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 چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر خطر سقوط قیمت سهام 

شرکت پذیرفته  321باشد در این راستا تعداد کاری حسابداری میبا تاکید بر نقش محافظه

د. مورد بررسی قرار گرفتن 3131-3111شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 

های ترکیبی استفاده شده است. برای های پژوهش از الگوی دادهبرای آزمون فرضیه

گیری خطر سقوط ( و جهت اندازه2002هیو )گیری تخصص حسابرس از مدل دان و میاندازه

( و خان و 2003کاری حسابداری به ترتیب از مدل چن و همکاران )قیمت سهام و محافظه

دهد که تخصص حسابرس در صنعت بر است. نتایج نشان می( استفاده شده 2003واتس )

خطر سقوط قیمت سهام تاثیر منفی دارد. بدین معنا که افزایش کیفیت حسابرسی منجر به 

کاری خطر دهد که محافظهها نشان مییافتهشود. همچنین کاهش خطر سقوط سهام می

متخصص در صنعت  دهد، اما زمانی که شرکت از حسابرسانسقوط سهام را کاهش می

یابد. بنابراین، به نظر کاری حسابداری کاهش میکند، اثرات سودمند محافظهاستفاده می

کاری به عنوان دو عامل کاهنده خطر رسد حسابرسان متخصص در صنعت و محافظهمی

توان بیان کرد که تخصص حسابرس در سقوط سهام جایگزین هم هستند. همچنین می

ها از گزارشگری دهد اما زمانی که شرکترا کاهش می صنعت خطر سقوط سهام

کنند، اثرات سودمند حسابرسان متخصص در صنعت کاهش کارانه استفاده میمحافظه

 .یابد.می

 طسقو خطر حسابرسی، کیفیت صنعت، در حسابرس تخصص :يديکل واژگان 

 .حسابداری کاریمحافظه سهام، قیمت
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  2ابري ، کریم 1 قاسمی سعيد
 شرقی اذربایجان استان تحقیقات علوم واحد ازاد دانشگاه حسابداری، ارشد کارشناس 3
 شرقی اذربایجان ستانا تحقیقات علوم واحد ازاد دانشگاه حسابداری، ارشد کارشناس 2

 

 نام نویسنده مسئول:

 سعيد قاسمی

تاثير تخصص حسابرس در صنعت بر خطر سقوط قيمت سهام 

 حسابداري کاريبا تاکيد بر نقش محافظه
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 مقدمه
 این بر قاتتحقی این از بسیاری. اندداده قرار بررسی مورد را باال کیفیت با حسابرسان مختلف مزایای ایستردهگ بطور پیشین تحقیقات

 نینهمچ. اندکرده تمرکز( غیره و پایین مالی تقلب سود، و بازده قوی ارتباط سود، مدیریت کاهش اشتباهات، کاهش) مالی گزارشگری در مزایا

 مزایای رحاض حال در اخیر، تحقیقات. اندکرده تاکید گذارانسرمایه بر حسابرسی باالی کیفیت مستقیم قتصادیا پیامدهای بر مطالعات برخی

 هایهزینه کاهش موجب توانندمی باال کیفیت با حسابرسان مثال، برای. اندداده نشان گذارانسرمایه برای را باال کیفیت با حسابرسان از متعددی

 ارزشیابی قیمت زیر به بهادار اوراق اولیه عرضه کاهش و( 2002 رامان، و خارانا) سهام صاحبان حقوق هزینه ،2002 همکاران، و مانسی) بدهی

 یفیتک با حسابرسان آیا که است این آن و است نگرفته قرار بررسی مورد قبلی تحقیقات در مسئله یک وجود، این با(. 3333 ویلنبرگ،) شوند

 . دارد تمرکز موضوع این بر حاضر مطالعه دهند؟می کاهش گذارانسرمایه برای را سهام قیمت سقوط خطر باال

 مهم، مطالعه یک در. دهند قرار نظر مد را موضوع این باید و است مهم بسیار بازار در کنندگانمشارکت برای سهام قیمت سقوط خطر

 هاییمعیار در گذارانسرمایه منافع مانند)  دنباله ریسک به گذارانایهسرم نگرانی به عمدتاً را سهام قیمت سقوط اهمیت( 2003) همکاران و هاتن

( صلیف نوسانات و قیمت بر چولگی تاثیر مانند) اختیاری گذاریقیمت در دنباله ریسک و پورتفوی مدیریت در( ریسک معرض در ارزش همچون

 که کردند مستند تجربی و نظری لحاظ به( 2032 جیانگ، و کلی ؛2032 گاباکس، مانند،) مطالعه چندین ادبیات، سریع رشد با. دهندمی نسبت

 عنوان به) بازار  اریب بازده که دادند نشان( 2031) همکاران، و کانراد براین، عالوه. دهدمی افزایش را سهامداران انتظار مورد بازده دنباله ریسک

 متوسط بطور که دهدمی نشان نتایج این کلی، بطور. است مرتبط عدیب هایدوره در باال بازدهای با( باال سقوط خطر دهنده نشان مثال،

 . دارند نیاز را بیشتری بازده بنابراین هستند  گریزریسک باال، سقوط خطر با هاییسهام به نسبت گذارانسرمایه

 دادن شانن طریق از حسابرسی تکیفی ادبیات به مطالعه این ابتدا. کندمی کمک پژوهشی ادبیات رشد به دلیل چندین به حاضر مطالعه

 نشان( 2002) فرانسیس بوسیله ادبیات بررسی. کندمی کمک دهند،می کاهش را مالی بازارهای ریسک باال کیفیت با حسابرسان که واقعیت این

 اشاره( 2033) فرانسیس که همانطور. اندداشته تمرکز سود کیفیت یا سود مدیریت بر حسابرسی کیفیت تاثیر بر مطالعات اکثریت که دهدمی

 زیر موارد شامل نوع این مطالعات. است حسابرسی کیفیت اقتصادی پیامدهای گیریاندازه حسابرسی کیفیت ارزیابی برای دیگر روش کند می

 :است

 از کمتر ریگذاقیمت کاهش به باال کیفیت با حسابرسان دهدمی نشان که آورندمی فراهم را شواهدی( 3333) ویلنبرگ و( 3313) بیتی

 همکاران و ول بلک کنند؛می ارزیابی را مالی هایسیاست بر حسابرسان تاثیر( 2003) همکاران و چانگ. کندمی کمک سهام اولیه عرضه حد

. نندکمی کمک بدهی طریق از مالی تامین هایهزینه کاهش به باال کیفیت با حسابرسان که دهندمی نشان( 2002) همکاران و مانسی و( 3331)

 را رانسهامدا رفاه ایمالحظه قابل بطور تواندمی ریسکی چنین زیرا است مهم گذارانسرمایه برای سهام قیمت سقوط خطر به مربوط نتایج دوم،

 ن،ای بر الوهع. گیرد قرار استفاده مورد خاص ریسک با بهادار اوراق طراحی برای تواندمی مطالعه این از شده فراهم اطالعات. دهد قرار تاثیر تحت

 رد ادبیات سریع رشد به مطالعه این سوم،. است مفید مناسب، حسابرس تعیین در مدیره هیئت اعضای و مدیران برای همچنین اطالعات این

 ،(2003 همکاران، و هاتن) سود مدیریت با سهام قیمت سقوط خطر که دادند نشان قبلی مطالعات. کندمی کمک سهام قیمت سقوط خطر تعیین

 گزارشگری استانداردهای پذیرش ،(2031 ژانگ، و آن) مدت کوتاه نهادی مالکیت( 2033 همکاران، و کیم) مالیاتی فرار به مربوط هایعالیتف

 مطالعه مطالعات، این از متفاوت. است مرتبط( 2032 ژانگ، و کیم) حسابداری کاریمحافظه و( 2032 همکاران، و فاند دی) الملل بین مالی

 قیمت وطسق خطر ایمالحظه قابل بطور توانندمی صنعت در متخصص حسابرسان همچون باال، کیفیت با حسابرسان که کندمی نهادپیش حاضر

 است ممکن صنعت در متخصص حسابرسان که شواهدی آوردن فراهم با را پژوهشی ادبیات حاضر مطالعه براین، عالوه. دهند کاهش را سهام

 .دهدمی گسترش دهند، کاهش را سهام قیمت قوطس خطر بر کاریمحافظه تاثیر

 

 پژوهش پيشينه و نظري مبانی .1

 دلیل به که شرکت مدیریت. گرددمی ناگهانی و منفی شدید تعدیل دچار سهام قیمت آن در که است ایپدیده سهام قیمت سقوط

 قطری از شرکت عملکرد نماییبیش به اقدام حسابداری، سیستم از استفاده با( سازمان اهداف جهت در) خیرخواهانه یا و خودخواهانه هایانگیزه

 قیمت در حباب ایجاد و مالی اطالعات شفافیت عدم روند این که نمایدمی خوب اخبار انتشار در تسریع نیز و بد اخبار انتشار در انداختن تعویق به

 یدگی،رس در دقت و جدیت واسطه به مالی های صورت روی بر شده جامان حسابرسی کیفیت به ژهوی عنایت سو دیگر از. داردپی در را شرکت سهام

 همچنین(. 2031 ژانگ، و روبین) گرددمی سود شناسایی در تأخیر و زیان موقع به شناسایی باعث و نمایدمی محدود را مدیران طلبانهفرصت رفتار

 اجتناب هامحرومیت و حقوقی دعاوی از و داده انجام دقیقتری هایرسیدگی که برآنند خود اعتبار و شهرت حفظ یا و کسب برای حسابرسان

 یشینپ ادبیات راستا، این در. یابدمی افزایش هاشرکت مالی اطالعات شفافیت آن، نتیجه در که دهند افزایش را مالی اطالعات کیفیت و کنند
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 ددهنمی کاهش را مدیران تخلفات و نمایندگی هایهزینه سهام، قیمت سقوط خطر خود، اطالعاتی نقش طریق از حسابرسان که دهندمی نشان

( 3311) زیمرمن و واتس راستا، این در. رساندمی یاری مدیران از  مالکیت سلب کاهش به و بخشندمی بهبود را شرکت عملیاتی تصمیمات و

 استقالل که کنندمی فرض( 3391) لینگ مک و جنسن مشابه، بطور. شوندمی نمایندگی هایهزینه کاهش موجب حسابرسان که دادند نشان

 هرابط در. دهدمی افزایش مدیران، مختلف سطوح در تخلفات کاهش طریق از را شرکت ارزش که است نظارتی هایفعالیت از نوع یک حسابرس

 حسابرسان مثال برای) باال فیتکی با حسابرسان که معتقدند( 2032) همکاران و فرانسیس و( 2001) هامیلتون و گادفری عملیاتی، هایتصمیم با

 محوری شنق متعدد مطالعات المللی، بین هایمحیط در نهایت، در. است مرتبط شرکت گذاریسرمایه نتایج با مثبتی بطور( صنعت در متخصص

 هایشرکت که دهندمی نشان( 2001) وانگ و هان مثال، برای. اندداده نشان سازمانی دورن افراد توسط مالکیت سلب تعیین در را حسابرسان

 حسابرسان شنق پژوهشی ادبیات کل، در. کنندمی استخدام را باال کیفیت با حسابرسانی زیاد، احتمال به ترمناسب مالکیت ساختار با آسیا شرق

 .کنندمی آشکار سهام قیمت سقوط خطر کاهش در را باال باکیفیت

 قیمت قوطس خطر بر باال کیفیت با حسابرسان تاثیر در پژوهش ادبیات در هادهاییپیشن باال، بحث در شده ارائه سنتی استدالل بر عالوه

 ارانگذسرمایه میان  اختیارات واگرایی کاهش طریق از را سهام قیمت سقوط خطر توانندمی باال کیفیت با حسابرسان: است شده ارائه سهام

 اختیارات واگرایی از ناشی تواندمی سهام قیمت سقوط خطر که میکنند هادپیشن( 2003) همکاران و هاتن و( 2001) استین و هانگ. دهد کاهش

(. 3331 رومر،) کنند حرکت جدید اطالعات غیاب در حتی است ممکن هاقیمت اختیارات، واگرایی باالی سطوح با. باشد گذارانسرمایه میان

 موجب ار سهام قیمت سقوط خطر بنابراین، و برانگیزد را قیمت دیدش تغییرات به گذارانسرمایه واکنش تواندمی خود خودی به هاقیمت حرکت

 هایحثب کلی بطور. دهند کاهش اختیارات واگرایی کاهش طریق از را تاثیراتی چنین توانندمی باال کیفیت با حسابرسان راستا، این در. شود

 . دهندمی نشان امسه قیمت سقوط خطر و باال کیفیت با حسابرسان بین را منفی رابطه یک پیشین

 بال، ،مثال بطور)   گذشته تحقیقات دهند؟می کاهش را سهام قیمت سقوط خطر  اطالعات واسطه عنوان به باال، کیفیت با حسابرسان چرا

 تیشرک رانمدی اگر. دارند نامطلوب عملکرد نتایج کردن پنهان برای ایانگیزه مدیران که کنندمی پیشنهاد( 2003 همکاران، و کوتاری ؛2003

 اوج به دب اخبار انباشت که زمانی. شودمی ازشیابی سهام قیمت از بیش به شرکت سهام بازده کنند، پنهان معینی دوره یک طول در را بد اخبار

 سریعت ار سهام قیمت سقوط خطر اطالعاتی چنین افشای نتیجه، در کنند دارینگه تریطوالنی بصورت را بد اخبار توانندنمی مدیران رسید،

 ،2003 همکاران، و هوتن ؛2001 مایرز، و جین همچون محققانی بوسیله سهام قیمت سقوط خطر و بد اخبار کردن پنهان بین رابطه. بخشدمی

 واسطه عنوان به باال کیفیت با حسابرسان که شودمی فرض حاضر پژوهش در. است شده داده نشان 2032 ژانگ، و کیم ؛2032 همکاران، و کیم

 پرسنل، ندمان) خود بیشتر قابلیت بدلیل باال کیفیت با حسابرسان ابتدا،. دهد کاهش دلیل چندین به را بد اخبار  احتکار توانندمی عاتاطال

 مانند لیلید به باال، کیفیت با حسابرسان دوم،. شوند می مالی هایصورت کیفیت بهبود موجب بد اخبار موقع به کشف با احتماالً( تجربه آموزش،

 و دارند بد اخبار موقع به افشای از اطمینان برای بیشتری هایانگیزه( 2002 راما، و کارانا ؛3313 آنجلو، دی) مسئولیت کاهش و شهرت حفظ

 درنگبی ایافش که شودمی فرض منطقی بطور استدالل، این یه توجه با. کنندمی سرکوب را مدیران توسط بد اخبار احتکار به مربوط هایفعالیت

 . یابدمی کاهش سهام قیمت سقوط سطح بنابراین است، بیشتر باال کیفیت با حسابرسان حضور با بد اخبار

 ژوهشیپ ادبیات در قبلی هایپژوهش. کندمی تمرکز حسابرسی کیفیت معیار یک عنوان به صنعت در حسابرس تخصص بر حاضر پژوهش

 از اصیخ دانش حسابرسان صنعت، در متخصص حسابرسان انتخاب با. اندکرده ادهاستف حسابرسی کیفیت شاخص عنوان به حسابرس اندازه از

 ؛2001 ویلکنز، و هیو می ؛3333 همکاران، و سالمون ؛3333 جفر، و هوگان) کنندمی متمایز رقبا از را خودشان و کنندمی کسب مربوطه صنعت

 پایین خطای همچون سودمند نتایج با صنعت در متخصص حسابرسان که اندداده ارائه را زیادی شواهد تجربی مطالعات(. 2002 هیو، می و دان

)  باال افشای کیفیت( 2009 همکاران، و وان ؛2001 همکاران، و بالسام) پایین اختیاری تعهدی اقالم( 2002 همکاران، و اوسو) کارمندان کار در

 از حاضر مطالعه روند، این دنبال به. است مرتبط( 2009 همکاران، و نچال) بازار مثبت واکنش و( 2003 چی، و چین ؛2002 هیو، می و دان

 اضرح پژوهش در همچنین.  کندمی استفاده حسابرسی کیفیت شاخص عنوان به قبلی هایپژوهش مطابق صنعت در حسابرس تخصص شاخص

 شود می بینی پیش. شودمی تعدیل یکارمحافظه بوسیله صنعت در حسابرس تخصص و سهام قیمت سقوط خطر بین ارتباط که شودمی فرض

 به دب اخبار شناخت سود، مقابل در زیان تشخیص برای نامتقارن رسیدگی قابلیت. دهد می کاهش را سهام قیمت سقوط خطر کاری محافظه که

 بنابراین،. اندازدمی رتاخی به مالی های صورت حسابرسی در سود عنوان به را خوب اخبار شناخت که حالی در بخشدمی تسریع را زیان عنوان

 دی) بخشدمی سرعت را بازار به خوب اخبار آزادسازی و دهدمی کاهش را سهامداران از بد اخبار کردن پنهان به مدیریت تمایل کاریمحافظه

 اراخب ذخیره از ابداریحس کاریمحافظه. یابدمی جریان بازار به خوب اخبار به نسبت بیشتری سرعت با بد اخبار کل، در(. 2001 واتس، و فاند

 االیب سطوح نتیجه در. دهدمی کاهش را شوند آزاد بازار به یکباره به بد اخبار از زیادی مقدار اینکه احتمال بنابراین، و کندمی جلوگیری بد

 قوطس خطر رویداد، این نتیجه رد. شودمی تسریع بد اخبار سازیآزاد بنابراین شود پنهان بد اخبار که دارد وجود پایینی احتمال کاری،محافظه

 اخبار با باتوجه)  سروصدا نوع هر یا( ید اخبار به توجه با)  احتیاط و سکوت نوع هر( 2031) ژانگ و کیم باور به همچنین. یابدمی کاهش سهام

http://www.joas.ir/


 93 -71، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 هایشرکت برای. شد خواهد کشف زودتر چه هر کارمحافظهغیر هایشرکت مقایسه در کارمحافظه هایشرکت در داوطلبانه افشای در( خوب

 رانمدی این رو، این از. شود کشف است بعید است، نداده نشان خود از حرکتی مدیر که زمانی تا کننده گمراه اطالعات افشای  کار،محافظهغیر

 اهگمر اطالعات افشای کار،فظهمحا هایشرکت برای. کنندمی گمراه داوطلبانه اطالعات افشای طریق از را خارجی گذارانسرمایه زیاد احتمال به

 اطالعات افشای طریق از را خارجی گذارانسرمایه مدیران که دارد وجود کمی احتمال بنابراین، شود،می کشف زودی به زیاد احتمال به کننده

 سازیزادآ و کندمی محدود را بد اخبار آزادسازی در تاخیر برای مدیران توانایی و انگیزه حسابداری کاریمحافظه نتیجه، در. کنند گمراه داوطلبانه

 این در. شودمی هاقیمت حباب کاهش و سهام سقوط خطر کاهش موجب رویداد این. بخشدمی سرعت را داوطلبانه افشای طریق از خوب اخبار

 حاضر پژوهش همچنین،. دارد وجود ارتباط حسابداری کاریمحافظه و سهام قیمت سقوط خطر بین که میکنند بیان( 2032) ژانگ و کیم راستا،

  شود؟می تعدیل کاریمحافظه بوسیله سهام قیمت سقوط خطر و صنعت در حسابرس تخصص بین ارتباط آیا که میپردازد موضوع این بررسی به

 ودس مدیریت از استفاده با آنها. کردند بررسی را سهام سقوط خطر و مالی گزارشگری شفافیت عدم بین ارتباط( 2003) همکاران و هاتن

 که هاییکتشر عالوه به. است ارتباط در کمتر افشای با مالی اطالعات شفافیت عدم که رسیدند نتیجه این به مالی شفافیت عدم معیار عنوان به

 کاریمحافظه اثر پژوهشی در( 2030) ژانگ و کیم. گیرند می قرار سهام سقوط خطر معرض در بیشتر هستند، غیرشفاف مالی های صورت دارای

 اثر هک آنجا از کنند،می بیان آنها دادند، قرار بررسی مورد را باالتر اطالعاتی تقارن عدم با هاییشرکت در سهام قیمت سقوط ریسک کاهش بر

 هایشرکت که آن دلیل به نیز و است شده تأئید بسیاری پژوهشهای در اطالعاتی تقارن عدم کاهش برای مکانیسمی عنوان به کاریمحافظه

 تمالاح کاهش در محافظهکاری اثر که داشت انتظار میتوان پس هستند، سهام قیمت سقوط مستعد بیشتر باالتر، اطالعاتی تقارن عدم دارای

 همکاران و اندرو. گرفت قرار ئید تأ مورد آمریکا بورس از حاصل شواهد اساس بر نیز فرضیه این. باشد شدیدتر شرکتها این در سهام قیمت سقوط

 هاشرکت امور اداره هایسیستم آیا که نمودند بررسی و. دادند قرار بررسی مورد را هاشرکت سهام قیمت سقوط و شرکتی حاکمیت رابطه ،(2031)

 که هستند نظارتی اقدامات دهنده، نشان هایافته خیر؟ یا باشندمی شرکت ویژه سهام قیمت سقوط تجربه به هاآن گرایش بینیپیش به قادر

 نامتقارن، گاهاً روابط این. اندکرده احاطه را آتی هایسقوط به مربوط فرآیند و مدیره هیئت ساختار حسابداری، ابهامات شرکت، مالکیت ساختار

( 2032) همکاران و کاسنیدیس. هستند ترقوی بزرگتر، نمایندگی مشکالت با هاشرکت برای و هستند نظارتی اقدامات کاهش و افزایش برای

 کاریظهمحاف بین که داد نشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد را سهام قیمت سقوط خطر و حسابداری کاریمحافظه اطالعات کیفیت ینب ارتباط

 قوطس خطر با منفی بطور غیرشرطی کاریمحافظه که داد نشان نتایج همچنین. دارد وجود منفی رابطه آتی سهام قیمت سقوط خطر و شرطی

 قوطس خطر و شرطی کاریمحافظه بین رابطه شرطی غیر کاریمحافظه سطوح که دهدمی نشان نتایج این، بر عالوه. تاس مرتبط سهام قیمت

 سهام آتی قیمت سقوط خطر بینیپیش توانایی حسابرسی هایویژگی رسدنمی نظر به دیگر، سوی از. دهدمی قرار تاثیر تحت را آتی سهام قیمت

 دوره در آمریکایی هایشرکت از اینمونه یک در را سهام قیمت خطر بر صنعت در حسابرس تخصص تاثیر( 2031) ژانگ و روبین. باشد داشته را

 طرخ و صنعت در حسابرس تخصص بین داریمعنی و منفی ارتباط یک که داد نشان آنها نتایج. دادند قرار بررسی مورد را 2003 -3330 زمانی

 نتفعم دنباله ریسک کاهش طریق از را گذارانسرمایه مستقیم بطور وانند باال کیفیت با برسانحسا همچنین. دارد وجود سهام قیمت سقوط

 مالیات از اجتناب و حسابداری کاریمحافظه مالی، شفافیت عدم تاثیر صنعت در متخصص حسابرسان که دادند نشان آنها این، بر عالوه. نمایند

 . کنندمی تعدیل سهام سقوط خطر بر را

 آمریکایی های شرکت از نمونه یک برای را سهام قیمت سقوط خسر و مدیرعامل حد از بیش اطمینان بین ارتباط( 2031) وانگ و کیم

 قیمت سقوط خطر مدیرعامل حد از بیش اطمینان با هایی شرکت که داد نشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد 2030-3331 زمانی دوره برای

 لطتس عامل مدیریت که زمانی سهام سقوط خطر بر مدیریتی حد از بیش اطمینان تاثیر که داد نشان نتایج ینهمچن. دارند را باالیی سهام

 قیمت قوطس خطر بر مدیرعامل حد از بیش اطمینان تاثر که دهد می نشان آنها نتایج همچنین. است بیشتر دارد، ارشد مدیریت تیم بر بیشتری

 .است کمتر دارند را تری کارانه افظهمح های سیاست که هایی شرکت برای سهام

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت در سهام قیمت آتی سقوط ریسک بر مالی اطالعات نبودن شفاف تأثیر( 3133) همکاران و فروغی

 ستقیمم رابطه سهام تقیم آتی سقوط ریسک و مالی اطالعات شفافیت عدم بین که داد نشان آنها هاییافته. کردند بررسی را تهران بهادار اوراق

. یابد می افزایش سهام قیمت آتی سقوط ریسک مالی، گزارشگری در شفافیت عدم افزایش با که گرفت نتیجه توان می بنابراین،. دارد وجود

 اطالعات فیتشفا عدم اثر دارد، وجود اطالعاتی تقارن عدم گذاران سرمایه و مدیران بین که شرایطی در که دهدمی نشان آنها نتایج همچنین

 . است بیشتر سهام قیمت آتی سقوط ریسک افزایش بر مالی

 بهادار اوراق بورس در را اطالعاتی تقارن عدم شرایط در سهام سقوط خطر بر حسابداری کاریمحافظه تاثیر( 3131) همکاران و عباسی

 ینهمچن. دارد داریمعنی و منفی تاثیر سهام قیمت سقوط تمالاح بر حسابداری کاریمحافظه که دادند نشان آنها. دادند قرار بررسی مورد تهران

 .است صادق هم اطالعاتی تقارن عدم شرایط در نتیجه این که داد نشان هایافته
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 پژوهش فرضيه هاي. 2

 .دارد تاثیر سهام قیمت سقوط خطر بر صنعت در حسابرس تخصص: اول فرضیه

 .دارد تاثیر سهام قیمت سقوط خطر بر حسابداری کاری محافظه: دوم فرضیه

 . دارد تاثیر سهم قیمت سقوط خطر و صنعت در حسابرس تخصص بین رابطه بر حسابداری کاری محافظه: سوم فرضیه

 

  پژوهش روش. 3

. ستا کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این گیرد، قرار استفاده مورد گیریتصمیم فرایند در تواندمی پژوهش از حاصل نتایج کهاین دلیل به

( تهگذش اطالعات از استفاده با) رویدادی پس هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش. است همبستگی -توصیفی ماهیت لحاظ از پژوهش، این همچنین

 مجمع به مدیره هیات گزارش و تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی هایصورت در مندرج اطالعات اساس بر که است

 واکاوی منظور به نهایی تحلیل و تجزیه برای و متغیره چند خطی رگرسیون روش از پژوهش هایفرضیه آزمون برای. گیردمی امانج عمومی

 .است شده استفاده Eviews 9و SPSS 20 افزارهاینرم از هاهداد

 حائز که است هاییشرکت شامل و هددمی تشکیل تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت را حاضر پژوهش آماری جامعه

 : است زیر شرایط

 . نباشد بیمه هایشرکت و لیزینگ گذاری،سرمایه گری،واسطه صنایع هایشرکت پژوهش، متغیرهای. 3

 .باشد شده پذیرش تهران بهادار اوراق بورس در 3111 مالی سال از قبل. 2

 .باشد نداشته مالی سال غییرت ویا فعالیت تغییر 3131 تا 3111 مالی های سال طی.  1

 .باشد بوده دسترس در نظرآنها مورد هایداده و باشد داشته ماهانه بازده سال از ماه 1 حداقل.  2

 بوده ماه اسفند 23 ها،آن مالی سال پایان که اندشده بررسی هاییشرکت فقط آزمون، مورد هایشرکت میان یکنواختی وجود برای. 1

 . است

 جهت که بوده دارا را فوق شرایط 3131 تا 3111 زمانی دوره در شرکت 321 تعداد فوق های¬محدودیت اعمال از پس و اساس این بر

 . اند¬شده انتخاب بررسی

 

 پژوهش متغيرهاي. 4

 یگیراندازه چولگی منفی ضریب مدل از سهام قیمت سقوط خطر گیریاندازه برای (:سهام قيمت سقوط خطر) وابسته متغير. 4-1

 قیمت کاهش معرض در شرکت آن باشد، بیشتر چولگی منفی ضریب مقدار هرچه گردیده استفاده( 2031) همکاران و ژانگ پژوهش در هشد

 محاسبه( 3) رابطه از استفاده با که گرددمی محاسبه شرکت خاص ماهانه بازده مبنای بر چولگی منفی ضریب معیار. بود خواهد بیشتری سهام

 :شودمی

𝑟𝑗,𝑡 = 𝐿𝑛(1 + 휀𝑗𝜏)                                                             (3)  

 در رابطه فوق:

𝑊𝑗,𝑡 بازده ماهانه خاص شرکت =j  در ماهt طی سال مالی 

휀𝑗𝑡  = بازده باقیمانده سهام شرکتj  در ماه𝜏 ( 2و عبارت است از باقیمانده یا پسماند مدل در رابطه:) 
 

𝑟𝑗,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑗 𝑟𝑚,𝑡−2 + 𝛽2𝑗 𝑟𝑚,𝑡−1 + 𝛽3𝑗 𝑟𝑚,𝑡 + 𝛽4𝑗 𝑟𝑚,𝑡+1 + 𝛽5𝑗 𝑟𝑚,𝑡+2 + 휀𝑗𝑡          (2)  
 

 که در این رابطه:

j,tr  بازده سهام شرکت =j  در ماه𝑡 طی سال مالی 

m,tr  بازده بازار در ماه =t سبه بازده ماهانه بازار، شاخص ابتدای ماه از شاخص پایان ماه کسر شده و حاصل بر شاخص است. برای محا

 شود.ابتدای ماه تقسیم می

( برای محاسبه 3( با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و شیوه داده های ترکیبی برآورد شده و باقیمانده آن به شرح رابطه )2رابطه)

( 1شود و در آخر برای محاسبه خطر سقوط قیمت سهام از طریق معیار چولگی منفی بازده سهام از رابطه )اده میبازده ماهانه خاص شرکت استف

 به شرح زیر استفاده شده است:
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(1) 
𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊𝑗𝑡 = −

𝑛(𝑛 − 1)
3
2  ∑(𝑟𝑓𝑠,𝑗𝑡 − �̅�𝑓𝑠,𝑗)

3

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) [∑  (𝑟𝑓𝑠,𝑗𝑡 − 𝑟𝑓𝑠,𝑗𝑡)
2

]

3
2

 

 

𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊𝑗𝑡  چولگی منفی بازده ماهانه سهام =j  طی سال مالیt  

𝑟𝑗𝑡بازده ماهانه خاص شرکت = j  در ماهt 

N .تعداد ماه هایی که بازده آن ها محاسبه شده است = 

 ال است. نشان دهنده خطر سقوط سهام با 𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊در این معادله ارزش های باالی

 

تخصص حسابرس در صنعت به عنوان متغیر مستقل بر اساس سهم بازار موسسه . متغير مستقل )تخصص حسابرس در صنعت(: 4-2

حسابرسی در یک صنعت خاص تعریف می شود. در تحقیقات پیشین معیارهای مختلفی از سهم بازار حسابرسی برای اندازه گیری تخصص 

ست. متداولترین معیارها استفاده از فروش و دارایی های نسبی شرکت صاحبکار در یک صنعت بخصوص است حسابرس در صنعت استفاده شده ا

 بیشتر حسابرس بازار سهم چه (. هر2002؛ و دان و می هیو، (2001)؛ کریشنان، (2001)(؛ بالسام و همکاران، 3333)برای مثال: هوگان و جتر )

 است.  باالتر رقبا سایر به نسبت حسابرس تجربه و صنعت تخصص باشد،

و هیدر این پژوهش از سهم بازار حسابرسی مبتنی بر معیار دارایی های نسبی شرکت صاحبکار استفاده می شود که توسط دان و می

 ( معرفی شده است که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل می باشد:2002)

𝑴𝑺𝑰𝑲 =  
∑ √𝑨𝒊𝒋𝒌

𝑱𝒌
𝒋=𝟏

∑ ∑ √𝑨𝒊𝒋𝒌
𝑱𝒌
𝒋=𝟏

𝑰𝒌
𝒊=𝟏

 

i شاخص موسسه حسابرسی : 

jشاخص شرکت صاحبکار : 

kشاخص صنایع مربوط به صاحبکاران : 

Ik تعداد شرکت های حسابرسی شده در صنعت :k 

Jik تعداد صاحبکارانی که موسسه حسابرسی :i  را برای صنعتk .انتخاب نموده اند 

 

𝐂کاری حسابداری )برای تخمین محافظه اري حسابداري(:کگر )محافظه. متغير تعدیل4-3 − 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄 از شاخص خان و واتز )

 زند:( تخمین می3339کاری حسابداری را بر اساس الگوی باسو )شرکت محافظه -( استفاده شده است که معیار سال2003)

𝑋𝑗,𝑡 = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡𝐷𝑗,𝑡 + 𝛽3𝑡𝑅𝑗,𝑡 + 𝛽4𝑡𝐷𝑗,𝑡𝑅𝑗,𝑡 + 휀𝑗,𝑡                                                              (2   )    

 در این رابطه:

: 𝑿𝒋,𝑡 سود عملیاتی پس از کسر هزینه های عملیاتی تقسیم بر ارزش بازار سرمایه 

:𝑹𝒋,𝒕  بازده سهام شرکت در پایان سالی مالیt 

:𝑫𝒋,𝒕 غیر مجازی، اگر مت𝑹𝒋,𝒕 <  در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود. 3باشد برابر  𝟎

:𝜷𝟑𝒋,𝒕 .معیار به هنگام بودن اخبار خوب 

:𝜷𝟒𝒋,𝒕 )معیار به هنگام بودن تفاضلی اخبار بد نسبت به اخبار خوب )محافظه کاری 

:𝜺𝒋,𝒕 باقیمانده یا پسماند مدل 

𝜷
𝟑𝒋,𝒕

𝜷و  
𝟑𝒋,𝒕

 ( تعریف می شوند:1( و )1توابع خطی از ویژگی های خاص شرکت بوده و بر اساس روابط ) 

 

𝐺 − 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸: 𝛽3𝑗,𝑡 =  𝜇1𝑡 +  𝜇2𝑡𝑀𝐾𝑉𝑗,𝑡 +  𝜇3𝑡𝑀𝐵𝑗,𝑡 +  𝜇4𝑡𝐿𝐸𝑉𝑗,𝑡                                 (1)     

𝐶 − 𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸: 𝛽4𝑗,𝑡 =  𝜆1𝑡 +  𝜆2𝑡𝑀𝐾𝑉𝑗,𝑡 +  𝜆3𝑡𝑀𝐵𝑗,𝑡 + 𝜆4𝑡𝐿𝐸𝑉𝑗,𝑡                                  (1)  

 در روابط مذکور:

𝑮 − 𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬معیار به موقع بودن اخبار خوب : 

𝐺 − 𝑺𝑪𝑶𝑹𝑬کاری( : معیار به موقع تفاضلی اخبار خوب نسبت به اخبار بد )محافظه 
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𝑴𝑩𝒋,𝒕 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت :j  طی سال مالیt . 

𝑳𝑬𝑽𝒋,𝒕های شرکت ها به مجموع دارایی: نسبت مجموع بدهیj  طی سال مالیt . 

𝑴𝑲𝑽𝒋,𝒕 لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت :j  طی سال مالیt . 

 شود:( حاصل می9(، رابطه )3( در رابطه )1( و )1گذاری روابط )با جای

𝑋𝑗,𝑡 = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡𝐷𝑗,𝑡 + (𝜇1𝑡 + 𝜇2𝑡𝑀𝐾𝑉𝑗,𝑡 +  𝜇3𝑡𝑀𝐵𝑗,𝑡 +  𝜇4𝑡𝐿𝐸𝑉𝑗,𝑡) ∗ 𝑅𝑗,𝑡 + (𝜆1𝑡 +  𝜆2𝑡𝑀𝐾𝑉𝑗,𝑡 +

 𝜆3𝑡𝑀𝐵𝑗,𝑡 + 𝜆4𝑡𝐿𝐸𝑉𝑗,𝑡) ∗ 𝐷𝑗,𝑡 ∗ 𝑅𝑗,𝑡 + (𝛿1𝑡𝑀𝐾𝑉𝑗,𝑡 +  𝛿2𝑡𝑀𝐵𝑗,𝑡 +  𝛿3𝑡𝐿𝐸𝑉𝑗,𝑡 + 𝛿4𝑡𝐷𝑗,𝑡𝑀𝐾𝑉𝑗,𝑡 +

 𝛿5𝑡𝐷𝑗,𝑡𝑀𝐵𝑗,𝑡 +  𝛿6𝑡𝐷𝑗,𝑡𝐿𝐸𝑉𝑗,𝑡) +  휀𝑗,𝑡            (9)  

کاری ( محافظه1از رگرسیون مقطعی ساالنه برآورد شده و با توجه به ضرایب حاصل از این برآورد و همچنین رابطه ) ( با استفاده9رابطه )

 شود. محاسبه می

 

 . متغيرهاي کنترلی4-4
 کنترلی هایمتغیر از ایمجموعه ها،متغیر اثر سایر از سهام، قیمت آتی سقوط ریسک بر تخصص حسابرس در صنعت اثر تفکیک منظور به

 از: عبارتند ااین  است. شده استفاده پژوهش این در

(: متوسط گردش تصادفی سهام در سال مالی جاری منهای متوسط گردش تصادفی سهام در سال 𝐓𝐔𝐑𝐍گذاری )عدم تجانس سرمایه

 آید.ام منتشر شده طی ماه بدست میگذشته. متوسط گردش تصادفی سهام نیز از طریق تقسیم حجم معامالت ماهانه سهام بر مجموع تعداد سه

 آید: بدست می 1(: که از رابطه 𝐑𝐄𝐓میانگین بازده ماهانه سهام )

 

  𝑅𝐸𝑇𝑗,𝑡 =
∑ 𝑟𝑗𝑡

Ɵ=12
Ɵ=1

𝑁
⁄                                                                                               (1        )  

 

 باشد.ها محاسبه شده است میهایی که بازده آن: تعداد ماهN؛ و tطی سال مالی  j: بازده ماهانه سهام شرکت 𝒓𝒋𝒕که در آن 

 آید:بدست می 3(: که از رابطه 𝐒𝐃𝐑𝐄𝐓انحراف معیار بازده ماهانه سهام )

 

 𝑆𝐷𝑅𝐸𝑇𝑗𝑡 = (
∑ (𝑟𝑗𝑡 − 𝑅𝐸𝑇𝑗𝑡)

2Ɵ=12
Ɵ=1

𝑁
⁄ )

1/2

                      (3)  

 

 ها محاسبه شده است می باشد.هایی که بازده آن: تعداد ماهN؛ و tطی سال مالی  j: بازده ماهانه سهام شرکت 𝒓𝒋𝒕که در آن 

 گیرد.هایی که یک حسابرس بصورت متوالی حسابرسی یک شرکت را بر عهده می(: تعداد سال𝐓𝐄𝐍𝐔𝐑𝐄دوره تصدی حسابرس )

 tدر ابتدای سال  iهای شرکت (: لگاریتم طبیعی کل دارایی𝐒𝐢𝐳𝐞اندازه شرکت )

 tدر ابتدای سال   i(: نسبت ارزش بازار سهام بر ارزش دفتری سهام شرکت 𝐌𝐓𝐁رشد)

 ها (: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞اهرم مالی )

 tدر ابتدای سال  iهای شرکتر کل داراییب خالص(: نسبت سود 𝐑𝐎𝐀ها )بازده دارایی

 tدر ابتدای سال  i(: نسبت دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی های شرکت𝐓𝐀𝐍𝐆دارایی های مشهود )

 (: تعداد اعضای هیئت مدیره𝐁𝐒𝐈𝐙𝐄اندازه هیئت مدیره )

 .ل اعضا(: نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ک𝐁𝐈𝐍𝐃𝐄استقالل هیئت مدیره )

 

 پژوهش هايیافته. 5

 210/0 و 332/0 برابر صنعت در حسابرس تخصص معیار انحراف و میانگین. دهدمی نشان را پژوهش متغیرهای توصیفی آمار 3 نگاره

 در( 2032) ژانگ و روبین. شودمی حسابرسی صنعت در متخصص حسابرسان بوسیله ایرانی هایشرکت درصد 2/33که دهد می نشان و است

 انحراف و میانگین. گرددمی حسابرسی صنعت در متخصص حسابرسان بوسیله آمریکایی هایشرکت درصد 29 که داد نشان مشابه ایمطالعه

. است 232/0 و 032/0 برابر ترتیب به سهام سقوط خطر معیار انحراف و میانگین. است 093/0 و 013/0 برابر حسابداری کاریمحافظه معیار

 و میانگین. باشدمی درصد 33 و 39 برابر ترتیب به( 2031) ژانگ و کیم و( 2003) همکاران و هاتن مطالعات در سهام وطسق خطر میانگین
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 بازار ماهانه بازده معیار انحراف میانگین و بازار ماهانه بازده میانگین. است 232/0 و 013/0 برابر گذاریسرمایه تجانس عدم متغیر معیار انحراف

 .   باشدمی 331/0 011/0 بربرا ترتیب به
 

 . آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش1نگاره 
 

 چارک سوم میانه چارک اول انحراف معیار میانگین نام متغیر

SPEC 332/0 210/0 023/0 091/0 212/0 

S-CORE 013/0 093/0 022/0 029/0 012/0 

CRASH 032/0 321/0 301/0- 032/0 312/0 

DTURN 013/0 232/0 022/0- 033/0 332/0 

RET 011/0 013/0 003/0- 023/0 012/0 

SDRET 331/0 090/0 019/0 302/0 312/0 

TENURE 130/1 312/2 000/2 000/1 000/1 

BSIZE 213/1 901/0 000/1 000/1 000/1 

BINDE 213/0 231/0 391/0 000/1 111/0 

SIZE 11/31 123/3 11/32 11/31 11/32 

MTB 323/1 119/9 903/3 211/1 113/9 

LEV 111/0 339/0 223/0 103/0 922/0 

ROA 312/0 319/0 021/0 332/0 201/0 

TANG 102/0 310/0 392/0 219/0 131/0 

 

( دارد. 002/0داری )( و معنی-311/0دهد که تخصص حسابرس در صنعت بر خطر سقوط سهام تاثیر منفی )( نشان می2نتایج نگاره )

یابد. زیرا این حسابرسان دانش و تخصص زیادی گیری از حسابرسان متخصص در صنعت خطر سقوط سهام کاهش میمعنی که با بهرهبدین

درصد از تغییرات متغیر وابسته خطر  20دهد که حدود متخصص در صنعت دارند. ضریب تعیین تعدیل شده نشان مینسبت به حسابرسان غیر

 بل تبیین است. سقوط سهام توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قا
 

 . تاثير تخصص حسابرس در صنعت بر خطر سقوط قيمت سهام2نگاره 
 

 VIF سطح معنی داری t بتا 

C 011/0 111/0 131/0 - 

SPEC 311/0- 133/1- 000/0 011/3 

DTURN 011/0- 322/2- 002/0 293/3 

RET 121/0 212/1 003/0 112/3 

SDRET 023/0 130/0 919/0 133/3 

TENURE 002/0 190/0 111/0 022/3 

BSIZE 022/0- 131/2- 001/0 031/3 

BINDE 030/0 121/0 103/0 021/3 

SIZE 033/0 320/2 002/0 029/3 

MTB 002/0 391/2 010/0 292/3 

LEV 013/0- 312/2- 013/0 211/3 

ROA 319/0- 122/2- 001/0 221/3 

TANG 023/0 119/0 122/0 333/3 
2R 000/0 هاسمنداری سطح معنی 202/0 تعدیل شده 
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 121/3 آماره وایت 931/3 دوربین واتسون

F 323/0 سطح معنی داری آماره وایت 921/3 آماره 

 212/2 آماره جارک برا F 000/0احتمال آماره

 223/0 سطح معنی داری 000/0 لیمر Fداری سطح معنی

 

 وسیله به شده بینی پیش مقادیر و واقعی مقادیر بین تفاوت یا خطاها کهید نمود بوده و می توان تای 1/2و  1/3آماره دوربین واتسون بین 

داری باشد که حاکی از معنیدرصد می 01/0و کوچکتر از  000/0برابر با  Fداری معنی سطح مقدار. هستند یکدیگرمستقل از رگرسیون، مدل

هاسمن، باید برای تخمین مدل از روش اثرات ثابت دو -لیمر و آماره کای  F. عالوه بر این، با توجه به مقادیر مربوط به آماره کل مدل است

سطح های آزمون دچار ناهمسانی واریانس نیستند. استفاده گردد. مقدار آماره وایت و احتمال مربوط به آن بیانگر این مطلب است که مدل

 30برای همة متغیرها کمتر از  VIFآمارة  برخوردارند. همچنین مقدار النرم توزیع دهد که اجزای خطا ازبرا نشان می -داری آماره جارک معنی

 باشد، بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد.می

( دارد. 000/0داری )( و معنی-212/0کاری حسابداری بر خطر سقوط سهام تاثیر منفی )دهد که محافظه( نشان می1نتایج نگاره )

کار از انباشت اخبار بد جلوگیری های محافظهشود. بنابراین، در شرکتکاری حسابداری موجب کاهش خطر سقوط سهام میی که محافظهمعنبدین

دهد که یابد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان میبخشد، از این رو خطر سقوط سهام کاهش میشود و آزادسازی اخبار خوب را سرعت میمی

 1/3یرات متغیر وابسته خطر سقوط سهام توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون بین درصد از تغی 11حدود 

 یکدیگرمستقل از رگرسیون، مدل وسیله به شده بینی پیش مقادیر و واقعی مقادیر بین تفاوت یا خطاها کهبوده و می توان تایید نمود  1/2و 

. عالوه بر این، با توجه داری کل مدل استباشد که حاکی از معنیدرصد می 01/0و کوچکتر از  000/0برابر با  F یدارمعنی سطح مقدار. هستند

مقدار آماره وایت و احتمال  هاسمن، باید برای تخمین مدل از روش اثرات ثابت استفاده گردد.دو -لیمر و آماره کای  Fبه مقادیر مربوط به آماره 

 لیمر F آماره به مربوط مقادیر به توجه با این، بر عالوههای آزمون دچار ناهمسانی واریانس نیستند. این مطلب است که مدل مربوط به آن بیانگر

 مطلب این بیانگر آن به مربوط احتمال و وایت آماره مقدار. گردد استفاده ثابت اثرات روش از مدل تخمین برای باید هاسمن،دو - کای آماره و

 نرمال توزیع از خطا اجزای که دهدمی نشان برا - جارک آماره داریمعنی سطح. نیستند واریانس ناهمسانی دچار آزمون هایمدل که است

 وجود پژوهش مستقل متغیرهای بین خطی هم مشکل بنابراین باشد،می 30 از کمتر متغیرها همة برای VIF آمارة مقدار همچنین. برخوردارند

 .ندارد
 

 محافظه کاري حسابداري بر خطر سقوط قيمت سهام . تاثير3نگاره 

 

 VIF سطح معنی داری t بتا 

C 013/0 212/0 111/0 - 

C-SCORE 212/0- 903/1- 000/0 020/3 

DTURN 012/0- 111/2- 001/0 212/3 

RET 190/0 291/1 003/0 112/3 

SDRET 033/0- 201/0 113/0 203/3 

TENURE 003/0- 110/0- 929/0 031/3 

BSIZE 031/0- 012/2- 013/0 003/3 

BINDE 003/0- 010/0- 310/0 020/3 

SIZE 030/0 131/2 009/0 023/3 

MTB 002/0 901/2 009/0 293/3 

LEV 092/0- 212/2- 021/0 211/3 

ROA 323/0- 333/2- 002/0 221/3 

TANG 021/0 111/3 312/0 332/3 
2R 000/0 هاسمنداری سطح معنی 191/0 تعدیل شده 

 993/0 آماره وایت 190/3 دوربین واتسون
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F 110/0 سطح معنی داری آماره وایت 212/1 آماره 

 202/2 آماره جارک برا F 000/0احتمال آماره

 211/0 سطح معنی داری 000/0 لیمر Fداری سطح معنی

 

( منفی C-SCOREکاری حسابداری )ظه( و محافSPECدهد که ضرایب متغیر تخصص حسابرس در صنعت )نشان می 2نتایج جدول 

کاری خطر سقوط سهام را دهد که محافظهها نشان می( مثبت است. یافتهSPEC* C-SCOREباشد در حالی که ضریب شاخص تعاملی )می

ابد. یاهش میکاری حسابداری ککنند، اثرات سودمند محافظهدهد. اما زمانی که شرکت از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده میکاهش می

کاری به عنوان دو عامل کاهنده خطر سقوط سهام به نظر جایگزین هم هستند. همچنین بنابراین، حسابرسان متخصص در صنعت و محافظه

اده کارانه استفها از گزارشگری محافظهدهد اما زمانی که شرکتتوان بیان کرد که تخصص حسابرس در صنعت خطر سقوط سهام را کاهش میمی

درصد از تغییرات  21دهد که حدود یابد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان میکنند، اثرات سودمند حسابرسان متخصص در صنعت کاهش میمی

بوده و می توان تایید  1/2و  1/3متغیر وابسته خطر سقوط سهام توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون بین 

 داریمعنی سطح مقدار. هستند یکدیگرمستقل از رگرسیون، مدل وسیله به شده بینی پیش مقادیر و واقعی مقادیر بین تفاوت یا اخطاه کهنمود 

F  عالوه بر این، با توجه به مقادیر مربوط به آماره داری کل مدل استباشد که حاکی از معنیدرصد می 01/0و کوچکتر از  000/0برابر با .F 

مقدار آماره وایت و احتمال مربوط به آن بیانگر این  هاسمن، باید برای تخمین مدل از روش اثرات ثابت استفاده گردد.دو -کای لیمر و آماره 

 هاسمن،دو - کای آماره و لیمر F آماره به مربوط مقادیر به توجه با این، بر عالوههای آزمون دچار ناهمسانی واریانس نیستند. مطلب است که مدل

 آزمون هایمدل که است مطلب این بیانگر آن به مربوط احتمال و وایت آماره مقدار. گردد استفاده ثابت اثرات روش از مدل تخمین برای باید

 مقدار همچنین. برخوردارند نرمال توزیع از خطا اجزای که دهدمی نشان برا - جارک آماره داریمعنی سطح. نیستند واریانس ناهمسانی دچار

 .ندارد وجود پژوهش مستقل متغیرهای بین خطی هم مشکل بنابراین باشد،می 30 از کمتر متغیرها همة برای VIF آمارة
 

 . تاثير محافظه کاري حسابداري بر رابطه بين تخصص حسابرس در صنعت و خطر سقوط قيمت سهام4نگاره 
 

 VIF داریسطح معنی t بتا 

C 011/0 313/0 122/0 - 

SPEC 332/0- 121/9- 000/0 110/3 

C-SCORE 123/0- 131/1- 000/0 311/3 

SPEC* C-SCORE 031/0 299/2 032/0 123/3 

DTURN 091/0- 921/2- 001/0 213/3 

RET 111/0 912/1 000/0 190/3 

SDRET 030/0 332/0 333/0 201/3 

TENURE 002/0 119/0 201/0 022/3 

BSIZE 020/0- 111/2- 003/0 031/3 

BINDE 030/0 120/0 113/0 021/3 

SIZE 030/0 932/0 009/0 010/3 

MTB 002/0 112/2 031/0 299/3 

LEV 021/0- 121/3- 321/0 101/3 

ROA 322/0- 112/2- 001/0 220/3 

TANG 020/0 112/0 121/0 321/3 
2R 000/0 هاسمنداری سطح معنی 219/0 تعدیل شده 

 132/3 آماره وایت 131/3 دوربین واتسون

F 323/0 داری آماره وایتسطح معنی 011/32 آماره 

 920/3 آماره جارک برا F 000/0احتمال آماره

 223/0 داریسطح معنی 000/0 لیمر Fداری سطح معنی
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه 
 لیاستانداردهای بین الملکاری حسابداری و پذیرش کنند که مدیریت سود اجتناب از پرداخت مالیات  محافظهادبیات پیشین گزارش می

های کاری شرکتای با خطر سقوط قیمت سهام مرتبط است. در این پژوهش تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر محافظهبطور قابل مالحظه

ر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. حسابرسان متخصص در صنعت به لحاظ دانش فنی خاص خود، از سای

کاری افظهها تاثیر بگذارند. همچنین محرفت که این حسابرسان بتوانند بر خطر سقوط قیمتحسابرسان متمایز هستند. به بدین ترتیب انتظار می

ه تواند بر خطر سقوط سهام تاثیر داشتحسابداری به دلیل جلوگیری از تخلیه یکباره اخبار بد انباشته شده و تسریع در افشای اخبار خوب می

یری کارانه ای را دنبال کند چه تاثگیری از دانش فنی حسابرسان متخصص، رفتار محافظهباشد. اما مشخص نیست که وقتی شرکت عالوه بر بهره

بر خطر سقوط قیمت سهام خواهد داشت. نتایج نشان داد که حسابرسان متخصص در صنعت بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر منفی دارند. 

تر ص در صنعت به دلیل برخورداری از دانش تخصصی از شرایط صنعت صاحبکار، توانایی بیشتری در ارانه حسابرسی با کیفیتحسابرسان متخص

بد  ربرای کاهش ریسک اطالعاتی دارند. به بیان دیگر، آنان توانایی کسب ارزش افزوده بیشتری دارند این حسابرسان با جلوگیری از احتکار اخبا

 شوند به همیندر آزادسازی اخبار خوب موجب کاهش تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی بین افراد مختلف ذینفع می توسط شرکت و تسریع

، کیم و همکاران (2003)، هاتن و همکاران (2001)توانند از سقوط قیمت سهام جلوگیری کنند. نتایج با یافته های جین و مایرز دلیل می

 گار می باشد. آنها موافق نقش موثر حسابرسان متخصص در صنعت در جهت کاهش تضاد منافع هستند. ساز (2031)و کیم و ژانگ ( 2033)

 کاریهمحافظکاری حسابداری بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر منفی دارد. بدین معنی که دهد که محافظههای فرضیه دوم نشان مییافته 

کند. می محدود بد اخبار افشای در تأخیر و خوب اخبار افشای در تسریع جهت را مدیریت هایتوانایی و هاانگیزه مکانیزم راهبردی، یک عنوان به

 به بد اخبار شناسایی در تسریع به منجر ها،زیان و هاسود شناسایی برای نامتقارن پذیریتأیید قابلیت به الزام واسطه به کاریبنابراین محافظه

 اخبار افشای در تسریع و بد اخبار افشای عدم برای را مدیران هایانگیزه موضوع، این. شودمی سود عنوان به خوب اخبار به نسبت زیان عنوان

 کارانهمحافظه حسابداریدر نتیجه  شود.می بازار وارد هنگامتربه ایگونه به تأیید، قابلغیر خوب اخبار به نسبت بد اخبار نتیجه در. ند محدود خوب

 باالتر سطح نتیجه در. دهد کاهش را بازار به بد اخبار توده ناگهانی ورود احتمال رو، این از و کرده جلوگیری شرکت خلدا در بد اخبار انباشت از

های . نتایج سازگار با یافتهاست سهام قیمت سقوط ریسک کاهش نهایت در و بد اخبار افشای عدم و انباشت سطح کاهش معنای به کاریمحافظه

 باشد. می( 2031)و کیم و ژانگ  (2033)و کیم و همکاران  (2003)هاتن و همکاران 

کاری حسابداری ارتباط بین حسابرسان متخصص در صنعت و خطر سقوط قیمت سهام را تعدیل نتایج فرضیه سوم نشان داد که محافظه

خطر سقوط قیمت سهام را کاهش کند. در حقیقت حسابرسان متخصص در صنعت قادر هستند که اثرات منفی محافظه کاری حسابداری بر می

یابد. کاری حسابداری کاهش میکنند، اثرات سودمند محافظهها از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده میشرکت معنا زمانی کهدهند. بدین

ارانه کشگری محافظهها از گزاردهد اما زمانی که شرکتتوان بیان کرد که تخصص حسابرس در صنعت خطر سقوط سهام را کاهش میهمچنین می

رسد حسابرسان متخصص در صنعت و یابد. بنابراین، به نظر میکنند، اثرات سودمند حسابرسان متخصص در صنعت کاهش میاستفاده می

. آنها باشدمی (2032)های روبین و ژانگ کاری به عنوان دو عامل کاهنده خطر سقوط سهام جایگزین هم هستند. نتایج سازگار با یافتهمحافظه

کاری حسابداری خطر سقوط قیمت سهام ای خود می توانند همانند محافظهبیان می کنند که حسابرسان متخصص در صنعت بدلیل نقش واسطه

گیرد، نقش موثر کارانه و حسابرسان متخصص در صنعت بهره میرا کاهش دهند. اما زمانی که همزمان شرکت از گزارشگری مالی محافظه

 یابد. حسابرسان متخصص در صنعت( کاهش میحسابداری )کاری محافظه

 کاهش را سهام قیمت آتی سقوط ریسک مالی، گزارشگری در کاریمحافظه دهد وجودکه نشان می آمده دست به نتایج به توجه با

 تریبیش احتیاط با مفهومی رچوبچها از کاریمحافظه اصل حذف به نسبت حسابداری هایاستاندارد تدوین مراجع که شودمی پیشنهاد ،دهدمی

 .کنند عمل

ابل تواند تاثیر قگذاران مهم است، زیرا چنین وضعیتی میهای این پژوهش در رابطه با خطر سقوط قیمت سهام برای سرمایهنتایج یافته

ای برای طراحی اوراق بهادار با بالقوهتواند بطور کند، میگذاران داشته باشد. اطالعاتی که این پژوهش فراهم میای بر رفاه سرمایهمالحظه

تواند برای مدیران و اعضای هیئت مدیره که مسئول تعیین حسابرسان هستند های ریسک خاص استفاده شود. این اطالعات همچنین میویژگی

ماالً سقوط قیمت سهام احت مهم باشد. بنابراین، در نظر گرفتن خطر سقوط قیمت سهام ممکن است به تصمیمات مدیران مرتبط باشد، چون خطر

کنندگان و مشتریان با افزایش خطر سقوط قیمت سهام مشکل دارای پیامدهای اقتصادی دیگری نیز است. برای مثال انعقاد قرارداد با تامین

 شود که در این راستا از حسابرسان با کیفیت باال استفاده نمایند. ها توصیه میخواهد بود. بنابراین به شرکت
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