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 چکیده

 حسابرسی ارشگزهاي مندرج در شرط تأثیرهدف این تحقیق، شناخت 
 داربها اوراق رسبو در هشد پذیرفته يشرکتهام سها زدهبا برمشروط 

هاي پذیرفته شده در بورس ان است. جامعه آماري تحقیق را شرکتتهر
   تشکیل  1331تا  1331هاي اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال

دهند. به منظور انتخاب نمونه از قاعده حذف سیستماتیک استفاده می
یب هاي آماري ضرهاي آماري تحقیق از طریق آزمونگردیده و داده

، اي یا ویلکاکسونآزمون عالمت زوج نمونه زوجی و tهمبستگی و آزمون 
اي هاند. نتایج حاصل از آزمون فرضیهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

هاي منعکس در گزارش حسابرسی و شرط بینتحقیق بیانگر این است که 
 به دستناا با ،یگرد رتعبا به دار وجود ندارد؛رابطه مثبت معنی بازده سهام

ل در مقایسه با مقبوارش حسابرس گزنمود که عا ان ادمیتو رمزبو نتایج
 ن از اطالعات مالیکنندگادهستفااي ابرتعدیل شده، حسابرسی  ارشگز

 .باشدبرخوردار نمی بیشتريطالعاتی ا ايمحتوداراي 

 

 یکلید یهاواژه
عدم توافق،  ،حسابرسی ارشگزهاي مندرج در شرط ،طالعاتیا ايمحتو

 محدودیت در رسیدگی، بازده سهام

 

Abstract 

This study aims to explore the effect of written 

conditions in qualified auditing reports on stock return 

of listed companies in Tehran Stock Exchange. 

Statistical population included all accepted companies 

in Tehran Stock Exchange from 2008-2013. To select 

the sample, systematic random sampling was used. To 

analyze data, correlation coefficient, paired t-test, and 

Wilcoxon test were used. Results of testing research 

hypotheses showed that there is no significant and 

positive correlation between written conditions in 

qualified auditing reports and stock return of listed 

companies.in other words, based on the results, 

qualified auditing reports doesn’t provide the users with 

the higher content of financial information compared 

with unqualified auditing reports. 
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 مقدمه

راستایی مبه ه ،اظهارنظر حسابرسان بر قیمت سهام تأثیر
و گذاران سرمایه ها و نظراتدیدگاهحسابرس با  اظهارنظر

در صورتی که نظر حسابرس با نظر . بستگی داردسهامداران 
با توجه به دسترسی  ،گذاران متفاوت باشدسهامداران و سرمایه

رد نظریه وي مو 1سازمانیرسمی حسابرس به اطالعات درون
 .گیردواکنش سهامداران قرار می

هاي مندرج در شرط در خصوصتحقیقات تجربی انجام شده 
وامل عیک گروه ؛ گردندحسابرسی به دو گروه تقسیم می گزارش

گزارش مشروط اتخاذ  جهتگیري حسابرس را تصمیممؤثر بر 
دهد و خصوص شروط مهم و اساسی( مورد مطالعه قرار میب)

نده کنهاي استفادهگروه را رويگزارش مشروط  اثراتگروه دیگر 
-یم بندي شده در گروه اولطبقهدر تحقیقات  نماید.بررسی می

الی در گزارش مهاي اطالعات منتشر شده صورت تأثیرتوان 
-نهزمی یعنی اطالعات مالی منتشر شده،، مالحظه نمودرا مشروط 

-بینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان میساز پیش

 باشد.
میزان مفید بودن شروط حسابرسی مورد  در تحقیقات گروه دوم،

 روطانتشار ش تأثیر نتایج این تحقیقات، پژوهش قرار گرفته است.
ر که د در حالی ،دهندحسابرسی بر اشخاص مختلف را نشان می

شده ن تحقیقی انجامسهام  بازده آنها روي قیمت بازار و تأثیرمورد 
هاي قبلی بازار با ارزیابی است. نظرات حسابرس ممکن است

همسو باشد و اطالعاتی را منعکس کند که بازار سهام از آنها 
توان شروط حسابرسی را بر رفتار در آن صورت نمی مطلع است،

 اقتصادي چندان مؤثر دانست.
در صورتی که اظهار نظر حسابرس حاوي  در حالت عکس،

-یشپ  نظیر  که بازار از آنها آگاهی نداشته باشد، اطالعاتی باشد

 اي مدیران،هبینی نقدینگی یا وضعیت عملکرد آتی یا سایر برنامه
در آن صورت بازار با توجه به جهت مثبت یا منفی اطالعات 

 واکنش مثبت یا منفی نشان خواهد داد.

 که اظهارنظر دادنشان  8811در سال  2تحقیق کریزل فلیک

دم تداوم فعالیت توسط حسابرس در حالی که بازار مبنی بر ع
هام قیمت س بازار نسبت به باعث واکنش، انتظار آن را نداشته

ي ارانتظچنین بازار  ،. همین نوع اظهار نظر در صورتی کهشودمی
 واکنش قیمت سهام نگردیده است. ، باعثداشته باشد را از قبل

                                                      
1. Inside Information 

تداوم فعالیت یک نوع  عدمبه طور کلی اظهار نظر درباره 
عات کنندگان از اطالهبر تصمیمات استفاد ،پیشگویی است که

تمال حسابرس اح تر وقتی گزارشعبارت سادهه بو  گذاردمی تأثیر
-گونه  ین اظهارنظر بها ،فقدان تداوم فعالیت شرکتی را بیان نماید

ث اعب کهگذارد گذاران اثر میاي در ارزیابی بازار و تلقی سرمایه
یش در این زمینه پ و شودتسریع مراحل توقف عملیات شرکت می

 ندد.پیوشود و به واقعیت میبینی حسابرس مزید بر علت می
یک سو و  حقایق از ءطور خالصه وظیفه حسابرس در افشاه ب

ت موجب شده اس از سوي دیگر ءشافنامطلوب این ا تأثیراحتمال 
ختلف هاي مگیري( جنبه)فرآیند تصمیم در تحقیقات گروه اول تا

 .گیردمورد مطالعه قرار مؤثر بر اظهارنظر حسابرس، 

 

 مبانی نظری تحقیق

که به موجب آن حسابداران به دلیل ارائه نکردن  8898بحران 
 استانداردهاي حسابداري به خصوص در زمینه همسانی رویه،

 هاي مالیسبب شد تا صورت قرارگرفتند، مورد انتقاد شدید
رک در بورس نیویو هاي سهامی،شده به وسیله شرکتحسابرسی 

 ضرورت یابد.

 8811سال  سازمان بورس نیویورک در پس از این بحران،
درخواست پذیرش در هایی که براي اولین بار از همه شرکت

ی هاي مالی حسابرسخواست تا صورت بورس نیویورک را داشتند،
ورد م در این حسابرسی، حسابرسان بایستی در. شده ارائه کنند

 و کردندمی رعایت اصل ثبات رویه اظهار نظر منصفانه بودن و
 هاي مالی طبقصورت ،که داشتندبراي نخستین بار اعالم می

حسابرسی  اند.ده حسابداري تهیه شدههاي پذیرفته شرویه

 قوش به نظر الزامی شد، 8898مستقل که به موجب بحران 

به طور شایانی به عنوان یک مکانیسم نظارت شرکتی  (،9002)
سیستم نظارت ، وي معتقد است مورد توجه قرار گرفته است.

و هر د برون سازمانی مکمل یا جانشین یکدیگرند و داخلی و
ود وج دهد. قوش، همچنین بریقرار م تأثیرارزش شرکت را تحت 

بر  کرد و دتأکیسیستم نظارتی  یک رابطه جانشینی بین این دو
دار بین سیستم نظارتی داخلی و ارزش اوجود یک رابطه معن

شرکت نیز اشاره داشت. در واقع حسابرسی یا نظارت مستقل، به 
از  ،ها داشته باشدش شرکتد بر ارزتوانمیي که تأثیردلیل 

وجود اطالعات مالی اهمیت باالیی برخوردار است.

2. Kreisel Fleak 
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لم تولید ع هاي بشر جهت پیشرفت ویکی از الزمه، قابل اتکا
گذاري که تصمیم به خرید یا فروش سهام است. فرد سرمایه

د یک تقاضاي وام تصمیم أییمورد ت بانکداري که در گیرد،می
اظهارنامه  وصول درآمد مالیاتی بهی که براي دولت و گیردمی

ه توسط کنند کمی همگی بر اطالعاتی تکیه کند،مالیاتی اتکا می

 (.8112مقدم، غیوري)مهدوي و  دیگران تهیه شده است
 

 بازده سهام
ترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات، در حال حاضر اغلب مهم

-سرمایهنرخ بازده سهام است که داراي محتواي اطالعاتی براي 

یرد. گگذاران بوده و براي ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می
کاهش این معیار زنگ خطري براي شرکت است و عملکرد 

دهد. بازده سهام در فرآیند شرکت را نامناسب و ضعیف نشان می
د و کنگذاري نیروي محرکی است که، ایجاد انگیزه میسرمایه

شود. منظور از بازده حسوب میگذاران یک پاداش مبراي سرمایه
-کل مجموعه مزایاي است که در طول سال به سهم تعلق می

 گیرد، مجموعه این مزایا شامل موارد ذیل است:
افزایش قیمت سهام در آخر سال مالی نسبت به ابتداي سال  -1

مالی مورد محاسبه )تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهام 
 شرکت(.

سهم طبق مصوبه مجمع عمومی  سود نقدي ناخالص هر -2
 گردد.صاحبان سهام که بعد از کسر مالیات پرداخت می

مزایاي ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به  -3
 ارزش است.

 مزایاي ناشی از سود سهمی یا سهام جایزه )اسماعیلی، -0
1331.) 

 

 های مالی و حسابرسان مستقل صورت
حسابرسی مستقل، وظیفه اعتباردهی دلیل اصلی وجود حرفه 

هاي مالی، به معناي ایجاد اطمینان است و اعتبار دادن به صورت
 از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکاي آنها است.

به عبارت دیگر اشخاص خارج از شرکت مانند سهامداران، 
توانند به اعتباردهندگان، دولت و سایر اشخاص عالقمند، می

هاي مالی کنند. امروزه ارائه صورتهاي مالی اتکا صورت
اي شدههاي تجاري، روش پذیرفتهحسابرسی شده براي شرکت

است تا نتایج عملیات و وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش 
هاي مالی مفروضات بنیادین زیر براي در ارتباط با صورت کنند.

 حسابرس ضروري است: 

قابلیت تأیید داشته هاي مالی و سایر اطالعات مالی ـ صورت
 باشند. 

 ـ فاقد تبانی و موارد خالف باشند. 
الی استفاده احتمـ وجود سیستم کنترل داخلی قوي هرگونه سوء

 برد. بااهمیت را از بین می
هاي مالی جهت گزارشگري در خصوص رسیدگی به صورت

اساسی الزم است استانداردهاي گزارشگري بشرح ذیل رعایت 
 گردد:

ق هاي مالی، طبحسابرس باید تصریح کند که صورتـ گزارش 
 اصول پذیرفته شده حسابداري تهیه شده است یا خیر. 

ـ گزارش حسابرس باید شرایطی را مشخص سازد که در آن 
چنین اصولی در دوره جاري نسبت به دوره قبل، بطور یکنواخت 

 رعایت نشده است. 
کافی تلقی  هاي مالی منطقاًـ اطالعات افشاء شده در صورت

 شود مگر آن که، خالف آن در گزارش حسابرس بیان شود. می
هاي مالی در مورد ـ و در نهایت اظهارنظر درباره کلیت صورت

هاي با اهمیت رعایت اصول پذیرفته شده حسابداري و از جنبه
شود )کمیته فنی سازمان آن در گزارش حسابرسی بیان می

 (.1330حسابرسی، 

 

 و مجمع عمومی های مالی صورت
هاي مالی در حال حاضر صاحبان سهام مخاطب اصلی صورت

 04الی  14باشند و طبق قانون تجارت صاحبان سهام بین می
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت شرکت در مجمع عمومی 

هاي مالی و تصویب آن دعوت و اظهارنظر در خصوص صورت
مومی عادي هاي مالی توسط مجمع عشوند. تصویب صورتمی

سالیانه بعد از استماع گزارش بازرس قانونی، از نظر مراجع قانونی 
یابد. اشکال اساسی این شیوه در نحوه ارائه و تصویب رسمیت می

هاي مالی مورد هاي مالی این است که، در مواردي صورتصورت
نهاد گیرد و یا اینکه تغییراتی پیشتصویب مجمع عمومی قرار نمی

 گردد.نجر به تغییر در اطالعات مالی میشود که، ممی
این بخش از تغییرات در راستاي رعایت اصول حسابداري توسط 

هاي گردد و همچنین صورتحسابرس بررسی و اظهارنظر نمی
ردد. گمالی جدید با ملحوظ نمودن این تغییرات مجدداً منتشر نمی

 بایستی همراه با مصوبات مجمعهاي مالی میبنابراین صورت
عمومی عادي صاحبان جهت اتکاء و افشا کامل مدنظر قرار گیرد 

 (.1330)جهانگیر، 
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 حسابرس  اهداف

گزارشگري نسبت به  200طبق استاندارد  اهداف حسابرس
 :از عبارت استهاي مالی صورت

هاي مالی، براساس ارزیابی نتایج الف. اظهارنظر نسبت به صورت
 دست آمده از شواهد حسابرسی کسب شده، و به

صورت شفاف در قالب یک گزارش کتبی،  ب. ارائه اظهارنظر به
 .همراه با توصیف مبناي آن

صریح و مناسب، نسبت به  ،شدهارائه نظر تعدیلهدف حسابرس 
 :هاي مالی در مواردي است کهصورت

حسابرس براساس شواهد حسابرسی کسب شده، به این  .الف
هاي مالی عاري از تحریف بااهمیت برسد که صورت نتیجه

 و یا نیست؛

حسابرس قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب . ب
هاي مالی از د عاري بودن صورتمور گیري دربراي نتیجه

 )همان منبع( تحریف بااهمیت نباشد

 

 انواع اظهارنظرهای تعدیل شده

حسابرسان با اظهار نظر درباره نبود اشتباهات عمدي یا اصالح 
کیفیت اطالعات  هاي مالی،اشتباهات غیرعمدي در صورت

اال گذاران بسرمایه گیريبه عنوان مبناي تصمیم را حسابداري
-ابحس  نقیض درباره  و حسابرسان اظهارات ضد د. ضمناًنبرمی

سقم  با اظهار نظر خود صحت و وکرده هاي شرکت را بررسی 
مورد ادامه  که درزمانی؛ سازند. براي نمونهمی آنها را روشن

حسابرس با بررسی ، تردید وجود دارد فعالیت یک شرکت،
حتمال ا آینده شرکت،هاي ارائه شده درباره بینیپیش ها وتخمین
کند. این اعالم نظر براي عدم وجود خطر را اعالم می وجود یا

سهامدارانی که اطالعات جانبی از وجود مشکالت در وضعیت 
-در تصمیم اند، ارزش بسیار زیادي دارد وشرکت دریافت کرده

 هاي حسابرسانگردد. نتایج یافتهمی مؤثر واقع هاهاي آنگیري
 هايشکل به  به نام گزارش حسابرسی مستقل در گزارشی

شود. تجربه می عدم اظهارنظرارائه و مشروط، مردود، مقبول

کل به ش عمدتاً هاي حسابرسی،نشان داده است که شکل گزارش
عدم و هاي مردود از شکل و شدهیا مشروط تنظیم  مقبول و

 (.)همان منبع گردداظهارنظر کمتر استفاده می
 

 بورس  ینامه انضباط نییآ 11ماده 
ي مالی هاو صورت هاحسابدارد که، این آیین نامه مقرر می

 یانونحسابرس و بازرس ق ،گردد که میتنظ يابه گونه دیشرکت با
ارائه نکرده  نظرعدم اظهار اینظر مردود و نسبت به آنها اظهار

در آن صورت بالفاصله معامالت سهام شرکت متوقف و تا . باشد
نظر عدم اظهار اینظر مردود و که موجب ارائه اظهار يرفع موارد

 سازمان کارگزاران بورس رهیهیئت مد صیاست، به تشخ دهیگرد
)سازمان بورس اوراق  اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت

 (.1331بهادار ، 
عنوان یک مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ هب

پذیرفته شده در بورس شرکت  1معامالت سهام  20/1/1303
برسی چهار شرکت از نوع عدم گزارش حسا را متوقف کرد.

نظر و گزارش حسابرسی یک شرکت از نوع مردود بوده اظهار
از نظر سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، گزارش  است.

 هاي مالیمردود یا عدم اظهارنظر، نمایانگر اعتبار پایین صورت
هاي یاد شده و ستد سهام شرکتدلیل داد  است و به همین

بر  زیرا داد و ستد متوقف گردید. این کار اصولی و منطقی است،
هاي مالی صورت مبناي سود هر سهم و دیگر اطالعات نامعتبر

 صدمات مالی جدي وارد، بویژه سهامداران جزء ،به سهامداران
 اتی هاي اطالعاین اقدام در بلندمدت به تقویت سیستم کند.می

هاي اطالعاتی بورس کمک استحکام پایه ،ها و در نتیجهتشرک
 کننده شفافیت اطالعات مورد لزوم خواهد بودو تأمینکرده 

 (.1303)سازمان حسابرسی، 
قضاوت حسابرس بر نوع اظهارنظر  تأثیرزیر، چگونگی  نمایهدر 

توجه به ماهیت و اهمیت موضوعی که منجر به تعدیل  وي با
الی، هاي مآثار یا آثار احتمالی آن بر صورتشده است و فراگیري 

 :تشریح شده است

 

 هاي مالیآثار احتمالی بر صورت یا اثرقضاوت حسابرس درباره فراگیر بودن  .1نمایه  

 شده است ماهیت موضوعی که منجر به تعدیل بااهمیت ولی غیر فراگیر و فراگیر )اساسی( بااهمیت

هاي مالیتحریف بااهمیت صورت اظهارنظر مشروط اظهارنظر مردود  

 اظهارنظر مشروط عدم اظهارنظر
 محدودیت در کسب شواهد
 حسابرسی کافی و مناسب

 فعالیت(ابهام)غیر از موضوع تداوم  -- عدم اظهارنظر
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شده با سه نوع اظهارنظر تعدیل هاي حسابرسیدر استاندارد
ظهارنظر ااظهارنظر مردود و عدم  عناوین اظهارنظر مشروط،

 مشخص شده است.
 :اردد مورد نوع اظهارنظر، به موارد زیر بستگی گیري درتصمیم

 ماهیت موضوعی که منجر به تعدیل شده است. -الف
   :این موضوعات شامل موارد زیر است 

 هاي مالیوجود تحریف در صورت. 

 محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب. 

 ابهام اساسی. 

اهمیت یا فراگیر بودن آثار وجود  قضاوت حسابرس دربارة با -ب 
ه )کمیت هاي مالیتحریف یا آثار احتمالی محدودیت بر صورت

 (8111فنی سازمان حسابرسی، 

شود را رابطه بین اهمیت و نوع نظري که اظهار می 4نمایه 
 خالصه کرده است:

 

 رابطه بین اهمیت و نوع اظهار نظر .2نمایه 

 نوع اظهارنظر کننده منطقیاهمیت از نظر تصمیمات یك استفاده سطح اهمیت

 مقبول گیرد.قرار نمی تأثیرتصمیمات استفاده کننده احتماالً تحت  بی اهمیت

 بااهمیت
مورد  گیرد که، اطالعاتقرار می تأثیرتصمیمات استفاده کننده احتماالً فقط هنگامی تحت 

 نظر بر تصمیم به خصوصی که قرار است گرفته شود، داراي اهمیت باشد.
 مشروط

خیلی با اهمیت 

 )اساسی(

نند، تحت کهاي مالی اتخاذ میکنندگان بر اساس صورتاکثر یا تمام تصمیماتی که استفاده

 گیرد.قرار می تأثیر

 عدم اظهارنظر یا 

 اظهارنظر مردود

 
-یم  از نظر مفهومی، تعیین اثر اهمیت بر نوع نظري که اظهار 

گیري در مورد اهمیت تصمیم شود؛ بسیار ساده است اما در عمل
واقعی در یک شرایط به خصوص، یک قضاوت دشوار است. 

ساده و یا چارچوبی که حسابرس را قادر سازد تا در مورد رهنمود 
اهمیت، با اهمیت یا خیلی بااهمیت است تصمیم این که چیزي بی

بگیرد، وجود ندارد. ارزیابی اهمیت به این موضوع که شرایط، در 
برگیرنده عدم توافق با مدیریت، محدودیت در دامنه رسیدگی یا 

 . ابهام اساسی باشد نیز بستگی دارد

 

 های خارجیمروری بر پژوهش

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که، بازده 2440) کیم ایتونن
انتشار گزارش حسابرسی غیرعادي معناداري نزدیک به تاریخ 

( در تحقیقات خود نشان داد که، وجود 1334) واالس وجود دارد.
حسابرسی نه تنها کیفیت اطالعات مالی گزارش شده را تعیین 

کند، بلکه این کیفیت را ارتقاء داده و مزایاي اقتصادي می
مشخصی براي سازمان گزارش کننده و اعضاء برون سازمانی 

کند. او بویژه معتقد است که درک ارزش این مزایا، آن، فراهم می
هاي حسابرسی بوده و این موضوع توضیحی براي فراتر از هزینه

 رسی طی زمان، حتیتقاضاي پیوسته و مداوم براي خدمات حساب
 باشد.در بازارهاي آزاد می

(، در تحقیقات خود نشان 1333) اندرسون، فرانسیس و استوکس
هاي متضاد مالکان و مدیران دادند که، به دلیل وجود انگیزه

)تئوري نمایندگی(، نظارت بر مدیران و کنترل آنها، از طریق 
روري ضیره و حسابرسان مستقل هایی نظیر؛ هیئت مدمکانیزم

 است.
ار، کننده و بازنظر استفاده(، در تحقیق خود از نقطه1330) ویلیام

که اثر شروط گزارش حسابرسی را بررسی نمود به این نتیجه 
شروط گزارش »رسید که، شواهد کمی در مورد این نظر که 

وجود دارد و همچنین « حسابرسی داراي ارزش اطالعاتی هستند
نشده  تعریف تفاده از زبان مبهم وگیري کرده است که اسنتیجه

به وسیله حسابداران و حسابرسان، پیش از آنکه منافع خاص 
کنندگان از گزارش یا کل جامعه را تأمین کند، منافع استفاده

 کند.اعضاي حرفه حسابرسی را تأمین می
(، اصالحات پیشنهادي ارائه شده توسط 1330) کینی و مارتین

هاي مالی را در نظر گرفتند و صورتحسابرسان، براي اعمال در 
 درصد سود 1درصدي براي سطح اهمیت ) 1با یک محاسبه 

 درصد کل دارایی(، به این نتیجه رسیدند که، سود 1خالص یا 
ها )در صورت حسابرسی نشدن(، به میزانی کل دارایی خالص و

در دامنه دو تا هشت درصد سطح اهمیت فرض شده بیشتر از 
 دند.شواقع ارائه می



 24 3939، پاییز 5هاي نوین در حسابداري، سال دوم، شماره پیاپی فصلنامه پژوهش 

 

(، در رساله دکتري خود در خصوص اظهار 1333) کریزل فلیک
نظر حسابرس در مورد تداوم فعالیت شرکت نشان داد که، 
اظهارنظر در خصوص فقدان تداوم فعالیت توسط حسابرس که 

-یم   بازار انتظار آن را نداشته است، باعث واکنش قیمت سهام 
تی که بازار انتظار شود. در حالی که همین نوع اظهارنظر در صور

 شود.آن را داشته باشد، باعث واکنش قیمت سهام نمی
(، درتحقیق خود رابطه میان انتشار اظهارنظر 2444) سلطانی

حسابرسی و رفتار قیمت سهام شرکت را در بازار بورس فرانسه 
را مورد بررسی قرار داده و براي تاریخ انتشار گزارش حسابرسی 

 ه است:سه زمان را در نظر گرفت
روز قبل از تاریخ مجمع 11 تاریخ امضاي گزارش حسابرسی. 1

 )مطابق قانون فرانسه(. عمومی ساالنه شرکت
 میانگین تاریخ امضاي گزارش حسابرسی و. 2
 روز قبل از مجمع عمومی ساالنه.11تاریخ . 3

تحقیق وي، وجود بازده غیرعادي معناداري را در اطراف تاریخ 
تأیید کرده و نشان داد که، شروط  انتشار گزارش حسابرسی

حسابرسی حتی براي دومین سال نیز داراي محتواي اطالعاتی 
 است.

 
 های داخلیمروری بر پژوهش

ط شرو تأثیر(، در رساله دکتراي خود به بررسی 1301) خاتمی
حسابرسی بر قیمت سهام پرداخت، متناظر بودن با توجه به نوع 
صنعت و مبلغ فروش شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت تعیین 

 أثیرتگردید که، نتایج بدست آمده نشان داد قیمت سهام تحت 
 گیرد.شروط حسابرسی قرار می

 تأثیربررسی »(، در تحقیق خود با عنوان 1331) منشیعقوبی
آوري که از طریق جمع« هاي حسابرسی بر قیمت سهامرشگزا

پرسشنامه انجام گردید، نتیجه گرفت که شروط حسابرسی بر 
 گذارد.می تأثیرقیمت سهام 

(، در تحقیق خود به بررسی مبالغ ریالی شروط 1330) زادهعالم
حسابرسی بر قیمت سهام پرداخته، و تاریخ مجمع عمومی را به 

ر گزارش حسابرسی در نظر گرفته است. نتایج عنوان تاریخ انتشا
حاصل از این تحقیق نشان داد که، مبالغ ریالی شروط حسابرسی، 

 دهد.قرار نمی تأثیرقیمت سهام را تحت 
گزارش مشروط بر قیمت سهام  تأثیربه بررسی (، 1333) مرادي

هاي حسابرسی با اظهار به این نتیجه دست یافت که، گزارش
 دهد.قرار نمی تأثیرنظر مشروط، قیمت سهام را تحت 

-گزارش    تأثیر ه(، در پژوهش خود به مطالع1331) انورخطیبی

هاي حسابرسان بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار پرداخت. 
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بود که، گزارش 

 ندارد.  تأثیرام حسابرسان بر قیمت و بازده سه

گزارش  تأثیر( در تحقیق خود به بررسی 1331) هلشی
حسابرسی با اظهار نظر مقبول بر بازده سهام پرداخت که نتایج 
حاصل شده از این تحقیق نشان داد، گزارش مقبول حسابرسی 

 ي بر بازده سهام ندارد.تأثیر

 

 های تحقیق فرضیه
 نظري، مبانی و تحقیق اهمیت اهداف، با توجه به تحقیق این در

 اند:هاي زیر تدوین گردیدهفرضیه

بندي شده در گروه عدم هاي طبقهبین شرط فرضیه اول:

توافق، مندرج در گزارش حسابرسی و بازده سهام، رابطه مثبت و 
 دار وجود دارد.معنی

بندي شده در گروه محدودیت هاي طبقهبین شرط فرضیه دوم:

غیراساسی(، مندرج در گزارش حسابرسی )بااهمیت و  در رسیدگی
 دار وجود دارد.و بازده سهام، رابطه مثبت و معنی

 

 روش تحقیق

ندي و بآزمایشی( طبقهاین تحقیق، جزء تحقیقات توصیفی )شبه
هاي تحقیق، روش تجزیه و تحلیل آماري از روش آزمون فرضیه

نوع تحلیل همبستگی است. روش تحقیق همبستگی یکی از 
ي تحقیق زیر مجموعه تحقیقات پیمایشی است. طرح هاروش

رویدادي است و هر یک تحقیق مورد استفاده، طرح تحقیق پس
هاي تحقیق با استفاده از اطالعات واقعی که بر مبناي از فرضیه

یق عملکرد واقعی بورس اوراق بهادار در طول دوره زمانی تحق
 اند.حاصل شده است، آزمون شده

تحقیق به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردي است که نتایج حاصل 
گذاران در اي شامل سرمایهد براي طیف گستردهتوانمیاز آن 

رتفوي، بازارهاي مالی، مسئوالن بورس اوراق بهادار، مدیران پ
سهامداران، کارگزاران بورس اوراق بهادار، تحلیلگران مالی و 
محققان بازار سرمایه به منظور فراهم نمودن فضاي شفاف 

-یمتصم     سازي طراحی سبد سهام، کمک به اطالعاتی، بهینه

گذاري در بورس اوراق بهادار و فراهم هاي بهینه سرمایهگیري
ه کار گرفته شود.هاي جدید مطالعاتی بنمودن افق
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 آماریجامعه و نمونه
 هاي پذیرفته شده در بورسجامعه آماري این تحقیق کلیه شرکت
 1331لغایت  1331هاي اوراق بهادار تهران در فاصله سال

باشد. جهت انتخاب نمونه، از روش حذفی با اعمال شرایط زیر می
ه استفادشرکت به عنوان نمونه  12استفاده شده است و در نهایت 

 شود:می
در بورس اوراق بهادار  1331هایی که قبل از سال شرکت. 1

از تابلو بورس خارج  1331تهران پذیرفته شده و تا پایان سال
 نشده باشند.

سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد و سال مالی . 2
 طی دوره پژوهش تغییر نکرده باشد.

-گذاري، واسطههاي سرمایهتنوع فعالیت شرکت از نوع شرک. 3

 ها نباشد.هاي مالی و بانکگري

نظر طی دوره پژوهش، فعالیت مستمر داشته و شرکت مورد. 0
 ماه نشده باشد. 1دچار وقفه معامالتی بیشتر از 

شرکت طی دو سال متوالی داراي گزارش مقبول و مشروط . 1
 باشد.

 
 متغیرهای تحقیق

نوع متغیر  3این پژوهش داراي هاي تحقیق، با توجه به فرضیه
 باشد:به شرح ذیل می

ی که در این بررس :)متغیر مستقل( نوع اظهارنظر حسابرسی .1
 .باشدمل؛ گزارش مقبول و مشروط میشا

 به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. :بازده سهام .2

که شامل نوع گزارش مشروط  :)متغیر مستقل( گروه متغیر .3
است که، از عدم توافق یا محدودیت در دامنه رسیدگی ناشی 

 شده است.

ی بندهاي شرط گزارش حسابرس تأثیردر این تحقیق براي بررسی 
هاي مورد بررسی را براي دو سال متوالی بر بازده سهام، شرکت

که در سال اول داراي گزارش مقبول بوده و در سال بعد داراي 
ا هبند شرط باشند، مورد بررسی قرار داده و بازده سهام این شرکت

 گیري شده است. ال متوالی اندازهبراي این دو س
 

 هاآوری و تجزیه و تحلیل دادهروش گرد
در تحقیق حاضر براي گردآوري اطالعات از منابع دست دوم 

 اسناد و برداري،و ابزار روش فیشاي شامل مطالعات کتابخانه
هاي اطالعاتی منتشر شده توسط بورس رک سازمانی، بانکمدا

-هر»  و  «تدبیر پرداز» اوراق بهادار تهران از قبیل؛ نرم افزارهاي
-هدداش پرداز و استفاده شده است. تجزیه و تحلیل «آورد نوین

و صفحه  SPSSافزار نرم از استفاده با شده گردآوريي ها
 .است پذیرفته صورت Excelگسترده 

هاي عضو نمونه آماري که منظور تجزیه و تحلیل آماري دادهبه 
-مارهآ  باشند، از)بازده شرکت( می مربوط به متغیر کمی پژوهش

ب معیار، ضریهاي آمار توصیفی همچون میانگین، میانه، انحراف
و نیز به منظور آزمون نرمال بودن از  کشیدگی، ضریب چولگی

ویلک استفاده شده ـ  شاپیرو اسمیرنوف و ـ آزمون کلموگروف
پارامتریک مقایسه میانگین دو  است. سپس با استفاده از آزمون

هاي با گزارش مشروط با شرط عدم نمونه وابسته براي شرکت
اي )آزمون ناپارامتریک آزمون عالمت زوج نمونه توافق و آزمون

رش مشروط با شرط هاي با گزاویلکاکسون( براي شرکت
-منر رسیدگی و آزمون همبستگی، از طریق  همنمحدودیت در دا

 اند.ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، فرضیهافزار 

 

 هاهای حاصل از تجزیه و تحلیل دادهیافته

 نظریف نمونه آماری از نظر نوع اظهارتوص
در  «مشروط»و « مقبول»بنا به تعریف، این متغیر با دو ارزش 

توزیع فراوانی  3گرفته است. نمایه  جامعه آماري مورد مطالعه قرار
نمونه آماري را به تفکیک سال فعالیت و نوع اظهارنظر در گزارش 

 حسابرسی نشان داده است.
دهد که، در نمونه آماري مورد مطالعه تعداد این توزیع نشان می

با اظهارنظر مقبول در گزارش  1331شرکت در سال  11
مشروط ارزیابی  1330اند که، در سال رو بودههحسابرسی روب

هاي بعد نیز این نکته مشهود است که اند. همچنین در سالشده
هاي با هاي با اظهار نظر مقبول، با تعداد شرکتتعداد شرکت

 اظهارنظر مشروط در سال بعد برابر است. 
با  هايهمچنین به صورت معکوس این شرط براي تعداد شرکت

هاي با اظهارنظر شروط در سال جاري و تعداد شرکتاظهارنظر م
 مقبول در سال بعد برقرار است.

 
 نظر گزارش حسابرسی در نمونه آماريتوزیع فراوانی نوع اظهار. 3نمایه
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فر
 

 
 یمال سال 

 

 توزیع فراوانی نمونه آماري از نظر گروه )گزارش مشروط حسابرسی( .4نمایه 

نی
اوا

فر
 

 
 یمال سال 

 

 توصیف نمونه آماری از نظر گروه 
« یتمحدود»و « توافقعدم»بنا به تعریف، این متغیر با دو ارزش 

در جامعه آماري مورد مطالعه قرار گرفته و گزارش حسابرسی 
مشروط را با توجه علل اظهار این نوع گزارش به دو گروه مجزا 

را به  توزیع فراوانی نمونه آماري 0بندي کرده است. نمایه طبقه
تفکیک سال فعالیت و نوع گروه گزارش مشروط حسابرسی نشان 

 داده است: 
شود که، در نمونه مشاهده می 0طبق نتایج بدست آمده در نمایه 

هایی که گزارش حسابرسی مشروط را به آماري تعداد شرکت
هایی اند، بیشتر از تعداد شرکتدلیل عدم توافق دریافت کرده

حسابرسی مشروط را به دلیل محدودیت در باشند که، گزارش می
ال هاي فعال در ساند. تعداد شرکتدامنه رسیدگی دریافت داشته

 1333هاي مالی بوده و سال مالی بیشتر از سایر سال 1330
شرکت فعال، کمترین میزان فراوانی را در  3با تعداد  1334و 

 نمونه آماري را دارا است.
 

 بازده سهامتوصیف نمونه آماری از نظر 
با توجه به اینکه متغیر بازده سهام )متغیر وابسته( در این پژوهش 

هاي مرکزي شامل؛ کمی است، جهت توصیف آن شاخص
هاي پراکندگی شامل؛ حداقل و حداکثر میانگین و میانه، شاخص

-مقدار عددي، دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار و شاخص

ر اند که، ددگی محاسبه شدههاي توزیع شامل: چولگی و کشی
 شده است.ها نشان داده این آمارهنتایج بدست آمده  1نمایه 

 مشخصات آمار توصیفی متغیر بازده سهام به تفکیک سال مالی .5نمایه 
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 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي منعکس در گزارش حسابرسی با بازده سهام شرکتبررسی رابطه بین شرط 55

 

 مالی سال 98 98 99 91 19 19

 میانگین 3645 4644 95623 99654 3645 9654

 پایین حد -33635 -5645 32654 35653 -34643 -95699
 اترتغیی %19 بازه

 باال حد 35695 44654 55633 55629 35653 94653

 میانه 5635 5694 49649 23645 5643 -35625

4.55465
3 

545645 454654 4.432655 
3.95363

2 
 واریانس 554649

 معیار انحراف 42655 94653 24655 45654 42653 55654

 عدد کوچکترین -55645 -42695 -92644 -33632 -44644 -24653

 عدد بزرگترین 94635 334655 343643 49655 52649 334623

 تغییرات بازه 32643 345695 359633 42632 44633 355654

 چولگی -5645 5643 5652 -5625 5652 3624

 کشیدگی 5655 3645 -5652 -5644 5655 3652

 

بیشترین میانگین بازده سهام با مقدار  1هاي نمایه مطابق یافته
ن یبوده و کمترین مقدار میانگ 33مربوط به سال مالی  31.03

 34و  31هاي مالی مربوط به سال 1.04بازده سهام با مقدار 
اتفاق افتاده است که  33باشد. بیشترین بازده سهام در سال می

دهد و کمترین میزان بازده را نشان می 123.01مقدار عددي 
را نشان  -00.31است که مقدار  30سهام مربوط به سال 

 30ازده سهام در سال دهد. همچنین بیشترین بازه تغییرات بمی
 دهد.را نشان می 131.31رخ داده است که رقم 

ضو هاي ععالوه بر این ضریب چولگی متغیر بازده سهام شرکت 
داراي ضریب چولگی منفی  33و  31هاي نمونه آماري در سال

هاي پژوهش و شکل توزیع چوله به چپ بوده و در سایر سال

-چوله به راست میداراي ضریب چولگی مثبت و شکل توزیع 

هاي الغیر از    سباشد. از آنجا که، ضریب کشیدگی این متغیر به
هاي پژوهش این متغیر باشد، در سایر سالمثبت می 33و  33

هایی می باشند که، از توزیع نرمال بلندتر بوده و تنها داراي توزیع
هایی است که از توزیع نرمال داراي توزیع 33و  33هاي در سال

تر است. از این رو با توجه به ضرایب چولگی، کشیدگی و کوتاه
توان گفت که، توزیع این دامنه تغییرات متغیر بازده سهام می

متغیر نسبت به توزیع نرمال اختالف داشته و داراي توزیع نرمال 
. با ترسیم بازه تغییرات آمار توصیفی متغیر بازده سهام باشدنمی

 1ت، به تفکیک سال مالی نمایه به کمک نمودار باکس پال
 حاصل شده است.

 

 نمودار باکس پالت براي بازده سهام به تفکیک سال مالی .6نمایه 

ام
سه

ده 
باز

 

 
 یمال سال 
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اده د هاي پرت را نیز نمایشبراساس نتایج نمودار فوق که داده
و کمترین میزان  33است، بیشترین بازه تغییرات سهام در سال 

 10به تصویر کشیده شده است. کد  31تغییرات بازده در سال 
ترتیب نماینده که به 31و  30هاي در سال 32و  34و 

هاي کاشی نیلو، صنایع شیمیایی سینا و سیمان بهبهان شرکت
ها تر از سایر شرکتدهد، بازده سهامی بیشباشد، نشان میمی

موقعیتی  1در نمایه  1اند. همچنین شرکت باما با کد داشته
عکس را داراست و بازده سهامی کمتر از بازه تغییرات سایر 

ها را داشته است. با مقایسه نمودار فوق و اطالعات مندرج شرکت
توان دریافت که علت بزرگ بودن بازه تغییرات می 1در نمایه 

ها وجود هاي پرتی است که در این سالداده 31و  30هاي سال
 داشته است.

هاي توصیفی متغیر بازده آماره 0نمایه بینید طور که میهمان
به تفکیک سال نشان داده شده بود، بر  1سهام را که در نمایه 

رش مشروط حسابرسی حسب نوع اظهارنظر حسابرس و گروه گزا
 ارائه کرده است.

 

 مشخصات آمار توصیفی متغیر بازده سهام به تفکیک نوع اظهارنظر حسابرسی و گروه گزارش مشروط .7نمایه 

 گروه نوع اظهارنظر
 مالی سال

 عدم توافق محدودیت مقبول مشروط

 میانگین 33635 5624 34649 35644

 پایین حد 3634 -4655 4633 -5643
 اترتغیی %19 بازه

 باال حد 43639 3624 95644 45644

 میانه 34634 -5653 3645 3625

 واریانس 3.459645 595642 3.555623 3.944625

 معیار انحراف 24624 49634 25659 94639

 عدد کوچکترین -42695 -25634 -55645 -42695

 عدد بزرگترین 343643 53695 343643 334623

 تغییرات بازه 452654 33624 342635 333644

 چولگی 5653 5694 5634 5652

 کشیدگی 5645 -5624 5643 5643

 
هایی که گزارش حسابرسی مشروط را به دلیل ، شرکت0در نمایه 

هایی که اند، نسبت به شرکتدریافت کردهتوافق با حسابرس عدم
به علت محدودیت در دامنه رسیدگی اظهارنظر حسابرسی آنها 

ن باشند. همچنیاست، داراي بازده سهام بیشتري می مشروط شده
-نسبت به انحراف 02.00معیار این گروه با مقدار مقدار انحراف

د، انبراي گروهی که محدودیت در رسیدگی داشته 23.10 معیار

با  هايحسابرسی، شرکت گزارشنوع اظهارنظر  بیشتر است و
شده مقبول، داراي میانگین بازده سهام بیشتر  اظهارنظر گزارش

هاي داراي گزارش معیار بزرگتري، نسبت به شرکتو انحراف
 باشند. حسابرسی مشروط می

 

 آزمون نرمال سنجی متغیر وابسته .8نمایه 

اسمیرنفآماره آزمون کلموگروف ـ  متغیر داریسطح معنی   نتیجه آزمون 

 نرمال است 5634 36335 بازده سهام

 

حاکی از آن است که، آماره آزمون  3اطالعات نمایه 
و سطح معناداري  114/1کولموگوروف ـ اسمیرنوف به مقدار 

است. با توجه به اینکه سطح معناداري این متغیر  %10آن برابر با 
پذیرفته شده، لذا توزیع متغیر  0Hاست، فرضیه  %1بزرگتر از 
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توزیع را در مقایسه  این 3بازده سهام نرمال است. همچنین نمایه 
 با توزیع نرمال به تصویر کشیده است.

 توزیع فراوانی متغیر بازده سهام در مقایسه با توزیع نرمال. 9نمایه 
نی

اوا
فر

 

 
 

 توزیع متغیر بازده سهام 

 

 آزمون ضریب همبستگی فرضیه اول. 11نمایه 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد نمونه شرح

آزمون همبستگی بین گزارش حسابرسی مشروط ناشی از عدم توافق 
 و بازده سهام

95 56355 56945 

 

 آزمون فرضیه اول
هاي به منظور بررسی فرضیه فوق با توجه به اینکه تعداد شرکت

شرکت هستند، از آزمون پارامتریک  31عضو در گروه عدم توافق 
ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین دو نمونه وابسته 

(t-test بهره برده شده است و نتای )ج حاصل از آزمون زوجی
 ارائه شده است. 14فرضیه اول در نمایه 

، مقدار سطح معناداري براي آزمون 14طبق نتایج نمایه 
باشد. در صورت رد می 4.304همبستگی دو متغیر برابر با 

خطا وجود دارد و با توجه به اینکه  %30احتمال بروز  0Hفرضیه 

ت، حداکثر انجام شده اس %31آزمون فرضیه در سطح اطمینان 
خطا را پذیرفت.  %30توان بوده و نمی %1خطاي قابل پذیرش 

گیرد و مورد پذیرش قرار می 0Hپس نتیجه آنکه، فرضیه آماري 
توان همبستگی معناداري را بین دو متغیر مذکور در نظر نمی

توان نتیجه گرفت که، نباید اختالف گرفت. همچنین می
در دو حالت ارائه اظهارنظر  هاداري بین بازده سهام شرکتمعنی

مقبول و مشروط در گزارش حسابداري وجود داشته باشد. به 
هاي آماري به صورت زیر و نتایج منظور بررسی این ادعا فرضیه

 ارائه شده است. 11حاصل از آزمون این فرضیه در نمایه 
 

 نمونه وابسته برابر صفر است)اختالف وجود ندارد(اختالف میانگین بازده سهام دو 
0

1

: 0

: 0

d

d

H

H










 
 اختالف میانگین بازده سهام دو نمونه وابسته برابر صفر نیست)اختالف وجود دارد(

 

 اختالف میانگین بازده سهام در دو حالت اظهارنظر حسابرسی مقبول و مشروط ناشی از عدم توافق .11نمایه 

 اهاختالف میانگین شرح
واریانس 

 هااختالف

 هااختالف %19بازه 
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 حد باال حد پایین
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دهد که، آماره آزمون پارامتریک مقایسه میانگین نتایج نشان می
 4.133داراي سطح معناداري  1.31دو نمونه وابسته با میزان 

را مورد  0Hبوده و فرضیه آماري  %1باشد که، بزرگتر از می
توان اختالف بین میانگین بازه سهام دهد. لذا نمیپذیرش قرار می

 دار دانست.را براي دو گروه معنا
بین )آمده فرضیه اول تحقیق  در پایان با توجه به نتایج بدست

توافق، مندرج در گزارش  بندي شده در گروه عدمطبقههاي شرط
 وجود  دار معنا و  مثبت   حسابرسی و بازده سهام، رابطه

 

 گردد.رد می (دارد

 

 آزمون فرضیه دوم 
هاي به منظور بررسی فرضیه فوق با توجه به اینکه تعداد شرکت

شرکت هستند، از آزمون  10عضو در گروه محدودیت 
ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون عالمت زوج 

 نتایج حاصل ازاي یا ویلکاکسون بهره برده شده است. نمونه
 .به شرح زیر ارائه شده است 12نمایه  آزمون این فرضیه در

 آزمون ضریب همبستگی فرضیه دوم. 12نمایه 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد نمونه شرح

آزمون همبستگی بین گزارش حسابرسی مشروط ناشی از 
 محدودیت در رسیدگی و بازده سهام

32 56353 56443 

 
دهد، میزان سطح معناداري آزمون همبستگی ها نشان مییافته

محاسبه شده  t( بوده و آماره 4.203) %1اسپیرمن بزرگتر از 
در سطح اطمینان  tاز مقدار این آماره در جدول توزیع کوچکتر 

ا داري رتوان همبستگی معنانمی باشد،( می1.101)یعنی 31%
مورد  0Hبین دو متغیر مذکور در نظر داشت. بنابراین فرضیه 

 شود.پذیرش قرار گرفته و فرضیه پژوهش رد می

توان نتایج گرفت که نباید اختالف مانند فرضیه اول، می
ها در دو حالت ارائه گزارش داري بین بازده سهام شرکتمعنی

حسابرسی مقبول و مشروط وجود داشته باشد. به منظور بررسی 
هاي آماري به این ادعا با توجه به آزمون ویلکاکسون فرضیه

به  13ه در نمایه و نتایج حاصل از آزمون این فرضیصورت زیر 
 .شرح زیر ارائه شده است

 
 

 اختالف میانگین بازده سهام دو نمونه وابسته برابرصفراست)اختالف وجود ندارد(
0
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: 0

d

d
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 اختالف میانگین بازده سهام دو نمونه وابسته برابرصفرنیست)اختالف وجود دارد(

 

 اختالف میانگین بازده سهام در دو حالت اظهارنظر حسابرسی مقبول و مشروط ناشی از محدودیت رسیدگی. 13نمایه 

 شرح
تعداد 

 دفعات

میانگین 

 هارتبه

مجموع 

 هارتبه
 Zآماره 

سطح 

 معناداری

 13 0.10 0 زمانی که بازده سهام حالت مقبول بیشتر از حالت مشروط باشد

431/4- 301/4 
 12 0.03 0 که بازده سهام حالت مشروط بیشتر از حالت مقبول باشد زمانی

 4 4 4 زمانی که بازده سهام دو حالت با یکدیگر برابر باشد

 141 ـــــ 10 هاکل حالت
 

 56333 95 36935 936933 -56459 36953 346444 مقادیر
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دهد که، تعداد دفعات نشان می 13اطالعات مندرج در نمایه 
 0ارجعیت بازده سهام براي هر دو حالت مقبول و مشروط برابر 

رابر ها نیز با اختالف بسیار ناچیز با یکدیگر ببوده و میانگین رتبه
 است. 

و سطح معناداري  -431/4لذا با استناد به آماره آزمون به مقدار 
داري میان توان ادعا کرد که، اختالف معنیمی 301/4برابر با 

 وطارائه گزارش حسابرسی مقبول یا مشربازده سهام در حالت 
 توسط واحد تجاري وجود ندارد. 

-طبقه يهاشرط)شود که، فرضیه دوم تحقیق بنابراین نتیجه می

 ،یحسابرس گزارش در مندرج ،محدودیت گروه در شده يبند
 گردد.، رد می(دارد سهام بازده با مثبت و معناداري رابطه

 گیری بحث و نتیجه
ي اطالعاتی اتاکنون تحقیقات متعددي در خصوص محتو

 آن بر قیمت تأثیرو  حسابرسیمندرج در گزارش  بندهاي شرطِ
هاي متفاوت اجراي تحقیق و اما روش .انجام گرفته است سهام

نمونه(، )در تاریخ اعالن عمومی، اندازه  مشکالت مربوط به آن
تداخل  ،اثرات رویدادهاي همزمان با انتشار گزارش حسابرسی

هاي موجود در احتمالی سایر اطالعات افشا شده، تفاوت
هاي و حسابرسی و محیط ،هاي حسابداريگزارشگري و روش

ی بر حکم قاطعی مبن توانمیشده و ن یآنها، سبب نتایج متفاوت
 واکنش مشخص بازده سهام صادر کرد.

هاي رابطه میان گزارش ه است که،شدسعی تحقیق ن ایدر 
بازار بورس اوراق بهادار ها در حسابرسی و واکنش بازده شرکت

ام انج ،هاي قبلیمتفاوت با محیط یعنی محیطی کامالً تهران
ها براي سال مالی که گزارش گیرد. براي این منظور بازده شرکت

حسابرسی آنها مقبول بوده با سال بعد که گزارش حسابرسی آنها 
ه قرار گرفته و پس از آزمون یسمورد مقااست، مشروط بوده 
دو گروهی وابسته، این نتیجه بدست آمد که بازده  t میانگین بازده

 ،ها در سالی که گزارش حسابرسی آنها مشروط بودهشرکتسهام 
 ،ودهب مقبولکه گزارش حسابرسی آنها  به سال گذشته نسبت

کل شبازار به  ،تفاوت معناداري ندارد.  این بدان معنی است که
هاي حسابرسی، نسبت به محتواي اطالعاتی گزارش مؤثري

. با توجه به مطالعات گذشته این امر دهدمیواکنش نشان ن
 از جمله: ،تواند ناشی از عوامل مختلفیمی
هاي حسابرسی با آشنایی استفاده کنندگان گزارشعدم  -1

 .هاي حسابرسیاصطالحات و بندهاي مندرج در گزارش
-هاي حسابرسی توسط استفادهعدم بکارگیري نتیجه گزارش -2

 د.ها در تصمیمات خوکنندگان این گزارش

دخالت سایر عوامل مالی و اقتصادي مؤثر در قیمت سهام و  -3
 باشد. نتیجه مؤثر در بازده آنها در

دار امعن ايرابطهوجود عدم  ،کهنتایج آزمون فرضیات با توجه به 
 ، گسترشدهدمیبین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را نشان 

هاي حسابرس در گرو کارایی و بهره برداري الزم از گزارش
زیر  هايهنزمی    مقررات و تحقیقات در  توسعه بستر بازار مالی،

 باشد:می

فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار در جهت بررسی توسعه  .8
منظور هاظهارنظرهاي حسابرسی و گسترش شفافیت اطالعاتی ب

هاي حسابرسی به انعکاس و ارائه هر چه بهتر اظهار نظر گزارش
 سهامداران.

ون ویژه قانهسازي قوانین مالی و اقتصادي فعلی ببهینه .9
 ظر آن.نرسی و اظهاراببمنظور تقویت جایگاه قانونی حس تجارت،

خصوصاً  ،هاي ذیربطهاي الزم از طرف سازمانارائه آموزش .1
مندان در عالقه  ق بهادار براي سهامداران و سازمان بورس اورا

مطلوبتر از گزارش جهت افزایش آگاهی عمومی و استفاده 
سازي جهت گسترش نظر آن و همچنین زمینهحسابرس و اظهار

و ایجاد جایگاه مناسب براي فرهنگ پاسخگوئی در جامعه 
 حسابرسی.

موقع  هایجاد الزامات سرمایه یا پشتوانه قانونی جهت اجراي ب .1
تکالیف مجامع عمومی ناشی از گزارش حسابرس و ارائه 

 بهنگام به بازار سرمایه.و اطالعات صحیح 

تقویت بازار سرمایه با وضع قوانین و مقررات مناسب و    .5
در خصوص اهمیت  ،هارسانهگسترش آگاهی مردم از طریق 

گذاري در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با سایر سرمایه
 بازارهاي سرمایه.

 ویژه:هاي مختلف بهانجام مطالعات گسترده در زمینه  .6

 یران.ا کنندگان واقعی خدمات حسابرسی درشناسایی استفاده -
 تیابی دالیل عدم اطالع و استفاده از خدمابررسی و ریشه -

 حسابرس بویژه در مورد سهامداران جزء.

سنجش آماري میزان اثر بخشی استانداردهاي حسابداري و  -
 .برسی کشور در بازار سرمایه ایرانحسا

سنجش حساسیت بازار سرمایه نسبت به بندهاي شرط  -
 .رج در گزارش حسابرس و بازده سهاممند

-رطشبررسی رابطه بین  با توجه به موضوع مورد بررسی که، به 

 هايهاي منعکس در گزارش حسابرسی با بازده سهام    شرکت
-تهران پرداخته است می پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

 معناداري بر بازده سهام تأثیرهاي حسابرسی توان گفت گزارش
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(، 1301هاي این پژوهش با نتایج تحقیقات خاتمی )ندارد. یافته
شروط  تأثیر( که 2440ن )( و کیم ایتون1331منش )یعقوبی

مندرج در گزارش حسابرسی را بر قیمت سهام مورد مطالعه و 
اده زعالمهاي بررسی قرار دادند، مطابقت نداشته ولی، با یافته

 ( سازگار است.1331خطیبی ) ( و انور1333(، مرادي )1330)
هاي هر تحقیق یکی از مهمترین اطالعاتی است که هر یافته

یق هاي این تحقکه یافتهدهد، امید بر این است تحقیق ارائه می
-تفادهاس        و راهنماي خوبی براي گرفته استفاده قرار نیز مورد

ز یکی ا ها باشد.هاي مالی شرکتدگان از اطالعات و صورتنکن
به سوي  یهاي هر تحقیق خوب این است که راهویژگی
االت جدیدي را در ذهن محققان ؤس نموده وهاي آتی باز تحقیق

ک در دانش تئوریاالت بر ؤایجاد نماید تا با پاسخگویی به آن س
که در  هاییین لحاظ تحقیقنظر بیفزایند، بدزمینه موضوع مورد

 به نظر  ضروري  حاضر  تحقیق  ادامه نتایج 
 

 گردد:به شرح ذیل پیشنهاد می ،رسدمی

بررسی نقش استقرار حسابرسی داخلی در بازدهی سهام  .3
 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.شرکت

ته هاي پذیرفنرخ تورم بر بازده سهام شرکت تأثیربررسی  .2
 در بورس اوراق بهادار.شده 
هاي نوع و میزان انتظارات سهامداران از گزارشبررسی  .3

 حسابرسی.
و تجزیه و تحلیل  تحقیق در خصوص میزان شناخت .4

 گذاران از گزارش حسابرس.سرمایه
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