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ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی
(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

D
I

حسن فتاحی نافچی
سمیره عباسپور
میثمروستایی

***

****

چكيده

**

S
f

o
e

با توجه به فرايند خصوصيسازي در كشور ،افزايش تعداد سرمايه گذاران و تدوين قانون بازار
اوراق بهادار،تمركز بر سرمايه گذاري و به تبع آن گزارشگري مالي هر روز در حال افزايش است .با
شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي،موسسه هاي حسابرسي به دنبال
به كارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند .در جهت دستیابی به این مقصود بايد
عوامل تاثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا کاهش عوامل بازدارنده آن تالش
شود .بنابراینحسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد .در
این پژوهش پس از بررسی گزارش های حسابرسی موجود در بازه زمانی ،1385 -1390به منظور
شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر اظهار نظر حسابرس ،دو نمونه از گزارش استاندارد و غیر
استاندارد انتخاب و پس از بررسی تحقیقات پیشین 41 ،متـغیر انتخاب شد .در نهایت با مقایسه روش
های مختلف داده کاوی ،شامل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ،نیو بیز ،درخت تصمیم گیری ،پارت
و رگرسیون لجستیک ،نوع اظهارنظر حسابرس قابل پیش بینی می باشد.
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واژه گان کلیدی : :اظهارنظر حسابرسي ،گزارش غیراستاندارد ،گزارش استاندارد،داده كاوي.

* دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه شیراز
** دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه اصفهان
*** کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه شیراز
**** کارشناسی ارشد کامپیوتر ،دانشگاه شیراز
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 -1مقدمه

ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

گسترش روز افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آنها ،افزایش نیاز به اطالعات اقتصادی مربوط و
در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرآیندهای فراهم کننده چنین اطالعاتی را ایجاد کرده
است .حسابداری مالی وظیفه انتقال این اطالعات را بر عهده دارد .گزارشگری مالی که محصول نهایی فرایند
حسابداری مالی است ،در بنگاه های اقتصادی ،بازتاب نیازهای اطالعاتی و انتظارات گروه های مختلف استفاده
کننده صورت های مالی ،چون سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان ،دولت و مدیران است .حسابرسی جزء الینفک
انتقال اطالعات اقتصادی به شمار میآید و بازتاب بااهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطالعات مربوط دارد.
استفاده از خدمات حسابرس مستقل به منظور اعتباربخشی به اطالعات ارائه شده ،امری ضروری است
(مجتهدزاده.)1382 ،
هدف حسابرسي در چارچوب فرآيند آزمون محور ،زدودن آلودگي هاي اطالعات است تا از طريق افزايش
توان اتكاي آن بستري مساعد براي استفاده از اطالعات در راستاي تصميم گيري هاي اقتصادي فراهم شود.
محصول نهايي اين فرايند گزارشي است كه حسابرس در آن،نظر حرف هاي خود را در مورد مطلوب بودن
صورت هاي مالي ارائه مي كند (نیکخواه آزاد .)1377 ،اظهار نظر در حسابرسي به مجموع قضاوت حرف
هاي،تصميم گيري ها و توجيه هاي حسابرس به صورت فشرده به عنوان يك نظر كارشناسي و حرف هاي
ﺣﺴﺎﺑﺮس گفته می شود (حساس يگانه .)1385 ،استاندارد حسابرسی شماره  700بیان می کند که حسابرس
ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎره اینکه آﻳـﺎ ﺻـﻮرت های ﻣـﺎﻟﻲ ،از ﺗﻤـﺎم ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ،ﻃﺒـﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري،
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ .ﺣﺴﺎﺑﺮس زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي او ،صورت های ﻣﺎﻟﻲ از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ،ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه است.
اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ،ﺻﻮرت هاي ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎري
از ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻳﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻧﺘﻴﺠـﻪﮔﻴـﺮي درﺑـﺎره
ﻧﺒـﻮد ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑااﻫﻤﻴﺖ در ﺻﻮرت هاي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  705اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﮔﺰارش
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.
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 -2مساله پژوهش
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با توجه به گسترش سیستم های پایگاه داده و حجم باالی داده های ذخیره شده در این سیستم ها
نیاز به ابزاری است تا بتوان داده ها را پردازش کرده و اطالعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران
قرار داد (کمالیان و همكاران .)1389 ،افزايش پيچيدگي روزافزون سيستم هاي اطالعاتي ،حجم عظيم داده
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 -1-3گزارش استاندارد
در استاندارد شماره  ،700اظهار نظر تعدیل نشده با عنوان اظهار نظر مقبول مشخص شده است .حسابرس
زماني بايد اظهارنظر تعديل نشده ارائهكند كه براساس نتيجهگيري وی ،صورت هاي مالي از تمام جنبههاي
بااهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب تهيه شده است.
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 -2-3گزارش غیراستاندارد
در استاندارد  ،705اظهار نظر تعدیل شده با عناوین " اظهار نظر مشروط" " ،اظهارنظر مردود" و" عدم
اظهارنظر" مشخص شده است .تصمیم گیری در مورد نوع اظهار نظر به موارد زیر بستگی دارد:
الف :ماهیت موضوعی که منجر به تعدیل شده است .این موضوعات شامل موارد زیر می باشد:
وجود تحریف در صورت های مالی ،محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب و ابهام اساسی
ب :قضاوت حسابرس در مورد بااهمیت یا فراگیر بودن آثار وجود تحریف یا آثار احتمالی محدودیت بر
صورت های مالی.
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هاي مورد نياز و هم چنين پيچيدگي مبادالت و معامالت تجاري شركت ها،باعث شده تا حسابرسان قادر
به استفاده از روش هاي سنتي به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به اطالعات ارائه شده نباشند .بنابراین
مسالهای که در این پیچیدگی سیستم های اطالعاتی و حجم داده های فراوان برای تمامی استفاده کنندگان
از جمله حسابرسان وجود دارد این است که چگونه میتوان از میان این حجم عظیم داده خام دانش مورد
نظر را استخراج نمود؟
در ایـن زمینه تکنیک هایی برای کشف دانش به وجود آمدهاند .يكي از ابزارهایی كه در عصر اطالعات
مي تواند حسابرسان را ياري کند ،استفاده از روش ها و تكنيك هاي داده كاوي است .داده كاوي يك فرايند
ثابت است كه با كاربرد تكنيك هاي كامپيوتري،داده هاي مطلوب و داراي بار اطالعاتي را استخراج و آنها را
مورد پردازش قرار مي دهد (ستایش و غفاری.)1388 ،
در پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر اظهار نظر حسابرس ،با استفاده تکنیک های مختلف
داده کاوی شامل شبکه عصبی پایه شعاعی  ،نیو بیز ،درخت تصمیم گیری ،پارت و رگرسیون لجستیک
پرداخته می شود .شناسایی و پیش بینی این عوامل عالوه بر ارزیابی مدیریت سازمان ها ،کاهش در هزینه
موسسات حسابرسی و افزایش کارایی موسسات حسابرسی را به دنبال خواهد داشت.

سال چهاردهم شماره  57زمستان 93

 -3-3داده کاوی
داده كاوي عبارت است از فرايند يافتن دانش از مقادير عظيم داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده،انباره
ی مرحله اي از فرايند كشف دانش مي باشد و شامل
داده و يا ديگر مخازن اطالعات .به عبارت دیگر؛ داده کاو 
الگوريتم هاي مخصوص به خود است ،به طوريكه تحت محدوديت هاي موثر محاسباتي قابل قبول،الگوها
و يا مدل ها را در داده كشف مي كند (كياني و احمدي .)1386،داده كاوي بطور همزمان از چندين رشته
علمي نظير :تكنولوژي پايگاه داده ،هوش مصنوعي ،يادگيري ماشين ،شبكه هاي عصبي ،آمار ،شناسايي الگو،
سيستم هاي مبتني بر دانش ،حصول دانش ،بازيابي اطالعات ،محاسبات سرعت باال و بازنمايي بصري داده
بهره مي برد .داده كاوي در اواخر دهه  1980پديدار گشته و در دهه  1990گامهاي بلندي در اين شاخه از
علم برداشته شده است.
داده كاوي تنها محدود به داده هاي عددي نيست،بلكه عالوه بر آن در مورد داده هاي متني ،تصويري،صوتي
و هر نوع داده ديگر نيز كاربرد دارد (ستايش و غفاري.)1388 ،
فایاد و همکاران ( )1996به منظور استفاده از داده کاوی مراحل زیر را پیشنهاد کردند:
1
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 -1استخراج داده ها از مجموعه بزرگی از پایگاه داده -2 ،انتخاب زیر مجموعه مرتبط با کار -3 ،تصمیم
گیری در مورد روش های نمونه گیری مناسب ،حذف داده های گمشده و مرتب کردن داده ها -4 ،انتقال
مناسب و کاهش ابعاد -5 ،استفاده از مدل های مناسب برای پیشپردازش داده ها.
تکنیک های رایج مورد استفاده در داده کاوی عبارت است از:
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 -1شبکه های عصبی مصنوعی :مدل های پیش بینی غیر خطی که یادگیری آنها از طریق آموزش و
شبیه سازی شبکه های عصبی زیستی انجام می شود.
 -2درخت تصمیم :ساختار درختی که مجموع های از تصمیم ها را ارائه و از آنها برای طبقه بندی مجموع
های از داده ها استفاده می کند .الگوریتم های درخت تصمیم شامل  CART ، CHAID، ID3و C4.5
است.
 -3الگوریتم ژنتیک :از جمله تکنیک های بهینه سازی است که از فرآیندهای ژنتیکی مثل آمیزش،
جهش و انتخاب طبیعی بر مبنای مفهوم تکامل استفاده می کند.
 -4روش نزدیکترین همسایه2؛ Kامین نزدیکترین همسایه :3تکنیکی که هر رکورد را برمبنای  kرکورد
مشابه در مجموعه داده های گذشته ،در یک مجموعه قرار می دهد.
 -5استنتاج قانون :4افزودن به سودمندی پس از آنکه داده ها از لحاظ آماری معنادار باشند.
روش های داده کاوی که برای طبقه بندی استفاده میشوند ،عموماً شامل شبکه های عصبی و درخت
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1- Data Mining
2- nearest neighbor
3- K nearest neighbo
4- Rule induction
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 -1-3-3شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
شبکه عصبی تابع پایه شعاعی یکی از روش های یادگیری نظارتی است که یک شبکه با تابع بایاس
گوسی شعاعی را پیاده سازی می کند .این شبکه از سه الیه تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از :الیه
ورودی ،الیه مخفی با توابع پایه شعاعی غیر خطی و الیه خروجی خطی .ورودی میتواند به صورت آرایهای
از اعداد حقیقی مدل شود ،در حالی که خروجی به صورت تابعی عددی از آرایه ورودی است .در این شبکه با
استفاده از تابع  k-Meansتابع بایاس فراهم می شود (سادهیر وجین.)2003 ،
یکی از مهم ترین مزیتهای الگوریتم شبکه عصبی تابع پایه شعاعی این است که پارامترهای توابع را
میتوان بدون انجام یک بهینه سازی غیر خطی کامل از شبکهها ارسال نمود .در این الگوریتم پارامترهای
توابع بایاس با استفاده از یادگیری غیرنظارتی تعیین میشوند .یکی از مهم ترین مزیتهای شبکه  RBFاین
است که عملیات یادگیری در آن بسیار سریع می باشد.
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 -2-3-3نیو بیز
یک روش یادگیری بسیار عملی ،روش یادگیری بیزی می باشد .این روش راهحلهای عملی مفیدی را
ارائه می کند .روش استدالل بیزی بر پایه احتماالت برای استنتاج کردن است .اساس این روش بر این اصل
استوار است که برای هر کمیتی یک توزیع احتمال وجود دارد که با مشاهده یک داده جدید و استدالل در
مورد توزیع احتمال آن می توان تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمود .روش مزبور در انجام دسته بندی کارایی
قابل مقایسه ای با شبکه های عصبی و درخت تصمیم دارد.
5
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1- Kirkos et al
2- Martens et al
3- Jans et al
(4- Radial Basis Function neural network) RBF
5- Naïve Bayes
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تصميم هستند .در پژوهش حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس از شبکه های عصبی
روش شبکه عصبی ،رگرسیون لجستیک ،نیو بیز ،پارت و در خت تصمیم استفاده می شود.
داده کاوی به وسیله سازمان های تجاری و تحلیل گران مالی برای دستیابی به اطالعات از مجموعه بزرگی
از داده ها به کار میرود .این روش در ارتباط با برنامه ریزی منابع واحد تجاری هم شامل تحلیل آماری است و
هم تحلیل منطقی .پژوهش های زیادی با استفاده از داده کاوی در زمینه حسابرسی انجام شده است (مانند
کرکس و همکاران2007 ،1؛ مارتینز و همکاران2009 ،2؛ جانز و همکاران.)2013 ،3
در پژوهش حاضر ،به منظور دستیابی به هدف مورد نظر از پنج روش داده کاوی شامل شبکه عصبی تابع
پایه شعاعی ،نیو بیز ،پارت ،درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک استفاده شده است .در بخش ذیل ،روش
های مورد استفاده تشریح می شود.
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 -3-3-3درخت تصمیم
درخت ها در هوش مصنوعی برای نمایش مفاهیم مختلفی نظیر ساختار جمالت ،معادالت و  ...استفاده
می شود .از جمله مشهورترین الگوریتم های یادگیری استقرایی ،درخت تصمیم است که به صورت موفقیت
آمیزی در کاربردهای مختلف بکار گرفته شده است .درخت تصمیم در مسائلی کاربرد دارد که بتوان آنها را به
صورتی مطرح نمود که پاسخ واحدی به صورت نام یک دسته یا کالس ارائه دهند .برای مثال میتوان درخت
تصمیمی ساخت که به این سوال پاسخ دهد که آیا گزارش حسابرسی ساالنه شرکت مقبول می باشد یا خیر؟
علت نامگذاری درخت تصمیم را میتوان در فرایند تصمیم گیری برای تعیین دسته بندی داده های ورودی
جستجو کرد.
1
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 -4-3-3پارت
پارت یک کالس برای تولید یک لیست تصمیم است .از الگوریتم پارت برای شناسایی دانش ،الگو و همچنین
برای شناسایی قوانین مختلف استفاده می شود.
2

o
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 -5-3-3رگرسیون لجستیک
امروزه در بیشتر پژوهش ها با استفاده از چندین عامل ،در پی رسیدن به هدفی خاص هستیم ،به نحوی
که مقدار بهینه حاصل شود .در آمار با روش های مختلف رگرسیون به انجام این چنین کارهایی پرداخته و
نتایج تحلیل می شود .در رگرسیون به وسیله متغیرهای مستقل ،متغیر پاسخ (متغیر هدف) ،برآورد می شود.
رگرسیون لجستیک حالت خاصی از رگرسیون است و در مواردی که متغیر پاسخ ،دو یا چند گزینه ای
(وجود دو یا چند حالت متفاوت برای متغیر پاسخ) است ،به کار می رود.
رگرسیون لجستیک یک مدل ریاضی است که میتواند برای توصیف رابطه چندین متغیر  Xبا یک متغیر
وابسته دو حالتی یا چند حالتی به عنوان  Yمورد استفاده قرار گیرد .منظور از متغیر دو حالتی ،متغیری است
که فقط دارای دو جواب می باشد ،مانند مرده یا زنده بودن ،حاضر یا غایب بودن و رابطه داشتن یا رابطه
نداشتن .اغلب برای این متغیرها از کدهای صفر و یک استفاده می شود ،کد یک را برای حالت مثبت بودن
آن خاصیت و کد صفر برای منفی بودن آن به کار میرود.
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 -4پيشينه پژوهش
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 -1-4پیشینه داخلی
سجادی و همکاران ( )1387در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی پرداختند.
نتایج حاکی از آن است که نسبت جاری و نسبت حساب های دریافتنی به دارایی بر گزارش مشروط
حسابرسی اثر دارد ،همچنین بین گزارش مشروط حسابرسی سال قبل و نوع موسسه ی حسابرسی ،با گزارش
مشروط سال جاری ارتباط معناداری وجود دارد.
ستایش و جمالیان پور ( )1388به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و غیر مالی با نوع اظهار نظر
حسابرس پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که توزیع متغیرهای مستقل شرکت ها
با اظهارنظرهای متفاوت ،در اکثر موارد یکسان نیست .همچنین نتایج بیانگر این است که از میان تمام
متعیرهای مالی و غیر مالی ،نوع عملکرد بیشترین رابطه را با نوع اظهار نظر حسابرس دارد.
احمدپور و همكاران ( )1389در پژوهشي به بررسي تاثير متغيرهاي مالي و غيرمالي بر صدور اظهارنظر
مشروط حسابرسي پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه متغيرهای مالي بيشترين تاثير را بر صدور
اظهارنظر مشروط دارد.
پورحيدري و اعظمي ( )1389در پژوهشي به شناسايي نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از شبكه هاي
عصبي پرداختند .نتايج نشان مي دهدكه شبكه عصبي عملكرد بهتري در شناسايي نوع گزارش حسابرس دارد
و رگرسيون لجستيك الگوي نامتوازني در شناسايي انواع اظهارنظر حسابرس ارائه می کند.
كماليان و همكاران ( )1389در پژوهشي به تبيين مهمترين عوامل موثر بر رتبه افشاي اطالعات شركت
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد داده كاوي پرداختند .با توجه به مطالعات انجام
شده در سایر كشورها و شرايط حاكم بر بازار سرمايه ايران 19 ،عامل انتخاب شد و با استفاده از رويكرد داده
كاوي،عواملي كه بيشترين تكرار را در مجموعه دارند،مشخص شده است.
امینی و همکاران ( )1390عوامل موثر بر صدور گزارش مشروط حسابرسی را با استفاده از شبکه های
عصبی پرسپترون چند الیه ،شناسایی کردند .نتایج پژوهش نشان می دهد که نسبت سود پس از مالیات به
فروش مهم ترین عامل موثر بر صدور گزارش مشروط حسابرسی است.
انواريرستمي و همكاران ( )1390در پژوهشي براي تعيين محرك هزينه در سيستم هاي هزينه يابي بر
مبناي فعاليت ،از روش داده كاوي و تحليل عاملي استفاده كردند .نتایج بیانگر آن است که به كارگيري موفق
روش ارائه شده،تائيدي بر سودمندي و اثربخشي نتايج به كارگيري روش پيشنهادي براي سيستم بانكي است.

11

سال چهاردهم شماره  57زمستان 93

12
ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

 -2 -4پیشینه خارجی
کیسی وهمکاران )1988( 1در پژوهشی به بررسی ارتباط بین ارقام مالی ،متغیرهای سازمان حسابرسی
و گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های کوچک پرداختند .نتایج پژوهش حاکی است که با استفاده
از تحلیل لجستیک چند متغیره و اطالعات صورت های مالی ،میتوان بندهای شرط موجود در گزارش
حسابرسی شرکت های کوچک را پیش بینی کرد .همچنین نتایج نشان می دهد که اگر شرکتی گزارش
مشروط دریافت کند احتمال بیشتری وجود دارد که سالهای بعد نیز گزارش مشروط دریافت کند.
كاركلو و همكاران )2003( 2با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به پيشبيني اظهارنظر حسابرسان
پرداختند .نتيجه پژوهش آنان نشان داد كه شبكه عصبي مصنوعي ،نوع گزارش حسابرس را در آينده
پيشبيني می کند و همين امر سرمايه گذاران ،اعتباردهندگان و ديگر ذي نفعان را در خريد و فروش سهام
شركت ها راهنمايي مي كند.
ایرلند )2003( 3به ارزیابی گزارش های حسابرسی منتشر شده و ویژگیهای مورد مشاهده شرکت ها
از جمله اندازهی موسسه حـسابرسی در شـرکت های بریتانیایی پرداخت .نتایج حاکی از این امر است که
شرکت هایی با کمبود نقدینگی و سطح باالیی از ریسک مالی ،در مقایسه با سایر شرکت ها بیشتر در معرض
دریافت گزارش مشروط حسابرس قرار میگیرند.
اسپاتیس )2003( 4در پژوهشی به بررسی توانایی پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از
اطالعات مالی و غیرمالی پرداخت .نتایج این پژوهش حاکی است که اقالم صورت های مالی ،توانایی پیش
بینی اظهارنظر مشروط را دارند.
گیگر و همکاران )2006( 5در پژوهشی نحوه تصمیم گیری و قضاوت حسابرسان در شرایط مختلف را
مطالعه کردند .در این پژوهش 694 ،شرکت ورشکسته در بازه زمانی  1991-2001بررسی شدند .نتایج این
پژوهش نشان می دهد حسابرسان در مورد شرکت هایی که با عالئم درماندگی مالی روبرو هستند ،بدون
توجه به سطح خطر قابل قبول حسابرسی ،گزارش عدم اظهار نظر صادر می کنند.
کرکس و همکاران ( )2007از سه تکنیک طبقه بندی داده کاوی برای توسعهی مدل های شناسایی
گزارش مشروط استفاده کردند .نتایج نشان می دهد که از بین نسبت های مورد بررسی شاخص درماندگی
مالی و نسبت سودآوری ،به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس شناسایی شد.
بهیمنی و همکاران )2009( 6به بررسی تداوم فعالیت از دیدگاه حسابرس پرداختند .در این پژوهش با
توجه به متغیرهای مالی و غیرمالی ،احتمال دریافت اظهارنظر تعدیل شده را پشبینی کردند .ابهام در تداوم
فعالیت گزارش حسابرسان بررسی شد و بیان کردند که شرکت های دریافت کننده این گزارشها ،مدت زمان
بیشتری برای دریافت وام باید سپری کنند.
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1- keasy et al
2- Carcello et al
3- Ireland et al
4- Spathis
5- Geiger et al
6- Bhimani et al
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 -5روش پژوهش

روش این پژوهش ،پس رویدادی و شبه تجربی است .جامعه آماري اين پژوهش تمام شركت هاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه از ابتداي سال  1385تا  1390در بورس فعال بودهاند.
داده های مورد نیاز این پژوهش از سايت مدیریت پژوهش توسعه مطالعات اسالمی 3و سامانه اطالع رسانی
بورس ،4استخراج شده است .پس از بررسی 950گزارش حسابرسی و با در نظر گرفتن محدودیت های زیر،
 220سال -شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد.
 -1شركت ها نبايد در گروه شركت هاي واسطه گري مالي باشند.
 -2گزارش حسابرسي و صورت هاي مالي آنها در دسترس باشد.
 -3شركت ها از صنايع مختلف انتخاب شوند.
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در این پژوهش با بررسی پژوهش های پیشین 37 ،متغیر مالی و  4متغیر غیر مالی موثر بر نوع اظهار
نظر حسابرس شناسایی شد .با توجه به محدودیت های موجود در دستیابی به اطالعات مورد نیاز پژوهش،
دو نمونه  110تایی از گزارش های استاندارد و غیر استاندارد انتخاب شد .در مرحله اول با استفاده از تحلیل
واریانس یک طرفه ( ،)ANOVAمتغیرهای مستقل غیر موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس حذف شدند.
سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی مورد استفاده در پژوهش ،مهم ترین عوامل موثر بر صدور گزارش
حسابرس ،شناسایی شد.
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1- Sikka
2- Olson et al
3- www.rdis.ir
4- www.bourseview.com
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سيكا )2009( 1به بررسي نقش حسابرسان در بحران اقتصادي اخير پرداخت .وی بحران را نتيجه
ورشكستگی شركت هاي بزرگ ميداند و معتقد است كه حسابرسان ميتوانند نقش بازدارندهاي در بحرانهاي
اقتصادي داشته باشند .عالوه بر آن عملكرد بهتر حسابرسان ،كاهش بحران را نیز به همراه خواهد داشت.
اولسون و همکاران )2012( 2در پژوهشی از تجزیه و تحلیل داده کاوی جهت پیش بینی ورشکستگی
شرکت ها استفاده کردند .نتیجه پژوهش آنان نشان داد که هزینه استفاده از داده کاوی در مقایسه با الگوهای
شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان ،درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک بیشتر است ولی استفاده
از آن باعث کاهش خطای بالقوه در امر پیش بینی می شود.
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مدل های مختلفی به پیش بینی اظهار نظر حسابرس پرداخته اند ،نتایج این مدل ها بیانگر تسلط
اطالعات مالی و غیر مالی بر اظهارنظر حسابرس است .اطالعات موجود در گزارش های حسابرسی در پیش
بینی ورشکستگی شرکت ها اسـتفاده می شود ،بنابراین اظهارنظر حسابرس بر نظر استفاده کنندگان از
صورت های مالی تاثیرگذار است .در فرآیند حسابرسی ،ممکن است حسابرس با ابهام روبرو شود ،تصمیم
گیری در مورد ابهام میتواند با توجه به وضعیت مالی و عملکرد شرکت مشخص شود .عملکرد و وضعیت
مالی شرکت با استفاده از نسبت های مالی قابل بررسی است .شرایطی که حسابرس در اظهار نظر در مورد
نابسامانی مالی مدنظر قرار می دهد شامل مسائل مالی (به ویژه نقدینگی کوتاهمدت و توانایی بازپرداخت و
تحمل بدهی ها) و مسائل عملیاتی (سودآوری و توانایی ایجاد وجه نقد حاصل از عملیات) است (اسپاتیس،
 .)2003بررسی فعالیت شرکت ومشکالت مالی موضوعی است که به ویژه با تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
برای پیش بینی مشکالت مالی شرکـت هـا مفید به نظر میرسد (شه رضایی .)1384 ،بنابراین پیش بینی
می شود که نسبت های مالی قادر به پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس هستند .در پژوهش های انجام شده
بررسی متغیرهای غیر مالی نیز به اثبات رسیده است (مانند کیسی و همکاران1988 ،؛ اسپاتیس2003 ،؛
ایرلند2003 ،؛ کرکس و همکاران2007 ،؛ بهیمنی و همکاران.)2009 ،
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f
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e
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 -1 -6متغیرهای مستقل
در پژوهش حاضر به منظور شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر صدور نوع گزارش حسابرس ،ترکیبی از
متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به تنوع اقالم صورت های مالی ،نسبت های بیشماری را میتوان محاسبه کرد اما تجربه نشان
می دهـد که برخـی از نـسبت ها برای بررسـی و تحلیل ،معنادارتر هسـتند .در ایـن پژوهـش با بـررسی
پـژوهش های انجام شده در داخل و خارج در زمینه اظهار نظر حسابرس 41 ،نسبت مالی و غیر مالی به عنوان
متغیر مستقل شناسایی شده است .جدول ( )1نام متغیرها و نحوه محاسبه آنها را نشان می دهد.
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جدول  -1متغیرهای مستقل و نحوه اندازه گیری
متغیرمستقل

15

نحوه اندازه گیری

غیر مقبول بودن گزارش حسابرسی سال قبل

D
I

نوع عملکرد

در صورت مقبول بودن گزارش حسابرسی سال قبل  0و در غیر این صورت 1

دعاوی حقوقی

در صورت زیان ده بودن  ،1در غیر این صورت 0

نوع موسسه حسابرسی

در صورت وجودی دعاوی حقوقی علیه شرکت  ،1در غیر این صورت 0

S
f

سازمان حسابرسی  ،1در غیر این صورت 0

متغیرهایمالی

سود پس از مالیات به فروش

سود قبل از مالیات و پس از بهره به فروش
نسبت جاری

نسبت کل بدهی به دارایی ها

لگاریتم طبیعی کل دارایی ها (اندازه شرکت)

سود خالص /فروش
سود خالص  -هزینه بهره  /فروش

o
e

دارایی های جاری /بدهی های جاری

کل بدهی ها  /کل دارایی ها
 ( Lnکل دارایی ها)

نسبت حساب های دریافتنی به کل دارایی ها

حساب های دریافتنی  /کل دارایی ها

دفعات گردش موجودی کاال

فروش خالص  /متوسط موجودی کاال

نسبت آنی
شاخصورشکستگی

1

لگاریتم طبیعی فروش خالص

v
i

دارایی های جاری -موجودی کاال  -پیش پرداخت  /بدهی های جاری

لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان
نسبت پرداخت بدهی ها
سرمایه در گردش

دارایی های جاری – بدهی های جاری

سرانه دارایی ها
سرانه فروش

فروش خالص  /تعداد کارکنان

گردش حساب های دریافتنی
دوره وصول مطالبات
گردش خالص دارایی ها
گردش خالص دارایی های ثابت

www.SID.ir

مجموع دارایی ها /مجموع بدهی ها

کل دارایی ها  /تعداد کارکنان

سرانه سودخالص

h
c

ZScore = 3.278 X 1 + 1.803 X 2 + 1.613 X 3 + .5 X 4 − .169 X 5 − .397 X 6 − .125 X 7 + 338 X 8 + 1.423 X 9

سود خالص  /تعداد کارکنان
متوسط حساب های دریافتنی  /فروش خالص
گردش حساب های دریافتنی 365 /
فروش خالص  /متوسط مجموع دارایی ها
فروش خالص  /متوسط مجموع دارایی های ثابت

( Lnفروش خالص)

r
A

( Lnتعداد کارکنان)

ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

متغیرهای غیر مالی
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سود قبل از بهره و مالیات به فروش
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وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به فروش

ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت ارزش ویژه به بدهی بلندمدت

D
I

بازده کل دارایی ها
بازده سرمایه به کار گرفته شده
گردش موجودی کاال
ذخیره مالیات به فروش

S
f

سرانه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سود خالص  -هزینه بهره  -مالیات  /فروش
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی  /فروش
سودخالص /حقوق صاحبان سهام
حصه جاری تسهیالت دریافتی  +بدهی های بلند مدت  /ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
میانگین مجموع دارایی ها  /فروش خالص
کل دارایی ها  -بدهی های جاری  /حاشیه سود قبل از بهره و مالیات
فروش خالص  /متوسط موجودی کاال
ذخیره مالیات  /فروش خالص
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  /فروش خالص

سود(زیان)انباشته به فروش

سود (زیان) انباشته  /فروش خالص

درصد تغییرات در سودآوری

سود سال جاری  -سود سال قبل  /سود سال قبل

o
e

سود ناخالص به فروش

افزایش یا کاهش در وجه نقد

سود ناخالص /فروش خالص

وجه نقد پایان دوره – وجه نقد اول دوره

دارایی های جاری

دارایی های جاری

بدهی های جاری

بدهی های جاری

بدهی بلند مدت

بدهی بلند مدت

وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری به فروش

v
i

وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری  /فروش خالص

h
c

-2-6متغیروابسته
نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است ،در صورتی که اظهارنظر
حسابرس غیر مقبول باشد یک و در غیر این صورت ،صفر خواهد بود.

r
A

 -7روش ارزیابی

در این پژوهش به منظور انتخاب داده های آموزشی از روش اعتبار سنجی متقابل استفاده شده است.

 -1-7اعتبار سنجی متقابل
اعتبارسنجی متقابل که گاهی تخمین گردشی نیز نامیده می شود ،در امر پیش بینی مورد استفاده قرار
می گیرد .استفاده از این روش باعث تعمیم نتایج حاصل از تحلیل آماری بر روی مجموعه داده ،صرف نظر
1

1-cross-validation
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k-Fold -2-7
در این نوع اعتبارسنجی ،داده ها به  kزیر مجموعه افراز می شوند .از این kزیر مجموعه ،هر بار یکی برای
اعتبارسنجی و  1-kتای دیگر برای آموزش بکار می روند .این روال kبار تکرار می شود و همه داده ها دقیقا
یک بار برای آموزش و یک بار برای اعتبارسنجی بکار میروند .در نهایت میانگین نتیجه این  kبار اعتبارسنجی
به عنوان یک تخمین نهایی برگزیده می شود .البته میتوان از روش های دیگر برای ترکیب نتایج استفاده کرد.
به طور معمول از  fold-10استفاده می شود.

 -8تجزیه و تحلیل یافتهها

o
e

v
i

h
c

با بررسی مطالعات پیشین در زمینه شناسایی نوع اظهار نظر حسابرس با در نظر گرفتن محدودیت در
دسترس نبودن اطالعات مورد نیاز مسئله 41 ،متغیر مالی و غیر مالی انتخاب شد .این نسبت های مالی
برای دو نمونه  110تایی از گزارش مقبول و غیر مقبول جمع آوری شد .سپس با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس یک عامله ( ،)ANOVAوجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی شد .در این
مرحله  11متغیر که رابطه معناداری با متغیر وابسته نداشتند ،از ادامه تحلیل حذف و تعداد متغیرهای مسئله
به  30متغیر کاهش یافت.

r
A
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ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

از داده های آموزشی خواهد شد .همچنین در صورت استفاده از اعتبارسنجی متقابل ،به مفید بودن مدل
مورد نظر در عمل پی برده می شود .به طور کلی یک دور از اعتبارسنجی متقابل شامل افراز داده ها به دو
زیرمجموعه مکمل ،انجام تحلیل بر روی یکی از آن زیرمجموعه ها (داده های آموزشی) و اعتبارسنجی تحلیلی
بر روی داده های مجموعه دیگر (داده های تست) است .در پژوهش حاضر ،به منظور کاهش پراکندگی ،عمل
اعتبارسنجی با افرازهای مختلف انجام و از نتایج اعتبارسنجی ها میانگین گرفته شده است.
از جمله روش های اعتبار سنجی متقابل میتوان اعتبار سنجی متقابل  K-Foldو نمونه گیری تصادفی
چند مرتب های را نام برد .در این پژوهش به منظور اعتبار سنجی روش های مورد نظر از اعتبار سنجی
 K- Foldاستفاده می شود.
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جدول ( )2نتایج آزمون تحلیل واریانس را نشان می دهد:

ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

جدول  -2متغیرهای مستقل و خروجی نرم افزار SPSS
مقبول

D
I

متغیر

غیر مقبول بودن گزارش حسابرسی سال قبل

نوع عملکرد

دعاوی حقوقی

S
f

نوع موسسه حسابرسی

سود پس از مالیات به فروش

سود قبل از مالیات و پس از بهره به فروش

نسبت جاری

نسبت کل بدهی به دارایی ها

)لگاریتم طبیعی کل دارایی ها (اندازه شرکت

نسبت حساب های دریافتنی به کل دارایی ها
دفعات گردش موجودی کاال
نسبت آنی
شاخصورشکستگی

خروجی SPSS

غیر مقبول

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

Sig

F

181/0

387/0

509/0

483/0

0

284/29

027/0

167/0

072/0

0

119/0

445/2

309/0

464/0

381/0

0

239/0

392/1

527/0

502/0

527/0

5163/0

944/0

05/0

223/0

266/0

156/0

290/0

0

0

262/0

295/0

177/0

292/0

0

0

916/10

630/88

973/7

341/0

0

0

712/100

898/6

471/0

0

0

o
e
28/14

285/13
579/1

575/3

-998/860
385/29

680/1

171/13

679/0

0

0

730/12

939/0

259/0

604/0

005/1

577/6

587/4

304/1

0

0

363/9084

107/3

279/0

841/0

5/0

338/23

253/1

0

0

v
i
783/95

لگاریتم طبیعی فروش خالص

089/13

لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان

325/6

نسبت پرداخت بدهی ها

280/14

712/100

سرمایه در گردش

241196

2768940

868/2112

4155

سرانه فروش

060/1326

2468

13961

سرانه سودخالص

123/267

397/549

1000

گردش حساب های دریافتنی

123/267

183/0

4862/0

0

001/0

001/0

گردش خالص دارایی ها

489/0

296/0

725/2

420/0

گردش خالص دارایی های ثابت

156/6

991/4

869/31

649/6

سرانه دارایی ها

دوره وصول مطالبات

571/1
242/1

001/13

719/0

0

0

832/5

848/0

009/0

156/2

471/0

0

0

61624

0

0

4857

0

0

0

0

0

0

604/0

005/1

604/0

005/1

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

h
c
898/6

71175
7122

r
A
4353
404

659/0

001/0

سود قبل از بهره و مالیات به فروش

350/0

594/0

241/0

296/0

وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به فروش

169/0

744/0

636/19

145/0

بازده حقوق صاحبان سهام

577/0

902/1

358/0

913/0

0

نسبت ارزش ویژه به بدهی بلندمدت

-413/0

111/11

306/1

310/0

0

بازده کل دارایی ها

425/3

505/4

637/3

978/0

0

0

بازده سرمایه به کار گرفته شده

886/8

108/36

045/1

335/2

0

0
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ذخیره مالیات به فروش

042/0

045/0

0274/0

072/0

121/0

سرانه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

794/38

366/65

591/98

506/139

604/0

005/1

سود(زیان)انباشته به فروش

266/0

353/0

232/0

103/0

0

0

درصد تغییرات در سودآوری

326/13

115

262/1

557/6

604/0

005/1

133/0

079/1

254/0

191/0

0

0

633/17528

413587

45780

20939

0

0

2744127

9637024

1112303

222448

0

0

2502930

9831318

1041128

176157

0

0

417120

150708

153991

17978

841/0

5/0

-033/0

606/0

458/3

040/0

0

0

سود ناخالص به فروش

D
I

افزایش یا کاهش در وجه نقد
دارایی های جاری
بدهی های جاری
بدهی بلند مدت

S
f

وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری به فروش

سپس به منظور آماده سازی داده ها به عنوان ورودی روش های داده کاوی مورد استفاده ،عملیات
پیشپردازش بر روی آنها انجام شد .یکی از مهم ترین عملیات در داده کاوی ،انتخاب مهم ترین ویژگیها برای
پیش بینی می باشد .اگر تعداد ویژگیها را کاهش دهیم و از تعداد مناسبی ویژگی برای پیش بینی استفاده
کنیم ،الگوریتم های داده کاوی داده ها را بهتر درک کرده و در نتیجه پیش بینی بهتری انجام میدهند .در
این پژوهش از الگوریتم انتخاب ویژگی استفاده شده است .پیاده سازی این الگوریتم در نرم افزار کلمنتاین
انجام شده است .در این مرحله متغیرهای باقی مانده در مسئله با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی به دو
دسته تقسیم شدند .غیرمقبول بودن گزارش حسابرسی سال قبل ،لگاریتم طبیعی کل دارایی ها ،شاخص
ورشکستگی ،لگاریتم طبیعی فروش خالص ،نسبت پرداخت بدهی ها ،سرمایه در گردش ،سرانه سود خالص،
سود قبل از بهره و مالیات به فروش و وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری به فروش در گروه اول ،و
باقیمانده متغیرها در گروه دوم قرار میگیرند .در بخشهای ذیل نتایج حاصل از اجرای پنج روش داده کاوی
بر روی مجموعه داده ها آورده شده است.

o
e

v
i

h
c

r
A

 -1-8روش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
با اجرای این روش بر روی مجموعه داده %61 ،از داده های گروه اول و  %60از داههای گروه دوم ،به
شکل صحیح پیش بینی شد .با توجه به نتیجه به دست آمده میتوان استدالل کرد که روش مزبور برای این
نوع موضوع خاص مناسب نیست.
 -2-8روش نیو بیز
با پیادهسازی این روش بر روی مجموعه داده %63 ،از داده های گروه اول و  %70از داده های گروه دوم،
به طور صحیح پیش بینی شد .این روش در مقایسه با روش شبکه عصبی ،از کارایی بهتری برخوردار است.
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ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

گردش موجودی کاال

100/4

083/2

650/34

925/1

0

0
513/1
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 -3-8درخت تصمیم
با اجرای این الگوریتم بر روی مجموعه داده %72 ،از داده های گروه اول و  %70از داههای گروه دوم،
به درستی پیش بینی شد .درخت تصمیم نتیجه بهتری نسبت به روش نیو بیز و شبکه عصبی پایه شعاعی
ارائه کرده است.
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 -4-8روش پارت
الگوریتم پارت بر روی مجموعه داده ها اجرا شد .قوانین استخراج شده از این روش در شکل ( )1نشان
داده شده است.
با اجرای این الگوریتم بر روی داده ها %73 ،از داده های گروه اول و  %70از داههای گروه دوم ،به شکل
صحیح پیش بینی شدند .روش پارت در مقایسه با روش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ،روش نیو بیز و درخت
تصمیم از عملکرد بهتری برخوردار است.
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 -5-8رگرسیون لجستیک
با توجه به ساختار رگرسیون لجستیک و مسئله پژوهش ،این الگوریتم ،برای  %75از مجموعه داده های
گروه اول و  %77از مجموعه داده های گروه دوم ،پیش بینی صحیحی را انجام داده است .با توجه به نتایج
به دست آمده از اجرای سایر روش ها ،رگرسیون لجستیک عملکرد بهتری در پیش بینی نوع اظهار نظر
حسابرس داشته است .بنابراین رگرسیون لجستیک در مقایسه با سایر روش های اجرا شده در پژوهش از
توانایی بیشتری برای شناسایی گزارش حسابرسی برخوردار اس

v
i

h
c

شکل  :1لیست قوانین تصمیم گیری الگوریتم پارت

r
A

"وجه نقد عملیاتی به فروش" ≤  2.855582و "مشروط بودن سال قبل" ≤  0و

"سرانه فروش" ≤  9046.378117و "سال" ≤  88و "سرانه سود خالص" "  : 51.123اشتباه ()55.0
"وجه نقد عملیاتی به فروش" <  0.444713و "مشروط بودن سال قبل" ≤  : 0درست ()27.0
"مشروط بودن سال قبل" <  : 0درست ()76.0/20.0

"وجه نقد به فروش" ≤  -0.064535و "افزایش یا کاهش وجه" ≤  : 8497.548799اشتباه ()12.0
"ارزش ویژه به بدهی بلند مدت" ≤  0.335792و "سرانه سود خالص" ≤  : 234.75درست ()19.0/1.0
"سود به فروش" ≤  0.414621و "سود قبل و بعد از فروش" "  : 0.070557اشتباه ()12.0
"سود قبل و بعد از فروش" ≤  0.05473و "نسبت جاری" "  : 0.782281اشتباه ()11.0/1.0
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 -9نتیجه گیری
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جدول  -3نتایج حاصل از روش های داده کاوی اجرا شده بر روی گروه اول داده ها
روش های اجرا شده

درصد پیش بینی درست

v
i

درصد پیش بینی نادرست

شبکهعصبی

61/29

نیو بیز

63/14

درخت تصمیم

72/66

پارت

73/53

26/47

رگرسیونلجستیک

75/82

24/18
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36/86
27/44
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با توجه به فرايند خصوصيسازي در كشور ،افزايش تعداد سرمايه گذاران و تدوين قانون بازار اوراق
بهادار،تمركز بر سرمايه گذاري و به تبع آن گزارشگري مالي هر روز در حال افزايش است .با شدت گرفتن
رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي،موسسه هاي حسابرسي به دنبال به كارگيري راهكارهايي
براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تاثيرگذار بر افزايش كارايي را
شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارندههاي آن تالش كنند .براي تحقق موضوع،حسابرس نياز به ابزاري
دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد .داده کاوی یکی از ابزارهای جدید و پر کاربرد در
این زمینه است .در این پژوهش گزارش غيراستاندارد  220شركت دربازه زمانی  1385-1390با استفاده از
 41متغير مالی و غیر مالی ،به کمک پنج روش مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج حاصل از روش های اجرا
شده در جدول ( )3و ( )4و نمودار ( )1و ( )2نشان داده شده است .نتایج حاکی از توانایی رگرسیون لجستیک
نسبت به سایر روش های اجرا شده در این پژوهش ،در پیش بینی اظهار نظر حسابرس است.
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جدول  -4نتایج حاصل از روش های داده کاوی اجرا شده بر روی گروه دوم داده ها
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درصد پیش بینی درست

درصد پیش بینی نادرست

روش های اجرا شده
شبکهعصبی

60/48

39/52

نیو بیز

70/24

29/76

70/32

29/68

70/20

29/80

77/28

22/72
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درخت تصمیم
پارت
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رگرسیونلجستیک
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نمودار  -1نتایج حاصل از روش های داده کاوی اجرا شده بر روی گروه اول داده ها
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نمودار  -2نتایج حاصل از روش های داده کاوی اجرا شده بر روی گروه دوم داده ها

سال چهاردهم شماره  57زمستان 93

23

S
f

o
e

v
i

 -10پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش

در دنیای رقابتی کنونی ،نوع گزارش حسابرس یک فاکتور بسیار مهم و مورد توجه شرکت هاست .با
توجه به نتایج این پژوهش ،به شرکت ها پیشنهاد می شود که در شرایط رقابتی امروز نسبت به متغیرهای
گروه اول در مقایسه با متغیرهای گروه دوم این پژوهش ،حساست بیشتری به خرج دهند .همچنین نتایج
این پژوهش نشان می دهد که در صورتی که شرکتی عالقه مند به پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس در
مورد صورت های مالی شرکت باشد ،از میان روش های داده کاوی رگرسیون لجستیک با دقت باالتری این
پیش بینی را انجام می دهد

h
c

 -11پیشنهاد برای پژوهش های آتی

r
A

به پژوهشگران پیشنهاد می شود که متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش را با استفاده از تجزیه و
تحلیل اجزای اصلی مورد بررسی قرار دهند .همچنین میتوان عوامل تاثیر گذار بر گزارش حسابرس را به
تفکیک نوع صنعت مشخص کرد .از آنجایی که قضاوت حسابرس عامل تاثیر گذار بر نوع گزارش صادره می
باشد ،پیشنهاد می شود در صورت امکان معیاری برای قضاوت حسابرس در نظر گرفته شود.
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همچنین پیشنهاد می شود که از داده کاوی در پژوهش های کاربردی حسابداری مانند پیش بینی
ورشکستگی مالی شرکت ها ،پیش بینی اظهار نظر حسابرس ،پیش بینی شاخص بورس و ...با استفاده از
ویژگیهای مالی و غیر مالی متعدد ،استفاده شود.

D
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 -12محدوديت ها

یکی از مشکالت عمده براي پیادهسازی مدل این پژوهش ،در دسترس نبودن كليه صورت هاي مالي
حسابرسي شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .همین امر موجب شد که از
ميان صورت هاي مالي حسابرسي شده ،تنها به 220صورت مالی حسابرسی شده اكتفا شود .با توجه به اینکه
در داده كاوي هرچه تعداد نمونه افزایش یابد ،توان مدل افزایش و میزان خطا کاهش مییابد عدم دسترسی به
تمام اطالعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دقت کار را تا حدودی کاهش می دهد
که البته تأثیر محسوسی بر نتایج نداشته است.
از طرفی محدوديت ديگر عدم دسترسي به كاربرگهاي حسابرسي است ،زيرا قضاوت حسابرس تعيين
كننده عدول از اظهارنظر مقبول است.بدیهی است مطالعه و بررسی کاربرگها در تعيين كيفيت واقعي انجام
حسابرسي تاثیر بسزایی خواهد داشت .هرچند در بسياري از موارد ممكن است كه گزارش مشروط ،مردود
يا عدم اظهارنظر در نتيجه وجود مسائلي مانند عدم صداقت و افشاي وقايع كه بر عمليات آينده شركت هم
اثر مي گذارند،صادر شود.

S
f

o
e

منابع

منابع فارسی

v
i

h
c

r
A

احمدپور ،احمد؛ طاهرآبادی ،علی اصغر؛ و شعیب عباسی (« .)1389تاثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر صدور اظهارنظر مشروط
حسابرسی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)» .فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران ،شماره ،9صفحات -97
.114
امینی ،پیمان؛ محمدی ،کامران؛ و شعیب عباسی (« .)1390بررسی عوامل موثر بر صدور گزارش مشروط حسابرسی :کاربرد روش
شبکه عصبی» .حسابداری مدیریت ،سال چهارم ،شماره یازدهم ،صفحات .25 -39
انواري رستمي ،علي اصغر؛ خادمي زارع ،حسن؛ علي حيدري بيوكي ،طاهره؛ و نجمه نشاط (« .)1390تعيين محرك هزينه
در سيستم هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت با استفاده از روش هاي داده كاوي و تحليل عاملي» .بررسي هاي حسابداري و
حسابرسي،دوره ،18شماره  ،63صفحات .21-38
پورحیدری ،امید و زینب اعظمی (« .)1389شناسایی نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از شبکه های عصبی» .مجله دانش

www.SID.ir

سال چهاردهم شماره  57زمستان 93

D
I

S
f

o
e

v
i

منابعانگلیسی

h
c

r
A

Bhimani, A., Gulamhussen, M. A., & S. Lopes (2009). “The effectiveness of the auditor’s goingconcern evaluation as an external governance mechanism: Evidence from loan defaults, The
International Journal of Accounting, 44, pp. 239–255.
Carcello, J. V., Hermanson, D. R.,& T. L. Neal (2003). “Auditor reporting behavior when GAAS
lack specificity: the case of SAS No.59, Journal of Accounting and Public Policy, 22, pp. 63–81.
Fayyad, G., Piatestsky-Shapiro, p.,& P. Symth (1996). “From data mining to Knowledge discovery
in databases, Al Magazin, 17(3), pp. 37-54.
Geiger, M. A , Raghunandan, K., & V. R. Dasaratha (2006) “Auditor decision-making in different
litigation environments: The Private Securities Litigation Reform Act, audit reports and audit firm
size, Journal of Accounting and public Policy, 25, pp. 332-353.
Ireland, J. C. (2003). “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK,
Journal of Business Finance & Accounting, 30 (7) & (8), September /October, pp. 975-1015.
Jans, M., Alles, M., & M. Vasarhelyi (2013). “The case for process mining in auditing: Sources

www.SID.ir

25
ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی :شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

حسابداری ،شماره ،3صفحات .97-77
حساس يگانه،يحيي (« .)1385چالشهاي قضاوت حرفه اي در حسابرسي» .حسابدار رسمي ،سال سوم ،شمارههاي  10و ،11
صفحات .29-40
ستایش ،محمدحسین و مظفر جمالیانپور (« .)1388بررسی رابطه نسبت های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظر حسابرس».
تحقیقات حسابداری ،شماره دوم ،تابستان ،صفحات .130-157
ستايش،محمدحسين و محمدجواد غفاري (« .)1388كاربرد داده كاوي در حسابرسي» .مجله حسابرس،شماره  ،47صفحات
.106-110
سجادی ،حسین؛ فرازمند ،حسن؛ دستگیر،محسن؛ و دلشاد دهقانفر (« .)1387عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی».
فصلنامه مطالعات حسابداری ،شماره  ،18صفحات .123-145
شهرضایی ،محمود (« .)1384استفاده از نسبت های مالی در تصمیم گیری» .اقتصاد حسابداری ،شماره  ،165صفحات .21-24
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی ( .)1389استانداردهای حسابرسی .تهران :انتشارات مرکز تحقیقات
تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
كماليان ،امين رضا؛ نيك نفس ،علي اكبر؛ افشاري زاده،اميد و رضا غالمعلي پور ( « .)1389تبيين مهمترين عوامل مؤثر بر رتبه
افشاي اطالعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد داده كاوي» .فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال
سوم،صفحات .125-144
كياني ،كمال و رقيه احمدي ( « .)1386مقدمه اي بر داده كاوي» .ماهنامه پردازشگر ،شماره  ،86صفحات .30-33
مجتهدزاده ،ویدا (« .)1382جایگاه حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی» .فصلنامه مطالعات حسابداری،
شماره ،4صفحات.47-70
نیکخواه آزاد ،علی (مترجم) .)1377( .بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ،صادره توسط کمیته مسئول تدوین بیانیه های مفاهیم
بنیادی حسابرسی انجمن حسابداری آمریکا ،تهران :سازمان حسابرسی ،کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی.

93  زمستان57 سال چهاردهم شماره

S
f

D
I

curves”, Journal of Hydrologic Engineering, vol. 8, No. 3, pp. 161-164.

o
e

v
i

r
A

h
c

26
) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی

of value added and areas of application, international Journal of Accounting Information Systems,
Vol. 14, NO. 1, pp. 1-20.
keasy, k., Watson, R. & p. Wynarczyk, (1988).“the small company audit qualification: A Preliminary
Investingation, Accounting and Business Research, Vol, 18, no, 72, pp. 323-333.
Kirkos, E. Spathis,C. N., & A. M. Yannis. (2007). “Identifying Qualified Auditors opinion: A Data
Mining Approach, Journal of Emerging technologies in Accounting, Vol. 4, pp. 183-197.
Martens, D., Bruynseels, L., Baesens, B., Willekens, M., & J. Vanthienen (2008). “predicting going
concern opinion with data mining, Decision Support Systems, Vol. 45, No. 4, , pp. 765-777.
Olson, D. L., Delen, D., & Y. Meng (2012). “Comparative analysis of data mining methods for
bankruptcy prediction”. Decision Support Systems, 52: pp. 464–473.
Sikka, P. (2009). “Financial crisis and the silence of the auditors, Accounting, Organizations and
Society, 34, pp. 868–873.
Spathis, C. T. (2003). “Audit Qualification, Firm Litigation, and Financial Information: an Empircial
Analysis in Greece, International of auditing, 7, pp. 71-85.
Sudheer, K.P. & S.K. Jain (2003). “Radial basis function neural network for modeling rating

www.SID.ir

