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 چکيده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر خطر سقوط آتی قیمت سهام 

است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک  شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهشرکت

، یک رویدادی و از نظر نتیجهشناسی و فرآیند اجرا، کمی و پسپژوهش تحلیلی، از نظر روش

گیری تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت از باشد. به منظور اندازهپژوهش کاربردی می

گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده رویکرد سهم بازار و برای اندازه

شرکت در  58سهام و سیگمای حداکثری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 

مورد بررسی قرار گرفته  1393الی  1384های باشد که طی سالران میبورس اوراق بهادار ته

 و OLSهای پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره به روش است. به منظور آزمون فرضیه

GLS دهد های پژوهش نشان میتحلیل فرضیه و شده است. نتایج حاصل از تجزیهاستفاده

سقوط آتی قیمت سهام تأثیر منفی و که به طور کلی تخصص حسابرس در صنعت بر خطر 

معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت خطر سقوط 

 یابد.آتی قیمت سهام کاهش می

دهی، تئوری تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت، تئوری عالمت :يديکل واژگان

 .نمایندگی، خطر سقوط آتی قیمت سهام
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  3، کاظم نحاس 2، حسين زمانی 1حميد محمودآبادي
 استادیار حسابداری، دانشگاه شیراز 1
 گستر شیرازکارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی زند دانش 2
 گستر شیرازعضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی زند دانش 3

 

 مسئول:نام نویسنده 
 حسين زمانی

 

حسابرسان متخصص، افشاي خبرهاي بد و کاهش خطر سقوط آتی 

شده در بورس اوراق بهادار تهران: هاي پذیرفتهقيمت سهام شرکت

 دهی و نمایندگیشواهدي برگرفته از تئوري عالمت
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 مقدمه
گردد و گذاران نسبت به بازار سرمایه می)ریزش( قیمت سهام یکی از عواملی است که موجب عدم اطمینان و بدبینی سرمایهپدیده سقوط 

: 2015، 2؛ به نقل از روبین و ژانگ2009، 1باشد )هاتن و همکارانگذاران میهای عمده سرمایهریسک سقوط قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی

  تواند منجر به خروج منابع مالی از بازار سرمایه گردد.(، که در نهایت می5

ره ر طول یک دودیران دباشد. به تعبیری اگر ماز طرفی یکی از دالیل وقوع پدیده سقوط قیمت سهام، تجمع و پنهان کردن خبرهای بد می

ی بدِ که این خبرها گامیآن بیشتر خواهد شد و هنمعین خبرهای بد را منتشر نکرده و پنهان نمایند قیمت سهام شرکت از قیمت واقعی و اصلی 

طالعات و فشای این اتیجه، اها در بلند مدت نخواهند بود و در نانباشته شده، از یک حد معین بیشتر شود مدیران دیگر قادر به پنهان کردن آن

(. تئوری 3:2015ردد )روبین و ژانگ، گبخشد و منجر به وقوع پدیده سقوط قیمت سهام میاخبار بد به کاهش قیمت سهام سرعت می

ر سرمایه بت در بازاامل رقاها به دلیل وجود عنظارتی مؤید این امر است که شرکتهای حامی بازارهای غیردهی نیز به عنوان یکی از نظریهعالمت

ود در خفظ اعتبار ز برای حدارای اخبار بد نیهای باشند و شرکتای برای افشای داوطلبانه دارای انگیزه میو دستیابی به منابع کمیاب سرمایه

ار شرکت ل حفظ اعتببه دلی مدت در برابر افشای خبرهای بد تسلیم شده وباشند و مدیران در بلندبازار سرمایه ناگزیر به افشای نتایج خود می

ه زینه سرمایها کاهش گری منصفانه و سالم، بدهی بر این اعتقاد است که گزارششوند. از طرفی تئوری عالمتمجبور به افشای خبرهای بد می

تر پردازند، کمگری میتر و به صورتی قابل اتکا به گزارشهایی که به شکل گستردهشرکت همراه خواهد بود زیرا عدم اطمینان در مورد شرکت

ستفاده از نقش اندگی حسابرسان با چنین براساس تئوری نمای(. هم1993یابد )ولک، گذاری کاهش میاست که به این ترتیب ریسک سرمایه

های گیریمیمهای نمایندگی، کاهش کارشکنی توسط مدیران، بهبود تصاطالعاتی خود، خطر سقوط قیمت سهام را از طریق کاهش هزینه

 (. 4: 2015دهند )روبین و ژانگ، عملیاتی و کاهش سلب مالکیت کاهش می

باشد؛ به عبارتی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیرگذار باشد تخصص حسابرس در صنعت میرود می از طرف دیگر یکی از عواملی که انتظار

ترین افراد برای کشف و افشای خبرهای بد و  بهبود کیفیت های بیشتر )مانند آموزش و تجربه(، مناسبحسابرسان متخصص به دلیل توانایی

نظیر حفظ اعتبار و کاهش مسئولیت خود برای تضمین کردن افشای به موقع دالیلی چنین حسابرسان متخصص بهباشند، همهای مالی میصورت

؛ کورانا و 1981، 3آنجلوهای بیشتری دارند )دیخبرهای بد و جلوگیری کردن از اقدامات مدیران در خصوص پنهان کردن خبرهای بد انگیزه

 .(4: 2015؛ به نقل از روبین و ژانگ، 2004، 4رامان

ر دسابرسی ح شده پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی در خصوص چرایی و چگونگی تأثیر تخصص مؤسسه حبا توجه به مطالب مطر

 .باشدورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفته شده در بخطر سقوط قیمت سهام شرکتکاهش  صنعت بر 

نون در ایران کوط قیمت سهام وجود دارد اما تاه عوامل مؤثر بر ریسک سقای ادبیات تجربی در زمینکه بخش قابل مالحظهبا وجود این

است.  رت نگرفتهپرداخته باشد، صوسهام  متیق آتی ریسک سقوطپژوهشی که به طور ویژه به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و 

ر بازارهای هایی که از بروز این پدیده داه کاربینی کند و نیز رهایی که بتواند این پدیده را پیشبنابراین دانستن علل وجود این پدیده، مدل

های مایهریق جذب سرار از طسرمایه جلوگیری به عمل آورد از اهمیت بسزایی برای اداره کنندگان بازار سرمایه که همواره در پی رونق این باز

 باشد.راکد هستند، برخوردار می

های تابرسی در صنعت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکبه طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مؤسسه حس

 باشد.پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

 

  مبانی نظري
(. تحقیقات پیشین شواهدی مبنی بر این 1995، 5تخصص موسسه حسابرسی در صنعت یکی از ابعاد مهم کیفیت حسابرسی است )کراسوِل

( 1999) 6کند. به عنوان مثال پژوهش سالومِن و همکاراندهند، فراهم میتری را ارائه میو دقیق ترکه حسابرسان متخصص، حسابرسی اثربخش
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های مالی مربوط به صنایع حوزه تخصص خود تری در زمینه اقالم صورتدهد که متخصصان صنعت ارزش باالتری داشته و دانش دقیقنشان می

 نسبت به سایر صنایع دارند.

 صص مؤسسه حسابرسی در صنعت را به این صورت تعریف نمود:( تخ57: 2008) 7کِند

چنین فراهم های سازنده جهت کمک )خلق ارزش افزوده( به صاحبکاران، همتخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت شامل خلق ایده"

 ."ندشوه میآن مواج هایی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود باها و یا راهکارهای تازه برای برخی از موضوعنمودن دیدگاه

 هایخصاز آنجایی که ابعاد مختلف تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، تحقیقات گذشته شا

-اخصشبه عنوان  وی غالباًاند. رویکردهای سهم بازار و سهم پورتفگیری تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت به کار گرفتهمختلفی را برای اندازه

 شوند.یی برای تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت به کار گرفته میها

گیری تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت از رویکرد سهم بازار استفاده خواهد کرد، چرا که اولویت صنعت را پژوهش حاضر برای اندازه

جربه حسابرس نسبت به سایر رقبا باالتر دهد و هرچه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تنسبت به سایر حسابرسان نشان می

آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحاظ کیفیت است. داشتن سهم باالی بازار همچنین به این نکته اشاره دارد که حسابرس به طور موفقیت

 (.35: 2002، 8هو و ویلکینزکند )مِیحسابرسی متمایز می

یک مؤسسه حسابرسی که خودش را از سایر رقبایش از نظر سهم بازار در یک صنعت رویکرد سهم بازار، یک متخصص صنعت را به عنوان 

کند که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص نماید. این رویکرد فرض میخاص متمایز کرده است، تعریف می

ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار نعت پی برد. مؤسسهتوان به میزان دانش تخصص مؤسسه حسابرسی در صکنند، میارایه خدمت می

گذاری ی سرمایهدهندهدارد، از دانش تخصصی باالتری در مورد آن صنعت خاص برخوردار است. بعالوه، سهم معنادار بازار در یک صنعت نشان

رود مزایای صورت گرفته است، به طوریکه انتظار میهای حسابرسی خاص صنعت ی فناوریمعناداری است که در مؤسسات حسابرسی در توسعه

؛ به نقل از اعتمادی 1999، 9های ناشی از مقیاس تولید انبوه(، افزایش یابد )هوگانجوییناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه اقتصادی )صرفه

 (.19: 1388و همکاران، 

، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد 2008ه بعد از بحران مالی سال های اخیر و به ویژموضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سال

دهد. با توجه به اهمیتی که رخ می "جهش قیمت سهام"و  "سقوط"ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات عمدتاً به دو صورت حرفه

شود در مقایسه با جهش، بیشتر ر به کاهش شدید بازده میگذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده سقوط قیمت سهام که منجسرمایه

 (:1-5: 2001، 10مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص است )چن و همکاران

 هد.دخ میرتصادی الف( سقوط قیمت سهام یک تغییر با اهمیت و غیر معمول در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثه مهم اق

 ب( این تغییرات با اهمیت به صورت منفی هستند.

-ر نمیص منحصپ( سقوط قیمت سهام یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خا

  شود.شود، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می

 11ای از حقایق تجربی، مستدل و قوی ریشه دارد. در رابطه با ویژگی نخست، پوتِربا و سامِرزه فوق، در مجموعهگانهای سههر یک از ویژگی

رخ داده است و به ویژه سقوط بازار در  12S&P 500کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص ( بیان می1986)

کنند که ( تأکید می1986) 13و رول ای مشابه، فرنچوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده است. به گونه، به دلیل افشای اخبار مرب1987اکتبر 

 . در بسیاری از موارد تبیین تغییرات قیمت سهام به وسیله افشای اطالعات مربوط به یک رویداد خاص، بسیار دشوار است

بل توجه در تغییرات بازده بازار است. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت دوم تعریف فوق ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قاویژگی 

بیشتر به صورت کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است. به عبارت دیگر بازده بازار بیشتر در معرض کاهش و کمتر در معرض افزایش بوده 
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توان این عدم های تاریخی مربوط به بازده بازار، میده مستقیم دادهاست. این عدم تقارن به دو طریق قابل اثبات است. نخست از طریق مشاه

رخ  S&P 500در شاخص  1947تغییر بزرگی که بعد از سال  10دهد که از های مزبور نشان میتقارن را به وضوح مالحظه کرد. بررسی داده

ط به بازار سهام بیانگر آن است که بازده سهام در طول زمان تای آنها کاهش بوده است. به طور کلی بخش وسیعی از ادبیات مربو 9داده است، 

(. روش دیگر اثبات وجود عدم تقارن در تغییرات بازار، بررسی 2: 2001نشان دهنده چولگی منفی یا نوسان نامتقارن است )چن و همکاران، 

گذاری اختیار خرید سهام ر بلندمدت که در مدل قیمتها دها با فرض نرمال بودن قیمتقیمت اوراق اختیار خرید سهام است. روند این قیمت

اوراق  بلک شولز بر آن تأکید شده است، مغایرت دارد. از اینرو روند قیمت اوراق اختیار خرید سهام، بیانگر وجود چولگی منفی در بازده این نوع

 (.512: 2003، 14بهادار است )هانگ و استین

گیرد. بدین معنی که این پدیده به است که سقوط پدیده ای است که تمام بازار را در بر میسومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام این 

کند که این موضوع به این دلیل است که در زمان وقوع پدیده سقوط، بیان می (1995) 15کند. دافیتمام انواع سهام موجود در بازار سرایت می

های تاریخی مربوط به قیمت بازار اوراق ( اثبات کرد که بررسی روند داده1994) 16یابد. کلییهمبستگی بین انواع سهام موجود در بازار افزایش م

دهد که در مواردی که شاخص قیمت اختیار خرید سهام با کاهش مواجه بوده است، همبستگی بین انواع مختلف اختیار خرید سهام نشان می

ای مترادف با چولگی منفی مطالعات انجام شده، پدیده سقوط قیمت سهام به عنوان پدیده اوراق اختیار خرید افزایش یافته است.تقریباً در تمام

و  17گیری خطر سقوط آتی قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهامبازده سهام تعریف شده است. در پژوهش حاضر جهت اندازه

 استفاده شده است. 18سیگمای حداکثری

دهد که یک حسابرس با کیفیت کار باال، مانند یک ( نشان می2015ژوهش حاضر )روبین و ژانگ، از طرف دیگر ادبیات موضوعی پ

تواند به طور معناداری خطر سقوط قیمت سهام را کاهش دهد. پژوهش حاضر حسابرسان متخصص را، به عنوان حسابرس متخصص صنعت، می

توانند انباشته شدن خبرهای بد را کاهش دهند به دالیل زیر در نظر آگاه، که میکنندگان ناگران اطالعاتی بین مدیران آگاه و استفادهمیانجی

ترین افراد برای کشف و افشای خبرهای بد به یک های بیشتر حسابرسان متخصص )مانند آموزش و تجربه(، مناسبگیرد. اوالً، به دلیل تواناییمی

دالیلی نظیر حفظ اعتبار و کاهش مسئولیت باشند. دوم، حسابرسان متخصص بهمیهای مالی ی مناسب و  بهبود بخشیدن به کیفیت صورتشیوه

( برای تضمین کردن افشای به موقع خبرهای بد و جلوگیری کردن از اقدامات مدیران در خصوص 2004؛ کورانا و رامان، 1981آنجلو، خود )دی

توان این فرض معقول را متصور شد که کیفیت باالی کارِ این دالیل می های بیشتری دارند. با در نظر گرفتنپنهان کردن خبرهای بد انگیزه

چنین (. هم3-4: 2015حسابرسان موجب افشای خبرهای بد و در نتیجه کاهش میزان خطر سقوط قیمت سهام خواهد شد )روبین و ژانگ، 

باالی کار حسابرسان )به عنوان مثال تخصص ( معتقد هستند که کیفیت 2012) 20( و فرانسیس و همکاران2005) 19گادفرِی و هَمیلتون

 (.4: 2015ها رابطه مستقیم دارد )به نقل از روبین و ژانگ، گذاری شرکت حسابرسی شده توسط آنهای سرمایهحسابرسان در صنعت( با بازده

 

 مروري بر پيشينه پژوهش

 هاي داخلیپژوهش
ر بورس اوراق دشده شرکت پذیرفته 61فیت حسابرسی و مدیریت سود در ( به مطالعه و بررسی رابطه بین کی1390نمازی و همکاران )

برس و دوره تصدی ها جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حساپرداختند. آن 1386الی  1380بهادار تهران طی دوره زمانی 

ارد، دار وجود دغیر معنا ازه حسابرس یک رابطه مثبت ولیدهد که بین مدیریت سود و اندها نشان میحسابرس استفاده کردند. نتایج پژوهش آن

 دار وجود دارد.چنین بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنیهم

به بررسی تأثیر  "تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت اقالم تعهدی اختیاری"(، در پژوهشی با عنوان 1391آقایی و ناظمی اردکانی )

پرداختند. نتایج  1388الی  1384شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی  117بر مدیریت سود در  کیفیت حسابرسی 

                                                           
1. Hong and Stein 

2. Duffee 

3 Kelly 

4. Negative Skewness 

5. EXTRA_SIGMA 

6. Godfrey and Hamilton 

7. Francis et al. 
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ها، حسابرس متخصص صنعت است دارای سطح مدیریت اقالم تعهدی اختیاری هایی که حسابرس آندهد که شرکتها نشان میپژوهش آن

 باشند.تری میپایین

شده در ت پذیرفتهشرک 91(، به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر هزینه سرمایه و نرخ بهره استقراض 1391ی )حاجیها و سبحان

ها متخصص در ابرس آنهایی که حسها نشان داد که شرکتپرداختند. نتایج پژوهش آن 1389الی  1383های بورس اوراق بهادار تهران طی سال

 باشند.یکنند، مهایی که از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده نمینرخ بهره کمتری نسبت به شرکت صنعت است دارای هزینه سرمایه و

های پذیرفته شده در بورس اوراق های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت( به بررسی تأثیر ویژگی1393احمدپور و همکاران )

ها نشان داد که بود. نتایج حاصل از تحقیق آن 1392الی  1386های شرکت طی سال 87ها شامل بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن

ری بر فی و معناداها، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین تأثیر منمتغیرهای بازده دارایی

 م ندارد.یمت سهاان سهام و اهرم مالی تأثیر معناداری بر ریسک سقوط قریسک سقوط قیمت سهام دارد. با این وجود، بازده حقوق صاحب

های پذیرفته شده در ( به بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت1393نوقانی و رستمی )ودیعی

ها بود. نتایج حاصل از تحقیق آن 1391الی  1383های شرکت طی سال  80ها شامل بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن

بندی مالکیت گروه جود، باوبیانگر این بود که در مجموع مالکیت نهادی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام است. با این 

اشی دی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام نثبت مالکیت نهاها نشان داد که اثر ماصل از تحقیق آنحهای فعال و غیرفعال، نتایج نهادی در گروه

 شود.یاز وجود مالکان نهادی غیرفعال است و نقش نظارتی مالکان نهادی فعال، منجر به کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام م

 

 تحقيقات خارجی
دهد ها نشان مید. نتایج پژوهش آن( در پژوهش خود به بررسی دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود پرداختن2003) 21مایرز و همکاران

شود و هر چه دوره تصدی حسابرس گری حسابرس موجب شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه میکه باال بودن دوره تصدی

 شود.بیشتر باشد کیفیت و پایداری سود هم بیشتر می

 یافشا رانیشدند که مد یکردند. آنان مدع یسهام را بررس متیبد و خطر سقوط ق یخبرها نگهداشت نی( رابطه ب2006) 22زریو ما نیج

کرد.  خواهندبد امتناع ن یخبرها یاز افشا گریوجود دارد که از آن به بعد د یاسطح آستانه کیکنند و یاطالعات شرکت به عموم را کنترل م

-یاجازه را م نیا رانیبه مد ،و عملکرد شرکت رانیمد ییاجرا هایمیو تصم یگذارهیدر خصوص سرما یکاف تیکه عدم شفاف همچنین دریافتند

 کتدارند حر لیتما رانیخود حفظ کنند. مد شیرا پ ستندیآن ن صیقادر به تشخ یگذاران خارجهیکه سرما ینقد اناتیاز جر یدهد که بخش

مدت به بد بلند یاگر خبرها اما. ل کنندکنتربد در خصوص شرکت  یکردن خبرهامرتبط با عملکرد بد موقت را با پنهان انیمحدود و ز ینزول

 نیاکه  شوندیفاش م بارهکیبه  تشرک یمنف یهاشوک یصورت تمام نیشوند و در ا میمجبورند که تسل رانیبرسد، مد یسطح آستانه بحران

 .به دنبال داردقیمت سهام را افشا سقوط 

گیری ها برای اندازهشوندگی سهام پرداختند. آنت حسابرسی و نقد( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفی2010) 23حکیم و همکاران

-دهد که نقدها نشان میهای پژوهش آنکیفیت حسابرسی از دو معیار تخصص در صنعت و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی استفاده کردند. یافته

شوندگی سهام نیز تصدی مؤسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد و بین دوره 

 رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

الزحمه حسابرسی را در نیوزلند مورد بررسی قرار داد. (، به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و افزایش حق2011) 24وانگ

ندارد، به عبارتی متخصص بودن حسابرس در یک صنعت  الزحمه حسابرسینتایج تحقیق وی نشان داد که تخصص در صنعت تأثیری بر حق

 الزحمه حسابرسی در نیوزلند ندارد.ای با افزایش حقخاص رابطه
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ها موید وجود ارتباط مثبت مدت پرداختند. یافته( در پژوهشی به بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام و بهره کوتاه2015) 25کالن و فانگ

هایی که عدم تقارن های با مکانیزم ضعیف، ریسک باال و همچنین شرکت. همچنین این موضوع در شرکتمعنادار بین این دو متغیر است

 اطالعاتی در آن وجود دارد بیشتر است.

گیری کیفیت ها برای اندازه( به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند. آن2015روبین و ژانگ )

الی  1990های مشاهده طی سال 58365ها شامل خص تخصص حسابرس در صنعت استفاده کردند. نمونه مورد بررسی آنحسابرسی از شا

ط قیمت ها نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک سقودر خصوص اوراق بهادار آمریکا بود. نتایج حاصل از تحقیق آن 2009

ز طریق اور مستقیم تواند به طباشد که کیفیت باالیِ کار حسابرسان میاین رابطه بیانگر این می سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، که

ن در صنعت که تخصص حسابرساها شواهدی مبنی بر اینگذاران مفید واقع شود. عالوه بر این آنکاهش ریسک احتمالی متعاقب برای سرمایه

 کند فراهم آوردند. بر ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل میکاری حسابداری و اجتناب مالیاتی تأثیر محافظه

 

 هاي پژوهشفرضيه
 فرضيه اصلی: 

عناداری أثیر مشده در بورس اوراق بهادار تهران تهای پذیرفتهتخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت بر خطر سقوط آتی قیمت سهام شرکت

 دارد.

 

 هاي فرعی:فرضيه

های کتسقوط آتی قیمت سهام )با در نظر گرفتن چولگی منفی بازده سهام( شر تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت بر خطر .1

 شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.پذیرفته

های تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت بر خطر سقوط آتی قیمت سهام )با در نظر گرفتن سیگمای حداکثری( شرکت .2

 تهران تأثیر معناداری دارد. شده در بورس اوراق بهادارپذیرفته

 

 روش پژوهش
ش ک پژوهیرویدادی و از نظر نتیجه شناسی و فرآیند اجرا کمی و پسپژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش تحلیلی، از نظر روش

رای ده است و بشستفاده ای اآوری اطالعات مورد نیاز در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانهباشد. به منظور جمعکاربردی می

های ان و بانکدار تهرشده در بورس اوراق بهاهای پذیرفتههای مالی شرکتهای آماری از صورتهای مورد نیاز جهت انجام آزمونآوری دادهجمع

گیری متغیرهای اندازه وربه منظ Excelافزار های خام در نرماطالعاتی تدبیر پرداز و رهاورد نوین استفاده شده است. در پژوهش حاضر داده

است. برای آزمون  ( استفاده شده7)نسخه  Eviewsها از نرم افزار آماری پژوهش مورد پردازش قرار گرفته، سپس به منظور آزمون فرضیه

 های پژوهش حاضر از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.فرضیه

 

 جامعه و نمونه آماري
لی ا 1384مانی بازه ز طی  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکتفته از اطالعات مالی کلیه پژوهش برگرجامعه آماری این 

 باشد. می 1393

ظر گرفته یر در نزشود، که به منظور انتخاب آن شرایطی به شرح جامعه در دسترس به عنوان نمونه در نظر گرفته میدر پژوهش حاضر 

 شود:می

 ماه هر سال ختم شود.ه پایان اسفندها بسال مالی شرکت -1

 رخ نداده باشد. 1393تا  1384تغییر سال مالی در شرکت، در بازه زمانی  -2

 های مورد نیاز در دسترس باشد.اطالعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج داده -3
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 ده باشد.بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نش ها طی دوره پژوهشمعامالت سهام آن -4

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد. 1383تا پایان سال مالی  -5

ی را افشاها( نباشد؛ زیهای هلدینگ و لیزینگگری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکتجزو بانک -6

 ها متفاوت است.اطالعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آن

 1393تا  1384مانی شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زهای پذیرفتهشرکت از مجموع شرکت 58عمال شرایط فوق تعداد پس از ا

 واجد شرایط الزم بوده و به عنوان نمونه آماری پژوهش حاضر انتخاب شدند.

 

 متغيرهاي پژوهش

 متغير مستقل

 را نعتصحسابرس متخصص در  اولویت زیرا شود؛گیری مید سهم بازار اندازهتخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت  با استفاده از رویکر

 بیشتر رقیبان ربه سای نسبت حسابرس تجربه و صنعت تخصص باشد، بیشتر حسابرس بازار سهم هرچه دهد.می نشان حسابرسان سایر به نسبت

 متمایز حسابرسی یفیتک لحاظ از رقیبان سایر از را خود آمیزی طور موفقیت به حسابرس به این دارد که اشاره بازار غالب سهم داشتن است.

 شود:از طریق رابطه زیر محاسبه می حسابرسان بازار سهم .است کرده

 

 
 

ها در یک صنعت خاص )طبق معادله فوق( سهم بازار آن که شوندمی گرفته نظر در صنعت متخصص عنوان در تحقیق حاضر مؤسساتی به

(. اگر مؤسسه 9: 2015؛ به نقل از روبین و ژانگ،2005؛ چِن وهمکاران،2004، 26؛ کاستراِل2003هو و ویلکینز،)مِیدرصد باشد  20بیش از

شده در رابطه های مطرحگیرد. شایان ذکر است در پژوهشصورت عدد صفر به آن تعلق می، در غیر این1حسابرسی متخصص صنعت باشد عدد 

های خدماتی نیز وجود داشته باشد جهت درک بهتر این ی از آنجا که ممکن است در نمونه پژوهش شرکتمذکور از فروش استفاده شده است، ول

 استفاده شده است. "فروش"به جای  "درآمد عملیاتی"رابطه از عبارت 

 

 متغير وابسته 
تفاده ثری اسسیگمای حداک گیری خطر سقوط آتی قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام ودر پژوهش حاضر برای اندازه

 شود.می

شود )هاتن و همکاران، ( بازده ماهانه خاص شرکت محاسبه می1گیری خطر سقوط آتی قیمت سهام، ابتدا با استفاده از رابطه )برای اندازه

و اندرو و  8: 2012، 29اران، اندرو و همک8: 2011، کالن و فانگ، 717: 2011، 28، کیم و همکاران12: 2010، 27، برادشاو و همکاران14: 2009

 (:11: 2013همکاران، 

 

Wi,t = Ln (1 + εi,t)                         )1( 

 

 در رابطه فوق:

i,tW : بازده ماهانه خاص شرکتi  در ماهt طی سال مالی؛ 
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i,tε:  بازده باقیمانده سهام شرکتi  در ماهt ( 2و عبارت است از باقیمانده یا پسماند مدل در رابطه): 

 

ri,t = αj + β1,i rm,t-2 + β2,i rm,t-1 + β3,j rm,t + β4,j rm,t+1 + β5,j rm,t+2 + εj,t      )2( 

 

 که در این رابطه:

i,tr:  بازده سهام شرکتi  در ماهt طی سال مالی؛ 

 m ,tr: ( بازده بازارm در ماه )t ر شاخص به کسر شده و حاصل ایان مااست. برای محاسبه بازده ماهانه بازار، شاخص ابتدای ماه از شاخص پ

 شود.ابتدای ماه تقسیم می

 شود:های زیر محاسبه میو سیگمای حداکثری به شیوه حال با استفاده از بازده ماهانه خاص شرکت، چولگی منفی بازده سهام

، کیم و 10: 2001شود )چن و همکاران، ( استفاده می3چولگی منفی بازده سهام: برای محاسبه چولگی منفی بازده سهام از رابطه )

 (:12: 2013و اندرو و همکاران،  8: 2012، اندرو و همکاران، 8: 2011، کالن و فانگ، 718: 2011همکاران، 

 

(3)                                 -=  i,tNCSKEW 

 

 در رابطه فوق:

i,tNCSKEW چولگی منفی بازده ماهانه سهام شرکت :i  طی سال مالیt. 

i,tW بازده ماهانه خاص شرکت :i  در ماهt. 

Nها محاسبه شده استهایی که بازده آن: تعداد ماه. 

 8: 2012، اندرو و همکاران، 13: 2010شود )برادشاو و همکاران، ( استفاده می4( سیگمای حداکثری: برای محاسبه این متغیر از رابطه )2

 (:12: 2013و اندرو و همکاران، 
 

EXTRA_SIGMA =                                     (4)  

 

 که در این رابطه:

 میانگین بازده ماهانه خاص شرکت و  : 

 باشد.انحراف استاندارد بازده ماهانه خاص شرکت، می :

های ماهانه خاص شرکت چند انحراف معیار باالتر یا بازده کند هریک ازباشد که تعیین میاستاندارد می Z: در واقع نمره 

ضرب در های ماهانه )ازدهبهای ماهانه خاص شرکت )در هر سال( است، که حداقل این انحراف معیارها برای هر یک از تر از میانگین بازدهپایین

 شود.  نمره منفی یک( به عنوان خطر سقوط قیمت سهام شناسایی می

 رلیمتغیرهای کنت

 شوند )روبین ومی متغیرهای کنترلی مورد نیاز جهت تبیین دقیق متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل به شرح زیر در نظر گرفته

 (:10: 2015ژانگ، 

ت بر ارزش : عبارت است از حاصل تقسیم ارزش بازار کل سهام شرک(MTB)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 

 قوق صاحبان سهام شرکت.دفتری ح
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های اراییدمجموع  ه میانگیناین متغیر عبارت است از سود قبل از مالیات و هزینه بهره )سود خالص عملیاتی( ب :(ROA)ها بازده دارایی

الص خنسبت از سود شوند، برای محاسبه این ؤثر منابع تعیین میشرکت. از آنجا که هزینه بهره و مالیات به وسیله عواملی غیر از کاربرد م

 .شودعملیاتی استفاده می

 باشد.ها میمدت به ارزش دفتری کل داراییهای بلند: عبارت از نسبت ارزش دفتری بدهی(LEV)اهرم مالی 

، ضرشود. در تحقیق حاها استفاده میبرای محاسبه متغیر اندازه شرکت از معیارهایی نظیر لگاریتم مجموع دارایی :(SIZE)اندازه شرکت 

 شود.در نظر گرفته می شرکت از اندازه معیاری عنوان به شرکت هایدارایی طبیعی لگاریتم

کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام (، در پژوهشی به بررسی تاثیر محافظه1390کاری حسابداری: مشکی و فتاحی )محافظه

های نمونه کاری شرکتهای کاهش قیمت سهام و درجه محافظهعنادار بین دورهها حاکی از وجود رابطه منفی و مپرداختند، که نتایج پژوهش آن

کاری آماری مورد مطالعه بود. بنابراین به منظور تبیین دقیق متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و کنترل آن در پژوهش حاضر از متغیر محافظه

 (:2000، 30)گیوُلی و هاین شودمحاسبه می (6کاری از طریق رابطه زیر )حسابداری استفاده شد. شاخص محافظه
 

)1(*
A

OPDOI
CI

1it

ititit
it 




  
 

 که در این رابطه:

i,tCI: کاری شرکت شاخص محافظهi  در سالt، 

i,tOI:  سود عملیاتی شرکتi  در سالt، 

i,tD:  هزینه استهالک شرکتi  در سالt، 

i,tOP: های عملیاتی شرکت های نقدی حاصل از فعالیتجریانi  در سالt و 

1-tAi,: های شرکت اییجمع دارi  1در پایان دوره گذشته-t باشد.می 

دو معیار  گرفتن ها مبنی بر این که بین تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت و خطر سقوط آتی قیمت سهام )با در نظربرای آزمون فرضیه

 های زیر تدوین گردید:چولگی منفی بازده سهام و سیگمای حداکثری( رابطه معناداری وجود دارد، مدل

 
1. NCSKEWi,t=β0+β1SPECIALISTi,t-1+β2SIZEi,t-1+β3ROAi,t-1+β4LEVi,t-1+β5MTBi,t-1 

+β6CONSERVATISM i,t-1+ɛi,t 

 

2. EXTRA_SIGMAi,t=β0+β1SPECIALISTi,t-1+β2SIZEi,t-1+β3ROAi,t-1+β4LEVi,t-1+β5MTBi,t-1 

+β6CONSERVATISM i,t-1+ɛi,t 
 

 هاي پژوهشیافته

 آمار توصيفی

برا -چنین آماره جارکها و همهای میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر دادهها از شاخصبرای توصیف اولیه دادهدر پژوهش حاضر 

 ارائه شده است. 1ها استفاده شد، که نتایج آن در جدول جهت تعیین توزیع نرمال داده

 

 

 

 

 

                                                           
1. Givoly and Hayn 
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 هاي توصيفی پژوهشآماره -1جدول 

 

 J.B Prob. J.B آماره حداکثر حداقل عيارانحراف م ميانگين نام متغيرها

       متغيرمستقل:

 تخصص موسسه حسابرسی در صنعت

(SPECIALIST) 
4275/0 4951/0 0 1 8441/96 0000/0 

       متغير وابسته:

 1106/0 3968/1 9490/2- 9695/2 7915/28 0000/0 (NCSKEW) چولگی منفی بازده سهام

 5693/1 3830/0 6921/0 9725/2 4947/19 0000/0 (EXTRA_SIGMA) سيگماي حداکثري

       متغيرهاي کنترلی:

 9817/5 5883/0 7934/4 8675/7 9194/12 0016/0 (SIZE) اندازه شرکت

 1344/0 1085/0 1234/0- 4291/0 7484/23 0000/0 (ROA) هابازده دارایی

 0736/0 0682/0 0004/0 4833/0 5828/639 0000/0 (LEV) اهرم مالی

 ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

(MTB) 
4234/2 3900/1 1773/0 8777/5 6665/42 0000/0 

 0695/0- 1324/0 3866/0- 9369/0 3360/2123 0000/0 (CONSERVATISM) کاريمحافظه

 

باشد. می 98/5بر با های مورد مطالعه براهای شرکتدهد که به طور میانگین، لگاریتم کل داراییمقدار میانگین اندازه شرکت نشان می

رصد د 5/13ر با و براب های مورد مطالعه به طور میانگین مثبتهای شرکتها بیانگر این است که بازده داراییچنین میانگین بازده داراییهم

ت که دهنده این اسباشد، نشانها میدارایی های بلند مدت به ارزش دفتری کلباشد. مقدار میانگین اهرم مالی، که نسبت ارزش دفتری بدهیمی

مدت تأمین مالی های بلندهای خود را از طریق بدهیدرصد از دارایی 4/7های مورد مطالعه در پژوهش حاضر تنها به طور میانگین شرکت

بان ر حقوق صاحزش بازاور میانگین اردهد که، به طاند. مقدار میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نشان مینموده

انگین متغیر باشد. مقدار میها میبیش از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن 4/2های مورد مطالعه در این پژوهش حدود سهام شرکت

باشد، می ی بیشتری برخوردارکارتر باشد شرکت از محافظهن این متغیر منفیباشد، از آنجایی که هر چقدر میزامی -07/0کاری برابر با محافظه

 د.ار هستنکاری کمی برخوردهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر از محافظهتوان نتیجه گرفت که به طور میانگین شرکتبنابراین می

یرها درصد شد که نشان دهنده این است که فرض صفر مبنی بر توزیع نرمال متغ 5کوچکتر از  31برا-چنین مقدار احتمال آماره جارکهم

مرکزی اگر تعداد مشاهدات آماری بیش از باشد. اما بر اساس قضیه حدمورد قبول نبوده و توزیع آماری هیچ یک از متغیرهای پژوهش نرمال نمی

 (.121: 1394ها به نرمال نزدیک است )افالطونی، شود دادهعدد باشد و یا به عبارتی نمونه آماری بزرگ باشد، فرض می 30

اری آزمون ح معنادهای مستقل، وابسته و کنترلی پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطایی متغیرچنین ایستهم

باشند. این بدان معنی است که ایستا می دهد کلیه متغیرهای پژوهشمی درصد است که نشان 5تر از ریشه واحد لوین، لین و چو کوچک

تغییرات  یبررس موردهای ت، شرکجهیدرنت های مختلف ثابت است.بین سال ول زمان و کوواریانس متغیردر ط میانگین و واریانس متغیر

 شود.ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی

 

 آمار استنباطی
ها های مورد نیاز برای هر یک از فرضیهسیون پژوهش حاضر آزمونهای رگربه منظور اطمینان یافتن از برقراری مفروضات هر یک از مدل

 VIFدهد مقدار آماره ارائه شده است، نشان می 2صورت گرفت. در خصوص فرضیه اول پژوهش حاضر نتایج آزمون عدم همخطی، که در جدول 

                                                           
1. Jarque-Bera 
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حاصل از  Fل اول وجود ندارد. مقدار احتمال آماره دهنده این است که همخطی کامل بین متغیرهای مستقل در مدباشد که نشانمی 5کمتر از 

 5ارائه شده است(، بزرگتر از  3گادفری استفاده شده است )در جدول -پاگان-نتایج آزمون همسانی واریانس نیز که با استفاده از روش بروش

باشد. مقدار آماره دوربین واتسون برقرار می باشد، بنابراین بین جمالت خطا همسانی واریانس وجود دارد و این فرض برای مدل اولدرصد می

دهنده این است که بین باشد که نشانمی 8/1نیز ارائه شده است برابر با  6همبستگی برای فرضیه اول که در جدول جهت آزمون عدم خود

برا، حاصل از نتایج آزمون -آماره جارک باشد. در آخر مقدار احتمالهمبستگی وجود ندارد و این فرض برای مدل اول برقرار میجمالت خطا خود

شود، ها برای مدل اول رد میدهد، فرض صفر مبنی بر توزیع نرمال باقیماندهباشد که نشان میدرصد می 5توزیع نرمال جمالت خطا، کوچکتر از 

ها به شود دادهآماری بزرگ باشد، فرض میعدد باشد و یا به عبارتی نمونه  30مرکزی اگر تعداد مشاهدات آماری بیش از اما بر اساس قضیه حد

  (.121: 1394نرمال نزدیک است )افالطونی، 

کمتر از  VIFره دهد مقدار آماارائه شده است، نشان می 2در خصوص فرضیه دوم پژوهش حاضر نتایج آزمون عدم همخطی، که در جدول 

ل از نتایج حاص Fه تقل در مدل دوم وجود ندارد. مقدار احتمال آماردهنده این است که همخطی کامل بین متغیرهای مسباشد که نشانمی 5

درصد  5چکتر از ارائه شده است(، کو 3ده شده است )در جدول گادفری استفا-پاگان-آزمون همسانی واریانس نیز که با استفاده از روش بروش

دم همسانی عع مشکل باشد. برای رفای مدل دوم برقرار نمیباشد، بنابراین بین جمالت خطا همسانی واریانس وجود ندارد و این فرض برمی

ماره دوربین واتسون آاستفاده شده است. مقدار  (GLS)یافته واریانس بین جمالت خطا برای آزمون فرضیه دوم از روش حداقل مربعات تعمیم

مالت خطا جباشد، بنابراین بین می 2ا نیز ارائه شده است برابر ب 7همبستگی برای فرضیه دوم که در جدول جهت آزمون عدم خود

رمال ون توزیع ننتایج آزم برا، حاصل از-باشد. مقدار احتمال آماره جارکهمبستگی وجود ندارد و این فرض برای مدل دوم نیز برقرار میخود

ساس قضیه اشود، اما بر دل دوم رد میباشد و این فرض برای مباشد، بنابراین توزیع جمالت خطا نرمال نمیدرصد می 5جمالت خطا، کوچکتر از 

است  ها به نرمال نزدیکشود دادهعدد باشد و یا به عبارتی نمونه آماری بزرگ باشد، فرض می 30مرکزی اگر تعداد مشاهدات آماری بیش از حد

 (. 121: 1394)افالطونی، 

ا توجه به نتایج بهت انتخاب الگوی مناسب صورت گرفت. لیمر( و هاسمن ج Fهای چاو )های رگرسیون، ابتدا آزمونپیش از برآورد مدل

ه بیانگر این است که کدرصد شد  5کوچکتر از  Fارائه شده است(، مقدار احتمال آماره  4لیمر( برای مدل اول )که در جدول  Fآزمون چاو )

ست(، مقدار احتمال آماره اارائه شده  5ه در جدول باشد. با توجه به نتایج آزمون هاسمن برای مدل اول )کالگوی مدل اول از نوع تابلویی می

ر( برای لیم Fچنین با توجه به نتایج آزمون چاو )کند. همدهد مدل اول از اثرات ثابت پیروی مییمدرصد شد که نشان  5دو کوچکتر از -خی

وی مدل دوم از نوع تلفیقی یانگر این است که الگدرصد شد که ب 5بزرگتر از  Fارائه شده است(، مقدار احتمال آماره  4مدل دوم )که در جدول 

س احتمالی، انی واریانه ناهمستر و رفع هرگونباشد اما برای داشتن نتایج قویباشد؛ بنابراین نیازی به انجام آزمون هاسمن برای مدل دوم نمیمی

 شود.( انجام میهادهی مقاطع )شرکتو وزن (GLS)برآورد این مدل با روش حداقل مربعات تعمیم یافته 

 

 عدم همخطی آزمون نتایج -2 جدول

 

 نتيجه آزمون VIF نام متغيرها

   متغيرهاي مستقل:

 عدم همخطی 0319/1 تخصص موسسه حسابرسی در صنعت

 عدم همخطی 0315/1 اندازه شرکت

 عدم همخطی 2130/1 هابازده دارایی

 عدم همخطی 0287/1 اهرم مالی

 عدم همخطی 2172/1 ي حقوق صاحبان سهامارزش بازار به ارزش دفتر

 عدم همخطی 0392/1 کاريمحافظه
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 پاگان(-)بروش آزمون همسانی واریانس نتایج خالصه -3 جدول

 

 نوع برآورد مدل نتيجه آزمون F Prob. Fآماره  مدل

 OLS همسانی واریانس 0938/0 8156/1 مدل اول

 GLS عدم همسانی واریانس 0041/0 2101/3 مدل دوم

 

 ليمر( F) چاو آزمون نتایج خالصه -4جدول 
 

 الگوي انتخابی نتيجه آزمون F Prob. Fآماره  مدل

 تابلویی تفاوت عرض از مبداها 0000/0 7092/12 مدل اول

 تلفیقی یکسانی عرض از مبداها 1050/0 6241/1 مدل دوم

 

 اول مدل براي هاسمن آزمون نتایج -5 جدول

 

 الگوي انتخابی  .Chi-Sq. Prob آماره مدل

 اثرات ثابت 0000/0 7534/65 مدل اول

 

 نمایش داده شده است: 6خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش در جدول 

 

 فرضيه اول پژوهش آزمون از حاصل نتایج خالصه -6جدول 

 

 سطح معناداري tمقدار آماره  ضریب نام متغيرها

 0604/0 8815/1 1085/1 مقدار ثابت

 0443/0 -0156/2 -2171/0 تخصص موسسه حسابرسی در صنعت

 2585/0 -1447/1 -1075/0 اندازه شرکت

 0977/0 -6591/1 -9028/0 هابازده دارایی

 7035/0 3808/0 2978/0 اهرم مالی

 0833/0 -7348/1 -0752/0 ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

 4929/0 -6861/0 -2838/0 کاريمحافظه

  F آماره
(Prob.) 

8219/9 

(0000/0) 
 2071/0 ضریب تعیین

 1860/0 ضریب تعیین تعدیل شده 8438/1 آماره دوربين واتسون

 

بینی شده است که با افزایش تخصص مؤسسه حسابرسی خطر سقوط آتی قیمت سهام )معیار چولگی منفی بازده در فرضیه اول پیش

طور که در شود. همانضریب تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت منفی و معنادار باشد فرضیه اول رد نمیسهام( کاهش یابد، به عبارتی اگر 

شود ضریب تخصص مؤسسه حسابرسی منفی و معنادار است و به ازای یک درصد افزایش در متغیر تخصص مؤسسه مشاهده می 6جدول 
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ه خواهد شد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر تخصص درصد از خطر سقوط آتی قیمت سهام کاست 2171/0حسابرسی در صنعت 

 شود.مؤسسه حسابرسی در صنعت بر خطر سقوط آتی قیمت سهام )با در نظر گرفتن چولگی منفی بازده سهام( رد نمی

قرار  5/2تا  5/1ازه ب چنین مقدار آماره دوربین واتسون بینباشد. هممدل و احتمال آن حاکی از معناداری کل مدل می Fمقدار آماره 

رصد از د 6/18دهد که شده نشان میچنین مقدار ضریب تعیین تعدیلدهد بین جمالت خطا خود همبستگی وجود ندارد.همگرفته که نشان می

 شود.تغییرات متغیر وابسته )چولگی منفی بازده سهام( توسط مدل رگرسیون توضیح داده می

 نمایش داده شده است: 7دوم پژوهش در جدول خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه 

 

 فرضيه دوم پژوهش آزمون از حاصل نتایج خالصه -7جدول 

 

 سطح معناداري tمقدار آماره  ضریب نام متغيرها

 0000/0 4715/12 9030/1 مقدار ثابت

 0160/0 -4172/2 -0669/0 تخصص موسسه حسابرسی در صنعت

 0451/0 -0084/2 -0482/0 اندازه شرکت

 8072/0 2440/0 0344/0 هابازده دارایی

 1425/0 4686/1 2974/0 اهرم مالی

 0454/0 -0048/2 -0211/0 ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

 5028/0 -6704/0 -0715/0 کاريمحافظه

  Fآماره 

(Prob.) 

7889/2 

(0111/0) 
 0283/0 ضریب تعیین

 0182/0 ب تعیین تعدیل شدهضری 9960/1 آماره دوربين واتسون

 

 اکثری(بینی شده است که با افزایش تخصص مؤسسه حسابرسی خطر سقوط آتی قیمت سهام )معیار سیگمای حددر فرضیه دوم پیش

 7طور که در جدول شود. همانکاهش یابد، به عبارتی اگر ضریب تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت منفی و معنادار باشد فرضیه دوم رد نمی

ر ابرسی دشود ضریب تخصص مؤسسه حسابرسی منفی و معنادار است و به ازای یک درصد افزایش در متغیر تخصص مؤسسه حسمشاهده می

برسی ؤسسه حسادرصد از خطر سقوط آتی قیمت سهام کاسته خواهد شد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تأثیر تخصص م0669/0صنعت 

 شود.ت سهام )با در نظر گرفتن سیگمای حداکثری( رد نمیدر صنعت بر خطر سقوط آتی قیم

قرار  5/2تا  5/1ازه چنین مقدار آماره دوربین واتسون بین بباشد. هممدل و احتمال آن حاکی از معناداری کل مدل می Fمقدار آماره 

رصد از د82/1دهد که شده نشان میتعدیل چنین مقدار ضریب تعییندهد بین جمالت خطا خود همبستگی وجود ندارد.همگرفته که نشان می

 شود.تغییرات متغیر وابسته )چولگی منفی بازده سهام( توسط مدل رگرسیون توضیح داده می
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 گيرينتيجه
 ساختن ور برطرفافشای اطالعات به منظ و ی تهیهنحوه زمینه بهتر در راهنمایی و مشاوره توانند باحسابرسان متخصص در صنعت می

یفیت اطالعات مالی، زمینه کآورند و با افزایش  عمل به تریمناسب اصالحی اقدامات مالی نیز و گزارشگری حسابداری فرآیند ایرادات و مشکالت

گونه مطرح شد که آیا میزان (. بر همین اساس سؤال پژوهش حاضر این2015کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را فراهم آورند )روبین و ژانگ، 

دارد یا  هران تأثیر معناداریشده در بورس اوراق بهادار تهای پذیرفتهؤسسه حسابرسی در صنعت بر خطر سقوط قیمت سهام شرکتتخصص م

 خیر؟

م به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که افزایش تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت موجب کاهش خطر سقوط آتی قیمت سها

م رابطه منفی و ( مبنی بر این است که بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک سقوط قیمت سها2015گردد. نتایج پژوهش روبین و ژانگ )می

گذاران مفید یهای سرماتواند به طور مستقیم از طریق کاهش ریسک احتمالی متعاقب برمعناداری وجود دارد و کیفیت باالی کار حسابرسان می

 باشد.سو میپژوهش مذکور همواقع گردد، بنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

-هش هزینهریق کاچنین براساس تئوری نمایندگی حسابرسان با استفاده از نقش اطالعاتی خود، خطر سقوط آتی قیمت سهام را از طهم

: 2015، ین و ژانگدهند )روبهای عملیاتی و کاهش سلب مالکیت کاهش میگیریهای نمایندگی، کاهش کارشکنی توسط مدیران، بهبود تصمیم

 (، بنابراین نتایج پژوهش حاضر با تئوری نمایندگی نیز همسانی دارد.4

های خود اظهار هش( نیز در پژو2004( و کورانا و رامان )1981آنجلو )طور که در بخش مبانی نظری مطرح شد، دیعالوه بر این همان

باشد؛ به عبارتی تأثیرگذار باشد تخصص حسابرس در صنعت می رود بر خطر سقوط آتی قیمت سهاممی داشتند: یکی از عواملی که انتظار

ی شیوه د به یکبترین افراد برای کشف و افشای خبرهای های بیشتر )مانند آموزش و تجربه(، مناسبحسابرسان متخصص به دلیل توانایی

لیت هش مسئودالیلی نظیر حفظ اعتبار و کاچنین حسابرسان متخصص بهباشند، همهای مالی میمناسب و بهبود بخشیدن به کیفیت صورت

های هد انگیزبخود برای تضمین کردن افشای به موقع خبرهای بد و جلوگیری کردن از اقدامات مدیران در خصوص پنهان کردن خبرهای 

 ها مطابقت دارد.آمده از پژوهش حاضر نیز با اظهارات آنبیشتری دارند؛ بنابراین نتایج بدست

م در کشور یمت سهاتا کنون به طور ویژه، پژوهشی در زمینه تأثیر تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت بر خطر سقوط آتی قکه  از آنجایی

حاضر  تایج پژوهشدقیق ن انجام نشده بود و در خارج از کشور نیز تعداد محدودی پژوهش در این زمینه وجود داشت، بیش از این امکان مقایسه

 ید.ها میسر نگردبا سایر پژوهش

 

 پيشنهادهاي پژوهش
تی آسقوط  های پژوهش مبنی بر تأثیر تخصص مؤسسه حسابرسی در صنعت بر کاهش خطربر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه

 گردد:قیمت سهام پیشنهادهای زیر ارائه می

عیاری برای نوان مصنایع را به ع گردد که تخصص مؤسسات حسابرسی در هر یک ازبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می .1

  مایند.نگذاری ارائه ها جهت سرمایهگذاران از عدم ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت مد نظر آناطمینان یافتن سرمایه

ارهای کها و تفکیک ای و مناسب به آنگردد که میزان تخصص حسابرسان خود را با آموزش حرفهبه مؤسسات حسابرسی پیشنهاد می .2

 های حسابرسی مشخص، افزایش دهند.برسی خود بر اساس صنعت و واگذاری هر صنعت به تیمحسا

ل را، جهت ن مستقگردد که حسابرساشده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میهای پذیرفتههای شرکتبه مدیران و هیئت مدیره .3

 شند.ها داشته بابازار )تخصص( بیشتری در صنعت آن انجام حسابرسی شرکت خود، از بین حسابرسانی انتخاب نمایند که سهم

سه صص مؤسشده در بورس اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد داد که تخهای پذیرفتهگذاران در شرکتتوان به سرمایهچنین میهم

 ند.گذاری در نظر بگیرگذاری، را به عنوان یکی از معیارهای انتخاب سرمایهها جهت سرمایهحسابرسی، در صنعت شرکت مد نظر آن
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