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های های کیفی حسابرس مستقل بر اقالم تعهدی غیرعادی در شرکتبررسی تأثیر ویژگی

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
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 چکیده

 

ماری پژوهش های مختلف در این زمینه است. جامعه آثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقالم تعهدی و بررسی متغیرأهدف این مقاله بررسی ت

های از نوع پژوهش ،باشد. این پژوهش بر مبنای هدفهای مختلف میهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران در صنایع و گروهشرکت

سیون گیری همبستگی متغیرها از رگرباشد. در این پژوهش برای اندازهکاربردی و بر مبنای روش، از نوع تحقیق توصیفی و شاخه همبستگی می

بر طبق . گردیده استاستفاده  tدار بودن ضریب رگرسیون از آماره دار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنیچندمتغیره و برای نشان دادن معنی

اری به دست دو همچنین سطح معنی 24/2 بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر نتایج:

-و سطح معنی -91/2بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر  همچنین وجود دارد. رابطه ( 0009/0آمده )

ی برابر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تارتباط وجود دارد. بین خدمات غیر( 03603/0به دست آمده ) داری

 007/3وجود ندارد. بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر رابطه ( 06259/0و سطح معنی داری ) 48/4

و سطح  71/3آماره تی برابر  وجود ندارد. بین نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی درارتباطی ( 09941/0سطح معنی داری ) و

داری و معنی 23/4بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی همچنین وجود دارد. رابطه ( 04769/0اری )دمعنی

طح و س 39/2بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی در آماره تی و  وجود داردارتباط ( 02162/0دست آمده )ب

 ( وجود دارد.  04944/0معنی داری )
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 . کارشناس ارشد حسابداری  1
 . کارشناس ارشد حسابداری2

 مقدمه -1
 

. ودرها به شمار میترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطالعات شرکتو سایر اطالعات مالی از مهم هاحسابرسی صورتامروزه 

به  ،ها و وقایع اقتصادیطرفانه شواهد مربوط به فعالیتآوری و ارزیابی بیمنظم و سیستماتیک جهت جمع ،حسابرسی فرایندی است»

-. بر همین اساس حسابرسی صورت«تعیین شده گرازشگری نتایج به افراد ذینفع از پیش منظور تعیین درجه انطباق ادعاها با معیارهای

آبادی، چمن)نخعی و شاهرخی آیدهای مختلف دنیا به شمار میهای مالی توسط حسابرسان مستقل به عنوان یکی از الزامات اصلی بورس

ای اقدام به ارائه خدمات هایی مستقل و به صورت حرفهشرکت شود که توسط افراد یامستقل به حسابرسی گفته می حسابرس (.1399

اقدام به حسابرسی مالی یک  ،شوند و در قالب یک قراردادها فراخوانی میاین افراد از جانب مدیران شرکت کنند. معموالًحسابرسی می

های آن، حاوی مطالعاتی در پیرامون و پیوست های مالیصورتنظر نسبت به صحت بر اظهار حسابرس مستقل عالوه .کنندمجموعه می

های داخلی برقرار شده در آن نیز های سیستم و کنترلنگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیتچگو

 (.1399)مهدیزاده،  شودمی

و  نهرینهالافزاید )نوبه طور خالصه، حسابرسی مشکالت اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می

های استفاده کننده را برآورده سازند و بین هحسابرسان مستقل نتوانند انتظارات تمام گرو ،(. اما در این میان ممکن است1389همکاران، 

کنندگان در مورد مسئولیت حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئولیت خود، تفاوت یا شکاف ایجاد تصور استفاده

 های حسابرسان مستقل اشاره نمودتوان به ویژگیتواند از عوامل مختلفی به وجود آید که از آن جمله میین شکاف میگردد. ا

  (.1378، مهام) الشعاع قرار دهدگزارش حسابرسی او را به شرکت تحت، تواندهای حسابرس میویژگی .(2008، و همکاران )سیدیکوی

ترین اقالم اطالعاتی ارایه شده در های نقدی است و به عنوان مهمل از اقالم تعهدی و جریانهای حسابداری، متشکاز سویی، عایدی

شود. هیأت تدوین استاندارهای حسابداری معتقد است که تمرکز اصلی گزارشگری مالی باید معطوف به های مالی تلقی میصورت

داری تعهدی حسابهای شرکت که بر مبنای ایه شده در خصوص عایدیاطالعات ارهای نقدی، زیرا های حسابداری باشد، نه جریانعایدی

اطالعات بهتری را در رابطه با های نقدی، ها و پرداختهای مالی دریافتتهیه شده است، در مقایسه با اطالعات محدود شده به جنبه

های مالی در نظریه (.2: 1392یاری و سلیم، آورد )شهرهای نقدی مطلوب فراهم میوضعیت موجود شرکت و توانایی تداوم تولید جریان

ها دچار گذاری داراییتجربه، به طور سیستماتیک در قیمتگذاران بیگذاران، بخصوص سرمایهرفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه

 (. 2012، چانگ و همکاران) شونداشتباه می

گذاری نادرست اصوالً قیمت: »( معتقد هستند2010) 3نک و همکاران(، کا2006) 2(، جنگ و توماس2001) 1پژوهشگرانی همچون زای

گذاری زیرا برای بازار، مشاهده اقالم تعهدی غیرعادی سبب قیمت ،به اقالم تعهدی غیرعادی و نه به اقالم تعهدی عادی مرتبط است

شود که سهام عث میایرات اقالم تعهدی بن نسبت به تغیگذارابه نحوی که واکنش نادرست سرمایه ،گرددنادرست اوراق بهادار می

 ( 1392)خانی و ابراهیمی،  «گذاری شودمتر از واقع ارزشای نادرست، بیشتر یا کهایی با حجم متفاوت از اقالم تعهدی، به گونهشرکت

نندگان صورت های کزیرا استفاده ،شودهای مالی حسابرسی شده اساس اطالعات شرکت است که برای استفاده عموم تنظیم میصورت

های مالی از سوی گیرند. بنابراین حسابرسی صورتهای مالی شرکت تحت تأثیر قرار میبوسیله تقلب و رسوایی ،مالی حسابرسی نشده
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بر این ادعا است که مدیران بیشتر تمایل دارند که نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود  1شود. بنستونکنندگان مطرح  میاستفاده

آورد. بین شرکت و استفاده کنندگان اطالعات آن را به بار می 2نتیجه این عمل نامتقارن بودن اطالعات، واقع گزارش کنندغیررا 

واضح است که حسابرسان شود. بنابراین، پرموضوعاتی مانند مدیریت سود، تنظیم و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر می

-ههای نمایندگی ناشی از انگیزبخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینهاطمینانمستقل نقش کلیدی نظارتی در 

های مالی حسابرسی شده که اعتبار آن به اظهارنظر حسابرس است، توان گفت صورتکنند. در واقع میطلبی مدیران، ایفا میهای فرصت

کند، نقش حسابرسان محدود است، آنها برای توضیح و تفسیر بیان می 3د. بوتلرباشخروجی نهایی رابطه میان مدیریت و حسابرسان می

)تسیپریدو و  های مالی با استانداردهای حسابداری آزادی عمل ندارند)به جزئیات پرداختن( کل کیفیت سود، به اندازه مطابقت صورت

 (.2010همکاران، 

های حسابرسی )شامل دانش، تجربه، قدرت امل متعددی از قبیل تواناییکیفیت که تعیین کننده عملکرد و حسابرسی است، تابع عو

ای، تضاد و منافع و قضاوت( است )مجتهدزاده و های حرفهای )شامل استقالل، عینیت، مراقبتتطبیق و کارایی فنی( و اجرای حرفه

های با اهمیت در وانایی حسابرس در کشف تحریفآنجلو کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال تدی (.1383آقایی، 

های با اهمیت کشف شده، تعریف کرده است. در این تعریف، کشف های مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریفصورت

های حسابرس انگیزه کند، در حالی که گزارش آن بستگی بهگیری مینقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه

های جایگزین برای سنجش کیفیت حسابرسی، اندازه مؤسسه یکی از شاخص (.1389فر، یگانه و آذینحساسبرای افشاگری دارد )

های بزرگ حسابرس باید رود با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کیفیت حسابرسی افزایش یابد. زیرا، مؤسسهحسابرسی است و انتظار می

 (.1383ای خود باشند )مجتهدزاده و آقایی، اقب شهرت حرفهبیشتر مر

ها، و عوامل محیطی به جز ها، خروجیتوان از سه جنبه اساسی بررسی نمود: ورودیبه طور مفهومی کیفیت حسابرسی را می

مستقل مانند اندازه مؤسسه، های حسابرس ها، ویژگیهای دیگری برای حسابرسی وجود دارد. یکی از آنهای حسابرسی، ورودیاستاندارد

ای، مهارت، تقسیم کار و نظارت، مشاوره و کنترل اوست. یکی دیگر از عوامل مهم، فرایند حسابرسی است. این فرایند شامل الزامات حرفه

ت. های حسابرسی استفاده شده و میزان دسترسی به شواهد حسابرسی مورد نیاز اسشناسی حسابرسی، میزان تأثیر روشصحت روش

کنندگان در ارزیابی کیفیت ها توسط استفادهکه خروجی های حسابرسی نیز پیامدهای مهمی برای کیفیت حسابرسی دارند، چراخروجی

 .(2011شوند)اسچیلدر، حسابرسی در نظر گرفته می

سطح جهان و بروز های مالی اخیر در های مالی بر عهده مدیریت شرکت است در پی رسواییاگرچه مسئولیت اصلی تهیه صورت

های مالی، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که عموماً از این وقایع به هایی در مورد توان اتکای صورتنگرانی

شود. تلقی عموم این است که نبودن استقالل و کیفیت ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین یاد می 4«شکست حسابرسی»عنوان 

شود، به جز در های مالی به ندرت بررسی میهای گزارشمعموالً استقالل حسابرسان و کیفیت حسابرسی (.2007ست )لی، وقایعی شده ا

تر های مالی و حسابرسی برای توجیه اعمال مقررات بیشگزاران از بحرانشود. قانونها که نبود بهینگی ظاهر میموارد ورشکستگی شرکت

ها از چند بعد های حسابرسی برای شرکتارزش. (1392طاهری،  و )جعفریان ویه جای سؤال دارداین ر، اندبر یک صنعت استفاده کرده

کند که یکی از عوامل اصلی تقاضا برای حسابرسی ناشی از رابطه نمایندگی بین مدیران و اداره بیان می 5در حال بررسی است. واالس

ن سرمایه )سهامداران به عنوان کارفرما( است. مدیران، اطالعات حسابداری را تهیه کنندگان بنگاه )به عنوان نماینده( و تهیه کنندگا
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ها بزنند. از این دیدار کنند و به خاطر نقششان در سازمان خواهان کسانی هستند که از بیرون سازمان مهر تأییدی به اظهارات آنمی

 . (1985کرد مدیران است)واالس، ارزش خدمات حسابرسی به عنوان نوعی سازوکار نظارتی مؤثر بر عمل

های مالی در حال با توجه به تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و وجود احتمال دستکاری نمودن سود از سوی مدیران، رسوایی

لی بر عهده های ماهایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسئولیت تهیه صورتنگرانی های اخیرسال

شود که بین ، این سؤال مطرح میها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته استولی در پی این رسوایی ،مدیریت شرکت است

ای رابطه چه 92الی  88های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شرکتهای کیفی حسابرسی مستقل بر اقالم تعهدی غیرعادی ویژگی

 پذیرند؟های حسابرس مستقل تأثیر مید و اقالم تعهدی غیرعادی به چه میزانی از ویژگیوجود دار

 

 

 

 

 

 

 

 :اهمیت و ضرورت تحقیق -2
ای ها و افراد حرفهنظر تئوریسینبا وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود، همچنان اختالف

سازد. عالوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک هایی روبرو میجود دارد و در عمل، گزارشگری سود را با چالشدر زمینه گزارشگری سود و

مالکیت از مدیریت، وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطالعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق 

هایشان وجود گیریداری، احتمال وجود دستکاری سود و گمراه نمودن افراد در تصمیمهای مختلف حسابانتخاب مدیریت از میان روش

گران مالی، گیری مالی مطرح بوده است و تحلیلدارد. در عین حال، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم

دهند. بنابراین قبول پیامدهای اقتصادی د مدنظر قرار میهای خوها و قضاوته عنوان یک عامل برجسته در بررسیعموماً سود را ب

رسد. از لحاظ نظری، اقالم تعهدی غیرعادی )معیار مدیریت سود( نه تنها در بازارهای ناپذیر به نظر میگزارشگری سود، امری اجتناب

 (.1390فرد، بلکه در بازارهای کارای سرمایه نیز وجود دارد )مقدم و حسنی ،غیرکارای سرمایه

برخی با توجه مدیریت سود بیان می کنند که اقالم تعهدی غیرعادی فاقد هرگونه محتوی اطالعاتی بوده و صرفاً ناشی از خطای برآورد 

قفی و ثباشند )توانند حاوی اخبار مهمی دهند که اقالم تعهدی غیرعادی نیز میمدیریت هستند، اما در هر حال تحقیقات اخیر نشان می

تواند از بروز خطاهای برآورد در خصوص اقالم (. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که کیفیت حسابرسی نیز می1391محمدی، 

دادن به کار  نظیر خاتمهیب هایفعالیت (.1385مازاریزدی و همکاران، رب)ع تعهدی مطابق با تحقیقات صورت گرفته، جلوگیری نماید

اجرایی کمتری به سیستم تحمیل شود. به  پیوندند، تا هزینهریخته اقتصادی به وقوع می همب در شرایط بن و مدیریت سود اغلحسابرسا

  .(2008)کانستنتینوس و لنکس،  عالوه تشخیص و کمی نمودن مدیریت سود در بازار به مراتب سخت است

های مالی به صورت هاشود که آنو موجب می کندی میسازی بازهای مالی نقش اعتمادکنندگان صورتحسابرسی برای استفاده

کند سود می کنند. مدیریت در یک فرآیند آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری سعیحسابرسی شده اعتماد بیشتر می

یدگی به شرکت را با دستکاری به سطح سود هدف برساند. حسابرسان احتماالً با افزایش میزان ساعات کارکرد حسابرسی در رس

های مالی متوجه شوند کنندگان از صورتاعتبار حسابرسان در صورتی که استفاده توانند مدیریت سود را کشف کنند.های مالی میصورت

 ،ها کمتر از واقع نشان داده شوداما در صورتی که سود شرکت ،افتدها باالتر از واقعیت نشان داده شده است، به خطر میکه سود شرکت
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ها درباره انتخاب روش گیرد. در این راستا و در مواجه با توابع نامتقارن زیان، حسابرسان و شرکتها تعلق نمیای به آن جریمهمعموالً

 (.1393)سلیمانی و نیمایی،  کنندحسابداری اختالف نظر پیدا می

تواند نسبت به مالی مورد رسیدگی بوده و می هاییک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقالم صورت

ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطالعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به 

ت حسابرس در ارتباط باشد تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیخصوصیات مؤسسات حسابرسی کامالً وابسته بوده و این خصوصیات می

های جاری در حوزه مدیریت سود در زمینه کشف اقالم تعهدی غیرعادی متمرکز بسیاری از پژوهش (.1389نهر و همکاران، )نونهال

های حسابرسی مستقل را بر اقالم تعهدی غیرعادی صورت گرفته است. با اند. تا کنون تالش کمی به منظور بررسی تأثیر ویژگیشده

 جه به اهمیت این اقالم و گزارش حسابرسان محقق بر آن شد که رابطه این دو را بررسی نماید.تو
 

 تحقیق هدف -3
 «های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارهای کیفی حسابرس مستقل بر اقالم تعهدی غیرعادی در شرکتبررسی تأثیر ویژگی»

 

 های تحقیقفرضیه -4
 های حسابرسی مستقل بر تشخیص اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.ویژگیرسد، به نظر می: فرضیه اصلی

 

 

 

 

 

 های فرعیفرضیه
 اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.رسد، به نظر می -1

 رقابت میان مؤسسات حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.رسد، به نظر می -2

 خدمات غیرحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده بر میزان اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. رسد،نظر میبه  -3

 مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. تقسیم کار رسد،به نظر می -4

 نظارت مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. رسد،به نظر می -5

 مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. رسد،ه نظر میب -6

 اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. بر و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده کنترل رسد،به نظر می -7

 

 هامواد و روش -5
ائه، از نوع پژوهش توصیفی و شاخه پیمایشی و از نظر ار یهو بر مبنای نحوبوده های کاربردی این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش

های مقطعی و از نظر منطق ها از نوع پژوهشآوری دادهباشد. همچنین بر اساس زمان جمعارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می

های ر تهران در صنایع و گروههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداجامعه آماری در این پژوهش، شرکتباشد. اجرا، استقرایی می

برای انتخاب  د.نباشمی 1392الی  1388های سالهای نمونه آماری در فاصله زمانی های آماری شرکتمختلف است. اطالعات و داده
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تفاده از ها با اساطالعات مورد نیاز به منظور بررسی و آزمون فرضیهنمونه در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. 

های فشرده تصویرهای آورد نوین و لوحافزار رههای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرمهای مالی شرکتصورت

های مالی . پس از گردآوری اطالعات مربوط به صورتگردیدندهای بورس اوراق بهادار تهران استخراج های مالی و از طریق سایتصورت

 شدند.محاسبه  Eviewsافزار اکسل و با استفاده از نرم اطالعاتنمونه انتخابی، های شرکت

 

 های تحقیق:یافته -6

 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: -1-6

 

و بیشترین  -1098702، کمترین سود خالص مربوط به شرکت ایران خودرو دیزل با سود آمار توصیفیبا در نظر گرفتن نتایج مربوط به 

های در نظر شرکت 112باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار سود خالص برای واحد می 8040108به شرکت سایپا با  سود مربوط

ها باشد. از طرفی کمترین میزان جریان نقدی عملیاتی در میان شرکتمی 07/1276961و  07/4599760گرفته شده به ترتیب برابر با 

باشد. واحد می 20932541حد و بیشترین جریان نقدی مربوط به شرکت ایران خودرو با وا -9442884متعلق به شرکت سالمین با 

باشد. می 97/2088141ها برابر با و انحراف معیار آن 91/515917های در نظر گرفته شده برابر میانگین جریانات نقدی برای شرکت

خودرو و بیشترین میزان متعلق به شرکت سالمین به دست  واحد متعلق به شرکت ایران -19998452کمترین میزان اقالم تعهدی با 

واحد به دست  80/1490595و  40/38093های بورس به ترتیب برابر با آمده است. میانگین و انحراف معیار بدست آمده برای شرکت

علق است. همچنین میانگین و آمده است. کمترین میزان دارایی مربوط به شرکت آلو مراد و بیشترین میزان به شرکت ایران خودرو مت

ها باشد. در میان شرکتواحد می 13397923و  69/4232470ها به ترتیب برابر با انحراف معیار به دست آمده برای کلیه شرکت

متعلق به شرکت جوش و اکسیژن و بیشترین میزان فروش متعلق به شرکت پتروشیمی  -28/0کمترین میزان رشد فروش به میزان 

کمترین و شرکت  -122937051باشد. از نظر میزان اقالم غیر تعهدی شرکت ایران خودرو به میزان درصد می 66/0یزان خارک به م

 اند.سالمین بیشترین میزان اقالم غیرتعهدی را داشته

 

 

 
 هاهای کمترین، بیشترین، میانگین و انحراف معیار دادهشاخص (1جدول 

ف معیارنحراغیرا میانگین بیشترین کمترین مت  

-2014803 سود خالص  7210579 12/1204791  25/4035870  

-6301578 جریانات نقدی عملیاتی  6004215 08/4287912  81/8005546  

-5641982 اقالم تعهدی  8197623 28/4768162  402/4125687  

24/6218302 130459071 632404 هاجمع دارایی  245/2105480  

-31/0 رشد فروش  72/0  40/0  11/0  

-421058 اقالم غیر تعهدی  86201547 24/620147  52012486 
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 :مدل رگرسیونی
تواند اطالعات بیشتری را منعکس کند، میهای ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون مقطعی را منعکس میداده

 گردد:کس نماید. مدل رگرسیونی ترکیبی مورد نظر به صورت زیر مطرح می، نماید

 

 
 

 ام tام در سال i:  اقالم تعهدی غیر عادی شرکت   

 ام tام در سال i:   اندازه مؤسسه حسابرسی کننده شرکت  

 ام tام در سال i:  رقابت میان مؤسسات حسابرسی شرکت 

 ام tام در سال iرکت :  خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده ش 

 ام tام در سال i:  تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده شرکت  

 ام tام در سال i:  نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده  شرکت 

 ام tام در سال i:  مشاوره  مؤسسه حسابرسی کننده شرکت 

 ام tام در سال iحسابرسی کننده شرکت  :  کنترل و بازبینی  مؤسسه

گرفته شده است. برای انتخاب مدل  در نظر 92تا  88، سالهای های پذیرفته شده در بورس و زماندر مدل پنل ارائه شده مقاطع، شرکت

، اثرات ثابت مقطعیبرای آزمون  (2 ول شمارهدر جد F. نتایج حاصل از آزمون گردیدلیمر( انجام  F) مناسب ابتدا آزمون اثرات ثابت

 زمانی ارائه گردیده است.  -برای آزمون اثرات ثابت مقطعی (4 شماره جدول برای آزمون اثرات ثابت زمانی و (3 شماره جدول
 

 نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی( 2جدول 

داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره آماره  

316294/2 لیمر Fآماره    ( 293/49 ) 0000/0  

592570/114 کای اسکور  49 0000/0  

 

 نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت زمانی (3جدول 

داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره آماره  

 لیمر Fآماره 
162563/2  ( 287/6 ) 0000/0  

 کای اسکور
404830/135  6 0000/0  

 

 زمانی -نتایج حاصل از آزمون اثرات ثابت مقطعی (4جدول 

دار آمارهمق آماره داریسطح معنی درجه آزادی   

 لیمر Fآماره 
197302/2  ( 287/55 ) 0000/0  

 کای اسکور
997401/122  55 0000/0  
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 کند:ای است که سه فرضیه را آزمون میبه گونه 4تا  2ل شماره نتایج جداو

 اثرات ثابت مقطعی، صفر است. -1

 اثرات ثابت زمانی، صفر است. -2

 و زمانی، صفر است. اثرات ثابت مقطعی -3

-باشد که بیانگر یک رگرسیون مقید میبیانگر عدم وجود اثرات ثابت است که طبق آن عرض از مبدأ، ثابت می 0Hدر واقع فرضیه صفر 

ه ترتیب ها برای آزمون اثرات ثابت مقطعی، باند که مقدار آنو کای اسکور( ارائه شده Fهای آزمون )آماره آماره (2شماره باشد. در جدول 

کند و بدان را رد می 0Hاست(، لذا فرض  05/0باشد که در ناحیه بحرانی قرار دارند )مقادیر احتمال کوچکتر از می 59/114و  32/2برابر 

ها از لحاظ میزان اقالم تعهدی با یکدیگر اختالف معناداری دارند. معناست که اثرات ثابت مقطعی وجود دارد. بدین ترتیب شرکت

شود و لذا دهد که فرضیه صفر رد میبرای آزمون اثرات زمانی نیز نشان می( 3شماره  و کای اسکور( در جدول Fمقادیر )آماره همچنین 

ها، در طول زمان دچار تغییر شده دهد که میزان اقالم تعهدی در هریک از شرکتاثرات ثابت زمانی، معنادار است. این نتیجه نشان می

برای آزمون همزمان اثرات ثابت مقطعی و زمانی که به ترتیب برابر  (4شماره و کای اسکور در جدول  Fماره است. از طرفی مقادیر آ

ها( و هم برای هر شرکت در طول زمان وجود کند و لذا اثرات ثابت هم در بین مقاطع )شرکتاست فرضیه صفر را رد می 99/122و 19/2

 دارد.

 

 :آزمون هاسمن
ادفی آن است که اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحی، همبستگی ندارد. برای اجرای آزمون هاسمن ابتدا مدل فرض اصلی مدل اثرات تص

گردد. نتایج آزمون هاسمن در جدول شود، سپس آزمون هاسمن اجرا میمورد نظر با لحاظ کردن اثرات تصادفی مقطعی، تخمین داده می

 آمده است. (5شماره 
 

 زمون هاسمننتایج حاصل از آ( 5جدول 

داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره آماره  

450179/24 آماره کای اسکور  7 0000/0  

 

به دست آمده و مقدار احتمال آن که در ناحیه بحرانی قرار دارد )مقدار احتمال  45/24اسکور که برابر با توجه به مقدار آماره کای

 شود.ب بودن اثرات تصادفی، رد میاست(، فرضیه صفر مبنی بر مناس 05/0کوچکتر از 

 

 :آزمون نرمال بودن
 1برا -برای آزمون نرمال بودن ابتدا معادله اصلی را برآورد کرده و سپس به کمک آماره جرکیو

 نرمال بودن متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفت.
 

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

برا   -ها به صورت نرمال توزیع شده باشند، نمودار آن تقریباً به صورت نرمال است و آماره جرکیوماندهبرا اگر باقی -در آزمون جرکیو

است. در واقع بزرگتر  05/0شود، بزرگتر از برا داده می -باشد. این بدان معناست که مقدار احتمال که در زیر آماره جرکیودار نمیمعنی

شود. نتایج حاصل از آزمون بیانگر برا است که در این صورت فرضیه نرمال بودن رد نمی -ه جرکیوبودن احتمال معادل کوچکتر بودن آمار

است، لذا  05/0( بزرگتر از 80/0به دست آمده که مقدار کوچکی است و بنابر مقدار احتمال ) 44/0برا برابر  -این است مقدار آماره جرکیو

 شود. فرض نرمال بودن رد نمی

 

 :دلبرآورد ضرایب م
دست ب 45/0 مقدار ضریب تعیین برابر (:7 اساس جدول ارائه گردیده است. بر 7و  6 از برازش مدل رگرسیونی در جداول نتایج حاصل

 52/6برابر  Fکند. همچنین مقدار آماره درصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر می 45آمده که بیانگر این است که مدل رگرسیونی 

ره دوربین دار است. همچنین میزان آمادرصد معنی 5( در سطح خطای Prob=0/011داری آن )توجه به سطح معنیدست آمده که با ب

 توان گفت که بین جمالت خطا همبستگی وجود ندارد.( می5/2-5/1دست آمده که با توجه به میزان مجاز )ب 063/2واتسون برابر 

 
 

 حاصل از برازش مدل رگرسیونی ( نتایج6جدول 

یرمتغ داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار ضریب   

08/205460 مقدار ثابت  32/402157  354482/2  00925/0  

25/5124620 اندازه مؤسسه حسابرسی کننده  25/10350  155938/2  00012/0  
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35/715428 رقابت میان مؤسسات حسابرسی  9/186254  5749215/2-  03215/0  

68/31579 نندهخدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی ک  81/2410  32057/4  072105/0  

58/70321 تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده  24/420183  51248/3  012587/0  

5/406357 نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده  9/106842  90217/3  03021/0  

91/41050 مشاوره  مؤسسه حسابرسی کننده  92/102548  512305/4  025105/0  

1/319325 ه حسابرسی کنندهکنترل و بازبینی  مؤسس  5/41258  05482/2  04621/0  

16265/4 415285.21 5042.85 ویژگی های حسابرس مستقل  008754/0  

 

 

 

 های اعتبار مدلشاخص (7جدول 

 مقدار شاخص

 1499793 (sseمجموع توان دوم خطا )

45024/0 (R-squaredضریب تعیین )  

524821/6 (Fآماره فیشر)  

0112/0 (Probیشر)احتمال آماره ف  

063/2 (Durbin-Watsonآماره دوربین واتسون )  

3021/31 (Akaike info criterionمقدار آکائیک )  
 

 

 :آزمون تشخیص واریانس ناهمسانی )آزمون وایت(
دا معادله صورت است که ابت آزمون وایت، آزمونی برای تشخیص واریانس ناهمسانی مدل رگرسیونی است. مراحل آزمون وایت به این

ها را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته و معادله رگرسیونی شود، سپس باقیماندهها محاسبه میرگرسیونی را برآورد کرده و باقیمانده

دهنده  صورتی که مقدار آماره فیشر حاصل از برازش مدل معنی دار باشد، نشان شود. درجدیدی با متغیرهای مستقل مدل برازش می

نتایج برازش مدل  8شماره صورت عدم معنی داری واریانس مدل ثابت خواهد بود. در جدول  د ناهمسانی در واریانس است و دروجو

( مدل باقیمانده 99/0داری آن )و سطح معنی 126/0رگرسیونی آمده است. با توجه به مقدار آماره فیشر بدست آمده برای مدل که برابر 

 از عدم وجود ناهمسانی واریانس در مدل رگرسیونی است. دار نبوده و این حاکیمعنی
 

 هاهای اعتبار مدل در مدل رگرسیونی باقیماندهشاخص (8جدول 

 مقدار شاخص

 1513355 (sseمجموع توان دوم خطا )

005649/0 (R-squaredضریب تعیین )  

126508/0 (Fآماره فیشر)  

999977/0 (Probاحتمال آماره فیشر)  
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051944/2 (Durbin-Watsonین واتسون )آماره دورب  

34219/31 (Akaike info criterionمقدار آکائیک )  

 

 :هاآزمون فرضیه
 شود.اکنون با استفاده از نتایج مربوط به رگرسیون پنل به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته می

 

 : آزمون فرضیه اول
 .عهدی غیرعادی تأثیر دارداندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم ت رسد،به نظر می

 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی (9جدول 

 داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار ضریب متغیر

 00012/0 155938/2 25/10350 25/5124620 اندازه مؤسسه حسابرسی کننده

 

داری به دست آمده ده و همچنین سطح معنیبه دست آم 15/2مقدار آماره تی که برابر  با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و

 سسه حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.  ؤکه در سطح خطای یک درصد اندازه متوان گفت ( می00012/0)

 مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه اول به شرح زیر می باشد:

 

 با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 
 ثیرگذاری بین اندازه موسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی پی برد.أوان به رابطه مستقیم و تتدر معادله فوق می

 

 : آزمون فرضیه دوم
 رقابت میان مؤسسات حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. رسد،به نظر می

 
 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی (10جدول 

داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار ضریب متغیر  

35/715428 رقابت میان مؤسسات حسابرسی  9/186254  5749215/2-  03215/0  

 

داری به دست آمده به دست آمده و همچنین سطح معنی -57/2مقدار آماره تی که برابر  با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و

مدل  میان مؤسسات حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. توان گفت که در سطح خطای پنج درصد رقابت( می03215/0)

 تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه دوم به شرح زیر می باشد:

 

 با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 



 

12 

 

م تعهدی غیر همانگونه که در معادله فوق مشاهده می شود، رابطه مستقیم و تاثیر گذاری بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقال

 عادی مشخص است.

 

 : آزمون فرضیه سوم
 اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. برحسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده خدمات غیررسد، به نظر می

 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی ( 11 جدول

داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار ضریب متغیر  

 خدمات غیر حسابرسی

68/31579 کننده مؤسسه حسابرسی  81/2410  32057/4  072105/0  
 

به دست آمده و همچنین سطح معنی داری به دست آمده  32/4مقدار آماره تی که برابر  با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و

هدی الم تعتوان گفت که در سطح خطای پنج درصد بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کنندهبر اق( می072105/0)

 مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه سوم به شرح زیر می باشد:غیرعادی تأثیر ندارد. 

 
 با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 
و اقالم  سابرسی مؤسسه حسابرسی کنندهرحبین خدمات غی گذارثیرأود، رابطه مستقیم و تشهمانگونه که در معادله فوق مشاهده می

 باشد.است، این رابطه معنادار نمی 05/0اما به دلیل اینکه سطح معناداری بزرگتر از ، است عادی مشخصغیرتعهدی
 

 : آزمون فرضیه چهارم
 بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد. تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده رسد،به نظر می

 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی (12جدول 

یب تیضر انحراف معیار ضریب  متغیر داریسطح معنی   

تقسیم کار مؤسسه حسابرسی 

 کننده

 

58/70321  24/420183  51248/3  12587/0  
 

داری به دست آمده به دست آمده و همچنین سطح معنی 512/3با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر 

 الم تعهدی غیرعادی تأثیر ندارد.بر اق کار مؤسسه حسابرسی کنندهتوان گفت که در سطح خطای پنج درصد تقسیم ( می125870/0)

 اشد:ببرای فرضیه چهارم به شرح زیر می مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق

 

 با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 

نده و اقالم تعهدی ثیرگذاری بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کنأشود، رابطه مستقیم و تهمانگونه که در معادله فوق مشاهده می

 باشد.است، این رابطه معنادار نمی 05/0اما به دلیل اینکه سطح معناداری بزرگتر از  ،غیرعادی مشخص است
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 : آزمون فرضیه پنجم
 اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.بر  نظارت مؤسسه حسابرسی کنندهرسد، به نظر می

 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی (13جدول 

غیرمت داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار  ضریب   

5/406357 نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده   9/106842  90217/3  03021/0  

 

داری به دست آمده به دست آمده و همچنین سطح معنی 90/3مقدار آماره تی که برابر  با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی و

مدل  قالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.بر ا خطای پنج درصد نظارت مؤسسه حسابرسی کنندهتوان گفت که در سطح ( می03021/0)

 باشد:تعدیل شده رگرسیون تحقیق برای فرضیه پنجم به شرح زیر می

 

 با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 

سابرسی کننده و اقالم تعهدی غیر عادی شود، رابطه مستقیم و تاثیرگذاری بین نظارتمؤسسه حهمانگونه که در معادله فوق مشاهده می

 مشخص است. 

 : آزمون فرضیه ششم
 دارد. شاوره  مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیررسد، مبه نظر می

 

 
 

 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی (14 جدول

داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار ضریب متغیر  

 کننده مؤسسه حسابرسیمشاوره
91/41050  92/102548  512305/4  025105/0  

 

داری به دست آمده به دست آمده و همچنین سطح معنی 51/4با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر 

مدل  أثیر دارد.توان گفت که در سطح خطای پنج درصد مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی ت( می25105/0)

 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.
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 : فتمآزمون فرضیه ه
 دارد. کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر رسد،به نظر می

 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی (15 جدول

داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار ضریب متغیر  

کنترل و بازبینی  مؤسسه 

1/319325 حسابرسی کننده  5/41258  05482/2  04621/0  
 

داری به دست آمده به دست آمده و همچنین سطح معنی 05/2توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی ومقدار آماره تی که برابر  با

 توان گفت که در سطح خطای پنج درصد کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد.( می04621/0)

 برای فرضیه هفتم به شرح زیر می باشد:مدل تعدیل شده رگرسیون تحقیق 

 
 با جایگذاری ضریب متغیر مستقل:

 
 

و اقالم  ثیرگذاری بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کنندهأمشاهده می شود، رابطه مستقیم و تهمانگونه که در معادله فوق 

 عادی مشخص است.تعهدی غیر

 : آزمون فرضیه اصلی

 ی حسابرس مستقل و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.هابین ویژگی رسد،به نظر می
 

 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی (16 جدول

داریسطح معنی ضریب تی انحراف معیار ضریب متغیر  

16265/4 415285.21 5042.85 ویژگی های حسابرس مستقل  008754/0  

داری به دست آمده به دست آمده و همچنین سطح معنی 4.16مقدار آماره تی که برابر  وبا توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی 

های حسابرس مستقل و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و توان گفت که در سطح خطای پنج درصد بین ویژگی( می0087/0)

 معناداری وجود دارد.  

 گیری:نتیجه
. به همین منظور پرداخته شده استهای حسابرسی مستقل و اقالم تعهدی غیرعادی ویژگی نبی بررسی تعیین رابطهبه در این پژوهش 

از رگرسیون چند هم برای اندازه گیری همبستگی متغیرها . از روش توصیفی و شاخه همبستگی به منظور انجام کار استفاده شده است

دار بودن ضریب رگرسیون از آماره تی استفاده زمون فیشر و برای معنیدار بودن الگو از آو برای نشان دادن و معنیشده متغیره استفاده 

به دست آمده که بیانگر این است که 45/0مقدار ضریب تعیین برابر  دهد،نشان مینتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی  گردیده است.

به دست آمده که با توجه به  52/6برابر  Fآماره  کند. همچنین مقداردرصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر می 45مدل رگرسیونی 

به  063/2دار است. همچنین میزان آماره دوربین واتسون برابر درصد معنی 5( در سطح خطای Prob=0.011سطح معنی داری آن )

ی اول به بررسی ضیهدر فر توان گفت که بین جمالت خطا همبستگی وجود ندارد.( می5/2 -5/1دست آمده که با توجه به میزان مجاز )

مقدار آماره  با توجه به نتایج اجرای مدل رگرسیونی وپرداخته شده است. اندازه مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر 

سسه حسابرسی و اقالم تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و ؤتوان گفت بین اندازه ممی ،داری به دست آمدهتی و همچنین سطح معنی
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 بودهسسه ؤابرسی کننده نشان از بزرگ بودن مرود که تعداد باالی اندازه مؤسسه حساساس این فرضیه انتظار می ناداری وجود دارد. برمع

دهد که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده رابطه مستقیم و نشان میو  ندازه مؤسسه حسابرسی کننده باشدو این عامل در جهت بهبود ا

هدی غیرعادی دارد، این بدین معنی است که اندازه مؤسسه حسابرسی کننده رابطه معکوسی با اندازه مؤسسه معناداری با اقالم تع

یابد. این در حالی است سسات بزرگ( اندازه مؤسسه حسابرسی کننده کاهش میؤ)م حسابرسی کننده دارد و با افزایش تعداد صاحبکار

قابت میان مؤسسات ی دوم به بررسی تأثیر ردر فرضیه .ی معنادار نبوده استاساس مدل کوتاری از نظر آمار که روابط مذکور بر

رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقالم  بین نتیجه بدست آمده نشان داد،پرداخته شده است. حسابرسی بر اقالم تعهدی غیرعادی 

موجود در صنایع متمرکز و رقیب، جهت  هایکه شرکت گر این استو بیان تباط مثبت و معناداری وجود داردتعهدی غیرعادی ار

هایی هستند که کیفیت باالتری دارد و منجر به کیفیت ها یا فشای خود، به دنبال رویهههای رقابتی خود در انتخاب رویمحافظت از مزیت

تراتژی تهاجمی هایی که با اساز آن دارد که برای یک سطح مشخصی از تمرکز صنعت، شرکت همچنین نشانشود. سود باالتری می

حسابرسی مؤسسه خدمات غیری سوم به بررسی تأثیر در فرضیه کنند، از کیفیت اقالم تعهدی باالتری برخور نیستند.رقابت می

بین خدمات  دهد،نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه نشان میپرداخته شده است. حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی 

اقالم در تبیین فرضیه باید گفت،  اط مثبت و معناداری وجود ندارد.سی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارتبحسابرسی مؤسسه حسابرغیر

ویژه به نوع خدمات حسابرسی حسابرس و میزان ارتباط آن با فعالیت حسابرسی بستگی دارد. لذا، عهدی غیرعادی به عوامل متعددی بت

ر مستقیم بر کیفیت فرآیند حسابرسی و حسابرسی اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر مستقیم هرگونه انحراف از انجام خدمات حسابرسی به طو

قسیم ی چهارم به بررسی تأثیر تدر فرضیه حسابرسی دارند.های خدمات غیرای توجه جدی به آفتبه همین دلیل، مجامع حرفه ،میگذارد

بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی  ،دهدمینتایج نشان ت. پرداخته شده اسکار مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی 

بین سود و جریان وجوه نقد اقالم تعهدی، باعث ایجاد تفاوت اط مثبت و معناداری وجود ندارد. کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارتب

یا کاهش اقالم تعهدی اختیاری های نقدی دستکاری نشوند، تنها راه دستکاری سود افزایش در نتیجه با فرض اینکه جریان ،شودمی

های موثر در کنترل دستکاری اقالم تعهدی اختیاری توسط مدیریت تمرکز دادن یک حسابرس بر روی محاسبه این است. یکی از راه

 یک از اقالم تعهدی با افراد خارج و داخل های حسابرسان مستقل در بررسی هرصورت یک پل ارتباطی بین یافته اقالم است. بدین

های مالی نسبت به کنندگان از صورتآید که نقش مهمی در هشدار به استفادهوجود می صورت اظهارنظر حسابرسی به شرکت به

نظارت  مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی ی پنجم به بررسی تأثیر در فرضیه کند.روی شرکت ایفا میشناخت مشکالت پیش

باط بین نظارت مؤسسه حسابرسی کننده و اقالم تعهدی غیرعادی ارت توان دریافت کهنتیجه می بر طبقپرداخته شده است. غیرعادی 

شود که دارای گزارش بازرسی اولیه سساتی انجام میؤهایی که حسابرسی آنها توسط مشرکت بر این اساس مثبت و معناداری وجود دارد.

سساتی حسابرسی ؤهایی که توسط مدر مقابل شرکت ،هدی پایینی داشتنداند(، کیفیت اقالم تعمنفی هستند )دارای بندهای حسابرسی

شاوره  ی ششم به بررسی تأثیر مدر فرضیه .شتند، دارای کیفیت باالتر بودندهای مطلوب )بدون بندهای حسابرسی( داشدند که گزارشمی

-که مشاوره شرکتگر آن است نشان فرضیهآزمون  نتایج حاصل ازپرداخته شده است. مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی 

 های حسابرسی کننده توانسته بر کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و صدور گزارش مشروط توسط حسابرس ارتباط معناداری داشته است.

نتایج شده است. پرداخته کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی به بررسی تأثیر  هم ی هفتمدر فرضیه

   دارد. در سطح خطای پنج درصد کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده بر اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر میدهد،نشان 

 منابع و مأخذ

 الف( منابع فارسی
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