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6031/تابستان03شماره/8سال

86تا16صفحه  

 
 

 بهبود در اظهارنظر حسابرس و اثرات آن بر تغییرات قیمت

 و حجم معامالت سهام 


 
 1زهره حاجيها 

 2محمدرضا ابراهيمی
 

 

 

 چكيده
بررسی تاثیر نوع اظهارنظر و بهبود در اظهارنظر حسابرس بر قیمت و حجم معامالت سهام  این مقاله به

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نوع اظهارنظر و میزان تغییر در آن به شرکت

باشد. ت میشرک 57عنوان اخبار خوب و بد در مورد شرکت در نظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل 

های تابلویی است. برای کمی کردن بهبود در اظهارنظر ها، رگرسیون دادهروش آماری برای آزمون فرضیه

دهد، نوع اظهارنظر رابطه مثبتی با ( بهره گرفته شده است. نتایج نشان می4002حسابرس، از روش لی و وو )

ظهارنظر حسابرس رابطه مثبتی با قیمت و ها دارد. همچنین بهبود در اقیمت و حجم معامالت سهام شرکت

های حسابرسی دارای محتوای اطالعاتی است و حجم معامالت سهام دارد. نتایج بیانگر این است که گزارش

 .های خود، به نوع و تغییر در اظهارنظر حسابرسی توجه دارندگیریگذاران در تصمیمسرمایه
 

 .د در اظهارنظر حسابرس، قیمت سهام، حجم معامالت سهامنوع اظهارنظر حسابرس، بهبو هاي كليدي: واژه
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  ایرانکارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الکترونیکي، تهران،  -2

 49/09/0937تاریخ پذیرش:  44/00/0937تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1

این مقاله به بررسی تاثیر اظهارنظر حسابرس و بهبود در اظهارنظر حسابرس بر تغییرات قیمت و حجم 

( معتقدند که حسابرسی موجب کاهش تضاد منافع بین 4000)0پردازد. چن و همکارانمعامالت سهام می

های مالی است. حسابرسی به ای برای اطمینان بخشی به صورتشود و وسیلهسرمایه و مدیران میصاحبان 

چن و  (.22، 4000)چن و همکاران،  گیری کمک خواهد کردهای مالی در تصمیمکنندگان صورتاستفاده

 مردودگذاران نسبت به اظهارنظرهای ( نشان دادند که سرمایه0394) 4( و چو و رایس4000همکاران )

شود. آنها معتقدند ها اخبار بدی در مورد شرکت تلقی میحسابرسی واکنش منفی دارند و این گزارش

دهند و اظهارنظر مقبول اخبار خوبی در مورد گذاران اظهارنظرهای مقبول حسابرسی را ترجیح میسرمایه

و بد در مورد شرکت بر قیمت سهام و حجم معامالت آن  انتشار اخبار خوب شود. همچنینشرکت تلقی می

(. با فرض این که اظهارنظرهای 990، 0394؛ چو ورایس، 290، 4000تاثیر خواهد گذاشت )چن و همکاران، 

شود، ممکن است بازار به این اخبار تعدیل شده حسابرسی توسط بازار سهام خبر بد در نظر گرفته می

ش در قالب قیمت و حجم معامالت سهام نشان داده شود. پژوهشگران دریافتند واکنش نشان دهد و این واکن

های دریافت کننده اظهارنظر تعدیل شده های دریافت کننده اظهارنظر مقبول، نسبت به شرکتکه شرکت

(. از اینرو تغییر اظهار نظر نیز بر 4004، 9کنند )سلتانیتر گزارش میحسابرسی، درآمدهای خود را سریع

زار تاثیرگذار خواهد بود و به عبارتی بهبود در نوع اظهار نظر باعث اثر مثبت بر قیمت و حجم معامالت با

تر( سهام می گردد. به عبارتی بهبود در گزارش حسابرس )یعنی تغییر از گزارش نامطلوب به گزارش مطلوب

جر به واکنش بازار می گردد. به تر انجام شود، و افشای سریعتر منباعث خواهد شد که افشای اطالعات سریع

طور کلی بهبود در اظهارنظر حسابرسی به معنای تغییر اظهارنظر حسابرس از اظهارنظر مردود به اظهارنظر 

باشد. بهبود در اظهارنظر حسابرس نیز اخبار خوب در مقبول نسبت به سال قبل، در مورد یک شرکت می

 شود. مورد شرکت تلقی می

لی این تحقیق بررسی رابطه نوع اظهار نظر به عنوان خبر خوب یا بد به بازار و واکنش از اینرو مساله اص

بازار سرمایه در قالب قیمت و حجم معامالت سهام می باشد. از سوی دیگر بهبود در نوع اظهار نظر نیز باعث 

این تحقیق بررسی  تاثیر مثبت بر واکنش بازار و انتشار اخبار خوب در مورد شرکت خواهد بود. مساله اصلی

نوع و جهت این رابطه است. بر اساس هدف تحقیق سوال اساسی تحقیق نیز این است که آیا بین نوع اظهار 

نظر حسابرس و هچنینی بهبود در اظهار نظر و  قیمت و حجم معامالت سهام در بازار سرمایه ایران رابطه 

 ت واکنش نشان می دهد یاخیر؟معنی داری وجود دارد و آیا بازار سرمایه به این اطالعا

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش  -1

وری و ارزیابی بیطرفانه شواهد آ حسابرسی فرایندی است منظم و باقاعده )سیستماتیک( برای جمع

منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از  درباره ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به

  .(47، 0953)نیکخواه آزاد،  می باشد گزارش نتایج به افراد ذینفعشده و  پیش تعیین
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بهینه کردن گزارشگری مالی هدف آن  و محصول نهایی فعالیت حسابرسی است حسابرسیگزارش 

دست آمده  )اقتصادی( از طریق افزودن اعتبار به اطالعات گزارش شده است؛ اعتباری که بر مبنای شواهد به

ای است که نسبت به  اظهارنظر صریح حرفه حسابرسی همواره شاملجیه است. گزارش و در نتیجه درخور تو

های بااهمیت در انطباق با اصول استانداردهای حسابداری انجام  مطلوبیت صورتهای مالی از تمام جنبه

باشد. میهای مالی نظر صریح درباره مجموعه صورت ارائه گیری و نتیجه معنای شود. اظهارنظر به می

 ایران انواع گزارش حسابرسان مستقل را به شرح زیر ارائه داده است: 50ستاندارد حسابرسی بخش ا

  ، از تمام مالی  برسد صورتهای  نتیجه  این  به  حسابرس  اظهار شود که  باید در مواردی  نظر مقبولاظهار

  همچنین  قبول.  نظر م است  شده  هارائ  نحو مطلوب به  حسابداری  استانداردهای  ، طبق اهمیت  با  های جنبه

و آثار   حسابداری  بر استانداردهای مبتنی  های و رویه  تغییر در اصول  هرگونه  که  است  بیانگر آن  طور ضمنی به

)استانداردهای   است  و یا افشای اطالعات شده  درج  مالی  و در صورتهای  تعیین  مناسب  نحوی آنها، به

 .(507حسابرسی، بخش 

تواند اظهار  نمی  کند نظر مقبول می  گیری نتیجه  حسابرس  اظهار شود که  باید هنگامی   نظر مشروط 

 فراگیر و  اهمیت  با  چنان  رسیدگی  در دامنه  یا محدودیت  با مدیریت  توافق  عدم  شود، اما اثر هرگونه

  " استثنای به"  باید با عبارت  اظهارنظر شود.  نظر مشروط  عدم یا مردود اظهارنظر  مستلزم  که  نیست(  اساسی)

 شود. اظهار ،  مورد شرط  آثار موضوع

  چنان  یا ابهام  رسیدگی  در دامنه  محدودیت  اثر احتمالی  شود که  ارائه  اظهارنظر باید هنگامی  عدم

)استاندارد  اظهارنظر کند  مالی  صورتهای  به  نتواند نسبت  حسابرس  که باشد(  اساسی) فراگیر و  اهمیت با

 نباشد، اظهارنظر برای مناسب و کافی شواهد کسب به قادر حسابرس که صورتی (. در500حسابرسی، شماره 

 فراگیر و بااهمیت تواند می مالی صورتهای بر نشده کشف تحریفهای احتمالی آثار که برسد نتیجه این به و

 علیرغم دارد، وجود متعدد ابهامات که نادری بسیار شرایط در .کند  ارائه اظهارنظر عدم باید باشد،( اساسی)

 آثار مجموع و یکدیگر با آنها ارتباط دلیل به ابهامات، این از یک هر خصوص در مناسب و کافی شواهد کسب

حسابرسی، شماره کند )استاندارد  ارائه اظهارنظر عدم باید حسابرس مالی، صورتهای بر موارد این احتمالی

507.) 

 فراگیر و  اهمیت  با  چنان  مالی  بر صورتهای  توافق  اثر عدم  شود که  ارائه  نظر مردود  باید هنگامی

  یا ناقص  کننده گمراه  ماهیت  افشای  برای  مشروط  گزارش  که برسد  نتیجه  این  به  حسابرس  که  است(  اساسی)

 . نیست  ، کافی مالی  صورتهای

ارزش اطالعاتی گزارش حسابرسی برای حدود سی سال مورد عالقه محققین بوده است. خصوصا بعد از 

حرفه حسابرسی تحت فشار زیادی بوده است و سرمایه گذاران انتظار دارند که حسابرسان عالئم  4000سال 

اران آنها را هشداردهنده ای در گزارش خود و در قالب نوع اظهار نظر حسابرسی در مواردی که صاحبک

( دریافتند که 0331) 7(. به عنوان مثال چن و چرچ4007، 2تهدید می کند، ارائه دهند )جییگر و همکاران

گزارش ابهام در تداوم فعالیت حسابرسی برای پیش بینی ورشکستگی مفید است. همچنین نوع اظهار نظر 
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، 1سازمانی شود )نییمی و ساندگرن مقبول می تواند باعث افزایش دسترسی شرکت به منابع اعتبار برون

( پیشنهاد داد که حسابرسی در قالب اظهار نظر نهایی خود 4002و  0395، 0390) 5(. واالس515، 4004

می تواند چند نقش مختلف را ایفا نماید، حسابرس می تواند نظارت کننده باشد، منبع اطالعاتی بوده و یا 

تجربی و هم مطالعات آرشیوی نشان می دهد که اظهار نظر یک بیمه گر برای شرکت باشد. هم مطالعات 

حسابرس اطالعات مربوطی برای تصمیم گیری تلقی می شود و رفتار واقعی بازارهای مالی به گزارش 

حسابرسی معنی دار است. به عبارت دیگر بازار به نوع اظهار نظر حسابرس واکنش نشان می دهد. برخی 

(. 4005،47، 9معیار مناسبی برای واکنش بازار معرفی می کنند)نیسکاننتحقیقات حجم معامالت سهام را 

گزارش حسابرسی باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه می شود. مشکل عدم تقارن اطالعاتی 

وقتی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله در بازار دارای اطالعاتی بیش از طرف مقابل باشد)گراهام و 

(. از 4، 4004، 00(. این شکل ممکن است موجب ارزشگذاری اشتباه سهام گردد )شین7، 4007، 3ارانهمک

سوی دیگر بازار سرمایه به اخبار خوب واکنش مثبت نشان می دهد اخبار خوب به معنی کاهش عدم تقارن 

ر سرمایه در اطالعاتی عمل می کند و  اظهار نظر مطلوب نوعی اخبار خوب تلقی خواهد شد، واکنش بازا

افزایش قیمت های سهامی که اخبار خوب منتشر کرده است و همچنین حجم مبادله آن سهام نمود می 

یابد. به همین ترتیب اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر شکاف عدم تقارن اطالعاتی ایجاد شده در بازار را 

(. ازاینرو بین نوع اظهار نظر 5-2، 4009ان، دامن می زند و به عنوان اخبار بد تلقی خواهد شد )آباد و همکار

و بهبود در نوع اظهار نظر و واکنش بازار رابطه معنی دار وجود خواهد داشت. تحقیقات اندکی در زمینه این 

 تحقیق انجام شده است که برخی در ادامه برسی می گردد:

ظهارنظر حسابرس رابطه ( نشان دادند که بین عملکرد مدیران و نوع ا0، 0930جامعی و همکاران )

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر عملکرد مدیریت از قبیل سودآوری، سود هر سهم، داری وجود دارد. معنی

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها بر گزارش حسابرس مستقل و بندهای شرط گزارش 

شرکت از شرکت های پذیرفته شده در  004سال شرکت شامل  710. جامعه آماری تحقیق بودمشروط 

بوده است. آنها معتقدند که بهبود عملکرد  0993الی  0997بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 

بررسی ( به 0، 0934الدین و همکاران )شود. معینمدیریت سبب کاهش احتمال صدور گزارش مشروط می

 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 50بهبود اظهارنظر حسابرسی با زمان بندی افشا در رابطه 

بین دو های ترکیبی نشان دادند که پرداختند. آنها با استفاده از رویکرد داده 0930-0991طی بازه زمانی 

 داری وجود دارد. یبندی افشا رابطه معن متغیر مستقل نوع و تغییر اظهارنظر حسابرس، با زمان

رابطه بین نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرس با شاخص مدیریت ( 49، 0934و رحمانی ) نیاطالب

)مؤسسات حسابرسی بزرگ و کوچک( و نوع  در این پژوهش رابطه بین نوع حسابرسود را بررسی نمودند. س

های ها با استفاده از دادهآن .شد)مقبول و غیر مقبول( با شاخص مدیریت سود بررسی  گزارش حسابرس

و رویکرد  0999-0994شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی  79مربوط به 

نوع حسابرس در هیچکدام از صنایع با شاخص مدیریت سود رابطه های ترکیبی نشان دادند که داده
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ت اساسی و مواد و محصوالت دارویی رابطه معناداری ندارد و نوع گزارش حسابرس در صنایع خودرو، فلزا

  معنادار و منفی با شاخص مدیریت سود را دارد.

شود هایی می( نشان داد که گزارش مشروط، باعث افزایش سالمت مالی شرکت55، 4009) 00اسپاتیس

ین نوع اظهار که از نظر مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.  نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار ب

( به این نتیجه رسید که 97، 4009نظر و سالمت مالی شرکت است. همچنین در تحقیق دیگری اسپاتیس )

 بینی اظهارنظر مشروط را دارند. های مالی توانایی پیشاقالم صورت

( به بررسی تاثیر اظهار نظر مقبول بر قیمت و بازده سهام شرکت 9972: 4000) 04مرادی و همکاران

 4003تا 4007های ایرانی به منظور آزمون محتوای اطالعاتی نوع گزارش حسابرسی پرداختند. دوره تحقیق 

 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و نتایح تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه 040برای 

معنی دار بین اظهار نظر مقبول و بازده و قیمت سهام بوده است. محققین نتیجه گرفتند که گزارش 

 حسابرسی در بازار سرمایه ایران دارای محتوای اطالعاتی نمی باشد. 

( به بررسی تاثیر نوع اظهار نظر حسابرسی بر خروج شرکت ها از 735:4002) 09دره زرشکی و همکاران

ار تهران بر اساس نوع صنعت پرداختند. آنها بیان می دارند که فقدان مبادالت سریع و واکنش بازار اوراق بهاد

سریع حجم سرمایه گذاری در بازار سرمایه یکی از دالیل خروج شرکت ها از لیست شرکت های فعال در 

 97ل از بورس است. آنها نوع اظهار نظر در سال قبل از خروج شرکت از بورس را برای نمونه ای متشک

درصد گزارش ها در مورد مشکالتی قبل از خروج  90شرکت خارج شده بررسی نموده و دریافتند که بیش از 

 اخطار داده بودند.

( اثر اظهار نظر مقبول حسابرس بر قیمت و بازده سهام شرکت های 92:4009) 02التونی بات و همکاران

آنها هیچ رابطه معنی دار و روشنی بین اظهار نظر  بررسی نمودند. نتایج 4007تا  4000اردنی را طی دوره 

 مقبول حسابرس و قیمت و بازده سهام نشان نداد.

از طرفی در این مقاله به مفهوم بهبود در اظهارنظر حسابرس پرداخته شده است. بهبود در اظهارنظر 

باشد. برخی میحسابرس به معنای تغییر مثبت در اظهارنظر حسابرس برای یک شرکت نسبت به سال قبل 

به اظهارنظر  "مشروط"تغییرات در اظهارنظر حسابرسی بیشتر یا کمتر است. برای نمونه، تغییر از اظهارنظر 

شود در حالی که تغییر از بهبود در اظهارنظر حسابرس تلقی می "مقبول با بند تاکید بر مطلب خاص"

 شود. هارنظرحسابرس تلقی میبهبود بیشتری در اظ "مقبول"به اظهارنظر  "مشروط"اظهارنظر 

گیری میزان بهبود در اظهارنظر حسابرس، انواع اظهارنظر را به ( به منظور اندازه05، 4002) 07و وو لی

=اظهارنظر 9=اظهارنظر مقبول با بند توضیحی، 4=بیانگر اظهارنظر مقبول، 0این صورت کدگذاری نمودند: 

گیری بهبود در = عدم اظهارنظر. سپس برای اندازه7= اظهارنظر مشروط با بند توضیحی و 2مشروط، 

اظهارنظر حسابرس، از تفاوت اعداد مربوط به نوع اظهارنظر حسابرس استفاده نمودند. بنابراین میزان بهبود 

گیرد. برای مثال، تغییر از ( قرار می2، 9، 4، 0، 0، -0، -4، -9، -2در اظهارنظر حسابرس در محدوده اعداد )
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خواهد بود. هرچه این مقدار بیشتر باشد، بیانگر  (7-2واحد بهبود ) 2ظر به اظهارنظر مقبول برابر عدم اظهارن

 بهبود بیشتر در اظهارنظر حسابرس است. 

 

 تاثير بهبود در اظهارنظر حسابرس بر قيمت و حجم معامالت سهام
گیری ت کمی اندازههای اخیر تالش شده است که میزان بهبود در اظهارنظر حسابرس بصوردر پژوهش

-برای اولین بار از مقایس فاصله 01های مختلف شرکت ارزیابی نمود. دیفاندشود تا بتوان تاثیر آن را بر جنبه

( 0333) 09(. لنوکس40، 0334برای کمی نمودن بهبود در اظهارنظر حسابرس استفاده نمود )دیفاند،  05ای

تر از بقیه هستند. عدم اظهارنظر و برخی جدی باشدمعتقد است که اظهارنظرهای حسابرسی یکسان نمی

شود و با تغییر از عدم اظهارنظر به اظهارنظر مشروط و مقبول از تلقی میغیرمقبول بدترین نوع اظهارنظر 

 (.559، 0333شود )لنوکس، شدت آن کاسته می

اظهارنظرهای مردود چن و همکاران نشان دادند در کشور چین، بازار سرمایه واکنش منفی نسبت به 

( نشان دادند که 043، 4009) 03(. ها و همکاران249، 4000دهد )چن و همکاران، حسابرسی نشان می

 زمانبندی افشای اطالعات مالی ساالنه تحت تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی قرار دارد. 

اخبار خوبی در ( معتقدند که دریافت اظهارنظر مقبول توسط شرکت 991، 4004کولینان و همکاران )

کنند که هرچه بهبود در اظهارنظر حسابرس بیشتر باشد، شود، آنها همچنین استدالل میمورد آن تلقی می

تاثیر اخبار خوب منتشر شده بیشتر خواهد بود. آنها با کمی کردن بهبود در اظهارنظر حسابرس با استفاده از 

ای اطالعات بررسی نمودند. نتایج نشان داد هرچه (، تاثیر آن را بر زمانبندی افش4002مقیاس لی و وو )

 شود.تر منتشر میموقعهای مالی ساالنه شرکت بهمیزان بهبود در اظهار حسابرس بیشتر باشد، گزارش

داری  رابطه معنی  بین نوع اظهارنظر حسابرسان و قیمت سهامبرخی از تحقیقات نشان داده است که 

(. از طرفی در تحقیقات اخیر، نورزاد دولت آبادی و 45، 0994منش )حساس یگانه و یعقوبی  وجود دارد

رغم باال بودن شمار اظهارنظرهای غیرمقبول ( به این نتیجه رسیدند که علی99، 0934جدیری نقاش کار )

داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی

که گزارش  ندنشان داد( نیز 09، 0993ش سهام وجود ندارد. همچنین عظیمی و فروزنده )دفعات گرد

تأثیر  های مالی بی کنندگان صورت استفاده  گیری مشروط حسابرسی فاقد محتوی اطالعاتی بوده و بر تصمیم

های مختلف جنبه . بنابراین با توجه به وجود نتایج ناسازگار در زمینه تاثیر انواع اظهارنظر حسابرس براست

  سهام و حجم معامالت قیمتشرکت، این مقاله به بررسی مفهوم بهبود در اظهارنظر حسابرس و تاثیر آن بر 

 پرداخته است.
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 هاي پژوهشفرضيه -2

 شود:های پژوهش به شرح زیر بیان میمبانی نظری و اهداف تحقیق فرضیه بر اساس

 دار بر قیمت سهام دارد.نوع اظهارنظر حسابرس تاثیر معنی فرضيه اول:

 دار بر حجم معامالت سهام دارد.نوع اظهارنظر حسابرس تاثیر معنی فرضيه دوم:

 دار بر قیمت سهام دارد.بهبود در اظهارنظر حسابرس تاثیر معنی فرضيه سوم:

 معامالت دارد. دار بر حجمبهبود در اظهارنظر حسابرس تاثیر معنی فرضيه چهارم:

 

 پژوهششناسی روش -3
آوری اطالعات توصیفی است. به منظور آزمون این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع

های تابلویی های برآورد شده از روش رگرسیون دادهوجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن روابط در مدل

 های ترکیبی استفاده شده است. با رویکرد داده40با اثرات ثابت
 

 پژوهشجامعه و نمونه   -4

-باشد و روش نمونههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میجامعه آماری شامل کلیه شرکت

باشد. برای انتخاب نمونه، می 0934تا  0997باشد. قلمرو زمانی پژوهش از سال گیری حذف سامانمند می

 ها از حذف شدند.شرایط بودند، انتخاب و بقیه شرکت هایی که دارای اینشرکت

  در بورس پذیرفته شده باشد؛ 0997شرکت قبل از سال 

 سهام شرکت بیش ازسه ماه وقفة معامالتی نداشته باشد؛ 

 گری مالی نباشد؛گذاری و واسطهشرکت ازنوع سرمایه 

 کلیة اطالعات مورد نیاز برای انجام پژوهش در دسترس باشد؛ 

 ی شرکت منتهی به پایان اسفندماه باشد.سال مال 

 100)شامل  0934-0997ساله  9شرکت در بازه زمانی  57های پیشگفته، تعداد پس از اعمال محدودیت

و  های تحقیق نیز از سایت کدال شرکت( به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای گردآوری داده-سال

 استفاده شده است. هادار تهرانهای اطالعاتی سازمان بورس اوراق ببانک
 

 ها و متغيرهاي پژوهشمدل  -5

با توجه به اینکه در این پژوهش، تاثیر نوع و میزان بهبود در اظهارنظر حسابرس بر قیمت سهام و حجم 

شود، متغیرهای قیمت سهام و حجم معامالت آن به عنوان وابسته و نوع اظهارنظر و معامالت آن ارزیابی می

های در اظهارنظر حسابرس به عنوان مستقل در نظر گرفته شدند. همچنین طبق نتایج پژوهشمیزان بهبود 

اند. قبلی، متغیرهای نوع اظهارنظر سال گذشته، نسبت سود تقسیمی و نسبت قیمت به درآمد کنترل شده

 0ی شماره های رگرسیونهای پژوهش به ترتیب از مدل(، برای آزمون فرضیه4002مطابق با تحقیق آردیانا )

 بهره گرفته شده است: 2الی 
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( )                                                                  
 

( )                                                               
 

( )                                                            
 

( )                                                          
 

 ها متغیرها به این صورت تعریف شدند:در این مدل

 

 متغيرهاي وابسته -5-1

 (Pقيمت سهام )

روزه بعد از تاریخ مجمع و  5در بازه زمانی  iمتغیر وابسته در این پژوهش، متوسط قیمت سهام شرکت 

انتشار گزارش حسابرسی است. از آنجایی که یکی از اهداف این پژوهش بررسی تاثیر نوع و بهبود در 

 هاست، قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.اظهارنظر حسابرس بر قیمت سهام شرکت

 

 (Volحجم معامالت سهام )

است. از آنجایی که یکی از اهداف این پژوهش بررسی   tدر سال iعامالت سهام شرکت بیانگر حجم م

هاست، حجم معامالت ساالنه سهام تاثیر نوع و بهبود در اظهارنظر حسابرس بر حجم معامالت سهام شرکت

 (.5، 4002به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد )آردیانا، 

 

 متغيرهاي مستقل -5-2

 (AuditOPitاظهارنظر حسابرس )نوع 
نماید و به بندی میبه صورت زیر طبقه( 4002لی و وو )این متغیر انواع اظهارنظر حسابرس را طبق روش 

 کند.این ترتیب، نوع اظهارنظر حسابرس را به مقیاس کمی تبدیل می

 گزارش مقبول (0

 گزارش مقبول با بند توضیحی (4

 گزارش مشروط  (9

 توضیحیگزارش مشروط با بند  (2

 عدم اظهارنظر (7

رود ضریب این متغیر منفی باشد. به این صورت که هرچه اظهارنظر حسابرس بدتر باشد، عدد انتظار می

 مربوط به ان بیشتر باشد، قیمت سهام و حجم معامالت سهام کمتر خواهد بود. 
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 (AuditOPIMPبهبود در اظهارنظر حسابرس )

-گیری میتغییر اظهارنظر حسابرس را نسبت به سال قبل اندازه (4002لی و وو )این متغیر طبق روش 

کند و برابر اختالف کدهای مربوط به گزارش حسابرسی سال جاری و سال قبل است و به این وسیله میزان 

، 4، 9، 2نماید. بنابراین مقادیر این متغیر اعداد  )بهبود در اظهارنظر حسابرسی را بصورت کمی محاسبه می

کند که مسیر تغییر مثبت است و میزان ( بیان می2=7-0باشد و برای مثال    )( می-2، -9، -4، -0، 0، 0

 باشد.می 2تغییر عدد 
 

 متغيرهاي كنترلی -5-3

 (Div)نسبت درصد سود نقدي بر سود هر سهم 
سهام عامل مهمی در تغییرات قیمت سهام است میزان تقسیم سود و نسبت درصد سود ی تقسیمسود 

تواند بیانگر وضعیت مطلوب سهام یک  نقدی بر سود هر سهم و همچنین زمان پرداخت سود سهام می

 .شرکت باشد و سهامداران را به خرید سهام شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی ساالنه ترغیب کند

، 40ر و همکارانرود این متغیر با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه مثبتی داشته باشد )لودربنابراین انتظار می

4003 ،7.) 
 

 (P/Eنسبت قيمت به درآمد )
های بهره  تابعی از نرخ نسبت گیری برای خرید سهام شرکت است. این یکی از معیارهای مهم در تصمیم

بلکه  ،باشد گیری نمی گذاران است. البته تنها مقدار این نسبت معیار تصمیم و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه

رود این متغیر با نوع اظهارنظر ت. بنابراین انتظار میمیزان تحقق آن است که بیشتر مد نظر سهامداران اس

 (.2، 4009، 44حسابرس رابطه مثبتی داشته باشد )بوباکر و همکاران
 

 (AuditOPit-1نوع اظهارنظر حسابرس در سال گذشته )
اظهارنظر حسابرس در سال جاری ارتباط مستقیمی دارد، نوع اظهارنظر حسابرس در سال گذشته با نوع 

شرکتی که در سال گذشته اظهارنظر مقبول دریافت کرده است، با احتمال بیشتری در سال جاری نیز 

کند. این موضوع در مورد اظهارنظر مشروط و عدم اظهارنظر نیز صادق است. اظهارنظر مقبول دریافت می

تغیر با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه مثبتی داشته باشد )کولینان و همکاران، رود این مبنابراین انتظار می

4004 ،920.) 

49ایرلند
( معتقد است در بیشتر مطالعات، گزارش حسابرسی سال قبل به عنوان متغیر 353، 4009) 

مهمی برای پیش بینی گزارش حسابرسی سال مورد رسیدگی شناخته شده است. احتمال دریافت گزارش 

 هایی افزایش می یابد که در سال قبل نیز گزارش مشروط دریافت کرده باشند.وط حسابرسی در شرکتمشر
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 هاي پژوهشيافته  -6

های تلفیقی استفاده شده است، که ها از الگوی رگرسیون دادهدر این پژوهش، برای آزمون فرضیه

برای بررسی معناداری ضرایب و  tباشد. همچنین از آزمون های سری زمانی و مقطعی میتلفیقی از داده

ها از آزمون برای معناداری کل مدل استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده  Fآزمون

( استفاده شده است. این آزمون برای بررسی مطابق بودن توزیع KSاسمیرنوف ) -ناپارمتریک کولموگرف

داری این آزمون برای متغیری شود. اگر سطح معنیستفاده میها با توزیع خاص )در اینجا توزیع نرمال( اداده

 باشد.درصد باشد، به این معناست که متغیر مذکور از توزیع نرمال برخوردار نمی 7کمتر از 

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، بیشترین و کمترین ارائه شده است.  0در جدول 

ها از دهد دادهمیانگین متغیرها به یکدیگر نزدیک است و نشان میشود میانه و همانطور که مشاهده می

)بهبود در اظهارنظر حسابرس(  AuditOPIMPکنند. حداقل و حداکثر متغیر توزیع تقریبا نرمال پیروی می

باشد. این مطلب بیانگر این است که بیشترین بهبود اظهارنظر حسابرسی در دوره می 2و  -0به ترتیب برابر 

باشد. این موضوع واحد بهبود می 2پژوهش، تغییر از عدم اظهارنظر به گزارش مقبول است که بیانگر  زمانی

دهد اظهارنظرهای حسابرسی بطور کلی بهبود داشته است، زیرا کمترین مقدار این متغیر همچنین نشان می

گین و میانه این متغیر نیز باشد. میانباشد که بیانگر یک واحد عدم بهبود در اظهارنظر حسابرسی میمی -0

 واحد بهبود یافته است.  4دهد بطور متوسط اظهارنظر حسابرسی هر شرکت نشان می

 

 آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش-1جدول 

 P Vol متغيرها
Audit 
OPit 

Audit 
OPIMP 

Div P/E 
Audit 
OPit-1 

 100 100 100 100 100 100 100 تعداد مشاهدات  

 429 09 532597 4 422 02235 92941 میانگین  

 424 07 992402 4 420 02974 92414 میانه  

 0 -19 0 -0 0 0 0 حداقل  

 7 479 923152093 2 7 0002709 252452 حداکثر  

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 بررسی مفروضات رگرسيون  -7

 هانرمال بودن توزيع داده -7-1

نشان داده شده  4ها در جدول نرمال بودن توزیع داده اسمیرنف برای بررسی-نتایج آزمون کولموگرف

درصد است و  7برای کلیه متغیرها بیشتر از  Zداری آماره شود، سطح معنیاست. همانظور که مشاهده می

 دهد کلیه متغیرها از توزیع نرمال برخوردار هستند.نشان می
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 اسميرنف-نتايج آزمون كولموگرف-2جدول 

 P Vol متغيرها
Audit 
OPit 

Audit 
OPIMP 

Div P/E 
Audit 
OPit-1 

 100 100 100 100 100 100 100 تعداد مشاهدات

 Z 12409 002002 92340 52141 92004 92742 92310آماره 

 02413 02472 02540 02031 02007 02491 02027 داریسطح معنی

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 بررسی آزمون استقالل خطاها -7-2
 کلی طور بهشود.   استفاده می 42واتسون-دوربینبه منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون 

 این مقدار. نماید می آزمون را رگرسیون های)خطا(  باقیمانده بین سریالی همبستگی واتسون دوربین آزمون

 باید آماره مقدار باشد، نداشته وجود متوالی هایمانده بین همبستگی اگر. کند می تغییر 2 تا 0 بین آماره

 اگر و ها باقیمانده بین مثبت همبستگی دهنده نشان شود، صفر به نزدیک مقدارآماره اگر. شود 4 نزدیک

اگر آماره  طورکلی به. است متوالی های باقیمانده بین منفی همبستگی دهنده نشان شود، 2 به نزدیک

توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را قرار گیرد، می 7/4و  7/0واتسون بین -دوربین

، میزان آماره دوربین واتسون برای کلیه 9الی  7طبق نتایج جداول . (0991)مومنی و قیومی،  پذیرفت

توان فرض عدم وجود همبستگی بین میدهد قرار گرفته است و نشان می 7/4تا  7/0ها در محدوده فرضیه

 .پذیرفت مفروضات اصلی رگرسیون به عنوان یکی از خطاهای مدل را

 

 آزمون هم خطی بين متغيرهاي مستقل -7-3
استفاده  41و عامل تورم واریانس 47خطی بین متغیرهای مستقل از شاخص پراکندگی برای بررسی هم

شد. هر چه پراکندگی کم باشد اطالعات مربوط به متغیر کم بوده و مشکالتی در استفاده از رگرسیون ایجاد 

شود واریانس  شود. عامل تورم واریانس نیز معکوس پراکندگی بوده و هر چقدر افزایش یابد باعث می می

 از حاکی عملی تجربیاتسازد.  ب میبینی نامناس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش

 واست  احتمالی اخطار یک وجودمبین  باشد، 7 عدد از بزرگتر( VIFعامل تورم واریانس ) اگر که است این

 ضرایب که دارد آن از حکایت و شود می یادآور را جدی اخطار یک باشد، 00 از بزرگتردرصورتی که 

 به نزدیک پراکندگی وقتی .اند شده برآورد ضعیفی صورت به چندگانه خطی هم علت به مربوطه رگرسیونی

نتایج . شد خواهد متورم رگرسیون استاندارد انحراف و دارد وجود باالیی چندخطی همبستگی است، صفر

شود ارائه شده است. همانطور که مشاهده می 9بررسی شاخص پراکندگی و عامل تورم واریانس در جدول 

دهد مشکل باشد و نشان میواریانس کلیه متغیرها نزدیک به یک میشاخص پراکندگی و عامل تورم 

 .داردن وجود چندخطی همبستگی
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 نتايج بررسی هم خطی بين متغيرهاي مستقل -3جدول 

 نام متغير
 شاخص پراكندگی

Tolerance 

 عامل تورم واريانس
VIF 

          023340 02042 

    029324 02003 

    023099 02099 

            023125 02042 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 هانتايج آزمون فرضيه -8

ارائه شده است. با  9الی   7های پیشگفته در جدول های پژوهش با استفاده از مدلنتایج آزمون فرضیه

است قبل های ترکیبی استفاده شده است، الزم های پژوهش از رویکرد دادهتوجه به اینکه برای آزمون فرضیه

های ترکیبی یا تابلویی )پولد( آزمون اف لیمر )چاو( و از برازش مدل به منظور انتخاب از بین الگوی داده

ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود، با توجه  2ها در جدول هاسمن انجام گردد. نتایج این آزمون

باشد، نتایج درصد می 7ی قابل پذیرش که سطح معناداری بدست آمده و همچنین با توجه به سطح معنادار

های های ترکیبی رد شده و برای انتخاب الگوی دادهبوده یعنی الگوی داده H0حاکی از رد شدن فرض 

تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی، الزم است آزمون هاسمن نیز انجام شود. نتایج آزمون هاسمن حاکی از رد 

شود. بنابراین، از الگوی های تابلویی با اثرات ثابت انتخاب میی دادهبوده، در نتیجه الگو H0شدن فرض 

 های تابلویی با اثرات ثابت برای برازش الگو استفاده می شود.داده

 

 هاسمنو ليمر  Fنتايج آزمون  -4 جدول

 نتايج آزمون هاسمن ليمر F نتايج آزمون

 سطح معناداري آماره  سطح معناداري آماره 

Period F 142340- 02000 Period Random 002402 02004 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 نتيجه آزمون فرضيه اول -8-1
دهد که ضریب متغیرهای نوع اظهارنظر نتیجه برازش مدل اول برای آزمون فرضیه اول نشان می

باشد. می 02093 و 02499(، به ترتیب برابر AuditOPit-1)  ( و سال قبلAuditOPitحسابرس در سال جاری )

دار است. بنابراین باشد، این ضرایب معنیداری این ضرایب که کمتر از یک درصد میبا توجه به سطح معنی

داری با قیمت سهام توان گفت نوع اظهارنظر حسابرس در سال جاری و سال قبل، رابطه مثبت و معنیمی

اند، اظهارنظر حسابرسی مقبول دریافت کرده هایی که در سال قبل و سال جاریها دارد. یعنی شرکتشرکت

گردد. نتایج درصد تایید می 33قیمت سهام باالتری دارند. بنابراین فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 
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دهد، طبق انتظار، متغیرهای کنترل شده سود تقسیمی و نسبت قیمت به درآمد، رابطه همچنین نشان می

رند. با توجه به این نتیجه می توان چنین استدالل نمود که انتشار ها دامستقیمی با قیمت سهام شرکت

گزارش حسابرسی محتوای اطالعاتی داشته و بازار سرمایه به آن واکنش نشان می دهد، از سوی اظهار نظر 

مقبول به معنی انتشار اخبار خوب برای شرکت در بازار سرمایه است و در نتیجه بازار سرمایه را به واکنش 

به آن وامی دارد. چون در مورد شرکت اخبار خوب )در قالب گزارش و اظهار نظر مطلوب حسابرس(  مثبت

 منتشر می شود، قیمت سهام افزایش یافته است.

 

 نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش-5جدول

 )قيمت سهام( Pمتغير وابسته: : مدل اول
                                                 

 ضريب متغيرها
 سطح

 داريمعنی

 Fآماره 

(Sig) 

Durbin 
Watson 

 ضريب تعيين
R2 

 نتيجه

          02499 02000 

32914 

02000 
 تایید فرضیه درصد 29 02317

    02011 02000 

    02220 02004 

            02093 02000 

 سال شرکت 100تعداد مشاهدات: 

 های تابلویی با اثرات ثابتروش برآورد: داده

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 نتيجه آزمون فرضيه دوم -8-2

با توجه به ضرایب متغیرهای نوع اظهارنظر حسابرس در سال جاری و سال قبل که  1در جدول شماره 

توان نتیجه گرفت داری آنها که کمتر از یک درصد است، میوسطح معنیباشد، می 02920و  02903برابر با 

هایی که در سال قبل و سال دار دارند. یعنی شرکتاین متغیرها با حجم معامالت سهام رابطه مثبت و معنی

اند، حجم معامالت سهام آنها بیشتر است. بنابراین فرضیه جاری اظهارنظر حسابرسی مقبول دریافت کرده

دهد، طبق انتظار، گردد. نتایج همچنین نشان میدرصد تایید می 33پژوهش در سطح اطمینان دوم 

متغیرهای کنترل شده سود تقسیمی و نسبت قیمت به درآمد، رابطه مستقیمی با حجم معامالت سهام 

انتشار ها دارند. یکی دیگر از معیار های واکنش بازار حجم معامالت سهام آن شرکت است، از اینرو شرکت

اخبار خوب در قالب گزارش مقبول حسابرسی باعث واکنش مثبت بازار می گردد، به عبارتی انتشار اخبار 

خوب عدم تقارن اطالعاتی را کاهش داده و باعث شفافیت بیشتر و قابلیت اتکای بیشتر سرمایه گذاران به 

 . اطالعات منتشر شده شرکت در قالب صورت های مالی حسابرسی شده می شود
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 نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش-6جدول

 )حجم معامالت سهام( VOLمتغير وابسته: : مدل دوم
                                                   

 ضريب متغيرها
 سطح

 داريمعنی

 Fآماره 

(Sig) 

Durbin 
Watson 

 ضريب تعيين
R2 

 نتيجه

          02903 02000 

042240 

02000 
 تایید فرضیه درصد 20 02309

    02402 02004 

    02775 02000 

            02920 02000 

 سال شرکت 100تعداد مشاهدات: 

 های تابلویی با اثرات ثابتروش برآورد: داده

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 نتيجه آزمون فرضيه سوم -8-3
باشد، و می 02472با توجه به ضریب متغیر بهبود در اظهارنظر حسابرس که برابر با  5در جدول شماره 

داری آن که کمتر از پنج درصد است، بهبود در اظهارنظر حسابرس نسبت به سال قبل، رابطه سطح معنی

هایی که اظهارنظر حسابرسی آنها نسبت به شرکت ها دارد. یعنیداری با قیمت سهام شرکتمثبت و معنی

 37سال قبل بهبود داشته است، قیمت سهام باالتری دارند. بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان 

دهد، طبق انتظار، متغیرهای کنترل شده سود تقسیمی و نتایج همچنین نشان می گردد.درصد تایید می

ها دارند. این نتایج نیز بیانگر تلقی بازار از مستقیمی با قیمت سهام شرکتنسبت قیمت به درآمد، رابطه 

بهبود در نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان افزاینده محتوای اطالعاتی صورت های مالی سال جاری و سال 

یجه گذشته شرکت است، به عبارتی بهبود در اظهار نظر حسابرس برای بازار محتوای اطالعاتی داشته و در نت

باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و افزایش شفافیت داشته و افزایش قیمت سهام شرکتی را در پی دارد که 

 اخبار خوب منتشر نموده است.
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 نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش -7جدول
 )قيمت سهام( Pمتغير وابسته: : مدل سوم

                                                    

 ضريب متغيرها
 سطح

 داريمعنی

 Fآماره 

(Sig) 
Durbin 
Watson 

 ضريب تعيين
R2 

 نتيجه

             02472 02002 

012004 
02000 

 تایید فرضیه درصد 27 02540
    02940 02000 

    02505 02000 

            02279 02000 

 سال شرکت 100تعداد مشاهدات: 

 های تابلویی با اثرات ثابتروش برآورد: داده

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 نتيجه آزمون فرضيه چهارم -8-4
 باشد، ومی 02420با توجه به ضریب متغیر بهبود در اظهارنظر حسابرس که برابر با  9در جدول شماره 

داری آن که کمتر از پنج درصد است، بهبود در اظهارنظر حسابرس نسبت به سال قبل، رابطه سطح معنی

هایی که اظهارنظر حسابرسی آنها ها دارد. یعنی شرکتداری با حجم معامالت سهام شرکتمثبت و معنی

رضیه چهارم پژوهش نسبت به سال قبل بهبود داشته است، حجم معامالت سهام بیشتری دارند. بنابراین ف

دهد، طبق انتظار، متغیرهای کنترل نتایج همچنین نشان می گردد.درصد تایید می 37در سطح اطمینان 

ها دارند. معیار دیگر شده سود تقسیمی و نسبت قیمت به درآمد، رابطه مستقیمی با قیمت سهام شرکت

فرضیه بیانگر تلقی بازار از انتشار اخبار واکنش بازار به اخبار خوب نیز حجم مبادالت است که نتایج این 

 خوب در قالب بهبود در اظهار نظر حسابرس بوده و واکنش مثبت به آن نشان داده است. 
 

 نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش-8جدول
 )حجم معامالت سهام( VOLمتغير وابسته:  : مدل چهارم

                                                   

 ضريب متغيرها
 سطح

 داريمعنی

 Fآماره 

(Sig) 
Durbin 
Watson 

 ضريب تعيين
R2 

 نتيجه

          02420 02000 

092194 
02000 

 تایید فرضیه درصد 93 02902
    02031 02094 

    02225 02025 

            02001 02007 

 سال شرکت 100تعداد مشاهدات: 

 های تابلویی با اثرات ثابتروش برآورد: داده

 های پژوهشگرمنبع: یافته
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 گيري بحث و نتيجه -9

در این تحقیق تاثیر اظهارنظر حسابرس و بهبود در اظهارنظر حسابرس بر تغییرات قیمت و حجم 

از بهبود در اظهارنظر حسابرس، تغییر نوع اظهارنظر به  معامالت سهام مورد بررسی قرار گرفت. منظور

باشد. به عنوان نمونه، تغییر اظهارنظر مقبول با بند توضیحی به اظهارنظر مقبول یک تر میاظهارنظر مطلوب

گردد، در حالیکه تغییر از اظهارنظر مشروط به اظهارنظر مقبول، دو واحد بهبود در نظر واحد بهبود تلقی می

های قبلی نشان داده است که عوامل مختلفی بر قیمت و حجم معامالت سهام موثر شود. پژوهشمیگرفته 

ترکیب و  قابلیت نقدشوندگی سهام، سهم سود هرسبت قیمت به توان به نهستند. از جمله این عوامل می

 رکت هستند. اشاره نمود. در واقع این عوامل به نوعی بیانگر اخبار خوب یا بد در مورد ش سهامداران

در این مقاله طبق نتایج تحقیقات قبلی، نوع اظهارنظر حسابرس در مورد شرکت نیز منعکس کننده 

اخبار خوب یا بد در مورد شرکت است و بنابراین بر قیمت و حجم معامالت سهام شرکت تاثیر دارد. برای 

های ترکیبی استفاده استفاده از دادههای پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی با آزمون فرضیه

داری بر قیمت های پژوهش نشان داد که نوع اظهارنظر حسابرس تاثیر مثبت و معنیشد. نتایج آزمون فرضیه

و حجم معامالت سهام شرکت دارد. همچنین مشخص شد که هرچه بهبود میزان در اظهارنظر حسابرس 

این نتایج با نتایج برخی از تحقیقات  یشتر خواهد بود.بیشتر باشد، قیمت و حجم معامالت سهام شرکت ب

( نیز نشان دادند که بهبود در اظهارنظر 4004گذشته مطابقت دارد. به عنوان نمونه، کولینان و همکاران )

های مالی کند تا مدیران، گزارششود و انگیزه ایجاد میحسابرس نوعی اخبار خوب در مورد شرکت تلقی می

ر گزارش نمایند. گر چه در تحقیق حاضر هم نوع اظهار نظر و هم درجه کمی بهبود در اظهار ساالنه را زودت

کند که ( نیز این موضوع را تایید می0934الدین و همکاران )نظر نیز بررسی شده است. نتایج پژوهش معین

نسبت به آن  گذارانشود و سرمایهبهبود در اظهارنظر حسابرسی، اخبار خوبی در مورد شرکت تلقی می

دهند. در آن تحقیق واکنش سرمایه گذاران بر قیمت های سهام نشان داده شده است که واکنش نشان می

نتیجه یکسانی با تحقیق حاضر داشته است اما در تحقیق فعلی حجم معامالت نیز به عنوان معیار دیگری از 

بهبود در اظهار نظر بر قیمت سهام و حجم واکنش بازار مورد سنجش قرار گرفته است و نتایج بیان گر تاثیر 

معامله می باشد که در تحقیقات داخلی قبلی این معیار بررسی نشده است. اما با برخی تحقیقات نیز هم 

( که 4009( و التونی بات و همکاران )4000خوانی نداشته است به عنوان مثال با تحقیق مرادی و همکاران)

قیمت و بازده سهام شرکت ها را بررسی نمودند. نتایج آنها هیچ رابطه اثر اظهار نظر مقبول حسابرس بر 

در حالی که نتایج این تحقیق  معنی داری بین اظهار نظر مقبول حسابرس و قیمت و بازده سهام نشان نداد.

حاکی از وجود رابطه بین نوع اظهار نظر و قیمت و حجم مبادالت سهام است و بیان می دارد که اظهار نظر 

ابرس دارای محتوای اطالعاتی برای بازار سرمایه بوده و آن را به واکنش وا می دارد. همچنین بهبود حس

اظهار نظر اخبار خوب تلقی شده و واکنش مثبت بازار سرمایه ایران را در پی دارد. اما از طرفی، نورزاد دولت 

ال بودن شمار اظهارنظرهای رغم با( به این نتیجه رسیدند که علی0934آبادی و جدیری نقاش کار )

داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر غیرمقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی
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تعداد دفعات گردش سهام وجود ندارد. بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج آنها ناسازگار است. تحقیق حاضر 

اظهار نظر را نیز سنجش کرده است که از این نظر نوآوری دارد. بهبود نه تنها نوع اظهار نظر بلکه بهبود در 

در نوع اظهار نظر نوعی از خط تحقیقاتی جدید است که تحقیقات اندکی قبل تر در مورد آن انجام شده 

است. مقایسه نتایج مغایر تحقیق قبلی با نتایج تحقیق حاضر می تواند بیانگر این مطلب باشد که توجه صرف 

وع اظهار نظر حسابرس تنها جنبه ای محدود از اخبار خوب شرکت را منعکس می سازد و آنچه مهم به ن

است بهبود در اظهار نظر نسبت به دوره قبل است که اخبار خوبی تلقی شده و باعث کاهش عدم تقارن 

 اطالعاتی و افزایش ارزش سهام و حجم معامالت آن سهام خواهد شد.

ه مفهوم بهبود در اظهارنظر حسابرسی است که جنبه ای ن.آورانه در تحقیقات ویژگی این تحقیق توجه ب

اخیر در مورد اظهار نظر حسابرس و محتوای اطالعاتی آن است. همچنین بهبود در اظهار نظر نسبت به 

تغییر در اظهار نظر نیز متمایز بوده و جنبه ای نوآورانه به ادبیات تحقیق وارد کرده است. در تحقیقات 

های مختلف شرکت پرداخته شده است. در ذشته عمدتا به انواع اظهارنظر حسابرس و تاثیر آن بر جنبهگ

گیری شد و تاثیر آن بر قیمت و حجم تحقیق حاضر میران بهبود در اظهارنظر حسابرسی، بصورت کمی اندازه

و میزان بهبود در  معامالت سهام ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نوع اظهارنظر حسابرس

-ها دارد. این موضوع نشان میداری بر قیمت و حجم معامالت سهام شرکتاظهارنظر حسابرس، تاثیر معنی

گذاران به های حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران دارای محتوای اطالعاتی است و سرمایهدهد گزارش

 دهند. ینوع اظهارنظر حسابرس و همچنین روند تغییرات آن اهمیت م

های مالی همراه با گزارش حسابرسی در بازار سرمایه ایران منبع اطالعاتی مهمی در مورد صورت

-آید. این اطالعات حداقل بصورت ساالنه تهیه و منتشر میشرکتهای پذیرفته شده در بورس به حساب می

ها به این سهام شرکت شود و بسیاری از فعاالن بازار سرمایه در اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش

تواند اخبار خوب یا بد در کنند. بنابراین نوع اظهارنظر منتشر شده در مورد یک شرکت میاطالعات اتکا می

ها مخابره نماید. طبیعی است اظهارنظرهای های مالی شرکتکنندگان از گزارشمورد آن شرکت به استفاده

های و شرکتی که این نوع اظهارنظرها را نسبت به صورت تعدیل شده، بیانگر اخبار بد در مورد شرکت است

 کند، آثار منفی این اخبار بر قیمت سهام و حجم معامالت سهام آن مشهود خواهد بود.مالی خود دریافت می

های های مالی و گزارشگردد، استفاده کنندگان از صورتبا توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می

گیری به نوع اظهارنظر کنندگان، در هنگام تصمیمگذاران، تحلیلگران و سایر استفادهحسابرسی شامل سرمایه

-دهد، نوع اظهارنظر حسابرسی رابطه مثبت و معنیتوجه نمایند. زیرا نتایج این پژوهش نشان می حسابرس

مقبول  داری با قیمت و حجم معامالت سهام دارد. به این صورت که هرچه اظهارنظر حسابرس به اظهارنظر

تر باشد، تاثیر مثبتی بر قیمت و حجم معامالت سهام خواهد داشت. اظهارنظرهای مقبول با بند نزدیک

تر ها و حجم معامالت سهام پایینتوضیحی، مشروط، مشروط با بند توضیحی و عدم اظهارنظر با قیمت

 همبستگی دارد.
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های مختلف عامل مهم و در طول دورهاز طرفی نتایج پژوهش نشان داد، تغییرات اظهارنظر حسابرس 

آید. به این معنی که شرکتی با اظهارنظر مقبول در موثری بر قیمت و حجم معامالت سهام به حساب می

سال جاری و اظهارنظر مشروط در سال قبل؛ با احتمال بیشتری افزایش قیمت و حجم معامالت سهام را در 

ها، روند های مالی شرکتاست استفاده کنندگان از صورتسال جاری تجربه خواهد کرد. بنابراین الزم 

های مختلف در نظر بگیرند و میزان بهبود در اظهارنظر ها را در دورهتغییرات اظهارنظر حسابرسی شرکت

های اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند. روند تاریخی تغییرات مثبت در اظهار گیریحسابرس را در تصمیم

محتوای اطالعاتی برای بازار سرمایه ایران است. از اینرو به قانون گذاران بازار سرمایه  نظر حسابرس دارای

ایران پیشنهاد می شود به تغییرات اظهار نظر حسابرس نسبت به دوره های گذشته برای اتخاذ قوانین و 

 تسهیل نماید. مقررات اثربخش تر توجه ویژه نمایند تا سرمایه گذاری، خرید و فروش و مبادالت سهام را
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