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تأثیر تخصص در صنعت ،دوره تصدی حسابرسی و استقالل حسابرس
بر ریزش قیمت سهام

D
I


رویا دارابی

S
f

تاریخ دریافت8132/70/52 :

تاریخ پذیرش8132/73/50 :

حسن چناری بوکت
مرجان محمودی خاتمی

1

2

3

o
e

چكيده
هدف این مقاله مطالعهی تأثیر برخی ویژگیهای کیفی حسابرسی بر ریزش قیمت سهام در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .اطالعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 18
شرکت در دورهی زمانی  8113-8131گردآوری شده است .در این پژوهش کیفیت حسابرسی از طریق
معیارهای تخصص حسابرس در صنعت ،دوره ی تصدی حسابرس ،استقالل حسابرس و اندازهی موسسهی
حسابرسی اندازهگیری شده است .یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین
ویژگیهای کیفی حسابرسی و ریزش قیمت سهام ارتباط معکوس و معنیداری وجود دارد .طوریکه افزایش
کیفیت حسابرس منتهی به کاهش ریزش قیمت سهام میشود .بهعبارت بهتر نظارت دقیق و بهتر به دلیل
جلوگیری از انجام کارهای فرصت طلبانه توسط مدیریت و انباشته شدن اخبار بد ،منتهی به افزایش ارزش
سهام شرکت موقع قیمتگذاری میشود.
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واژههای کليدی :استقالل حسابرس ،تخصص حسابرس ،ریزش قیمت سهام.
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 -1مقدمه
پژوهشهای صورت پذیرفته به طور گسترده مزایای افزایش کیفیت حسابرسی را مورد مطالعه و بررسیی
قرار دادهاند؛ همچنین متون مالی نیز بر منافع حاصل از کیفیت گزارشگری متمرکز شدهاند .در پژوهشهای
اخیر منافع حاصل از افزایش کیفیت حسابرسی برای سرمایهگذاران مورد مطالعه قرار گرفته است (روبیین و
ژانگ .) 5782 ،برای مثال افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینهی بیدهی (مانسیی و همکیاران،
 ،)5772کاهش هزینه ی حقوق صاحبان سهام (خورانا و رامان ،)5772 ،کاهش هزینههای مربوط به عرضهی
عمومی اولیهی سهام (ویلنبورگ )8333 ،و تأثیرگذار بر ساختار صیندوقهیای تیأمین میالی اسیت (کییم و
سونگ .)5788 ،با وجود پژوهشهیای صیورت پذیرفتیه ،مطالعیه ای در رابطیه بیا ایینکیه افیزایش کیفییت
حسابرسان منتهی به کاهش ریزش (سقوط) قیمت سهام و ارزشآفرینی برای سیهامداران مییشیود ،انجیام
نشده است .یافتههای حاصل از بررسیهای انجام شده ریزش قیمت سهام تأثیر شگرفی بر مدیریت پرتفلیوی
مخاطره دارد .سرمایه گذاران فقط به اطالعات موجود در بازار تمرکز نمیکنند بلکه کلییهی اطالعیات ماننید
ویژگیهای خاص شرکت و حتی حسابرسهای شرکت را هم مورد مداقه قرار میدهند.
سوال اصلی پژوهش بر این است که آیا افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش ریزش قیمت سیهام
می شود؟ یافته های حاصل از پژوهش های انجام گرفتیه توسیط بیال ( ،)5773کوتیاری و همکیاران ()5773
مدیران واحدهای تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست تأخیر در انتشیار اخبیار بید و انباشیته سیاختن
بهصورت اطالعات محرمانه ،حجم معینی از اخبار بد را در شرکت انباشته سازند که این بهدلیل عواملی مانند
پر هزینه بودن این سیاست و یا به طور کلی عدم توانایی مدیریت برای ادامهی این اقدام مانند تغییر مدیریت
واحدهای تجاری می باشد .در نهایت با رسیدن حجم اطالعات منفی انباشته شده به حد نهایی ،مدیران دیگر
قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایهگذاران جلوگیری نمایند .با انتشار این اخبار در بازار
سرمایهگذاران با اطالعات جدید بهدست آمده در باورهای پیشین خود که مبنای قیمت جاری سهام شیرکت
بوده تجدید نظر کرده و انتظار خود را بر اساس اطالعات جدید بنیان میگذارند که این امیر موجیت تعیدیل
یک باره و منفی قیمت سهام شرکت خواهد شد که در متون مالی از آن بهعنوان ریزش قیمت سهام یا سقوط
قیمت سهام یاد می شود .ارتباط بین اخبار بد و ریزش قیمت سهام توسط جین و میایرز ( )5772و هیاتون و
همکاران ( )5773پیشنهاد شد و توسط کیم و همکاران ( ،)5788کیم و ژانیگ ( )5782میورد آزمیون قیرار
گرفت.
به دالیل زیر افزایش کیفیت حسابرسی میی توانید از انباشیته شیدن اخبیار بید ناشیی از سیوت میدیریت
جلوگیری کند (دیآنجلو8318 ،؛ خورانا و رامان5772 ،؛ روبین و ژانگ :)5782 ،یکی از مهمترین روشهای
دست کاری اطالعات حسابداری تسریع در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تأخیر انداختن شناسایی اخبیار
بد در سود میباشد ولی همواره یک حد ایده آل و نهایی برای انباشته ساختن اخبار بد در شرکت وجود دارد
و با رسیدن به آن حد ایده آل و نهایی یک دفعه این اخبار بد منتشر خواهد شد و سرمایهگذاران را به تغیییر
در باورهای دربارهی ارزش شرکت و در نتیجهی آن قیمت سهام شرکت ملزم میسازد که این قضیه منتهیی
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به ریزش قیمت سهام شرکت می شود .وجود انگیزه برای تهیهی جانبدارانه ی اطالعات حسابداری باعث شید
که محدودیتهایی برای کنترل رفتارهای فرصتطلبانه ی مدیریت ایجاد گردد .باور و اعتقاد بر این است کیه
افزایش کیفیت حسابرسی و حضور حسابرسان متخصص در صنعت مربوطه میتواند منجیر بیه تغیییر رفتیار
شرکت ها شود .هدف اصلی پژوهش مطالعه ی تأثیر کیفییت حسابرسیی (تخصیص در صینعت ،دوره تصیدی
حسابرسی و استقالل حسابرس) بر پدیده ی ریزش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران میباشد .در ادامه این مقاله ابتدا مبانی نظری و تبیین فرضییههیای مطالعیه حاضیر ،پیشیینهی
پژوهش ،روششناسی پژوهش ،آمار توصیفی متغیرها و آزمیون فرضییههیا و در انتهیای مقالیه نییز بحیث و
نتیجهگیری و پیشنهادهای حاصل از یافتههای پژوهش ارایه خواهد شد.
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 -2مبانی نظری
در متون حسابداری تعاریفی از کیفیت حسابرسی مطرح شده است .همچنین الزم به ذکر است که اغلت
کیفیت حسابرسی در ارتباط با میزان رعایت استانداردهای حسابرسی مربوطه تعریف میشوند .صاحتنظران
حسابداری جنبه های متنوعی برای کیفیت حسابرسی بیان کرده اند که منتهی بیه تعیاریف متفیاوتی از نظیر
ظاهری شده است .عامترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را شیامل مییشیوند (میرادزاده فیرد و
همکاران:)8138 ،
الف -احتمال وجود اشتباهات عمده در صورتهای مالی که حسابرس نتواند آنها را کشف و گزارش
نماید.
ب -احتمال اینکه حسابرس برای صورتهای مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر
نکند.
پ -دقت اطالعاتی که حسابرس دربارهی آن گزارش صادر کرده است.
ت -مقیاسی برای توان حسابرسی در کاهش اشتباهات و تحریفهیای جانبدارانیه و بهبیود کیفییت
دادههای حسابداری
پژوهشهای حسابداری بیان کردهاند که ساختار موسسه ی حسابرسی نیز بیر کیفییت حسابرسیی میوثر
است .طبق این پژوهشها کیفیت حسابرسی در موسسههایی که ساختار قویتری در اسیتفاده از روشهیای
حسابرسی دارند با سایر موسسهها تفاوت دارد .ادغام موسسههای حسابرسی و یکسان شدن روشهای میورد
استفاده در موسسههای مختلف این فرضیهها را کم اهمیت ساخته است .سایر پژوهشگران نیز این نظرییه را
مطرح کردهاند که بهطور کلی ارتباط مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی وجود دارد
و اگر موسسههای بزرگتر حقالزحمههای بیشتری به صاحتکار تحمیل مییکننید بیدین معنیی اسیت کیه
کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوب تر است .مطالعات این فرضیه را نیز مطرح کردهاند که موسسیههیای
بزرگتر بهدلیل تجربهی بیشتر و ساختار مناستتر میتوانند بخشی از صرفهی اقتصادی خود را بیه مشیتری
منتقل کنند و حقالزحمهی کمتری از صاحتکار دریافت کنند (میر و ریگز.)5770 ،
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در مطالعه ای که تنها به منظور درک این مفهوم صورت گرفت ،تخصص حسابرس در صنعت بیدینگونیه
تعریف شد :الف-دانش خاص یک صنعت که توسط یک موسسه حسابرسی در جهت کمک بیه فهیم بهتیر از
آنچه صاحتکاران در آن صنعت انجام میدهند و مخاطرههای حسابرسی که آنها با آن مواجهانید ،بیهکیار
گرفته میشود .ب -مهارتهای خاص حسابرسی که یک موسسه حسابرسی برای کمک به صاحتکاران خود
از طریق فراهم کردن ر اهکارهایی (حسابداری و انواع دیگیر) بیرای مقابلیه بیا مسیایل صینعت میورد نظیر و
همچنین مخاطرههای حسابرسی (مثل قوانین ،انواع مالیات و غیره) ایجاد میکند.
پ -مهارتهای خاص غیرحسابرسی که از طریق مشارکت موسسه حسابرسی بیهکیار گرفتیه و تحصییل
میشود و میتواند ارزشافزودهای را برای کست و کار صاحتکاران خود داشته باشد (کنید .)5771 ،میوارد
فوق را میتوان بهطور خالصه اینگونه بیان کرد :تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایدههیای سیازنده
برای کمک (ارزشآفرینی) به صاحتکاران ،همچنین فراهم کردن رویکردها یا راهکارهای نوین برای برخی از
مسایلی است که صاحتکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه میشوند ،تلقی میشود .از آنجایی کیه
حاالت مختلف تخصص حسابرس در صنعت بهطور مسیتقیم مشیاهده پیذیر نیسیت ،پیژوهشهیای پیشیین
شاخصهای مختلفی را برای تخصص حسابرس در صنعت بهکار گرفتهانید .رویکردهیای سیهم بیازار و سیهم
پرتفوی اغلت بهعنوان شاخصهایی برای تخصص حسابرس در صنعت بهکار گرفته میشوند.
رویکرد سهم بازار ،یک حسابرس متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خود را از سایر
رقبا از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده است ،معرفی میکند .این رویکرد فرض میکند کیه
با مشاهدهی سهم نسبی بازار مؤسسههای حسابرسی که به یک صینعت خیاص اراییهی خیدمت مییکننید،
میتوان به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسهی حسابرسی پی برد .برای مثال طبق این رویکیرد ،سیازمان
حسابرسی در صنعت خودرو در ایران متخصص است .مؤسسهای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد،
از دانش تخصصی باالتری در مورد آن صنعت خاص برخوردار است .بهعیالوه ،سیهم معنییدار بیازار در ییک
صنعت بیانگر سرمایهگذاری معنییدار اسیت کیه در مؤسسیههیای حسابرسیی در توسیعهی فینآوریهیای
حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته است ،طوریکه انتظار میرود مزایای ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی
و صرفهی اقتصادی (صرفهجوییهای ناشی از مقیاس تولید انبوه) ،افزایش یابد.
رویکرد سهم پرتفوی ،توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف برای هر مؤسسهی حسابرسی
مد نظر قرار می دهد .به بیانی ساده ،هر موسسهی حسابرسیی دارای صیاحتکیارانی اسیت کیه پرتفیوی آن
موسسه را شکل میدهند .صنعتی که صاحبکاران بیشتری (از لحیا فیروش ،مجمیوع دارایییهیا و  )...را در
پرتفوی مربوط تشکیل میدهد ،بیانگر صنعتی است که موسسهی حسابرسیی در آن از تخصیص برخیوردار
است .این رویکرد بیشتر به راهبردهیای مؤسسیه حسابرسیی مربیوط اسیت .صینایع صیاحتکیار مؤسسیهی
حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی ،بیانگر صنایعی هسیتند کیه مؤسسیههیای حسابرسیی دانیش پاییهای
معنیداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده اند و سهم بزرگ پرتفوی بیانگر این است که سرمایهگذاری
معنیداری توسط مؤسسههای حسابرسی در توسعهی فنآوریهای حسابرسی مربوط به آن صینعت صیورت
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گرفته است .با بهکارگیری این رویکرد ،احتماالً مؤسسهها بیشیترین منیابع را بیرای توسیعهی دانیش خیاص
صنعت اختصاص دادهاند ،حتی اگر آنها سهم عمدهی بازار را در آن صنعت در اختیار نداشته باشند .رویکرد
سهم پرتفوی برخالف رویکرد سهم بازار ،مزیت نسبی بر سایر حسابرسان را در تعیین تخصص حسیابرس در
صنعت دخالت نمیدهد .به طور خالصه ،رویکردهای فوق در قالت معیارهای زیر نمایان مییشیوند ،امیا بایید
توجه داشت که این معیارها اغلت انواع مختلفی از رویکرد سهم بازارند ،بر اسیاس ایین فیرض کیه تخصیص
صنعت از طریق شهرت در محیطهای مشابه حاصل می شود و حجم وسیع (تعداد زیاد) موسسههای تجیاری
در یک صنعت بیانگر تخصص صنعت هستند .با این حال ،سهم بیازار بیهعنیوان معییاری از تخصیص دارای
چندین محدودیت است .برای مثال ،مشخص نیست که فواید متخصص شدن حسیابرس در ییک صینعت از
حسابرسی تعداد زیادی از صاحتکاران بهدست می آید یا از تعداد کمی از صیاحبکاران بیزرگ .بیرای خیاطر
نشان ساختن این کمبودها ،از چند شاخص موجود در متون مربوط با این موضوع بهره گرفته میشیود .ایین
معیارها شامل سهم مستمر بازار و متغیرهای مجازی میشود که نشاندهندهی سهمی عمده در بازار /تسیلط
صنعت است (بالسام و همکاران.)5771 ،
بر اساس معیار اول ،متخصص صنعت اینگونه تعرییف مییشیود :بیزرگتیرین موسسیه در هیر صینعت،
همچنین دومین و سومین موسسهی بزرگ در صنایعی که تفاوتهای قابل مالحظهای بین دومین و سومین
یا سومین و بقیهی موسسههیا وجیود دارد .بایید توجیه داشیت کیه بیر اسیاس ایین معییار ،مییزان فیروش
صاحتکاران موسسههای حسابرسی مالک اندازهگیری قرار میگیرد .برای مثال اگر شرکت اییران خیودرو را
بزرگترین فروشندهی صنعت خیودروی کشیور تصیور کنییم ،آنگیاه موسسیهی رسییدگیکننیدهی آن (در
سالهای اخیر ،سازمان حسابرسی) به عنوان بزرگترین موسسه در صنعت خودرو شیمرده مییشیود .معییار
دوم ،تخصص حسابرس در صنعت را از لحا تسلط صنعت تعریف میکند .این تعریف محیدود کننیدهتیر از
معیار اول است .هنگامی حسابرس به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته میشیود کیه بیزرگتیرین اراییه
دهندهی خدمات در صنعت باشد و تفاوت بین اولین و دومین موسسه (از لحا ارایهی خدمات) در صینعت
حداقل 87درصد موسسهی سوم باشد .برای تخصص صنعت ،از سهم مستمیر بازار بر مبنای مییزان فییروش
صیاحتکاران استفیاده میشیود .معیار سوم از تعداد صاحتکاران بهعنوان مبنا بهیره مییگییرد .اسیتفاده از
چنین مبنایی از یکسونگری حاصل از صاحتکاران بزرگ که با بهکارگیری فروش بهعنوان مبنا پدید میآید،
اجتناب میکند .بنابراین ،در وضعیتهایی که یک حسابرس دارای تعدادی صاحتکار کوچک در یک صنعت
است ،از این معیار استفاده می شود .معیار چهارم ،متخصص صنعت را آن موسسیه حسابرسیی مییدانید کیه
دارای بیشترین تعداد صاحت کار در یک صنعت خاص باشد .معیار پنجم ،از سهم بازار استفاده مییکنید کیه
مبتنی بر تعداد صاحتکاران میباشد و نه حجم فروش صاحتکاران .یکی از موضیوعهیای کشیف نشیده در
متون پژوهش پیرامون تخصص حسابرس در صنعت این است که آیا روابط غیرخطی بین تخصص حسیابرس
در صنعت و پیامد مورد نظر وجود دارد یا خیر؟ اگر چه معموالً دانش در یک صنعت از طریق تکرار بهدسیت
می آید ،اما ممکن است قبل از دستیابی به سطوح دانش صنعت ،منافع ناشی از آن حاصل گردد .کم شیدن
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بازده ناشی از انباشت تخصیص صنعیت ممیکن است در بیرخیی از سطیوح باالی تخیصیص بیروز کنیید .بیا
این حال ،هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد ،تخصص صنعت و تجربهی حسابرس نسبت به سایر رقبیا،
باالتر خواهد بود .هم چنین داشتن سهم بزرگی از بازار (سهم غالت بازار) اشیاره دارد بیه ایینکیه حسیابرس
بهطور موفقیتآمیزی خودش را از سایر رقبا از لحا کیفیت حسابرسی متمایز میکند.
حسابرسان مستقل بهدلیل اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی منتشر شده از سوی شرکتهای سیهامی
عام و در نتیجه کاهش مخاطره ی اطالعات ،نقش بهسزایی در بازار سرمایه ایفا میکننید (کرباسیی ییزدی و
همکاران .) 8131 ،حرمت و ارزش این نقش حسابرسی بستگی زیادی به ماهییت شیهادتدهیی حسابرسیان
دارد .استدالل میشود که رابطهی درازمدت حسابرس و صاحتکار ممکن است باعث سیهلانگیاری و قصیور
حسابرس در انجام نقش شهادت دهی خود شود .ضعف استقالل حسابرس نیز موضوع مهمی است که نگرانی
زیادی بههمراه دارد .راه کار پیشنهادی برای رفع این نگرانی ،چرخش اجباری حسابرسیان اسیت .بیه همیین
دلیل چرخش اجباری حسابرسان این اواخر در محافل حقوقی و قانونی توجه زیادی را به خیود جلیت کیرده
است (لی .)5787 ،حامیان تغییر حسابرس بیر ا یین باورنید کیه در صیورت تغیییر اجبیاری ،حسابرسیان در
موقعیتی قرار می گیرند که قادر خواهند بیود در مقابیل فشیارها و خواسیتههیای میدیران مقاومیت کننید و
قضاوتهای بیطرفانه ای را اجرا کنند .حضور درازمدت حسیابرس در کنیار ییک صیاحتکیار موجیت ایجیاد
تمایالتی برای حفظ و رعایت نقطهنظرهای مدیریت صاحتکار میشود؛ وضعیتی که استقالل و بیطرفی او را
مخدوش می کند .در مقابل مخالفان تغییر اجباری حسابرس معتقدند تالشی که حسابرسان در راستای حفظ
اعتبار و شهرت خود بهکار میگیرند مانع از رفتارهای نامناست حسابرسان میشیود .حسابرسیان بیا گذشیت
زمان شناخت جامعتری از سیستم کلی فعالیتهای صاحتکار کست مییکننید و توانیایی آنیان در قضیاوت
راجع به مناست بودن یا نبودن رویههای حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد .بنابراین ارتباط درازمیدت
حسابرس و صاحتکار کیفیت حسابرسی را بهبود میبخشد (چن و همکاران.)5773 ،
استقالل حسابرسی معموالُ به عنوان یک استقالل حرفه ای توصیف و مطرح شده است؛ یعنی بیر حسیت
عینیتی که حسابرس از موقعیت در کار حسابرسی بهعنوان یک فرد حرفهای بهدست میآورد و روشی کیه او
برای گردآوری ،ارزیابی و گزارشگری بهکار میگیرد .همچنین حسابرسی بر اساس روشی بیطرفانه صیورت
می پذیرد و این موضوع بهطور سنتی به عنوان حالتی از ذهن که به مفهوم نگرش حسابرسی به روابط موجود
با مدیریت صاحتکار ،سهامداران و سایر ذینفعان و استفادهکنندگان صورتهای میالی اسیت ،تصیور شیده
است (موتز و شرف .)8328 ،بدین ترتیت در هر موقعیت برای انجام حسابرسی ،این سوال وجود دارد که آییا
حسابرسی از نظر ذهنی مستقل از مدیریت صیاحتکیار و فشیارهای وارد بیه او هنگیام تصیمیمگییریهیای
حسابرسی عمل کرده است یا خیر؟ فلینت ( )8311با این نگرش در مورد ایین موقعییت حسابرسیان موافیق
است که استقالل حسابرس یک نگرش ذهنی است و آنرا به ویژگیهای فردی یعنی درستکیاری و قیدرت
شخصیت وی پیوند می دهد .با این همیه نسیبت دادن مفهیوم اسیتقالل حسیابرس بیه ییک ویژگیی ذهنیی
نامحسوس آنرا تبدیل به عبارت بهنسبت گنگی میکند که در رابطه با کار حسابرسی تفسییر آن پییییده و
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مشکل است .اما دستکم یک توافق عمومی وجود دارد که استقالل نگرشی از ذهن است که اجازه نمیدهید
نقطهنظرها و نتیجهگیری های حسابرسی ،اثرها و فشارهای ناشی از تضاد منافع افراد را شامل شود و همیواره
حسابرس بایستی آیین رفتار حرفه ای را در نظر داشته باشد .در این مفهوم استقالل مورد انتظار حسابرس را
میتوان نهتنها به عنوان حالتی از ذهن بلکه حالتی از اطمینان تصور کرد که مربوط به رفتار یک فرد حرفهای
و فشارهای مختلف و ممکن بر درستکاری و صداقت وی باشد .در نتیجیه ضیروری اسیت کیه تصیور کنییم
حسابرسان از تأثیر این فشارها بهدورند و راههایی وجود دارد که در مقابیل آن پافشیاری کننید و مییتواننید
وضعیت استقالل مورد انتظار را حفظ کنند (پاکروان.)8137،
ریزش قیمت سهام و رویکردهای مختلف موضوع نوسانهای ناگهانی قیمت سهام طی سالهای اخییر و
به ویژه بعد از بحران مالی و اقتصادی سال  ،5771توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است .این تغیییرات
در حالت کلی به دو صورت ریزش و رشد قیمت سهام رخ میدهد .با توجه به اهمیتی که سرمایهگذاران برای
بازده سهام خود قایل هستند ،پدیدهی ریزش قیمت سهام که منتهی به کیاهش شیدید بیازده مییشیود ،در
مقایسه با رشد قیمت سهام بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
ریزش قیمت سهام دارای خصوصیتهایی به شرح زیر است.
الف) ریزش قیمت سهام یک تغییر بزرگ و غیر متعارف در قیمت سهام است که بیدون وقیوع حادثیهی
مهم اقتصادی رخ می دهد؛ ب) این تغییرات بزرگ به صورت منفیی هسیتند؛ ) رییزش قیمیت سیهام ییک
پدیده ی سرایتی در سطح بازار است .ب دین معنی که کاهش قیمت سهام فقط به یک سیهام خیاص محیدود
نمیشود ،بلکه کلیهی انواع سهام موجود در بازار را شامل میشود (چن و همکاران.)5778 ،
هریک از خصوصیتهای فوق ،ریشه در مجموعهای از حقایق تجربی ،مستدل و بنیادی دارنید .در رابطیه
با اولین خصوصیت ،هانگ و استین ( )5771بیان میکنند که بسیاری از تغییرات بزرگی کیه بعید از جنیگ
جهانی درشاخص اس اند پورز رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در اکتبر  ،8310بیه دلییل افشیای اخبیار
مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است .به گونهای مشابه فرنچ و رول ( )8312تاکید میکنند که
د ر بسیاری از موارد تبیین تغییرات قیمت سهام از طریق افشای اطالعات مربوط به یک رخداد خاص ،بسیار
دشوار است .دومین خصوصیت تعریف فوق ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجیه در تغیییرات بیازده
بازار است .بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیشتر به صورت کاهش و کمتر به صورت افیزایش بیوده
است .به عبارت دیگر ،بازده بازار بیشتر در معرض کاهش و کمتر در معرض افزایش بیوده اسیت .ایین عیدم
تقارن به دو طریق قابل اثبات است .نخست از طریق مشاهدهی مستقیم دادههای تاریخی مربیوط بیه بیازده
بازار ،میتوان این عدم تقارن را به وضوح مالحظه کرد .بررسی دادههای مزبور نشان میدهد که از 87تغیییر
بزرگی که بعد از سال  8320در شاخص اس اند پی رخ داده است 3 ،تای آنها کاهش بیوده اسیت .بیهطیور
کلی بخش وسیعی از متون مربوط به بازار سهام ،بیان گر آن اسیت کیه بیازده سیهام در طیول زمیان نشیان
دهندهی چولگی منفی بازده سهام یا نوسان نامتقارن در بازده سهام است (چن و همکاران.)5778 ،
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سومین خصوصیت تعریف ریزش قیمت سهام این است که ریزش پدیدهای است که تمام بیازار را در بیر
میگیرد .بدینمعنی که این پدیده به کلیه ی انواع سهام موجود در بازار سرایت میکنید .داف ( )8332بییان
میکند که این موضوع به این دلیل است که در زمان وقوع پدییده ی رییزش ،همبسیتگی بیین انیواع سیهام
موجود در بازار افزایش مییابد ،کلی ( )8332اثبات کرد که بررسی روند دادههای تاریخی مربوط بیه قیمیت
بازار اوراق اختیار خرید سهام نشان میدهد در مواردی که شاخص قیمت اختیار خرید سهام با کاهش مواجه
بوده است ،همبستگی بین انواع مختلف اوراق اختیار خرید افزایش یافته است.
در حالت کلی پدیده ی ریزش قیمت سهام همسان با چولگی منفی بازده سهام ،از لحا آماری این گونه
تعریف شده است :ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه ،زمانی رخ میدهد که بازده ماهانه خاص شرکت طیی
یک دوره ی زمانی  1/5،انحراف معیار کمتر از میانگین بازده ماهانه ی خاص شرکت طیی همیان دوره باشید.
اساس این تعریف بر این مفهوم آماری قرار دارد که با فرض نرمال بودن توزیع بازده ماهانهی خاص شیرکت،
نوسانهایی که در فاصلهی میانگین بعالوه  1/5انحراف معیار و میانگین منهای 1/5انحراف معیار قیرار میی-
گیرند ،از جمله نوسانهای عادی محسوب میشوند و نوسانهای خار از این فاصله جیزو میوارد غییرعیادی
قلمداد میشوند .با توجه به اینکه ریزش قیمت سهام یک نوسان غیرعادی است ،عدد 1/5به عنوان مرز بین
نوسانهای عادی و غیرعادی در نظر گرفته میشود (هیلی و همکاران .)8333 ،با وجود اینکه پدیدهی عدم
تقارن منفی یا چولگی منفی در بازده بازار سهام مورد توافق همه صاحتنظران است ،اما سیازوکار اقتصیادی
که منتهی به بروز این پدیده میشود ،هنوز به صورت صریح و روشن مشخص نشده است (هاتون و همکاران،
 .)5773در متون مالی نظریهها و رویکردهای گوناگونی پیرامون توضیح پدیده ی ریزش قیمیت سیهام اراییه
شده است.
بلک و کریستی ( )5770در توصیف چگونگی بروز پدیده ی ریزش قیمت سهام ،تئوری اثیرات اهرمیی را
مطرح کردند .این تئوری بیان میکند که کاهش یا افزایش در قیمت سهام یک شیرکت ،اهیرمهیای میالی و
عملیاتی آن را افزایش یا کاهش میدهد و به طور متقابل منتهی به نوسان بازده سهام و بهدنبال آن ،چیولگی
منفی بازده سهام را به همراه دارد .بالنیارد و واتسون ( )8315در توصیف چولگی منفی بیازده سیهام ،میدل
حباب تصادفی قیمت سهام را بیان کردند .بر اساس تئوریهای مالی نوین ،ارزش یک سهم با مجمیوع ارزش
فعلی جریان های نقدی آتی آن برابر است .همچنین بر اساس فرضیه ی بازار کارا ،قیمت سهام در ییک بیازار
کارا برابر یا حول و حوش ارزش ذاتی آن در نوسان اسیت .امیا در بعضیی مواقیع براثیر ییک شیوک (انتشیار
اطالعات جدید و  ،)...قیمتها بدون هیچ توجیه بنیادی و اقتصادی افزایش مییابد و به عبارت دیگر قیمیت
سهام به طور قابل مالحظه روند صعودی به خود می گیرد .این فرایند به عنوان حباب قیمتی مطرح میشیود.
بالنیارد و واتسون بر این باورند که چولگی منفی بازده سهام یا ریزش قیمت سهام از ترکییدن حبیابهیای
قیمتی ناشی میشود .فرنچ و همکاران ( )8310وکمبیل و هنشیل ( ،)8335جهیت تبییین پدییدهی رییزش
قیمت سهام یا چولگی منفی بازده سهام ،ساز و کار نوسان معکوس را بیان کردند .طبق این رویه ،ورود اخبار
(اطالعات) جدید به بازار اعم از مطلوب و نامطلوب ،منتهی به افزایش نوسان بازار میشود و بنیابراین صیرف
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مخاطره افزایش خواهد یافت .اگر چه این افزایش در صرف مخاطره ،تا حیدودی اثیر مثبیت اخبیار مطلیوب
(خوب) را کاهش میدهد اما اثر منفی اخبار نامطلوب (بد) را تقویت میکند .بنابراین کاهش قیمت سهام در
اثر ورود اخبار نامطلوب به بازار نسبت به افزایش آن در اثر ورود اطالعات مطلوب ،بیشتر خواهد بود .این ساز
وکار منتهی به چولگی منفی بازده سهام یا ریزش قیمت سهام میشود .پوتربا و سامرس ( )5787این ساز و
کار را مورد انتقاد قرار دادند .آنها معتقدند که نوسانهای بازار ماهیتی کوتاهمدت دارند و بنابراین نمیتیوان
انتظار داشت که این نوسانها صرف مخاطره را بهطور چشم گییر تحیت تیاثیر قیرار دهید (هانیگ و اسیتین،
 .)5771ریزش قیمت سهام را میتوان بهصورت نمودار  8نمایش داد:
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نمودار  -1نمای کلی ریزش قيمت سهام
منبع  :یافته های پژوهشگر

c
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 -3پيشينهی پژوهش
روبین و ژانگ ( )5782در پژوهشی به مطالعهی ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ریزش قیمت
سهام پرداختند .یافتههای حاصل از پژوهش آنها بیان میکند که بین تخصص حسابرس در صنعت و ریزش
قیمت سهام ارتباطی معکوس و معنی داری وجود دارد؛ طوری که با افیزایش تخصیص حسیابرس در صینعت
مربوطه احتمال ریزش قیمت سهام کاهش مییابد و با کاهش تخصص حسابرس در صنعت مربوطه احتمیال
ریزش قیمت سهام افزایش مییابد .آن و همکاران ( )5782در پژوهشی تحت عنوان محیط اطالعاتی ،سرعت
تعدیل اهرم و ریزش قیمت سهام به بررسی ارتباط و تیأثیر رییزش قیمیت سیهام بیر سیرعت تعیدیل اهیرم
پرداختند و در آن به آزمون تأثیر محیط اطالعاتی با توجه به کشوری که شرکت در آن به فعالییت مشیغول
است پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از آن است که سطح باالیی از ریزش قیمت سهام موجت مییشیود
که تعدیل اهرم با سرعت کمتری اتفاق بیفتد .کالن و فانگ ( )5781در پژوهشی بیه مطالعیهی ارتبیاط بیین
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سرمایهگذاران نهادی و ریزش قیمت سهام شرکت پرداختند .این پژوهش دو رویکرد مخالف از سرمایهگذاران
نهادی را مورد آزمون قرار داد :رویکرد نظارتی در مقابل سلت مالکیت .یافتههای این پیژوهش بییانگیر ایین
است که شواهد محکمی در مورد ارتباط معک وس بین مالکان نهادی و ریزش قیمت سیهام در آینیده وجیود
دارد .این مسأله بدان دلیل است که ،سرمایه گذاران نهادی از طریق نظارت بر مدیریت مانع از انباشته شیدن
اخبار بد در شرکت (یکی از مهمترین دالیل ریزش قیمت سهام) مییشیوند .ژانیگ و همکیاران ( )5781بیه
مطالعهی همزمانی قیمت سهام ،چولگی بازده سهام و سرمایهگذاران نهادی پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که هر دو متغیر هم زمانی قیمت سهام و چولگی بازده سهام با متغیر مالکیت شرکت ارتباطی معکیوس دارد.
به ویژه با سرمایه گذاران نهادی که انگیزه و قدرت کافی برای نظارت بر شرکت و فرصتهای سیرمایهگیذاری
آن دارند .این رابطه برای سرمایهگذارانی با افق زمانی کوتاه مدت برای سرمایهگذاریشان مثبت است چرا که
اینگونه سرمایه گذاران تمایل به معامله دارند تا نظارت بر شرکت .هاتن و همکاران ( )5773در پژوهشی بیه
بررسی ارتباط عدم شفافیت اطالعات و سقوط ن اگهانی قیمت سهام پرداختند .نتایج پژوهش نشان مییدهید
که بین عدم شفافیت اطالعات و احتمال سقوط ناگهانی قیمت سهام ارتباط مثبت وجود دارد.
عباسی و همکاران ( ) 8131به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر خطیر رییزش قیمیت سیهام در
شرایط عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق ب هیادار تهیران پرداختنید .نتیایج پیژوهش نشیان مییدهید کیه
محافظه کاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معنیداری دارد .قابل ذکر است که این نتیجیه در
شرایط عدم تقارن اطالعاتی هیم صیادق بیوده اسیت .همینیین نتیایج آزمیون تفیاوت نشیان مییدهید کیه
محافظهکاری در زمانیکه احتما ل سقوط قیمت سهام و.جود دارد نسبت به زمانی که احتمال سقوط قیمیت
سهام وجود ندارد کمتر است .احمدپور و همکاران ( )8131در پژوهشی به مطالعهی تأثیر ویژگیهای شرکت
بر مخاطره ی سقوط قیمت سهام در شرکت هیای پذیرفتیه شیده در بیورس اوراق بهیادار تهیران پرداختنید.
یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای بازده دارایی ،اندازهی شرکت ،نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بر مخاطرهی سقوط قیمت سیهام تیأثیری معکیوس و
معنی دار دارد اما دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی تأثیر معنیدار بر مخاطرهی سقوط قیمت
سهام نداشتند .طوسی و مقدم ( )8138پژوهشی تحیت عنیوان میدل مییانگین – وارییان – چیولگی بیرای
انتخاب سبد سهام به وسیلهی منطق فازی را انجام دادند .مطالعات تجربی بسیاری نشان دادهاند که بازگشت
پرتفولیو عموماً نامتقارن است و سرمایهگذاران سبد سهام ،بازگشت نامتقارنتر را وقتی میانگین و واریان دو
پرتفولیو با هم برابرند ،ترجیح میدهند .به منظور اندازهگیری میزان عدم تقارن بازگشت سبد سهام فازی ،در
این پژوهش مفهوم چولگی به عنوان سومین گشتاور مرکزی تعریف شده اسیت و خیواص آن میورد مطالعیه
قرارگرفته است .به عالوه ،مدل میانگین واریان چولگی برای مسئلهی انتخاب سبد سهامی فازی فرموله شد
و دو گونه از این مدل مورد بحث قرارگرفت به منظور حل مدل ارایه شده الگیوریتم ژنتییک طراحیی شید و
تکنیک شبیهسازی فازی ،مورد استفاده قرارگرفت .متدولوژیای که در اینجا به کار گرفته شید ،تیا حیدودی
عمومی است و میتواند به مسایل انتخاب سبد سهام در محییطهیای دوگانیه و نیامطمئن بسیط داده شیود.
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دیانتی و همکاران ( )8138به بررسی تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر کاهش مخاطرهی سقوط (رییزش) ارزش
سهام پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد که وجود سرمایهگذاران نهادی احتمال رخ دادن سقوط قیمیت
سهام را به صورتی معنیدار کاهش میدهد .دیانتی دیلمی و همکیاران ( )8138بیه بررسیی تیأثیر میدیریت
سرمایه در گردش مبتنی بر چرخه تبدیل نقدی گیتمان ( )8302بر کاهش مخاطرهی سقوط (ریزش) قیمت
سهام پرداختند .نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش احتمال مخاطرهی ریزش قیمت
سهام را به صورتی معنیدار کاهش میدهد.

D
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 -4فرضيههای پژوهش
فرضيه اصلی :بین کیفیت حسابرسی و ریزش قیمت سهام ارتباطی معکوس و معنیدار وجود دارد.

S
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فرضيههای فرعی:

فرضيهی  .1بین تخصص حسابرس در صنعت و ریزش قیمت سهام رابطه وجود دارد.
فرضيهی  .2بین دورهی تصدی حسابرس و ریزش قیمت سهام رابطه وجود دارد.
فرضيهی  .3بین استقالل حسابرس و ریزش قیمت رابطه وجود دارد.
فرضيهی  .4بین اندازهی موسسهی حسابرسی و ریزش قیمت رابطه وجود دارد.

o
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این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی میباشد .انجام پیژوهش
در چارچوب استداللهای قیاسی -استقرایی صورت میپذیرد ،بدین معنیی کیه مبیانی نظیری و پیشیینهی
پژوهش از راه کتابخانهای ،مجالت و سایر سایتهای معتبر در قالت قیاسی ،و گردآوری دادهها برای تأییید و
رد فرضیهها از راه استقرایی صورت میپذیرد .بهدلیل نوع دادههای مورد مطالعه ،مقایسهی همزمان دادههای
مقطعی و طولی از روش الگوهای دادههای ترکیبی (پانل دیتا) برای برآورد ضرایت و آزمون فرضیهها استفاده
شده است.
در این پژوهش متغیر وابسته ریزش قیمت سهام است .مطابق پیژوهش هیاتون ( )5773رییزش قیمیت
ماهانه را در یک سال مالی برای یک شرکت زمانی در نظر میگیریم که آن شرکت بازدهی ماهانه  1/5برابیر
انحرافمعیار زیر میانگین بازده ماهانهی خاص شرکت برای کل سال مالی را تجربه کند 1/5( .انحیرافمعییار
به این دلیل انتخاب شده است که در پژوهشهای پیشین (هاتون )5773 ،و (کیم و ژانگ )5787 ،و (ژانگ،
 ،)5781روبین و ژانگ ( )5782استفاده شده است.
بازده ماهانهی خاص یک شرکت که با  wنشان می دهیم برابر است با لگاریتم طبیعی عدد ییک بیه عیالوهی
عدد باقیماندهای که از رابطه  8محاسبه میگردد:
() 8
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)Wjt = Ln (1+ ɛjt
Rjt = aj + B1jrm,t-2 + B2jrm,t-1 + B3jrm,t + B4jrm,t+1 + B5jrm,t+2 + ɛjt
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در این پژوهش ،متغیرهای مستقل بهشرح زیر هستند:
تخصص حسابرس در صنعت :در این پژوهش سهم بازار شاخصی است که بیرای انیدازهگییری تخصیص
حسابرس در صنعت استفاده می شود زیرا اولوییت صینعت را نسیبت بیه سیایر حسابرسیان نشیان مییدهید
(عزیزخانی و همکاران .)5782 ،هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد ،تخصص صنعت و تجربهی حسابرس
نسبت به سایر رقبا باالتر است .هم چنین داشتن سهم باالی بازار به این نکته اشاره دارد که حسابرس بهطور
موفقیتآمیزی خودش را از سایر رقبا از لحا کیفیت حسابرسی متمایز میکند .همچنین تخصص حسابرس
در صنعت طبق پژوهشهای سان و لیو ( ،)5781اعتمادی و همکاران ( )8111و بیادآور نهنیدی و تقییزاده
( )8135از تقسیم مجموع داراییهای تمام کارفرمایان یک موسسهی حسابرسی در ییک صینعت خیاص بیر
مجموع داراییهای کارفرمایان آن صنعت بهدست میآید .این متغیر فقط برای اندازهگیری تخصص حسابرس
در یک صنعت مشخص بهکار میرود و مستقل از ویژگی اندازهی شرکت مورد حسابرسی است.
دوره ی تصدی حسابرس :تعداد سال هایی که حسابرس به استخدام واحد مورد حسابرسی درآمده اسیت
(کرباسی یزدی و همکاران .)8131 ،برای اندازهگیری صحیح دوره ی تصدی بایستی سالی در دسترس باشید
که درآن حسابرس به استخدام واحد تجاری درآمده است .تعیین این تاریخ برای شرکتهایی که طی دورهی
زمانی پژوهش حسابرس خود را تغییر دادهاند ،مشکل نیست اما برای شرکتهایی در کل دورهی پیژوهش از
یک حسابرس استفاده کرده اند ،تعیین سال اول شروع کار حسابرس با توجه به اطالعات در دسترس ممکین
نیست .به این دلیل برای حداقل کردن تأثیرات هر گونه خطای اندازهگیری مبنای سال انیدازهگییری دورهی
تصدی از دو سال قبل از شروع دورهی پژوهش در نظر گرفته میشود.
استقالل حسابرس :در این پژوهش برای اندازه گیری استقالل حسابرس از مدیریت سود (اقیالم تعهیدی
اختیاری) به منزله ی شاخصی معکوس از کیفیت حسابرسی استفاده شده است .از آنجا کیه اقیالم تعهیدی
اختیاری در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است ،از آن بهعنوان شاخصی در کشف مدیریت سیود
استفاده میشود (مشایخی و همکیاران8112 ،؛ بیادآور نهنیدی و تقییزاده .)8135 ،در ایین پیژوهش بیرای
اندازهگیری میزان مدیریت سود از مدل تعدیل شدهی جونز ( )8332استفاده شده است.
()5
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TAit / Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔREVit - ΔRECit / Ait-1) + β3 (PPEit / Ait-1) + εit

A

در رابطه  TA ،5معرف مجموع اقالم تعهدی A،مجموع داراییها REV،مجموع درآمد فیروش REC ،خیالص
حسابهای دریافتنی و  PPEاموال ،ماشینآالت و تجهیزات ناخالص است.
اندازهی موسسهی حسابرسی :در این پژوهش برای محاسبهی اندازهی موسسهی حسابرسی به این شیوه
عمل می کنیم که اگر سازمان حسابرسی واحد مورد رسیدگی را حسابرسی کیرده باشید عیدد ییک در غییر
اینصورت از عدد صفر استفاده میکنیم.
در این پژوهش به پیروی از پژوهش عزیزخانی و همکاران ( )5782از متغیرهیای زییر بیهعنیوان متغیرهیای
کنترل استفاده شده است:
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اهرم مالی :از محاسبه نسبت کل بدهی به کل دارایی محاسبه میشود.
مخاطرهی سیستماتیک :روش معمول اندازه گیری مخاطرهی سیستماتیک شرکت ،استفاده از مدل قیمت
گذاری دارایی سرمایه ای است .همانطور که اشاره شد ،این مدل توسط شیارپ ( )8322و لینتنیر ( )8322و
در ادامه مدل مارکویتز ( )8325مطرح شد.
() 1
Beta = β = rim.Sm.Si / S2m

D
I

اندازهی شرکت :از لگاریتم مجموع داراییهای شرکت محاسبه میشود.

نرخ بازده دارایی :از نسبت سود خالص بر کل دارایی محاسبه میشود.
کیفیت سود :از نسبت جریانهای نقد عملیاتی به سود خالص استفاده شده است .ایین معییار کیفییت سیود
طبق این باوراست که هرچه نقدشوندگی سود بیشتر باشد کیفییت آن بیاالتر اسیت .ایین نسیبت در مقابیل
دستکاری جریانهای نقد عملییاتی حساسییت دارد و برخیی مسیایل را در تصیمیمهیای تجیاری در نظیر
نمی گیرد مثل در وثیقه قرار دادن یا تبدیل بیه اوراق بهیادار کیردن مطالبیات بیرای دسیتییابی سیریع بیه
جریانهای نقدی (عزیزخانی و همکاران5782 ،؛ حجازی و همکاران.)5788 ،
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با توجه به متغیرهای پژوهش مدل پژوهش بهصورت زیر است:
() 2

v
i
h

Crash Riskit = α0 + α1Specit + α2Riskit + α3Levit + α4Sizeit + α5RoAit + α6EQit + ɛit

() 2

Crash Riskit = β0 + β1Tenureit + β2Riskit + β3Levit + β4Sizeit + β5RoAit + β6EQit + ɛit

( )2

c
r

Crash Riskit = λ0 + λ1Indeit + λ2Riskit + λ3Levit + λ4Sizeit + λ5RoAit + λ6EQit + ɛit

A

() 0

Crash Riskit = γ0 + γ1Big1it + γ2Riskit + γ3Levit + γ4Sizeit + γ5RoAit + γ6EQit + ɛit

 :Crash Riskitریزش قیمت سهام؛  :Specitتخصص حسابرس در صنعت؛  :Tenureitدورهی تصدی حسیابرس؛
 :Indeitاستقالل حسابرس؛  :Big1itاندازهی موسسهی حسابرسی؛  :Riskitمخاطرهی سیستماتیک؛  :Levitاهرم
مالی؛  :Sizeitاندازهی شرکت؛  :RoAitنرخ بازده دارایی؛  :EQitکیفیت سود
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 -5جامعه و نمونهی آماری پژوهش
جامعهی آماری این پژوهش در برگیرندهی کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .دوره ی زمانی پژوهش از سال  8113تا سال  8131در نظر گرفته شده است .همچنین در این پژوهش
نمونهای به حجم  18شرکت براساس معیارهای زیر از جامعهی آماری شرکتهای پذیرفتیه شیده در بیورس
اوراق بهادار تهران انتخاب شده است:
الف) با توجه به دوره ی زمانی دسترسی به اطالعیات ( ،)8113 -8131شیرکت قبیل از سیال  8113در
بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد و نام آن تا پایان سال  8131از فهرست شرکتهای یاد شیده
حذف نشده باشد؛
ب) به منظور افزایش توان همسنجی و همسانسازی شرایط شرکتهای انتخابی ،سال میالی شیرکتهیا
باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود؛
پ) بهدلیل شفاف نبودن مرزبندی بین فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی شرکتهای مالی (شرکتهای
سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و  ،)...این شرکتها از نمونه حذف شدهاند؛
ت) شرکتهایی که اطالعات آنها برای محاسبهی متغیرهای اولیهی صورتهای مالی ناقص بیودهانید از
نمونه حذف شدهاند؛
ث) شرکتها نباید توقف فعالیت داشته و دورهی فعالیت خود را تغییر داده باشند.
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 -6یافتههای پژوهش
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در جدول  8میانگین ،انحراف معیار ،واریان  ،چولگی و کشیدگی از جمله شاخصهای مرکزی و پراکنیدگی
بهصورت کلی محاسبه شده است.
جدول  .1آمار توصيفی دادههای پژوهش
متغير
ریزش قیمت سهام
تخصص حسابرس
دورهی تصدی حسابرس
استقالل حسابرس
اندازهی موسسهی حسابرسی
مخاطرهی سیستماتیک
اهرم مالی
اندازهی شرکت
نرخ بازده دارایی
کیفیت سود

انحرافمعيار
ميانگين
7/0712
8/2177
7/218223
7/125321
8/122031
1/217122
7/172251
-7/182711
7/507738
7/703785
8/358253
7/155207
7/830181
7/222315
7/732221
7/150883
7/857010
7/878775
210/023230 15/112012
منبع :یافتههای پژوهشگر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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چولگی
7/722
7/205
7/211
-8/530
1/811
7/787
5/381
7/122
7/057
85/155

کشيدگی
-8/822
-8/218
-7/802
85/132
0/121
-8/817
12/121
7/257
1/850
815/220

A
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میانگین ریزش قیمت سهام  -8/27702بیانگر مخاطرهی سقوط قیمت سیهام اسیت کیه بیا توجیه بیه
عالمت ضریت چولگی این متغیر می توان گفت توزیع آن متمایل به راست (چوله به راست) اسیت .مییانگین
دورهی تصدی حسابرس  1/2سال است و بیانگر آن است که طول مدت حضور حسابرس در شرکت بهطیور
متوسط  1/2سال است .میانگین نرخ بازده دارایی محاسبه شده نشان میدهد که میزان سودآوری شرکتهیا
بهطور متوسط  87/87درصد میباشد که رقم کمتری را نشان میدهد .انحراف معیار محاسبه شیده در اکثیر
متغیرها نشان از پراکندگی مناست و منطقی دادهها دارد .بررسیی مییزان چیولگی و کشییدگی هیر ییک از
متغیرها و مقایسه ی آن با توزیع نرمال نشان میدهد که کلیه ی متغیرهای پژوهش بهصیورت نرمیال توزییع
شدهاند.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش به شرح جدول  5است:
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جدول  .2یافتههای حاصل از آزمون فرضيههای پژوهش
آمارهی آزمون

سطح معنیداری

-0/1122

7/7777

-1/1218

7/7771

-1/5222

7/7785

استقالل حسابرس

-2/2102

7/7777

اندازهی موسسهی حسابرسی

-1/2722

مخاطرهی سیستماتیک

58/7127

اهرم مالی

iv

7/7772

2/1887

مقدار ثابت

متغير

تخصص حسابرس

دورهی تصدی حسابرس

o
e

اندازهی شرکت

2/3825

نرخ بازده دارایی

-3/5821

کیفیت سود

8/3817

ضریت تبیین7/2153 :
ضریت تبیین تعدیل شده7/2252 :
آمارهی آزمون528/3007 :
سطح معنیداری7/777 :
آمارهی آزمون چاو22/5132 :

7/7777

h
c

7/7777
7/7777
7/7777
7/7222

r
A

سطح معنیداری7/777 :
آمارهی آزمون هاسمن178/1807 :
سطح معنیداری7/777 :
آمارهی دوربین -واتسون8/3752 :
منبع :یافتههای پژوهشگر

سطح معنی داری برای تک تک متغیرها و هم چنین برای کل مدل در سطح اطمینان  32درصد محاسبه
شده است .با توجه به ضریت تبیین تعدیل شدهی مدل برازش شدهی فرضیههای پژوهش میتوان ادعا کیرد
که حدود  22درصد از تغییرات متغیر وابسته توسیط متغیرهیای مسیتقل و کنتیرل توضییح داده مییشیود.
خودهمبستگی نقض یکی از فرض های استاندارد الگوی رگرسیون است و از آمارهی دوربین-واتسون میتوان
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جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد .آمارهی دوربین – واتسون محاسبه
شده ( )8/37که بین  8/2-5/2میباشد بیانگر عدم وجود خودهمبستگی است و استقالل بیاقی مانیدههیای
اجزای خطا را نشان میدهد .همانطور که در جدول  5مشاهده میگردد سطح معنیداری بیرای متغیرهیای
مستقل تخصص حسابرس در صنعت ،دوره ی تصدی حسیابرس ،اسیتقالل حسیابرس و انیدازهی موسسیهی
حسابرسی از سطح خطای  2درصد کمتر است و وجود ارتباط معکوس و معنیدار بیین برخیی ویژگییهیای
کیفیت حسابرسی و ریزش قیمت سهام تأیید میشیود و فرضییههیای پیژوهش پذیرفتیه مییشیود .از بیین
متغیرهای کنترل مخاطرهی سیستماتیک ،اندازه ی شرکت و اهرم مالی ارتبیاط مسیتقیم و معنییدار و نیرخ
بازده دارایی ارتباط معکوس و معنیدار و کیفیت سود هیم فاقید ارتبیاط معنییدار بیا رییزش قیمیت سیهام
میباشد.
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 -7بحث و نتيجهگيری
از دیدگاه هنجاری (دستوری) کیفیت حسابرسیی اغلیت بیه شیکل برخیورداری از اسیتقالل ،صیالحیت
حرفهای ،تردید حرفهای ،برنامه ریزی و سرپرستی مناست کار حسابرسی و مواردی مشابه تعریف میشود .بیا
این حال از دیدگاه توصیفی ،صاحت نظران عواملی مانند تخصص حسابرس در ییک صینعت خیاص ،شیهرت
حسابرس ،عضویت حسابرس در مجامع حرفه ای ،حقالزحمه ی حسابرسی ،انیدازهی موسسیهی حسابرسیی،
نتایج هم تایان و سایر موارد مشابه را نیز بهعنوان کیفیت حسابرسی در نظر میگیرنید .هیدف ایین پیژوهش
بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ریزش قیمت سهام در شیرکتهیای پذیرفتیه شیده در بیورس اوراق
بهادار تهران است .از معیارهای تخصص حسابرس در صنعت ،دورهی تصدی حسابرس ،استقالل حسیابرس و
اندازهی موسسه ی حسابرسی برای ارزیابی کیفیت حسابرسی و از معییار چیولگی منفیی بیازده سیهام بیرای
ارزیابی ریزش قیمت سهام استفاده شده است .برای دست یابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تیدوین شیده
است .یافتههای حاصل از فرضیههای اول تا چهارم پژوهش بیان میکند که بین برخیی ویژگییهیای کیفیی
حسابرسی مانند تخصص حسیابرس ،دوره ی تصیدی حسیابرس ،اسیتقالل حسیابرس و انیدازهی موسسیهی
حسابرسی با متغیر ریزش قیمت سهام ارتبیاط معکیوس و معنیی داری وجیود دارد .طیوری کیه بیا افیزایش
ویژگی های کیفیت حسابرسی ریزش قیمت سهام و یا به عبارتی سقوط قیمت سهام کاهش مییابید و ارزش
سهام به کمتر از ارزش ذاتی ارزشگذاری نخواهد شد .یافتههای حاصل از پژوهش فوق با یافتههای حاصل از
پژوهش روبین و ژانگ ( )5782و آن و همکاران ( )5782مطابق می باشد .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش
حاضر پیشنهاد میگردد :الف -با عنایت به اینکه افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش رییزش قیمیت
سهام میشود به نهادهای مجری دورههای آموزشی حسابرسی مانند جامعهی حسیابداران رسیمی پیشینهاد
می گردد در راستای ارتقای هر چه بیشتر حسابرسان اقدامهای موثری را اتخاذ کنند؛ ب -با توجه به اینکیه
کیفیت باالی حسابرسی منتهی به کاهش مخاطرهی اطالعاتی میشود ،میتوانید منجیر بیه افیزایش قیمیت
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سهام گردد .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ارتباط کیفیت حسابرسی و قیمیتگیذاری سیهام
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
فهرست منابع
 )8احمدپور ،احمد ،محمد جواد زارع بهنمیری و کرامتاله حیدری رستمی" ،)8131( ،بررسی تأثیر
ویژگیهای شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران" ،فصلنامهی بورس اوراق بهادار ،سال  ،0شمارهی  ،51صص .53-22
 )5اعتمادی ،حسین ،امیر محمدی و مهدی ناظمی اردکانی" ،)8111( ،بررسی رابطه بین تخصص صنعت
حسابرس و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،پژوهشهای
حسابداری مالی ،سال  ،8شماره  8و  ،5صص .80-15
 )1بادآور نهندی ،یون و وحید تقیزاده خانقاه" ،)8135( ،بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارآیی
سرمایهگذاری" ،فصلنامهی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دورهی  ،57شمارهی  ،5صص .83-25
 )2پاکروان ،لقمان" ،)8137( ،استقالل در حسابرسی" ،نشریهی حسابرس ،شمارهی .22
 )2دیانتی ،زهرا ،مهدی مرادزاده و سعید محمودی" ،)8138( ،بررسی تأثیر سرمایهگذاران نهادی بر کاهش
ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام" ،فصلنامهی دانش سرمایهگذاری ،سال اول ،شمارهی  ،5صص -81
.8
 )2دیانتی دیلمی ،زهرا ،محسن لطفی و کسری آزاد بخش" ،)8138( ،تأثیر مدیریت سرمایه در گردش
مبتنی بر چرخه تبدیل نقدی «گیتمان» برکاهش ریسک سقوط(ریزش) قیمت سهام" ،مجله دانش
حسابداری و حسابرسی مدیریت ،سال اول شماره چهارم ،صص.22-22:
 )0کرباسی یزدی ،حسین ،یداله نوریفرد و حسن چناری" ،)8131( ،بررسی ارتباط دورهی تصدی
حسابرس با محافظهکاری در سودهای گزارش شده" ،فصلنامهی دانش حسابرسی ،سال  ،82شمارهی
 ،22صص .32-885
 )1مرادزاده فرد ،مهدی ،مجتبی عدیلی و سید جواد ابراهیمیان" ،)8138( ،کیفیت حسابرسی ،کیفیت
سود و هزینهی حقوق صاحبان سهام" ،پژوهشنامهی حسابداری مالی و حسابرسی ،سال  ،2شمارهی
 ،82صص .38-887
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