بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرس مستقل بر اقالم تعهدی غیرعادی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
محسن رشیدی 1،محمد

بندش2

چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقالم تعهدی و بررسی متغیرهای مختلف در این زمینه است .جامعه آماری پژوهش
شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران در صنایع و گروههای مختلف میباشد .این پژوهش بر مبنای هدف ،از نوع پژوهشهای
کاربردی و بر مبنای روش ،از نوع تحقیق توصیفی و شاخه همبستگی میباشد .در این پژوهش برای اندازهگیری همبستگی متغیرها از رگرسیون
چندمتغیره و برای نشان دادن معنیدار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنیدار بودن ضریب رگرسیون از آماره  tاستفاده گردیده است .بر طبق
نتایج :بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر  2/24و همچنین سطح معنیداری به دست
آمده ( )0/0009رابطه وجود دارد .همچنین بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر  -2/91و سطح معنی-
داری به دست آمده ( )0/03603ارتباط وجود دارد .بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر
 4/48و سطح معنی داری ( )0/06259رابطه وجود ندارد .بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 3/007
و سطح معنی داری ( )0/09941ارتباطی وجود ندارد .بین نظارت مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر  3/71و سطح
معنیداری ( )0/04769رابطه وجود دارد .همچنین بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی  4/23و معنیداری
بدست آمده ( )0/02162ارتباط وجود دارد و بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی  2/39و سطح
معنی داری ( )0/04944وجود دارد.
واژگان کلیدی :اقالم تعهدی غیرعادی ،ویژگیهای حسابرس مستقل ،مؤسسه حسابرسی ،خدمات غیرحسابرسی ،رقابت میان مؤسسات حسابرسی.
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 .1کارشناس ارشد حسابداری
 .2کارشناس ارشد حسابداری

 -1مقدمه
امروزه حسابرسی صورتها و سایر اطالعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطالعات شرکتها به شمار میرود.
«حسابرسی فرایندی است ،منظم و سیستماتیک جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی ،به
منظور تعیین درجه انطباق ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده گرازشگری نتایج به افراد ذینفع» .بر همین اساس حسابرسی صورت-
های مالی توسط حسابرسان مستقل به عنوان یکی از الزامات اصلی بورسهای مختلف دنیا به شمار میآید (نخعی و شاهرخیچمنآبادی،
 .)1399حسابرس مستقل به حسابرسی گفته میشود که توسط افراد یا شرکتهایی مستقل و به صورت حرفهای اقدام به ارائه خدمات
حسابرسی میکنند .معموالً این افراد از جانب مدیران شرکتها فراخوانی میشوند و در قالب یک قرارداد ،اقدام به حسابرسی مالی یک
مجموعه میکنند .حسابرس مستقل عالوه بر اظهارنظر نسبت به صحت صورتهای مالی و پیوستهای آن ،حاوی مطالعاتی در پیرامون
چگو نگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیتهای سیستم و کنترلهای داخلی برقرار شده در آن نیز
میشود (مهدیزاده.)1399 ،
به طور خالصه ،حسابرسی مشکالت اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن میافزاید (نونهالینهر و
همکاران .)1389 ،اما در این میان ممکن است ،حسابرسان مستقل نتوانند انتظارات تمام گروههای استفاده کننده را برآورده سازند و بین
تصور استفاده کنندگان در مورد مسئولیت حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئولیت خود ،تفاوت یا شکاف ایجاد
گردد .این شکاف میتواند از عوامل مختلفی به وجود آید که از آن جمله میتوان به ویژگیهای حسابرسان مستقل اشاره نمود
(سیدیکوی و همکاران .)2008 ،ویژگیهای حسابرس میتواند ،گزارش حسابرسی او را به شرکت تحتالشعاع قرار دهد (مهام.)1378 ،
از سویی ،عایدیهای حسابداری ،متشکل از اقالم تعهدی و جریانهای نقدی است و به عنوان مهمترین اقالم اطالعاتی ارایه شده در
صورتهای مالی تلقی می شود .هیأت تدوین استاندارهای حسابداری معتقد است که تمرکز اصلی گزارشگری مالی باید معطوف به
عایدیهای حسابداری باشد ،نه جریانهای نقدی ،زیرا اطالعات ارایه شده در خصوص عایدیهای شرکت که بر مبنای حسابداری تعهدی
تهیه شده است ،در مقایسه با اطالعات محدود شده به جنبههای مالی دریافتها و پرداختهای نقدی ،اطالعات بهتری را در رابطه با
وضعیت موجود شرکت و توانایی تداوم تولید جریانهای نقدی مطلوب فراهم میآورد (شهریاری و سلیم .)2 :1392 ،در نظریههای مالی
رفتاری نوین ،فرض بر این است که سرمایهگذاران ،بخصوص سرمایهگذاران بیتجربه ،به طور سیستماتیک در قیمتگذاری داراییها دچار
اشتباه میشوند (چانگ و همکاران.)2012 ،
پژوهشگرانی همچون زای ،)2001( 1جنگ و توماس ،)2006( 2کانک و همکاران )2010( 3معتقد هستند« :قیمتگذاری نادرست اصوالً
به اقالم تعهدی غیرعادی و نه به اقالم تعهدی عادی مرتبط است ،زیرا برای بازار ،مشاهده اقالم تعهدی غیرعادی سبب قیمتگذاری
نادرست اوراق بهادار میگردد ،به نحوی که واکنش نادرست سرمایهگذاران نسبت به تغییرات اقالم تعهدی باعث میشود که سهام
شرکتهایی با حجم متفاوت از اقالم تعهدی ،به گونهای نادرست ،بیشتر یا کمتر از واقع ارزشگذاری شود» (خانی و ابراهیمی)1392 ،
صورت های مالی حسابرسی شده اساس اطالعات شرکت است که برای استفاده عموم تنظیم میشود ،زیرا استفادهکنندگان صورت های
مالی حسابرسی نشده ،بوسیله تقلب و رسواییهای مالی شرکت تحت تأثیر قرار میگیرند .بنابراین حسابرسی صورتهای مالی از سوی
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استفادهکنندگان مطرح میشود .بنستون 1بر این ادعا است که مدیران بیشتر تمایل دارند که نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود
را غیرواقع گزارش کنند ،نتیجه این عمل نامتقارن بودن اطالعات 2بین شرکت و استفاده کنندگان اطالعات آن را به بار میآورد.
موضوعاتی مانند مدیریت سود ،تنظیم و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر میشود .بنابراین ،پرواضح است که حسابرسان
مستقل نقش کلیدی نظارتی در اطمینانبخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینههای نمایندگی ناشی از انگیزه-
های فرصتطلبی مدیران ،ایفا میکنند .در واقع میتوان گفت صورتهای مالی حسابرسی شده که اعتبار آن به اظهارنظر حسابرس است،
خروجی نهایی رابطه میان مدیریت و حسابرسان میباشد .بوتلر 3بیان میکند ،نقش حسابرسان محدود است ،آنها برای توضیح و تفسیر
(به جزئیات پرداختن) کل کیفیت سود ،به اندازه مطابقت صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری آزادی عمل ندارند (تسیپریدو و
همکاران.)2010 ،
کیفیت که تعیین کننده عملکرد و حسابرسی است ،تابع عوامل متعددی از قبیل تواناییهای حسابرسی (شامل دانش ،تجربه ،قدرت
تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفهای (شامل استقالل ،عینیت ،مراقبتهای حرفهای ،تضاد و منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و
آقایی .)1383 ،دی آنجلو کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریفهای با اهمیت در
صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریف های با اهمیت کشف شده ،تعریف کرده است .در این تعریف ،کشف
نقص ،کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازهگیری میکند ،در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزههای حسابرس
برای افشاگری دارد (حساسیگانه و آذینفر .)1389 ،یکی از شاخصهای جایگزین برای سنجش کیفیت حسابرسی ،اندازه مؤسسه
حسابرسی است و انتظار می رود با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کیفیت حسابرسی افزایش یابد .زیرا ،مؤسسههای بزرگ حسابرس باید
بیشتر مراقب شهرت حرفهای خود باشند (مجتهدزاده و آقایی.)1383 ،
به طور مفهومی کیفیت حسابرسی را میتوان از سه جنبه اساسی بررسی نمود :ورودیها ،خروجیها ،و عوامل محیطی به جز
استانداردهای حسابرسی ،ورودیهای دیگری برای حسابرسی وجود دارد .یکی از آنها ،ویژگیهای حسابرس مستقل مانند اندازه مؤسسه،
الزامات حرفه ای ،مهارت ،تقسیم کار و نظارت ،مشاوره و کنترل اوست .یکی دیگر از عوامل مهم ،فرایند حسابرسی است .این فرایند شامل
صحت روششناسی حسابرسی ،میزان تأثیر روش های حسابرسی استفاده شده و میزان دسترسی به شواهد حسابرسی مورد نیاز است.
خروجیهای حسابرسی نیز پیامدهای مهمی برای کیفیت حسابرسی دارند ،چرا که خروجیها توسط استفادهکنندگان در ارزیابی کیفیت
حسابرسی در نظر گرفته میشوند(اسچیلدر.)2011 ،
اگرچه مسئولیت اصلی تهیه صورتهای مالی بر عهده مدیریت شرکت است در پی رسواییهای مالی اخیر در سطح جهان و بروز
نگرانیهایی در مورد توان اتکای صورت های مالی ،انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که عموماً از این وقایع به
عنوان «شکست حسابرسی» 4یاد می شود .تلقی عموم این است که نبودن استقالل و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین
وقایعی شده است (لی .)2007 ،معموالً استقالل حسابرسان و کیفیت حسابرسیهای گزارشهای مالی به ندرت بررسی میشود ،به جز در
موارد ورشکستگی شرکتها که نبود بهینگی ظاهر میشود .قانونگزاران از بحرانهای مالی و حسابرسی برای توجیه اعمال مقررات بیشتر
بر یک صنعت استفاده کردهاند ،این رویه جای سؤال دارد (جعفریان و طاهری .)1392 ،ارزشهای حسابرسی برای شرکتها از چند بعد
در حال بررسی است .واالس 5بیان می کند که یکی از عوامل اصلی تقاضا برای حسابرسی ناشی از رابطه نمایندگی بین مدیران و اداره
کنندگان بنگاه (به عنوان نماینده) و تهیه کنندگا ن سرمایه (سهامداران به عنوان کارفرما) است .مدیران ،اطالعات حسابداری را تهیه
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می کنند و به خاطر نقششان در سازمان خواهان کسانی هستند که از بیرون سازمان مهر تأییدی به اظهارات آنها بزنند .از این دیدار
ارزش خدمات حسابرسی به عنوان نوعی سازوکار نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران است(واالس.)1985 ،
حال با توجه به تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و وجود احتمال دستکاری نمودن سود از سوی مدیران ،رسواییهای مالی در
سالهای اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است .در حالی که مسئولیت تهیه صورتهای مالی بر عهده
مدیریت شرکت است ،ولی در پی این رسواییها ،انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است ،این سؤال مطرح میشود که بین
ویژگیهای کیفی حسابرسی مستقل بر اقالم تعهدی غیرعادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  88الی  92چه رابطهای
وجود دارد و اقالم تعهدی غیرعادی به چه میزانی از ویژگیهای حسابرس مستقل تأثیر میپذیرند؟

 -2اهمیت و ضرورت تحقیق:
با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود ،همچنان اختالفنظر تئوریسینها و افراد حرفهای
در زمینه گزارشگری سود وجود دارد و در عمل ،گزارشگری سود را با چالشهایی روبرو میسازد .عالوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک
مالکیت از مدیریت ،وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطالعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق
انتخاب مدیریت از میان روشهای مختلف حساب داری ،احتمال وجود دستکاری سود و گمراه نمودن افراد در تصمیمگیریهایشان وجود
دارد .در عین حال ،سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیمگیری مالی مطرح بوده است و تحلیلگران مالی،
عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسیها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند .بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی
گزارشگری سود ،امری اجتنابناپذیر به نظر می رسد .از لحاظ نظری ،اقالم تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود) نه تنها در بازارهای
غیرکارای سرمایه ،بلکه در بازارهای کارای سرمایه نیز وجود دارد (مقدم و حسنیفرد.)1390 ،
برخی با توجه مدیریت سود بیان می کنند که اقالم تعهدی غیرعادی فاقد هرگونه محتوی اطالعاتی بوده و صرفاً ناشی از خطای برآورد
مدیریت هستند ،اما در هر حال تحقیقات اخیر نشان میدهند که اقالم تعهدی غیرعادی نیز میتوانند حاوی اخبار مهمی باشند (ثقفی و
محمدی .) 1391 ،البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که کیفیت حسابرسی نیز میتواند از بروز خطاهای برآورد در خصوص اقالم
تعهدی مطابق با تحقیقات صورت گرفته ،جلوگیری نماید (عربمازاریزدی و همکاران .)1385 ،فعالیتهای بینظیر خاتمه دادن به کار
حسابرسان و مدیریت سود اغلب در شرایط بهم ریخته اقتصادی به وقوع میپیوندند ،تا هزینه اجرایی کمتری به سیستم تحمیل شود .به
عالوه تشخیص و کمی نمودن مدیریت سود در بازار به مراتب سخت است (کانستنتینوس و لنکس.)2008 ،
حسابرسی برای استفادهکنندگان صورتهای مالی نقش اعتمادسازی بازی میکند و موجب میشود که آنها به صورتهای مالی
حسابرسی شده اعتماد بیشتر می کنند .مدیریت در یک فرآیند آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری سعی میکند سود
شرکت را با دستکاری به سطح سود هدف برساند .حسابرسان احتماالً با افزایش میزان ساعات کارکرد حسابرسی در رسیدگی به
صورتهای مالی میتوانند مدیریت سود را کشف کنند .اعتبار حسابرسان در صورتی که استفادهکنندگان از صورتهای مالی متوجه شوند
که سود شرکتها باالتر از واقعیت نشان داده شده است ،به خطر میافتد ،اما در صورتی که سود شرکتها کمتر از واقع نشان داده شود،
4

معموالً جریمهای به آنها تعلق نمی گیرد .در این راستا و در مواجه با توابع نامتقارن زیان ،حسابرسان و شرکتها درباره انتخاب روش
حسابداری اختالف نظر پیدا میکنند (سلیمانی و نیمایی.)1393 ،
یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت ،قادر به شناخت ارائه نادرست اقالم صورتهای مالی مورد رسیدگی بوده و میتواند نسبت به
ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن ،اطالعات مالی قابل اتکایی گزارش شود .رسیدن به این هدف مطلوب به
خصوصیات مؤسسات حسابرسی کامالً وابسته بوده و این خصوصیات میتواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد
(نونهالنهر و همکاران .)1389 ،بسیاری از پژوهش های جاری در حوزه مدیریت سود در زمینه کشف اقالم تعهدی غیرعادی متمرکز
شدهاند .تا کنون تالش کمی به منظور بررسی تأثیر ویژگی های حسابرسی مستقل را بر اقالم تعهدی غیرعادی صورت گرفته است .با
تو جه به اهمیت این اقالم و گزارش حسابرسان محقق بر آن شد که رابطه این دو را بررسی نماید.

 -3هدف تحقیق
«بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرس مستقل بر اقالم تعهدی غیرعادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»

 -4فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :به نظر میرسد ،ویژگیهای حسابرسی مستقل بر تشخیص اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

فرضیههای فرعی
 -1به نظر میرسد ،اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
 -2به نظر میرسد ،رقابت میان مؤسسات حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
 -3به نظر میرسد ،خدمات غیرحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده بر میزان اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
 -4به نظر میرسد ،تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
 -5به نظر میرسد ،نظارت مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
 -6به نظر میرسد ،مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
 -7به نظر میرسد ،کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

 -5مواد و روشها
این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و بر مبنای نحوهی ارائه ،از نوع پژوهش توصیفی و شاخه پیمایشی و از نظر
ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی میباشد .همچنین بر اساس زمان جمعآوری دادهها از نوع پژوهشهای مقطعی و از نظر منطق
اجرا ،استقرایی میباشد .جامعه آماری در این پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروههای
مختلف است .اطالعات و دادههای آماری شرکتهای نمونه آماری در فاصله زمانی سالهای  1388الی  1392میباشند .برای انتخاب
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نمونه در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .اطالعات مورد نیاز به منظور بررسی و آزمون فرضیهها با استفاده از
صورتهای مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین و لوحهای فشرده تصویرهای
صورتهای مالی و از طریق سایتهای بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیدند .پس از گردآوری اطالعات مربوط به صورتهای مالی
شرکتهای نمونه انتخابی ،اطالعات با استفاده از نرمافزار اکسل و  Eviewsمحاسبه شدند.

 -6یافتههای تحقیق:
 -6-1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش:
با در نظر گرفتن نتایج مربوط به آمار توصیفی  ،کمترین سود خالص مربوط به شرکت ایران خودرو دیزل با سود  -1098702و بیشترین
سود مربوط به شرکت سایپا با  8040108واحد میباشد .همچنین میانگین و انحراف معیار سود خالص برای  112شرکتهای در نظر
گرفته شده به ترتیب برابر با  4599760/07و  1276961/07میباشد .از طرفی کمترین میزان جریان نقدی عملیاتی در میان شرکتها
متعلق به شرکت سالمین با  -9442884وا حد و بیشترین جریان نقدی مربوط به شرکت ایران خودرو با  20932541واحد میباشد.
میانگین جریانات نقدی برای شرکتهای در نظر گرفته شده برابر  515917/91و انحراف معیار آنها برابر با  2088141/97میباشد.
کمترین میزان اقالم تعهدی با  -19998452واحد متعلق به شرکت ایران خودرو و بیشترین میزان متعلق به شرکت سالمین به دست
آمده است .میانگین و انحراف معیار بدست آمده برای شرکتهای بورس به ترتیب برابر با  38093/40و  1490595/80واحد به دست
آمده است .کمترین میزان دارایی مربوط به شرکت آلو مراد و بیشترین میزان به شرکت ایران خودرو متعلق است .همچنین میانگین و
انحراف معیار به دست آمده برای کلیه شرکتها به ترتیب برابر با  4232470/69و  13397923واحد میباشد .در میان شرکتها
کمترین میزان رشد فروش به میزان  -0/28متعلق به شرکت جوش و اکسیژن و بیشترین میزان فروش متعلق به شرکت پتروشیمی
خارک به میزان  0/66درصد میباشد .از نظر میزان اقالم غیر تعهدی شرکت ایران خودرو به میزان  -122937051کمترین و شرکت
سالمین بیشترین میزان اقالم غیرتعهدی را داشتهاند.

جدول  )1شاخصهای کمترین ،بیشترین ،میانگین و انحراف معیار دادهها
کمترین

بیشترین

میانگین

اغیرنحراف معیار

مت
سود خالص

-2014803

7210579

1204791/12

4035870/25

جریانات نقدی عملیاتی

-6301578

6004215

4287912/08

8005546/81

اقالم تعهدی

-5641982

8197623

4768162/28

4125687/402

جمع داراییها

632404

130459071

6218302/24

2105480/245

-0/31

0/72

0/40

0/11

-421058

86201547

620147/24

52012486

رشد فروش
اقالم غیر تعهدی
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مدل رگرسیونی:
داده های ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون مقطعی را منعکس میکند ،میتواند اطالعات بیشتری را منعکس
نماید ،کس نماید .مدل رگرسیونی ترکیبی مورد نظر به صورت زیر مطرح میگردد:

 :اقالم تعهدی غیر عادی شرکت iام در سال  tام
 :اندازه مؤسسه حسابرسی کننده شرکت iام در سال  tام
 :رقابت میان مؤسسات حسابرسی شرکت iام در سال  tام
 :خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده شرکت iام در سال  tام
 :تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده شرکت iام در سال  tام
 :نظارت مؤسسه حسابرسی کننده شرکت iام در سال  tام
 :مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده شرکت iام در سال  tام
 :کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده شرکت iام در سال  tام
در مدل پنل ارائه شده مقاطع ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس و زمان ،سالهای  88تا  92در نظر گرفته شده است .برای انتخاب مدل
مناسب ابتدا آزمون اثرات ثابت ( Fلیمر) انجام گردید .نتایج حاصل از آزمون  Fدر جدول شماره  )2برای آزمون اثرات ثابت مقطعی،
جدول شماره  )3برای آزمون اثرات ثابت زمانی و جدول شماره  )4برای آزمون اثرات ثابت مقطعی -زمانی ارائه گردیده است.
جدول  )2نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی
آماره
آماره  Fلیمر
کای اسکور

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

2/316294

)(49/293

0/0000

114/592570

49

0/0000

جدول  )3نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت زمانی
آماره
آماره  Fلیمر
کای اسکور

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

2/162563

)(6/287

0/0000

135/404830
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0/0000

جدول  )4نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی -زمانی
آماره
آماره  Fلیمر
کای اسکور

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

2/197302

)(55/287

0/0000

122/997401

55

0/0000
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نتایج جداول شماره  2تا  4به گونهای است که سه فرضیه را آزمون میکند:
 -1اثرات ثابت مقطعی ،صفر است.
 -2اثرات ثابت زمانی ،صفر است.
 -3اثرات ثابت مقطعی و زمانی ،صفر است.
در واقع فرضیه صفر  H0بیانگر عدم وجود اثرات ثابت است که طبق آن عرض از مبدأ ،ثابت میباشد که بیانگر یک رگرسیون مقید می-
باشد .در جدول شماره  )2آمارههای آزمون (آماره  Fو کای اسکور) ارائه شدهاند که مقدار آنها برای آزمون اثرات ثابت مقطعی ،به ترتیب
برابر  2/32و  114/59میباشد که در ناحیه بحرانی قرار دارند (مقادیر احتمال کوچکتر از  0/05است) ،لذا فرض  H0را رد میکند و بدان
معناست که اثرات ثابت مقطعی وجود دارد .بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ میزان اقالم تعهدی با یکدیگر اختالف معناداری دارند.
همچنین مقادیر (آماره  Fو کای اسکور) در جدول شماره  )3برای آزمون اثرات زمانی نیز نشان میدهد که فرضیه صفر رد میشود و لذا
اثرات ثابت زمانی ،معنادار است .این نتیجه نشان میدهد که میزان اقالم تعهدی در هریک از شرکتها ،در طول زمان دچار تغییر شده
است .از طرفی مقادیر آماره  Fو کای اسکور در جدول شماره  )4برای آزمون همزمان اثرات ثابت مقطعی و زمانی که به ترتیب برابر
2/19و  122/99است فرضیه صفر را رد میکند و لذا اثرات ثابت هم در بین مقاطع (شرکتها) و هم برای هر شرکت در طول زمان وجود
دارد.

آزمون هاسمن:
فرض اصلی مدل اثرات تص ادفی آن است که اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحی ،همبستگی ندارد .برای اجرای آزمون هاسمن ابتدا مدل
مورد نظر با لحاظ کردن اثرات تصادفی مقطعی ،تخمین داده میشود ،سپس آزمون هاسمن اجرا میگردد .نتایج آزمون هاسمن در جدول
شماره  )5آمده است.
جدول  )5نتایج حاصل از آزمون هاسمن
آماره
آماره کای اسکور

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

24/450179

7

0/0000

با توجه به مقدار آماره کایاسکور که برابر  24/45به دست آمده و مقدار احتمال آن که در ناحیه بحرانی قرار دارد (مقدار احتمال
کوچکتر از  0/05است) ،فرضیه صفر مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی ،رد میشود.

آزمون نرمال بودن:
برای آزمون نرمال بودن ابتدا معادله
نرمال بودن متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفت.

اصلی

را

برآورد

کرده

و

سپس

به

کمک

آماره

جرکیو-

برا1

1

. Jarque-Bera
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شکل  )1نتایج حاصل از آزمون جرکیو -برا

در آزمون جرکیو -برا اگر باقیمانده ها به صورت نرمال توزیع شده باشند ،نمودار آن تقریباً به صورت نرمال است و آماره جرکیو -برا
معنیدار نمیباشد .این بدان معناست که مقدار احتمال که در زیر آماره جرکیو -برا داده میشود ،بزرگتر از  0/05است .در واقع بزرگتر
بودن احتمال معادل کوچکتر بودن آماره جرکیو -برا است که در این صورت فرضیه نرمال بودن رد نمیشود .نتایج حاصل از آزمون بیانگر
این است مقدار آماره جرکیو -برا برابر  0/44به دست آمده که مقدار کوچکی است و بنابر مقدار احتمال ( )0/80بزرگتر از  0/05است ،لذا
فرض نرمال بودن رد نمیشود.

برآورد ضرایب مدل:
نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی در جداول  6و  7ارائه گردیده است .بر اساس جدول  :)7مقدار ضریب تعیین برابر  0/45بدست
آمده که بیانگر این است که مدل رگرسیونی  45درصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر میکند .همچنین مقدار آماره  Fبرابر 6/52
بدست آمده که با توجه به سطح معنیداری آن ( )Prob=0/011در سطح خطای  5درصد معنیدار است .همچنین میزان آماره دوربین
واتسون برابر  2/063بدست آمده که با توجه به میزان مجاز ( )2/5-1/5میتوان گفت که بین جمالت خطا همبستگی وجود ندارد.

جدول  )6نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
ضریب

انحراف معیار

ضریب تی

سطح معنیداری

متغیر
مقدار ثابت

205460/08

402157/32

2/354482

0/00925

اندازه مؤسسه حسابرسی کننده

5124620/25

10350/25

2/155938

0/00012
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رقابت میان مؤسسات حسابرسی

715428/35

186254/9

-2/5749215

0/03215

خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده

31579/68

2410/81

4/32057

0/072105

تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده

70321/58

420183/24

3/51248

0/012587

نظارت مؤسسه حسابرسی کننده

406357/5

106842/9

3/90217

0/03021

مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده

41050/91

102548/92

4/512305

0/025105

کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده

319325/1

41258/5

2/05482

0/04621

ویژگی های حسابرس مستقل

5042.85

415285.21

4/16265

0/008754

جدول  )7شاخصهای اعتبار مدل
مقدار

شاخص
مجموع توان دوم خطا ()sse

1499793

ضریب تعیین ()R-squared

0/45024

آماره فیشر()F

6/524821

احتمال آماره فیشر()Prob
آماره دوربین واتسون
مقدار آکائیک

0/0112
2/063

()Durbin-Watson

31/3021

()Akaike info criterion

آزمون تشخیص واریانس ناهمسانی (آزمون وایت):
آزمون وایت ،آزمونی برای تشخیص واریانس ناهمسانی مدل رگرسیونی است .مراحل آزمون وایت به این صورت است که ابتدا معادله
رگرسیونی را برآورد کرده و باقیماندهها محاسبه میشود ،سپس باقیماندهها را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته و معادله رگرسیونی
جدیدی با متغیرهای مستقل مدل برازش میشود .در صورتی که مقدار آماره فیشر حاصل از برازش مدل معنی دار باشد ،نشان دهنده
وجود ناهمسانی در واریانس است و در صورت عدم معنی داری واریانس مدل ثابت خواهد بود .در جدول شماره  8نتایج برازش مدل
رگرسیونی آمده است .با توجه به مقدار آماره فیشر بدست آمده برای مدل که برابر  0/126و سطح معنیداری آن ( )0/99مدل باقیمانده
معنیدار نبوده و این حاکی از عدم وجود ناهمسانی واریانس در مدل رگرسیونی است.
جدول  )8شاخصهای اعتبار مدل در مدل رگرسیونی باقیماندهها
شاخص

مقدار

مجموع توان دوم خطا ()sse

1513355

ضریب تعیین ()R-squared

0/005649

آماره فیشر()F

0/126508

احتمال آماره فیشر()Prob

0/999977
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آماره دوربین واتسون ()Durbin-Watson

2/051944

مقدار آکائیک ()Akaike info criterion

31/34219

آزمون فرضیهها:
اکنون با استفاده از نتایج مربوط به رگرسیون پنل به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته میشود.

آزمون فرضیه اول:
به نظر میرسد ،اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
جدول  )9نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر
اندازه مؤسسه حسابرسی کننده

ضریب

انحراف معیار

ضریب تی

سطح معنیداری

5124620/25

10350/25

2/155938

0/00012

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و مقدار آماره تی که برابر  2/15به دست آمده و همچنین سطح معنیداری به دست آمده
( )0/00012میتوان گفت که در سطح خطای یک درصد اندازه مؤسسه حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه اول به شرح زیر می باشد:
با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

در معادله فوق میتوان به رابطه مستقیم و تأثیرگذاری بین اندازه موسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی پی برد.

آزمون فرضیه دوم:
به نظر میرسد ،رقابت میان مؤسسات حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
جدول  )10نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر
رقابت میان مؤسسات حسابرسی

ضریب

انحراف معیار

ضریب تی

سطح معنیداری

715428/35

186254/9

-2/5749215

0/03215

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و مقدار آماره تی که برابر  -2/57به دست آمده و همچنین سطح معنیداری به دست آمده
( )0/03215میتوان گفت که در سطح خطای پنج درصد رقابت میان مؤسسات حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد .مدل
تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه دوم به شرح زیر می باشد:
با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:
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همانگونه که در معادله فوق مشاهده می شود ،رابطه مستقیم و تاثیر گذاری بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقالم تعهدی غیر
عادی مشخص است.

آزمون فرضیه سوم:
به نظر میرسد ،خدمات غیرحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
جدول  )11نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر
خدمات غیر حسابرسی
مؤسسه حسابرسی کننده

انحراف معیار

ضریب
31579/68

ضریب تی

2410/81

سطح معنیداری
0/072105

4/32057

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و مقدار آماره تی که برابر  4/32به دست آمده و همچنین سطح معنی داری به دست آمده
( )0/072105می توان گفت که در سطح خطای پنج درصد بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کنندهبر اقالم تعهدی
غیرعادی تأثیر ندارد .مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه سوم به شرح زیر می باشد:
با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:
همانگونه که در معادله فوق مشاهده میشود ،رابطه مستقیم و تأثیرگذار بین خدمات غیرحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم
تعهدیغیرعادی مشخص است ،اما به دلیل اینکه سطح معناداری بزرگتر از  0/05است ،این رابطه معنادار نمیباشد.

آزمون فرضیه چهارم:
به نظر میرسد ،تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
جدول  )12نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر
تقسیم کار مؤسسه حسابرسی
کننده

انحراف معیار

ضریب

70321/58

420183/24

ضریب تی

3/51248

سطح معنیداری

0/12587

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر  3/512به دست آمده و همچنین سطح معنیداری به دست آمده
( )0/125870میتوان گفت که در سطح خطای پنج درصد تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر ندارد.
مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه چهارم به شرح زیر میباشد:
با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

همانگونه که در معادله فوق مشاهده میشود ،رابطه مستقیم و تأثیرگذاری بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی
غیرعادی مشخص است ،اما به دلیل اینکه سطح معناداری بزرگتر از  0/05است ،این رابطه معنادار نمیباشد.
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آزمون فرضیه پنجم:
به نظر میرسد ،نظارت مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
جدول  )13نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر

ضریب

انحراف معیار

ضریب تی

سطح معنیداری

نظارت مؤسسه حسابرسی کننده

406357/5

106842/9

3/90217

0/03021

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و مقدار آماره تی که برابر  3/90به دست آمده و همچنین سطح معنیداری به دست آمده
( )0/03021میتوان گفت که در سطح خطای پنج درصد نظارت مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد .مدل
تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه پنجم به شرح زیر میباشد:
با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

همانگونه که در معادله فوق مشاهده میشود ،رابطه مستقیم و تاثیرگذاری بین نظارتمؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیر عادی
مشخص است.

آزمون فرضیه ششم:
به نظر میرسد ،مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.

جدول  )14نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر
مشاورهمؤسسه حسابرسی کننده

ضریب

انحراف معیار

ضریب تی

سطح معنیداری

41050/91

102548/92

4/512305

0/025105

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر  4/51به دست آمده و همچنین سطح معنیداری به دست آمده
( )0/25105می توان گفت که در سطح خطای پنج درصد مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد .مدل
تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه ششم به شرح زیر می باشد:
با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

همانگونه که در معادله فوق مشاهده می شود ،رابطه مستقیم و تاثیر گذاری بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیر
عادی مشخص است.
13

آزمون فرضیه هفتم:
به نظر میرسد ،کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
جدول  )15نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر
کنترل و بازبینی مؤسسه
حسابرسی کننده

ضریب
319325/1

انحراف معیار
41258/5

ضریب تی
2/05482

سطح معنیداری
0/04621

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر  2/05به دست آمده و همچنین سطح معنیداری به دست آمده
( )0/04621می توان گفت که در سطح خطای پنج درصد کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه هفتم به شرح زیر می باشد:
با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

همانگونه که در معادله فوق مشاهده می شود ،رابطه مستقیم و تأثیرگذاری بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم
تعهدی غیرعادی مشخص است.

آزمون فرضیه اصلی:
به نظر میرسد ،بین ویژگیهای حسابرس مستقل و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  )16نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی
متغیر
ویژگی های حسابرس مستقل

ضریب

انحراف معیار

ضریب تی

سطح معنیداری

5042.85

415285.21

4/16265

0/008754

با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و مقدار آماره تی که برابر  4.16به دست آمده و همچنین سطح معنیداری به دست آمده
( )0/0087میتوان گفت که در سطح خطای پنج درصد بین ویژگیهای حسابرس مستقل و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد.

نتیجهگیری:
در این پژوهش به بررسی تعیین رابطه بین ویژگیهای حسابرسی مستقل و اقالم تعهدی غیرعادی پرداخته شده است .به همین منظور
از روش توصیفی و شاخه همبستگی به منظور انجام کار استفاده شده است .برای اندازه گیری همبستگی متغیرها هم از رگرسیون چند
متغیره استفاده شده و برای نشان دادن و معنیدار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنیدار بودن ضریب رگرسیون از آماره تی استفاده
گردیده است .نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی نشان میدهد ،مقدار ضریب تعیین برابر 0/45به دست آمده که بیانگر این است که
مدل رگرسیونی  45درصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر میکند .همچنین مقدار آماره  Fبرابر  6/52به دست آمده که با توجه به
سطح معنی داری آن ( )0.011=Probدر سطح خطای  5درصد معنیدار است .همچنین میزان آماره دوربین واتسون برابر  2/063به
دست آمده که با توجه به میزان مجاز ( )2/5 -1/5میتوان گفت که بین جمالت خطا همبستگی وجود ندارد .در فرضیهی اول به بررسی
تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی پرداخته شده است .با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و مقدار آماره
تی و همچنین سطح معنیداری به دست آمده ،میتوان گفت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و
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معناداری وجود دارد .بر اساس این فرضیه انتظار میرود که تعداد باالی اندازه مؤسسه حسابرسی کننده نشان از بزرگ بودن مؤسسه بوده
و این عامل در جهت بهبود اندازه مؤسسه حسابرسی کننده باشد و نشان میدهد که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده رابطه مستقیم و
معناداری با اقالم تع هدی غیرعادی دارد ،این بدین معنی است که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده رابطه معکوسی با اندازه مؤسسه
حسابرسی کننده دارد و با افزایش تعداد صاحبکار (مؤسسات بزرگ) اندازه مؤسسه حسابرسی کننده کاهش مییابد .این در حالی است
که روابط مذکور بر اساس مدل کوتاری از نظر آماری معنادار نبوده است .در فرضیهی دوم به بررسی تأثیر رقابت میان مؤسسات
حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی پرداخته شده است .نتیجه بدست آمده نشان داد ،بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقالم
تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و بیانگر این است که شرکتهای موجود در صنایع متمرکز و رقیب ،جهت
محافظت از مزیتهای رقابتی خود در انتخاب رویهها یا فشای خود ،به دنبال رویههایی هستند که کیفیت باالتری دارد و منجر به کیفیت
سود باالتری میشود .همچنین نشان از آن دارد که برای یک سطح مشخصی از تمرکز صنعت ،شرکتهایی که با استراتژی تهاجمی
رقابت می کنند ،از کیفیت اقالم تعهدی باالتری برخور نیستند .در فرضیهی سوم به بررسی تأثیر خدمات غیرحسابرسی مؤسسه
حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی پرداخته شده است .نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه نشان میدهد ،بین خدمات
غیرحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد .در تبیین فرضیه باید گفت ،اقالم
تعهدی غیرعادی به عوامل متعددی ب ویژه به نوع خدمات حسابرسی حسابرس و میزان ارتباط آن با فعالیت حسابرسی بستگی دارد .لذا،
هرگونه انحراف از انجام خدمات حسابرسی به طو ر مستقیم بر کیفیت فرآیند حسابرسی و حسابرسی اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر مستقیم
میگذارد ،به همین دلیل ،مجامع حرفهای توجه جدی به آفتهای خدمات غیرحسابرسی دارند .در فرضیهی چهارم به بررسی تأثیر تقسیم
کار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد ،بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی
کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد .اقالم تعهدی ،باعث ایجاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد
میشود ،در نتیجه با فرض اینکه جریانهای نقدی دستکاری نشوند ،تنها راه دستکاری سود افزایش یا کاهش اقالم تعهدی اختیاری
است .یکی از راه های موثر در کنترل دستکاری اقالم تعهدی اختیاری توسط مدیریت تمرکز دادن یک حسابرس بر روی محاسبه این
اقالم است .بدین صورت یک پل ارتباطی بین یافتههای حسابرسان مستقل در بررسی هر یک از اقالم تعهدی با افراد خارج و داخل
شرکت به صورت اظهارنظر حسابرسی به وجود میآید که نقش مهمی در هشدار به استفادهکنندگان از صورتهای مالی نسبت به
شناخت مشکالت پیشروی شرکت ایفا میکند .در فرضیهی پنجم به بررسی تأثیر نظارت مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی
غیرعادی پرداخته شده است .بر طبق نتیجه میتوان دریافت که بین نظارت مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد .بر این اساس شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط مؤسساتی انجام میشود که دارای گزارش بازرسی اولیه
منفی هستند (دارای بندهای حسابرسیاند) ،کیفیت اقالم تعهدی پایینی داشتند ،در مقابل شرکتهایی که توسط مؤسساتی حسابرسی
میشدند که گزارشهای مطلوب (بدون بندهای حسابرسی) داشتند ،دارای کیفیت باالتر بودند .در فرضیهی ششم به بررسی تأثیر مشاوره
مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی پرداخته شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشانگر آن است که مشاوره شرکت-
های حسابرسی کننده توانسته بر کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و صدور گزارش مشروط توسط حسابرس ارتباط معناداری داشته است.
در فرضیهی هفتم هم به بررسی تأثیر کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی پرداخته شده است .نتایج
نشان میدهد ،در سطح خطای پنج درصد کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.
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