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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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چکیده
 شناخت تأثیر شرطهاي مندرج در ﮔزارش ﺣساﺑرسی،هدف این تحقیق
مشروط ﺑر ﺑازده سﻬام شرکتهاي پﺬیرﻓتﻪ شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار
 جامعﻪ آماري تحقیق را شرکتهاي پﺬیرﻓتﻪ شده در ﺑﻮرس.تﻬران است
 تشکیل1331  تا1331 اوراق ﺑﻬادار تﻬران در ﺑازه زمانی سالهاي
 ﺑﻪ منظﻮر انتخاب نمﻮنﻪ از قاعده ﺣﺬف سیستماتیک استفاده.میدهند
ﮔردیده و دادههاي آماري تحقیق از طریق آزمﻮنهاي آماري ضریب
، زوجی و آزمﻮن عالمت زوج نمﻮنﻪاي یا ویلکاکسﻮنt همبستگی و آزمﻮن
 نتایج ﺣاصل از آزمﻮن ﻓرضیﻪهاي.مﻮرد تجزیﻪ و تحلیل قرار ﮔرﻓتﻪاند
تحقیق ﺑیانگر این است کﻪ ﺑین شرطهاي منعکس در ﮔزارش ﺣساﺑرسی و
 ﺑا استناد ﺑﻪ،ﺑازده سﻬام راﺑطﻪ مثبت معنیدار وجﻮد ندارد؛ ﺑﻪ عبارت دیگر
نتایج مزﺑﻮر میتﻮان ادعا نمﻮد کﻪ ﮔزارش ﺣساﺑرس مقبﻮل در مقایسﻪ ﺑا
 ﺑراي استفادهکنندﮔان از اطالعات مالی،ﮔزارش ﺣساﺑرسی تعدیل شده
.داراي محتﻮاي اطالعاتی ﺑیشتري ﺑرخﻮردار نمیﺑاشد
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مقدمه
تأثیر اظﻬارنظر ﺣساﺑرسان ﺑر قیمت سﻬام ،ﺑﻪ همراستایی
اظﻬارنظر ﺣساﺑرس ﺑا دیدﮔاهها و نظرات سرمایﻪﮔﺬاران و
سﻬامداران ﺑستگی دارد .در صﻮرتی کﻪ نظر ﺣساﺑرس ﺑا نظر
سﻬامداران و سرمایﻪﮔﺬاران متفاوت ﺑاشد ،ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ دسترسی
رسمی ﺣساﺑرس ﺑﻪ اطالعات درونسازمانی 1نظریﻪ وي مﻮرد
واکنش سﻬامداران قرار میﮔیرد.
تحقیقات تجرﺑی انجام شده در خصﻮص شرطهاي مندرج در
ﮔزارش ﺣساﺑرسی ﺑﻪ دو ﮔروه تقسیم میﮔردند؛ یک ﮔروه عﻮامل
مؤثر ﺑر تصمیمﮔیري ﺣساﺑرس را جﻬت اتخاذ ﮔزارش مشروط
(ﺑخصﻮص شروط مﻬم و اساسی) مﻮرد مطالعﻪ قرار میدهد و
ﮔروه دیگر اثرات ﮔزارش مشروط را روي ﮔروههاي استفادهکننده
ﺑررسی مینماید .در تحقیقات طبقﻪﺑندي شده در ﮔروه اول می-
تﻮان تأثیر اطالعات منتشر شده صﻮرتهاي مالی در ﮔزارش
مشروط را مالﺣظﻪ نمﻮد ،یعنی اطالعات مالی منتشر شده ،زمینﻪ-
ساز پیشﺑینی و صدور ﮔزارش مشروط تﻮسط ﺣساﺑرسان می-
ﺑاشد.
در تحقیقات ﮔروه دوم ،میزان مفید ﺑﻮدن شروط ﺣساﺑرسی مﻮرد
پژوهش قرار ﮔرﻓتﻪ است .نتایج این تحقیقات ،تأثیر انتشار شروط
ﺣساﺑرسی ﺑر اشخاص مختلف را نشان میدهند ،در ﺣالی کﻪ در
مﻮرد تأثیر آنﻬا روي قیمت ﺑازار و ﺑازده سﻬام تحقیقی انجام نشده
است .نظرات ﺣساﺑرس ممکن است ﺑا ارزیاﺑیهاي قبلی ﺑازار
همسﻮ ﺑاشد و اطالعاتی را منعکس کند کﻪ ﺑازار سﻬام از آنﻬا
مطلع است ،در آن صﻮرت نمیتﻮان شروط ﺣساﺑرسی را ﺑر رﻓتار
اقتصادي چندان مؤثر دانست.
در ﺣالت عکس ،در صﻮرتی کﻪ اظﻬار نظر ﺣساﺑرس ﺣاوي
اطالعاتی ﺑاشد کﻪ ﺑازار از آنﻬا آﮔاهی نداشتﻪ ﺑاشد ،نظیر پیش-
ﺑینی نقدینگی یا وضعیت عملکرد آتی یا سایر ﺑرنامﻪهاي مدیران،
در آن صﻮرت ﺑازار ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ جﻬت مثبت یا منفی اطالعات
واکنش مثبت یا منفی نشان خﻮاهد داد.
تحقیق کریزل ﻓلیک 2در سال  8811نشان داد کﻪ اظﻬارنظر
مبنی ﺑر عدم تداوم ﻓعالیت تﻮسط ﺣساﺑرس در ﺣالی کﻪ ﺑازار
انتظار آن را نداشتﻪ ،ﺑاعث واکنش ﺑازار نسبت ﺑﻪ قیمت سﻬام
میشﻮد .همین نﻮع اظﻬار نظر در صﻮرتی کﻪ ،ﺑازار چنین انتظاري
را از قبل داشتﻪ ﺑاشد ،ﺑاعث واکنش قیمت سﻬام نگردیده است.
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ﺑﻪ طﻮر کلی اظﻬار نظر درﺑاره عدم تداوم ﻓعالیت یک نﻮع
پیشگﻮیی است کﻪ ،ﺑر تصمیمات استفادهکنندﮔان از اطالعات
تأثیر میﮔﺬارد و ﺑﻪ عبارت سادهتر وقتی ﮔزارش ﺣساﺑرس اﺣتمال
ﻓقدان تداوم ﻓعالیت شرکتی را ﺑیان نماید ،این اظﻬارنظر ﺑﻪ ﮔﻮنﻪ-
اي در ارزیاﺑی ﺑازار و تلقی سرمایﻪﮔﺬاران اثر میﮔﺬارد کﻪ ﺑاعث
تسریع مراﺣل تﻮقف عملیات شرکت میشﻮد و در این زمینﻪ پیش
ﺑینی ﺣساﺑرس مزید ﺑر علت میشﻮد و ﺑﻪ واقعیت میپیﻮندد.
ﺑﻪ طﻮر خالصﻪ وظیفﻪ ﺣساﺑرس در اﻓشاء ﺣقایق از یک سﻮ و
اﺣتمال تأثیر نامطلﻮب این اﻓشاء از سﻮي دیگر مﻮجب شده است
تا در تحقیقات ﮔروه اول (ﻓرآیند تصمیمﮔیري) جنبﻪهاي مختلف
مؤثر ﺑر اظﻬارنظر ﺣساﺑرس ،مﻮرد مطالعﻪ قرار ﮔیرد.
مبانی نظری تحقیق
ﺑحران  8898کﻪ ﺑﻪ مﻮجب آن ﺣساﺑداران ﺑﻪ دلیل ارائﻪ نکردن
استانداردهاي ﺣساﺑداري ﺑﻪ خصﻮص در زمینﻪ همسانی رویﻪ،
مﻮرد انتقاد شدید قرارﮔرﻓتند ،سبب شد تا صﻮرتهاي مالی
ﺣساﺑرسی شده ﺑﻪ وسیلﻪ شرکتهاي سﻬامی ،در ﺑﻮرس نیﻮیﻮرک
ضرورت یاﺑد.
پس از این ﺑحران ،سازمان ﺑﻮرس نیﻮیﻮرک در سال 8811
ﺑراي اولین ﺑار از همﻪ شرکتهایی کﻪ درخﻮاست پﺬیرش در
ﺑﻮرس نیﻮیﻮرک را داشتند ،خﻮاست تا صﻮرتهاي مالی ﺣساﺑرسی
شده ارائﻪ کنند .در این ﺣساﺑرسی ،ﺣساﺑرسان ﺑایستی در مﻮرد
منصفانﻪ ﺑﻮدن و رعایت اصل ثبات رویﻪ اظﻬار نظر میکردند و
ﺑراي نخستین ﺑار اعالم میداشتند کﻪ ،صﻮرتهاي مالی طبق
رویﻪهاي پﺬیرﻓتﻪ شده ﺣساﺑداري تﻬیﻪ شدهاند .ﺣساﺑرسی
مستقل کﻪ ﺑﻪ مﻮجب ﺑحران  8898الزامی شد ،ﺑﻪ نظر قﻮش
( ،)9002ﺑﻪ طﻮر شایانی ﺑﻪ عنﻮان یک مکانیسم نظارت شرکتی
مﻮرد تﻮجﻪ قرار ﮔرﻓتﻪ است .وي معتقد است ،سیستم نظارت
داخلی و ﺑرون سازمانی مکمل یا جانشین یکدیگرند و هر دو
ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد .قﻮش ،همچنین ﺑر وجﻮد
یک راﺑطﻪ جانشینی ﺑین این دو سیستم نظارتی تأکید کرد و ﺑر
وجﻮد یک راﺑطﻪ معنادار ﺑین سیستم نظارتی داخلی و ارزش
شرکت نیز اشاره داشت .در واقع ﺣساﺑرسی یا نظارت مستقل ،ﺑﻪ
دلیل تأثیري کﻪ میتﻮاند ﺑر ارزش شرکتها داشتﻪ ﺑاشد ،از
اهمیت ﺑاالیی ﺑرخﻮردار است .وجﻮد اطالعات مالی
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ﺑررسی راﺑطﻪ ﺑین شرطهاي منعکس در ﮔزارش ﺣساﺑرسی ﺑا ﺑازده سﻬام شرکتهاي پﺬیرﻓتﻪ شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار تﻬران

قاﺑل اتکا ،یکی از الزمﻪهاي ﺑشر جﻬت پیشرﻓت و تﻮلید علم
است .ﻓرد سرمایﻪﮔﺬاري کﻪ تصمیم ﺑﻪ خرید یا ﻓروش سﻬام
میﮔیرد ،ﺑانکداري کﻪ در مﻮرد تأیید یک تقاضاي وام تصمیم
میﮔیرد و دولتی کﻪ ﺑراي وصﻮل درآمد مالیاتی ﺑﻪ اظﻬارنامﻪ
مالیاتی اتکا میکند ،همگی ﺑر اطالعاتی تکیﻪ میکنند کﻪ تﻮسط
دیگران تﻬیﻪ شده است (مﻬدوي و غیﻮريمقدم.)8112 ،
بازده سهام
در ﺣال ﺣاضر اغلب مﻬمترین معیار ارزیاﺑی عملکرد مؤسسات،
نرخ ﺑازده سﻬام است کﻪ داراي محتﻮاي اطالعاتی ﺑراي سرمایﻪ-
ﮔﺬاران ﺑﻮده و ﺑراي ارزیاﺑی عملکرد مﻮرد استفاده قرار میﮔیرد.
کاهش این معیار زنگ خطري ﺑراي شرکت است و عملکرد
شرکت را نامناسب و ضعیف نشان میدهد .ﺑازده سﻬام در ﻓرآیند
سرمایﻪﮔﺬاري نیروي محرکی است کﻪ ،ایجاد انگیزه میکند و
ﺑراي سرمایﻪﮔﺬاران یک پاداش محسﻮب میشﻮد .منظﻮر از ﺑازده
کل مجمﻮعﻪ مزایاي است کﻪ در طﻮل سال ﺑﻪ سﻬم تعلق می-
ﮔیرد ،مجمﻮعﻪ این مزایا شامل مﻮارد ذیل است:
 -1اﻓزایش قیمت سﻬام در آخر سال مالی نسبت ﺑﻪ اﺑتداي سال
مالی مﻮرد محاسبﻪ (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سﻬام
شرکت).
 -2سﻮد نقدي ناخالص هر سﻬم طبق مصﻮﺑﻪ مجمع عمﻮمی
صاﺣبان سﻬام کﻪ ﺑعد از کسر مالیات پرداخت میﮔردد.
 -3مزایاي ناشی از ﺣق تقدم خرید سﻬام کﻪ قاﺑل تقﻮیم ﺑﻪ
ارزش است.
 -0مزایاي ناشی از سﻮد سﻬمی یا سﻬام جایزه (اسماعیلی،
.)1331
صورتهای مالی و حسابرسان مستقل
دلیل اصلی وجﻮد ﺣرﻓﻪ ﺣساﺑرسی مستقل ،وظیفﻪ اعتباردهی
است و اعتبار دادن ﺑﻪ صﻮرتهاي مالی ،ﺑﻪ معناي ایجاد اطمینان
از مطلﻮﺑیت ارائﻪ و قاﺑلیت اتکاي آنﻬا است.
ﺑﻪ عبارت دیگر اشخاص خارج از شرکت مانند سﻬامداران،
اعتباردهندﮔان ،دولت و سایر اشخاص عالقمند ،میتﻮانند ﺑﻪ
صﻮرتهاي مالی اتکا کنند .امروزه ارائﻪ صﻮرتهاي مالی
ﺣساﺑرسی شده ﺑراي شرکتهاي تجاري ،روش پﺬیرﻓتﻪشدهاي
است تا نتایج عملیات و وضعیت مالی خﻮد را ﺑﻪ وسیلﻪ آن ﮔزارش
کنند .در ارتباط ﺑا صﻮرتهاي مالی مفروضات ﺑنیادین زیر ﺑراي
ﺣساﺑرس ضروري است:

ـ صﻮرتهاي مالی و سایر اطالعات مالی قاﺑلیت تأیید داشتﻪ
ﺑاشند.
ـ ﻓاقد تبانی و مﻮارد خالف ﺑاشند.
ـ وجﻮد سیستم کنترل داخلی قﻮي هرﮔﻮنﻪ سﻮءاستفاده اﺣتمالی
ﺑااهمیت را از ﺑین میﺑرد.
جﻬت ﮔزارشگري در خصﻮص رسیدﮔی ﺑﻪ صﻮرتهاي مالی
اساسی الزم است استانداردهاي ﮔزارشگري ﺑشرح ذیل رعایت
ﮔردد:
ـ ﮔزارش ﺣساﺑرس ﺑاید تصریح کند کﻪ صﻮرتهاي مالی ،طبق
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.
ـ اطالعات اﻓشاء شده در صﻮرتهاي مالی منطقاً کاﻓی تلقی
میشﻮد مگر آن کﻪ ،خالف آن در ﮔزارش ﺣساﺑرس ﺑیان شﻮد.
ـ و در نﻬایت اظﻬارنظر درﺑاره کلیت صﻮرتهاي مالی در مﻮرد
رعایت اصﻮل پﺬیرﻓتﻪ شده ﺣساﺑداري و از جنبﻪهاي ﺑا اهمیت
آن در ﮔزارش ﺣساﺑرسی ﺑیان میشﻮد (کمیتﻪ ﻓنی سازمان
ﺣساﺑرسی.)1330 ،
صورتهای مالی و مجمع عمومی
مخاطب اصلی صﻮرتهاي مالی در ﺣال ﺣاضر صاﺣبان سﻬام
میﺑاشند و طبق قانﻮن تجارت صاﺣبان سﻬام ﺑین  14الی 04
روز قبل از تشکیل مجمع عمﻮمی جﻬت شرکت در مجمع عمﻮمی
و اظﻬارنظر در خصﻮص صﻮرتهاي مالی و تصﻮیب آن دعﻮت
میشﻮند .تصﻮیب صﻮرتهاي مالی تﻮسط مجمع عمﻮمی عادي
سالیانﻪ ﺑعد از استماع ﮔزارش ﺑازرس قانﻮنی ،از نظر مراجع قانﻮنی
رسمیت مییاﺑد .اشکال اساسی این شیﻮه در نحﻮه ارائﻪ و تصﻮیب
صﻮرتهاي مالی این است کﻪ ،در مﻮاردي صﻮرتهاي مالی مﻮرد
تصﻮیب مجمع عمﻮمی قرار نمیﮔیرد و یا اینکﻪ تغییراتی پیشنﻬاد
میشﻮد کﻪ ،منجر ﺑﻪ تغییر در اطالعات مالی میﮔردد.
این ﺑخش از تغییرات در راستاي رعایت اصﻮل ﺣساﺑداري تﻮسط
ﺣساﺑرس ﺑررسی و اظﻬارنظر نمیﮔردد و همچنین صﻮرتهاي
مالی جدید ﺑا ملحﻮظ نمﻮدن این تغییرات مجدداً منتشر نمیﮔردد.
ﺑناﺑراین صﻮرتهاي مالی میﺑایستی همراه ﺑا مصﻮﺑات مجمع
عمﻮمی عادي صاﺣبان جﻬت اتکاء و اﻓشا کامل مدنظر قرار ﮔیرد
(جﻬانگیر.)1330 ،
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اهداف حسابرس
اهداف ﺣساﺑرس طبق استاندارد  200ﮔزارشگري نسبت ﺑﻪ
صﻮرتهاي مالی عبارت است از:
الف .اظﻬارنظر نسبت ﺑﻪ صﻮرتهاي مالی ،ﺑراساس ارزیاﺑی نتایج
ﺑﻪ دست آمده از شﻮاهد ﺣساﺑرسی کسب شده ،و
ب .ارائﻪ اظﻬارنظر ﺑﻪ صﻮرت شفاف در قالب یک ﮔزارش کتبی،
همراه ﺑا تﻮصیف مبناي آن.
هدف ﺣساﺑرس ارائﻪ نظر تعدیلشده ،صریح و مناسب ،نسبت ﺑﻪ
صﻮرتهاي مالی در مﻮاردي است کﻪ:
الف .ﺣساﺑرس ﺑراساس شﻮاهد ﺣساﺑرسی کسب شده ،ﺑﻪ این
نتیجﻪ ﺑرسد کﻪ صﻮرتهاي مالی عاري از تحریف ﺑااهمیت
نیست؛ و یا
ب .ﺣساﺑرس قادر ﺑﻪ کسب شﻮاهد ﺣساﺑرسی کاﻓی و مناسب
ﺑراي نتیجﻪﮔیري در مﻮرد عاري ﺑﻮدن صﻮرتهاي مالی از
تحریف ﺑااهمیت نباشد (همان منبع)
انواع اظهارنظرهای تعدیل شده
ﺣساﺑرسان ﺑا اظﻬار نظر درﺑاره نبﻮد اشتباهات عمدي یا اصالح
اشتباهات غیرعمدي در صﻮرتهاي مالی ،کیفیت اطالعات
ﺣساﺑداري را ﺑﻪ عنﻮان مبناي تصمیمﮔیري سرمایﻪﮔﺬاران ﺑاال
میﺑرند .ضمناً ﺣساﺑرسان اظﻬارات ضد و نقیض درﺑاره ﺣساب-
هاي شرکت را ﺑررسی کرده و ﺑا اظﻬار نظر خﻮد صحت و سقم
آنﻬا را روشن میسازند .ﺑراي نمﻮنﻪ؛ زمانیکﻪ در مﻮرد ادامﻪ
ﻓعالیت یک شرکت ،تردید وجﻮد دارد ،ﺣساﺑرس ﺑا ﺑررسی
تخمینها و پیشﺑینیهاي ارائﻪ شده درﺑاره آینده شرکت ،اﺣتمال
وجﻮد یا عدم وجﻮد خطر را اعالم میکند .این اعالم نظر ﺑراي
سﻬامدارانی کﻪ اطالعات جانبی از وجﻮد مشکالت در وضعیت
شرکت دریاﻓت کردهاند ،ارزش ﺑسیار زیادي دارد و در تصمیم-
ﮔیريهاي آنﻬا مؤثر واقع میﮔردد .نتایج یاﻓتﻪهاي ﺣساﺑرسان
مستقل در ﮔزارشی ﺑﻪ نام ﮔزارش ﺣساﺑرسی ﺑﻪ شکلهاي
مقبﻮل ،مشروط ،مردود و عدم اظﻬارنظرارائﻪ میشﻮد .تجرﺑﻪ
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نشان داده است کﻪ شکل ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی ،عمدتاً ﺑﻪ شکل
مقبﻮل و یا مشروط تنظیم شده و از شکلهاي مردود و عدم
اظﻬارنظر کمتر استفاده میﮔردد (همان منبع).
ماده  11آیین نامه انضباطی بورس
این آیین نامﻪ مقرر میدارد کﻪ ،ﺣسابها و صﻮرتهاي مالی
شرکت ﺑاید ﺑﻪ ﮔﻮنﻪاي تنظیم ﮔردد کﻪ ،ﺣساﺑرس و ﺑازرس قانﻮنی
نسبت ﺑﻪ آنﻬا اظﻬارنظر مردود و یا عدم اظﻬارنظر ارائﻪ نکرده
ﺑاشد .در آن صﻮرت ﺑالﻓاصلﻪ معامالت سﻬام شرکت متﻮقف و تا
رﻓع مﻮاردي کﻪ مﻮجب ارائﻪ اظﻬارنظر مردود و یا عدم اظﻬارنظر
ﮔردیده است ،ﺑﻪ تشخیص هیئت مدیره سازمان کارﮔزاران ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬادار تﻮقف ادامﻪ خﻮاهد داشت (سازمان ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬادار .)1331 ،
ﺑﻪعنﻮان یک مصداق عملی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار در تاریخ
 1303/1/20معامالت سﻬام  1شرکت پﺬیرﻓتﻪ شده در ﺑﻮرس
را متﻮقف کرد .ﮔزارش ﺣساﺑرسی چﻬار شرکت از نﻮع عدم
اظﻬارنظر و ﮔزارش ﺣساﺑرسی یک شرکت از نﻮع مردود ﺑﻮده
است .از نظر سازمان کارﮔزاران ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار ،ﮔزارش
مردود یا عدم اظﻬارنظر ،نمایانگر اعتبار پایین صﻮرتهاي مالی
است و ﺑﻪ همین دلیل داد و ستد سﻬام شرکتهاي یاد شده
متﻮقف ﮔردید .این کار اصﻮلی و منطقی است ،زیرا داد و ستد ﺑر
مبناي سﻮد هر سﻬم و دیگر اطالعات نامعتبر صﻮرتهاي مالی
ﺑﻪ سﻬامداران ،ﺑﻮیژه سﻬامداران جزء ،صدمات مالی جدي وارد
میکند .این اقدام در ﺑلندمدت ﺑﻪ تقﻮیت سیستمهاي اطالعاتی
شرکتها و در نتیجﻪ ،استحکام پایﻪهاي اطالعاتی ﺑﻮرس کمک
کرده و تأمینکننده شفاﻓیت اطالعات مﻮرد لزوم خﻮاهد ﺑﻮد
(سازمان ﺣساﺑرسی.)1303 ،
در نمایﻪ زیر ،چگﻮنگی تأثیر قضاوت ﺣساﺑرس ﺑر نﻮع اظﻬارنظر
وي ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ماهیت و اهمیت مﻮضﻮعی کﻪ منجر ﺑﻪ تعدیل
شده است و ﻓراﮔیري آثار یا آثار اﺣتمالی آن ﺑر صﻮرتهاي مالی،
تشریح شده است:

نمایه  .1قضاوت ﺣساﺑرس درﺑاره ﻓراﮔیر ﺑﻮدن اثر یا آثار اﺣتمالی ﺑر صﻮرتهاي مالی
ماهیت موضوعی ﮐه منجر به تعدیل شده است

بااهمیت ولی غیر فراگیر

بااهمیت و فراگیر (اساسی)

تحریف ﺑااهمیت صﻮرتهاي مالی

اظﻬارنظر مشروط

اظهارنظر مردود

محدودیت در کسب شﻮاهد
ﺣساﺑرسی کاﻓی و مناسب

اظﻬارنظر مشروط

عدم اظهارنظر

اﺑﻬام(غیر از مﻮضﻮع تداوم ﻓعالیت)

--

عدم اظهارنظر
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در استانداردهاي ﺣساﺑرسی سﻪ نﻮع اظﻬارنظر تعدیلشده ﺑا
عناوین اظﻬارنظر مشروط ،اظﻬارنظر مردود و عدم اظﻬارنظر
مشخص شده است.
تصمیمﮔیري در مﻮرد نﻮع اظﻬارنظر ،ﺑﻪ مﻮارد زیر ﺑستگی دارد:
الف -ماهیت مﻮضﻮعی کﻪ منجر ﺑﻪ تعدیل شده است.
این مﻮضﻮعات شامل مﻮارد زیر است:
 وجﻮد تحریف در صﻮرتهاي مالی.

 محدودیت در کسب شﻮاهد ﺣساﺑرسی کاﻓی و مناسب.
 اﺑﻬام اساسی.
ب  -قضاوت ﺣساﺑرس درﺑارة ﺑا اهمیت یا ﻓراﮔیر ﺑﻮدن آثار وجﻮد
تحریف یا آثار اﺣتمالی محدودیت ﺑر صﻮرتهاي مالی (کمیتﻪ
ﻓنی سازمان ﺣساﺑرسی)8111 ،
نمایﻪ  4راﺑطﻪ ﺑین اهمیت و نﻮع نظري کﻪ اظﻬار میشﻮد را
خالصﻪ کرده است:

نمایه  .2راﺑطﻪ ﺑین اهمیت و نﻮع اظﻬار نظر
سطح اهمیت

اهمیت از نظر تصمیمات یك استفادهﮐننده منطقی

نوع اظهارنظر

بی اهمیت

تصمیمات استفاده کننده اﺣتماالً تحت تأثیر قرار نمیﮔیرد.

مقبﻮل

بااهمیت

تصمیمات استفاده کننده اﺣتماالً ﻓقط هنگامی تحت تأثیر قرار میﮔیرد کﻪ ،اطالعات مﻮرد
نظر ﺑر تصمیم ﺑﻪ خصﻮصی کﻪ قرار است ﮔرﻓتﻪ شﻮد ،داراي اهمیت ﺑاشد.

مشروط

خیﻠی با اهمیت

اکثر یا تمام تصمیماتی کﻪ استفادهکنندﮔان ﺑر اساس صﻮرتهاي مالی اتخاذ میکنند ،تحت

عدم اظﻬارنظر یا

(اساسی)

تأثیر قرار میﮔیرد.

اظﻬارنظر مردود

از نظر مفﻬﻮمی ،تعیین اثر اهمیت ﺑر نﻮع نظري کﻪ اظﻬار می-
شﻮد؛ ﺑسیار ساده است اما در عمل تصمیمﮔیري در مﻮرد اهمیت
واقعی در یک شرایط ﺑﻪ خصﻮص ،یک قضاوت دشﻮار است.
رهنمﻮد ساده و یا چارچﻮﺑی کﻪ ﺣساﺑرس را قادر سازد تا در مﻮرد
این کﻪ چیزي ﺑیاهمیت ،ﺑا اهمیت یا خیلی ﺑااهمیت است تصمیم
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.
مروری بر پژوهشهای خارجی
کیم ایتﻮنن ( )2440در تحقیق خﻮد ﺑﻪ این نتیجﻪ رسید کﻪ ،ﺑازده
غیرعادي معناداري نزدیک ﺑﻪ تاریخ انتشار ﮔزارش ﺣساﺑرسی
وجﻮد دارد .واالس ( )1334در تحقیقات خﻮد نشان داد کﻪ ،وجﻮد
ﺣساﺑرسی نﻪ تنﻬا کیفیت اطالعات مالی ﮔزارش شده را تعیین
میکند ،ﺑلکﻪ این کیفیت را ارتقاء داده و مزایاي اقتصادي
مشخصی ﺑراي سازمان ﮔزارش کننده و اعضاء ﺑرون سازمانی
آن ،ﻓراهم میکند .او ﺑﻮیژه معتقد است کﻪ درک ارزش این مزایا،
ﻓراتر از هزینﻪهاي ﺣساﺑرسی ﺑﻮده و این مﻮضﻮع تﻮضیحی ﺑراي
تقاضاي پیﻮستﻪ و مداوم ﺑراي خدمات ﺣساﺑرسی طی زمان ،ﺣتی
در ﺑازارهاي آزاد میﺑاشد.

اندرسﻮن ،ﻓرانسیس و استﻮکس ( ،)1333در تحقیقات خﻮد نشان
دادند کﻪ ،ﺑﻪ دلیل وجﻮد انگیزههاي متضاد مالکان و مدیران
(تئﻮري نمایندﮔی) ،نظارت ﺑر مدیران و کنترل آنﻬا ،از طریق
مکانیزمهایی نظیر؛ هیئت مدیره و ﺣساﺑرسان مستقل ضروري
است.
ویلیام ( ،)1330در تحقیق خﻮد از نقطﻪنظر استفادهکننده و ﺑازار،
کﻪ اثر شروط ﮔزارش ﺣساﺑرسی را ﺑررسی نمﻮد ﺑﻪ این نتیجﻪ
رسید کﻪ ،شﻮاهد کمی در مﻮرد این نظر کﻪ «شروط ﮔزارش
ﺣساﺑرسی داراي ارزش اطالعاتی هستند» وجﻮد دارد و همچنین
نتیجﻪﮔیري کرده است کﻪ استفاده از زﺑان مبﻬم و تعریف نشده
ﺑﻪ وسیلﻪ ﺣساﺑداران و ﺣساﺑرسان ،پیش از آنکﻪ مناﻓع خاص
استفادهکنندﮔان از ﮔزارش یا کل جامعﻪ را تأمین کند ،مناﻓع
اعضاي ﺣرﻓﻪ ﺣساﺑرسی را تأمین میکند.
کینی و مارتین ( ،)1330اصالﺣات پیشنﻬادي ارائﻪ شده تﻮسط
ﺣساﺑرسان ،ﺑراي اعمال در صﻮرتهاي مالی را در نظر ﮔرﻓتند و
ﺑا یک محاسبﻪ  1درصدي ﺑراي سطح اهمیت ( 1درصد سﻮد
خالص یا  1درصد کل دارایی) ،ﺑﻪ این نتیجﻪ رسیدند کﻪ ،سﻮد
خالص و کل داراییها (در صﻮرت ﺣساﺑرسی نشدن) ،ﺑﻪ میزانی
در دامنﻪ دو تا هشت درصد سطح اهمیت ﻓرض شده ﺑیشتر از
واقع ارائﻪ میشدند.
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کریزل ﻓلیک ( ،)1333در رسالﻪ دکتري خﻮد در خصﻮص اظﻬار
نظر ﺣساﺑرس در مﻮرد تداوم ﻓعالیت شرکت نشان داد کﻪ،
اظﻬارنظر در خصﻮص ﻓقدان تداوم ﻓعالیت تﻮسط ﺣساﺑرس کﻪ
ﺑازار انتظار آن را نداشتﻪ است ،ﺑاعث واکنش قیمت سﻬام می-
شﻮد .در ﺣالی کﻪ همین نﻮع اظﻬارنظر در صﻮرتی کﻪ ﺑازار انتظار
آن را داشتﻪ ﺑاشد ،ﺑاعث واکنش قیمت سﻬام نمیشﻮد.
سلطانی ( ،)2444درتحقیق خﻮد راﺑطﻪ میان انتشار اظﻬارنظر
ﺣساﺑرسی و رﻓتار قیمت سﻬام شرکت را در ﺑازار ﺑﻮرس ﻓرانسﻪ
را مﻮرد ﺑررسی قرار داده و ﺑراي تاریخ انتشار ﮔزارش ﺣساﺑرسی
سﻪ زمان را در نظر ﮔرﻓتﻪ است:
 .1تاریخ امضاي ﮔزارش ﺣساﺑرسی 11روز قبل از تاریخ مجمع
عمﻮمی ساالنﻪ شرکت (مطاﺑق قانﻮن ﻓرانسﻪ).
 .2میانگین تاریخ امضاي ﮔزارش ﺣساﺑرسی و
 .3تاریخ 11روز قبل از مجمع عمﻮمی ساالنﻪ.
تحقیق وي ،وجﻮد ﺑازده غیرعادي معناداري را در اطراف تاریخ
انتشار ﮔزارش ﺣساﺑرسی تأیید کرده و نشان داد کﻪ ،شروط
ﺣساﺑرسی ﺣتی ﺑراي دومین سال نیز داراي محتﻮاي اطالعاتی
است.
مروری بر پژوهشهای داخﻠی
خاتمی ( ،)1301در رسالﻪ دکتراي خﻮد ﺑﻪ ﺑررسی تأثیر شروط
ﺣساﺑرسی ﺑر قیمت سﻬام پرداخت ،متناظر ﺑﻮدن ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ نﻮع
صنعت و مبلغ ﻓروش شرکت ﺑﻪ عنﻮان معیار اندازه شرکت تعیین
ﮔردید کﻪ ،نتایج ﺑدست آمده نشان داد قیمت سﻬام تحت تأثیر
شروط ﺣساﺑرسی قرار میﮔیرد.
یعقﻮﺑیمنش ( ،)1331در تحقیق خﻮد ﺑا عنﻮان «ﺑررسی تأثیر
ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی ﺑر قیمت سﻬام» کﻪ از طریق جمعآوري
پرسشنامﻪ انجام ﮔردید ،نتیجﻪ ﮔرﻓت کﻪ شروط ﺣساﺑرسی ﺑر
قیمت سﻬام تأثیر میﮔﺬارد.
عالمزاده ( ،)1330در تحقیق خﻮد ﺑﻪ ﺑررسی مبالغ ریالی شروط
ﺣساﺑرسی ﺑر قیمت سﻬام پرداختﻪ ،و تاریخ مجمع عمﻮمی را ﺑﻪ
عنﻮان تاریخ انتشار ﮔزارش ﺣساﺑرسی در نظر ﮔرﻓتﻪ است .نتایج
ﺣاصل از این تحقیق نشان داد کﻪ ،مبالغ ریالی شروط ﺣساﺑرسی،
قیمت سﻬام را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
مرادي ( ،)1333ﺑﻪ ﺑررسی تأثیر ﮔزارش مشروط ﺑر قیمت سﻬام
ﺑﻪ این نتیجﻪ دست یاﻓت کﻪ ،ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی ﺑا اظﻬار
نظر مشروط ،قیمت سﻬام را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
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انﻮرخطیبی ( ،)1331در پژوهش خﻮد ﺑﻪ مطالعﻪ تأثیر ﮔزارش-
هاي ﺣساﺑرسان ﺑر قیمت سﻬام در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار پرداخت.
نتایج ﺣاصل از این تحقیق ﺣاکی از آن ﺑﻮد کﻪ ،ﮔزارش
ﺣساﺑرسان ﺑر قیمت و ﺑازده سﻬام تأثیر ندارد.
هلشی ( )1331در تحقیق خﻮد ﺑﻪ ﺑررسی تأثیر ﮔزارش
ﺣساﺑرسی ﺑا اظﻬار نظر مقبﻮل ﺑر ﺑازده سﻬام پرداخت کﻪ نتایج
ﺣاصل شده از این تحقیق نشان داد ،ﮔزارش مقبﻮل ﺣساﺑرسی
تأثیري ﺑر ﺑازده سﻬام ندارد.
فرضیههای تحقیق
در این تحقیق ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ اهداف ،اهمیت تحقیق و مبانی نظري،
ﻓرضیﻪهاي زیر تدوین ﮔردیدهاند:
فرضیه اول :ﺑین شرطهاي طبقﻪﺑندي شده در ﮔروه عدم
تﻮاﻓق ،مندرج در ﮔزارش ﺣساﺑرسی و ﺑازده سﻬام ،راﺑطﻪ مثبت و
معنیدار وجﻮد دارد.
فرضیه دوم :ﺑین شرطهاي طبقﻪﺑندي شده در ﮔروه محدودیت
در رسیدﮔی (ﺑااهمیت و غیراساسی) ،مندرج در ﮔزارش ﺣساﺑرسی
و ﺑازده سﻬام ،راﺑطﻪ مثبت و معنیدار وجﻮد دارد.
روش تحقیق
این تحقیق ،جزء تحقیقات تﻮصیفی (شبﻪآزمایشی) طبقﻪﺑندي و
روش آزمﻮن ﻓرضیﻪهاي تحقیق ،روش تجزیﻪ و تحلیل آماري از
نﻮع تحلیل همبستگی است .روش تحقیق همبستگی یکی از
روشهاي تحقیق زیر مجمﻮعﻪ تحقیقات پیمایشی است .طرح
تحقیق مﻮرد استفاده ،طرح تحقیق پسرویدادي است و هر یک
از ﻓرضیﻪهاي تحقیق ﺑا استفاده از اطالعات واقعی کﻪ ﺑر مبناي
عملکرد واقعی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار در طﻮل دوره زمانی تحقیق
ﺣاصل شده است ،آزمﻮن شدهاند.
تحقیق ﺑﻪ لحاظ هدف ،تحقیقی کارﺑردي است کﻪ نتایج ﺣاصل
از آن میتﻮاند ﺑراي طیف ﮔستردهاي شامل سرمایﻪﮔﺬاران در
ﺑازارهاي مالی ،مسئﻮالن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار ،مدیران پرتفﻮي،
سﻬامداران ،کارﮔزاران ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار ،تحلیلگران مالی و
محققان ﺑازار سرمایﻪ ﺑﻪ منظﻮر ﻓراهم نمﻮدن ﻓضاي شفاف
اطالعاتی ،ﺑﻬینﻪسازي طراﺣی سبد سﻬام ،کمک ﺑﻪ تصمیم-
ﮔیريهاي ﺑﻬینﻪ سرمایﻪﮔﺬاري در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار و ﻓراهم
نمﻮدن اﻓقهاي جدید مطالعاتی ﺑﻪ کار ﮔرﻓتﻪ شﻮد.
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جامعه و نمونهآماری
جامعﻪ آماري این تحقیق کلیﻪ شرکتهاي پﺬیرﻓتﻪ شده در ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬادار تﻬران در ﻓاصلﻪ سالهاي  1331لغایت 1331
میﺑاشد .جﻬت انتخاب نمﻮنﻪ ،از روش ﺣﺬﻓی ﺑا اعمال شرایط زیر
استفاده شده است و در نﻬایت  12شرکت ﺑﻪ عنﻮان نمﻮنﻪ استفاده
میشﻮد:
 .1شرکتهایی کﻪ قبل از سال  1331در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار
تﻬران پﺬیرﻓتﻪ شده و تا پایان سال 1331از تاﺑلﻮ ﺑﻮرس خارج
نشده ﺑاشند.
 .2سال مالی شرکت منتﻬی ﺑﻪ پایان اسفند ماه ﺑاشد و سال مالی
طی دوره پژوهش تغییر نکرده ﺑاشد.
 .3نﻮع ﻓعالیت شرکت از نﻮع شرکتهاي سرمایﻪﮔﺬاري ،واسطﻪ-
ﮔريهاي مالی و ﺑانکها نباشد.
 .0شرکت مﻮردنظر طی دوره پژوهش ،ﻓعالیت مستمر داشتﻪ و
دچار وقفﻪ معامالتی ﺑیشتر از  1ماه نشده ﺑاشد.
 .1شرکت طی دو سال متﻮالی داراي ﮔزارش مقبﻮل و مشروط
ﺑاشد.
متغیرهای تحقیق
ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ﻓرضیﻪهاي تحقیق ،این پژوهش داراي  3نﻮع متغیر
ﺑﻪ شرح ذیل میﺑاشد:
 .1نﻮع اظﻬارنظر ﺣساﺑرسی (متغیر مستقل) :کﻪ در این ﺑررسی
شامل؛ ﮔزارش مقبﻮل و مشروط میﺑاشد.
 .2ﺑازده سﻬام :ﺑﻪ عنﻮان متغیر واﺑستﻪ در نظر ﮔرﻓتﻪ شده است.
 .3متغیر ﮔروه (متغیر مستقل) :کﻪ شامل نﻮع ﮔزارش مشروط
است کﻪ ،از عدم تﻮاﻓق یا محدودیت در دامنﻪ رسیدﮔی ناشی
شده است.
در این تحقیق ﺑراي ﺑررسی تأثیر ﺑندهاي شرط ﮔزارش ﺣساﺑرسی
ﺑر ﺑازده سﻬام ،شرکتهاي مﻮرد ﺑررسی را ﺑراي دو سال متﻮالی
کﻪ در سال اول داراي ﮔزارش مقبﻮل ﺑﻮده و در سال ﺑعد داراي
ﺑند شرط ﺑاشند ،مﻮرد ﺑررسی قرار داده و ﺑازده سﻬام این شرکتها
ﺑراي این دو سال متﻮالی اندازهﮔیري شده است.

روش گردآوری و تجزیه و تحﻠیل دادهها
در تحقیق ﺣاضر ﺑراي ﮔردآوري اطالعات از مناﺑع دست دوم
شامل مطالعات کتاﺑخانﻪاي و اﺑزار روش ﻓیشﺑرداري ،اسناد و
مدارک سازمانی ،ﺑانکهاي اطالعاتی منتشر شده تﻮسط ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬادار تﻬران از قبیل؛ نرم اﻓزارهاي «تدﺑیر پرداز» و «ره-
آورد نﻮین» استفاده شده است .تجزیﻪ و تحلیل و پردازش داده-
هاي ﮔردآوري شده ﺑا استفاده از نرماﻓزار  SPSSو صفحﻪ
ﮔسترده  Excelصﻮرت پﺬیرﻓتﻪ است.
ﺑﻪ منظﻮر تجزیﻪ و تحلیل آماري دادههاي عضﻮ نمﻮنﻪ آماري کﻪ
مرﺑﻮط ﺑﻪ متغیر کمی پژوهش (ﺑازده شرکت) میﺑاشند ،از آماره-
هاي آمار تﻮصیفی همچﻮن میانگین ،میانﻪ ،انحرافمعیار ،ضریب
کشیدﮔی ،ضریب چﻮلگی و نیز ﺑﻪ منظﻮر آزمﻮن نرمال ﺑﻮدن از
آزمﻮن کلمﻮﮔروف ـ اسمیرنﻮف و شاپیرو ـ ویلک استفاده شده
است .سپس ﺑا استفاده از آزمﻮن پارامتریک مقایسﻪ میانگین دو
نمﻮنﻪ واﺑستﻪ ﺑراي شرکتهاي ﺑا ﮔزارش مشروط ﺑا شرط عدم
تﻮاﻓق و آزمﻮن ناپارامتریک آزمﻮن عالمت زوج نمﻮنﻪاي (آزمﻮن
ویلکاکسﻮن) ﺑراي شرکتهاي ﺑا ﮔزارش مشروط ﺑا شرط
محدودیت در دامنﻪ رسیدﮔی و آزمﻮن همبستگی ،از طریق نرم-
اﻓزار  ،ﻓرضیﻪها مﻮرد تجزیﻪ و تحلیل قرار ﮔرﻓتﻪاند.
یافتههای حاصل از تجزیه و تحﻠیل دادهها
توصیف نمونه آماری از نظر نوع اظهارنظر
ﺑنا ﺑﻪ تعریف ،این متغیر ﺑا دو ارزش «مقبﻮل» و «مشروط» در
جامعﻪ آماري مﻮرد مطالعﻪ قرار ﮔرﻓتﻪ است .نمایﻪ  3تﻮزیع ﻓراوانی
نمﻮنﻪ آماري را ﺑﻪ تفکیک سال ﻓعالیت و نﻮع اظﻬارنظر در ﮔزارش
ﺣساﺑرسی نشان داده است.
این تﻮزیع نشان میدهد کﻪ ،در نمﻮنﻪ آماري مﻮرد مطالعﻪ تعداد
 11شرکت در سال  1331ﺑا اظﻬارنظر مقبﻮل در ﮔزارش
ﺣساﺑرسی روﺑﻪرو ﺑﻮدهاند کﻪ ،در سال  1330مشروط ارزیاﺑی
شدهاند .همچنین در سالهاي ﺑعد نیز این نکتﻪ مشﻬﻮد است کﻪ
تعداد شرکتهاي ﺑا اظﻬار نظر مقبﻮل ،ﺑا تعداد شرکتهاي ﺑا
اظﻬارنظر مشروط در سال ﺑعد ﺑراﺑر است.
همچنین ﺑﻪ صﻮرت معکﻮس این شرط ﺑراي تعداد شرکتهاي ﺑا
اظﻬارنظر مشروط در سال جاري و تعداد شرکتهاي ﺑا اظﻬارنظر
مقبﻮل در سال ﺑعد ﺑرقرار است.

نمایه .3تﻮزیع ﻓراوانی نﻮع اظﻬارنظر ﮔزارش ﺣساﺑرسی در نمﻮنﻪ آماري
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توصیف نمونه آماری از نظر گروه
ﺑنا ﺑﻪ تعریف ،این متغیر ﺑا دو ارزش «عدمتﻮاﻓق» و «محدودیت»
در جامعﻪ آماري مﻮرد مطالعﻪ قرار ﮔرﻓتﻪ و ﮔزارش ﺣساﺑرسی
مشروط را ﺑا تﻮجﻪ علل اظﻬار این نﻮع ﮔزارش ﺑﻪ دو ﮔروه مجزا
طبقﻪﺑندي کرده است .نمایﻪ  0تﻮزیع ﻓراوانی نمﻮنﻪ آماري را ﺑﻪ
تفکیک سال ﻓعالیت و نﻮع ﮔروه ﮔزارش مشروط ﺣساﺑرسی نشان
داده است:
طبق نتایج ﺑدست آمده در نمایﻪ  0مشاهده میشﻮد کﻪ ،در نمﻮنﻪ
آماري تعداد شرکتهایی کﻪ ﮔزارش ﺣساﺑرسی مشروط را ﺑﻪ
دلیل عدم تﻮاﻓق دریاﻓت کردهاند ،ﺑیشتر از تعداد شرکتهایی
میﺑاشند کﻪ ،ﮔزارش ﺣساﺑرسی مشروط را ﺑﻪ دلیل محدودیت در
دامنﻪ رسیدﮔی دریاﻓت داشتﻪاند .تعداد شرکتهاي ﻓعال در سال

 1330ﺑیشتر از سایر سالهاي مالی ﺑﻮده و سال مالی 1333
و  1334ﺑا تعداد  3شرکت ﻓعال ،کمترین میزان ﻓراوانی را در
نمﻮنﻪ آماري را دارا است.
توصیف نمونه آماری از نظر بازده سهام
ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ اینکﻪ متغیر ﺑازده سﻬام (متغیر واﺑستﻪ) در این پژوهش
کمی است ،جﻬت تﻮصیف آن شاخصهاي مرکزي شامل؛
میانگین و میانﻪ ،شاخصهاي پراکندﮔی شامل؛ ﺣداقل و ﺣداکثر
مقدار عددي ،دامنﻪ تغییرات ،واریانس و انحراف معیار و شاخص-
هاي تﻮزیع شامل :چﻮلگی و کشیدﮔی محاسبﻪ شدهاند کﻪ ،در
نمایﻪ  1نتایج ﺑدست آمده این آمارهها نشان داده شده است.

نمایه  .5مشخصات آمار تﻮصیفی متغیر ﺑازده سﻬام ﺑﻪ تفکیک سال مالی
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بازه  %19تغییرات

مطاﺑق یاﻓتﻪهاي نمایﻪ  1ﺑیشترین میانگین ﺑازده سﻬام ﺑا مقدار
 31.03مرﺑﻮط ﺑﻪ سال مالی  33ﺑﻮده و کمترین مقدار میانگین
ﺑازده سﻬام ﺑا مقدار  1.04مرﺑﻮط ﺑﻪ سالهاي مالی  31و 34
میﺑاشد .ﺑیشترین ﺑازده سﻬام در سال  33اتفاق اﻓتاده است کﻪ
مقدار عددي  123.01را نشان میدهد و کمترین میزان ﺑازده
سﻬام مرﺑﻮط ﺑﻪ سال  30است کﻪ مقدار  -00.31را نشان
میدهد .همچنین ﺑیشترین ﺑازه تغییرات ﺑازده سﻬام در سال 30
رخ داده است کﻪ رقم  131.31را نشان میدهد.
عالوه ﺑر این ضریب چﻮلگی متغیر ﺑازده سﻬام شرکتهاي عضﻮ
نمﻮنﻪ آماري در سالهاي  31و  33داراي ضریب چﻮلگی منفی
و شکل تﻮزیع چﻮلﻪ ﺑﻪ چپ ﺑﻮده و در سایر سالهاي پژوهش

داراي ضریب چﻮلگی مثبت و شکل تﻮزیع چﻮلﻪ ﺑﻪ راست می-
ﺑاشد .از آنجا کﻪ ،ضریب کشیدﮔی این متغیر ﺑﻪغیر از سالهاي
 33و  33مثبت میﺑاشد ،در سایر سالهاي پژوهش این متغیر
داراي تﻮزیعهایی می ﺑاشند کﻪ ،از تﻮزیع نرمال ﺑلندتر ﺑﻮده و تنﻬا
در سالهاي  33و  33داراي تﻮزیعهایی است کﻪ از تﻮزیع نرمال
کﻮتاهتر است .از این رو ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ضرایب چﻮلگی ،کشیدﮔی و
دامنﻪ تغییرات متغیر ﺑازده سﻬام میتﻮان ﮔفت کﻪ ،تﻮزیع این
متغیر نسبت ﺑﻪ تﻮزیع نرمال اختالف داشتﻪ و داراي تﻮزیع نرمال
نمیﺑاشد .ﺑا ترسیم ﺑازه تغییرات آمار تﻮصیفی متغیر ﺑازده سﻬام
ﺑﻪ کمک نمﻮدار ﺑاکس پالت ،ﺑﻪ تفکیک سال مالی نمایﻪ 1
ﺣاصل شده است.

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

ﺑازده سﻬام

سال مالی
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ﺑراساس نتایج نمﻮدار ﻓﻮق کﻪ دادههاي پرت را نیز نمایش داده
است ،ﺑیشترین ﺑازه تغییرات سﻬام در سال  33و کمترین میزان
تغییرات ﺑازده در سال  31ﺑﻪ تصﻮیر کشیده شده است .کد 10
و  34و  32در سالهاي  30و  31کﻪ ﺑﻪترتیب نماینده
شرکتهاي کاشی نیلﻮ ،صنایع شیمیایی سینا و سیمان ﺑﻬبﻬان
میﺑاشد ،نشان میدهد ،ﺑازده سﻬامی ﺑیشتر از سایر شرکتها
داشتﻪاند .همچنین شرکت ﺑاما ﺑا کد  1در نمایﻪ  1مﻮقعیتی
عکس را داراست و ﺑازده سﻬامی کمتر از ﺑازه تغییرات سایر
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شرکتها را داشتﻪ است .ﺑا مقایسﻪ نمﻮدار ﻓﻮق و اطالعات مندرج
در نمایﻪ  1میتﻮان دریاﻓت کﻪ علت ﺑزرگ ﺑﻮدن ﺑازه تغییرات
سالهاي  30و  31دادههاي پرتی است کﻪ در این سالها وجﻮد
داشتﻪ است.
همانطﻮر کﻪ میﺑینید نمایﻪ  0آمارههاي تﻮصیفی متغیر ﺑازده
سﻬام را کﻪ در نمایﻪ  1ﺑﻪ تفکیک سال نشان داده شده ﺑﻮد ،ﺑر
ﺣسب نﻮع اظﻬارنظر ﺣساﺑرس و ﮔروه ﮔزارش مشروط ﺣساﺑرسی
ارائﻪ کرده است.

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

سال مالی

نوع اظهارنظر

عدم توافق

محدودیت

مقبول

مشروط

33635
حد پایین

3634

5624
-4655

34649

35644
-5643

حد باال

43639

میانه

34634

3624
-5653

95644

45644

3645

3625

واریانس

3.459645

595642

3.555623

3.944625

انحراف معیار
ﮐوچکترین عدد

24624
-42695

49634
-25634

25659
-55645

94639
-42695

بزرگترین عدد

343643

53695

343643

334623

بازه تغییرات

452654

33624

342635

333644

چولگی

5653

ﮐشیدگی

5645

5694
-5624

5634

5652

5643

5643

میانگین
بازه  %19تغییرات

در نمایﻪ  ،0شرکتهایی کﻪ ﮔزارش ﺣساﺑرسی مشروط را ﺑﻪ دلیل
عدمتﻮاﻓق ﺑا ﺣساﺑرس دریاﻓت کردهاند ،نسبت ﺑﻪ شرکتهایی کﻪ
ﺑﻪ علت محدودیت در دامنﻪ رسیدﮔی اظﻬارنظر ﺣساﺑرسی آنﻬا
مشروط شده است ،داراي ﺑازده سﻬام ﺑیشتري میﺑاشند .همچنین
مقدار انحرافمعیار این ﮔروه ﺑا مقدار  02.00نسبت ﺑﻪ انحراف-
معیار  23.10ﺑراي ﮔروهی کﻪ محدودیت در رسیدﮔی داشتﻪاند،

4633

ﺑیشتر است و نﻮع اظﻬارنظر ﮔزارش ﺣساﺑرسی ،شرکتهاي ﺑا
اظﻬارنظر ﮔزارش شده مقبﻮل ،داراي میانگین ﺑازده سﻬام ﺑیشتر
و انحرافمعیار ﺑزرﮔتري ،نسبت ﺑﻪ شرکتهاي داراي ﮔزارش
ﺣساﺑرسی مشروط میﺑاشند.

نمایه  .8آزمﻮن نرمال سنجی متغیر واﺑستﻪ
متغیر

آماره آزمون ﮐﻠموگروف ـ اسمیرنف

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

ﺑازده سﻬام

36335

5634

نرمال است

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

آن ﺑراﺑر ﺑا  %10است .ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ اینکﻪ سطح معناداري این متغیر
ﺑزرﮔتر از  %1است ،ﻓرضیﻪ  H0پﺬیرﻓتﻪ شده ،لﺬا تﻮزیع متغیر
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ﺑازده سﻬام نرمال است .همچنین نمایﻪ  3این تﻮزیع را در مقایسﻪ
ﺑا تﻮزیع نرمال ﺑﻪ تصﻮیر کشیده است.
نمایه  .9تﻮزیع ﻓراوانی متغیر ﺑازده سﻬام در مقایسﻪ ﺑا تﻮزیع نرمال

ﻓراوانی

تﻮزیع متغیر ﺑازده سﻬام
نمایه  .11آزمﻮن ضریب همبستگی ﻓرضیﻪ اول
شرح

تعداد نمونه

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

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

95

56355

56945

آزمون فرضیه اول
ﺑﻪ منظﻮر ﺑررسی ﻓرضیﻪ ﻓﻮق ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ اینکﻪ تعداد شرکتهاي
عضﻮ در ﮔروه عدم تﻮاﻓق  31شرکت هستند ،از آزمﻮن پارامتریک
ضریب همبستگی پیرسﻮن و مقایسﻪ میانگین دو نمﻮنﻪ واﺑستﻪ
( t-testزوجی) ﺑﻬره ﺑرده شده است و نتایج ﺣاصل از آزمﻮن
ﻓرضیﻪ اول در نمایﻪ  14ارائﻪ شده است.
طبق نتایج نمایﻪ  ،14مقدار سطح معناداري ﺑراي آزمﻮن
همبستگی دو متغیر ﺑراﺑر ﺑا  4.304میﺑاشد .در صﻮرت رد
ﻓرضیﻪ  H0اﺣتمال ﺑروز  %30خطا وجﻮد دارد و ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ اینکﻪ

آزمﻮن ﻓرضیﻪ در سطح اطمینان  %31انجام شده است ،ﺣداکثر
خطاي قاﺑل پﺬیرش  %1ﺑﻮده و نمیتﻮان  %30خطا را پﺬیرﻓت.
پس نتیجﻪ آنکﻪ ،ﻓرضیﻪ آماري  H0مﻮرد پﺬیرش قرار میﮔیرد و
نمیتﻮان همبستگی معناداري را ﺑین دو متغیر مﺬکﻮر در نظر
ﮔرﻓت .همچنین میتﻮان نتیجﻪ ﮔرﻓت کﻪ ،نباید اختالف
معنیداري ﺑین ﺑازده سﻬام شرکتها در دو ﺣالت ارائﻪ اظﻬارنظر
مقبﻮل و مشروط در ﮔزارش ﺣساﺑداري وجﻮد داشتﻪ ﺑاشد .ﺑﻪ
منظﻮر ﺑررسی این ادعا ﻓرضیﻪهاي آماري ﺑﻪ صﻮرت زیر و نتایج
ﺣاصل از آزمﻮن این ﻓرضیﻪ در نمایﻪ  11ارائﻪ شده است.

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

H 0 : d  0

H 1 : d  0

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

میانگین اختالفها

واریانس

بازه  %19اختالفها

اختالفها

حد باال

حد پایین

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری
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مقادیر

346444

36953

-56459

نتایج نشان میدهد کﻪ ،آماره آزمﻮن پارامتریک مقایسﻪ میانگین
دو نمﻮنﻪ واﺑستﻪ ﺑا میزان  1.31داراي سطح معناداري 4.133
میﺑاشد کﻪ ،ﺑزرﮔتر از  %1ﺑﻮده و ﻓرضیﻪ آماري  H0را مﻮرد
پﺬیرش قرار میدهد .لﺬا نمیتﻮان اختالف ﺑین میانگین ﺑازه سﻬام
را ﺑراي دو ﮔروه معنادار دانست.
در پایان ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ نتایج ﺑدست آمده ﻓرضیﻪ اول تحقیق (ﺑین
شرطهاي طبقﻪﺑندي شده در ﮔروه عدم تﻮاﻓق ،مندرج در ﮔزارش
ﺣساﺑرسی و ﺑازده سﻬام ،راﺑطﻪ مثبت و معنادار وجﻮد

936933

36935

59

56333

95

دارد) رد میﮔردد.
آزمون فرضیه دوم
ﺑﻪ منظﻮر ﺑررسی ﻓرضیﻪ ﻓﻮق ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ اینکﻪ تعداد شرکتهاي
عضﻮ در ﮔروه محدودیت  10شرکت هستند ،از آزمﻮن
ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمﻮن عالمت زوج
نمﻮنﻪاي یا ویلکاکسﻮن ﺑﻬره ﺑرده شده است .نتایج ﺣاصل از
آزمﻮن این ﻓرضیﻪ در نمایﻪ  12ﺑﻪ شرح زیر ارائﻪ شده است.

نمایه  .12آزمﻮن ضریب همبستگی ﻓرضیﻪ دوم
شرح

تعداد نمونه

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

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

32

56353

56443

مانند ﻓرضیﻪ اول ،میتﻮان نتایج ﮔرﻓت کﻪ نباید اختالف
معنیداري ﺑین ﺑازده سﻬام شرکتها در دو ﺣالت ارائﻪ ﮔزارش
ﺣساﺑرسی مقبﻮل و مشروط وجﻮد داشتﻪ ﺑاشد .ﺑﻪ منظﻮر ﺑررسی
این ادعا ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ آزمﻮن ویلکاکسﻮن ﻓرضیﻪهاي آماري ﺑﻪ
صﻮرت زیر و نتایج ﺣاصل از آزمﻮن این ﻓرضیﻪ در نمایﻪ  13ﺑﻪ
شرح زیر ارائﻪ شده است.

یاﻓتﻪها نشان میدهد ،میزان سطح معناداري آزمﻮن همبستگی
اسپیرمن ﺑزرﮔتر از  )4.203( %1ﺑﻮده و آماره  tمحاسبﻪ شده
کﻮچکتر از مقدار این آماره در جدول تﻮزیع  tدر سطح اطمینان
( %31یعنی )1.101میﺑاشد ،نمیتﻮان همبستگی معناداري را
ﺑین دو متغیر مﺬکﻮر در نظر داشت .ﺑناﺑراین ﻓرضیﻪ  H0مﻮرد
پﺬیرش قرار ﮔرﻓتﻪ و ﻓرضیﻪ پژوهش رد میشﻮد.

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

H 0 : d  0

H 1 : d  0

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

میانگین

مجموع

دفعات

رتبهها

رتبهها

زمانی کﻪ ﺑازده سﻬام ﺣالت مقبﻮل ﺑیشتر از ﺣالت مشروط ﺑاشد

0

0.10

13

زمانی کﻪ ﺑازده سﻬام ﺣالت مشروط ﺑیشتر از ﺣالت مقبﻮل ﺑاشد

0

0.03

12

زمانی کﻪ ﺑازده سﻬام دو ﺣالت ﺑا یکدیگر ﺑراﺑر ﺑاشد

4

4

4

کل ﺣالتها

10

ـــــ

141

شرح

آماره Z

-4/431

سطح
معناداری

4/301
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اطالعات مندرج در نمایﻪ  13نشان میدهد کﻪ ،تعداد دﻓعات
ارجعیت ﺑازده سﻬام ﺑراي هر دو ﺣالت مقبﻮل و مشروط ﺑراﺑر 0
ﺑﻮده و میانگین رتبﻪها نیز ﺑا اختالف ﺑسیار ناچیز ﺑا یکدیگر ﺑراﺑر
است.
لﺬا ﺑا استناد ﺑﻪ آماره آزمﻮن ﺑﻪ مقدار  -4/431و سطح معناداري
ﺑراﺑر ﺑا  4/301میتﻮان ادعا کرد کﻪ ،اختالف معنیداري میان
ﺑازده سﻬام در ﺣالت ارائﻪ ﮔزارش ﺣساﺑرسی مقبﻮل یا مشروط
تﻮسط واﺣد تجاري وجﻮد ندارد.
ﺑناﺑراین نتیجﻪ میشﻮد کﻪ ،ﻓرضیﻪ دوم تحقیق (شرطهاي طبقﻪ-
ﺑندي شده در ﮔروه محدودیت ،مندرج در ﮔزارش ﺣساﺑرسی،
راﺑطﻪ مثبت و معناداري ﺑا ﺑازده سﻬام دارد) ،رد میﮔردد.
بحث و نتیجهگیری
تاکنﻮن تحقیقات متعددي در خصﻮص محتﻮاي اطالعاتی
ﺑندهاي شرطِ مندرج در ﮔزارش ﺣساﺑرسی و تأثیر آن ﺑر قیمت
سﻬام انجام ﮔرﻓتﻪ است .اما روشهاي متفاوت اجراي تحقیق و
مشکالت مرﺑﻮط ﺑﻪ آن (در تاریخ اعالن عمﻮمی ،اندازه نمﻮنﻪ)،
اثرات رویدادهاي همزمان ﺑا انتشار ﮔزارش ﺣساﺑرسی ،تداخل
اﺣتمالی سایر اطالعات اﻓشا شده ،تفاوتهاي مﻮجﻮد در
ﮔزارشگري و روشهاي ﺣساﺑداري ،و ﺣساﺑرسی و محیطهاي
آنﻬا ،سبب نتایج متفاوتی شده و نمیتﻮان ﺣکم قاطعی مبنی ﺑر
واکنش مشخص ﺑازده سﻬام صادر کرد.
در این تحقیق سعی شده است کﻪ ،راﺑطﻪ میان ﮔزارشهاي
ﺣساﺑرسی و واکنش ﺑازده شرکتها در ﺑازار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار
تﻬران یعنی محیطی کامالً متفاوت ﺑا محیطهاي قبلی ،انجام
ﮔیرد .ﺑراي این منظﻮر ﺑازده شرکتها ﺑراي سال مالی کﻪ ﮔزارش
ﺣساﺑرسی آنﻬا مقبﻮل ﺑﻮده ﺑا سال ﺑعد کﻪ ﮔزارش ﺣساﺑرسی آنﻬا
مشروط ﺑﻮده است ،مﻮرد مقایسﻪ قرار ﮔرﻓتﻪ و پس از آزمﻮن
میانگین ﺑازده  tدو ﮔروهی واﺑستﻪ ،این نتیجﻪ ﺑدست آمد کﻪ ﺑازده
سﻬام شرکتها در سالی کﻪ ﮔزارش ﺣساﺑرسی آنﻬا مشروط ﺑﻮده،
نسبت ﺑﻪ سال ﮔﺬشتﻪ کﻪ ﮔزارش ﺣساﺑرسی آنﻬا مقبﻮل ﺑﻮده،
تفاوت معناداري ندارد .این ﺑدان معنی است کﻪ ،ﺑازار ﺑﻪ شکل
مؤثري نسبت ﺑﻪ محتﻮاي اطالعاتی ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی،
واکنش نشان نمیدهد .ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ مطالعات ﮔﺬشتﻪ این امر
میتﻮاند ناشی از عﻮامل مختلفی ،از جملﻪ:
 -1عدم آشنایی استفاده کنندﮔان ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی ﺑا
اصطالﺣات و ﺑندهاي مندرج در ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی.
 -2عدم ﺑکارﮔیري نتیجﻪ ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی تﻮسط استفاده-
کنندﮔان این ﮔزارشها در تصمیمات خﻮد.
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 -3دخالت سایر عﻮامل مالی و اقتصادي مؤثر در قیمت سﻬام و
در نتیجﻪ مؤثر در ﺑازده آنﻬا ﺑاشد.
ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ نتایج آزمﻮن ﻓرضیات کﻪ ،عدم وجﻮد راﺑطﻪاي معنادار
ﺑین اظﻬار نظر ﺣساﺑرس و ﺑازده سﻬام را نشان میدهد ،ﮔسترش
کارایی و ﺑﻬره ﺑرداري الزم از ﮔزارشهاي ﺣساﺑرس در ﮔرو
تﻮسعﻪ ﺑستر ﺑازار مالی ،مقررات و تحقیقات در زمینﻪهاي زیر
میﺑاشد:
 .8تﻮسعﻪ ﻓعالیت سازمان ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار در جﻬت ﺑررسی
اظﻬارنظرهاي ﺣساﺑرسی و ﮔسترش شفاﻓیت اطالعاتی ﺑﻪمنظﻮر
انعکاس و ارائﻪ هر چﻪ ﺑﻬتر اظﻬار نظر ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی ﺑﻪ
سﻬامداران.
 .9ﺑﻬینﻪسازي قﻮانین مالی و اقتصادي ﻓعلی ﺑﻪویژه قانﻮن
تجارت ،ﺑمنظﻮر تقﻮیت جایگاه قانﻮنی ﺣساﺑرسی و اظﻬارنظر آن.
 .1ارائﻪ آمﻮزشهاي الزم از طرف سازمانهاي ذیرﺑط ،خصﻮصاً
سازمان ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار ﺑراي سﻬامداران و عالقﻪمندان در
جﻬت اﻓزایش آﮔاهی عمﻮمی و استفاده مطلﻮﺑتر از ﮔزارش
ﺣساﺑرس و اظﻬارنظر آن و همچنین زمینﻪسازي جﻬت ﮔسترش
ﻓرهنگ پاسخگﻮئی در جامعﻪ و ایجاد جایگاه مناسب ﺑراي
ﺣساﺑرسی.
 .1ایجاد الزامات سرمایﻪ یا پشتﻮانﻪ قانﻮنی جﻬت اجراي ﺑﻪ مﻮقع
تکالیف مجامع عمﻮمی ناشی از ﮔزارش ﺣساﺑرس و ارائﻪ
اطالعات صحیح و ﺑﻬنگام ﺑﻪ ﺑازار سرمایﻪ.
 .5تقﻮیت ﺑازار سرمایﻪ ﺑا وضع قﻮانین و مقررات مناسب و
ﮔسترش آﮔاهی مردم از طریق رسانﻪها ،در خصﻮص اهمیت
سرمایﻪﮔﺬاري در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار تﻬران و ارتباط آن ﺑا سایر
ﺑازارهاي سرمایﻪ.
 .6انجام مطالعات ﮔسترده در زمینﻪهاي مختلف ﺑﻪویژه:
 شناسایی استفادهکنندﮔان واقعی خدمات ﺣساﺑرسی در ایران. ﺑررسی و ریشﻪیاﺑی دالیل عدم اطالع و استفاده از خدماتﺣساﺑرس ﺑﻮیژه در مﻮرد سﻬامداران جزء.
 سنجش آماري میزان اثر ﺑخشی استانداردهاي ﺣساﺑداري وﺣساﺑرسی کشﻮر در ﺑازار سرمایﻪ ایران.
 سنجش ﺣساسیت ﺑازار سرمایﻪ نسبت ﺑﻪ ﺑندهاي شرطمندرج در ﮔزارش ﺣساﺑرس و ﺑازده سﻬام.
ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ مﻮضﻮع مﻮرد ﺑررسی کﻪ ،ﺑﻪ ﺑررسی راﺑطﻪ ﺑین شرط-
هاي منعکس در ﮔزارش ﺣساﺑرسی ﺑا ﺑازده سﻬام شرکتهاي
پﺬیرﻓتﻪ شده در ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬادار تﻬران پرداختﻪ است می-
تﻮان ﮔفت ﮔزارشهاي ﺣساﺑرسی تأثیر معناداري ﺑر ﺑازده سﻬام
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ندارد .یاﻓتﻪهاي این پژوهش ﺑا نتایج تحقیقات خاتمی (،)1301
یعقﻮﺑیمنش ( )1331و کیم ایتﻮنن ( )2440کﻪ تأثیر شروط
مندرج در ﮔزارش ﺣساﺑرسی را ﺑر قیمت سﻬام مﻮرد مطالعﻪ و
ﺑررسی قرار دادند ،مطاﺑقت نداشتﻪ ولی ،ﺑا یاﻓتﻪهاي عالمزاده
( ،)1330مرادي ( )1333و انﻮر خطیبی ( )1331سازﮔار است.
یاﻓتﻪهاي هر تحقیق یکی از مﻬمترین اطالعاتی است کﻪ هر
تحقیق ارائﻪ میدهد ،امید ﺑر این است کﻪ یاﻓتﻪهاي این تحقیق
استفاده-
نیز مﻮرد استفاده قرار ﮔرﻓتﻪ و راهنماي خﻮﺑی ﺑراي
کنندﮔان از اطالعات و صﻮرتهاي مالی شرکتها ﺑاشد .یکی از
ویژﮔیهاي هر تحقیق خﻮب این است کﻪ راهی ﺑﻪ سﻮي
تحقیقهاي آتی ﺑاز نمﻮده و سؤاالت جدیدي را در ذهن محققان
ایجاد نماید تا ﺑا پاسخگﻮیی ﺑﻪ آن سؤاالت ﺑر دانش تئﻮریک در
زمینﻪ مﻮضﻮع مﻮردنظر ﺑیفزایند ،ﺑدین لحاظ تحقیقهایی کﻪ در
ادامﻪ نتایج تحقیق ﺣاضر ضروري ﺑﻪ نظر
میرسد ،ﺑﻪ شرح ذیل پیشنﻬاد میﮔردد:
 .3ﺑررسی نقش استقرار ﺣساﺑرسی داخلی در ﺑازدهی سﻬام
شرکتهاي پﺬیرﻓتﻪ شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار تﻬران.
 .2ﺑررسی تأثیر نرخ تﻮرم ﺑر ﺑازده سﻬام شرکتهاي پﺬیرﻓتﻪ
شده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬادار.
 .3ﺑررسی نﻮع و میزان انتظارات سﻬامداران از ﮔزارشهاي
ﺣساﺑرسی.
 .4تحقیق در خصﻮص میزان شناخت و تجزیﻪ و تحلیل
سرمایﻪﮔﺬاران از ﮔزارش ﺣساﺑرس.
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