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هاي حسابداري به که به موجب آن حسابداران به دلیل ارائه نکردن استاندارد 1929بحران 
هاي رویه، مورد انتقاد شدید قرار گرفتند، سبب شد تا ارائه صورت خصوص در زمینه همسانی

پس از این . هاي سهامی، در بورس نیویورك ضرورت یابدشرکت وسیلهبه سابرسی شدهمالی ح
هایی که براي اولین بار از همه شرکت 1933در سال سازمان بورس نیویورك  ،بحران

هاي مالی حسابرسی شده درخواست پذیرش در بورس نیویورك را داشتند، خواست تا صورت
      رسان بایستی در مورد منصفانه بودن و رعایت اصلدر این حسابرسی، حساب. ارائه کنند

  هاي مالی طبق داشتند که صورتکردند، و براي نخستین بار اعالم میرویه اظهارنظر میثبات
  .]25[اند هاي پذیرفته شده حسابداري تهیه شدهرویه

بطور  اخیراً ،)2007(به نظر قوش  الزامی شد، 1929جب بحران مو بهکه  مستقلحسابرسی 
 ،استمعتقد وي . مورد توجه قرار گرفته است به عنوان یک مکانیسم نظارت شرکتی شایانی

مکمل یا جانشین یکدیگرند و هر دو ارزش شرکت را  سازمانیبرونسیستم نظارت داخلی و 
ن این دو سیستم بر وجود یک رابطه جانشینی بی همچنین قوش،. دهندتحت تأثیر قرار می

نیز دار بین سیستم نظارت داخلی و ارزش شرکت بر وجود یک رابطه معنی رد ونظارتی تأکید ک
تواند بر ارزش ، به دلیل تأثیري که میمستقلدر واقع حسابرسی یا نظارت . اشاره داشت

هاي نظارت روابط بین سیستم، 1شکل . ها داشته باشد از اهمیت باالیی برخوردار استشرکت
  .]24[د هدمیش شرکت را نشان و ارز سازمانینبروداخلی، 

فرد . هاي بشر جهت پیشرفت وتولید علم استیکی از الزمهوجود اطالعات مالی قابل اتکا، 
گیرد، بانکداري که در مورد تأیید یک گذاري که تصمیم به خرید یا فروش سهام میسرمایه

هاي مالیاتی ظهارنامها بهگیرد، و دولتی که براي وصول درآمد مالیاتی تقاضاي وام تصمیم می
در بیشتر . تهیه شده است دیگرانکنند که توسط ، همگی بر اطالعاتی تکیه میکنداتکا می

 اطالعات متفاوت کنندگان از آنهاي استفادهکنندگان اطالعات با هدفهاي تهیهموارد هدف
دي با صالحیت نیاز به وجود حسابرسان مستقل در چنین استداللی مستتر است، یعنی افرا. است
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شود تصویري اي که بتوانند مشخص کنند اطالعات مالی که بر آن اتکا میو صداقت حرفه
کنندگان و بر تضاد منافع بین تهیه افزون. ]1[مطلوب و کامل از واقعیت امر است یا خیر 

هاي مالی، کننده صورتکننده از تهیههاي مالی، دوري استفادهکنندگان صورتاستفاده
گیرندگان، هاي مالی بر روي تصمیمچیدگی معامالت اقتصادي، و تأثیر مورد انتظار صورتپی

بنابراین، به دلیل نیاز به حسابرسی و  .شوندعواملی جهت تقاضا براي حسابرسی محسوب می
کنندگان از آن به دلیل اینکه گزارش حسابرسی پل ارتباطی بین حسابرس و استفاده همچنین

کنندگان، قابل فهم، عینی و منبع اطالعاتی این گزارش بایستی از دید استفاده شود،محسوب می
ارتباط در اینجا به این معنی است که گزارش حسابرسی باعث تغییر در . مربوط به شمار آید

. کنندگان به گزارش حسابرسی التفات نخواهند کردشود، در غیراین صورت استفاده هاتصمیم
این است که گزارش حسابرسی داراي محتواي اطالعاتی  هاگیريتصمیم و منظور از تأثیر بر

دهی و اعتبار هايگیريتصمیم گذاري،سرمایه هايگیريتصمیمباشد، به عبارت دیگر بتواند بر 
  .]11[قیمت سهام تأثیر بگذارد 

  سازمانیارتباط بین ارزش شرکت، نظارت داخلی و برون: 1 شکل
  

  
  
  
  
  

و تأثیر آن بر  سازمانیبرونحتواي اطالعاتی گزارش حسابرسی یا نظارت بحث مربوط به م
ها، سازمان بورس کننده استانداردتواند براي مجامع وضعگیرندگان، میارزش شرکت و تصمیم
چرا . برخوردار باشد سزاییاز اهمیت ب پژوهشگرانگذاران و ها، سرمایهاوراق بهادار، شرکت
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 ،جهت این به .گیري را تسهیل کندتواند فرآیند تصمیمهم میکه آگاهی از این موضوع م
د به طور خاص به بررسی محتواي اطالعاتی گزارش نسعی دار مطالعهدر این پژوهشگران 

  .دنبپرداز در بورس اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفته شده شرکت یمشروط حسابرس
  

  پژوهشپیشینه 
که به  ،نظر کارشناسان مستقلسی تأثیر اظهاری به بررپژوهشدر ) 1377(شباهنگ و خاتمی 

ها عنوان شده بود، روي قیمت هاي مالی ساالنه شرکتصورت شروط حسابرسی بر صورت
جهت  آنان. گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پرداختندسهام و همچنین تحلیل

را به کار  مطالعه رویدادي روش ،ارزیابی تأثیر گزارش مشروط حسابرسی بر روي قیمت سهام
نتیجه این بررسی . بهره جستند غیرعاديجهت محاسبه سود از مدل بازار در این راستا  گرفته و

 نتایج نشان داد کههمچنین، . بودوجود رابطه بین شروط حسابرسی و قیمت سهام  نشان دهنده
 مورد توجه قرار  مالی خود هايگیريتصمیممشروط حسابرسی را در  هايکارگزاران گزارش

  .]5[ دهندنمی
تأثیر گزارش حسابرسی مستقل در "ی با عنوان پژوهشدر ) 1383(حساس یگانه و مدنی 

به بررسی محتواي اطالعاتی گزارش حسابرسی  ")هاي ایرانبانک(دهندگان گیري اعتبارتصمیم
و  اعطاي اعتبار هايگیريبین تصمیم يدارارتباط معنیپژوهشگران دریافتند که . پرداختند

گیري در سیستم اعتباري موجب مدل مناسب تصمیم نبود .گزارش حسابرسی وجود ندارد
بین مبلغ  .شودمیاعطاي اعتبار گیري از گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم نکردن استفاده

. داري وجود دارداعتبار، نوع اعتبار و شخصیت متقاضی اعتبار و گزارش حسابرسی ارتباط معنی
دهندگان مختلف در خصوص که دیدگاه اعتبار دریافتندمچنین، حساس یگانه و مدنی ه

  .]3[ گیري اعطاي اعتبار یکسان استبکارگیري گزارش حسابرسی مستقل در تصمیم
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ی به بررسی محتواي اطالعاتی کسري ذخایر پژوهشدر ) 1384(حساس یگانه و قاسمی 
 وبین تغییرات قیمت سهام  ایج نشان داد کهنت .مورد اشاره در گزارش حسابرسی پرداختند

      رابطه  هاي گزارش حسابرس مستقل در مورد کسري ذخایر شرکتتغییرات تعداد بند
تغییرات مبلغ کسري ذخایر مورد  وبین تغییرات قیمت سهام  همچنین،. داري وجود نداردمعنی

افشاي مبلغ برآوردي  شاره در گزارش حسابرس مستقل شرکت رابطه معکوس وجود دارد وا
گیري کارشناسان و کسري ذخایر حسابداري در گزارش حسابرس مستقل در تصمیم

  .]2[گذاران مؤثر است گیري سرمایهکارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و تصمیم
رویه را در بورس ی محتواي اطالعاتی شرط مربوط به ثباتپژوهشدر  )1972( باسکین

را بر مبناي تئوري بازار کارا تعیین  خود پژوهشوي روش . ادقرار درد بررسی نیویورك مو
نشان داد که شرط  باسکین پژوهشنتیجه . بهره جستز مدل بازار نیز ادر این راستا کرد و 

کنندگان داراي محتواي اطالعاتی رویه در گزارش حسابرسی براي اکثر استفادهمربوط به ثبات
  .]16[نیست 

مشروط حسابرسی بر  هاياز گزارش یبررسی تأثیر انواع معینبه ی هشپژودر ) 1980(فیرس 
گران اعتبار، در بریتانیا و ایرلند ها و تحلیلبانک مربوط به پرداخت وام هايگیريروي تصمیم

هاي مالی به همراه یکی از چهار نوع ، یک مجموعه از صورتپژوهشجهت انجام . پرداخت
. گران اعتبار فرستاده شدها و تحلیلنمونه بزرگ از بانکمشروط حسابرسی براي یک  گزارش

نتایج نشان داد که دو نوع از شروط حسابرسی، یعنی شرط مربوط به تداوم فعالیت و ارزشیابی 
  .]22[ دهی و تعیین اعتبار بودندوام هايريیگداري بر روي تصمیمها داراي تأثیر معنیدارایی

     ی، تأثیر گزارش حسابرسی، بر روي فرآیندتجرب پژوهشدر یک ) 1983( هوتون
الیایی را مورد هاي استربانک یلهوسبه هاي پرداخت وامگیريتصمیمگیري و نتیجه تصمیم

بدون شرط  و مشروط هاياز گزارش هیچ یکنشان داد که وي نتایج پژوهش  .بررسی قرار داد
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تواند تأثیر نمی هاي مالیصورت گزارش حسابرسی به همراه نکردن ئه یا ارائهاهمچنین ارو 
  .]27[گیري و نتیجه تصمیم داشته باشد داري بر روي فرآیند تصمیممعنی

تأثیر استفاده از اصطالحات و واژگان متفاوت در شش نوع گزارش ) 1988( روبرتسون
نشان  پژوهش نتیجه. گران مالی مورد بررسی قرار دادالعمل تحلیلحسابرسی را بر روي عکس

و  "به با توجه"، "به استثناي"گران مالی بین انواع اصطالحات مختلف مانند که تحلیل داد
که از عبارت  هاییگزارشهمچنین، . شوندداري قائل نمیغیرمشروط تفاوت معنی هايگزارش

  گیرند ودر رتبه باالتري قرار می هاکنند نسبت به دیگر گزارشاستفاده می "به استثناي"
  .]30[ کنندرا بهتر درك می هااین گزارشگران تحلیل

در آمریکا به ارزیابی محتواي اطالعاتی گزارش مشروط ) 1994( آمین و همکاران
براي محاسبه بازده عادي و  هاآن. هاي خارج از بورس پرداختندحسابرسی براي شرکت

فی بازار قبل از العمل منوجود عکس نشان دهندهنتایج . غیرعادي از مدل بازار استفاده کردند
دار در دوره بعد از اعالن گزارش العمل منفی معنینظر مشروط و نبود عکستاریخ اعالن اظهار

  .]12[ بودمشروط 
به ارزیابی تأثیر  1995- 1997در بورس اوراق بهادار شانگهاي در دوره ) 2000( چن و زائو

ي قیمت سهام و بازده گزارش مشروط و غیر مشروط همراه با بند توضیحی حسابرسی بر رو
حاکی  پژوهشنتیجه . ها جهت محاسبه بازده غیرعادي از مدل بازار استفاده کردندآن. پرداختند
. داري وجود داردمذکور و بازده غیرعادي یک رابطه منفی معنی هايکه بین گزارش از آن بود
تفاوت  هاگزارشالعمل بازار نسبت به هر یک از این نشان داد که بین عکسنتیجه همچنین 

  .]18[ داري وجود نداردمعنی
در فرانسه  محتواي اطالعاتی گزارش حسابرسی بررسی در پژوهشی به) 2000( سلطانی

 به روش مطالعه رویدادي و با استفاده از مدل بازار جهت محاسبه بازده غیرعادي،  وي. پرداخت
  ، بازده غیرعادي منفی ویتاریخ انتشار گزارش حسابرس در تاریخ نزدیک به نشان داد که
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دریافت که تکرار گزارش مشروط حسابرسی براي  سلطانی ،همچنین. دارد داري وجودمعنی
  .]32[ سال دوم نیز داراي محتواي اطالعاتی است

العمل بازار سرمایه را در مقابل گزارش مشروط عکس ،در اسپانیا) 2004(پوچیتا و همکاران 
به این نتیحه  نآنا .مطالعه رویدادي مورد بررسی قرار دادند، با استفاده از روش یحسابرس

  .]29[کنندگان ارزش اطالعاتی ندارد رسیدند که گزارش مشروط حسابرسی براي استفاده
 ،ی با هدف ارزیابی ارزش افزوده گزارش حسابرسیپژوهشدر  ،)2007( هربوین و همکاران

 فرض تداوم فعالیت که از بابتاختند پرد حسابرسی هايبه بررسی محتواي اطالعاتی گزارش
داراي  مذکورگزارش  ،مدتبه این نتیجه رسیدند که در کوتاه پژوهشگران. مشروط شده بود

العمل مدت این موضوع، بیانگر وجود یک عکساما نتایج بررسی میان. بار اطالعاتی نیست
العمل عدم وجود عکساز افشاي گزارش مشروط و  پیشماه  12دار بازار در دوره منفی معنی

  .]26[ماه بعد از افشا بود  12بازار در دوره 
، با هدف ارزیابی محتواي اطالعاتی گزارش مشروط )2008(الثانیبیت و همکاران 

ردن، تأثیر گزارش مشروط حسابرسی را بر قیمت سهام مورد  حسابرسی در بورس اوراق بهادار اُ
 بودتأثیر گزارش مشروط بر قیمت سهام نبود  دهندهآنان نشان  پژوهشنتیجه . بررسی قرار دادند

]11[.  
  

  نظر حسابرسیاظهار
اي است که از آن طریق حسابرس، نظر خود را در باب قابلیت اعتماد گزارش حسابرسی وسیله

اظهار نظر گزارش و  . ]11[کند کنندگان از آن گزارش منتقل میاستفاده هاي مالی بهصورت
  :صورت زیر تبیین کرد توان بهحسابرسی را می

محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاري، گزارشی است که در آن، حسابرسان 
دهی حسابرسان در قالب  شهادت. کنندمیهاي مالی صاحبکار ارائه  نسبت به صورت
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شهادت بیانگر اظهارنظر و عقیده حسابرس در . شود ها بیان میاي آن اظهارنظر حرفه
. شده با معیارهاي از قبل تعیین شده است اطالعات گزارشرابطه با میزان انطباق 

دهی عبارت است از گزارش قضاوتی، بر مبناي شواهد متقاعدکننده، توسط  شهادت
فردي مستقل، ذیصالح و مطلع، در خصوص درجه انطباق تمامی جوانب بااهمیت 

ده اطالعات حسابداري گزارش شده توسط یک بنگاه با معیارهاي از قبل تعیین ش
]10[ .  

اي حسابرس، اظهارنظر مستقل و کارشناسانه  ترین خدمت حرفه ترین و با ارزش بنابراین، مهم
هاي استانداردطبق  بر رسانخالصه انواع اظهارنظر حساب. هاي مالی است درباره مطلوبیت صورت

  : ، به شرح زیر استایران حسابرسی
-برسد صورت  نتیجه  این  به  رسحساب  اظهار شود که  باید در مواردي  :نظر مقبول

  نحو مطلوب به   حسابداري  استانداردهاي  ، طبق بااهمیت  هاي جنبه  ، از تمام مالی  هاي
تغییر   هر گونه  که  است  بیانگر آن  طور ضمنی به   همچنین  نظر مقبول . است  شده  ارائه

  نحوي  ها، بهو آثار آن  حسابداري  بر استانداردهاي مبتنی   هاي و رویه  در اصول
  .]6[ است  و یا افشا شده  درج  مالی  هايو در صورت  تعیین  مناسب

  کند نظر مقبول می  گیري نتیجه  حسابرس  اظهار شود که  باید هنگامی  :نظر مشروط
  در دامنه  یا محدودیت  با مدیریت  توافق  عدم  تواند اظهار شود، اما اثر هر گونه نمی

  اظهارنظر مردود یا عدم  مستلزم  که  نیست)  اساسی(و فراگیر   بااهمیت  چنان  رسیدگی
،  مورد شرط  آثار موضوع " استثناي به"  باید با عبارت  نظر مشروط.  اظهارنظر شود

  .]6[ اظهار شود
  در دامنه  محدودیت  اثر احتمالی  شود که  ارائه  باید هنگامی :اظهارنظر  عدم

    به  نتواند نسبت  حسابرس  باشد که)  اساسی(و فراگیر   بااهمیت  چنان  امیا ابه  رسیدگی
  .]6[ اظهارنظر کند  مالی  هايصورت
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  چنان  مالی  هايبر صورت  توافق  اثر عدم  شود که  ارائه  باید هنگامی  :نظر مردود
  گزارش  برسد که  نتیجه  این  به  حسابرس  که  است)  اساسی(و فراگیر   بااهمیت
  نیست  ، کافی مالی  هايصورت  یا ناقص  کننده گمراه  ماهیت  افشاي  براي  مشروط

]6[.  
  

  محتواي اطالعاتی
تواند بر گیرنده آن اثر شگرف هایی که میتوان بدین گونه تعریف کرد، دادهاطالعات را می

گیرنده پیامی بدهد میمگذشته از این اطالعات باید عدم اطمینان را کاهش دهد، به تص. بگذارد
  آن اطالعات بیشتر باشد و بتواند به صورت بالقوه بر  آوريجمعکه ارزش آن از هزینه 

  .]25[ گیرد اثر بگذاردکه فرد می هاییتصمیم
بیور، . د بودبرخوردار باشند داراي محتوا خواه باالهاي بنابراین، اطالعاتی که از ویژگی

با . کندتعریف می یر در انتظارات مربوط به نتیجه یک رویدادن تغیبه عنوا محتواي اطالعاتی را 
توجه به این مفهوم، گزارش مشروط حسابرسی هنگامی داراي محتواي اطالعاتی است که 

آینده اوراق بهادار را تغییر دهد، ) قیمت(گذاران در مورد توزیع احتمال بازده انتظارات سرمایه
 ،همچنین. نقطه تعادلی قیمت جاري بازار شوداشد که باعث تغییر اي بو این تغییر باید به گونه

کند که نه تنها باید تغییر در انتظارات وجود داشته باشد بلکه باید این تغییر به اندازه بیان می بیور 
، گزارش مشروط بنابراین. گیرندگان شودکافی بزرگ باشد تا بتواند منجر به تغییر رفتار تصمیم

عرضه  گذاران بلکهنه تنها انتظارات سرمایه ی داراي محتواي اطالعاتی است کهحسابرسی زمان
  .]17[یر دهدیتغ نیزو تقاضاي سهام را 

  
  مدل بازار
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در طی دوره مورد رسیدگی یک  کند که حداقلارائه می نظر مشروطاظهارهنگامی  حسابرس
هاي مالی تقویم و در صورتتواند یا مایل نیست آن را اهمیتی که مدیریت نمیعدم قطعیت با

ها ممکن است که قبل یا در زمان انتشار قطعیت عدماین . منعکس کند، وجود داشته باشد
در صورتی که بازده . غیرعادي ظاهر شوند) منفی(گزارش مشروط حسابرسی به صورت بازده 

که  توان چنین استدالل کردغیرعادي با انتشار گزارش مشروط حسابرسی همزمان شود، می
  .]19[گزارش حسابرسی داراي محتواي اطالعاتی است 

وجود بازده غیرعادي حاصل شده حول تاریخ انتشار گزارش مشروط، بر وجود محتواي 
محتواي  آزمونبنابراین، قدرت . اطالعاتی اضافی ناشی از این گزارش داللت خواهد کرد

بازده غیرعادي، بستگی خواهد داشت  ها براطالعاتی گزارش به تاریخ رویداد و تأثیر سایر متغیر
]19[.  

ی که به عنوان ، در این پژوهش سه عامل عمده از عوامل)1982(ایلیوت  با پژوهش مشابه
منتظره و هاي غیرصنعت، درآمد هايویژگیگذارند شامل ها بر روي بازده تأثیر مییرسایر متغ

هاي صنعت و درآمدهاي ویژگی جهت کنترل. شودمی، اعمال کنترل ياقتصاد متغیرهاي کالن
هاي مورد استفاده معیار. شوداستفاده می) جفت کردن تطبیقی(گیري جفتی از نمونهمنتظره، غیر

به همین  .سهام سودها، سود خالص، سود انباشته و میزان فروش، دارایی: در این راستا عبارتند از
پیش گفته از لحاظ آماري با هم تفاوت هاي که از بابت معیار کنترلدو گروه تجربی و  ،منظور
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شرکت بینداري نداشته باشند، از معنی

هاي داراي گزارش مشروط شایان ذکر است که گروه تجربی از میان شرکت. ]20[خواهند شد 
  .شوندانتخاب می مقبولهاي داراي گزارش از میان شرکت کنترلحسابرسی و گروه 

داري تأثیر معنی) متغیرهاي کالن اقتصادي( نشان داد عامل بازاردر پژوهشی ) 1966(کینگ 
جهت کنترل تأثیر این عامل بر بازده اوراق بهادار نیز از  بنابراین، .]28[بر روي قیمت سهام دارد 
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 ،پژوهشنوان یک متغیر عامل بازار به عبا وارد کردن در واقع . مدل بازار استفاده خواهیم کرد
  .]20[ تأثیر آن کنترل خواهد شد

راق بهادار به سبب او بازدهگیرد که تغییر در فرض اصلی در این مدل بر پایه این قرار می
  :استمدل بازار به شرح زیر . ]25[ گیردتغییر در بازده کل بازار صورت می

  
جمله باقی  ، tبازده پرتفوي بازار در دوره  ، tدوره در  iبازده سهم  که در آن 
  .]29[ است ریسک سیستماتیک زعبارت ا مقدار ثابت و  ، tدر دوره  iمانده از سهام 

  
  تاریخ رویداد

این رویداد  وقوعجهت ارزیابی محتواي گزارش مشروط حسابرسی، نیاز است که ابتدا تاریخ 
مشخص شود تا بتوان تأثیر آن را بر روي بازده اوراق بهادار حول همان تاریخ مورد بررسی قرار 

رویداد مذکور بر روي بازده اوراق بهادار به  وقوعتعیین زمان مناسب جهت ارزیابی تأثیر . داد
توان نمی ،طور کلی به. بستگی داردکنندگان از اطالعات حاضر در بازار زمان آگاهی استفاده

  .]20[رویداد مذکور را تعیین کرد  وقوعتاریخ دقیق 
هاي ثبت شده نزد سازمان بورس  با توجه به دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکت

 تعیین  به شرح زیررویداد افشاء گزارش مشروط حسابرسی  وقوعتاریخ اوراق بهادار تهران 
  .شودمی
مکلف است  )راق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشدناشري که او( ناشر بورسی«

هایی که توسط سازمان  هاي مالی زیر را مطابق استانداردهاي ملی و یا فرم ها و صورت گزارش
  ».]4[ هاي مقرر تهیه و افشا نماید مهلتشود، ظرف  ارائه می
روز قبل  10هاي مالی ساالنۀ حسابرسی شدة شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل  صورت«

 ».]4[ ماه پس از پایان سال مالی 4از برگزاري مجمع عمومی عادي و حداکثر 
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مجمع هاي مالی در با توجه به این دستورالعمل و با توجه به این موضوع که تا صورت
 ،، تاریخ افشاي گزارش مشروطشدد براي عموم افشاء نخواهد عمومی مورد بررسی قرار نگیر

  .شودته میگرفتاریخ مجمع در نظر 
بازده  تاریخ مجمع، از بعد بایستی ،گزارش مشروط محتواي به طور کلی جهت ارزیابی

در  سپس را براي دو گروه تجربی و کنترل محاسبه کرد و گزارش منبعث از آن غیرعادي
توان نتیجه می داري وجود داشته باشد،آن دو گروه تفاوت معنی غیرعاديبین بازده صورتی که 

 پژوهش زمانی محدوده .گزارش مشروط حسابرسی داراي محتواي اطالعاتی استکه  گرفت
  .متناسب با شکل زیر خواهد بود

  
1386-1385  

   مجمعقبل از روز  100دوره تخمین شامل        تاریخ مجمع          مجمع          پس از روز 30
  

  هاروش پژوهش و گردآوري داده
رویدادي و طرح پس  از رویکرد پس همچنین،. است تجربی  شبه از نوع این پژوهش کاربردي و

 ها از محیطی که به گونهشود که داده از این روش زمانی استفاده می. شودآزمون استفاده می
به . اي که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده، فراهم شودطبیعی وجود داشته یا از واقعه

گر در جست و جوي  رود که پژوهش هایی بکار می ژوهشبیان دیگر، این روش براي انجام پ
بنابراین، این نوع طرح . علت یا علل روابط معینی است که در گذشته رخ داده و تمام شده است

 .]9[پژوهش از روایی بیرونی باالیی برخوردار است 
. ودش اي استفاده می ها و اطالعات، از روش کتابخانه آوري داده در این پژوهش براي جمع

آوري اطالعات مورد نیاز بخش مبانی نظري به گونه عمده از مجالت تخصصی براي جمع
هاي اطالعاتی ها و اطالعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانک سایر داده التین، و براي گردآوري
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افزارهاي   هاي هفتگی و ماهنامه سازمان بورس و نرم سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش
  .دنا سهم، صحرا و تدبیر پرداز استفاده شده است

  
  هابیان مسئله و فرضیه

  :داردبیان می "هاي مالیهدف صورت"با موضوع،  ایران 1استاندارد حسابداري شماره 
هاي مالی، ارائه اطالعاتی تلخیص و طبقه بندي شده درباره وضعیت هدف صورت

تجاري است که براي طیفی  مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیري مالی واحد
هاي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادي مفید کنندگان صورتگسترده از استفاده

هاي مالی همچنین نتایج ایفاي وظیفه مباشرت مدیریت یا صورت. واقع شود
 دهدحسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است نشان می

]7[.  
    هدف و اصول کلی حسابرسی" با عنوان، ایران ي حسابرسیاستانداردها 20بخش
هاي مالی، موضوع، هدف حسابرسی صورتبا  ")1386تجدید نظرشده (هاي مالی صورت

  :آمده است که
که آیا  این  باره هاي مالی این است که حسابرس بتواند درهدف حسابرسی صورت

انداردهاي حسابداري، اهمیت، طبق است هاي با هاي مالی از تمام جنبهصورت
  .نظر کندخیر، اظهار یا است   شده  تهیه

خدمت . است بخشی  هاي مالی یکی از انواع خدمات اطمینانحسابرسی صورت
بخش خدمتی است که طی آن حسابرس نظر خود را درباره حاصل  اطمینان
پیش تعیین شده، براي  اساس معیارهاي از  گیري یک موضوع براندازه یا ارزیابی

  .]6[ کند نظر، اظهار می کنندگان مورد  فزایش اطمینان استفادها
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      استانداردهاي حسابداري ایران، بر لزوم افشاي اطالعات مورد نیاز 1بیانیه شماره 
به دالیلی از قبیل جدایی . گیري تأکید داردهاي مالی، جهت تصمیمکنندگان از صورتاستفاده

کنندگان اطالعات، تضاد منافع بین کنندگان اطالعات از تهیهمالکیت از مدیریت، دوري استفاده
 هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهرانالعملکننده اطالعات و غیره، دستورکننده و استفادهتهیه

که قبل از ارائه  کندموظف میهاي بورسی را ، شرکت)که در مباحث قبلی به آن اشاره شد(
اي به نام حسابرس مستقل، ها را توسط اشخاص خبرهنکنندگان، آاطالعات به استفاده

اي حسابرس را به نظر حرفهحسابرسی کرده و سپس اطالعات حسابرسی شده به ضمیمه اظهار
استانداردهاي حسابرسی ایران،  از طرف دیگر، طبق. کنندکنندگان از اطالعات ارائه استفاده

اهمیت این هاي با د انطباق تمام جنبهنظر در موراظهار هاي مالیهدف از حسابرسی صورت
  .استهاي حسابداري ها با استانداردصورت

بحث اصلی پژوهش حاضر این است که آیا اطالعات فراهم شده توسط حسابرسان  ،بنابراین
در  پذیرفته شدههاي هاي مالی شرکتاهمیت صورتهاي باجنبه انطباق عدم در زمینه انطباق یا

کنندگان از هاي حسابداري ایران، مورد توجه استفادهتهران با استانداردبورس اوراق بهادار 
به عبارت دیگر، آیا گزارش حسابرس مستقل در مورد  گیرد یا خیر؟هاي مالی قرار میصورت
گنندگان در بورس اوراق بهادار تهران، براي استفاده پذیرفته شدههاي هاي مالی شرکتصورت

  یا محتواي اطالعاتی هست یا خیر؟ ها داراي باراز آن صورت
به دلیل گستردگی بحث مذکور، ما در این پژوهش تنها به بررسی محتواي اطالعاتی 

بنابراین، مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که . گزارش مشروط حسابرسی خواهیم پرداخت
هاي صورتگیرندگان، داراي بار اطالعاتی مازاد بر براي تصمیمی آیا گزارش مشروط حسابرس

  هاي همراه هست یا خیر؟مالی و یادداشت
  :پژوهش به شرح زیر است ، فرضیهپژوهشبر اساس سؤال پژوهش، مبانی نظري و پیشینه 

H0 :استداراي محتواي اطالعاتی  گزارش مشروط حسابرسی.  
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H1 : نیستداراي محتواي اطالعاتی گزارش مشروط حسابرسی.  
  

  شپژوهجامعه آماري، نمونه و دوره 
حسابرسی دو گروه تجربی و کنترل شامل  مشروط به منظور بررسی محتواي اطالعاتی گزارش

جامعه مورد . در بورس اوراق بهادار انتخاب شد پذیرفته شدههاي شرکت بیناز  ،شرکت 70
براي دوره زمانی  در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته شده هاي بررسی شامل همه شرکت

اطالعات مربوط و  هاي مالیصورت شرکت که 205ها آن بینابتدا از  ، کهاست 1386-1385
داراي گزارش مقبول و  شرکت 54شرکت  205 بیناز . شدشان وجود داشت انتخاب به قیمت

به دلیل نداشتن اطالعات  شرکت 19شرکت  54از . داراي گزارش مشروط حسابرسی بود بقیه
هاي موجود در گروه توجه به اینکه شرکت با. از نمونه حذف شد قیمت حول تاریخ مجمع

هاي از میان شرکتیافت، ناگزیر  کاهشعدد  35به ) هاي داراي گزارش مقبولشرکت(کنترل 
 که از لحاظ از صنعت مشابه شرکت  35هاي با گزارش مشروط، موجود در گروه شرکت

هاي گروه با شرکتا ترین مقدار رگیري تطبیقی نزدیکهاي پیش گفته جهت انجام نمونهمتغیر
یا شرکت  70نمونه مورد بررسی به  ،بنابراین. به عنوان گروه تجربی انتخاب شد ،کنترل داشت

  .یافت کاهشجفت  35
  

  متغیرهاي پژوهش
  :استهاي پژوهش به شرح زیر متغیر

   .]12[توان بازده واقعی را محاسبه کرد با استفاده از این معادله می: بازده واقعی
     )1(  

، tدر دوره  iقیمت سهام  ، tدر دوره  iنشان دهنده بازده واقعی سهم  که در آن 
  . است t-1در دوره  iقیمت سهام  و  tدر دوره  iسود تقسیمی سهام  
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س اوراق بهادار تهران که محاسبه شاخص کل قیمت در بور معادله:  بازده پرتفوي بازار
  : به قرار زیر است tبه تپیکس معروف است در زمان 

    )2(  
تعداد  ، tدر دوره  iقیمت سهام  ، tبازده پرتفوي بازار در دوره  که در آن 

تعداد سهام  ، t-1در دوره  iقیمت سهام  ،tدر دوره  iسهام منتشره شرکت 
هاي پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد شرکت nو  t-1در دوره  iمنتشره شرکت 

 .]8[است 
با در نظر گرفتن مسئله کنترل عامل بازار، از مدل زیر که به مدل بازار : بازده مورد انتظار

هاي این با وجود محدودیت. فاده خواهد شدعادي استمعروف است جهت محاسبه بازده غیر
گذشته از استقبال شایانی برخوردار  هايپژوهشدر میان ) هاي اولیه آناز جمله فرض(مدل 

؛ 2000؛ سلطانی، 1982؛ بانکز و کینی، 1978؛ فیرس، 1968بوده است، مانند بال و براون، 
                                           .                               2004، پوچیتا و همکاران

دي و ربرآو β́و  άرا تخمین زده و سپس با استفاده از  βو  α، )3(معادله ابتدا با استفاده از 
  . زیمپردامیبه محاسبه بازده مورد انتظار   )4(معادله 

        )3(  
     )4(  

، tدر دوره  iسهم  مورد انتظاربازده  ، tدر دوره  iازده واقعی سهم ب که در آن 
مقدار ثابت  ، tدر دوره  iجمله باقی مانده از سهام  ، tبازده پرتفوي بازار در دوره  

  .]29[ است ریسک سیستماتیک زعبارت ا و 
با بازده مورد انتظار آن،  iاز طریق محاسبه تفاوت بین بازده واقعی سهام : عاديبازده غیر

  : یعنی. ]11[توان به بازده غیرعادي دست یافت می
     )5(  
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  انجام آزمون، تخمین معادالت رگرسیون و هاجهت انجام محاسبات مربوط به متغیر
  .شودمیاستفاده  15نسخه  SPSSو  Excel 2007 هايافزاراز نرم هافرضیه
  
  ي پژوهشهایافته

و مدل گیري جفتی از نمونه هاپژوهش، جهت کنترل سایر متغیرهمان طور که بیان شد در این 
هاي مربوط به معیارهاي مورد نظر جهت تطبیق داده جهت انجام این کار ابتدا .شدبازار استفاده 

) سهام سودها، سود خالص، سود انباشته و داراییفروش،  ،یعنی( گروه تجربی با گروه کنترل 
و رسم نمودار  15نسخه  SPSS ها، با استفاده از نرم افزاربررسی اولیه این داده .شدآوري جمع

Q-Q،  هاي داري تفاوت معیارمعنی آزمونبه همین دلیل براي . بود هاآنبودن نحاکی از نرمال
. شداستفاده  ویتنیمستقل مني ادو نمونهپارامتریک از آزمون نا ،مذکور در دو گروه انتخابی
، به عبارت دیگر نتایج )1 نگاره( تاکید داشتها دار نبودن تفاوتنتایج این آزمون بر معنی

  .د بررسی را مورد تایید قرار دادتطابق و تشابه دو گروه تجربی و کنترل مور ،داريمعنی آزمون

جفتی گیريآزمون معناداري نمونه: 1 نگاره  

سهامسود   
سود 
 فروش خالص

سود 
 انباشته

کل 
  هادارایی

  نوع آزمون

541 
0.401  

530 
0.333  

604 
0.920  

495 
0.168  

604  
0.920  

Mann-Whitney U  
P-Value  

معادله  ،هاي مورد بررسیشرکت جهت برآورد بازده ، نیاز بودقبل از انجام آزمون فرضیه
شده ارائه  2 نگارهدر  نتایج این تخمین .خمین زده شودتها براي همه شرکت) مدل بازار( )4(

  .است

روز  30براي انجام آزمون معناداري تفاوت بازده غیرعادي در دو گروه تجربی و کنترل در 
جهت انتخاب نوع . استفاده شد tاي مستقل پس از انتشار گزارش حسابرس، از آزمون دو نمونه
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هاي هنگامی که آزمون. ها آزمون شدنرمال بودن داده ابتدا) پارامتري یا ناپارامتري(آزمون 
هاي مورد بررسی را تأیید کرد، از ویلک نرمال بودن داده-اسمیرنوف و شاپیرو- کلوموگلروف

  .جهت آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد tاي مستقل آزمون پارامتري دو نمونه
  :شودان میپژوهش،  به دلیل امکان آزمون پذیري به صورت زیر بی فرضیه

H0: µ1= µ2 
H1: µ1≠ µ2 

µ1 =بینی شده براي گروه آزمایشمیانگین تقاضل بازده واقعی و بازده پیش.  
µ2 =بینی شده براي گروه کنترلمیانگین تقاضل بازده واقعی و بازده پیش.  

  .آمده است 3هاي پژوهش در نگاره نتیجه آزمون فرضیه

  ي گروه آزمایش و کنترلتخمین مدل بازار براي شرکت ها: 2 نگاره
 )گزارش مقبول(گروه کنترل  )گزارش مشروط(گروه آزمایش 

  F  P R2آماره  بتا آلفا نماد  F P R2آماره   بتا آلفا نماد
- شخارك 0.81  0.000 797.42 1.03 7903.49- شاراك

33931.86 4.18 1444.0
2  0.000 0.89 

1816.4 0.52 4105.26- کچاد 0.66 0.000 186.84 0.12 744.53- تایرا
1 0.000 0.95 

 0.85 0.000 571.58 0.14 765.50- والبر 0.71 0.000 241.09 0.91 2358.09- ستران
- کاما 0.80 0.000 397.41 0.66 1387.81- سپاها

22523.55 2.63 988.89 0.000 0.83 
 0.78 0.000 355.60 0.06 406.41- خمهر 0.64 0.000 172.00 0.02- 325.49 تپکو

1516.4 0.08 306.03- اکساشپ
 0.76 0.000 284.54 1.48- 20929.98 سصوفی 0.86 0.000 9

- دفارا 0.78 0.000 766.89 0.03 124.97- فاراك
12684.92 1.48 702.53 0.000 0.83 

1357.3 0.86 5402.12- شکربن
 0.84 0.000 566.22 0.21 742.93- دلر 0.92 0.000 1

 0.84 0.000 594.87 0.20 606.66- دارو 0.79 0.000 501.01 0.20 337.39 فالوم
1618.0 0.55- 11208.92 سکرما 0.77 0.000 675.55 1.08 8395.40- دجابر

8 0.000 0.91 
 0.75 0.000 388.69 0.16 1254.56- کقزوي 0.76 0.000 293.49 0.12- 1648.60 شکف
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1632.1 0.08 252.95- لخزر
1102.1 0.05- 689.88 خشرق 0.87 0.000 0

2 0.000 0.89 
2109.3 0.02 128.33- خرینگ

 0.74 0.000 265.10 0.33 2795.76- لبوتان 0.89 0.000 6
 0.86 0.000 635.38 0.08- 1039.60 خاذین 0.73 0.000 284.29 0.13- 1549.57 فسرب
 0.80 0.000 502.88 0.24 955.82- غبهنوش 0.78 0.000 347.80 0.09 262.67- ختراك
1040.1 0.39 3041.90- فلوله

 0.74 0.000 280.40 1.52- 15156.54 خموتور 0.89 0.000 8
 0.84 0.000 846.93 0.16 709.80- دزهراوي 0.80 0.000 361.18 0.14 575.88- تکمبا
- فرآور

 0.70 0.000 237.88 0.01 10.17- دتماد 0.83 0.000 494.98 5.05 44989.12
 0.71 0.000 242.10 0.16- 1895.93 بنیرو 0.79 0.000 369.53 0.11 657.72- غشهد
- چکارن 0.80 0.000 381.30 0.11- 2208.52 خاهن

21380.72 2.57 405.86 0.000 0.76 
- دسینا 0.85 0.000 530.76 0.32 2767.66- مداران

21380.72 2.57 405.86 0.000 0.76 
1207.0 0.10- 1214.01 آکنتور 0.92 0.000 987.00 0.41 1110.40- دعبید

2 0.000 0.91 
 0.75 0.000 470.73 0.47 3332.10- قنقش 0.88 0.000 814.88 1.41 7482.06- دکوثر
 0.84 0.000 679.92 0.12 741.67- دشیمی 0.66 0.000 172.27 0.35 1455.79- کماسه
 0.74 0.000 324.93 0.04- 579.20 کگاز 0.70 0.000 222.83 0.32- 10160.75 خزامیا

- داسوه 0.80 0.000 284.48 0.00 1230.47 ختخری
18504.90 2.12 406.56 0.000 0.76 

1211.0 0.01 68.38- فوکا 0.71 0.000 223.09 0.28- 4352.41 پسهند
0 0.000 0.83 

 0.80 0.000 423.85 0.47 2290.81- چکاوه 0.64 0.000 216.44 0.01- 245.69 کبافق
- دفرا 0.85 0.000 864.78 0.20 1777.48- دیران

12684.92 1.48 702.53 0.000 0.83 
 0.80 0.000 604.15 0.00 28.13 شکلر 0.76 0.000 520.07 0.03- 474.84 غنوش
 0.71 0.000 251.67 0.22- 2400.82 کطبس 0.66 0.000 172.27 0.35 1455.79- کروي
 0.84 0.000 560.54 0.07 383.96- کمنگنز 0.81 0.000 644.55 0.04- 646.11 تکشا
 0.74 0.000 308.95 0.68- 8808.24 خودرو 0.76 0.000 281.73 0.59- 9356.69 خساپا
 0.80 0.000 385.44 0.11 960.68 خاور 0.82 0.000 524.33 0.21 1762.78- وکار

 0.86 0.000 592.59 0.01 39.04 سرود 0.88 0.000 801.87 0.04- 456.48 سکارون



19 
 

 

  پژوهش آزمون فرضیه: 3 نگاره
P-Value  آمارهt اي آزمون دونمونه

  t 0.496  0.685مستقل 

به این  .است H1و پذیرش  H0، حاکی از رد 3 نگارهارائه شده در  ،هانتایج آزمون فرضیه
گزارش مشروط حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران، داراي بار اطالعاتی براي "معنی که 
  ".ی نیستهاي مالکنندگان از صورتاستفاده

  
  گیرينتیجه

بررسی تأثیر گزارش مشروط حسابرسی بر روي قیمت و بازده سهام  حاضر هدف از پژوهش
در پژوهش سعی شد تا با بررسی  .هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودشرکت

 پسروز  30تفاوت بازده غیرعادي حاصل از انتشار گزارش مشروط حسابرسی در فاصله زمانی 
از انتشار گزارش، به این سؤال که آیا گزارش مشروط حسابرسی داراي بار اطالعاتی است یا 

 هايویژگیپژوهشگران جهت کنترل سایر متغیرها شامل،  ،در این راستا. خیر؟ پاسخ داده شود
گیري جفتی و مدل بازار منتظره و متغیرهاي کالن اقتصادي از نمونههاي غیرصنعت، درآمد

  .کردنداستفاده 
عادي حاصل از انتشار دار بین بازده غیرهاي پژوهش بیانگر نبود وجود تفاوت معنییافته

توان ادعا به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می. گزارش مشروط و مقبول حسابرسی است
کنندگان، داراي براي استفاده ،کرد که گزارش مشروط حسابرسی نسبت به گزارش مقبول

  .ها نیستي اطالعاتی افزون بر سایر گزارشمحتوا
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، حساس یگانه و مدنی )1377(شباهنگ و خاتمی  هايپژوهش هايیافته ، باپژوهش هیجنت
و ) 2004(، پوچیتا و همکاران )1988(، روبرتسون )1983(، هوتون )1972(، باسکین )1383(

  .دهدد تأیید قرار میمور ها رادر یک راستا و نتیجه آن) 2008(الثانیبیت و همکاران 
کنندگان از دهاند دلیلی براي توجه نکردن استفتوانمی به نظر پژوهشگران عوامل زیر

  :باشدهاي مالی به گزارش مشروط حسابرسی صورت
  . کنندگان از مندرجات گزارش حسابرسگذاران و استفادهبه موقع سرمایه نشدن آگاه) 1
  .چنین اطالعاتی نبودن در دسترس) 2
تحلیل گزارش حسابرسی و اعمال  و کنندگان جهت تجزیهنداشتن دانش کافی استفاده )3

  .گذاريمربوط به سرمایه هايآن در تصمیم
  .در بورس اوراق بهادار تهران گذارانسرمایهآموزش ندیدن ) 4
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