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Abstract
The purpose of this study is to examine the impact of the audit committee on the stock
prices crash risk by Looking at the ethical voluntary disclosure. To assess the impact of the
quality of the audit committee on the ethical voluntary disclosure, the proposed variable
variables related to the issue and to examine the stock prices crash risk, were used from
four factors of negative skewness of stock returns, maximum sigma, fluctuations to the
bottom and the fall of stock prices. This is an applied research and uses post-event
approach. The studied period is 2013-2017 and the sample is a sample of 76 companies.
The least squares regression method was used to test the hypotheses. The findings of this
study showed that, after eliminating the effect of control variables, the variables affecting
the quality of the audit committee in ethical voluntary of ethics have a significant effect on
the stock prices crash risk.
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تأثير کميتۀ حسابرسی بر ریسک سقوط قيمت سهام با نگاهی به افشای داوطلبانۀۀ االۀال
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران است .برای سنجش تأثير کيفيت کميتۀ حسابرسی در افشۀای
داوطلبانۀ االال  ،از متغيرهای پيشنهادی مرتبط با موضوع و برای بررسی الطر سقوط قيمۀت سۀهام ،از اهۀار عامۀ
اولگی منفی بازده سهام ،سيگمای حداکثری ،نوسان پایين بۀه بۀا و دورۀ سۀقوط قيمۀت سۀهام اسۀتفاده شۀد .ایۀن
پژوهش کاربردی است و از رویکرد پسرویدادی استفاده میکند .دورۀ زمانی مورد مطالعه سالهۀای  7533 -7537و
نمونۀ انتخابی شام  12شرکت پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار است .برای آزمۀون فرضۀيههۀای پۀژوهش نيۀا از
روش رگرسيون حداق مربعات معمولی استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد پس از حذف اثر متغيرهای کنترلۀی،
متغيرهای مؤثر بر کيفيت کميتۀ حسابرسی در افشای داوطلبانۀ االال  ،تأثير معناداری بر الطۀر سۀقوط قيمۀت سۀهام
دارد.
واژههای کلیدی :کميتۀ حسابرسی ،افشای داوطلبانۀ االال  ،الطر سقوط قيمت سهام
 .1نشانی مکاتباتی نویسندۀ مسئول:
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بهشدت کاهش مییابد و پدیدۀ سۀقوط قيمۀت سۀهام

مقدمه
با توجه به پدیدۀ جهانیشدن بازار و فرصتهۀای

الودنمۀۀایی م ۀیکنۀۀد [ .]00از جهۀۀت دیگۀۀر ،افشۀۀای

سرمایهگۀذاری پۀيشبينۀینشۀده ،سۀرمایهگۀذاران ،در

اطالعۀۀات موضۀۀوعی االالقۀۀی تلقۀۀی مۀۀیشۀۀودز زیۀۀرا

راستای تصميم گيری ،نيازمند اطالعات هستند [ .]2از

باوجود افشای صۀحي و کۀافی اطالعۀات در بۀازار،

سوی دیگر ،مشارکت کنندگان در بازار سۀرمایه بۀرای
االذ تصميمهای بهتر ،هميشه بهدنبال افشای اطالعات
با کيفيت هستند [ .]0ازاین رو ،اص افشای اطالعۀات

ممانعۀۀت عمۀۀدی از دسترسۀۀی بۀۀه اطالعۀۀات و ارائ ۀۀ
نادرست اطالعات صۀورت نمۀیگيۀرد .جلۀوگيری از
انتشار االبۀار و اطالعۀات شۀرکتهۀا نيۀا مۀیتوانۀد

مطرح می شود که یکۀی از ویژگۀیهۀای کيفۀی ارائۀۀ

موضۀۀوعی غيراالالقۀۀی باشۀۀدز زیۀۀرا از نشۀۀاندادن

اطالعات است و براسۀاس آن ،بایۀد کليۀۀ اطالعۀات

وضعيت واقعی شرکت جلوگيری میکنۀد .بۀه عقيۀدۀ

مربوط به فعاليتهای شرکت بهنحو مناسب و بهموقع

معصۀۀۀومینيۀ ۀا و یارمحمۀۀۀدیان [ ]1ریشۀۀۀۀ اصۀۀۀلی

در االتيار گروههای مختلف استفاده کننده قۀرار گيۀرد

مخفیکردن اطالعات در فعاليتهای تجۀاری ،کسۀب

[ .]8امروزه ارتباط عدمشفافيت مۀالی ،پنهۀانکۀاری و
عدمافشای اطالعات در شۀرکتهۀا و سۀقوط قيمۀت
سهام ،امری بدیهی است و یک عنصر اصلی در بۀروز

درآمد از هر طریق ممکۀن ،کسۀب درآمۀد از عوامۀ
مادی و ترجي الود بۀر دیگۀران اسۀت کۀه ازلحۀا
االالقی صفتی مذموم شمرده میشود .همچنۀين ،آنهۀا

سقوط قيمت سۀهام ،وجۀود و تجميۀع البرهۀای بۀد

رعایت آموزههای االالقی را موجب افاایش شۀفافيت

دربارۀ ارزشهای اساسی شرکت و نشر این االبار بۀه

بازار و مقابله بۀا شکسۀت بۀازار مۀیداننۀدز بنۀابراین،

بازار سهام است [ .]07برای نمونه ،هاتن و همکۀاران
[ ]00معتقدنۀۀد در شۀۀرایط نبۀۀود شۀۀفافيت کامۀۀ در
گاارشگری مالی ،مدیران انگيۀاه دارنۀد بۀرای حفۀ

میتوان دریافت با توجه به تأثير عدمانتشۀار االبۀار و
اطالعات بر الطر سقوط قيمت سۀهام ،ایۀن موضۀوع
میتوانۀد ریشۀه ای االالقۀی داشۀته باشۀد کۀه همۀان

شغ الود ،بخشۀی از زیۀان هۀا را پنهۀان کننۀد .ایۀن

جلۀۀوگيری از افشۀۀای االبۀۀار اسۀۀت .در ایۀۀن زمينۀۀه،

فرایند ،یعنی افشا نکردن زیۀان هۀای واقعۀی تۀا زمۀان

پرسونا [ ]57افشای داوطلبانۀۀ االۀال را بۀا کيفيۀت

حضور مدیر در شرکت ادامه می یابۀد .پۀس از اینکۀه

کميتۀ حسابرسی مرتبط میداند .ازنظۀر وی ،افۀاایش

مدیر شرکت را ترک کرد ،حجم عظيمی از زیان هۀای

کيفيت کميتۀ حسابرسی ،موجب افاایش شۀفافيت در

افشا نشده وارد بازار شده و بۀه سۀقوط قيمۀت سۀهام
منجر میشود .افاون بر آن ،در یک محيط گاارشگری
غيرشفاف ،سرمایه گذاران قادر به شناسۀایی و کشۀف

اطالعات میشود که با توجه به تۀأثير آن در شۀفافيت
و انتشار االبار صۀحي و کامۀ  ،موضۀوعی االالقۀی
است .درنتيجه ،ایۀن انتظۀار وجۀود دارد کۀه کيفيۀت

پۀۀۀرو ههۀۀۀای زیۀ ۀانده شۀۀۀرکت نيسۀۀۀتند .نۀۀۀاتوانی

کميتۀ حسابرسی (با افشای اطالعات صحي ) موجب

سرمایهگۀذاران در تمۀایا بۀين پۀرو ههۀای سۀودده و

کاهش ریسک سقوط سهام شود.

مۀیشۀۀود کۀۀه

با توجه به اهميت موضۀوع و اینکۀه تۀاکنون ایۀن

پرو ههای زیانده ادامه و با گذر زمان زیاندهۀی آنهۀا

مسئله بررسی نشده است و یافتۀههۀای آن مۀیتوانۀد

افاایش یابد .بازده منفی این نۀوع پۀرو ههۀا در طۀول

ارزشمند باشدز بنابراین ،هۀدف و مسۀئلۀ اصۀلی ایۀن

زمان در داال شرکت انباشته میشۀود و هنگۀامی کۀه

پژوهش ،تأثير کميتۀۀ حسابرسۀی بۀر ریسۀک سۀقوط

زیۀانده در مراح ۀ اوليۀۀۀ آنهۀۀا باع ۀ

اطالعات مربۀوط بۀه آنهۀا افشۀا شۀود ،قيمۀت سۀهام
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قيمت سهام با نگۀاهی بۀه افشۀای داوطلبانۀۀ االۀال

تعریف میشود« :با این فرض که بازده سهام ازلحۀا

است.

آماری دارای توزیع نرمال باشد ،سقوط قيمۀت سۀهام

در ادامه ،ابتدا مبانی نظری پژوهش ارائۀه و سۀسس

بهعنوان پدیدهای نادر در بۀازار سۀرمایه ،هنگۀامی رخ

پيشينه بيان میشود .پس از آن نيۀا ،روش پۀژوهش و

میدهد که بازده الاص شرکت طی یک دوره زمۀانی،

و

 5/23انحراف معيۀار کمتۀر از ميۀانگين بۀازده الۀاص

یافتۀههۀۀای پۀۀژوهش آورده شۀۀده و در انتهۀۀا بحۀ

شرکت طی همان دوره باشد» .اساس این تعریف ،بۀر

نتيجهگيری بيان میشود.

این مفهوم آماری قرار دارد که با فۀرض نرمۀالبۀودن

مبانی نظری و پیشینۀ

توزیع بازده الاص شرکت ،نوسانهایی که در فاصۀلۀ

پژوهش

ميانگين بهعالوه  5/23انحرافمعيار و ميانگين منهۀای

موضۀۀوع تغييرهۀۀای ناگهۀۀانی قيمۀۀت سۀۀهام ،طۀۀی
سال های االير و بۀهویۀژه بعۀد از بحۀران مۀالی سۀال
 ،0228توجه بسياری از دانشگاهيان و افۀراد حرفۀهای
را به الود جلب کرده است .این تغييرها بهگونۀ عمده
به دو صورت «سقوط» و «جهش قيمۀت سۀهام »7رخ
میدهد .با توجه به اهميتی که سۀرمایه گۀذاران بۀرای
بازده سهام الود قائ هسۀتند ،پدیۀدۀ سۀقوط قيمۀت
سهام که به کاهش شۀدید بۀازده منجۀر مۀیشۀود ،در
مقایسه با جهش بيشتر توجه پژوهشۀگران برانگيختۀه
اسۀۀت .تعریۀۀف سۀۀقوط قيمۀۀت سۀۀهام سۀۀه ویژگۀۀی
مشخص دارد [ :]71الف -سقوط قيمۀت سۀهام یۀک
تغيير بااهميت و غيرمعمول در قيمت سهام اسۀت کۀه
بدون وقوع یک حادثۀ مهۀم اقتصۀادی رخ مۀیدهۀدز
ب -این تغييرهای بااهميت بهصورت منفۀی هسۀتندز

 5/23انحرافمعيار قرار میگيرند ،ازجمله نوسانهۀای
عادی محسۀوب شۀده و نوسۀانهۀای الۀارج از ایۀن
فاصله جاء موارد غيرعادی قلمداد میشوند .با توجۀه
به اینکه سقوط قيمۀت سۀهام یۀک نوسۀان غيرعۀادی
اسۀۀت ،عۀۀدد  ،5/23مۀۀرز بۀۀين نوسۀۀانهۀۀای عۀۀادی و
غيرعادی در نظر گرفتۀه شۀده اسۀت [ .]70بۀرالالف
اینکه وجود پدیدۀ عدمتقارن منفی یۀا اۀولگی منفۀی
در بازده بازار سهام عموماً توافق همۀ صۀاحبنظۀران
را در پی داردز اما سازوکارهای اقتصادی که منجر بۀه
بروز این پدیده میشود ،هنۀوز بۀهصۀورت صۀری و
روشن مشخص نشده است که بیشک این اثر ناشۀی
از عدمشفافيت در گاارشگری مۀالی و تجميۀع االبۀار
بد و نشر ناگهانی آنان است.
براسۀاس پۀژوهشهۀای پيشۀين ،عوامۀ زیۀر در
افشای داوطلبانۀ االال بۀهواسۀطه کميتۀۀ حسابرسۀی

ج -سقوط قيمت سهام ،پدیدهای واگيۀردار در سۀط
بازار است .بدین معنا که کاهش قيمت سهام ،تنها بۀه
یک سهام الاص منحصر نمیشود ،تمام انۀواع سۀهام

اطالعات مؤثر است [ 57 ،00و :]53
استقالل کمیتۀ حسابرسیی و افشیای داوطلبانیۀ
اخالق :هيئت نظارت عمومی [ ]50و کميتۀ بلوریبون

موجود در بازار را شام میشود.
تقریباً در تمام پۀژوهش هۀای انجۀام شۀده ،پدیۀدۀ

[ ]75معتقدنۀۀد عملکۀۀرد کميتۀۀۀ حسابرسۀۀی زمۀۀانی از

سقوط قيمت سهام که پدیده ای متۀرادف بۀا اۀولگی

کيفيت بۀا یی برالۀوردار اسۀت کۀه اعضۀای کميتۀۀ

منفی بۀازده سۀهام اسۀت ،ازلحۀا آمۀاری ایۀنگونۀه

حسابرسی مستق باشند و این امر ،به ارتقۀای اعتبۀار
گاارشگری مالی منجۀر الواهۀد شۀد .براسۀاس نظۀر

Stock Price Jump
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پرسونا [ ،]52عضۀوی از کميتۀۀ حسابرسۀی مسۀتق

الواهۀۀد یافۀۀت .بۀۀدارد و همکۀۀاران [ ]70معتقدنۀۀد

ناميده میشود که هيچگونه رابطۀ شخصی یا مۀالی بۀا

مۀۀدیریت سۀۀود بۀۀا تعۀۀداد اعضۀۀای متخصۀۀص کميتۀۀۀ

شرکت و یا مۀدیران اجرایۀی شۀرکت نداشۀته باشۀد.

حسابرسی رابطۀ معکوسی دارد .پرسۀونا [ ]57معتقۀد

همچنين ،پرسۀونا [ ]57معتقۀد اسۀت احتمۀال بۀروز

است وجود اعضۀای مسۀتق و متخصۀص در زمينۀۀ

تقلب زمانی کۀاهش مۀییابۀد کۀه کميتۀۀ حسابرسۀی

حسابداری یا مالی در بين اعضای کميتۀۀ حسابرسۀی،

مستق باشد .کلين [ ]01نيا بيان داشت رابطۀۀ منفۀی

احتمال کشف موارد ارائۀ نادرسۀت در صۀورتهۀای

بين استقالل کميتۀ حسابرسی و رویۀههۀای مۀدیریت

مالی را افاایش میدهدز زیرا ایۀن افۀراد بۀرای حفۀ

سۀۀود وجۀۀود دارد .یافتۀۀههۀۀای پۀۀژوهش وی نشۀۀان

شهرت و اعتبار الۀود ملۀام بۀه رعایۀت آیۀين رفتۀار

میدهد اسۀتقالل کميتۀۀ حسابرسۀی موجۀب نظۀارت

حرفهای و االالقی هستند .وی ادعۀا مۀیکنۀد وجۀود

اثربخش تر بر مدیریت سود مۀیشۀود [ .]70آبۀوت و

اعضۀای متخصۀۀص در کميتۀۀ حسابرسۀۀی ،اثربخشۀۀی

همکاران [ ]3نيا بيان داشتند رابطۀ منفی بين اسۀتقالل

بيشتر نظۀارت بۀر شۀرکتهۀا را موجۀب مۀیشۀود و

کميتۀ حسابرسی و گاارشگری مۀالی متقلبانۀه وجۀود

اجرای االالقی ایۀن وظيفۀه باعۀ

افشۀای داوطلبانۀۀ

دارد .پرسۀۀونا [ ]57نيۀۀا تأکيۀۀد کۀۀرد اسۀۀتقالل کميتۀۀۀ

االۀۀال م ۀیشۀۀود .همچنۀۀين ،وی بيۀۀان داشۀۀت بۀۀين

حسابرسۀۀی ،یۀۀک عامۀۀ اساسۀۀی در انۀۀدازهگيۀۀری

تخصص اعضای کميتۀۀ حسابرسۀی در زمينۀه مۀالی،

اثربخشی افشای داوطلبانۀ االال استز بنۀابراین ،بۀر

حسابداری و حسابرسی و افشای داوطلبانۀۀ االۀال ،

مبنای مطالعات پرسونا [ 52و  ]57میتۀوان دریافۀت

رابطهای مستقيم وجود دارد [.]53

استقالل کميتۀ حسابرسی تأثيری مثبت بۀر اثربخشۀی

اندازۀ کمیتیۀ حسابرسیی و افشیای داوطلبانیۀ

فرایند گاارشگری مالی داشته باشد و این امر موجۀب

اخالق :پرسونا [ ]57یکی از صاحبنظران در حيطۀۀ

انجام وظایف بهصورت االالقی و درنهایۀت ،موجۀب

افشای االۀال  ،معتقۀد اسۀت هۀراۀه انۀدازۀ کميتۀۀ

افشای داوطلبانۀ االال میشود.

حسابرسی بارگ تر باشد ،احتمۀال افشۀای داوطلبانۀۀ

تخصص اعضای کمیتیۀ حسابرسیی و افشیای

االال افاایش مییابدز زیرا احتمۀال اینکۀه در کميتۀۀ

داوطلبانۀ اخالق :هيئت نظارت عمۀومی [ ]50نشۀان

حسابرسی ،اعضای پایبنۀد بۀه االۀال وجۀود داشۀته

داد در صورتی کار کميتۀ حسابرسی اثربخش الواهۀد

باشۀۀند ،بيشۀۀتر مۀۀیشۀۀود [ 50 ،57و  .]55دالتۀۀون و

بۀۀود کۀۀه اعضۀۀای کميتۀۀۀ حسابرسۀۀی در حۀۀوزههۀۀای

همکۀۀاران [ ]73نيۀۀا دریافتنۀۀد بۀۀين انۀۀدازۀ کميتۀۀۀ

حسابداری ،حسابرسی ،کنترل دااللۀی و گاارشۀگری

حسابرسی و وظيفه نظارتی آن رابطهای مستقيم وجود

مالی متخصص باشند .براساس آیۀين رفتۀار حرفۀهای

دارد و هراۀۀه انۀۀدازۀ آن بۀۀارگتۀۀر باشۀۀد ،عملکۀۀرد

راهبری شرکتهای سهامی مالای [ ،]08حداق یکۀی

شرکت بهتر الواهد بودز زیۀرا وظيفۀۀ نظۀارتی کميتۀۀ

از اعضای کميتۀ حسابرسی باید در حيطۀ حسۀابداری

حسابرسی بهتر انجام الواهد شد .همچنين ،به اعتقۀاد

یا الدمات مالی مشغول به کار باشد و درصۀورتیکۀه

یانگ و کریشان [ ]52بين اندازۀ کميتۀۀ حسابرسۀی و

اعضۀۀای کميتۀۀۀ حسابرسۀۀی در زمينۀۀۀ حسۀۀابداری و

مدیریت سود رابطۀهای منفۀی وجۀود داردز ازایۀنرو،

الدمات مالی متخصص باشد ،حاکميت شرکتی ارتقۀا

بارگبودن کميتۀ حسابرسی از طریق اثربخشی بيشۀتر

تأثیر کمیتۀ حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام :با نگاهی به افشای داوطلبانۀ اخالق 33/

نظارت شرکت ،افشای داوطلبانۀۀ االۀال را موجۀب

بۀۀر آن ،شۀۀرکتهۀۀایی کۀۀه دارای صۀۀورتهۀۀای مۀۀالی

میشود [.]53

غيرشفاف هستند ،بيشۀتر در معۀرض ریسۀک سۀقوط

بررسی پيشينۀ پژوهش نيا نشان داد بۀرای نمونۀه،

قيمت سهام قرار میگيرند .روهانۀا و همکۀاران []53

در ميان پژوهشگران دااللی ،حقيقت [ ]3در پژوهشی

در پژوهشی دریافتند تنها تخصص کميتۀۀ حسابرسۀی

دریافت با اشاره به این موضۀوع کۀه سۀرمایه گۀذاران

بر افشای داوطلبانۀ االال تأثير میگذارد و هۀيچیۀک

نهادی با توجه به مالکيت بخش قاب توجهی از سۀهام

از عوام اسۀتقالل ،انۀدازه و تعۀداد جلسۀات کميتۀۀ

شرکت هۀا ،از نفۀو قابۀ مالحظۀه ای برالوردارنۀد و

حسابرسی ،با افشای داوطلبانۀ االال رابطۀۀ معنۀادار

حضور آنها ممکن است به تغيير رفتار شرکتها منجر

ندارد .هيشام و همکاران [ ]00در پژوهشۀی دریافتنۀد

شود ،وجود سرمایه گذارن نهادی در ساالتار مالکيۀت

استقالل و اندازۀ کميتۀ حسابرسی با افشای داوطلبانۀۀ

بر همزمانی قيمت و الطر سقوط قيمۀت سۀهام تۀأثير

االۀۀال رابطۀۀۀ مسۀۀتقيم داردز امۀۀا تعۀۀداد جلسۀۀات و

منفۀۀی دارد .احمۀۀدپور همکۀۀاران [ ]7در پژوهشۀۀی

تخصص اعضای کميتۀ حسابرسی بر افشای داوطلبانۀ

دریافتند متغيرهای بازده دارایی ،اندازۀ شرکت ،نسبت

االال تأثيری ندارد .کالن و فانگ [ ]72در پژوهشۀی

ارزش بازار به ارزش دفتری حقو صاحبان سۀهام و

به بررسی رابطۀ الطۀر سۀقوط قيمۀت سۀهام و بهۀرۀ

نسبت کيوتوبين بر الطر سقوط قيمۀت سۀهام رابطۀۀ

کوتاهمدت پرداالتند .یافتهها ارتبۀاط مثبۀت و معنۀادار

منفۀۀی معنۀۀاداری داردز امۀۀا متغيرهۀۀای بۀۀازده حقۀۀو

بين این دو متغيۀر را تأیيۀد مۀیکنۀد .همچنۀين ،ایۀن

صاحبان سهام و اهرم مالی رابطۀ معنۀاداری بۀا الطۀر

موضوع در شرکت هۀایی بيشۀتر اسۀت کۀه سۀازوکار

سقوط قيمت سهام ندارند .باغوميۀان و همکۀاران []5

ضعيف و ریسک با دارند و همچنين ،شۀرکتهۀایی

به بررسی ارتباط ميان مسئوليت اجتمۀاعی شۀرکت و

که عدم تقارن اطالعۀاتی در آنهۀا وجۀود دارد .مينۀگ

الطر سقوط قيمت سۀهام پرداالتنۀد و دریافتنۀد بۀين

[ ]03با بررسی رابطۀ مسۀئوليت اجتمۀاعی شۀرکت و

مسئوليت پۀذیری اجتمۀاعی شۀرکت و الطۀر سۀقوط

الطۀۀر سۀۀقوط قيمۀۀت سۀۀهام در بۀۀازار سۀۀهام تۀۀایوان

قيمت سهام ،رابطۀ معکوس و معنۀاداری وجۀود دارد.

دریافت رابطّ منفی و معناداری بين مسۀئوليتپۀذیری

حاجيها و رجۀب دُری [ ]0در پژوهشۀی بۀه «بررسۀی

اجتماعی و الطۀر سۀقوط قيمۀت سۀهام وجۀود دارد.

تأثير ویژگی های کميتۀ حسابرسی بر سط نگهۀداری

همچنين ،حبيب و منظورحسن [ ]02در پژوهش الود

وجۀه نقۀۀد» پرداالتنۀۀد .یافتۀۀههۀۀای حاصۀ از آزمۀۀون

دریافتند بين بۀيش ارزیۀابی و ریسۀک سۀقوط سۀهام

فرضيه های پۀژوهش نشۀان داد بۀين اسۀتقالل کميتۀۀ

رابطۀۀۀ مثبۀۀت و معنۀۀاداری وجۀۀود دارد و بۀۀا افۀۀاایش

حسابرسۀۀی ،تخصۀۀص اعضۀۀای کميتۀۀۀ حسابرسۀۀی و

بيشارزیابی ،ریسک سقوط سهام افاایش مییابد.

اندازۀ کميتۀ با سط نگهداری وجه نقد ،رابطۀ مثبۀت
و معناداری وجود دارد.

اگراه پژوهشهای متنۀوع و ارزشۀمندی در ایۀن
زمينه صورت گرفته و به یافتههۀای کرشۀده در بۀا

در ميان پژوهشۀگران الۀارجی نيۀا بۀرای نمونۀه،

دست یافته استز اما تاکنون هيچ پژوهش دااللۀی بۀه

هاتن و همکاران [ ]00دریافتند عدمشفافيت اطالعات

بررسی رابطۀ افشای االالقی کميتۀ حسابرسی و الطر

مالی ،با افشای اطالعات کمتر در ارتباط است .افۀاون

سقوط قيمت سهام نسرداالته اسۀتز بنۀابراین ،ضۀمن
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ضرورت بررسی موضوع ،زم اسۀت ایۀن مسۀئله در

اسۀۀتفاده از رابطۀۀۀ ( )7بۀۀازده ماهانۀۀۀ الۀۀاص شۀۀرکت

فضای اقتصادی کشور آزمون شود تا بتۀوان براسۀاس

محاسبه میشود [ 03 ،73 ،70 ،77 ،72و :]02

یافتهها ،برنامهریایهای دقيقتری انجام داد.

)Wj,t = Ln (1 + εj,t

رابطۀ ()7

در رابطۀ فو :

فرضیههای پژوهش
در الصوص دستيابی به اهداف و براساس مبۀانی

 :Wj,tبازده ماهانۀ الاص شرکت  jدر ماه  tطۀی سۀال
مالی

نظری و پيشينۀ پژوهش مطرحشده در بخشهای قب ،

 :εj,tبازده باقيمانده سهام شرکت  jدر مۀاه  tو عبۀارت

فرضيههای پژوهش به شۀرح زیۀر طراحۀی و تۀدوین

است از باقيمانده یا پسماند مدل در رابطۀ (:)0

میشود .زم به کر اسۀت بۀا توجۀه بۀه شۀيوههۀای
مختلف اندازه گيری الطر سقوط قيمت سهام ،میتوان
دریافت سه فرضيه وجود دارد که متغير وابسته آن بۀه
اهار روش شام اولگی منفی بازده سهام ،سيگمای
حداکثری ،نوسان پایين به با و دورۀ سۀقوط قيمۀت
سهام اندازهگيری میشود:
فرضیییۀ اول :اسۀۀتقالل کميتۀۀۀ حسابرسۀی ،بۀۀر الطۀۀر
سقوط قيمت سهام تأثير معناداری دارد.
فرضیۀ دوم :تخصص اعضای کميتۀۀ حسابرسۀی ،بۀر
الطر سقوط قيمت سهام تأثير معناداری دارد.
فرضیۀ سوم :اندازۀ کميتۀ حسابرسی ،بر الطر سۀقوط
قيمت سهام تأثير معناداری دارد.

روش پژوهش

رابطۀ ()0

rj,t = αj + β7,j rm,t-2 + β0,j rm,t-1 + β5,j
rm,t + β4,j rm,t+1 + β5,j rm,t+2 + εj,t

که در این رابطه:
 :rj,tبازده سهام شرکت  jدر ماه  tطی سال مالی
 :rm,tبازده بازار در ماه  tاسۀت .بۀرای محاسۀبۀ بۀازده
ماهانۀ بازار ،شاالص ابتدای ماه از شاالص پایۀان مۀاه
کسر شده و حاص بۀر شۀاالص ابتۀدای مۀاه تقسۀيم
می شۀود .سۀسس بۀا اسۀتفاده از بۀازده ماهانۀۀ الۀاص
شۀۀرکت ،اۀۀولگی منفۀۀی بۀۀازده سۀۀهام و سۀۀقوط بۀۀه
شيوههای زیر محاسبه میشود:
چولگی منفی بازده سهام :ان و همکۀاران []78
معتقدند نشانه های سقوط قيمت سۀهام از یۀک سۀال
قب از وقوع این پدیده شک میگيرد و یکۀی از ایۀن
نشانه ها وجود اولگی منفی در بۀازده سۀهام شۀرکت

این پژوهش ،از نوع پژوهشهای کمّی است که از

اسۀۀتز بنۀۀابراین ،شۀۀرکتهۀۀایی کۀۀه در سۀۀال گذشۀۀته

روش علمی ساالت و اثبات تجربی استفاده میکند و

اولگی منفی بازده سهام را تجربه کرده اند ،با احتمال

براسۀۀاس فرض ۀيههۀۀا و طۀۀرحهۀۀای پۀۀژوهش از قب ۀ

بيشتری در سال آینده با پدیۀدۀ سۀقوط قيمۀت سۀهام

تعيينشده انجام میشود.

روبهرو الواهند بود .هانۀگ و اسۀتين [ ]05نيۀا بيۀان
کردند اولگی منفی بۀازده سۀهام یۀک راه جۀایگاین

متغیرهای پژوهش
ریسک سقوط قیمت سهام :در این پژوهش ،پيرو
پژوهشهای پيشين ،از اهار معيار برای انۀدازهگيۀری
ریسۀۀک سۀۀقوط قيمۀۀت سۀۀهام اسۀۀتفاده شۀۀد .بۀۀرای
اندازه گيۀری ریسۀک سۀقوط قيمۀت سۀهام ،ابتۀدا بۀا

برای اندازه گيری عدم تقۀارن در توزیۀع بۀازده اسۀت.
برای محاسبۀ اولگی منفی بازده سۀهام از رابطۀۀ ()5
استفاده میشود [ 71 ،72 ،77 ،72و :]02

تأثیر کمیتۀ حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام :با نگاهی به افشای داوطلبانۀ اخالق 727/
= NCSKEWj,t

رابطۀ()5
⁄
∑ ) ( - )( -

∑

-

-

)

شرکت تا پایان سال مالی حداق یک دورۀ سۀقوط را
تجربۀۀه کۀۀرده باشۀۀد ،مقۀۀدار آن یۀۀک و در غيۀۀر ایۀۀن
صورت ،صفر الواهد بود.

(

کیفیت کمیتۀ حسابرسی :در ادامه ،روش بررسی

در رابطۀ فو :
 :NCSKEWj,tاۀۀولگی منفۀۀی بۀۀازده ماهانۀۀۀ سۀۀهام

هریک از مؤلفههای مرتبط با کيفيت کميتۀ حسابرسی

شرکت  jطی سال مالی t

و افشای داوطلبانۀ االال تشری میشود:
اسییتقالل کمیتییۀ حسابرسییی :اسۀۀتقالل کميتۀۀۀ

 :Wj,tبازده ماهانۀ الاص شرکت  jدر ماه t

حسابرسی یک متغير دوارزشی صفر و یک است کۀه

 :Nتعداد ماههایی که بازده آنها محاسبهشده است.
سیگمای حداکثری :سيگمای حداکثری به منظۀور

اگر نسبت تعداد اعضۀای هيئۀتمۀدیره عضۀو کميتۀۀ

ایجاد یک معيار کمّۀی و پيوسۀته بۀرای انۀدازهگيۀری

حسابرسی (بجا اعضای غيرموظۀف) بۀه تعۀداد کۀ

ریسک سقوط قيمت سهام به کار مۀیرود .همچنۀين،

اعضای کميتۀ حسابرسی کمتۀر از  2/3باشۀد ،بيۀانگر

سيگمای حداکثری به عنوان بازده های پرت بۀا توجۀه

استقالل نسبی است و مقدار این متغير برابر با یۀک و

به انحراف معيار یک شرکت الاص تعریف مۀیشۀود.

در غير این صورت برابر با صفر است [.]53

برای محاسبه این متغير از رابطۀ ( )0استفاده میشۀود
[ 77 ،72و :]70
رابطۀ ()0

تخصص اعضای کمیتیۀ حسابرسیی :تخصۀص
اعضای کميتۀ حسابرسی بيانگر تعداد اعضۀای کميتۀۀ

̅

= EXTR_SIGMA

حسابرسی است که در زمينۀ حسۀابداری ،حسابرسۀی

که در این رابطه:

و مالی فعاليت دارند و دارای علم و دانش تخصصۀی

̅  :ميانگين بازده ماهانۀ الاص شرکت

هستند [.]53
اندازۀ کمیتۀ حسابرسی :اندازۀ کميتۀ حسابرسۀی

 :انحراف استاندارد بازده ماهانۀ الاص شرکت
نوسان پایین به باال :ان و همکۀاران [ ]71بيۀان
کردند نوسان پایين به با  ،نوسانهای نامتقۀارن بۀازده

با تعداد اعضای کميتۀۀ حسابرسۀی بررسۀی مۀیشۀود
[.]53

را کنترل می کند .همچنۀين ،ميۀاان بۀا تر ایۀن معيۀار

متغیرهییای کنترلییی :پيۀۀرو پۀۀژوهشهۀۀای قبلۀۀی

مطابق با توزیع دارای اولگی اپ بيشتر است .برای

صورت گرفته ،متغيرهای کنترلی مورداستفاده در ایۀن

محاسبۀ این متغير از رابطۀ ( )3استفاده میشۀود [،72

پژوهش ،عبارت است از :اهرم مالی ،انۀدازۀ شۀرکت،

 71 ،73و :]02

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتۀری حقۀو صۀاحبان

رابطۀ ()3
)

∑) -

⁄
(

DUVOL j,t = -Log

سهام و بازده حقو صاحبان سهام .تعریۀف عمليۀاتی

(

و دلي استفادۀ هر یک از متغيرهای کنترلۀی کرشۀده

∑

-

که در این رابطه:
و

 :تعداد ماههای با و پایين طی سال مالی t

دورۀ سقوط قیمت سهام :در این پژوهش ،دورۀ
سقوط قيمت سهام ،متغيۀری مجۀازی اسۀت کۀه اگۀر

به شرح زیر است:
اهرم مالی :این متغير از طریق نسبت ک بدهیهۀا
به ارزش دفتری ک داراییها اندازه گيری میشود .در
شرکتهایی که به لحا تأمين منابع مالی و نقۀدینگی
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با مشک روبهرو هستند ،احتمال بيشتری بۀرای اقامۀۀ

بيشتری از ارزش بۀازار آنهۀا بۀه سۀبب فرصۀتهۀای

دعاوی حقوقی وجود دارد که احتمال سۀقوط قيمۀت

سرمایه گذاری است که بازدهی آنها همواره با نوسۀان

سهام را افاایش میدهد [.]03

همراه است .از طرف دیگر ،شۀرکتهۀایی کۀه بۀازده

اندازۀ شیرکت :یکۀی از عوامۀ درونۀی کۀه بۀر

سهام آنها پر نوسانتر است ،احتمال بيشۀتری دارد تۀا

ساالتار مالی شرکت تأثير مۀیگۀذارد ،انۀدازۀ شۀرکت

زیانهای بارگی را تجربه کنند .این امر ،احتمال اقامۀۀ

است .شرکتهای بارگتر بهواسۀطه شۀرایط الاصۀی

دعاوی حقۀوقی عليۀه شۀرکت را افۀاایش مۀیدهۀد.

کۀۀه دارنۀۀد ،همۀۀواره موردتوجۀۀه گروههۀۀای مختلۀۀف

همچنين ،این موارد می تواند احتمۀال سۀقوط قيمۀت

ازجمله سرمایهگۀذاران ،قۀانونگۀذاران بۀازار و حتۀی

سهام را نيا افاایش دهد [.]03

میشۀود

بازده حقوق صیاحبان سیهام :عبۀارت اسۀت از

کيفيت اطالعات افشاشده از سوی ایۀن شۀرکتهۀا را

نسبت سود الالص متعلق به صاحبان سهام عۀادی بۀه

مراجع نظارتی متعددی بررسی کنند .از سۀوی دیگۀر،

جمع حقو صاحبان سهام .همچنين ،شرکت هایی بۀا

با توجه به نياز شرکتهای بارگ برای تۀأمين وجۀوه

بازده حقۀو صۀاحبان سۀهام بۀا تر (معيۀاری بۀرای

موردنياز از بازار سرمایه و سایر بازارهۀا ،آنهۀا انگيۀاه

عملکرد بهتر) ،الطر سقوط قيمۀت سۀهام پۀایينتۀری

دارند از طریق افۀاایش کيفيۀت گاارشۀگری مۀالی و

دارند [.]00

سياستمداران قرار دارند .این موضوع باع

فرایند افشای اطالعات ،هاینۀههۀای سۀرمایۀ الۀود را
کاهش دهند .ازاین رو ،در شرکت های بارگ احتمۀال
اندکی برای انباشت و عۀدمافشۀای االبۀار بۀد وجۀود
دارد .این موضوع از ورود ناگهانی تودۀ االبار بۀد بۀه
بازار جلوگيری مۀیکنۀد و درنتيجۀه ،ریسۀک سۀقوط
قيمت سهام کاهش مییابد [ .]02برای محاسبۀ متغيۀر
انۀۀدازۀ شۀۀرکت ،در ایۀۀن پۀۀژوهش از معيۀۀار لگۀۀاریتم
طبيعی مجموع داراییها استفاده شده است.
نسبت ارزش بیازار بیه ارزش دفتیری حقیوق
صاحبان سهام :شرکت های با نسبت ارزش بۀازار بۀه
ارزش دفتۀۀۀری حقۀۀۀو صۀۀۀاحبان سۀۀۀهام بۀۀۀا تر،
فرصتهای سرمایهگذاری بيشۀتری پۀيش روی الۀود
دارند .این در حالی است که گاینههۀای بيشۀتر بۀرای
رشد ،ارتباط مستقيمی با هاینۀههۀای نماینۀدگی دارد.
همچنين ،انتظار می رود بازده سۀهام شۀرکت هۀای بۀا
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتۀری حقۀو صۀاحبان
سهام با تر ،نوسان بيشتری داشته باشۀدز زیۀرا بخۀش

جامعۀ آماری و نمونۀ پژوهش
در این پژوهش برای اینکه نمونۀ آمۀاری ،نماینۀدۀ
مناسۀۀبی از جامع ۀۀ آمۀۀاری مۀۀوردنظر باشۀۀد ،از روش
حذف نظاممند استفاده شد .برای این منظۀور  2معيۀار
زیر در نظر گرفته شده است و درصورتیکۀه شۀرکتی
کليۀ معيارها را داشته باشد ،نمونۀۀ پۀژوهش انتخۀاب
شده و مابقی حذف الواهند شد.
.7شرکت قب از سال  7537در بورس پذیرفته شده و
تا پایان سال  7533در بورس فعال باشد.
 .0بهدلي ماهيت الاص فعاليت شرکتهای هلۀدینگ،
واسطه گریهای مالی و شرکت های سرمایه گۀذاری
و تفاوت فۀراوان آنهۀا بۀا شۀرکتهۀای توليۀدی و
بازرگانی ،شرکت انتخابی جا موارد یادشده نباشد.
 .5به لحا افاایش قابليت مقایسه ،سال مالی شۀرکت
منتهی به پایان اسفند باشد و در بۀازه زمۀانی مۀورد
مطالعه ،تغيير سال مۀالی یۀا تغييۀر فعاليۀت نداشۀته
باشد.

تأثیر کمیتۀ حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام :با نگاهی به افشای داوطلبانۀ اخالق 725/

براساس معيارهای با  ،نمونۀ آماری پژوهش12 ،

.0صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت هۀا
در بازه زمانی مذکور بهگونۀ کام در سایت بورس

شرکت را در بر میگيرد.

اورا بهادار موجود باشد.

یافتههای پژوهش

.3معاملۀ سهام آنها طی دورۀ پژوهش بيش از سه مۀاه
در بورس اورا بهادار تهران متوقف نشده باشد.
.2اطالعات مربوط به گاارش های کميتۀۀ حسابرسۀی
آنها در دسترس باشد.

نگارۀ ( )7آمارههای توصيفی مربوط به متغيرهۀای
مورد مطالعه را نشان میدهد .زم به کۀر اسۀت کۀه
تعداد مشاهدات موردبررسی برای محاسبۀ متغيرهۀای
وابسته ،مستق و کنترلی کرشده 582 ،سال -شرکت
است.

نگارۀ  -1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

بیشینه

کمینه

انحرافمعیار

چولگی منفی بازده سهام

-2/0072

5/2238

-5/8203

7/2013

سیگمای حداکثری

7/8720

5/7327

2/3210

2/2702

نوسان پایین به باال

0/0351

0/2028

-2/0012

0/2021

دورۀ سقوط قیمت سهام

-

7

2

-

استقالل کمیتۀ حسابرسی

-

7

2

-

تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

0/5821

3

0

2/3708

اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

5/7705

3

5

2/3072

اهرم مالی

2/2708

2/3153

2/2870

2/0708

اندازۀ شرکت

72/0280

78/5328

2/7722

0/0703

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

2/0331

3/0710

-0/5273

7/8713

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

2/5228

75/3222

-1/5215

2/3172

منبع :یافتههای پژوهش

همانگونه که در نگارۀ ( )7مشۀاهده مۀیشۀود ،بۀا

و در ميان متغيرهای وابسته ،نوسۀان پۀایين بۀه بۀا و

توجه به اسمیبودن متغير دورۀ سقوط قيمت سۀهام و

درميان متغيرهای کنترلۀی ،انۀدازۀ شۀرکت ،بيشۀترین

استقالل کميتۀ حسابرسی ،ميانگين و انحراف معيار آن

ميانگين و انحرافمعيار را به الود االتصاص دادهانۀد.

بیمعناست و ارائه نشده است .در این زمينه ،زم بۀه

ميانگين اهرم مۀالی ( )2/27نيۀا نشۀان داد در جامعۀۀ

کر است بهطور ميانگين  07/3درصد از شرکتهۀای

موردبررسی ،به طور ميانگين ،بدهیها بيش از نصۀف

مورد بررسی دارای متغير دورۀ سۀقوط قيمۀت سۀهام
هسۀۀتند و همچنۀۀين ،اسۀۀتقالل کميتۀۀۀ حسابرس ۀی در
شرکتهای موردبررسۀی بۀهطۀور ميۀانگين در سۀط
 08/5قۀۀرار داشۀۀته اسۀۀت .افۀۀاون بۀۀر آن ،در ميۀۀان
متغيرهای مستق  ،تخصص اعضای کميتۀ حسابرسۀی

داراییهاست.
آزمون فرضیههای پژوهش
آزمون انتخاب الگو :نگارۀ ( )0یافتههای حاصۀ
از انتخاب الگوی مناسب را نشان میدهد.
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نگارۀ  -2یافتههای مربوط به انتخاب الگوی مربوط به آزمون هر فرضیه
فرضیۀ فرعی

آزمون

آماره آزمون

معناداری

فرضیۀ فرعی 1

آزمون ااو

3/3080

2/2222

معیار اول

آزمون هاسمن

70/3087

2/2222

فرضیۀ فرعی 1

آزمون ااو

3/0810

2/2222

معیار دوم

آزمون هاسمن

70/2528

2/2222

فرضیۀ فرعی 1

آزمون ااو

3/5271

2/2222

معیار سوم

آزمون هاسمن

75/2821

2/2222

فرضیۀ فرعی 1

آزمون ااو

2/2238

2/2222

معیار چهارم

آزمون هاسمن

70/1075

2/2222

فرضیۀ فرعی 2

آزمون ااو

1/5380

2/2222

معیار اول

آزمون هاسمن

70/5283

2/2222

فرضیۀ فرعی 2

آزمون ااو

2/1703

2/2222

معیار دوم

آزمون هاسمن

73/2070

2/2222

فرضیۀ فرعی 2

آزمون ااو

0/0373

2/2222

معیار سوم

آزمون هاسمن

75/7228

2/2222

فرضیۀ فرعی 2

آزمون ااو

3/2210

2/2222

معیار چهارم

آزمون هاسمن

75/7232

2/2222

فرضیۀ فرعی 3

آزمون ااو

0/2038

2/2222

معیار اول

آزمون هاسمن

77/0038

2/2222

فرضیۀ فرعی 3

آزمون ااو

8/5273

2/2222

معیار دوم

آزمون هاسمن

72/1873

2/2222

فرضیۀ فرعی 3

آزمون ااو

0/2333

2/2222

معیار سوم

آزمون هاسمن

72/7081

2/2222

فرضیۀ فرعی 3

آزمون ااو

2/0203

2/2222

معیار چهارم

آزمون هاسمن

70/5327

2/2222

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه بۀه یافتۀههۀای ارائۀهشۀده در نگۀارۀ (،)5
ازآنجاکه سط معناداری آزمون ااو و هاسمن کمتۀر
از  2/23است ،بۀرای آزمۀون فرضۀيه هۀای پۀژوهش،
میتوان از الگوی اثرات ثابت استفاده کرد.

آزمییون فرضیییۀ فرعییی اول (اسییتقالل کمیتییۀ
حسابرسی)
نگارۀ ( ،)5یافتههای آزمون فرضۀيۀ فرعۀی اول را
نشان میدهد.

تأثیر کمیتۀ حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام :با نگاهی به افشای داوطلبانۀ اخالق 723/
نگارۀ  -3یافتههای تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیۀ فرعی اول
فرضیۀ فرعی اول -معیار اول
NCSKEW it = B0 + B1 INDAUD + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها

استقالل کمیتۀ حسابرسی

-3/3080

2/2222

ضریب تعيين

2/5073

اهرم مالی

0/2803

2/2258

ضریب تعيين تعدی شده

2/0830

اندازۀ شرکت

-0/7578

2/2003

دوربين -واتسون

0/2830

ارزش بازار به ارزش دفتری

-7/0031

2/2183

آماره F

1/1830

بازده حقوق صاحبان سهام

2/3070

2/0302

معناداری آماره F

2/2258

مقدار ثابت

2/8370

2/5883

فرضیۀ فرعی اول -معیار دوم
EXTR_SIGMA it = B0 + B1 INDAUD + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها

استقالل کمیتۀ حسابرسی

-3/5330

2/2222

ضریب تعيين

2/0705

اهرم مالی

0/2085

2/2701

ضریب تعيين تعدی شده

2/5802

اندازۀ شرکت

-0/1033

2/2222

دوربين -واتسون

0/2208

ارزش بازار به ارزش دفتری

7/7512

2/0273

آماره F

72/3038

بازده حقوق صاحبان سهام

2/1370

2/2018

معناداری آماره F

2/2222

مقدار ثابت

7/2278

2/0703

فرضیۀ فرعی اول -معیار سوم
DUVOL it = B0 + B1 INDAUD + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها

استقالل کمیتۀ حسابرسی

-2/7020

2/2222

ضریب تعيين

2/0517

اهرم مالی

1/0730

2/2222

ضریب تعيين تعدی شده

2/7823

اندازۀ شرکت

-5/5008

2/2701

دوربين -واتسون

7/8801

ارزش بازار به ارزش دفتری

0/7757

2/2537

آماره F

2/0308

بازده حقوق صاحبان سهام

2/0523

2/1271

معناداری آماره F

2/2222

مقدار ثابت

-2/2011

2/0373

فرضیۀ فرعی اول -معیار چهارم
CRASH it = B0 + B1 INDAUD + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها

استقالل کمیتۀ حسابرسی

-77/7832

2/2272

ضریب تعيين

2/0028

اهرم مالی

3/0083

2/2203

ضریب تعيين تعدی شده

2/0715

اندازۀ شرکت

-7/2221

2/7258

دوربين -واتسون

7/3050

ارزش بازار به ارزش دفتری

3/0358

2/2271

آماره F

72/2238

بازده حقوق صاحبان سهام

2/0005

2/2287

معناداری آماره F

2/2753

مقدار ثابت

-0/0200

2/2000

منبع :یافتههای پژوهش

یافتههای پۀژوهش نشۀان مۀیدهۀد بۀين اسۀتقالل

استفاده از اولگی منفی ،سيگمای حۀداکثری ،نوسۀان

کميتۀۀۀ حسابرسۀۀی و الطۀۀر سۀۀقوط قيمۀۀت سۀۀهام بۀۀا

پایين به با و دورۀ سقوط قيمت سهام ،رابطۀ منفی و
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معناداری وجود داردز درنتيجۀه ،بۀا افۀاایش اسۀتقالل

آزمون فرضیۀ اصلی دوم (تخصص اعضای کمیتیۀ

کميتۀ حسابرسی ،الطر سۀقوط قيمۀت سۀهام کۀاهش

حسابرسی)

مییابد.

نگارۀ ( )0یافتههای آزمۀون فرضۀيۀ فرعۀی دوم را
نشان میدهد.
نگارۀ  -4یافتههای تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیۀ فرعی دوم
فرضیۀ فرعی دوم -معیار اول
NCSKEW it = B0 + B1 AUDACC + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

-3/7200

2/2228

ضریب تعيين

2/5001

اهرم مالی

5/8703

2/2703

ضریب تعيين تعدی شده

2/0873

اندازۀ شرکت

-7/3021

2/2110

دوربين -واتسون

0/7703

ارزش بازار به ارزش دفتری

-7/0258

2/2225

آماره F

3/3371

بازده حقوق صاحبان سهام

7/2270

2/2300

معناداری آماره F

2/2280

مقدار ثابت

-2/0872

2/5003

فرضیۀ فرعی دوم -معیار دوم
EXTR_SIGMA it = B0 + B1 AUDACC + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

-2/0730

2/2228

ضریب تعيين

2/2703

اهرم مالی

0/3752

2/2255

ضریب تعيين تعدی شده

2/3812

اندازۀ شرکت

2/2130

2/7007

دوربين -واتسون

0/7733

ارزش بازار به ارزش دفتری

-1/8021

2/2222

آماره F

77/5373

بازده حقوق صاحبان سهام

2/2377

2/5873

معناداری آماره F

2/2200

مقدار ثابت

2/2323

2/7558

فرضیۀ فرعی دوم -معیار سوم
DUVOL it = B0 + B1 AUDACC + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

-1/8507

2/2222

ضریب تعيين

2/5801

اهرم مالی

3/0352

2/2725

ضریب تعيين تعدی شده

2/0273

اندازۀ شرکت

-0/7780

2/2000

دوربين -واتسون

7/1335

ارزش بازار به ارزش دفتری

7/7231

2/7282

آماره F

3/2502

بازده حقوق صاحبان سهام

2/2100

2/2378

معناداری آماره F

2/2222

مقدار ثابت

8/2373

2/2222

فرضیۀ فرعی دوم -معیار چهارم
CRASH it = B0 + B1 AUDACC + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

-2/0028

2/2738

ضریب تعيين

2/0350

اهرم مالی

-3/1377

2/2222

ضریب تعيين تعدی شده

2/0218

اندازۀ شرکت

-8/5772

2/2222

دوربين -واتسون

7/8302

ارزش بازار به ارزش دفتری

-2/3272

2/2703

آماره F

3/3113

بازده حقوق صاحبان سهام

2/2373

2/0873

معناداری آماره F

2/2222

مقدار ثابت

-7/8050

2/2338

منبع :یافتههای پژوهش
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یافتههای نگارۀ ( )0در رابطه با بررسۀی تخصۀص

آزمون فرضیۀ اصلی سوم (اندازۀ کمیتۀ حسابرسی)

اعضای کميتۀ حسابرسی و الطر سقوط قيمۀت سۀهام

نگارۀ ( )3یافتههای آزمون فرضيۀ فرعۀی سۀوم را

بۀۀا اسۀۀتفاده از اۀۀولگی منفۀۀی ،سۀۀيگمای حۀۀداکثری،

نشان میدهد.

نوسان پایين به با و دورۀ سقوط قيمت سهام ،رابطۀۀ
منفی و معناداری وجود دارد.
نگارۀ ( -)5یافتههای تخمین الگوهای رگرسیون مربوط به آزمون فرضیۀ فرعی سوم
فرضیۀ فرعی سوم -معیار اول
NCSKEW it = B0 + B1 AUDSIZE + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

-3/7780

2/2222

ضریب تعيين

2/3272

اهرم مالی

3/2038

2/2227

ضریب تعيين تعدی شده

2/3202

اندازۀ شرکت

-7/0220

2/2231

دوربين -واتسون

0/5255

ارزش بازار به ارزش دفتری

-2/7223

2/2222

آماره F

3/2802

بازده حقوق صاحبان سهام

7/2207

2/2350

معناداری آماره F

2/2222

مقدار ثابت

2/8503

2/7208

فرضیۀ فرعی سوم -معیار دوم
EXTR_SIGMA it = B0 + B1 AUDSIZE + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

-3/2781

2/2277

ضریب تعيين

2/2073

اهرم مالی

0/5302

2/2557

ضریب تعيين تعدی شده

2/3202

اندازۀ شرکت

-7/8752

2/2380

دوربين -واتسون

0/0270

ارزش بازار به ارزش دفتری

-8/2280

2/2222

آماره F

77/7021

بازده حقوق صاحبان سهام

5/0033

2/2702

معناداری آماره F

2/2222

مقدار ثابت

1/2353

2/2222

فرضیۀ فرعی سوم -معیار سوم
DUVOL it = B0 + B1 AUDSIZE + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

-2/7853

2/2222

ضریب تعيين

2/3001

اهرم مالی

0/3132

2/2705

ضریب تعيين تعدی شده

2/3200

اندازۀ شرکت

-3/5087

2/2222

دوربين -واتسون

7/1573

ارزش بازار به ارزش دفتری

-0/2105

2/2277

آماره F

8/2502

بازده حقوق صاحبان سهام

2/3723

2/1752

معناداری آماره F

2/2277

مقدار ثابت

7/8527

2/2355

فرضیۀ فرعی سوم -معیار چهارم
CRASH it = B0 + B1 AUDSIZE + B2 Size it + B3 MV it + B4 ROE it +
معناداری
آماره t
متغیرها
اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

-0/5222

2/2222

ضریب تعيين

2/0005

اهرم مالی

7/2218

2/0373

ضریب تعيين تعدی شده

2/5801

اندازۀ شرکت

-0/2331

2/2507

دوربين -واتسون

0/7823

ارزش بازار به ارزش دفتری

-5/5183

2/2222

آماره F

3/3888

بازده حقوق صاحبان سهام

-2/8828

2/5387

معناداری آماره F

2/2201

مقدار ثابت

0/2032

2/3187

منبع :یافتههای پژوهش
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یافته های این فرضيه نيا بيان کنندۀ وجۀود ارتبۀاط

است .همچنين ،رابطۀ مثبۀت بۀين تخصۀص اعضۀای

منفی و معنادار بين اندازۀ کميتۀۀ حسابرسۀی و الطۀر

کميتۀ حسابرسی و افشای داوطلبانۀ االال نيا مطۀابق

سۀۀقوط قيمۀۀت سۀۀهام بۀۀا اسۀۀتفاده از اۀۀولگی منفۀۀی،

با پژوهشهای [ 57و  ]53است .از این یافتۀههۀا نيۀا

سۀۀيگمای حۀۀداکثری ،نوسۀۀان پۀۀایين بۀۀه بۀۀا و دورۀ

میتوان دریافت با افۀاایش تخصۀص اعضۀای کميتۀۀ

سقوط قيمت سهام است.

حسابرسی ،مياان افشای اطالعات بيشتر شده و الطۀر

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش ،در همۀ حالتهۀای
موردبررسی الطر سقوط قيمت سهام (شام  ،اولگی
منفی بازده سهام ،سيگمای حداکثری ،نوسان پایين بۀه
با و دورۀ سقوط قيمت سۀهام) بۀين کيفيۀت کميتۀۀ
حسابرسی در افشای داوطلبانۀ االال و الطر سۀقوط
قيمت سهام ،ارتبۀاط منفۀی و معنۀاداری وجۀود دارد.
درنتيجه ،میتوان دریافت با افاایش عامۀ هۀای مۀؤثر
بر کيفيت کميتۀ حسابرسی در افشای داوطلبانۀ االال
شام استقالل کميتۀۀ حسابرسۀی ،تخصۀص اعضۀای
کميتۀ حسابرسۀی و انۀدازۀ کميتۀۀ حسابرسۀی ،الطۀر
سقوط قيمت سهام کاهش یابد.
نتيجۀ نهایی این مطالعه که دالّ بر رابطۀ منفی بۀين
افشای داوطلبانۀ االال به واسطۀ کميتۀ حسابرسی بۀر
ریسک سقوط قيمت سهام است ،با مطالعۀات متعۀدد
انجام گرفته در این زمينۀه همسۀوسۀت .همچنۀين ،بۀا
پذیرفتن وجۀود ارتبۀاط بۀين افۀاایش ميۀاان افشۀای
اطالعات و کاهش الطر سقوط قيمت سۀهام و تۀأثير
کيفيت کميتۀ حسابرسی بر ميۀاان افشۀای اطالعۀات،
میتۀوان دریافۀت یافتۀه هۀای پۀژوهش در رابطۀه بۀا
استقالل کميتۀ حسابرسۀی ،فۀرض رابطۀۀ مثبۀت بۀين
افشای داوطلبانۀ االال و استقالل کميتۀۀ حسابرسۀی
را که پرسونا [ 52و ]57مطرح کردند ،تأیيد مۀیکنۀدز
زیرا با افاایش استقالل کميتۀ حسابرسی ،الطر سقوط
سهام کاهش مییابد که این موضوع ثابتکننۀدۀ تۀأثير
استقالل کميتۀ حسابرسی بۀر ميۀاان افۀاایش افشۀای
اطالعات و درنتيجه ،کاهش الطر سقوط قيمت سۀهام

سقوط سهام کاهش مییابد .همچنۀين ،براسۀاس نظۀر
روهانا و همکاران [ ،]53بين اندازۀ کميتۀ حسابرسۀی
و افشای داوطلبانۀ االال رابطۀ مستقيمی وجۀود دارد
که براساس یافتههای پژوهش ،میتوان این موضوع را
تأیيد کردز زیرا با افۀاایش انۀدازۀ کميتۀۀ حسابرسۀی،
مياان افشۀای اطالعۀات افۀاایش پيۀدا مۀیکنۀد و بۀا
افاایش مياان افشای اطالعات ،الطۀر سۀقوط قيمۀت
سهام کاهش مییابد.
این پژوهش با محدودیتهایی نيا روبۀهرو بۀوده
است که برای نمونۀه ،نبۀودنا اطالعۀات کۀافی بۀرای
برالی از شرکتها ،داشتن دادههای پرت در برالی از
شرکتها و حذف آنهۀا از ایۀن دسۀت مۀوارد اسۀت.
همچنين ،باوجود تالش بسيار ،پژوهشگران موفق بۀه
یافتن پژوهشی نشدند کۀه بۀهگونۀۀ مسۀتقيم بۀه ایۀن
موضوع پرداالته باشد .به برنامه ریاان پيشنهاد میشود
با توجه به اهميت افشای اطالعات ،به تهيۀ قۀوانين و
مقررات زم بيشازپيش توجه کننند تا همۀ شرکتها
موظف به انتشار اطالعات شفاف و با کيفيۀت باشۀند.
به پژوهشگران نيا پيشنهاد میشۀود در پۀژوهشهۀای
آتی با توجه به اهميت موارد مرتبط با االال حرفهای
و االال شرکتی ،توجه بيشتری به این موضوع کننۀد
تا ضمن اثبات رابطۀ افاایش سط االال حرفۀهای و
عملکرد شرکتها ،موجب گسترش االۀال حرفۀهای
شود و روند استانداردگذاری و تصۀویب قۀوانين زم
با سرعت بيشتری انجام گيرد .برای نمونۀه ،مۀیتۀوان
رابطههۀای االۀال حرفۀهای و مسۀئوليت اجتمۀاعی،
پاسخگویی و حتۀی شۀفافيت مۀالی در شۀرکتهۀا را
بررسی کرد.
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