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چکیده

 در گذاران سرمایه واکنش و اختیاری تعهدی اقالم حسابرس، نوع رابطه هدف پژوهش حاضر بررسی

 ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش است. این تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 شده استفاده تهران بهادار اوراق بورس های شرکت مالی های صورت از آن های داده آوری جمع برای. باشد می تحلیلی

 های سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت از شرکت 111 پژوهش آماری نمونه. است

 گذاران هیسرما واکنش و اختیاری تعهدی اقالم بین که دهد یم نشان پژوهش این یها افتهی. باشد می 1931 الی 1931

 اختیاری تعهدی اقالم و حسابرس نوع متقابل اثرات و حسابرس نوع ولیکن دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 بهادار اوراق بورس بازار در گذاران هیسرما گفت، توان یم کلی طور به. ندارد گذاران هیسرما واکنش با معناداری رابطه

 اطالعاتی تقارن عدم از ناشی تواند یم امر این که دهند یم نشان مثبتی واکنش شده تیریمد یسودها به نسبت تهران

 .باشد بازار این بودن رکارایغ و موجود

 گذاران. سرمایه اختیاری، واکنش تعهدی حسابرس، مدیریت سود، اقالم نوع: کلیدیکلمات

 



Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the relationship between External auditor 

type, discretionary accruals and investors’ reactions in companies listed on the Tehran Stock 

Exchange. This research is applied in terms of purpose and analytical in nature. To collect its 

data, the financial statements of Tehran Stock Exchange companies have been used. The 

statistical sample of the research is 115 companies listed on the Tehran Stock Exchange 

during the years 1391 to 1396. The findings of this study show that there is a positive and 

significant relationship between discretionary accruals and investors 'reaction, but the type of 

auditor and the interaction between auditor type and discretionary accruals do not have a 

significant relationship with investors' reaction. In general, it can be said that investors in the 

Tehran Stock Exchange market react positively to managed profits, which can be due to the 

asymmetry of available information and the inefficiency of this market. 

Keywords: The relationship between External auditor type, discretionary accruals and 

investors’ reactions. 
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