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هاي تحقیقات تجربی حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت موجب بهبود کیفیت یافته

رود حسابرسان از طریق نقش اطالعاتی و راهبري شرکتی خود شود. همچنین، انتظار میحسابرسی می
گذاران، سویی منافع مدیران و سرمایههمي نمایندگی، خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه
هاي عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگري، کاهش گیريکاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم

دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم می
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق شفافیت اطالعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت

99هاي مربوط به بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه براي بررسی این موضوع تدوین و داده
مورد تجزیه و 1393تا 1384هاي ي زمانی بین سالشرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره

هاي تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، از روش دادهالگوي رگرسیون پژوهش با استفاده .تحلیل قرار گرفت
دهدعدم شفافیت اطالعات مالی تاثیر مثبت معناداري و بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می

چنین سهام دارند. همقیمتتخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداري بر خطر سقوط آتی 
صنعت تاثیر منفی معناداري بر رابطه بین عدم دهد تخصص حسابرس درنتایج پژوهش نشان می

شفافیت اطالعات مالی و  خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.

خطر سقوط قیمت سهام، عدم شفافیت اطالعات مالی و تخصص حسابرس در صنعت.کلیدي:هايهواژ
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مقدمه
گذاري و ارزیابی بازده گذاران در بورس، نحوه تصمیم گیري، تخصیص منابع پولی، قیمترفتار سرمایه

دهد. شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روانشناسی انسان ریشه ها را تحت تأثیر قرار میشرکت
تکب اشتباه شوند و در نتیجه دهی انتظارات خود، مرگذاران در شکلشود که سرمایهدارد، باعث می

گذاران از ز خود بروز دهند. رفتار سرمایهگذاري در بازارهاي مالی اهاي ویژه در هنگام سرمایهرفتار
عوامل بسیاري متأثر است که یکی از عوامل اصلی این ابهامات رفتاري، موضوع عدم اطمینان و عدم 

اتکاي موقع و قابل. شفافیت اطالعات عبارت است از افزایش جریان به]21[شفافیت اطالعات است 
چنین . هم]5[گیرد نفعان قرار میه در دسترس همه ذياطالعات اقتصادي، مالی، اجتماعی و سیاسی ک

عدم شفافیت اطالعات مالی به عنوان ممانعت عمدي از دسترسی به اطالعات، ارائه نادرست اطالعات یا 
شود ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطالعات ارائه شده تعریف می

]22[ .
ها، مدیران به عنوان ها و در نتیجه تفکیک مدیریت از مالکیت آنفعالیت شرکتبه دنبال تخصصی شدن 

کنند. با برقراري رابطه نمایندگی به این صورت، هر یک از طرفین نماینده سهامداران، شرکت را اداره می
بطه باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت طرفین درگیر در رارابطه به دنبال حداکثر کردن منافع خود می

آید. بنابراین این امکان وجود دارد که یکی از ها تضاد منافع به وجود مینمایندگی متفاوت است، بین آن
طرفین در راستاي منافع شخصی خود، اقداماتی انجام دهد که با هدف به حداکثر رساندن منافع سایر 

ط نمایندگی، تعارض بین هاي موجود در رواب. یکی از بارزترین تعارض]12[ها در تضاد باشد گروه
ها نظیر قراردادهاي پاداش و مسائل مربوط به مدیران و سهامداران شرکت است. طیف وسیعی از انگیزه

ها کند تا از افشاي اطالعات منفی خودداري کرده و آندوره تصدي وجود دارد که مدیران را تشویق می
راي یک دوره طوالنی اقدام به نگهداري و . چنانچه مدیران ب]26[را در داخل شرکت انباشت نمایند

شده براي آن انباشت اخبار بد در داخل شرکت کنند، بین قیمت ذاتی سهام شرکت و ارزش تعیین
شود. گذاران (ارش بازار سهام)، یک شکاف بزرگ (حباب قیمتی سهام) ایجاد میتوسط سرمایه

رسد، به یکباره وارد بازار شده و به ترکیدن میکه توده اخبار منفی انباشت شده به نقطه انفجار هنگامی
.]22[انجامدهاي قیمتی و سقوط قیمت سهام میحباب

، اولتواند احتکار اخبار بد را به دلیلی از دالیل زیر کاهش دهد. حسابرسان با کیفیت باال، می
احتمال ش و تجربه)، به مثال، پرسنل، آموزعنوان حسابرسان با کیفیت باال، به دلیل توانمندي خود (به 

، دومکنند. هاي مالی بیشتر تالش میموقع از اخبار بد و بهبود کیفیت صورتزیاد براي کشف به 
هاي ها انگیزه. آن]26و9[حسابرسان با کیفیت باال، به دالیلی مانند حفظ اعتبار خود و کاهش مسئولیت 

هاي احتکار اخبار بد مدیران و سرکوب کردن فعالیتموقع از اخبار بد تر براي اطمینان از افشاي بهقوي
دارند. با توجه به این استدالل، منطقی است فرض شود که کیفیت حسابرسی باال، موجب افشاي به

. بنابراین هدف از این ]30[موقع اخبار بد و در نتیجه کاهش سطح خطر سقوط آتی قیمت سهام گردد 
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صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطالعات مالی و خطر پژوهش بررسی تاثیر تخصص حسابرس در 

باشد.سقوط آتی قیمت سهام می
مبانی نظري پژوهش

عدم شفافیت اطالعات مالی
معتقدند که در شرایط نبود شفافیت کامل در گزارشگري مالی (اقدام به مدیریت ]22[هاتن و همکاران 

ها را پنهان کنند. این فرایند؛ یعنی از زیانسود)، مدیران انگیزه دارند براي حفظ شغل خود، بخشی
یابد وپس از ترك شرکت توسط هاي واقعی، تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه میافشا نکردن زیان

شود. عالوه هاي افشا نشده وارد بازار شده و به سقوط قیمت سهام منجر میمدیر، حجم عظیمی از زیان
ده هاي زیانهگذاران قادر به شناسایی و کشف پروژف، سرمایهبراین در یک محیط گزارشگري غیرشفا

ده در مراحل اولیه آن باعث ده و زیانهاي سودگذاران در تمایز بین پروژهشرکت نیستند. ناتوانی سرمایه
- ها افزایش یابد. بازده منفی این نوع پروژده ادامه یابد و با گذر زمان زیان آنهاي زیانشود که پروژهمی

شود، ها افشا میشود و هنگامی که اطالعات مربوط به آنها در طول زمان در داخل شرکت انباشت میه
. بنابراین، چنانچه مدیران بتوانند براي مدت زمان ]22[قیمت سهام به شدت کاهش پیدا خواهد کرد

شود. ازسوي دیگر طوالنی از افشاي اخبار بد خود داري کنند، اخبار منفی در داخل شرکت انباشت می
توانند انباشت کنند، محدود است. علت این موضوع آن است که وقتی حجم اخبار بدي که مدیران می

رسد، نگهداري و عدم افشاي آن براي مدت زمان که حجم اخبار منفی انباشت شده به آستانه معینی می
پس از رسیدن به نقطه اوج خود طوالنی غیر ممکن و پرهزینه خواهد شد در نتیجه توده اخبار نامطلوب 

. ]22[شود به یکباره وارد بازار شده و موجب افت شدید بازده سهام یا سقوط قیمت سهام می
تخصص حسابرس در صنعت و خطر سقوط آتی قیمت سهام

دهد که حسابرسان، از طریق نقش اطالعاتی خود، نیز باعث کاهش خطر سقوط مطالعات قبل نشان می
هاي عملیاتی و گیريهاي نمایندگی، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیمهزینهاز طریق کاهش

و تحلیل سوابق تاریخی استدالل با تجزیه ]32[1شود. واتس و زیمرمنکاهش سلب مالکیت می
و مک لینک 2طور مشابه، جنسنشود. بهکنند که حسابرسی موجب کاهش هزینه نمایندگی میمی

کنند که حسابرس مستقل یک نوع فعالیت نظارتی است که ارزش شرکت را با کاهش فرض می]23[
و 3هاي عملیاتی، گادفري و همیلتونگیريدهد. با توجه به تصمیمتخلفات از جانب مدیران افزایش می

کنند که حسابرسان با کیفیت باال رابطه مثبتی با نتایج ، استدالل می]15و16[فرانسیس و همکاران 
المللی، مطالعات متعدد هاي بینویژه در محیطهاي مشتري دارند. در نهایت، بهگذاري شرکتمایهسر

4مثال، فن و ونگعنواننقش محوري حسابرسان را در پیشگیري سلب مالکیت خودي نشان دادند. به 
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برسان با هاي شرق آسیا با ساختار مالکیت مساعدتر با استخدام حسادهند که شرکتنشان می] 13[

شوند. با توجه به این استدالل، منطقی است فرض زیاد منجر به سلب مالکیت میاحتمالکیفیت باال به
موقع اخبار بد و در نتیجه کاهش سطح خطر سقوط کنیم که کیفیت حسابرسی باال، موجب افشاي به 

باال، اظهارات دیگري در شده درهاي سنتی ارائه . عالوه بر استدالل]30[شود آتی قیمت سهام می
ها بتوانند خطر سقوط آتی ادبیات وجود دارد که ممکن است حسابرسان با کیفیت باال از طریق آن

تواند خطر سقوط را با کاهش قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهند: حسابرسان با کیفیت باال می
نشان ]22و20[هاتن و همکاران گذاران کاهش دهند. هنگ و استین  و نظر در میان سرمایهاختالف

گذاران منجر شود. با نظر در میان سرمایهتواند از اختالفدهد که خطر سقوط آتی قیمت سهام میمی
سهام حتی در غیاب هرگونه اطالعات اساسی نظر، ممکن است قیمتوجود سطح باالیی از اختالف

یک واکنش منفی باشد، یک واکنش از که ویژه هنگامی . تغییر قیمت، به]29[جدید تغییر کند
تواند منجر به تغییرات اضافی قیمت و در نتیجه خطر سقوط قیمت سهام ایجاد آگاه میگذاران ناسرمایه

نظر میان تواند چنین تأثیراتی را با کاهش اختالفطور کلی، حسابرسی با کیفیت باال میشود. به 
اي منفی میان حسابرسی با دهد که رابطهقبلی نشان میگذاران کاهش دهند. در مجموع، بحثسرمایه

.]30[کیفیت باال و خطرات سقوط قیمت سهام وجود دارد 
- مطالعات گذشته نشان دهنده رابطه مثبت بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی می

ی در یک باشدکه از حسابرسباشد (حکیم و عمري). تخصص بر مبناي آموزش و یا تجربه عملی می
نشان داد که حسابرسان با تخصص ویژه در حسابرسی به ] 6[. آوردنا]17[آید صنعت خاص بدست می

تري با مسائل و مشکالت حسابداري ، آشنایی بیشاولدو دلیل عمده کیفیت حسابرسی باالتري دارند. 
یزه براي کسب و ، وجود انگدومو حسابرسی آن صنایع به دلیل اجراي مداوم حسابرسی در آن صنایع. 

رود که حسابرسان داراي حفظ شهرت در حسابرسی آن گروه از صنایع خاص. بنابراین، انتظار می
دهد که ها این امکان را میتخصص در صنعت داراي دانش بخصوص در صنعت خاص باشند که به آن

1،4[دهندهاي مالی را بهتر کشف کنند و کیفیت حسابرسی را بهبود هاي صورتخطاها و تحریف
شود و در نتیجه افزایش کیفیت . بنابراین تخصص حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرس می]11و

شود. حسابرسی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشاي اطالعات در سطح محیط اطالعاتی شرکت می
کاهش افزایش شفافیت اطالعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شرکت و در نتیجه سبب

.]29[شود شود و در نهایت منجر به کاهش خطر سقوط قیمت سهام میهاي بازده سهام مینوسان
تخصص حسابرس بر رابطه بین عدم شفافیت اطالعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام

هتوانند از مزایاي اطالعاتی خود سوء استفاده نموده و بدر صورت عدم وجود قرارداد بهینه مدیران می
- طور گسترده با انجام رفتارهاي فرصت طلبانه به سهامداران بلندمدت هزینه اضافی تحمیل نمایند، به 

گذاري غیرکارا طورکلی، چنین رفتاري ممکن است به دو طریق انجام شود: اجراي تصمیمات سرمایه
یا از طریق انجام گذاري) با هدف تاثیرگذاري موقت بر ارزش سهام وگذاري یا کم سرمایه(بیش سرمایه
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مدیریت سود براي حفط حباب قیمت سهام. اما از آنجایی که تمام این تصمیمات داراي آثار ناپایدار 

هاي واقعی آشکار شدند منجر به سقوط قابل توجه قیمت سهام هستند و در نهایت هنگامی که مهارت
اد افراد ذینفع و در ارتباط با شرکت نیز با افزایش منابع در اختیار مدیریت، تعدبنابراین، . ]27[شوندمی

ي تضاد منافع، افراد ذینفع یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجهافزایش می
براي همسو ساختن منافع دیگران با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل 

که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطالعات مالی . مدیر]23[شوند 1هاي نمایندگیهزینه
هاي نمایندگی را کاهش دهد؛ اما به دلیل وجود اختیارات مدیریت و نیاز کند تا هزینهشرکت سعی می

؛ بنابراین، اگر ]18[شود ي حسابرس مستقل مطرح میبه نظارت بر عمکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه
سویی منافع مدیران و ي نمایندگی و همبیشتر انجام شود، سبب کاهش هزینهحسابرسی با کیفیت

هاي عملیاتی و کاهش سلب مالکیت گیريسرمایه گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم
یابد.شود. که در این حالت خطر سقوط آتی قیمت سهام کاهش میمی

رس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطالعات مالی و به طور کلی، در ارتباط با تأثیر تخصص حساب
- شود که تخصص حسابرس موجب افزایش کیفیت حسابرسی میخطر سقوط قیمت سهام استدالل می

شود و در نتیجه افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش شفافیت و کیفیت افشاي اطالعات در سطح 
عاتی سبب کاهش عدم قطعیت در ارتباط با سهام شود. افزایش شفافیت اطالمحیط اطالعاتی شرکت می

شود و در نهایت منجر به کاهش خطر سقوط هاي بازده سهام میشرکت و در نتیجه سبب کاهش نوسان
. از سوي دیگر، نقش نظارتی حسابرس مستقل و افزایش کیفیت حسابرسی ]29[شودقیمت سهام می

ایت افزایش کیفیت سود و کیفیت گزارشگري شود که در نهسبب افزایش کیفیت راهبري شرکتی می
مالی را به دنبال دارد. افزایش کیفیت سود و کیفیت گزارشگري مالی سبب شفافیت بیشتر محیط 

؛ و در نهایت ]31[شوداطالعاتی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی در ارتباط با سهام شرکت در بازار می
شود. موجب کاهش خطر سقوط آتی قیمت سهام می

یشینه پژوهشپ
دهند مدیران تمایل دارند که انتشار شواهدي را فراهم کردند که نشان می]26[کوتاري و همکاران

داشتن گذاران خارجی را به تأخیر بیاندازند. تمایل مدیریتی به سمت مخفی نگهاخبار بد براي سرمایه
نماید. ی را ایجاد میگذاران خارجی خطر کاهش قیمت سهام و بازده منفاخبار بد از سرمایه
و خطر سقوط قیمت گزارشگري مالی غیر شفاف،"در پژوهشی با عنوان ]22[هاتن و همکاران 

ها با استفاده از مدیریت رابطه عدم شفافیت گزارشگري مالی و خطر سقوط را بررسی کردنند. آن"سهام
نتیجه رسیدند عدم شفافیت اطالعات مالی با سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطالعات مالی، به این

هاي مالی غیر شفاف هایی که داراي صورتعالوه شرکتتر در ارتباط است. بهافشاي اطالعات کم
گیرند. هستند، بیشتر در معرض سقوط قیمت سهام قرار می

1 Agency costs
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اقعی بر در پژوهشی به بررسی عملیات واقعی غیرعادي و مدیریت سود و]15[فرانسیس و همکاران 

خطر سقوط قیمت سهام به این نتیجه رسیدند که انحراف شرکت از عملیات واقعی از هنجارهاي صنعت 
چنین نشان دادند مدیریت ها همطور مستقیم با خطر سقوط قیمت آتی سهام در ارتباط است. آنبه

اي در سقوط آتی قیمت سهام دارد. مالحظهسود واقعی افزایش قابل
در پژوهش به بررسی تخصص صنعت حسابرسی وخطر سقوط قیمت سهام ]30[روبین و زانگ

ایالت متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند 1990-2009ها با استفاده از یک نمونه بزرگ ازپرداختند آن
داري با حسابرسان باکیفیت باال به دلیل واسطه اطالعاتی و نقش حاکمیت شرکتی رابطه منفی و معنی

کند که حسابرسان با کیفیت باال به طور چنین یادآوري میتی قیمت سهام دارد. همخطر سقوط آ
گذاران موجب کاهش خطر سقوط آتی قیمت سهام شود. عالوه بر این تواند به نفع سرمایهمستقیمی می

نشان دادند که تداوم انتخاب حسابرس رابطه منفی و معنا داري با خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد، 
چنین نشان دادند که تخصص صنعت حسابرس بر رابطه شفافیت اطالعات مالی، محافظه کاري هم

حسابداري و اجتناب از مالیات بر خطر سقوط آتی قیمت سهام مؤثر است. 
در پژوهشی به بررسی تاثیر هموار سازي سود بر خطر سقوط قیمت سهام در ] 8[چن و همکاران

ن است که هموار سازي سود تاثیر مثبت و معنادار و مالکیت نهادي ها حاکی از آپرداختند. نتایج آن
چنین نشان دادند که تحلیلگران زیر و ها همتاثیر منفی و معناداري بر خطر سقوط قیمت سهام دارد.آن

مالکیت نهادي تاثیر منفی معناداري بر رابطه بین هموار سازي سود وخطر سقوط قیمت سهام دارد.
هاي شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی]2[ان احمد پور و همکار

ها حاکی از آن است که متغیرهاي بازده دارایی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به پرداختند. نتایج آن
دفتري حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین داراي رابطه منفی و معنادار با خطر سقوط قیمت سهام 

ها نشان داد که متغیرهاي بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی رابطه چنین نتایج آنند. همدار
معناداري با خطر سقوط قیمت سهام ندارند.

پژوهشهايفرضیه
شوند؛ صورت زیر بیان میپژوهش بههايبا توجه به پیشینه نظري و تجربی مطرح شده فرضیه

تأثیر منفی معناداري بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.تخصص حسابرس در صنعت فرضیه اول: 
عدم شفافیت اطالعات مالی تاثیر مثبت معناداري بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.فرضیه دوم:

تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداري بر رابطه بین عدم شفافیت اطالعات فرضیه سوم:
مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد

روش پژوهش
الگوي پژوهش 

ي پژوهش، الگوهاي پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره است. با توجه به چارچوب نظري و پیشینه
.]30[استها انتخاب شده) براي انجام آزمون فرضیه2بنابراین، الگوي (ا و
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) جهت آزمون فرضیه اول و دوم استفاده شده است1الگوي (

) براي آزمون فرضیه سوم استفاده شده است2الگوي (

) تعریف شدند.1متغیرهاي الگو در جدول (
)2و1): تعریف متغیرهاي الگوهاي(1جدول (

متغیر مورد بررسینماد
NCSKEWچولگی منفی بازده ماهانه سهام

SPECIALISTتخصص حسابرس در صنعت
OPAQUEعدم شفافیت اطالعات مالی
DUALITYگذارانعدم تجانس سرمایه

CRASHچولگی منفی بازده سهام سال قبل
STDانحراف معیار بازده ماهانه بازده سهام
RETمیانگین بازده ماهانه بازده سهام
SIZEاندازه شرکت
AGEسن شرکت
MTBنسبت ارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان سهام
LEVاهرم مالی
ROEيشاخص سود آور

INTANGهايهاي نامشهود به مجموع دارایینسبت دارایی
IO_CONCENرقابت در بازار محصول

CONSERVATINSMمحافظه کاري حسابداري
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متغیرهاي پژوهش:
متغیر مستقل، متغیر وابسته و متغیر کنترلی به شرح زیر متغیرهاي این پژوهش مشتمل بر سه دسته

است:
متغیرهاي مستقل

براي اندازه گیري تخصص حسابرس در صنعت از ): SPECIALISTحسابرس در صنعت (تخصص 
رویکرد سهم بازار بهره گرفته شده است. هرچه سهم بازار بیشتر باشد، تخصص حسابرس در آن صنعت 

چنین داشتن سهم باالي بازار(سهم غالب بازار به این نکته و تجربه او نسبت به سایر رقبا باالتر است. هم
اره داردکه حسابرس به زور موفقیت آمیزي خود را از سایر رقبا به جهت کیفیت حسابرسی متمایز اش

اي است که تخصص حسابرس در سطح موسسه گونهدر این پژوهش سهم بازار حسابرسان به.کرده است
ي حسابرسی خاص در یک کاران یک موسسههاي تمام صاحبحسابرسی به صورت مجموع دارایی

شود. در صورتی که کاران در این صنعت، تعریف میهاي صاحببر مجموع داراییتقسیم صنعت خاص
چنین مؤسساتی . هم]3[پذیرد و در غیر این صورت عدد صفر را می1حسابرس متخصص باشد عدد 

شوند که سهم بازارشان مطابق با معادله فوق بیش از عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته میبه
) ] باشد.1هاي موجود در یک صنعت/شرکت×(2/1[

: iکاران؛ هاي صاحب: مجموع داراییTAم؛ kم در صنعت i: سهم بازار مؤسسه MSکه در این مدل: 
کاران : تعداد صاحبNK: نماد صنعت مورد نظر؛ kکار؛ : نماد شرکت صاحبjنماد مؤسسه حسابرسی؛ 

خصص صنعت هستند که رابطه زیر در م. مؤسسات حسابرسی متkم در صنعت iمؤسسه حسابرسی 
ها برقرار باشد.آن

یک معیار مبتنی بر حسابداري که با استفاده از میزان ):OPAQUEعدم شفافیت اطالعات مالی(
به صورت مقطعی (سال) و به1997شده جونز (گردد. با استفاده از مدل تعدیلاقالم تعهدي محاسبه می

عنوان شاخص کیفیت اطالعات مالی بکار برده گیري کرده و بهندازهسال) اقالم تعهدي اختیاري را ا
شده جونز براي بررسی عدم شفافیت اطالعات مالی است. بنابراین در این پژوهش از الگوي تعدیل

شده در اولین قدم ارتباط مجموع اقالم تعهدي براي یک دوره زمانی . در الگوي یاد استفاده شده است
هاي فروش و ناخالص اموال و ماشین آالت و تجهیزات رویداد معروف است با متغیرمشخص که به دوره 

) مطابق پژوهش(کیم و ژانگ، 2005شده جونز توسط کوتاري و همکاران (استفاده شده، که مدل تعدیل
باشد: به شرح زیر می]32و25،10[)2015و روبین و زانگ،2014؛دیمیتریوس و همکاران،2013
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)5   (

) قابل محاسبه است:6معرف مجموع اقالم تعهدي است که از رابطه (در این رابطه 
)6(

ها به شرح زیر هستند:) متغیر6) و (5در معادله (
:هاي جاري سال جاري نسبت به سال قبلتغییردر دارایی

:تغییردر وجه نقد سال جاري نسبت به سال قبل

هاي سال جاري نسبت به سال قبلتغییردر بدهی
:مدت سال جاري نسبت به سال قبلهاي بلندمدت بدهیتغییردر حصه کوتاه

:هاي مشهود و نامشهود سال جاريهزینه استهالك دارایی

، تفاوت فروش سال جاري نسبت ،هاي شرکت در سال قبلمجموع داراییچنین، هم
و، خطاي برآوردآالت و تجهیزات ناخالص و ، ماشین، اموالبه سال قبل و

، اقالم تعهدي غیراختیاري )6هاي الگوي شماره (ت. پس از تخمین پارامترهاي خاص شرکت اسپارامتر
.گردندمحاسبه می"دوره برآورد") براي 7) از رابطه ((

)7(
ل هاي دریافتنی سال جاري نسبت به سال قبمعرف تغییر در خالص حسابدر مدل فوق 

.است
شود:) محاسبه می8) که از رابطه (DACCدر مرحله آخر اقالم تعهدي اختیاري (

)8(
- ) اندازه گیري می9پس از محاسبه اقالم تعهدي اختیاري، عدم شفافیت اطالعات مالی از طریق رابطه (

ود:ش
)9(

نماد قدرمطلق، :؛ tدر سال مالی iمعیار عدم شفافیت اطالعات مالی شرکت:
: اقالم تعهدي اختیاري t-1در پایان سالi: اقالم تعهدي اختیاري شرکت 

t-3پایان سالدرiي اختیاري شرکت : اقالم تعهدt-2پایان سالدرiشرکت

متغیر وابسته پژوهش:
گیري سقوط قیمت سهاماندازه

] و مدل هاتن و همکاران 7گیري سقوط قیمت سهام از مدل ضریب چولگی چن و همکاران [براي اندازه
شده است.) محاسبه10استفاده شده و از فرمول شماره (]22[
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)10(
: بازده ماهانه خاص ،tدر سالi:ضریب منفی چولگی بازده ماهانه خاص شرکت 

شده هاي مشاهده تعداد ماهn)  برآورد شده و 11طی سال مالی که از مدل شماره (θدر ماهjشرکت 
. درمدل فوق هرچه مقدار ضریب چولگی منفی بیشتر باشد،آن شرکت در باشدبازده طی سال مالی می

.معرض سقوط قیمت سهام بیشتر خواهد

) برابر است با لگاریتم طبیعی 11شود مدل شماره (نشان داده میwبازده ماهانه خاص شرکت که با 
شده است. ) محاسبه12مانده که از فرمول شماره (عالوه عدد باقیبه1عدد 

)11(
است از بازده باقیمانده یا پسماند کـه از مـدل   است و عبارتθدر ماه jیاپسماند شرکت باقیمانده

)  برآورد شده.12شماره (

بازده ماهانـه بـازار بـر اسـاس     باشد ومیtدر ماه jبازده سهام شرکت)12در فرمول شماره(
(شاخص بازار) خواهد بود. 

متغیرهاي کنترلی:
): عبارت است از متوسط گردش تصادفی سهام در سال DTURN(گذاران عدم تجانس سرمایه

مالی جاري منهاي متوسط گردش تصادفی سهام در سال گذشته. متوسط گردش تصادفی سهام، از 
آید حجم معامالت ماهانه سهام بر مجموع تعداد سهام منتشر شده طی ماه به دست میطریق تقسیم

]22[
) IO_CONCENرقابت در بازار محصول (

] 19رقابت در بازار محصول بر اساس شاخص هرفیندال هیرشمن اندازه گیري شده است که در تحقیق [
مذکور میزان رقابت پذیري را در صنایع مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به ذکر است که شاخص

شود:صورتزیر تعریف میمختلف محاسبه کرده و به
)13     (

iدرآمد فروش شرکت 

کنددر آن فعالیت میiهاي موجود در صنعتی که شرکت مجموع درآمد فروش شرکت
در صنعتهاي موجود تعداد شرکت
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تر باشد رقابت در آن باید یادآور شد که هرچه این شاخص کوچکپس از بدست آوردن شاخص 

].19[تر استصنعت خاص قوي
) ضریب منفی چولگی بازده ماهانه خاص شرکت که از CRASH(ضریب چولگی منفی بازده سهام

.]30[شود ) برآورد می10رابطه (
) که برابر است با انحراف معیار بازده ماهانه خاص STD(ماهانه خاص شرکتانجراف معیار بازده

.]30[شرکت در طی سال مالی 
) که برابر است با میانگین بازده ماهانه خاص شرکت در RET(میانگین بازده ماهانه خاص شرکت

.]30[طی سال مالی
.]30[احبان سهام شرکت ) برابر با لگاریتم جمع ارزش بازار حقوق صSIZE(اندازه شرکت 

) برابر با تقسیم ارزش دفتري شرکت بر MTB(نسبت ارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان سهام
.]30[ارزش بازار شرکت است

.]30[هاي شرکت بر جمع دارایی) برابر با تسهیالت مالی تقسیمLEV(اهرم مالی 
.]t]30در سال i) برابر است با لگاریتم طبیعی سن شرکت Age(سن شرکت

.]30[بر جمع حقوق صاحبان سهام ) برابر است با سود خالص تقسیمROE(شاخص سودآوري
):CONSERVATINSM(محافظه کاري حسابداري

) است که 2009مدل استفاده شده براي محاسبه متغیر محافظه کاري حسابداري، مدل خان واتس (
زند که این براساس مدل اصالح شده باسو تخمین میشرکت محافظه کاري حسابداري را _معیار سال

)2015و روبین و زانگ،2014، دیمیتریوس و همکاران 2013مدل مطابق با پژوهش (کیم و ژانگ، 
) به شرح زیر است:14فرم جبري (در ]. 32و25،10[

بل از پایان سال مالی است. قیمت سهام نه ماه قسود هرسهم و که در آن 
ر سالدiلگاریتم طبعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري سهام شرکت:

t.نسبت ارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتi در
RET<0متغیر مجاري اگر .tدر پایان سال iهاي شرکت نسبت بدهی به دارایی.tسال

. بازده tطی سال iبازده سهام شرکت و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود.1باشد. برابر 
سهام براي دوره شروع نه ماه قبل از مالی پایان سال است و پایان دادن به سه ماه پس از مالی پایان 

سال.
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) واستخراج ضرایب 14هاي انجام شده در مدل رگرسیون ساالنه رابطه(استفاده از تخمینسپس با

) ؛ مطابق با (کیم و ژانگ، 2009موردنیاز، اندازه گیري محافظه کاري حسابداري خان و واتس (
) تخمین زده 15در رابطه (]32و25،10[) 2015و روبین و زانگ،2014؛دیمیتریوس و همکاران،2013
ست:شده ا

)15            (

گیريجامعه آماري و روش نمونه
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی جامعه آماري این پژوهش شامل شرکت

گیري هدفمند (حذف گیري از روش نمونهاست. در این پژوهش به منظور نمونه1393تا 1379سال 
اند، به هاي جامعه که داراي شرایط زیر بودهشده است، بدین منظور کلیه شرکتسیتماتیک) استفاده 

اند؛عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شده
اسفند باشد.29به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، پایان سال مالی .1
ها تولیدي باشد.به منظور همگن بودن اطالعات، فعالیت آن.2
پژوهش بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده ها طی دورهمعامالت سهام آن.3

باشد.
اطالعات مربوط به متغیرهاي انتخاب شده در این پژوهش در دسترس باشد..4
شرکت به 99هاي پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد با اعمال شرایط مذکور از بین شرکت.5

دند.عنوان نمونه آماري این پژوهش انتخاب ش
هاي پژوهشیافته

آمار توصیفی
) نشان داده شده است.2نتایج آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش در جدول(

): آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش2جدول (

انحراف کمینهبیشینهمیانهمیانگینمتغیر
معیار

NCSKEW457/0-527/3-242/4242/4-803/3
SPECIALIST565/0110496/0

OPAQUE512/0298/0705/7008/0792/0
DUALITY165/0-0195/0-524/1123/12-402/2

STD063/00599/0143/0008/00233/0
RET046/0-088/0-363/1324/0-183/0
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انحراف کمینهبیشینهمیانهمیانگینمتغیر
معیار

CRASH463/0464/3242/4242/4-792/3
SIZE578/5470/5605/7062/4663/0
AEG488/1556/1770/1778/0198/0
MTB395/2747/1886/9242/0855/1
LEV623/0644/0971/0096/0172/0
ROE377/374/0974/0727/0267/0

INTANG0083/00026/0303/00019/0
IO_CONCER0621/00071/0873/00001/0135/0

CONSERVATINSM009/0-002/0795/1409/2-200/0
ژوهشهاي پ* منبع: یافته

دهد که بیانگر پارامترهاي توصیفی ) آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان می2جدول (
، هاي مرکزيبراي هر متغیر به صورت مجزاست. این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به شاخص

پراکندگی نظیر هاي چنین اطالعات مربوط به شاخصنظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و هم
ترین شاخص مرکزي میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل انحراف معیار است. مهم

هاست. براي مثال میانگین متغیر اهرم توزیع است و شاخص مناسبی براي نشان دادن مرکزیت داده
به این متغیر حول این هاي مربوط دهد بیشتر دادهاست که نشان می623/0) برابر است با LEVمالی (

دهد. همان هاي مرکزي است که وضعیت را نشان میاند. میانه یکی دیگر از شاخصنقطه تمرکز یافته
- که نشان می470/5) برابر با sizeشود، میانه متغیر اندازه شرکت () مشاهده می2گونه که در جدول (

ر از این مقدار هستند. به طور کلی، ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتدهد نیمی از داده
ها ها با یکدیگر یا میزان پراکندگی آنپارامترهاي پراکندگی معیاري براي تعیین میزان پراکندگی داده

ترین پارامترهاي پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر نسبت به میانگین است از جمله مهم
هاي نامشهود و براي متغیر نسبت دارایی803/3) برابر NCSKEWبراي متغیر ضریب چولگی منفی (

دهد در بین متغیرهاي است که نشان می019/0) برابر با INTANGهاي (به مجموع دارایی
- به ترتیب داراي بیشترین و کمترین میزان پراکندگی هستند. همINTANGو NCSKEWپژوهش،

هاي هاي پرت بر نتایج پژوهش، کلیه دادهر دادهچنین، الزم به توضیح است به منظور اجتناب از تأثی
.اندپرت متغیرها در سطح یک درصد حذف شده
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آمار استنباطی
هاي تابلویی با لیمربه منظور بررسی استفاده ازروش دادهFقبل از برازش الگوها الزم است تا آزمون 

Fنتایج حاصل از آزمون .جام شودهاي ترکیبی براي الگوهاي مزبور اناثرات ثابت در مقابل روش داده

) نشان داده شده است.3لیمر براي الگوهاي مزبوردر جدول (
لیمر براي الگوهاي پژوهشF): نتایج آزمون 3جدول (

روش پذیرفته شدهسطح خطاآمارهالگوي مورد بررسی
الگوي اثرات تابت910/1000/0)1الگوي شماره (
الگوي اثرات ثابت0578/2000/0)2الگوي شماره (

هاي پژوهش* منبع: یافته
لیمر براي تمامی الگوها، الزم است براي انتخاب از بین الگوي Fبا توجه به آماره و سطح خطاي آزمون 

هاي تابلویی با اثرات تصادفی، آزمون هاسمن نیز انجام شود. نتایج هاي تابلویی با اثرات ثابت یا دادهداده
) نشان داده شده است.4ن نیز در جدول (مربوط به آزمون هاسم

): نتایج آزمون هاسمن براي الگوهاي پژوهش4نگاره(
روش پذیرفته شدهسطح خطاآمارهالگوي مورد بررسی

الگوي اثرات ثابت316/16100/0)1الگوي شماره (
الگوي اثرات ثابت951/182000/0)2الگوي شماره (

هاي تحقیق* منبع: یافته
هاي تابلویی با ) قابل مشاهده است، نتایج حاکی از آن است که الگوي داده4طور که در جدول(همان

) روش ارجح است؛بنابراین، در ادامه به تخمین الگوهاي پژوهش با توجه به 2و1اثرات ثابت براي الگوي (
هاي وش داده) با ر6و5روش ارجح پرداخته شد. حال در ادامه نتایج تخمین الگوي پژوهش در جدول (

تابلویی با اثرات ثابت نشان داده شده است.
)1): نتایج حاصل از برآورد الگوي (5جدول (

سطح خطاآماره تیضریب متغیرمتغیر
933/11428/1153/0

SPECIALIST088/1-536/2-0115/0
OPAQUE372/0415/20161/0
DUALITY0387/0124/1260/0

CRASH006/0520/1128/0
STD044/2319/0749/0
RET321/-338/0-734/0
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سطح خطاآماره تیضریب متغیرمتغیر
SIZE399/0-911/0-362/0
AEG301/16-516/2-0122/0
MTB216/0725/2006/0
LEV384/1296/1195/0
ROE190/1499/1134/0

INTANG925/16-633/4-000/0
IO_CONCER348/5-512/2-0123/0

CONSERVATINSM008/2-330/2-020/0
462/0ضریب تعیین

349/0ضریب تعیین تعدیل شده
356/2واتسون- ي دوربینآماره

F088/4ي آماره
F000/0ي احتمال آماره

هاي پژوهش* منبع: یافته
) و سطح خطاي 088/4بدست آمده (Fي) و با توجه آماره5با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول (

- توان ادعا کرد که در مجموع الگوي پژوهش از معناداري باالیی برخوردار است. هم، می)000/0آن (

درصد است، 34) که برابر 1چنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده براي الگوي(
درصد تغییرات متغیر 34توان بیان کرد که در مجموع متغیرهاي مستقل و کنترل پژوهش بیش از می

است، 356/2ي دوربین واتسون که برابر دهند. افزون بر این، با توجه به مقدار آمارهرا توضیح میوابسته 
هاي الگو وجود ندارد.ماندهي اول میان باقیتوان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبهمی

)2): نتایج حاصل از برآورد الگوي (6جدول (
سطح خطاآماره تیضریب متغیرمتغیر

267/24132/210334/0
SPECIALIST006/1-641/2-0085/0

OPAQUE621/0173/20063/0
SPECIALIST* OPAQUE513/0-267/2-0302/0

DUALITY0283/0894/0371/0
CRASH0623/0409/1152/0
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سطح خطاآماره تیضریب متغیرمتغیر
STD805/3541/0587/0
RET239/-680/0-488/0
SIZE496/0-084/1-278/0
AEG756/15-332/2-0201/0
MTB225/0300/30010/0
LEV109/1509/1131/0
ROE288/1539/1124/0

INTANG481/14-528/3-0005/0
IO_CONCER847/4-277/2-0232/0

CONSERVATINSM022/2-405/2-0165/0
467/0ضریب تعیین

353/0ضریب تعیین تعدیل شده
343/2واتسون- ي دوربینآماره

F125/4ي آماره
F000/0ي احتمال آماره

هاي پژوهش* منبع: یافته
) و سطح خطاي 125/4بدست آمده (Fي) و با توجه آماره6با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول (

- توان ادعا کرد که در مجموع الگوي پژوهش از معناداري باالیی برخوردار است. هم)، می000/0آن (

توان درصد است، می35جه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده براي الگو که برابر چنین، با تو
درصد تغییرات متغیر وابسته را 35بیان کرد که در مجموع متغیرهاي مستقل و کنترل پژوهش بیش از 

توان است، می343/2ي دوربین واتسون که برابر دهند. افزون بر این، با توجه به مقدار آمارهتوضیح می
هاي الگو وجود ندارد.ماندهي اول میان باقیادعا کرد که خود همبستگی مرتبه

پژوهشنتایج آزمون فرضیه
آزمون فرضیه اول

پردازد. با فرضیه اول به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر خطر سقوط آتی قیمت سهام می
)، ضریب متغیر تخصص حسابرس در صنعت 1) از برآورد الگو(5توجه به نتایج بدست آمده در جدول (

05/0که کمتر از سطح خطاي 0115/0آن که برابر با P-Valueاست و با توجه به - 088/1برابر 
است؛ بنابراین، ضریب منفی متغیر نشان دهنده آن است که افزایش تخصص حسابرس در صنعت، خطر 

شود. در نتیجه، این گزارشگري مالی میسقوط آتی قیمت سهام را کاهش داده و سبب بهبود در کیفیت
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گیرد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی مورد تأیید قرار می95/0فرضیه در سطح اطمینان 

) مطابقت دارد.2015نظري و با پژوهش روبین و زانگ (
آزمون فرضیه دوم

پردازد. با یمت سهام میفرضیه دوم به بررسی تأثیر عدم شفافیت اطالعات مالی بر خطر سقوط آتی ق
)، ضریب متغیر عدم شفافیت اطالعات مالی 1) از برآورد الگوي(5توجه به نتایج بدست آمده در جدول (

است؛ 05/0که کمتر از سطح خطاي 0161/0برابر با آن کهP-Valueاست و با توجه به 372/0برابر 
عدم شفافیت اطالعات مالی، خطر سقوط بنابراین، ضریب مثبت متغیر نشان دهنده آن است که افزایش

شود. در نتیجه، این آتی قیمت سهام را افزایش داده و سبب کاهش در کیفیت گزارشگري مالی می
گیرد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی مورد تأیید قرار می95/0فرضیه در سطح اطمینان 

) مطابقت دارد.2015نظري و با پژوهش روبین و زانگ (
آزمون فرضیه سوم

فرضیه سوم به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطالعات مالی و 
)، 2) از برآورد الگوي(6پردازد. با توجه به نتایج بدست آمده در جدول (خطر سقوط آتی قیمت سهام می

آن که برابر با P-Valueاست و با توجه به -513/0ضریب متغیر تخصص حسابرس در صنعت برابر 
است؛ بنابراین، ضریب منفی متغیر نشان دهنده آن است که 05/0که کمتر از سطح خطاي 0302/0

افزایش تخصص حسابرس در صنعت عدم شفافیت اطالعات مالی را کاهش داده و سبب کاهش خطر 
- تأیید قرار میمورد95/0شود. در نتیجه، این فرضیه در سطح اطمینان سقوط آتی قیمت سهام می

) مطابقت دارد.2015گیرد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی نظري و با پژوهش روبین و زانگ (
نتیجه گیري و پیشنهادها

نتیجه گیري
در این مطالعه به بررسی اینکه آیا کیفیت باالي حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطالعاتی موجب افزایش 

شود پرداخته شد. بدین منظور جه کاهش خطر سقوط آتی قیمت سهام میکیفیت حسابداري و در نتی
هاي موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سه فرضیه براي بررسی این موضوع تدوین و داده

نتایج بدست آمده از تخمین مدل پژوهش نیز بیانگر آن است؛که عدم شفافیت اطالعات مالی تاثیر 
سقوط آتی قیمت سهام دارد؛ یعنی در صورت وجود عدم شفافیت در مثبت معناداري بر خطر 

- گزارشگري مالی مدیران به علل متعدد، از جمله حفظ شغل خود، از افشاي اخبار منفی خودداري می

کنند. با ادامه روند عدم افشاي اخبار منفی، این نوع اطالعات در داخل شرکت انباشت شده و هنگامی 
- چنین نتایج پژوهش نشان میگردد.همشود، به سقوط قیمت سهام منجر میار میکه به یکباره وارد باز

دهد که تخصص حسابرس تاثیر منفی معناداري بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد. و عالوه براین 
دهد که تخصص حسابرس تاثیر منفی معناداري بر رابطه بین عدم شفافیت نتایج پژوهش نشان می

سقوط آتی قیمت سهام دارد.بنابراین، تخصص حسابرس در صنعت سبب افزایش اطالعات مالی و خطر
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کیفیت حسابرسی و در نتیجه، افزایش کیفیت حسابرسی با توجه به تأثیري که بر افزایش شفافیت 

- محیط گزارشگري دارد سبب کاهش عدم قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی در ارتباط با سهام شرکت می

دم قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی در ارتباط با سهام شرکت کاهش یابد موجب شود. لذا، زمانی که ع
شوند گذاران در بازار براي سهام خود قائل میگذاري با ارزشی که سرمایهشود تا ارزش ذاتی سرمایهمی

نزدیک بوده لذا سبب نزدیکی ارزش واقعی سهام و ارزش مورد انتظار سهامداران شده که در نهایت 
دهد که بین محافظه چنین نتایج پژوهش نشان میشود. همه کاهش سقوط آتی قیمت سهام میمنجر ب

کاري حسابداري و خطر سقوط آتی قیمت سهام رابطه منفی و معناداري وجود دارد، مطابق با پژوهش 
)؛ بدین معنی است که 2015و روبین و زانگ، 2014؛ دیمیتریوس و همکاران،2013(کیم و ژانگ، 

هاي مدیریت را جهت تسریع در افشاي ها و تواناییعنوان یک مکانیزم راهبردي، انگیزهکاري به همحافظ
ي الزام به واسطهکاري بهچنین محافظهکند. هماخبار خوب و تأخیر در افشاي اخبار بد محدود می

ناسایی اخبار بد بهها، منجر به تسریع در شقابلیت تأیید پذیري نامتقارن براي شناسایی سودها و زیان
هاي مدیران را براي عدم شود. این موضوع، انگیزهعنوان سود میعنوان زیان نسبت به اخبار خوب به 

کند. در نتیجه اخبار بد نسبت به اخبار خوب افشاي اخبار بد و تسریع در افشاي اخبار خوب محدود می
شود و موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی و در نتیجه تر وارد بازار میاي به هنگامگونهتأیید، بهغیر قابل

شود. موجب کاهش خطر سقوط آتی قیمت سهام می
هاي پژوهش محدودیت

هاي پژوهش حاضر به شرح زیر است:ترین محدودیتمهم
ي وجود تورم که ممکن است بر نتایج پژوهش مؤثر هاي مالی به واسطهعدم تعدیل اقالم صورت.1

باشد.
عضی از عوامل مؤثر بر نتایج پژوهش از جمله تأثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادي، عدم کنترل ب.2

شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی، قوانین و مقررات و... خارج از دسترس پژوهشگر بوده و 
ممکن است بر بررسی روابط اثرگذار باشد.

شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته 99هاي مربوط به پژوهش حاضر با استفاده از داده.3
ها گذاري، لیزینگ و بیمه به علت ماهیت خاص فعالیت آنهاي سرمایهپذیرفته شده است و شرکت

اند، از این رو این نتایج بدست آماده قابلیت تعمیم به تمامی از جامعه آماري کنار گذاشته شده
ها را ندارد.شرکت
هاي پژوهش پیشنهاد

ي معنادار میان برخی متغیرهاي هاي پژوهش مبنی بر وجود رابطهیج آزمون فرضیهبا توجه به نتا
شود استفاده کنندگان این نکته را حسابداري و حسابرسی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام پیشنهاد می

هاي خود مد نظر قرار دهند. در تصمیم
هاي مختلف به ید سهام شرکتشود هنگام خربه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار توصیه می

ي حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم ي موسسهمعیارهاي کیفیت حسابرسی (اندازه
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ها هاي مالی شرکتانتخاب حسابرس) توجه جدي شود زیرا یکی از عوامل موثر در مطلوبیت ارائه گزارش

ها است.به بازار، تاثیر و نظارت حسابرس مستقل بر آن
هاي شود تا در راستاي ارائه گزارشهاي بورس اوراق بهادار تهران توصیه میمدیران شرکتچنین بههم

تر تر به بازار سعی نمایند به معیارهاي کیفیت حسابرسی توجه کرده تا خدمات با کیفیتمالی با کیفیت
د و سرمایه ها بهبود یاباز سوي آنان را مدنظر قرار دهند زیرا هر چه کیفیت گزارشگري مالی شرکت

تواند در جهت تامین نیازهاي تر میگذاران اعتماد بیشتري به شرکت داشته باشند، آن شرکت راحت
مالی خود اقدام به تامین مالی از طریق بازار سهام بنمابد.

ي راه مستلزم انجام شود و ادامهافزون بر این، با انجام هر پژوهش، راه به سوي مسیري جدید باز می
شود:هاي به شرح زیر پیشنهاد میي دیگري است؛ بنابراین، انجام پژوهشهاپژوهش

ي حسابرسی مستقل و خطر سقوط قیمت سهام.بررسی ارتیاط میان حق الزحمه
.بررسی تأثیر دیگر معیارهاي کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام
ر سقوط قیمت سهامبررسی عوامل راهبري شرکتی و ساختار مالکیت و تأثیر آن بر خط.
بررسی تاثیر کیفیت گزارشگري مالی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام.
اند. از این ي آماري به صورت یکجا برآورد شدهپژوهش براي تمامی صنایع عضو نمونههاي اینمدل

هاي این پژوهش را براي صنایع مختلف به هاي آتی هر یک از مدلشود در پژوهشرو، پیشنهاد می
یک برآورد شود.تفک
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Prior research suggests that the Industry specialization auditors increase audit
quality. Also, expected auditors through their information intermediary and
corporate governance roles, decrease crash risk by decreasing agency costs, aligning
interests of managers and investors, decreasing malfeasance by managers,
improving operations, quality financial reporting. So, the aim of this study is to
investigate the effect of Industry specialization on auditor connection with
accounting opacity   and stock price crashes of listed companies in Tehran Stock
Exchange. For this purpose three hypotheses are developed and data on the 99
companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1384 to 1393 were analyzed.
This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and
tests. The results showed that the concentration Accounting opacity has significant
positive impact and Industry specialization on auditor has a significant negative
impact stock price crashes .also Industry specialization on auditor has significant
negative impact the relationship between Accounting opacity and stock price
crashes.

Keywords: Stock Price Crashes, Accounting Opacity and Industry Specialization on
Auditor.
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