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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی گزارش حسابرس بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت
سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1391تا  1397است .با استفاده از روش حذف
سیستماتیک در مجموع شرکت( سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد .در این
پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز  10جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .نتایج این
پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه
معناداری دارد .گزارش حسابرس رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام تعدیل می کند.
واژههای کلیدی :گزارش حسابرس ،اندازه کمیته حسابرسی ،تخصص مالی کمیته حسابرسی ،ریسک سقوط قیمت سهام.

23

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1399

مقدمه:
رسوایی اخیر شرکتهای بزرگ (همچون ،انرون  ،وردکام و تایکو) موج ب نگرانی عمومی در یکپارچگی اطالعات منتشر شده در
بازار سرمایه و عملکرد اخالقی در فرایند گزارشگری مالی شده است .برای رفع این نگرانی ها قوانین جدیدی ایجاد شد که موجب
تغییرات گسترده ای در نیاز های حاکمیت شرکتی و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شده است ،که یکی از این تغییرات اساسی و
ضرور ی وجود کمیته حسابرسی در ساختارحاکمیت شرکتی شرکتها می باشد .کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیته های
فرعی از هیئت مدیره و جزئی ضروری از ساختار اثر بخش کنترل داخلی شرکت به حساب آمده و همچنین وظیفه با اهمیتی از
طرف سهامداران جهت نظارت بر فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی و همچنین حسابرسی مستقل دارد.عامل مهمی که بر
شفافیت شرکت تأثیر می گذارد ،فعالیت کمیته حسابرسی است .حسابرسی هنگامی اظهارنظر تعدیل شده ارائه میکند که حداقل
در طی دورة مورد رسیدگی یک عدم قطعیت با اهمیتی که مدیریت نمیتواند یا مایل نیست آن را تقویم و در صورتهای مالی
منعکس کند ،وجود داشته باشد .این عدم قطعیت ها ممکن است که قبل یا در زمان انتشار گزارش مشروط حسابرسی به صورت
بازده (منفی) غیرعادی ظاهر شوند .در صورتی که بازده غیرعادی با انتشار گزارش تعدیل شده حسابرسی همزمان شود ،میتوان
چنین استدالل کرد که گزارش حسابرسی دارای محتوای اطالعاتی است(الدر1و همکاران .)1992،بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
که گزارش تعدیل شدة حسابرسی دارای محتوای اطالعاتی است .گزارش تعدیل شدة حسابرسی هنگامی دارای محتوای اطالعاتی
است که انتظارات سرمایه گذاران در مورد توزیع احتمال بازده (قیمت) آینده اوراق بهادار را تغییر دهد ،به گونه ای باشد که باعث
تغییر نقطۀ تعادل قیمت جاری بازار شود .این مطالعه بررسی می کند که آیا بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط
قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ آیا گزارش حسابرس رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت
سهام را نقش تعدیلی می کند یا خیر؟

مبانی نظری:
جدایی مالکیت از مدیریت ،تضادهای نمایندگی ایجاد کورده و ممکون اسوت مدیر را به سمت فرصت طلبی و نفع شخصی سوق دهد.
یکی از راه های رسیدن به برخی منافع شخصی ،مدیریت سود است .مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود
اطالق می شود که اغلب در راستای اهداف دلخواه مدیریت است( کیم و پارک .)2014،با توجه به نقش حسابرسى در اعتباردهى صور
تها مالى ،از حسابرس انتظار می رود تحت تاثیر رویه ها حسابدار سؤال برانگیز و تحریفات با اهمیت صورت گرفته برای مدیریت سود
قرار نگیرد بلکه آنها را کشف و گزارس کند.
به هر حال ،وقوع رسوایی های مالی در دهه های اخیر این سوال تجربی را مطرح کرد که آیا حسابرسان توانایی کشف و گزارس
مدیریت سود را دارند؟با توجه به نتایج متفاوت مطالعات پیشوین ،دو دیدگاه متضاد شکل گرفته است .بر اساس دیدگاه اول شرکتهایی
که در معرض بحران قرار دارند و تداوم فعالیت آنها با ابهام رو به روست ،ممکن است برای پنهان کردن وضعیت خود به مدیریت سود
اقدام کنند .در این وضعیت ،حسابرس برای کاهش ریسوک دعاوی حقوقی و ریسک از دست دادن شهرت ،رویکردی محافظه کارانه
درپیش میگیرد .دسته اول به محافظه کاری بیشتر حسابرس در زمان وجود ابهام با اهمیت در تداوم فعالیت شرکت معتقدند و بیان
میکنند احتمال صدور گزارش مشروط در این گونه موارد با اقالم تعهدی اختیاری ،رابطه مستقیمی دارد .در این دیدگاه ،دلیل اصلی
صدور گزارش مشروط را ابهام در تداوم فعالیت ،نه مدیریت سود نبود ارتباط بین ا ظهارنظر مشروط و مدیریت سود می دانند .به بیان
دیگر ،بر اساس این دیدگاه ،ب رخی شرایط مانند ابهام در تداوم فعالیت شرکت به دلیل باالبردن ریسک حسابرس ،حساسیت و محافظه
کاری حسابرس را افزایش میدهد و در این گونه موارد ،احتمال صدور گزارش مشروط بیش از مواقعی است که تنها مدیریت سود
1
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صورت گرفته و چنین وضعیت حسابرسی ابهام در تداوم فعالیت وجود ندارد(کارسلو و همکاران .)1994،بر اساس دیدگاه دوم ،مدیریت
سود علت صدور گزارش مشروط به هر دلیلی اعم از ابهام در تداوم فعالیت یا دالیل دیگر است .بر این اساس با افزایش اقالم تعهدی
اختیاری که ناشی از دستکاری در اقالم درآمد-هزینه ای قلمداد می شود ،احتمال صدور گزارس مشروط نیز افزایش می یابد و این
موضوع لزوما ارتباطی با تداوم فعالیت شرکت ندارد.
به دو دلیل انتظار می رود بین اقالم تعهد اختیار و ریسک ذاتى حسابرسى ،رابطه مستقیم وجود داشته باشد .نخست؛ با فرض فرصت
طلبى مدیریت ،اقالم تعهد ابزار است در دست مدیریت برای دستکاری سود گزارش شده و مدیران اقالم تعهد را به نفع خودشان
دستکار می کنند و دوم؛ اقالم تعهد چالشی برای حسابرسان محسوب می شود که برای حساب های پرریسک ،مانند حسابها دریافتنى
و موجودی ها ،مرتبط است.
در ارتباط با نحوة برخورد «تداوم فعالیت» در استاندارد حسابرسی ایران ،بخش  570با عنوان حسابرسان با مسئله ابهام در تداوم
فعالیت شرکت صاحبکار چنین آمده است :حسابرس در جریان برنامه ریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن،
باید مناسب بودن استفادة مدیریت را از فرض تداوم فعالیت در تهیه صورت های مالی ،بررسی کند .چنانچه به نظر حسابرس واحد
مورد رسیدگی قادر به ادامه فعالیت نباشد ،اما صورتهای مالی برمبنای تداوم فعالیت تهیه شده باشد ،حسابرس باید با توجه به میزان
اهمیت ،حسب مورد ،نظر مشروط یا مردود ارائه کند .در صورت وجود ابهام با اهمیت دربارة تداوم فعالیت و افشای کافی در صورت
های مالی ،حسابرس باید نظر مقبول اظهار کند ،اما با افزودن یک بند توضیحی حاوی وجود ابهام با اهمیت دربارة رویدادها یا شرایطی
که ممکن است به تردیدی عمده در مورد توانایی واحود مورد رسیدگی به ادامه فعالیت بینجامد و با اشاره به یادداشت توضیحی
صورت های مالی ،گزارش خود را تعدیل کند .در صورت وجود ابهام با اهمیت و عدم افشای کافی در صوورت های مالی ،حسابرس باید
نظر مشروط ارائه کند .گزارش باید به روشنی بیانگر این واقعیت باشد که ابهامی با اهمیت وجود دارد که ممکن است دربارة توانایی
واحد مورد رسیدگی به ادامه فعالیت ،تردیدی عمده ایجاد کند .در موارد وجود ابهام اساسی دربارة تداوم فعالیت یا وجود موارد متعدد
ابهام با اهمیت ،شامل ابهام دربارة تداوم فعالیت که آثار بالقوة آن درمجموع اساسی باشد ،حسابرس باید صرف نظر از افشا یا عدم
افشای آنها در صورت های مالی ،نسبت به آن صورتها ،عدم ا ظهار نظر ارائه کند.
هدف از حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس درباره ی درستی تهیه و ارائه آنها از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با
اصول متداول حسابداری ،اظهار نظر کند .اظهار نظر حسابرس اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد .اما عواملی چون قضاوت،
استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها ،محدودیتهای ذاتی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی موجب می شود که دستیابی به
اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.
بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره است که آیا صورتهای مالی ،از تمام جنبه های با اهمیت طبق
استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.
محصول نهایی حسابرسی از یک واحد تجاری گزارشی است که حسابرسی در آن نظر حرفه ای خود را درمورد مطلوبیت صورتهای
مالی ارائه می کند.

 .1اظهار نظر مقبول :نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ،از تمام جنبه های با
اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است .نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر
دراصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی منا سب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.
اظهارنظر مقبول موقعی صادر می گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد.
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.2اظهار نظر مشروط :نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های
حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد .در مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در
رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرس به صورت مشروط
خواهد بود؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما ب ه استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهار نظر بنا به دالیل
فوق ذکر گردیده و در بند اظهار نظر نیز استثنا شده باشد.
.3اظهارنظر مردود یا منفی یا رد :در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی،
حسابرس نظر مردود اظهار می نماید .موقعی که حسابرس با ک سب شواهد حسابرسی کافی به این نتیجه برسد که تحریف ها به تنهایی
یا در مجموع نسبت به صورتهای مالی با اهمیت و فراگیر است و مطلوبیت کلی صورت مالی را مخدوش می کند گزارش حسابرس به
صورت مردود صادر می شود.
.4عدم اظهارنظر :در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر
ارائه می شود.
در اجرای ماده  10دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،منشور
کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ  1391/11/23شامل  14ماده و  2تبصره به تصویب هیئتمدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب ،الزماالجراست.
ماده ( :)1هدف از تشکیل کمیته حسابرسی ،کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود آن جهت کسب
اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:
 -1اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی،
 -2سالمت گزارشگری مالی،
 -3اثربخشی حسابرسی داخلی،
 -4استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
 -5رعایت قوانین ،مقررات و الزامات.
ماده ( :)2هیئتمدیره در چارچوب مسئولیتهای کمیته حسابرسی ،به آن اختیار میدهد که:
 -1فعالیتهای خود را در محدوده منشور کمیته حسابرسی انجام دهد،
 -2در صورت نیاز ،مشاوران ذیصالح را در راستای انجام وظایف خود به کار گیرد،
 -3به مدیران ،کارکنان و اطالعات مورد نیاز دسترسی نامحدود داشته باشد،
 -4رویههایی را برای دریافت ،نگهداری و رسیدگی به شکایتها و گزارشهای تخلف دریافتی در رابطه با گزارشگری مالی
و کنترلهای داخلی یا سایر موضوعات مربوط به شرکت و شرکتهای فرعی وضع کند ،و
 -5از مدیران ،کارکنان و حسابرس مستقل شرکت و شرکتهای فرعی یا افراد دیگر به منظور حضور در جلسه دعوت به
عمل آورد.
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ماده ( :)3هیئت مدیره تمهیداتی را فراهم می آورد که:
 -1منابع مورد نیاز برای انجام وظایف این کمیته بهطور کامل و بدون هیچ مانعی در اختیار آن قرار گیرد،
 -2اطالعات مناسب ،کافی و به موقع در اختیار کمیته حسابرسی قرار گیرد،
 -3نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معین گردد ،و
 -4زمان کافی برای رفع عدم توافقهای بین هیئتمدیره شرکت و کمیته حسابرسی جهت بحث و
ماده ( :)4اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل ،به شرح زیر است:
 -1پایش استقالل حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفهای حاکم بر حسابرس
مستقل،
 -2بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حقالزحمه دریافتی حسابرس مستقل،
 -3ارائه پیشنهاد درباره انتخاب ،چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسیها و
الزامات،
 -4پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها،
 -5مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامهریزی کلی و راهبرد حسابرسی،
 -6حسب مورد ،کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکتهای اصلی و فرعی در مواردی که بیش از
یک مؤسسۀ حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،
 -7هماهنگسازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،
 -8بررسی پیشنویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختالفنظر بین حسابرس مستقل
با هیئتمدیره و مدیرعامل،
 -9بررسی نتایج یافته های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی .این بررسی شامل بررسی هرگونه
محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل ،هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت ،قضاوتهای کلیدی
حسابداری و حسابرسی ،اشتباهات و اصالحات گزارشهای مالی و حسب مورد پاسخخواهی از مدیریت اجرایی نیز می
باشد،
 -10بررسی "نامۀ مدیریت" حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،
 -11بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین
شده توسط مجامع عمومی،
 -12اعالم نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفهای توسط حسابرس
مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارایه این خدمات ،و
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 -13برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.
دو نهاده اصلی در فرآیند حسابرسی عبارتند از -1افراد تیم رسیدگی ،و -2آزمونهای حسابرسی که به منظور گردآوری شواهد انجام می
شوند .کیفیت حسابرسی وقتی افزایش می یابد که کار رسیدگی به افراد شایسته محول شود .در حالی که ممکن است ما به گونه ای
منطقی فرض کنیم که شایستگی حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومی و گواهینامه های حرفه ای تعیین می شود ،اما واقعیت
این است که شناخت بسیار اندکی از افرادی که کار حسابرسی را انجام می دهند ،در اختیار داریم .این موضوع چه اهمیتی دارد؟
همانطور که در ادبیات روانشناسی اجتماعی بحث می شود ،ویژگی های افراد (مثل ویژگی های فیزیولوژیکی و شناختی) می تواند
عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد .جالب اینجاست که در  20سال گذشته تحقیقات اندکی راجع به این موضوع انجام شده
است(مرادزاده و همکاران.)1396،
یکی از موضوعات مهم اما کار نشده در رابطه با شواهد حسابرسی ،رابطه بین سیستم کنترل داخلی و صحت صورتهای مالی
است .بر اساس مدل ریسک حسابرسی ،اگر سیستم کنترل داخلی قابل اتکا باشد و احتمال خطا در صورتهای مالی کاهش یابد،
حسابرس به شواهد کمتری از محل آزمونهای حسابرسی نیاز دارد .با توجه به اینکه ارزیابی ریسک کنترل در قلب مدل ریسک
حسابرسی قرار دارد ،نبود تحقیقات کافی در این زمینه تعجب برانگیز است .به طور خالصه ،ما دانش کافی در خصوص اینکه قابلیت
اتکای سیستم کنترلی چگونه بر صحت صورت های مالی شرکت تأثیر می گذارد ،در اختیار نداریم .ماک و رایت ( )1999به این نتیجه
رسیدند که ارزیابی حسابرسـان از ریسک کنترل که در کاربرگ های حسابرسی مستندسازی شده است ،تأثیر اندکی بر آزمون های
دیگر داشته است .در نتیجه ،قبل از اینکه بخش  404ساربنز آکسلی ،ارزیابی رسمی سیستم های کنترلی صاحبکار را اجباری کند،
حسابرسان از آزمون های وسیع و دقیق سیستم های کنترل داخلی فاصله گرفتند ،زیرا نحوه تفسیر ضعف سیستم کنترل داخلی به
منظور تعیین اثر آن بر صحت صورتهای مالی صاحبکاران روشن نبود .علی رغم اجباری شدن ارزیابی رسمی سیستم های کنترلی
صاحبکار و افزایش قابل مالحظه حق الزحمه های حسابرسی ،مشکل مزبور هنوز هم وجود دارد(مرادزاده و همکاران.)1396،
دلیل دیگر برای دشواری ارزیابی قابلیت اتکای شواهد یا تعیین تأثیر آن بر صحت صورت های مالی ،از این مسئله ناشی می شود که
حسابرسان تقریباً به ندرت بــا خطاها یا تقلب های بــا اهمیت مواجه می شوند .به عبارت دیگر ،حرفه حسابرسی پایگاه داده خوبی
برای کمک به حسابرسان در اختیار ندارد تا بر اساس آن تعیین شود که اگر مجموعه خاصی از عالئم از سیستم کنترلی صاحبکار
مشاهده شود ،آیا احتمال خطا در صورتهای مالی با اهمیت است یا خیر .متأسفانه ،ریسک طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان باعث
می شود که از به اشتراک گذاشتن این نوع اطالعات اجتناب ورزند.
فرآیند حسابرسی ،نحوه بکار گرفتن نهاده های حسابرسی را نشان می دهد .فرآیند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی است
که حسابرسان در رابطه با برنامه ریزی ،گردآوری شواهد ،و تفسیر شواهد به منظور احراز الزامات گسترده استانداردهای حسابرسی
اتخاذ می کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهارنظر خود فراهم آورند(رویایی و ابراهیمی.)1394،
دیدگاه های نظری و عملی بسیاری در پژوهش ها نشان میدهند که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی سبب اثربخشی
بیشتر آن میشود و به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی ،داشتن اعضایی با دانش حسابداری و حسابرسی جهت نظارت بهتر
و اثربخشتر ضروری است و وجود حسابداران رسمی در کمیته حسابرسی سبب کاهش اقدامات اجباری از جانب قانونگذاران یا تجدید
گزارشات فصلی شده است .متخصصان مالی به سبب داشتن دانش مالی برتر و درک مسائل مالی و مشکالت گزارشگری ،مسئولیت
بیشتری را در فرآیند گزارشگری مالی بر عهده دارند .بنابراین ،این افراد انگیزه بیشتری دارند تا رویکردهای حسابداری محافظه کارانه
را به منظور افزایش شهرت در حفظ سرمایه ،افزایش احتمال انتصاب در سایر مناصب مدیریتی و کاهش ریسک.
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ریسک ریزش (سقوط) قیمت سهام در بازار یکی از نگرانیهای اصلی سرمایهگذاران است و پژوهش در این زمینه میتواند برای
بازار سرمایه حائز اهمیت باشد .افزایش پدیده ریزش قیمت سهام ،سبب بدبینی سرمایهگذاران در مورد سرمایهگذاری در بورس اوراق
بهادار میشود که این مسئله درنهایت میتواند سبب خارج ساختن منابع سرمایهگذاران توسط آنها از بهابازار اوراق بهادار شود،
بنابراین دانستن علل وجود این پدیده ،راهکارهایی که از بروز این پدیده در بازارهای سرمایه جلوگیری به عمل میآورد و نیز مدلهایی
که بتواند این پدیده را پیشبینی کند ،از اهمیت به سزایی برای ادارهکنندگان بازار سرمایه که همواره در پی رونق این بازار از طریق
جذب سرمایههای راکد است ،برخوردار است (تنانی و همکاران.)1394،
خطر سقوط قیمت سهام ،رخداد نامطلوبی است که به شکل بازده منفی شدید سهام ،تعریف میشود (کیم2و همکاران .)2016،چنین
رخدادی به زیان شایان توجه ثروت سرمایهگذاران و کاهش اعتماد سرمایهگذاران در بازار سرمایه میانجامد .این سؤال که چه عواملی
موجب سقوط قیمت سهام میشود ،نظر پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است .مطالعات پیشین دو علت اساسی را شناسایی
کردهاند؛ یکی به دلیل تضادهای نمایندگی ،انگیز عدم انتشار اخبار بد به مدت طوالنی در مدیران ایجاد میشود (بال.)2005،
دوم اینکه ،زمانی که انباشت اخبار بد به اوج خود رسید ،مدیران اخبار بد را یکباره منتشر میکنند که نتیجه آن ،افت ناگهانی قیمت
سهام در مقیاس بزرگ است (کیم و ژانگ.)20153،
سقوط قیمت سهام و دیدگاههای مختلف موضوعات تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سالهای اخیر و بهویژه بعد از بحران مالی سال
 ،2008توجه بسیاری را به خود جلب کرده است این تغییرات عمدتان به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ میدهد با توجه به
اهمیتی که سرمایهگذاران برای بازده سهام خود قائل هستند ،پدیده سقوط سهام که به کاهش شدید بازده منجر میشود ،در مقایسه با
جهش بیشتر موردتوجه پژوهشگران بوده است .تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص است:
الف) سقوط قیمت سهام یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام است که بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی رخ میدهد؛
ب) این تغییرات بسیار بزرگ بهصورت منفی هستند؛
ج( سقوط قیمت سهام یک پدیده واگیردار در سطح بازار است ،بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهامی خاص منحصر
نمیشود ،بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل میشود.

پیشینه تحقیق:
پورعلی و حاجتمند( )1398به بررسی رابطه ساختار مالکیت ،کیفیت حسابرسی و ساختار هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام
پرداختند .تایج نشان می دهند که متغیر اندازه موسسه حسابرسی با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه ی منفی و معناداری دارد .در
حالیکه متغیر دوره تصدی حسابرس هیچ گونه رابطه معناداری با ریسک سقوط قیمت سهام ندارد .نتایج بیانگر وجود رابطه منفی و
معنادار بین استقالل هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام و عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه هیئت مدیره با ریسک سقوط
قیمت سهام می باشد.
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خویینی و همکاران( )1397در پژوهشی به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و معیارهای عملکرد شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش
بیانگر این است که بین ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقالل و تخصص حسابداری اعضای آن با معیارهای عملکرد شامل نرخ
بازده دارایی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود دارد.
بادآور نهندی و تقی زاده خانقاه ( )1396در پژوهشی تحت عنوان " بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر
سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطالعاتی دریافتند پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام
دارد.
بختیارپور و همکاران( )1396در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی ،خدمات غیر حسابرسی و گزارش
حسابرسی پرداختند .نتایج نشان داد بین نسبت اعضایغیرموظف در کمیته حسابرسی (استقالل کمیته حسابرسی) و نوع گزارش
حسابرس رابطه معناداری وجود ندارد .بین نسبت متخصصان مالی حاضر در کمیته حسابرسی (تخصص مالی) و نوع گزارش حسابرس
رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین نوع گزارش حسابرس با حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی حسابرس رابطه معناداری دارد.
همچنین استقالل کمیته حسابرسی رابطه بین نوع گزارش حسابرس با حقالزحمه خدمات غیر حسابرسی حسابرس را تعدیل نمی کند.
عالوه بر آن تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه بین نوع گزارش حسابرس با حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی حسابرس را تعدیل
نمی کند.
مرادزاده فرد و همکاران( )1396در پژوهشی به اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی :آزمون تجربی رویکرد نظارتی،
پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی است
جهانگیر علی1و همکاران( )2018به بررسی تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و حق الزحمه خدمات
غیر حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که اثربخشی کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معناداری
دارد .اثربخشی کمیته حسابرسی بر حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی تاثیر معناداری دارد.
ماسلیزا 1و همکاران( )2016به بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و هیئت مدیره با مدیریت سود پرداختند .یافته های آ نها نشان
میدهد بین اثربخشی کمیته های حسابرسی و هیئت مدیره با مدیریت سود قبل و بعد از اجرای قانون راهبری شرکتی در سال 2007
در مالزی ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
کالن و فانگ( )20154در پژوهشی با عنوان " مذهب و ریسک سقوط قیمت سهام به بررسی این موضوع میپردازند که آیا دینداری با
خطر سقوط قیمت سهام در آینده مرتبط است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دین بهعنوان مجموعهای از هنجارهای
اجتماعی به کاهش فعالیتهای مدیران در پنهان کردن اخبار بد از سهامدار کمک میکند .همچنین نتایج نشان میدهد که رابطه
منفی بین مذهب و خطر سقوط قیمت سهام در آینده برای شرکتهای پرمخاطره و برای شرکتهایی با حاکمیت شرکتی ضعیف،
قویتر است.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهش های کاربردی است .ازنظر زمانی مقطعی است .ارتباط بین متغیر ها از نوع توصیفی-
همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده میشود .به
منظور گردآوری داده ها ،ازصورتهای مالی شرکت ها شامل صورت سود و زیان شرکت و از صورت های مالی تاریخی به کمک نرم
افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری خواهد شد .به
4
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منظور گردآوری داده های بخش تئوریک و ادبیات موضوع تحقیق ،از روش کتابخانه ای (با سود بردن از ابزارهایی همچون کتابها،
مقاالت ،پایان نامه ها و متون دیجیتالی) استفاده می شود آزمون فرضیه ها با روش رگرسیون چند متغیره(با استفاده از نرم افزار
ایویوز) 5صورت خواهد گرفت.
مدل های پژوهش
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:
مدل آزمون فرضیه:1

مدل آزمون فرضیه:2

نحوه محاسبه و گردآوری داده ها در مدل:
متغیر وابسته:
خطر سقوط قیمت سهام ( :) NCSKEW6برای اندازه گیری خطر سقوط سهام از مدل ضریب چولگی چن و همکاران ( )2001و
مدل هاتن و همکاران( )2009استفاده می شود:

:ازده ماهانه خاص شرکت  jدر ماه

طی سال مالی و  nتعدادماههای مشاهده شده بازده طی سال مالی است.

 : Rبازده هفتگی خاص شرکت است که از رابطه زیر بدست می آید:

که

باقیمانده شرکت  jدر ماه است که عبارتست از:

:بازده ماهانه سهام شرکت  jدر ماه  tاست.
5

EViews

6

stock price crash risk
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 :بازده ماهانه بازار است.
متغیر مستقل:
اثربخشی کمیته حسابرسی ( :) ACE7در پژوهش حاضر برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی مطابق با پژوهش جهانگیر علی
و همکاران( )2018از مجموع نمرات سنجه های الف ب ج مشاهده پذیر زیر استفاده خواهد شد:
الف:تخصص مالی کمیته حسابرسی:در این پژوهش برای سنجش تخصص مالی کمیته حسابرسی از نسبت اعضای کمیته حسابرسی
دارای تخصص مالی و حسابداری به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی شرکت استفاده شده است.
ب:اندازه کمیته حسابرسی :اندازه کمیته حسابرسی بیانگر تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی است که می تواند تأثیر سازنده ای بر
کمیته حسابرسی داشته باشد .کمیته های حسابرسی بزرگ شامل اعضایی با تخصص های متنوع به صورت مؤثرتری بر شیوه های
گزارشگری مالی نظارت دارند.
ج:استقالل کمیته حسابرسی :در پژوهش حاضر برای سنجش استقالل کمیته حسابرسی از نسبت اعضای مستقل کمیته به تعداد کل
اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است.

متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت ( :)SIZEدر مطالعه حاضر اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی فروش شرکت محاسبه خواهد شد.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( :)MTB8نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از تقسیم حاصلضرب قیمت پایانی سهام در تعداد سهام
منتشر شده و در دست سهامداران به ارزش دفتری جمع کل حقوق صاحبان سهام شرکت بدست می آید.
اهرم مالی:)LEV(9در ادبیات مالی نسبت بدهی ها به دارایی ها معرف اهرم مالی شرکت بوده و نشان دهنده میزان تأمین مالی بلند
مدت برون شرکتی واحد تجاری است .در این مطالعه ،این نسبت از طریق تقسیم بدهی ها به مجمع کل دارایی ها بدست می آید.
جریان های نقدی عملیاتی (:)CFO10این متغیر نشان دهنده جریان های ورودی /خروجی نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی
شرکت می باشد .جریان های نقدی عملیاتی بصورت مستقیم از صورت جریان وجوه نقد قابل استخراج بوده و با استفاده از میانگین
جمع کل دارایی ها همگن سازی خواهد شد.
سودآوری شرکت( :)ROA11برای محاسبه سودآوری از بازده دارایی ها که حاصل تقسیم سود خالص به کل دارائی های است استفاده
میگردد.

7

audit committee effectiveness

8

Ratio of market value to book value

9

Financial Leverage

10

Operating cash flow

11

Return on assets
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متغیر تعدیل کننده:
گزارش حسابرس(:)ARاگر حسابرس درمورد صورت های مالی شرکت گزارش مقبول بدهد برابر  1و در غیر اینصورت برابر  0است
جامعه و نمونه
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این پژوهش برای این کـه
نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف سیسـتماتیک اسـتفاده شـده اسـت .بـرای ایـن
منظور پنج معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کـرده باشـد بـه عنـوان نمونـه پـژوهش
انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
 )1شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1397در بورس فعال باشد.
 )2به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها ،موسسات مالی و سرمایه گذاری و تفاوت
قابل مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یاد شده نباشد.
 )3از منظر افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی بازه زمانی پژوهش تغییر سال
مالی نداشته باشد.
 )4سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره پژوهش معامله شده باشد
 )5اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.

جدول(  )3-1روند انتخاب نمونه
513

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 97
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  91-97در بورس فعال نبوده اند
تعداد شرکت هایی بعد از سال  91در بورس پذیرفته شده اند

()185
()53

تعداد شرکت هایی که جزهلدینگ ،سرمایه گذاری ها،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ هابوده اند

()50

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

()50

تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد

()3
172

تعداد شرکت های نمونه

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد  172شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است .که همه آن ها به
عنوان نمونه انتخاب شده اند .از این رو مشاهدات ما طی بازه زمانی  1391لغایت  1397به  1204سال  -شرکت( 7سال
× 172شرکت) می رسد.
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آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

آمار توصیفی12تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه و  ...میباشد که
حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول ( )1-4اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی (میانگین،
میانه ،بیشینه و کمینه) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) ارائهشده است.
جدول ( )1-4آمار توصیفی متغیرها
ریسک سقوط اثربخشی
کمیته
قیمت سهام
حسابرسی

متغبر

گزارش
حسابرس

اندازه شرکت

ارزش بازار به اهرم مالی
ارزش دفتری

جریان
عملیاتی

نقد سودآوری

میانگین

-0.194178

2.509967

0.467608

13.91316

2.508406

0.613872

0.116934

0.098335

میانه

-0.166492

3.666667

0.000000

13.77685

2.062047

0.610625

0.101240

0.084814

ماکسیمم

2.612473

7.000000

1.000000

19.72257

121.5096

4.002704

0.642210

0.626784

مینیمم

-2.623020

0.000000

0.000000

8.504513

-53.21793

0.090164

-0.460088

-1.063252

انحراف معیار

0.724493
-0.080741

1.879220
-0.442339

0.499157

1.621104

5.791551

0.254333

0.128882

0.129841

0.538441

8.575311

3.054508

0.375621

0.144004
-0.389014

کشیدگی

3.468385

1.582333

1.016859

4.051119

205.9787

33.67966

4.549273

9.426866

تعدادمشاهدات

1204

1204

1204

1204

1204

1204

1204

1204

چولگی

آزمون  Fلیمر و هاسمن:

ابتدا بهمنظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .اگر احتمال (p-
 )valueمحاسبه شده بیشتر از سطح خطای  0,05باشد از دادههای تلفیقی استفاده شده که دیگر نیازی به آزمون هاسمن
نیست و در غیر این صورت از دادههای تابلویی استفاده خواهد شد .در داده های تابویی از آزمون هاسمن برای انتخاب روش
آزمون فرضیه ها استفاده می گردد .اگر سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از  0,05باشد از روش اثرات ثابت و در غیر این
صورت از روش تصادفی استفاده می گردد .جدول ( )8-4نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و هاسمن را برای مدل های پژوهش نشان
میدهد.
جدول ( )8-4آزمون  Fلیمر
مدل

آماره

سطح معناداری

نتیجه

1

آزمون F

0.0085

پانلی

12

- Descriptive statistics
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2

آزمون هاسمن

0.0133

اثرات ثابت

آزمون F

0.0076

پانلی

آزمون هاسمن

0.0412

اثرات ثابت

بر اساس جدول( ،)8-4با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از آزمون  Fلیمر برای فرضیه ها ،نوع داده ها و روش آزمون
هریک از فرضیه هامشخص شده است

آزمون نرمال بودن خطاها

بررسی و انجام آزمون مذکور بر اساس آماره جارک برا است .چنانچه سطح احتمال آزمون جارک برا پایین و کمتر از  0,05باشد،
فرض صفر ،یعنی نرمال بودن سری رد میشود .نتایج این آزمون در جدول ( )4-4ارائهشده است .یکی از فروض مهم راجع به
جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است .به منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون جارکو-برا13
استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،احتمال آزمون جارکو -برا ،برای مدلهای پژوهش کمتر از  5درصد میباشد.
بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا در مدل رد میشود .با این وجود زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ
باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه به قضیه حد مرکزی
میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آماره های آزمون به طور مجانبی از توزیع نرمال پیروی میکنند ،بدون
تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .لذا با توجه به این مطالب میتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت.
جدول ( )4-4آزمون نرمال بودن خطای مدل
مدل

نوع آزمون

سطح

نتیجه آزمون

معناداری
1

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

2

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

عدم خود همبستگی متغیرها
اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا دوره های قبل خودش وابسته باشد خود همبستگی می گویند که اگر به یک دوره قبل
وابسته باشد خودهمبستگی مرتبه اول و اگر به دوره های قبل تر وابسته باشد همبستگی آن دوره یا سریالی گویند.به عبارت
دیگر هر گاه دو مقدار متفاوت برای متغیرهای مستقل را در نظر بگیریم ،فرض بر این است که جملههای اخالل متناظر با آنها
از یکدیگر مستقلند .در چنین حالتی میگوییم که جملههای اخالل خود همبستگی ندارند .آزمون دوربین واتسون از
مشهورترین آزمونها جهت تشخیص خودهمبستگی است .زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود  1,5تا  2,5باشد ،معرف آن
است که خودهمبستگی وجود ندارد ،ولی مقادیر باالتر یا کمتر از  1,5تا  2,5معرف آن است که جمالت خطا بهصورت تصادفی
اتفاق نمیافتند و بنابراین ،نتایج غیرواقعی است.

13

- Jarque-Bera
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جدول ( :)7-4خودهمبستگی آزمون دوربین -واتسون
آزمون

مدل

آماره آرمون

نتیجه

1

دوربین واتسون

2.125

عدم وجود خودهمبستگی

2

دوربین واتسون

2.129

عدم وجود خودهمبستگی

مقدار آماره دوربین -واتسون بین  1,5تا  2,5است که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
میدهد.
آزمون همسانی واریانس خطاها
یکی از پیشفرض های مدل رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطا است .بهطوریکه باوجود ناهمسانی واریانس در مدل ،افزایش یا
کاهش در متغیر مستقل ،واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر میکند .در این پژوهش برای اطمینان از
نتایج بهدستآمده ،برای بررسی همسانی واریانسها در دادههای ترکیبی از روش بارتلت استفاده میشود .در روش همسانی
واریانس بارتلت ،فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانسها در نظر گرفته میشود .جدول
( )5-4نتایج حاصل از آزمون همسانی مدل  1پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)5-4آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل
مدل

نوع آزمون

احتمال آزمون

نتیجه آزمون

1

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

2

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

با توجه به نتایج جدول()5-4که نشاندهنده مقدار احتمال کوچکتر از  0,05است ،میتوان گفت واریانس خطاها ناهمسان است
و فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس مدل رد شده است .بنابراین ،به منظور رفع ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل
مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.
تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم
مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر وهاسمن برآورد گردد .زمانیکه تعداد شرکتها از
مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مش کل ناهمسانی واریانس رخ دهد.در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی
واریانس ها از آزمون وایت و برای تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است.
الزم به ذکر است که در مدلهای مورد استفاده ،وجود ناهمسانی واریانسها تایید شده است و از آزمون  GLSاستفاده شده
است .در نهایت نرم افزار ایویوز برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیهها از
نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )9-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر
 0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار
است .مقدار آماره دوربین -واتسون  2,125میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر اثربخشی کمیته حسابرسی منفی بوده که نشان دهنده تاثیر منفی
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اثربخشی کمیته حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقل اثربخشی
کمیته حسابرسی که برابر  0,0215بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق
تایید میشود.
جدول ( :)9-4نتایج تخمین مدل اول پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اثربخشی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
جریان نقد عملیاتی
سودآوری

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

-1.635336

0.692445

-0.011995

0.012868

آماره t

-2.361684
-5.932214

سطح
معناداری
0.0184
0.0215

0.110092

0.050082

2.198217

0.0282

0.010922

0.003906

2.795847

0.0053

-0.023619

0.137587

-0.171667

0.8637

-0.196069

0.171308

-1.144535

0.2527

-0.590479

0.218132

-2.706981

0.0069

ضریب تعیین تعدیل شده

0.209

دوربین -واتسون

2.125

سطح معناداری (آماره )F

0.000

برای آزمون فرضیه دوم از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )10-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح
معنیداری) Fبرابر  0,0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0,05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود،
یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون  2,129میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها
(مرتبه اول) را نشان میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقل (اثربخشی کمیته
حسابرسی*گزارش حسابرس) که برابر  0,0315بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .بنابراین گزارش حسابرس
رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام تعدیل می کند.با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق
تایید میشود.
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جدول ( :)10-4نتایج تخمین مدل دوم پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اثربخشی کمیته حسابرسی
گزارش حسابرس
اثربخشی کمیته حسابرسی*گزارش حسابرس
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
جریان نقد عملیاتی
سودآوری

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

-1.542812

0.704720

-2.189256

0.0288

-0.020874

0.015340

-1.360773

0.1739

-0.034618

0.089513

-0.386738

0.6990

0.024785

0.023302

4.063641

0.0315

0.103734

0.051022

2.033111

0.0424

0.010988

0.003882

2.830201

0.0048

-0.019587

0.136730

-0.143254

0.8861

-0.197944

0.170534

-1.160726

0.2461

-0.592889

0.217676

-2.723727

0.0066

ضریب تعیین تعدیل شده

0.199

دوربین -واتسون

2.129

سطح معناداری (آماره )F

0.000

نتیجهگیری حاصل از پژوهش
هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی گزارش حسابرس بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط
قیمت سهام است.بر این اساس ،در این پژوهش بررسی در دوره زمانی  7ساله از  1391الی  1397انجام شده است و آزمون
فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده است .نتایج پژوهش به شرح زیر است:
آزمون فرضیه اول:
فرضیه :1بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر اثربخشی کمیته حسابرسی برابر  0,0215که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود .ضریب متغیر منفی بوده ینابراین با افزایش مقدار اثربخشی
کمیته حسابرسی ،ریسک سقوط قیمت سهام کاهش می یابد.
آزمون فرضیه دوم:
فرضیه :2گزارش حسابرس رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام تعدیل می کند.
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نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر(اثربخشی کمیته حسابرسی*گزارش حسابرس) برابر  0,0315که کمتراز 5
درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود .یعنی گزارش حسابرس رابطه بین
اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام تعدیل می کند.
.جدول ( )1-5نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره
فرضیه

عنوان فرضیه

تایید /رد

1

بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری دارد.

تایید

2

گزارش حسابرس رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام تعدیل می کند.

تایید

پیشنهادی کاربردی تحقیق
پیشنهادهای زیر بهعنوان راهبردهایی برای تحقیقات ارائه میگردد:
 .1پیشنهاد می شود به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران که نتیجه آن می تواند نادیده گرفتن هدف
حداکثرسازی ثروت سهامداران به منظور دست یابی به منافع شخصی باشد ،بر تصمیمات مدیران شرکت نظارت
مستمر توسط کمیته حسابرسی و سایر نهادهای نظارتی انجام گیرد.
 .2پیشنهادمی گردد تا به تخصص مالی کمیته حسابرسی توجه شود زیرا که منجر به کاهش ارائه مجدد صورتهای
مالی ،همچنین کاهش احتمال وقوع اشتباه و تقلب درگزارشگری مالی می شود .که این امر میتواند بر کاهش ریسک
سقوط سهام تاثیر بگذارد.
 .3باتوجه به نتایج مربوط به اثربخشی کمیته حسابرسی که حاکی از وجود رابطه با ریسک سقوط سهام بوده است
پیشنهاد میشود که حداقل اعضای این کمیته  5نفر شوند تا بدین صورت بر استقالل این کمیته نیز افزوده گردد.

منابع و ماخذ
آزادی ,کیهان؛ مهدی مشکی و مجتبی سمیع پور ،1394 ،نقش استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر افشای اطالعات
مالی ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات فارس.
بادآور نهندی؛ یونس ،وحید تقی زاده خانقاه .)1396(.تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت
سهام با تأکید بر عدم تقارن اطالعاتی ،فصلنامهی بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،24شماره  ،1بهار ،1396
صفحه .40-19
بختیارپور ,مهدی؛ مهدی بشکوه و منوچهر نیکنام ،)1396(،مطالعه رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی ،خدمات غیر
حسابرسی و گزارش حسابرس درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دومین کنفرانس بین المللی
مدیریت و حسابداری ،تهران ،موسسه آموزش عالی صالحان.
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