تهران طی سال شدهرفتهیپذشرکت  128به 

هاي گرفته است. یافتهحداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار مبتنی بر معادلات ساختاري  يسازمدلطریق 
عامل  کیوستیبمرتبه دوم نشان داد که  يدییتأسازنده و تحلیل عاملی -سازنده يریگاندازهمبتنی بر مدل 

گیري پیچیدگی کار حسابرسی نقش داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد که پیچیدگی توانند در اندازهمی
ها علاوه بر تبیین شود. این یافتهو خروجی ساخته میکار حسابرسی از سه بعد پیچیدگی ورودي، پردازش 

تواند در کننده و ابعاد این مفهوم کمک کرده و میبه شناخت عوامل تعیین یحسابرسکار  یدگیچیپمفهوم 
افزایش کیفیت قضاوت  يبرارا  يابزار قدرتمندتر گذاري کار حسابرسان مفید باشد وریزي و سیاستبرنامه

 آورد.حسابرسی فراهم 

پیچیدگی ورودي، پیچیدگی پردازش، پیچیدگی  ،یکار حسابرس یدگیچیپ :هاواژهکلید
   .معادلات ساختاري مبتنی بر حداقل مربعات جزئی يسازخروجی، مدل
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 مقدمه
ها توان دنیاي تغییرات مستمر و پیچیده در نظر گرفت که در آن سازمانعصر حاضر را می

 ,.Schneider et alپیچیدگی و تغییرات محیطی برآیند ( براي بقا باید بتوانند از عهده

گیري و قضاوت حسابرسان نسبت هاي امروزي، شرایط تصمیمبا توجه به پیچیدگی ).2016
هاي بزرگ، اهمیت قضاوت مالی شرکت به گذشته دشوارتر شده و همچنین رسوایی

رسی افزایش داده و هاي حسابداري و حسابرا در پژوهش بر آن مؤثرحسابرس و عوامل 
 طالعاتکنندگان قوانین و مقررات را نیز به این حوزه جلب کرده است. متوجه تدوین

 قضاوتی در توجهقابلتواند تفاوت می 1دهد که پیچیدگی کار حسابرسیمینشان موجود 
 & Jati & Suprasto, 2018; Abdolmohammadiایجاد کند ( انحسابرس گیريو تصمیم

Wright, 1987; Chung & Monroe, 2001.( موضوع تحت حسابرسی یدگیچیپ چراکه 
حسابرسان در این وضعیت  .تصمیمات ناکارا اتخاذ کنندحسابرسان که  شود تواند سببمی
حافظه  یی وتوانا کهییازآنجاشوند و می روبرو وستهیپهممتعدد، متفاوت و به وظایفبا 

)، Cahyaningrum & Utami, 2015نیست (مسائل کافی ادغام همه  يبرا محدود آنان
گزارش حسابرسی  ریتأخ، اثربخشی حسابرسی، کاراییبر  ریتأث ازجملهتواند پیامدهایی می

)Hassan, 2016 (و کاهش ) کیفیت حسابرسیPrasita, 2017.را به دنبال داشته باشد ( 
دهد که علاوه بر پیامدهاي پیچیدگی کار حسابرسی، مرور مطالعات نشان می

) Bonner )1994پیچیدگی کار حسابرسی مفهومی انتزاعی و چندبعدي است. در این راستا 
پیچیدگی کار حسابرسی را با رویکرد سیستمی ناشی از سه دسته عوامل ورودي، پردازش 

اسایی پیچیدگی کار حسابرسی را شامل تعداد داند. او معیارهاي اصلی شنو خروجی می
گیرد. مطالعات دیگري در نظر می 3هاي اطلاعاتی مربوطهو نشانه 2هاي مورد بررسیگزینه

دارند بعدي اشاره تک صورتبههاي متفاوتی از پیچیدگی کار حسابرسی نیز به ابعاد و نشانه
 ,.van Raak et alملیاتی (ع پیچیدگی ازجملهمبتنی بر ویژگی کار حسابرسی است،  که

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. audit task complexity 
2. number of alternatives 
3. number of cues per alternative 
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2020; Hassan, 2016( مالی گزارشگري )، پیچیدگیCourtis, 1979; Hassan, 2016 ،(
هاي مسئولیت در گذاريسرمایه میزان)، Hassan, 2016پیچیدگی ترکیب ترازنامه (

 Garcia et al., 2020; Datta etنامشهود ( هاي)، داراییGarcia et al., 2020( اجتماعی

al., 2020 ،(يهایبدههاي جاري، ، هزینهافشاي، سازمتنوع، تابعه يهاتعداد شرکت 
 ,.Hay et alخارجی ( يهاخارجی، دارایی )، فروشHay et al., 2006ی و غیره (احتمال

 ,.Putra et alاندازه شرکت ()، Garcia et al., 2020( ي مختلف ذینفعهاگروه)، 2013

 فیتنوع وظا)، Baldauf et al., 2012حسابرسی ( استانداردهايحسابرسی،  هدف، )2018
)، Oktavianto & Suryandari, 2018ی (استرس شغل، وضوح کار حسابرس، حسابرس

(خوشکار و همکاران، وابسته معاملات با اشخاص )، Jati & Suprasto, 2018تغییر کار (
موردنظر  حسابرسی یفیتک سطح، )1393و همکاران،  ي(خداداد تیساختار مالک ،)1398

 نسبتی، اتیعمل يهانهیحقوق و دستمزد به هز نسبت) van Raak et al., 2020مشتري (

). Knechel et al., 2008(هاي گروه ، تعداد شرکتهاییو مطالبات به کل دارا يموجود
گیري براي اندازه توان به معیاري جامعها، اما اینکه چگونه میرغم وجود این شاخصعلی

 ي حل نشده است.امسئله، افتیدستپیچیدگی حسابرسی 
علاوه بر پیامدها و ابعاد پیچیدگی حسابرسی، بخش مهم دیگري از ادبیات پیچیدگی 

 مسئلهبونر معتقد است که شود. هاي مربوط به پیچیدگی مربوط میحسابرسی، به تئوري

و وضوح کار حسابرسی  1اطلاعاتی باراضافهتوان به مفهوم پیچیدگی کار حسابرسی را می
 تنوعم را به »دهیچیپ«کلمه مرتبط ساخت. در این راستا زیمرمن  2تئوري پیچیدگی بر مبناي

 ,.Zimmerman et alکند (نظر موضوعی تعریف میازگی و گسترد يتعداد ازنظربودن 

افزایش ها آن بین و ارتباطات تعداد تعاملات، واحدهاي سازمانی زمانی که تعداد .)2001
و ارائه مناطق جغرافیایی بیشتر، افتتاح یک مکان تولیدي جدید  فعالیت در(ازجمله  یابد
(رحمتی و همکاران،  شودبیشتر مینیز جدید) پیچیدگی  انت به مشتریاخدم

1398Heywood et al., 2007;در همین راستا .( Ruff (2002)  زمانی کهعقیده دارد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. information overload 
2. complexity theory 
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، اما شودیمنیز بیشتر ها گیري، پردازش اطلاعات و کیفیت تصمیمزیاد شوداطلاعات مقدار 
گیرد، بیشتر از حدي است اطلاعاتی که فرد در معرض آن قرار می مقداردر نقطه معینی، 

و قدرت  افتدمیبار اطلاعاتی اتفاق که در توان پردازش اوست. در این مرحله اضافه
اطلاعاتی منجر به پیچیدگی کار حسابرسی  باراضافهلذا  .دیابمیگیري کاهش تصمیم

هاي اطلاعاتی شده و ممکن است حسابرس ارتباط بین منجر به مازاد نشانه چراکهشود می
نتواند پردازش مناسبی انجام  جادشدهیااطلاعاتی  باراضافهها را درك نکند و به دلیل نشانه
 .دهد

 و تلاشها در خصوص مفهوم پیچیدگی حسابرسی، رغم وجود سابقه پژوهشعلی
گیري این است نحوه اندازه زیبرانگچالشی که همچنان سؤالبراي تبیین مفهوم عملیاتی آن 

پیشینه تحقیق در زمینه پیچیدگی کار  اگرچهکه  دهدمی نشان مفهوم است. مرور ادبیات
 اما ،چهار دهه قدمت دارد باً یتقر) Datta et al., 2020تا  Courtis, 1979حسابرسی (از 

که نیاز به  مانده است، فراوانی در مورد پیچیدگی کار حسابرسی باقی پوشیده نکات هنوز
 دهد.گیري جامع را نشان مییک مدل اندازه

با مراجعه به ادبیات مربوطه و با اقتباس از  است درصدد حاضر پژوهش ،رونیازا
پیچیدگی کار حسابرسی با  کنندهجامع معیارهاي تعیین طوربه، Bonner (1994)پژوهش 

سازي معادلات ساختاري مدلی ي مدلریکارگبهتوجه به ابعاد مختلف را تبیین کند و با 
 گیري پیچیدگی کار حسابرسی ارائه دهد.براي اندازه
تحقیقات در خصوص  خلأ حاضر علاوه بر پرکردن پژوهش رود کهمی انتظار

پیچیدگی تبیین  يبرارا  يابزار قدرتمندتر کار حسابرسی، گیري مفهوم پیچیدگیاندازه
گذاران و هیسرما کنندگان مقررات، استانداردگذاران،تدوین حسابرسان، بهکار حسابرسی 

رود بودن این عوامل انتظار میمعرفی نماید و همچنین با توجه به جامع ذینفعان ریسا
 ز پیچیدگی کار حسابرسی را فراهم آورد.گیري بهتري ااندازه

شود. در ابتدا ادبیات و مبانی زیر دنبال می صورتبهادامه، ساختار پژوهش  لذا در
 لیوتحلهیتجزها مورد و سپس داده شدهارائهروش پژوهش  بعدازآنشود و نظري مطرح می
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 شود.پیشنهادها ارائه میگیري و ها، نتیجهپس از ارائه یافته تیدرنهاو  قرارگرفته

 مبانی نظري پژوهش
 ایتوجه  تیمقدار ظرف یعن(ی 1کار يمترادف با دشوار کار یدگیچیپمفهوم ، یطورکلبه

 ,Bonnerشود () تعریف میکار وضوح یعن(ی 2کارساختار  ای ) وازیموردن یپردازش ذهن

ویژگی  از تنها تابعیکار را  محققین پیچیدگی). اگرچه در ادبیات حسابرسی برخی1994
دهنده کار (مانند هاي شخص انجامکار و برخی دیگر علاوه بر ویژگی کار، به ویژگی

 Bonner. ولی )Campbell, 1988; Fleishman, 1975(دانند مربوط می مهارت و انگیزه)

در نظر  گرلیتعدعوامل  عنوانبهتوان عامل مهارت و انگیزه را معتقد است که می (1994)
، پردازش و يورود مؤلفهبر اساس رویکرد سیستمی، به سه کار را  یدگیچیپرفت. او گ

عناصر در کند. این بندي میاطلاعات تعریف و طبقه وضوح و ی و بر اساس مقدارخروج
 .شده است نمایش داده 1 نمودار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 task difficulty 
2 task structure 
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 )Bonner, 1994. عناصر پیچیدگی کار (1نمودار 

 1پیچیدگی ورودي

هاي ورودي، جهت ارزیابی و قضاوت در حسابرسی است که داده این عنصر مربوط به
 .باشدمی 3و وضوح ورودي 2خود شامل مقدار ورودي

شامل تعداد ورودي است که اطلاعات  زانیمربوط به م این عنصر ي.مقدار ورود
یی است هایژگیو ایها کند و تعداد نشانه بررسی دیبایک حسابرس است که  ییهانهیگز

، »انتخاب آپارتمان« در کار، نمونهعنوان بهباید در نظر بگیرد.  نهیهر گزبررسی  يبراکه 
و قیمت و مکان جغرافیایی هر ها) نهی(تعداد گز بررسی شود دیکه با ییهاآپارتمان تعداد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. input complexity 
2. amount of input 
3. clarity of input 

پیچیدگی کار

ورودي

مقدار

هاتعداد گزینه

اتعداد نشانه ه

انهافزونگی نش

وضوح

هتعیین  نشان

اندازه گیري  
نشانه

نه تطبیق نشا
ذخیره شده با

دهنشانه ارائه ش

شکل ارائه

پردازش

مقدار

هاتعداد گزینه

اتعداد نشانه ه

تعداد روش ها

وضوح

تعیین روش ها

وش وابستگی متقابل ر
ها

-عالمت روابط ورودي
خروجی

-اندازه روابط ورودي
خروجی

ثبات نشانه

دشکل تابعی فرآین

خروجی

مقدار

تعداد اهداف

تعداد راه حل ها

وضوح

تعیین اهداف

وجود معیار 
براي آزمون 

راه حل ها



 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 132

این جنبه از پیچیدگی ورودي را  هستند.متفاوت  )هاآپارتمان يهایژگیو (تعداد آپارتمان
دهیچیباشد، کار پ شتریاطلاعات ب دارهرچه مقشود که می فرضنامید.  1عاتتوان بار اطلامی
 ).Bonner, 1994(دارد  و پردازش به دنبال حافظه يبرا يشتریب يچراکه تقاضاشود میتر 

 

 ,Greenoها (از مشخص نشدن نشانه یتواند ناشمیورودي عدم وضوح ي. وضوح ورود

ها و نشانه نییبه تع ازی). نKerlinger, 1986( ها باشدنشانه گیريعدم اندازه او ی) 1976
از وضوح  يگریجنبه د). Bonner, 1994( دیافزاحافظه می تقاضايها به آن گیرياندازه
ها در آن يسازرهیو نحوه ذخ یاطلاعات يهانحوه ارائه نشانه نیب تطبیقمربوط به  يورود

 ي، وضوح ورودتیدرنها .کندمی جادیا يشتریب یدگیچیپ تطبیق، عدم .استفرد حافظه 
. ردی) قرار گرهیو غ یکی، گرافی(جدول یاطلاعات يهاارائه نشانه شکل ریتواند تحت تأثمی

هاي گرافیکی در صورت به این نتیجه رسید که اشکال  Moriarity (1979)،يدر حسابدار
 .)Bonner, 1994هستند (برخوردار  يکمتر یدگیچیاز پمالی 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. information load 

:  د ازعبارتنمقدار ورودي عوامل تعیین کننده  پیچیدگی حسابرسی ناشی از 

شرح

افزایش تعداد گزینه ها و 
ویژگی هاي هر گزینه

افزایش تعداد گزینه ها و 
ویژگی هاي هر گزینه

افزایش تعداد گزینه ها و 
ویژگی هاي هر گزینه

منبع

van Raak et al. 
(2020); Putra et al. 
(2018)

Hay et al. (2006)

Hay et al. (2006); 
Hassan (2016)

عامل

اندازه شرکت

تنوع محصول 

موجودي کاال و مطالبات
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اطلاعاتی در  باراضافهبا توجه به مبانی نظري فوق و بر اساس رویکرد سیستمی و مفهوم 
 است: طرحقابلزیر  صورتبهاول پژوهش  سؤالتئوري پیچیدگی، 

 يموجود، تنوع محصول، اندازه شرکت) آیا عوامل بعد ورودي حسابرسی (1 سؤال
 اتیعمل، تیریدر مد رییتغی، فروش خارج، نامشهود يهاییدارا، کالا و مطالبات

 تیمالک، به بازار يارزش دفتر، معاملات با اشخاص وابسته، وکارراهبرد کسب، شدهمتوقف
گیري پیچیدگی کار ) در اندازهگریبه زبان د یمال يگزارشگرو  حسابرس رییتغی، خانوادگ

:  ازعبارتندوضوح ورودي عوامل تعیین کننده پیچیدگی حسابرسی ناشی از 

شرح

 هاي غیرقابل سنجش بودن ویژگی
مختلف 

ي  عدم اندازه گیریا مشخص نشدن 
نشانه ها

در ارائه اطالعات مبهم به حسابرس
انتظارات هیئت مدیره جهت

 هادشواري در سنجش برخی نشانه

عدم تطابق ارائه اطالعات با 
حافظهسازي اطالعات درذخیره

نامشخص بودن نشانه ها یا عدم 
اندازه گیري  برخی نشانه ها

کاهش وضوح نشانه ها

ه دستکاري نشانه ها براي توجی
عملکرد شرکت

پنهان سازي گزارشگري مالی 
متقلبانه و مدیریت سود 

عدم تطابق ارائه اطالعات با 
ذخیره سازي اطالعات در حافظه 

منبع

Garcia et al. (2020); 
Datta et al. (2020)

Hay et al. (2013)

Hay et al. (2006)

Hay et al. (2006)

Lim et al. (2018); 
Hassan (2016)

)1398(خوشکار و همکاران 

Hay et al. (2006)

)1393(خدادادي و همکاران 

Oktavianto & 
Suryandari (2018)

Hay et al. (2006)

عامل

دارایی هاي نامشهود

فروش خارجی

تغییر در مدیریت

عملیات متوقف شده

راهبرد کسب و کار 

معامالت با اشخاص وابسته

ارزش دفتري به بازار

مالکیت خانوادگی

تغییر حسابرس

ر گزارشگري مالی به زبان دیگ
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 ت؟حسابرسی نقش دارند؟ وزن هر یک از این عوامل چقدر اس

 1پیچیدگی پردازش
این عنصر مربوط به فرآیند پردازش اطلاعات توسط حسابرس است که خود شامل مقدار 

 پردازش و وضوح پردازش است.
ي هر هاها و نشانهنهی(گز يورود زانیمقدار پردازش با توجه به م پردازش.مقدار 

 ایقضاوت  يزمان براهم ای یصورت متوالبه دیکه با 2ییهاروش ای) و تعداد مراحل گزینه
باشد، کار  شتریها بهیرو ایهرچه تعداد مراحل . شود، متفاوت است اجرامسئله  کیحل 

 ).Bonner, 1994( حافظه وجود دارد يبرا يشتریب يتقاضا رایشود، زمی تردهیچیپ

 

نامشخص مورداستفاده  يهاروش رایباشد زواضح نممکن است  پردازش .وضوح پردازش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. processing complexity 
2. number of steps or procedures 

: عبارتند ازمقدار پردازش عوامل تعیین کننده پیچیدگی حسابرسی ناشی از 

شرح

افزایش مراحل و روش هاي 
حسابرسی 

افزایش مراحل و روش هاي 
حسابرسی 

افزایش مراحل و روش هاي 
حسابرسی 

افزایش مراحل و روش هاي 
حسابرسی 

افزایش مراحل و روش هاي 
حسابرسی 

افزایش مراحل و روش هاي 
حسابرسی 

منبع

Hay et al. (2006)

Palmrose (1986)

پور حیدري و گل محمدي 
)1394(

Hay et al. (2006)

Hay et al. (2006)

Hay et al. (2006)

عامل

تعداد کارکنان

ی تعداد بندهاي گزارش حسابرس
دوره قبل

ریسک مالیاتی

مسئولیت هاي اجتماعی

هزینه هاي جاري

دارایی هاي جاري
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وابسته باشند وضوح پردازش  اریبس گریکدیها به هیرو کههنگامی). Greeno, 1976هستند (
 یخروجي و ورود رابطه تیوضوح پردازش به ماه .)Campbell, 1988( ابدیکاهش می

 یحسابرسان ورشکستگنشان دادند که  Simnett & Trotman (1989)دارد.  یبستگنیز 
 .)Bonner, 1994کنند (می ینیبشیپ سال بهتر از دو سال کی برايشرکت را 

 

اطلاعاتی در تئوري  باراضافهگفته و رویکرد سیستمی و مفهوم بر اساس مبانی نظري پیش
 دوم پژوهش به شکل زیر قابل تدوین است: سؤالپیچیدگی، 
گزارش  يتعداد بندها، تعداد کارکنان) آیا عوامل بعد پردازش حسابرسی (2 سؤال

 يهاییداراي، جار يهانهیهزی، اجتماع يهاتیمسئولی، اتیمال سکیر، حسابرسی دوره قبل
تنوع ، حسابرس یاسترس شغل، عدم وضوح کار حسابرسی، احتمال يهایبدهي، جار

:عبارتند ازوضوح پردازش عوامل تعیین کننده پیچیدگی حسابرسی ناشی از 

شرح

رابطه بین ورودي و خروجی 
نشانه ها کم است 

مشخص نشدن نشانه ها یا عدم 
اندازه گیري  نشانه ها 

حیح تاثیر منفی بر بازیابی ص
اطالعات از حافظه حسابرس

نامشخص بودن روش حل مساله 

نامشخص بودن روش حل مساله 

رابطه بین ورودي و خروجی 
نشانه ها کم است 

منبع

Hay et al. (2006)

Oktavianto & 
Suryandari (2018); 
Bonner (1991)

Oktavianto & 
Suryandari (2018)

Hay et al. (2006) ؛
).1389(نیکبخت و تنانی 

Hay et al. (2006)

Hay et al. (2006)

عامل

بدهی هاي احتمالی

عدم وضوح کار حسابرس

استرس شغلی حسابرس

تنوع بازار

ي اصالحیه قوانین و استانداردها
حسابداري

طرح بازنشستگی
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ي ریگاندازهی) در طرح بازنشستگو  قوانین و استانداردهاي حسابداري هیاصلاح، بازار
 وامل چقدر است؟پیچیدگی کار حسابرسی نقش دارند؟ وزن هر یک از این ع

 1پیچیدگی خروجی
این عنصر مربوط به خروجی کار حسابرسی است که شامل مقدار خروجی و وضوح 

 باشد.خروجی می
. اشاره دارد گزینهها در هر حلراه ایبه تعداد اهداف  خروجیقدار م ی.مقدار خروج

انجام « ای »سینوشیپ کینوشتن «مانند  پایان باز يکارها شامل کارها نیاز ا ییهانمونه
 .)Bonner, 1994( است »ابتکاري قیتحق

 

که  داردنامشخص اشاره  نشده یای تعریفبه هدف خروجیعدم وضوح در  خروجی.وضوح 
 ییعدم آشناناشی از  ای) واضح هدف فقدانمثال عنوانشود (بهمی جادیا طیتوسط مح
فقدان  ناشی ازتواند می خروجیعدم وضوح  است. علاوه بر این باهدفحسابرس 

 ).Bonner, 1994باشد ( يشنهادیحل پراه آزمون يبرا ینیع يارهایمع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. output complexity 

: عبارتند ازمقدار خروجی عوامل تعیین کننده پیچیدگی حسابرسی ناشی از 

شرح

ه افزایش تعداد خروجی ها بواسط
.تعداد زیاد ذینفعان

درنظر گرفتن حقوق اقلیت و
اکثریت و اهداف

.افزایش اهداف حسابرسی

منبع

Garcia et al. (2020)

Hay et al. (2006)

Baldauf et al. (2012); 
Bonner (1994)

عامل

گروه هاي ذینفع

واحدهاي تجاري فرعی

چندهدفی بودن حسابرسی
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اطلاعاتی در  باراضافهبا توجه به مبانی نظري بالا و بر اساس رویکرد سیستمی و مفهوم 
 زیر طراحی شده است: صورتبهسوم پژوهش  سؤالتئوري پیچیدگی، 

 يتجار يواحدها، نفعیذ يهاگروه) آیا عوامل بعد خروجی حسابرسی (3 سؤال
تنوع مقررات حاکم ی و حسابرس يدر استانداردها رییتغی، حسابرس بودنیچندهدفی، فرع

ي پیچیدگی کار حسابرسی نقش دارند؟ وزن هر یک از این ریگاندازه) در بر شرکت
 عوامل چقدر است؟

 2نمودار  صورتبه، مدل مفهومی پژوهش شدهانیببر اساس مبانی نظري  تیدرنها
 شود.ارائه می

:  عبارتند ازوضوح خروجی عوامل تعیین کننده پیچیدگی حسابرسی ناشی از 

شرح

ابهام در معیارهاي حل مساله 
تار براي حسابرس و تغییر ساخ

گزارش حسابرسی 

دشواري در تعیین هدف 
.خروجی حسابرسی

منبع

Baldauf et al. (2012)

Hay et al. (2006)

عامل

رسیتغییر در استانداردهاي حساب

تتنوع مقررات حاکم بر شرک
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 . مدل مفهومی پژوهش2نمودار 
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 یموردبررسهاي جامعه و شرکت
در بورس اوراق بهادار تهران و  شدهرفتهیهاي پذشرکت هیشامل کلجامعه آماري پژوهش 

با  یموردبررسهاي شرکت. باشدمی 1399 یال 1390 یدوره زمان یساله ط 10 یقلمرو زمان
یت عضوتوجه به شرایطی از قبیل فعال بودن نماد شرکت در طی بازه زمانی پژوهش، عدم 

و در دسترس بودن  اسفندماه انیپا ، سال مالیمهیبانک و ب ،گريواسطه ،یگروه مال در
شرکت  128بر اساس این شرایط، اطلاعات تعداد  تیدرنهاغربال شدند. ها اطلاعات آن

اطلاعاتی کدال گردآوري شده  شرکت) در بازه زمانی پژوهش از پایگاه-سال 1280(
 است.

 1روش
براي  بر پیچیدگی مؤثراي از عوامل انفرادي پژوهش، تحلیل مجموعه مورداستفادهروش 

 ).Nardo et al., 2008زیر است ( گام گیري است و شامل دهارائه مدلی اندازه
 دیکه با يچندبعد دهیدرك روشن از پد يبرا .يچارچوب نظرتوسعه  .1

تا  شدشود ابتدا با مراجعه به ادبیات پژوهشی مرتبط، چارچوب نظري تدوین  يریگاندازه
فراهم  گیري جامعمدل اندازه کیمنفرد در  يهاشاخص بیانتخاب و ترک يبرا ییمبنا

 گردد.
تناسب  پدیده موردنظر و يها بر اساس چارچوب نظرشاخص .هامتغیرانتخاب  .2

 .شدندموردسنجش انتخاب  دهیارتباط با پد و پوشش جامع ،يریگاندازه تیقابل ،یلیتحل
هاي مختلفی براي برخورد با داده هايروش .رفتهازدست يهاانتساب داده .3
 رفته وجود دارد که رویکرد غالب استفاده از میانگین است.ازدست
براي ها مناسب بودن مجموعه داده و متغیرها یساختار کل دیبا .رهیتغدمچن لیتحل .4

 يهادر شاخص دنظریممکن است تجدشود. در این گام  یابیارزگیري ایجاد مدل اندازه
 بیضری، عامل لیتحلی، اصل يهامؤلفه لیوتحلهیتجزي هاروش باشد. يضرور يفرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. method 
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به کار رود  تواندیم، مدل یابی معادلات ساختاري، تحلیل همبستگی و غیره کرونباخ يآلفا
 ي استفاده شده است.دییتأکه در پژوهش حاضر از روش تحلیل عاملی 

 اسیمقهاي خام از سازي دادهدر پژوهش حاضر براي نرمال ي.سازنرمال .5
که در  ايشد. مشاهدهها استفاده شرکت نیدر ب سنجه عیتوز يهاي مبتنی بر پنجکبندطبقه
و به  4 ازیقرار گرفت امت يکه در رتبه بعد اي، مشاهده5 ازیگروه قرار گرفت امت نیبالاتر

 .یافتگروه ادامه  نیترنییتا پا بیترت نیهم
ها و از روش دهی سنجهاز روش تحلیل عاملی براي وزن .عیو تجم یدهوزن .6

 ها استفاده شد.تجمیع خطی براي تجمیع سنجه

ها، در این پژوهش اطمینان از اعتبار یافته منظور. بهتیعدم قطع و تیحساس لیتحل .7
 با شاخص انفرادي پیچیدگی کار حسابرسی مقایسه شد. شدهمحاسبهمقدار پیچیدگی 

 نیتر کردن رابطه بروشن از روش معادلات ساختاري براي .هابازگشت به داده .8
 ستفاده شده است.ا ي آنو اجزا هاي پیچیدگی کار حسابرسیسازه

در پژوهش حاضر از ارتباط بین  .گرید هايشاخص شاخص ترکیبی با وندیپ .9
مقدار پیچیدگی کار حسابرسی و شاخص انفرادي پیچیدگی کار حسابرسی استفاده شده 

 است.

ي اقتصادي هاتیواقعبا  آمدهدستبهبررسی ارتباط بین معیار  .يسازيارائه و بصر .10
در این پژوهش در از ارتباط  ؛ کهشودیم آمدهدستبهشدن معیار یا شاخص  فهمقابلباعث 

 واقعی استفاده شده است. الزحمهحقبا  آمدهدستبهشاخص 

سازي معادلات ساختاري از مدلبودن متغیر پیچیدگی کار حسابرسی با توجه به پنهان
استفاده شده است. مدل معادلات ساختاري  2یا حداقل مربعات جزئی 1بر مبناي واریانس

گیري (یا مدل بیرونی براي تعیین روابط بین متغیرهاي آشکار و پنهان) شامل دو مدل اندازه
یا متغیرهاي مکنون) است.  هاسازهو مدل ساختاري (یا مدل درونی براي تعیین روابط بین 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. variance based-sem (vb-sem) 
2. partial least squares structural equation modeling (pls-sem) 



 141 |  و فخاري یمانیا...؛ با استفاده از یکار حسابرس یدگیچیگیري پمدلی براي اندازه

مدل  ).Hair et al., 2017(است  2و سازنده 1گیري شامل دو نوع بازتابندهمدل اندازه
هدف پژوهش حاضر تدوین  چراکهگیري پژوهش حاضر از نوع مدل سازنده است اندازه

 کهییازآنجاکننده پیچیدگی کار حسابرسی است. ي عوامل تعیینریگاندازهمدلی براي 
مدل ساختاري پژوهش حاضر در دو سطح متغیر پنهان یعنی یک سطح شامل سه سازه 

پردازش و خروجی و یک سطح شامل سازه پیچیدگی کار حسابرسی انجام  پنهان ورودي،
شود. شناخته می 3سازنده-مراتبی سازندهگیري سلسلهشود، تحت عنوان مدل اندازهمی

نسخه  4اسالپیاسمارت افزارنرمگیري پیچیدگی کار حسابرسی از جهت ارائه مدل اندازه
پذیر، اطلاعات وارد محاسبه متغیرهاي مشاهده پس از که صورتنیبدگردد. استفاده می 3

شوند (در مدل پذیر به سازه پنهان مربوط به آن متصل میشده و هر متغیر مشاهده افزارنرم
پذیر به سمت سه سازه پنهان ورودي، پردازش و سازنده جهت پیکان از متغیر مشاهده

پیچیدگی کار  تربزرگهاي پنهان به سازه پنهان خروجی است). در ادامه هر یک این سازه
 تربزرگتر به سازه پیکان از سه سازه سطح پایینشوند (جهت حسابرسی متصل می

بودن آن، وزن باشد). پس از برازش مدل و اطمینان از مناسبپیچیدگی کار حسابرسی می
پذیر و وزن هر یک از سه سازه پنهان ورودي، پردازش و هر یک از متغیرهاي مشاهده

اي استانداردشده سه هبر اساس وزن تیدرنهاشوند. و استاندارد می شدهمشخص خروجی
 تربزرگگیري سازه پنهان سازه پنهان ورودي، پردازش و خروجی، مدلی جهت اندازه

ي مرتبه دوم دییتأ یعامل لیتحلگردد. بدین منظور از پیچیدگی کار حسابرسی ارائه می
با استفاده از  چراکهگردد یکی از کارکردهاي معادلات ساختاري استفاده می عنوانبه

 کرد. دییتأگیري مبتنی بر مبانی نظري توان مدل اندازهي میدییتأاملی تحلیل ع

 ارائه شده است. 1پذیر در جدول در ادامه نحوه سنجش متغیرهاي مشاهده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 reflective 
2 formative 
3 formative-formative 
4 smartpls 
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 . نحوه سنجش متغیرها1جدول 
 نحوه محاسبه متغیر

size لگاریتم طبیعی فروش اندازه شرکت 
prod انواع مختلف محصولات تنوع محصول 

invrec کالا و  يموجود
 مطالبات

 هامطالبات به کل دارایی علاوهبهنسبت موجودي کالا 

related  معاملات با اشخاص
 وابسته

 يهادارایی مجموع بر وابسته تقسیم اشخاص با معاملات مبالغ کل حاصل جمع
 دوره ابتداي

strategy  راهبرد
 وکارکسب

، راهبرد Lim et al. (2018)) و 1399به پیروي از پژوهش ملکیان و ایمانی (
وکار با استفاده از امتیازدهی ترکیبی به دو راهبرد تدافعی و تهاجمی بر اساس کسب

در هر سال بر مبناي معیارهاي زیر و حاصل جمع هر یک  هاشرکتپنجک بندي 
 شود:محاسبه می
  بازاریابی به جمع فروش.نسبت هزینه تبلیغات و 
 .درصد تغییر در فروش 
 .تعداد کارکنان 
 .انحراف استاندارد تعداد کارکنان سه سال اخیر 
 ها.هاي ثابت مشهود به جمع داراییمعکوس نسبت دارایی 

شرکت تدافعی و عدد صفر اختصاص  عنوانبهبود  15تا  5هایی که بین امتیاز شرکت
تلقی هاي تهاجمی شرکت عنوانبهبود  25تا  15ن هایی که بییافت و امتیاز شرکت

 گرفت. 1شد و امتیاز 
intang ها.دارایی کلبههاي نامشهود نسبت دارایی هاي نامشهوددارایی 
forsale جمع فروش به یفروش خارجنسبت  یفروش خارج. 

manager نیانسبت به دوره قبل تغییر کرده باشد عدد یک و در غیر شرکت  رعاملیمداگر  تیریدر مد رییتغ 
 یابد.عدد صفر اختصاص می صورت

discontin  عملیات
 شدهمتوقف

 به سود خالص. شدهمتوقفنسبت سود و زیان عملیات 

btm حقوق صاحبان سرمایه. نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ارزش دفتري به بازار 
family حداقل یا باشد، خانواده اعضاي متعلق به شرکت سهام از درصد 20 چنانچه حداقل مالکیت خانوادگی 

 و باشد اجرایی مدیر یا رهیمدئتیه عضو خانواده، سببی یا نسبی اعضاي از یکی
 تلقی خانوادگی باشند شرکت نقش داشته کنترل در خانواده، از نسل دو حداقل

 را یک عدد ) و1389 محمدي، و ؛ نمازي1393و همکاران،  خدادادي( شده
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 نحوه محاسبه متغیر
 صفر. عدد صورت این غیر در و ردیپذیم

audchange  تغییر
 حسابرس

 عدد صفر. صورت نیاحسابرس تغییر کرده باشد عدد یک و در غیر چنانچه 

other  گزارشگري مالی به
 زبان دیگر

کشور گزارش مالی ارائه کند عدد یک در به زبانی غیر از زبان رسمی  اگر شرکت
 عدد صفر. صورت نیاغیر 

emp لگاریتم تعداد کارکنان. تعداد کارکنان 
opinion  تعداد بندهاي

 گزارش حسابرسی
 t-1 در زمانتعداد بندهاي گزارش مشروط حسابرسی قبل از بند اظهارنظر 

tax شود که برابر است با نسبت هزینه مالیات بر اجتناب مالیاتی استفاده میاز متغیر  یاتیمال سکیر
عملکرد تقسیم بر سود قبل از مالیات. هرچه این مقدار کمتر باشد نشانه اجتناب 

 مالیاتی است.
csr ي در گذارهیسرما

 مسئولیت اجتماعی
سه بعد شود که در می) استفاده 1395( يکنار یبرزگر و غواص ستیاز چک ل

شود (فخاري ي میریگاندازهي مرتبط به آن هامؤلفهبا  يو اقتصاد یطیمح ،یاجتماع
 ).1396پور، و فلاح

currexp ها.هاي جاري به کل دارایینسبت هزینه هاي جاريهزینه 
currasset هاي دارایی

 جاري
 ها.هاي جاري به کل دارایینسبت دارایی

conting هاي بدهی
 احتمالی

 ها.هاي احتمالی به کل بدهیبدهینسبت 

clarity  عدم وضوح کار
 حسابرس

الف باشند  غیر از رتبه مؤسساتجزو  tچنانچه موسسه حسابرسی شرکت در زمان 
 عدد صفر. صورت نیاعدد یک در غیر 

stress یاسترس شغل 
 حسابرس

 1 رابطه شرح به حسابرس کاري استرس Yan & Xie (2016) بر اساس پژوهش
 گردد.می محاسبه

 .1رابطه 

𝑤𝑤𝑤𝑤 =
∑ ∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
 

 آماري جامعه عضو يهانشانه شرکت jو  حسابرسی نشانه مؤسسات iفرمول  این در
 کل تعداد t ،nدر زمان  iي شرکت هادارایی کل لگاریتم TA .باشندمی دسترس در

 m و اندشده حسابرسی tدوره  در حسابرسی موسسه توسط یی است کههاشرکت
 iشرکت  حسابرسی گزارش هر در کار مسئول و سرپرست به مربوط امضاهاي تعداد

 .)1398است (فروغی راد و برارزاده تربتی،  tدر زمان 
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 نحوه محاسبه متغیر
mark نسبت فروش شرکت به فروش صنعت آن شرکت تنوع بازار. 

amendant  اصلاحیه
استانداردهاي حسابداري و 

 قوانین مالیاتی

تغییري صورت گرفته  یا قوانین مالیاتی در استاندارد حسابداري tدوره  درچنانچه 
 عدد صفر. صورت نیاشده باشد عدد یک و در غیر 

retire هاي ابتداي دوره.ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان شرکت تقسیم بر دارایی طرح بازنشستگی 
stakeholder يهاگروه 

 نفعیمختلف ذ
 سهامداران عمده شرکت. تعداد اعتباردهندگان و

sub تعداد واحدهاي تجاري فرعی شرکت. یفرع يتجار يواحدها 
audgoals  چندهدفی بودن

 حسابرسی
حسابرسی  ازجملهچنانچه حسابرس شرکت علاوه بر حسابرسی مالی، نقش دیگري 

 عدد صفر. صورت نیادر غیر  1مالیاتی را نیز بر عهده داشته باشد عدد 
stand  تغییر در

 استانداردهاي حسابرسی
باشد عدد  شدهگرفتهتغییرات در استانداردهاي حسابرسی صورت  tچنانچه در دوره 

 عدد صفر. صورت نیایک و در غیر 
regul  تنوع مقررات حاکم

 بر شرکت
 بر شرکت. مؤثرتعداد قوانین و مقررات 

و  گریبه زبان د یمال يگزارشگر، شدهمتوقف اتیعملها سه متغیر ي دادهآورجمعپس از 
 ی به دلیل مشاهدات ناکافی از مدل پژوهش حاضر حذف گردید.بودن حسابرس یچندهدف

 هایافته
ی. نشان  sizeارائه شده است. میانگین  2 آمار توصیفی متغیرها در جدول آمار توصیف

میانگین است. همچنین  62/14برابر با  هاشرکتمتوسط، لگاریتم فروش  طوربه دهدیم
prod نوع محصول هستند. علاوه بر این  6ها داراي متوسط شرکت طوربهدهد نشان می

گروه  10متوسط داراي  طوربهها حاکی از این است که شرکت stakeholderمیانگین 
دهد بیشترین تعداد بند شرط است که نشان می 16برابر با  opinion نهیشیبذینفع هستند. 

ها درصد شرکت 51که  حاکی از آن است strategyمتغیر بند است.  16ارش حسابرسی گز
 وکار تهاجمی هستند.داراي راهبرد کسب



 145 |  و فخاري یمانیا...؛ با استفاده از یکار حسابرس یدگیچیگیري پمدلی براي اندازه

 . آمار توصیفی متغیرها2جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه تعداد مشاهدات متغیر

size 1280 10/17 20/77 14/62 1/76 0/64 0/48 

prod 1280 1/00 32/00 6/42 4/60 1/70 3/23 

invrec 1280 0/03 0/95 0/52 0/19 01/0- -0/71 

related 1280 0 20/76 0/68 1/83 5/88 41/68 

intang 1280 0 0/09 0/01 0/01 3/47 16/05 

forsale 1280 0 1/00 0/13 0/22 2/26 4/82 

btm 1280 0 10/39 4/26 3/80 0/12 -1/90 

emp 1280 2/71 9/82 6/21 1/11 0/38 1/04 

opinion 1280 0 16/00 1/43 1/96 2/02 6/70 

tax 1280 0 1/28 0/25 0/16 2/75 13/28 

csr 1280 0 0/92 0/61 0/13 -1/30 1/54 

currexp 1280 0 6/29 0/83 0/75 2/89 12/01 

currasset 1280 0/07 0/98 0/65 0/20 -0/55 -0/44 

conting 1280 0 47/41 1/59 3/75 7/36 70/12 

stress 1280 5/18 10/72 8/46 1/18 -0/07 98/0- 

mark 1280 0 1/00 0/07 0/20 3/70 13/35 

amendant 1280 0 6/00 1/40 1/74 1/64 2/03 

retire 1280 0 0/34 0/04 0/04 2/40 9/32 

stakeholder 1280 2/00 34/00 10/30 5/51 1/32 2/15 

sub 1280 0 34/00 1/51 4/19 5/47 34/76 

stand 1280 0 8/00 2/60 2/15 1/37 1/27 

regul 1280 2/00 27/00 8/19 3/76 1/61 4/56 
 متغیرهاي دو وجهی

 مشاهدات متغیر
 1مقدار  0مقدار 

 

 درصد فراوانی درصد فراوانی

strategy 1280 618 48/3 662 51/7 

manager 1280 899 70/2 381 29/8 

family 1280 1144 89/4 136 10/6 

audchange 1280 941 73/5 339 26/5 
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ی. ط استنبا پژوهش لازم است مدل معادلات ساختاري  سؤالاتپاسخگویی به  منظوربه آمار 
 بررسی شود. گیري (مدل بیرونی) و مدل ساختاري (مدل درونی)در دو بخش مدل اندازه

ه داز ان ل  د ی م ي.ارزیاب  Hair etضرورت دارد ( سازنده سنجش روایی مدلتنها  گیر

al., 2017 نمایش داده شده است. 3). که در جدول 

 گیري. ارزیابی مدل اندازه3جدول 
 نتیجه شرح گام

هاي سازنده تمامی ابعاد یا حداقل ابعاد اصلی را سنجه محتوا یی. روا1
 ).Hair et al., 2017دهد (پوشش می

 برقرار است.

 همگراروایی  .2
 

میزان همبستگی سازه سازنده با سازه مشابه اما 
 ریمس بیضر ).Hair et al., 2017(بازتابنده (

 ,.Hair et al(است آستانه  حدعنوان به 70/0

 ).1396 ،یدانیو اسف نی؛ محسن2017

ضریب مسیر پیچیدگی ورودي 
، خروجی 906/0، پردازش 912/0
695/0 

 یخط. هم3
 هاسنجه

 

استفاده شده است که  انسیعامل تورم واراز معیار 
 Hair(است  یخطنشانه فقدان هم 5کمتر از مقدار 

et al., 2017.( 

 خطی طبق جدول پایین.فاقد هم

و  معناداري. 4
 هاسنجه رابطه

 

میزان مشارکت و سهم یک سنجه سازنده و ارتباط 
شود. بدین بررسی می موردنظرآن سنجه با سازه 

خروجی رویه  منظور از مقادیر وزن بیرونی که
چنانچه باشد استفاده شد. می 1اندازي خودکارراه

 50/0سنجه معنادار نباشد و بار عاملی آن کمتر از 
 ).Hair et al., 2017( شودباشد از مدل حذف می

در سطح هر سازه  ي هر سنجههاوزنعلاوه بر این، 
نسبت وزن هر سنجه بر مجموع وزن  پنهان بر اساس

 هاي آن سازه استاندارد شده است.سنجه
 

 طبق جدول پایین.
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سازه 
 پنهان

 احتمال آماره tآماره  انحراف معیار وزن بیرونی سنجه آشکار
وزن بیرونی 
 استانداردشده

عامل 
تورم 

 واریانس

input 

audchange 0/091 0/036 2/536 0/011 0/051 1/044 
btm 0/153 0/025 6/166 0/000 087/0 1/042 

family 0/100 0/035 2/824 0/005 057/0 1/081 
forsale 0/058 0/026 2/229 0/026 0/033 1/144 
invrec 0/081 0/044 1/852 0/064 0/046 1/171 
prod 0/132 0/026 5/124 0/000 0/075 1/182 

related 0/086 0/024 3/587 0/000 0/049 1/134 
size 0/694 0/026 26/350 0/000 0/394 1/394 

strategy 0/365 0/026 13/996 0/000 0/208 1/175 

process 

clarity 0/095 0/032 2/995 0/003 0/058 1/872 
conting 0/075 0/023 3/218 0/001 046/0 1/013 

csr 0/117 0/041 2/869 0/004 0/071 1/750 
cuasset 0/106 0/045 2/370 0/018 0/064 1/042 

emp 0/748 0/031 23/868 0/000 0/455 1/478 
mark 0/136 0/038 3/583 0/000 0/083 1/206 

opinion 0/179 0/028 6/336 0/000 0/109 1/149 
stress 0/187 0/034 5/477 0/000 0/114 1/592 

output 

regul 0/159 0/048 3/311 0/001 0/118 1/029 
stakeholder 0/123 0/045 2/746 0/006 0/091 1/006 

stand 0/138 0/040 3/431 0/001 0/102 1/089 
sub 0/932 0/022 43/307 0/000 0/689 1/030 

پژوهش مبنی بر نقش متغیرهاي اثرگذار بر پیچیدگی کار حسابرسی،  سؤالاتدر پاسخ به 
 tها از طریق آماره داري وزندار باشد. معنیآماري داراي وزن بیرونی معنی ازنظرباید متغیر 
اندازه هاي ریمتغها بیانگر این است که اول پژوهش، یافته سؤالبا توجه به  گردد.تعیین می

راهبرد ، معاملات با اشخاص وابسته، کالا و مطالبات يموجود، تنوع محصول، شرکت
 حسابرس رییتغی و خانوادگ تیمالک، به بازار يدفتر ارزشی، فروش خارج، وکارکسب

گیري پیچیدگی کار حسابرسی نقش دارند. عوامل بعد ورودي حسابرسی در اندازه عنوانبه
 يتعداد بندها، تعداد کارکنانتوان گفت که متغیرهاي دوم پژوهش می سؤالدر مورد 
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 يهایبدهي، جار يهاییدارای، اجتماع تیدر مسئول يگذارهیسرمای، گزارش حسابرس
عوامل  عنوانبه تنوع بازارو  حسابرس یاسترس شغل، عدم وضوح کار حسابرسی، احتمال

سوم،  سؤالدارند. با توجه به  ریتأثبعد پردازش حسابرسی بر پیچیدگی کار حسابرسی 
 يدر استانداردها رییتغ ی،فرع يتجار يواحدها، نفعیمختلف ذ يهاگروهمتغیرهاي 

عوامل بعد خروجی حسابرسی بر  عنوانبهخروجی تنوع مقررات حاکم بر  ی وحسابرس
با توجه به مقدار وزن بیرونی، متغیرهاي دارند. علاوه بر این  ریتأثپیچیدگی کار حسابرسی 

) بیشترین sub( یفرعهاي ) و تعداد شرکتempکارکنان (تعداد  )،sizeشرکت (اندازه 
اهمیت را به ترتیب در سازه پیچیدگی ورودي، پردازش و خروجی حسابرسی دارند. 

 دهد.درختی نشان می صورتبهمدل را  3همچنین نمودار 



 149 |  و فخاري یمانیا...؛ با استفاده از یکار حسابرس یدگیچیگیري پمدلی براي اندازه

 
داري است)احتمال معنی دهندهنشان. مدل پژوهش (اعداد داخل پرانتز 3نمودار   
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ی ي ارزیاب ختار ل سا د وابسته  پنهان مستقل و پنهانمدل ساختاري روابط بین متغیرهاي در  .م
شود استفاده میمدل ساختاري براي ارزیابی  شش گام یطورکلبه گیرد.موردتوجه قرار می

 نمایش داده شده است. 4که در جدول 

 . ارزیابی مدل ساختاري4جدول 
 نتیجه شرح گام

خطی . هم1
 هاسازه
 

 شود) استفاده میVIF( انسیاز معیار عامل تورم وار
)Hair et al., 2017.( 

 خطی طبق جدول پایینفاقد هم

ضرایب . 2
مدل  مسیر

 ساختاري
 

 ونیاستاندارد شده در رگرس يمعادل بتا ریمس بیضرا
اگر ). 1396 ،یدانیو اسف نی(محسن باشدیم یخط

تر باشد اثر آن بر متغیر ضریب مسیر از دیگري بزرگ
 ).Hair et al., 2017(زا بیشتر است پنهان درون

نسبت ضریب ضریب مسیر هر سازه بر اساس  همچنین
 استانداردشده هاهر سازه به مجموع ضرایب مسیر سازه

 است.
  

 طبق جدول پایین:
با یک واحد تغییر در سازه پیچیدگی ورودي 
حسابرسی (با ثابت ماندن دو سازه دیگر) پیچیدگی 

کند. دو سازه تغییر می 398/0کار حسابرسی به میزان 
. همچنین بنابراین شودیم ریتفس صورتنیبد زین گرید

بر پیچیدگی کار  ياثر متغیر پیچیدگی ورود
 هاست.تر از سایر سازهحسابرسی بزرگ

 ضریب مسیر سازه پنهان
انحراف 

 معیار
 tآماره 

احتمال 
 آماره

ضریب مسیر 
 استانداردشده

عامل تورم 
 واریانس

input 0/398 0/004 95/173 0/000 0/349 3/124 
process 0/396 0/004 107/247 0/000 0/348 3/061 
output 0/345 0/002 140/548 0/000 0/303 1/550 

 بی. ضر3
(مقدار  نییتع

2R( 
 

زا بر متغیر پنهان اثرات ترکیبی متغیرهاي پنهان برون
 ).Hair et al., 2017(دهد زا را نشان میدرون

است  1سازنده برابر با  يهاسازه ياین مقدار برا
هاي سازنده مربوطه ها خود از سنجهسازهچراکه 

 نی). همچن2017و همکاران،  ریاند (هاتشکیل شده
 یتمیآبا در نظر گرفتن سازه تک بیضر نیمقدار ا

 .است 956/0پیچیدگی کار حسابرسی برابر با 
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ارتباط . 4
بین پیش

)2Q( 
 

است  2Qشاخص  ،ینیبشیپتوانایی مدل در  يریگاندازه اریمع
)Henseler et al., 2009دهیناد هیمحاسبه آن از رو ي). برا
). سه مقدار 2017و همکاران،  ری(ها شودیاستفاده م 1يریگ

متوسط و  ف،یضع ریعنوان مقادبه بترتی به 0٫35 و 0٫15 ،0٫02
 ،یدانیو اسف نی(محسن شودمی یشاخص معرف نیا يبرا يقو

1396.( 

مقدار این معیار در پژوهش حاضر برابر با 
بینی است که حاکی از دقت پیش 934/0

 باشد.قوي مدل می

 . اندازه اثر5
2f 
 

 کیبه هنگان حذف  نییتع بیدر ضر جادشدهیا رییتغ زانیم
 ,.Hair et al( دهدمشخص از مدل را نشان می يزاسازه برون

 ).1396 ،یدانیو اسف نی؛ محسن2017

 2qاثر   2fاثر سازه

پیچیدگی 
 ورودي

659/1 1/553 

پیچیدگی 
 پردازش

590/1 1/468 

پیچیدگی 
 خروجی

681/0 000/1 

 اثر هر سه سازه پنهان قوي است.

 اری. مع6
 2qاندازه اثر 

 

سازه  کیبه هنگام حذف  2Qدر  جادشدهیا رییتغ زانیم بر
سه مقدار  بی. به ترتدهدیمشخص از مدل را نشان م يزابرون
 يمتوسط و قو ف،یاثر ضع زانیم براي را 0٫35 و 0٫15 ،0٫02

 ).Hair et al., 2017( شودیم انیب

مدل نهایی  ،گیري و مدل ساختارياندازهمدل  ارزیابیپس از  .نتایج مدل پیشنهادي

اول تا سوم پژوهش،  سؤالاتپاسخگویی به  منظوربهپژوهش بر اساس مقادیر استانداردشده 
 شود.ارائه می 5تا  2روابط  صورتبه

 . مدل پیچیدگی ورودي حسابرسی2رابطه 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔+  𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒔𝒔𝒊𝒊𝒊𝒊𝒑𝒑𝒔𝒔𝒊𝒊

+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒑𝒑𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔𝒑𝒑+ 𝟎𝟎/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒇𝒇𝒑𝒑𝒑𝒑𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟐𝟐𝟎𝟎 𝒃𝒃𝒓𝒓𝒃𝒃+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒇𝒇𝒓𝒓𝒃𝒃𝒔𝒔𝒓𝒓𝒔𝒔
+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒓𝒂𝒂𝒑𝒑𝒊𝒊𝒂𝒂𝒓𝒓𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔 

 . مدل پیچیدگی پردازش حسابرسی3رابطه 
𝑰𝑰𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 +  𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝒑𝒑𝒊𝒊 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒊𝒊𝒔𝒔𝒑𝒑

+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒊𝒊𝒂𝒂𝒓𝒓𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒓𝒓 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟎𝟎 𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒓𝒓𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒊𝒊𝒓𝒓𝒓𝒓𝒑𝒑𝒔𝒔𝒓𝒓𝒔𝒔
+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒑𝒑𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑 𝒃𝒃𝒓𝒓𝒑𝒑𝒎𝒎 

 . مدل پیچیدگی خروجی حسابرسی4رابطه 
𝑷𝑷𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐞𝐞𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐞𝐞𝐬𝐬+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑 𝒔𝒔𝒂𝒂𝒃𝒃 +  𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒊𝒊𝒑𝒑

+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒑𝒑𝒔𝒔𝒔𝒔𝒂𝒂𝒓𝒓 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 blindfolding 
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 . مدل پیچیدگی حسابرسی5رابطه 
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪 

=   𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 +  𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐 𝑰𝑰𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 
+  𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑 𝑷𝑷𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰  

 یا
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑪𝑪 

=   𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 (𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔+  𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟎𝟎 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒔𝒔𝒊𝒊𝒊𝒊𝒑𝒑𝒔𝒔𝒊𝒊
+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒑𝒑𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔𝒑𝒑 + 𝟎𝟎/𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒑𝒑𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒇𝒇𝒑𝒑𝒑𝒑𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒔𝒔
+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟐𝟐𝟎𝟎 𝒃𝒃𝒓𝒓𝒃𝒃 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒇𝒇𝒓𝒓𝒃𝒃𝒔𝒔𝒓𝒓𝒔𝒔+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒓𝒓𝒂𝒂𝒑𝒑𝒊𝒊𝒂𝒂𝒓𝒓𝒊𝒊𝒔𝒔𝒔𝒔)  
+  𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟑𝟑𝟐𝟐 (𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞+  𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔𝒑𝒑𝒊𝒊+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒊𝒊𝒔𝒔𝒑𝒑
+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒊𝒊𝒂𝒂𝒓𝒓𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒓𝒓 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟎𝟎 𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒓𝒓𝒔𝒔𝒊𝒊𝒔𝒔 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒊𝒊𝒓𝒓𝒓𝒓𝒑𝒑𝒔𝒔𝒓𝒓𝒔𝒔
+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒑𝒑𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 + 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑 𝒃𝒃𝒓𝒓𝒑𝒑𝒎𝒎)  
+  𝟎𝟎/𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑 (𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐞𝐞𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐞𝐞𝐬𝐬+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑 𝒔𝒔𝒂𝒂𝒃𝒃
+  𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒓𝒓𝒓𝒓𝒊𝒊𝒑𝒑+ 𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐 𝒑𝒑𝒔𝒔𝒔𝒔𝒂𝒂𝒓𝒓)  

 شود.حسابرسی تعیین می ها در روابط بالا، پیچیدگی کاربا جایگذاري مقادیر سنجه
با ها را نمونه یبرخ ها وپیچیدگی کار حسابرسی همه نمونه یفیآمار توص 6، 5 جدول

 .دهدینشان م مقدار پیچیدگی کار حسابرسیاستفاده از 

 . آمار توصیفی مقدار پیچیدگی کار حسابرسی5جدول 

 میانگین بیشترین کمترین مشاهدات سازه
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 -414/0 -027/0 045/0 209/0 334/0 087/0 1280 پیچیدگی ورودي
 -807/0 103/0 046/0 209/0 322/0 106/0 1280 پیچیدگی پردازش
 -140/1 077/0 062/0 181/0 303/0 060/0 1280 پیچیدگی خروجی

پیچیدگی 
 حسابرسی

1280 286/0 870/0 600/0 103/0 010/0- 478/0- 

 هابرخی نمونه شدهمحاسبه. پیچیدگی کار حسابرسی 6جدول 
 میانگین 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 نام شرکت

 0/667 0/640 0/601 0/647 0/606 0/459 0/783 0/622 0/776 0/871 0/663 پتروشیمی آبادان
 0/585 0/615 0/615 0/629 0/404 0/541 0/615 0/631 0/570 0/600 0/631 سایپا



 153 |  و فخاري یمانیا...؛ با استفاده از یکار حسابرس یدگیچیگیري پمدلی براي اندازه

دهد که اهمیت هر سه سازه پیچیدگی کار حسابرسی در تشکیل ها نشان میمیانگین سازه
 پیچیدگی کار حسابرسی زیاد است.

در ا هشرکت پیچیدگی حسابرسی تمام نیانگیم راتییروند تغ 4نمودار در همچنین 
 شده است. داده شینما سال 10 یط

 
 پیچیدگی کار حسابرسی راتییروند تغ. 4نمودار 

روند  1392تا  1390هاي دهد که پیچیدگی کار حسابرسی در سالنشان می 4نمودار 
 1395و  1394ي هاسالدر  ازآنپسو  افتهیشیافزا 1393یکنواخت داشته و سپس در سال 

باشد. با کاهش یافته است که این کاهش ناشی از کاهش پیچیدگی خروجی حسابرسی می
هاي قبل هاي سازنده پیچیدگی خروجی حسابرسی دو متغیر نسبت به سالبررسی سنجه
هاي که میانگین متغیر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت صورتنیبداند. کاهش داشته

و  افتهیکاهش) 33/8( 1393) نسبت به سال 79/7( 1395و سال  )21/8( 1394سال در نمونه 
) نسبت به سال 97/0( 1395و  )72/1( 1394در سال هاي فرعی متغیر تعداد شرکتهمچنین 

افزایش گذاشته و از رو به  مجدداً 1396همچنین از سال است.  افتهیکاهش) 10/2( 1393
 یکنواخت داشته است.روند  1399تا  1397سال 

، مدل پژوهش حاضر جیبودن نتا یاز منطق نانیمنظور حصول اطمبه .تحلیل حساسیت
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گیري پژوهش حاضر با شاخص انفرادي تعداد مقدار پیچیدگی برگرفته از مدل اندازه جینتا
در اکثر مطالعات از شاخص انفرادي تعداد  چراکهي فرعی مقایسه شده است. هاشرکت
. با استفاده از شودیمگیري پیچیدگی کار حسابرسی استفاده هاي فرعی براي اندازهشرکت
مقایسه تفاوت بین این دو مقدار انجام  22نسخه  1اساسپیاس افزارنرمی در زوج tآزمون 

ه بیشتر از میانگین و بر اساس شد. در همین راستا این دو معیار با استفاده از حد آستان
سطح  7) به متغیر مجازي تبدیل شدند. طبق جدول 1398پژوهش صفرزاده و محمدي (

مقدار پیچیدگی کار  نیانگیمدهد که نشان می است %5کمتر از  زوجی tي آزمون داریمعن
اگرچه  .ندداردار ي فرعی تفاوت معنیهاشرکتحسابرسی و شاخص انفرادي تعداد 

ضریب همبستگی مثبت حاکی از رابطه مستقیم بین مقدار پیچیدگی کار حسابرسی 
البته این همبستگی کامل  ؛ وباشدو شاخص انفرادي می از مدل پیشنهادي آمدهدستبه

نیست که گویاي جامعیت مدل پیشنهادي بوده و شاخص انفرادي تنها بخشی از تغییرات 
 .دهدیمشاخص جامع را توضیح 

 آزمون مقایسه میانگین متغیرها. 7جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
انحراف از 

 میانگین
 tآماره 

 (احتمال)
 ضریب همبستگی

 (احتمال)

complexity-
sub 

241/0- 478/0 013/0 063/18- 
)000/0( 

481/0 
)000/0( 

این دو مقدار از متغیر وابسته تلاش  دهندگیتوضیحمنظور مقایسه قدرت بههمچنین 
گیرد، استفاده پیچیدگی کار حسابرسی قرار می ریتأثعاملی که تحت  عنوانبهحسابرس 

الزحمه حسابرسی (گل محمدي شورکی و شد. جهت سنجش تلاش حسابرس از متغیر حق
 انعنوبه یتلاش حسابرس زانیم شیافزا چراکه) استفاده شده است. 1400زارع مهرجردي، 

بزرگ اصل و ( شودیدر نظر گرفته م یالزحمه حسابرسبراي حق کنندهنییتع عامل
پیچیدگی کار حسابرسی بر تلاش حسابرسی به  ریتأث). در همین راستا 1400همکاران، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. spss 
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ها، زیان، اهرم، نسبت سریع، کیفیت سود، اندازه همراه متغیرهاي کنترلی بازده دارایی
الزحمه حسابرسی تصدي که برگرفته از مدل حق حسابرسی، تخصص حسابرس و مدت

Gul et al. (2017) ) از  ) با استفاده از دو مدل رگرسیون با استفاده1398و ثقفی و فامیان
 هنگام حضور شدهضریب تعیین تعدیل 8برآورد شد. طبق جدول  15نسخه  1، استتاافزارنرم

بوده که نسبت به  %1/20برابر با  2 مـدلمقدار پیچیدگی کار حسابرسی پژوهش حاضر در 
) بیشتر است. این نتیجه %3/17هنگام عدم حضور آن در ( 1شده مدل ضریب تعیین تعدیل

 شاخص انفراديبه  نسبتدهد که مقدار پیچیدگی کار حسابرسی پژوهش حاضر نشان می
 باشد.یمتلاش حسابرس دارا رفتار  حیدر توضقدرت بیشتري 

 دهندگی پیچیدگی کار حسابرسی. قدرت توضیح8جدول 

 نماد متغیر نام متغیر
 2مدل  1مدل 

 ضریب (احتمال) ضریب (احتمال)
مقدار پیچیدگی کار حسابرسی طبق مدل 

 )COMPLEXITY - 445/0 )000/0 پژوهش حاضر

 - )SUB 028/0 )000/0 شاخص انفرادي تعداد شرکت فرعی
 AdJusted-R² 3/17% 1/20% ضریب تعیین تعدیل شده

 گیريبحث و نتیجه
داد که پیچیدگی کار حسابرسی مفهومی چندبعدي است.  حسابرسی نشان ادبیات مرور

جامع با مطالعه ادبیات مربوط، به  طوربه که بوده است درصدد حاضر پژوهش ،رونیازا
هاي پژوهش در مورد عوامل تبیین مدلی براي سنجش این مفهوم چندبعدي بپردازد. یافته

بعد ورودي حسابرسی در تبیین مفهوم پیچیدگی کار حسابرسی بیانگر این بوده است که 
ها د گزینهبیشتر باشد تعدا کالا و مطالبات يموجود، و تنوع محصول، اندازه شرکتهرچه 

هاي هر یک از این اسناد براي حسابرسی بیشتر شده و اسناد و مدارك حسابداري و ویژگی
یابد. با افزایش مقدار ورودي، به بار اطلاعاتی نیز و مقدار ورودي حسابرسی افزایش می

معاملات شود. همچنین متغیرهاي و منجر به افزایش پیچیدگی کار حسابرسی می شدهاضافه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 stata 
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به دلیل نامشخص بودن برخی  به بازار يارزش دفتری، و فروش خارج، اص وابستهبا اشخ
 شدهارائهبه سبب عدم تطابق اطلاعات  وکارراهبرد کسبمتغیر  ها و اسناد و مدارك،نشانه

 علتبهی خانوادگ تیمالکسازي آن در حافظه حسابرس، متغیر به حسابرس با ذخیره
به دلیل مدیریت سود احتمالی موجب  حسابرس رییتغها و اطلاعات و ي نشانهکاردست

هاي حسابرسی شده و از این طریق پیچیدگی کار حسابرسی را کاهش وضوح ورودي
ها به بررسی بعد پردازش حسابرسی اختصاص دارد. دهد. بخشی دیگر از یافتهافزایش می

 يگذارهیسرما، یگزارش حسابرس يتعداد بندها، تعداد کارکناندر این راستا افزایش در 
هاي حسابرسی ي منجر به افزایش مراحل و روشجار يهاییدارای، و اجتماع تیدر مسئول

 تیدرنهادهد که براي حسابرسی را افزایش می ازیموردنشود و مقدار پردازش می
کم بودن  علتبهی احتمال يهایبدهپیچیدگی کار حسابرسی را به دنبال دارد. علاوه بر این، 

به دلیل نامشخص بودن برخی  عدم وضوح کار حسابرسرابطه بین ورودي و خروجی، 
منفی بر  ریتأث لهیوسبه حسابرس یاسترس شغلی، حسابرس نیلازم ح يهانشانهاطلاعات و 

 مسئلهبه دلیل نامشخص بودن روش حل  تنوع بازاربازیابی اطلاعات از حافظه حسابرس، و 
پردازش، باعث کاهش وضوح پردازش اطلاعات شده و پیچیدگی توسط حسابرس در حین 

عوامل بعد خروجی بر  ریتأثها حاکی از یافته تیدرنهادهند. کار حسابرسی را افزایش می
تعداد  واسطهبه نفعیمختلف ذ يهاگروهکه  صورتنیبدپیچیدگی کار حسابرسی است. 

ه دلیل در نظر گرفتن حقوق اقلیت ی بفرع يتجار يواحدهازیاد ذینفعان، و افزایش تعداد 
هاي حسابرسی شده و و اکثریت و اهداف هر یک از آنان منجر افزایش مقدار خروجی
 يدر استانداردها رییتغپیچیدگی کار حسابرسی بیشتري را به دنبال دارد. همچنین 

تنوع و ساختار گزارش حسابرسی را تغییر داده و  مسئلهتواند روش حل ی میحسابرس
هدف خروجی حسابرسی منجر به کاهش  دشوار ساختنخروجی نیز با مقررات حاکم بر 

شوند. وضوح خروجی حسابرسی شده و باعث افزایش پیچیدگی کار حسابرسی می
ها نشان داد که سه سازه پنهان ورودي، پردازش و خروجی حسابرسی بر همچنین یافته

 بیشتر سازه ورودي ریتأثمسیر حاکی از پیچیدگی کار حسابرسی اثر دارند که ضرایب 
 Bonnerبا پژوهش  هاافتهی این یطورکلبهحسابرسی بر پیچیدگی کار حسابرسی بود. 

(1994) ،van Raak et al. (2020) ،Hassan (2016)، Garcia et al. (2020) ،Datta et 
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al. (2020) ،Hay et al. (2013) ،Putra et al. (2018) ،(Baldauf et al. (2012) ،
Oktavianto & Suryandari (2018) ،(Jati & Suprasto (2018) ،Knechel et al. 

هاي محدودیت ازجملههمسو بوده است.  )1393( و همکاران يخدادادو  (2008)
ي هاشرکتپژوهش حاضر کنار گذاشتن برخی متغیرها به دلیل فقدان مشاهدات کافی در 

 نمونه بود.
شود: به ارائه می صورتنیبدهاي پژوهش پیشنهادهایی با توجه به یافته تیدرنها

گردد از مدل چندبعدي این پژوهش براي سنجش میزان توصیه می حسابرسی انمدیر
استفاده کرده و بر این اساس سطح پیچیدگی کار  کارانصاحبپیچیدگی کار حسابرسی 

کنند. همچنین به  تشریحپایین موقع براي حسابرسان ردهرا بهکار صاحبحسابرسی 
ریزي کار حسابرسی و اختصاص میزان زمان لازم گردد جهت برنامهحسابرسان پیشنهاد می

گیري پژوهش حاضر استفاده کنند. بر اساس میزان پیچیدگی کار حسابرسی از مدل اندازه
حمه الزهاي حقکننده نرخهاي تعیینحسابرسی و سازمان مؤسساتعلاوه بر این، به 

از پیچیدگی کار  متأثرالزحمه حسابرسی گردد جهت تعیین حقحسابرسی توصیه می
گیري پژوهش حاضر استفاده کنند. همچنین با توجه به این نتایج، حسابرسی از مدل اندازه

هاي مبتنی بر روش ازجملههاي دیگر هاي آینده از روششود در پژوهشپیشنهاد می
هاي فراابتکاري و یادگیري ماشین جهت روش ،جربیمصاحبه، پرسشنامه، آزمایش ت

علاوه بر این پیشنهاد  بندي پیچیدگی کار حسابرسی استفاده کنند.گیري و طبقهاندازه
گانه پیچیدگی کار حسابرسی یعنی ورودي، پردازش و هر یک از ابعاد سه ریتأثگردد به می

گردد پیامدهاي پیشنهاد می تیدرنها. خروجی بر ابعاد مختلف کار حسابرسی بپردازند
 ی قرار گیرد.موردبررسپیچیدگی کار حسابرسی 
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