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Abstract
Women auditors have an important role in identifying and preventing opportunistic behaviors
of managers, strengthening the transparency of the information environment and the quality of
financial reporting due to being risk-averse and having high ethical principles, as well as the
high risk of litigation with more effort and diligence in conducting audits. They prevent the
accumulation of negative information and news, which can ultimately control the risk of future
stock price falls. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of the gender
of the partner of the auditing firm on the risk of future fall of the company›s stock price. To test
the research hypothesis, the financial information of the companies listed on the Tehran Stock
Exchange between 2014 and 2019 and for the final sample consisting of ۱۵۵ companies was
selected. After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis and
control of fixed effects at the industry and year level were used to test the research hypotheses.
The research findings indicate that the gender of the auditing firm›s partner has a negative effect
on the risk of future fall of the company›s stock price. Based on the findings, shareholders and
other voters in the annual general corporation of companies to reduce the risk of falling stock
prices in the future, choose auditing firms that have a female partner. This research, in addition
to expanding the limited theoretical foundations in the field of gender of the auditing firm
partner by monitoring risk reduction, provides sustainable growth for the company.
Key Words: Gender, auditor partner, future stock price crash risk, negative information and
news.
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چکیده
زنان حسابرس به دلیل ریسکگریز بودن و داشتن اصول اخالقی باال و همچنین ریسک باالی دادرسی با تالش
و رسیدگی بیشتر در انجام حسابرسی ،نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری از رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران،
تقویت شفافیت محیط اطالعاتی و کیفیت گزارشگری مالی دارند و مانع تجمیع تودهای از اطالعات و اخبار منفی
میشوند که درنهایت میتواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کنترل کند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر
جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است .برای آزمون فرضیهی پژوهش
از اطالعات مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۸و برای نمونهی
نهایی متشکل از  ۱۵۵شرکت انتخاب گردید .پساز اندازهگیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی
ی پژوهش استفاده شده است.
چند متغیره و کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سال ،برای آزمون فرضیهها 
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام
شرکت تأثیر منفی دارد .بر اساس یافتهها ،سهامداران و سایر رأی دهندگان در مجمع عمومی سالیانهی شرکتها
بهمنظور کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در آینده ،مؤسسات حسابرسی که دارای شریک زن هستند را انتخاب
کنند .این پژوهش عالوه بر گسترش مبانی نظری محدود موجود درزمینهی جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی با
نظارت بر کاهش ریسک ،رشد پایدار را برای شرکت فراهم میآورد.
واژههای کلیدی :جنسیت ،شریک حسابرس ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام ،اطالعات و اخبار منفی.
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین مسائل اثباتشده در بازارهای مالی پس از رسواییهای مالی شرکتهای بزرگ
در دهههای اخیر ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها است که باعث آسیب بزرگ به عملیات
اجتماعی و اقتصادی که تحت تأثیر ثبات مالی است وارد میشود (مرادزاده فرد۱۳۹۹ ،؛ ژائو و
هانگ .)۲۰۱۹،با توجه به اهمیتی که سرمایهگذاران برای بازده سهام خود قائل هستند ،پدیده
سقوط قیمت سهام منجر به کاهش شدید بازده سهام میشود (فروغی ،ساکیانی .)۱۳۹۶ ،سقوط
قیمت سهام شرکت به پدیدهای اشاره دارد که در آن قیمت سهام به دلیل اطالعات و اخبار منفی
و ناخوشایند انباشتهشده بیشازحد توسط مدیران ،بهصورت ناگهانی و یکباره در بازار سرمایه
افشاء میشود (پارک ،جانگ )۲۰۱۷ ،و بهعنوان پدیدهای مترادف با چولگی منفی در بازده سهام
تعریف میشود (هاتن و همکاران .)۲۰۰۹ ،از نظر مفهومی ،ریسک سقوط قیمت سهام ،بر این
استدالل استوار است كه مدیران تمایل دارند از افشاء اطالعات و اخبار منفی برای مدت طوالنی
خودداری كنند و اجازه دهند اطالعات و اخبار منفی ذخیره شوند .اگر مدیران با موفقیت مانع
از ورود اطالعات و اخبار منفی به بازار سهام شوند ،توزیع بازده سهام نامتقارن میشود .وقتی
رویدادهای منفی آستانهای رخ میدهد ،بالفاصله اثر آن در بازار آشکار میشود و منجر به افت
زیاد قیمت سهام میشود (فروغی ،ساکیانی۱۳۹۶ ،؛ حبیب و همکاران.)۲۰۱۸ ،
سقوط قیمت سهام نهتنها باعث از بین رفتن سریع ثروت سرمایهگذاران و سهامداران شده
بلکه باعث کاهش اشتیاق سرمایهگذاری آنها نیز میشود و توسعهی پایدار و سالمت اقتصاد
واقعی را نیز به خطر میاندازد .تحقیقات زیادی ،عوامل تعیینکنندهی ریسک سقوط قیمت
سهام را بررسی کردند و این نظر را قبول میکنند که وقتی شرکتها گزارش مالی مبهمتر و
فضای اطالعاتی شفافیت کمتری دارند ،ریسک افزایش مییابد .زیرا این عوامل منجر به احتکار
اطالعات و اخبار منفی میشود (هاتن و همکاران .)۲۰۰۹ ،هاتن و همکاران ( )۲۰۰۹رابطهی
بین شفافیت گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام را بررسی كردند و دریافتند كه شركتهایی
که محیط اطالعاتی آنها از شفافیت برخوردار نیست بیشتر در معرض سقوط قیمت سهام قرار
دارند .از منظر حاکمیت شرکتی تحقیقات قبلی نشان میدهد که حاکمیت شرکتی قوی میتواند
خطر سقوط را کاهش دهد (آندرئو و همکاران .)۲۰۱۷ ،از آنجاکه مکانیسمهای حاکمیت شرکتی
تأثیر بسزایی در افشاء مالی و کیفیت گزارشگری دارند (الرکر و همکاران۲۰۰۷ ،؛ بی دارد و
همکاران۲۰۰۴ ،؛ زی و همکاران )۲۰۰۳ ،حسابرس مستقل بهعنوان یکی از ويژگیهای مکانیسم
نظارت خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی در جلوگیری از رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران
در انباشت اطالعات و اخبار منفی دارند (هارپر و همکاران.)۲۰۲۰ ،
حسابرسان مستقل بهعنوان یکی از مکانیزمهای نظارتی خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی در
اعتباردهی به گزارشها و فعالیتهای هیئتمدیره دارند (فنگ و همکاران۲۰۰۹ ،؛ لی و همکاران،
۲۰۱۹؛ هارپر و همکاران .)۲۰۲۰ ،حسابرسان بهعنوان اعتباردهندگان به اطالعات مالی ،میتوانند
ریسک سقوط قیمت سهام را از طریق کاهش هزینههای نمایندگی ،کاهش رفتارهای فرصتطلبانه
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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توسط مدیران ،ارتقای تصمیمات عملیاتی و کاهش تضاد منافع تعدیل نمایند (نصیر زاده و همکاران،
 .)۱۳۹۸حسابرسان به دلیل شکایت و دادخواهی علیه آنان و شرکای مؤسسهی حسابرسی توسط
سهامداران یا سایر ذینفعان ،تالش بیشتری برای شناسایی رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران
بهمنظور کسب مزایای پولی و غیرپولی انجام میدهند تا از این طریق با دوری از شکایت علیه آنان و
همچنین کاهش ریسک دادرسی ،از سقوط قیمت سهام که باعث از دست رفتن سرمایهی سهامداران
و سایر ذینفعان میشود ،جلوگیری کند (کیم ،ژانگ.)۲۰۱۶ ،
جنسن و مکلینگ ( )۱۹۷۶و واتس و زیمرمن ( )۱۹۹۰بیان میکنند :حسابرس مستقل بهعنوان
یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی وظیفهی مهمی در خصوص اطمینان در ارائهی کیفیت
گزارشگری مالی و شفافیت در ارائهی اطالعات ارائهشده توسط مدیران بهمنظور کاهش مشکالت
نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی بر عهده دارد .همچنین پردازش و قضاوتهای انجامشده
در خصوص گزارش و فعالیتهای هیئتمدیره بر اساس جنسیت حسابرسان متفاوت است و
بیان نمودند که انجام حسابرسی توسط زنان عالوه بر بهبود شفافیت باعث کاهش رفتارهای
فرصتطلبانهی مدیران میشود (لی و همکاران۲۰۱۹ ،؛ ایتتونین و همکاران. )۲۰۱۳ ،
مطالعات پیشین (برناردی و آرنولد۱۹۹۷ ،؛ شوبرت۲۰۰۶ ،؛ هاس و سولبرگ۲۰۰۶ ،؛ گلد و
همکاران )۲۰۰۹ ،نشان دادند که زنان در مقایسه با مردان نسبت به مسئولیتهای خود انتظارات
بیشتری دارند و از ریسکپذیری اجتناب میکنند درنتیجه بهمنظور جلوگیری از دادخواهی و
شکایت علیه آنان ،تالش و زمان بیشتری را برای جمعآوری و رسیدگی به شواهد صرف میکنند
که درنهایت باعث بهبود در ارزش اطالعات حسابداری میشود.
شرکای حسابرسی زن رسیدگیهای خود را باکیفیت باالتر برای حمایت سرمایهگذاران انجام
میدهند ،بنابراین حسابرسان زن بهطور اخالقی از منافع سرمایهگذاران محافظت میکنند و
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط شریک حسابرس زن ،سیگنالهایی را در قالب اطالعات
مثبت برای حمایت از منافع سرمایهگذاران فراهم میآورد (کائو و همکاران۲۰۱۶ ،؛ پنگابان.)۲۰۲۰ ،
ژانگ و همکاران ( )۲۰۱۷دریافتند که حمایت از سرمایهگذاران از سقوط قیمت سهام جلوگیری
میکند ،زیرا مانع از تقلب و پنهان کردن اطالعات و اخبار منفی توسط مدیران میشود .با توجه به
استداللهای باال ،انتظار میرود وجود حسابرس زن بهعنوان شریک مؤسسهی حسابرسی ،به دلیل
در نظر گرفتن منافع سهامداران ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام در یک شرکت را کاهش دهد .در
این پژوهش سعی بر آن است که تأثیر جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی
قیمت سهام مورد بررسی قرار گیرد .تحقیق حاضر در پی یافتن شواهد تجربی جهت پاسخ به این
سؤال اصلی تحقیق است که آیا جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت
سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟ این مطالعه
به چند روش مشخص ،کمککنندهی ادبیات مرتبط با جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی و
ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت است .اول اینکه ،پژوهش حاضر از این حیث دارای اهمیت
است که ادامهدهندهی پژوهشهای محدود در مورد جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی (بیگی،
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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بخشینژاد )۱۳۹۶ ،در ایران میباشد و ازاینرو ،تکمیلکنندهی مطالعات قبلی در مورد جنسیت
شریک مؤسسهی حسابرسی است و منجر به گسترش ادبیات در ارتبـاط بـا تنـوع جنسيتي ،اخالق
و رفتار زنان در حسابرسی در کشورهای درحالتوسعه ازجمله بازار سرمایهی نوظهور ایران میشود.
دوم اينكه ،با توجه به تفاوت قـوانين و سـاختار محيطـي كشـور ايـران نسبت به ساير كشورها
ی گذشته ،نتايج پژوهش ميتواند موجب
و افزایش حضور زنـان در حرفهی حسابرسی طي ده ه 
گسترش مباني نظري پژوهشهـاي گذشـته شود .سوم اینکه ،پژوهشهای گذشته به بررسی تأثیر
جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی تعدیلشده (کارجاالینن و همکاران،
 ،)۲۰۱۸مدیریت سود (نخیلی و همکاران ،)۲۰۲۱ ،کیفیت حسابداری (رونی ،)۲۰۲۱ ،کیفیت
اقالم تعهدی (سوپریانتو۲۰۲۰ ،؛ ایتتونین و همکاران،)۲۰۱۳ ،کیفیت حسابرسی (لی و همکاران،
 )۲۰۱۹پرداختند اما تاکنون پژوهشی به بررسی جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک
سقوط آتی قیمت سهام نپرداخته است .چهارم اینکه ،نتایج پژوهش نشاندهنده این موضوع است
که وجود شریک حسابرس زن در فرآیند حسابرسی تا چه اندازه میتواند موجب تقویت حاکمیت
شرکتی در حل مشکالت نمایندگی و حمایت بهتر از سهامداران و درنهایت ایجاد ارزش در شرکت
گردد .پنجم اینکه ،مطالعهی حاضر به ادبیات رو به رشدی که عوامل تعیینکنندهی ریسک سقوط
آتی قیمت سهام شرکتها را بررسی میکند ،میافزاید .این موضوع بهعنوان یک دستاورد علمی
میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار سرمایه ،تدوینکنندگان
استانداردهای حسابداری و سایر استفادهکنندگان اطالعات حسابداری قرار دهد .درنهایت ،نتایج این
پژوهش میتواند ایدههای جدیدی را برای انجام پژوهشهای آتی در حوزه تأثیر جنسیت شریک
مؤسسات حسابرسی بر برونداد مالی شرکتها پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظری و فرضیهی پژوهش
 -2-1ریسک سقوط قیمت سهام
ریسک سقوط قیمت سهام به معنای کاهش ناگهانی قیمت سهام در بازار سرمایه است و بهعنوان
یکی از انواع ریسکهای مرتبط با سهامداران ،زمانی اتفاق میافتد که قیمت سهام از نظر آنها دارای
حباب و غیرواقعی باشد (حیدرزاده هنزائی ،حسین زاده ظروفچی .)۱۳۹۸ ،حباب در قیمت سهام از
اختالف بین ارزش بنیادی سهام شرکت و ارزش بازار تعیینشده در بازار سهام شرکت ایجاد میشود
که ناشی از مدیریت اطالعات محرمانه و خصوصی توسط مدیران است .وقتی مدیران تصمیم میگیرند
اطالعات و اخبار منفی شرکت را پنهان کنند این اطالعات و اخبار منفی انباشتهشده و هنگامیکه
اطالعات و خبر منفی به نقطه اوج خود میرسد نگهداری آن برای مدت زمان بیشتر به دلیل پرهزینهتر
بودن آن غیرممکن است .درنتیجه اطالعات و اخبار منفی یکباره وارد بازار سرمایه و منجر به ترکیدن
ب قیمت سهام و سقوط قیمت سهام میشود (ولیان و همکاران۲۰۲۱ ،؛ مظاهری سیچانی و
حبا 
محمدی خشویی .)۱۳۹۹ ،ازاینرو هاتن و همکاران ( )۲۰۰۹ریسک سقوط قیمت سهام را بهعنوان یک
تغییر منفی بزرگ و غیرمنتظره در قیمت سهام بدون رویداد مهم اقتصادی تعریف کرده است .مطابق
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با تئوری نمایندگی ،احتکار اطالعات و اخبار منفی ناشی از مشکالت نمایندگی است و منجر به عدم
تقارن اطالعات و ریسک سقوط آتی قیمت سهام میشود (جین ،مایرز .)۲۰۰۶ ،از نظر مفهومی ،ریسک
سقوط قیمت سهام ،بر این استدالل استوار است كه مدیران فرصتطلب بهمنظور کسب پاداش بیشتر
تمایل دارند از افشاء اطالعات و اخبار منفی برای مدت طوالنی خودداری كنند و اجازه دهند خبرهای
منفی ذخیره شوند (کوتاری و همکاران.)۲۰۰۹ ،
 -2-2جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام
مطالعات قبلی نشان دادند حاکمیت شرکتی قوی میتواند ریسک سقوط آتی قیمت سهام
شرکتها را کنترل کند (آندرئو و همکاران .)۲۰۱۷ ،حسابرسان مستقل بهعنوان یکی مؤلفههای
نظارتی خارجی مکانیسم حاکمیت شرکتی تواناییها و فرصتهای مدیران را برای نگهداری و
عدم افشاء اطالعات و اخبار منفی محدود کرده و بر ریسک سقوط سهام تأثیرگذار است (هارپر
و همکاران.)۲۰۲۰ ،
اوالً) جنسیت شریک حسابرس با بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش
ریسک سقوط قیمت سهام شرکت میشود .بهطوریکه شواهد نشان میدهد زنان به دلیل ریسک
گریز بودن تالش و دقت بیشتری از خود نشان میدهند و آنها را به درجه باالتری از مسئولیت
پاسخ میدهند (آدامز ،فریرا .)۲۰۰۹ ،درنتیجه باید انتظار کیفیت باالتری از حسابرسی را همراه
با افزایش کیفیت اقالم تعهدی را در پی داشت (ایتتونین ،واهاما۲۰۱۳ ،؛ لی و همکاران۲۰۱۹ ،؛
سوپریانتو و همکاران .)۲۰۲۰ ،همچنین ،مایرز -لویوند ،استرنتال ( )۱۹۹۱بیان میکند حسابرسان
زن نسبت به حسابرسان مرد در تجزیهوتحلیل اطالعات موجود و تصمیمگیری هوشیارتر هستند،
درنتیجه این اقدام آنها باعث افزایش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات مالی میشود .آدامز و
همکاران ( )۲۰۱۰استدالل میکند که حسابرس زن نسبت به مرد دارای تفکر مستقلی است و از آن
جا که این ویژگیها برای یک سازوکار نظارتی مهم است درنتیجه داشتن یک شریک حسابرسی زن
میتواند کیفیت کار تیم حسابرسی را تقویت کند .عالوه بر این،اسچوبرت ( )۲۰۰۶بیان میکند زنان
به دلیل ریسک گریز بودن رفتارهای کمخطرتری را درزمینهی مالی از خود نشان میدهند و مانع
کاهش کیفیت اطالعات مالی میشوند .تفاوت در رفتار ریسک گریزی ممکن است حاکی از آن باشد
که یک شریک حسابرسی زن میتواند بهطور ذاتی گروه را تشویق کند که از روشهای گزارشگری
محافظهکارانهتری در انجام رسیدگی و قضاوتهای حسابرسی با ریسک کمتری انجام دهند.
ضمن اینکه چانگ و مونرو ( )۲۰۰۱دریافتند حسابرسان زن در مقایسه با حسابرسان مرد اطالعات
واحد مورد رسیدگی را بهطور دقیق مورد حسابرسی قرار میدهند و در قضاوتهای حسابرسی از
کارایی بیشتری برخوردار هستند و تحریفات بالقوه بیشتری را نسبت به مردان به دلیل توجه
بیشتر به مسائل اخالقی کشف میکنند (بریش ،برانسون۲۰۰۹ ،؛ اودانل ،جانسون .)۲۰۰۱ ،همچنین
حسابرس زن کمتر درگیر برخی رفتارهای غیراخالقی میشود که کیفیت کار خود را کاهش دهد و
این امر منجر به کاهش استقالل حسابرس شود (سوئینی و همکاران .)۲۰۱۰ ،بنابراین ،قابلقبول است
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که گزارش حسابرسی امضاشده توسط شریک حسابرسی زن موجب بهبود کیفیت اطالعات مالی شده
که این بهبود کیفیت اطالعات مالی در تصمیمگیری سهامداران و سایر ذینفعان در ارزشیابی شرکت،
یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام است (لدمری ،چندرن.)۲۰۱۸ ،
ثانیاً) جنسیت شریک حسابرس با کاهش رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران منجر به کاهش
ریسک سقوط قیمت سهام شرکت میشود .بایرنس و همکاران ( )۱۹۹۹نشان دادند زنان به دلیل
ریسکگریز بودن و داشتن اصول اخالقی ،در انجام حسابرسی محافظهکارتر هستند و استقالل
بیشتری نسبت به مردان دارند و همچنین تمایل بیشتری به رعایت قوانین ،مقررات و پردازش
اطالعات بهطور جامع دارند .بنابراین حسابرسان زن عملکرد بهتری داشته و درنتیجه عالوه بر
بهبود کیفیت گزارشگری مالی اقدامات حسابرس زن باعث کاهش رفتارهای فرصتطلبانهی
مدیران میشود (کارلیان ،نیسکانن .)۲۰۱۸ ،عالوه بر این ،مطالعات قبلی نشان میدهد که زنان
هنگام تصمیمگیری ،سطح مقبولیت کمتری نسبت به فرصت-طلبی دارند (کریشنان ،پارسونز،
 .)۲۰۰۸این موارد از مطالعات دیگری پشتیبانی میکنند که نشان میدهد زنان در برابر رفتار
فرصتطلبانه نسبت به مردان تحمل کمتری دارند .با توجه به این ویژگی ،یک تیم حسابرسی
به سرپرستی یک شریک حسابرسی زن بهاحتمال زیاد رفتار فرصتطلبانهی مدیران را که در
صورتهای مالی منعکس میشود ،به حداقل میرساند (سوپریانتو وهمکاران.)۲۰۲۰ ،
بنابراین ،ما از حسابرسان زن انتظار داریم از سبک محافظهکارتری برخوردار و نسبت به افشاء
اطالعات مالی حساستر باشند و انگیزهی مدیران واحد مورد رسیدگی را برای پنهان کردن
اطالعات و اخبار منفی مهار کنند .ازاینرو با توجه به مبانی نظری مطرحشده انتظار میرود وجود
زنان در مؤسسات حسابرسی بهعنوان شریک مؤسسه ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت را
کاهش دهد .لذا فرضیهی پژوهش بهصورت زیر بیان میگردد:
فرضیه :جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش میدهد.
 -3روش پژوهش
 -3-1جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دورهی زمانی  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۳است .نمونهی آماری پژوهش شامل شرکتهایی است که حائز
شرایط ذیل باشند:
 -۱شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال  ۱۳۹۲بوده
و تا پایان سال  ۱۳۹۸نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 -۲بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد.
 -۳طی دوره موردنظر ،تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 -4جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به
علت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیهی شرکتها در جامعهی آماری منظور نشدهاند).
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پس از اعمال محدودیتهای یادشده ،تعداد  ۱۵۵شرکت (مطابق جدول  )۱بهعنوان
نمونهی آماری پژوهش انتخاب شدند .دادههای پژوهش حاضر با مراجعه بهصورتهای مالی و
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
موجود در سامانهی کدال ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار ،جامعهی حسابداران رسمی ،نرمافزار
رهآورد نوین و نرمافزار  TseClientاستخراج شد .جهت تجزیهوتحلیل نهایی دادهها نیز از نرمافزار
اقتصادسنجی  Eviews10استفادهشده است.
جدول ( )1انتخاب نمونه و توزیع صنعت
پنل اول :روند انتخاب نمونهی آماری
۳۸۴
کل شرکتهایی که تا پایان سال  ۱۳۹۸عضو بورس بودند.
()۴۴
کسر میشود :از ابتدای سال  ۱۳۹۲در بورس پذیرفته نشده باشد.
()۲۹
ن منتهی به پایان اسفند نباشد.
کسر میشود :سال مالی آ 
()۲۲
کسر میشود :تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی داده باشد.
()۱۱۲
کسر میشود :جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی باشد.
()۲۲
کسر میشود :دادهها در دسترس نباشد.
۱۵۵
تعداد نمونهی آماری انتخابشده
پنل دوم :توزیع نمونه با توجه به صنعت و جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی
درصد مشاهدات درصد مشاهدات دارای شرکای حسابرسی زن
صنعت
%۱۰
%۱۵
خودرو و قطعات
%۱۰
%۱۰
دارویی
%۶
%۹
غذایی بهجز قند و شکر
%۶
%۱۲
فرآوردههای نفتی و شیمیایی
%۱
%۴
کاشی و سرامیک
%۵۰
%۲۰
کانی فلزات معادن
%۳
%۵
الستیک و پالستیک
%۱۱
%۱۴
ماشینآالت
%۳
%۱۱
مصالح ساختمانی
%۱۰۰
%۱۰۰
جمع

 -3-2مدل و متغیر مورداستفاده
ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیرهی زیر استفاده شده است:
بهمنظور آزمون فرضیه 

∑CRASH i,t = β0 + β1Aud_Partner,t-1+ β2SIZEi,t-1+ β3LEVi,t-1+ β4MTBi,t-1+ β5ROEi,t-1+ β6CONOWNi,t-1+ β7INSTOWNi,t-1+ β8EARN-VOLi,t-1+ β9SALE-VOLi,t-1+ β10BETA i,t-1+ β11RET i,t-1+ β12SIGMA i,t1+ β13LOSSi,t-1+ ∑IND + ∑YEAR+ εi,t
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در مدل فوق:
 -3-2-1متغیر وابسته :ریسک سقوط آتی قیمت سهام :برای سنجش آن از سه سنجه
(چولگی منفی بازده سهام ،سیگمای حداکثری و نوسانهای پایین به باال) زیر استفاده شده است.
چولگی منفی بازده سهام ( :)NCSKEWچن و همکاران ( ،)۲۰۰۱معتقدند که نشانههای سقوط
قیمت سهام از یک سال قبل از وقوع این پدیده شکل میگیرد و یکی از این نشانهها وجود چولگی
منفی در بازده سهام شرکت است .بنابراین شرکتهایی که در سال گذشته چولگی منفی بازده سهام
ل آینده با سقوط سهام مواجه خواهند بود .هانگ و
را تجربه کردهاند ،با احتمال بیشتری در سا 
استین ( )۲۰۰۳نیز بیان کردند که چولگی منفی بازده سهام یک راه جایگزین برای اندازهگیری عدم
تقارن در توزیع بازده است .برای محاسبهی چولگی منفی بازده سهام از رابطهی زیر استفاده میشود:
 :NCSKEWitچولگی منفی بازده سهام شرکت  iطی سال مالی t
 : wiθبازده ماهانهی خاص شرکت  iدر ماه θ
 :Nتعداد ماههایی که بازده آنها محاسبهشده ،برای شرکت  iدر هر سال

در این مدل ،هر چه مقدار ضریب چولگی منفی بیشتر باشد ،آن شرکت در معرض سقوط
قیمت سهام بیشتری قرار دارد .بازده ماهانهی خاص شرکت که با  wiθنشان داده میشود ،برابر
است با لگاریتم طبیعی عدد  ۱بهعالوه باقیمانده ( )εitکه از رابطهی زیر به دست میآید:
)Wit=1n(1+ εit
در رابطهی فوق:
 :Witبازده خاص شرکت  iطی سال مالی .t
 :εitبازده باقیماندهی سهام شرکت  iطی سال مالی  tاست و عبارت است از :باقیمانده یا
پسماند مدل رابطهی زیر:
 :ritبازده سهام شرکت  iدر طی سال مالی .t
 :rm,tبازده بازار در طی سال  tاست.
برای محاسبهی بازده ماهانهی بازار ،از تفاوت شاخص پایان دوره و اول دوره بر شاخص اول
دوره به دست میآید.
سیگما حداکثری ( :)EXTR-SIGMAسیگمای حداکثری بهمنظور ایجاد یک معیار کمی و
پیوسته برای اندازهگیری ریسک سقوط قیمت سهام به کار میرود .همچنین ،سیگمای حداکثری
بهعنوان بازههای پرت با توجه به انحراف معیار یک شرکت خاص تعریف میشود (بردشاو و
همکاران .)۲۰۱۰ ،برای محاسبه آن از رابطهی زیر استفاده میشود:
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در این رابطه:
 : wمیانگین بازده ماهانهی خاص شرکت
 : ∂wانحراف استاندارد بازده ماهانهی خاص شرکت
نوسانهای پایین به باال ( :)DUVOLبهمنظور محاسبه این معیار ،ابتدا میانگین بازده خاص
شرکتها به دست میآید ،سپس دادههای مربوط به آن به دو دستهی کمتر از میانگین و بیشتر
از میانگین تفکیک شده و انحراف معیار هر یک بهطور مجزا محاسبه میشود (کائو و همکاران،
 .)۲۰۱۶برای محاسبهی نوسانهای پایین به باال از رابطهی زیر استفاده میشود:

 : Downitانحراف معیار مشاهدات کمتر از میانگین
 : Upitانحراف معیار مشاهدات بیشتر از میانگین برای بازده خاص شرکت  iطی سال مالی  tاست.
 -3-2-2متغیر مستقل
جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی ( :)Aud_Partnerیک متغیر مجازی است و مطابق
با پژوهشهای نخیلی و همکاران ( )۲۰۲۱و وانگ و همکاران ( )۲۰۲۰و سوپریانتو و همکاران
( )۲۰۲۰اگر شرکت مورد رسیدگی توسط مؤسسهی حسابرسی که یکی از شرکای آن زن است
مورد حسابرسی قرار گیرد عدد یک ،و در غیر این صورت برابر با عدد صفر است.
 -3-2-3متغیرهای کنترلی
مهمترین متغیرهایی که برمبنای مطالعات قبلی (احمدپور و همکاران۱۳۹۳ ،؛ رضایی پیته نوئی و
همکاران۱۳۹۶ ،؛ فندرسکی ،صفری گرایلی۱۳۹۷ ،؛ حاجیها ،رنجبر ناوی۱۳۹۷ ،؛ معطوفی و همکاران،
۱۳۹۸؛ حیدرزاده هنزائی ،حسین زاده ظروفچی۱۳۹۸ ،؛ بادآور نهندی ،بابایی۱۳۹۸ ،؛ کیقبادی ،فتحی،
۱۳۹۸؛ کرمی ،مرادی۱۳۹۸ ،؛ هاتن و همکاران۲۰۰۹ ،؛ کیم و همکاران۲۰۱۱ ،؛ چنگ و همکاران،
ل
۲۰۲۰؛ وانگ و همکاران )۲۰۲۱ ،بهطور بالقوه بر ریسک سقوط سهام شرکتها تأثیرگذار بودند ،در مد 
پژوهش بهعنوان متغیرهای کنترلی مدنظر قرار گرفتند که این متغیرها عبارتاند از:
اندازه شرکت ( :)SIZEشرکتهای بزرگ برای تأمین وجوه موردنیاز خود انگیزه دارند که از
طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و فرآیند افشاء اطالعات ،هزینه سرمایه خود را کاهش
دهند .ازاینرو در شرکتهای بزرگ احتمال کمتری برای انباشت و عدم افشاء اطالعات و اخبار
منفی وجود دارد که این موضوع از ورود ناگهانی توده اطالعات و اخبار منفی به بازار جلوگیری
کرده و درنتیجه ،ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش میدهد (ودیعی نوقابی ،رستمی۱۳۹۳ ،؛
کیم ،ژانگ .)۲۰۱۰ ،همچنین کائو و همکاران ( )۲۰۱۸بیان نمودند شرکتهای بزرگتر و
رشدیتر با احتمال بیشتری در آینده با ریسک سقوط سهام روبرو میشوند .در پژوهش حاضر،
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت اندازهگیری میشود.
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اهرم مالی ( :)LEVخان و واتز ( )۲۰۰۹و کائو و همکاران ( )۲۰۱۶استدالل میکنند که در
شرکتهای اهرمی ،احتمال بیشتری برای اقامهی دعاوی وجود دارد که این مسئله میتواند
احتمال سقوط قیمت سهام را افزایش دهد .بر این اساس ،در پژوهش حاضر اهرم مالی نیز بهعنوان
متغیر کنترلی در نظر گرفته شده که از تقسیم مجموع بدهی بر ارزش دفتری داراییهای شرکت
محاسبه میشود.
فرصتهای رشد ( :)MTBبازده سهام شرکتهایی که فرصت رشد باالیی دارند ،پرنوسانتر
است و احتمال بیشتری وجود دارد که زیانهای بزرگی را تجربه کنند و این موارد احتمال سقوط
قیمت سهام را افزایش میدهد (خان ،واتز .)۲۰۰۹ ،در این پژوهش نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام بهعنوان معیارهای فرصتهای رشد لحاظ شده است.
سودآوری ( :)ROEدر رابطه با سودآوری انتظار میرود که شرکتهای سودآور ،ریسک سقوط
قیمت سهام پایینتری را تجربه کنند (ودیعی نوقابی ،رستمی۱۳۹۳ ،؛ هاتن و همکاران.)۲۰۰۹ ،
ازاینرو در پژوهش حاضر ،بازده حقوق صاحبان سهام نیز بهعنوان سنجهی سودآوری و یکی دیگر
از متغیرهای کنترلی وارد مدل شده که از تقسیم سود خالص بر ارزش حقوق صاحبان سهام
محاسبه میشود.
مالکیت نهادی ( :)INSTOWNوجود سرمایهگذاران نهادی ،رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانهی
مدیران را محدود میکند و شناسایی سود را به تأخیر میاندازد ،درنتیجه خالص داراییها و سود
کمتر نشان داده میشوند .شناسایی بهموقع زیان و مشخص بودن شرایط بالقوهی آن برای
سهامداران و اعتباردهندگان ،موجب میشود که آنها برای جلوگیری از زیانهای بیشتر ،واکنش
سریعتری انجام دهند .بدین ترتیب وجود سرمایهگذاران نهادی میتوان سازوکار مؤثر بر ریسک
سقوط قیمت سهام را کاهش داد (رضایی پیته نوئی و همکاران .)۱۳۹۶ ،برای محاسبه این متغیر،
مجموع سهام تحت تملک بانکها و بیمهها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای بازنشستگی،
شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری و سازمانها و نهادهای دولتی ،بر کل
تعداد سهام منتشرشده شرکت تقسیم میشود.
ریسک سیستماتیک ( :)BETAبتا (ریسک سیستماتیک) بیانگر میزان حساسیت بازده شرکت
نسبت به بازده بازار است که با استفاده از نرمافزار رهاورد نوین مورد محاسبه قرار گرفته است.
انتظار این است با افزایش ریسک سیستماتیک ریسک سقوط قیمت سهام افزایش یابد.
زیاندهی شرکت ( :)LOSSمتغیر مجازی است که اگر شرکت در سال مالی مربوط زیانده
ت اخبار منفی در
باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر تعریف میشود .زیانده بودن شرک 
خصوص آیندهی شرکت در ذهن سرمایهگذاران ایجاد میکند و انتظار میرود ریسک سقوط
قیمت سهام را افزایش دهد.
اثرات صنعت ( :)INDبیانگر نوع صنعت است که بهصورت یک متغیر مجازی سنجیده شده
است .طبق اکثر تحقیقات صورت گرفته ،میزان ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها در صنایع
مختلف میتواند متفاوت باشد.
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اثرات سال ( :)YEARیک متغیر مجازی است و برای در نظر گرفتن اثرات تصادفی سال وارد
الگوی رگرسیونی خواهد شد .به نظر میرسد شرکتها در سالهای مختلف به دلیل مواجهه با
اتفاقات مختلف ،ریسک سقوط قیمت سهام متفاوتی داشته باشند.
 -4یافتههای پژوهش
 -4-1آمار توصیفی
جدول  2آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی
است را برای نمونهای متشکل از  ۹۳۰شرکت -سال مشاهده در فاصله زمانی  ۱۳۹۳ -۱۳۹۸نشان
میدهد .نتایج پنل نشان میدهد میانگین جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی نشاندهندهی
آن است که حدود  ۸درصد از شرکای مؤسسات حسابرسی را زنان تشکیل میدهند و همچنین
میانگین اهرم مالی نشان میدهد حدود  ۵۹درصد داراییهای شرکتهای نمونه از طریق بدهی،
تأمین مالی شده است .با توجه به میانگین مالکیت نهادی حدود  ۷۰درصد شرکتهای نمونه
توسط سهامداران نهادی کنترل میشود .ضمناً بهطور میانگین  ۱۲درصد شرکتهای نمونه از
لحاظ مالی دچار درماندگی مالی و زیانده هستند.
جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پنل اول :آمار توصیفی متغیرهای کمی

متغیر

نماد

میانه

کمترین بیشترین میانگین

ریسک سقوط آتی
قیمت سهام
ریسک سقوط آتی
۲/۱۶۶ ۲/۱۰۶ ۲/۹۵۶ ۰/۳۲۹ CRASH-SIGMMA
قیمت سهام
ریسک سقوط آتی
۰/۸۲۴ ۰/۷۶۱ ۳/۹۹۷ -۳/۹۶۸ CRASH-DUVOL
قیمت سهام
۱۴/۴۱ ۱۴/۲۷۰ ۱۹/۲۴۰ ۱۰/۷۳۵
اندازهی شرکت
SIZE
۰/۵۸۳ ۰/۵۸۵ ۱/۷۸۷
۰/۴۶
اهرم مالی
LEV
۲/۴۰۷ ۲/۹۴۶ ۱۱/۸۸۶ ۰/۲۲۹
فرصت رشد
MTB
۰/۸۶
۰/۹۲
۰/۶۵۵ -۰/۸۵۰
سودآوری
ROE
۰/۷۴۵ ۰/۷۰۷ ۰/۹۸۰
۰/۸۶
مالکیت نهادی
INSTOWN
۰/۷۷۷ ۰/۸۶۴ ۳/۹۴۳ -۰/۲۰۳
ریسک سیستماتیک
BETA
پنل دوم :آمار توصیفی متغیرهای کیفی
درصد زنان شریک مؤسسهی حسابرسی
٪۸
CRASH-NCS

-۳/۳۹۴

۳/۵۵۵

درصد شرکتهای زیان ده
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۰/۶۲۱

۰/۹۳۱

٪۱۲

انحراف
معیار
۱/۵۳۵
۰/۴۷۳
۱/۷۳۹
۱/۵۹۳
۰/۲۳۲
۱/۹۶۹
۰/۱۸۳
۰/۱۹۱
۰/۶۳۹
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 -4-2آمار استنباطی
جدول  3نتایج فرضیههای پژوهش را بر اساس سه سنجهی ریسک سقوط آتی قیمت سهام
نشان میدهد .مدل رگرسیون اصلی پژوهش با رویکرد کنترل اثرات سال و صنعت را نشان
میدهد .یافتهها نشان میدهد که ضریب حاصل از رگرسیون متغیر جنسیت شریک مؤسسهی
حسابرسی ( )Aud_Partnerدر سطح خطای  ۱درصد معنادار است .لذا فرضیهی پژوهش رد
نمیشود و میتوان گفت جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک سقوط آتی قیمت
سهام شرکت تأثیر منفی دارد .ضریب جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی ( )Aud_Partnerدر
جدول ( )-۰/۳۸۰( ،)-۰/۳۵۶( ،)-۰/۳۶۷است و از نظر آماری معنادار است که نشان میدهد با
افزایش یک واحد جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی حدود  -۰/۳۶و  -۰/۳۵و  -۰/۳۸ریسک
سقوط آتی قیمت سهام کاهش مییابد .از بین متغیرهای کنترلی ،اندازهی شرکت ،اهرم مالی،
سودآوری ،مالکیت نهادی ،ریسک سیستماتیک و زیادهدهی شرکت از نظر آماری معنادار است.
جدول( )۳خالصهی نتایج آماری آزمون مدل پژوهش

نماد متغیر

عالمت مورد
انتظار

C

CRASH-NCS

ضریب

**۰/۲۷۱

آمارهی t

۶/۸۹۵

CRASH-SIGMA
آمارهی t
ضریب

**۰/۴۸۵

۴/۲۳۹

CRASH-DUVOL
آمارهی t
ضریب

۵/۳۶۷

**۰/۵۷۸

Aud_Partner

-

**-۲/۸۹۵ -۰/۳۸۰** -۵/۷۲۲ -۰/۳۵۶** -۲/۶۲۸ -۰/۳۶۷

LEV

+

۲/۴۷۹

ROE

-

SIZE

-

MB

+

INSTOWN

-

LOSS

+

BETA

+

IND
YEAR
بیشترین VIF

آمارهی  Fفیشر

**-۰/۳۲۰* -۲/۶۶۲ -۰/۲۹۳
**۰/۲۲۰
۰/۱۵۶

۴/۴۸۱
۰/۷۶۱

۰/۱۳۷

۲/۸۸۰
۰/۶۸۱

*۰/۲۴۰
۰/۱۸۵

۰/۴۳۳

*-۳/۱۱۰ -۰/۲۶۸** -۶/۸۲۸ -۰/۲۶۶** -۲/۴۳۲ -۰/۲۵۱

**-۲/۷۳۹ -۰/۱۶۶** -۳/۱۶۴ -۰/۱۵۲** -۵/۳۰۳ -۰/۱۴۴
**۰/۱۴۶
*۰/۲۲۹

۲/۶۶۲

۲/۵۸۰

کنترل شد

**۰/۱۷۳
**۰/۲۶۷

۳/۸۲

۳/۱۸۲

کنترل شد

**۰/۱۲۶
۰/۲۰۳

۲/۸۰۱
۲/۶۵۱

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

۲/۱۱۴

۲/۸

۲/۴۷

**۴۲/۳۷۵

**۴۱/۲۷۵

**۴۶/۶۵۴

۲/۳۸

۲/۱۱۳

۱/۹۸۱

ضریب تعیین تعدیلشده

۰/۳۴۹

تعداد مشاهدات

۹۳۰

آمارهی دوربین واتسون

**۰/۲۶۸

-۲/۱۱

**-۲/۶۸۴ -۰/۳۲۰

۰/۳۲۴
۹۳۰

*و** به ترتیب بیانگر معناداری آماری در سطح خطای  % ۵و % ۱است.
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 -4-3آزمون حساسیت
تورم باعث نگرانی در خصوص تورش درونزایی میشود .تورم از یکطرف باعث افزایش رقم ریالی
فروش و سود هرساله شرکتها در طی دورهی مورد رسیدگی میشود و ثانیاً بر میزان ریسک سقوط
آتی قیمت سهام شرکت هم اثر میگذارد که نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار میدهد و برای کنترل
مشکل درونزایی اثرات ثابت شرکت کنترل شد که نتایج آن در جدول  4ارائهشده است .همانطور
که در جدول مالحظه میشود نتایج حاصل از تحلیلهای تکمیلی با نتایج اصلی پژوهش مشابه بوده
است و نتایج پژوهش به تغییر شیوه برآورد حساس نیست و از استحکام برخوردار است.
جدول( )4خالصهی نتایج آماری آزمون مدل پژوهش

عالمت
مورد انتظار

نماد متغیر
C
Aud_Partner

-

LEV

+

ROE

-

SIZE

-

MB

+

INSTOWN

-

LOSS

+

BETA

+

IND
YEAR
بیشترین VIF

آمارهی  Fفیشر

CRASH-NCS

ضریب

**۰/۴۲۳

آمارهی t
۴/۲۵۴

ضریب

**۰/۵۰۰

۴/۳۶۳

*-۰/۳۴۱** -۲/۴۱۵ -۰/۳۳۶

-۸/۵۸

ضریب

**۰/۶۰۰

۸/۷۰۴

**-۲/۶۲۳ -۰/۴۱۵** -۳/۱۱۱ -۰/۴۰۶** -۶/۲۸۸ -۰/۳۹۹
*۰/۲۳۲
۰/۱۳۵

۲/۲۷۳
۰/۹۶۷

**۰/۲۰۰
۰/۱۶۸

۳/۲۸۲
۰/۲۶۶

*-۲/۴۲۵ -۰/۳۵۴
*۰/۱۹۰
۰/۱۶۶

۲/۴۰

۰/۷۵۱

**-۲/۷۹۱ -۰/۲۹۴** -۲/۵۹۹ -۰/۲۶۹** -۴/۶۷۴ -۰/۲۳۳
*-۴/۷۸۲ -۰/۱۷۳** -۲/۴۹۶ -۰/۱۵۷

*-۰/۱۹۶

۳/۸۳۵

**۰/۲۴۰

**۰/۱۱۶
*۰/۲۲۶

۳/۴۴۷
۲/۱۰۴

کنترل شد

**۰/۱۸۹
**۰/۲۴۵

۲/۶۱۶

کنترل شد

**۰/۲۰۳

-۲/۳۰

۳/۴۰۱
۷/۸۷۰

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

**۵۳/۴۷۵

**۵۱/۹۷۶

**۵۹/۳۴۵

۱/۹۱۶

۱/۹۹۷

۱/۹۳۵

۱/۹۸۴

ضریب تعیین تعدیلشده

۰/۴۶۲

تعداد مشاهدات

۹۳۰

آمارهی دوربین واتسون

CRASH-SIGMA

آمارهی t

CRASH-DUVOL

آمارهی t

۱/۹۳۸
۰/۴۵۸
۹۳۰

۱/۹۴۷
۰/۴۸۱

*و** به ترتیب بیانگر معناداری آماری در سطح خطای  %۵و  %۱است.
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 -5نتیجهگیری
ازآنجایی که مدیران مسئولیت افشاء اطالعات خاص شرکت را بر عهده دارند ،امکان دارد
بهمنظور کسب منافع خاص خود از انتشار اطالعات و اخبار ناخوشایند بهمنظور کسب منافع
شخصی تا حدی جلوگیری کند اما هنگامیکه این اخبار به حد آستانهی بحرانی خود رسید ،مدیر
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نمیتواند آن را پنهان کنند و افشاء آن برای عموم اجتنابناپذیر میشود .این افشاگری بهنوبهی
خود منجر به اصالح شدید قیمت سهام میشود .بنابراین ریسک آتی قیمت سهام ازجمله موارد
موردبحث در بازار سرمایه بوده و مطالعات مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک
سقوط آتی قیمت سهام شرکتها پرداخته و نشان دادند که یکی از این عوامل ،جنسیت شریک
مؤسسهی حسابرسی است .در پژوهش حاضر تأثیر جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی بر ریسک
سقوط آتی قیمت سهام شرکتها ،موردبررسی قرار گرفت .نتایج آزمون فرضیهی پژوهش بیانگر
آن است که جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی تأثیر منفی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام
شرکت دارد .به عبارتی شرکتهای که بهمنظور انجام حسابرسی از مؤسسات حسابرسی که دارای
شریک زن هستند استفاده میکنند ،ریسک سقوط آتی قیمت سهام آنها کمتر از سایر شرکتها
است .مؤسسات حسابرسی که دارای شریک حسابرس زن هستند عموماً مؤسساتی هستند که
نسبت به شهرت خود نسبت به سایر مؤسسات حساستر هستند و با توجه به انگیزه باالی رعایت
اصول و استدالل اخالقی در انجام رسیدگیهای خود انگیزهی بیشتری برای مهار ریسک سقوط
آتی قیمت سهام دارند .نتیجهی بهدستآمده در این پژوهش با یافت هی پژوهش وانگ و همکاران
( )۲۰۲۰که به بررسی جنسیت حسابرس بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداخته است
مطابقت دارد .همچنین وجود شریک حسابرسی زن باعث بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری
مالی و کاهش رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را بهمنظور محافظت از منافع سهامداران در مقابل
کاهش ناگهانی قیمت سهام در پی دارد (لی و همکاران۲۰۱۹ ،؛ ایتتونین و همکاران۲۰۱۳ ،؛
کائو و همکاران۲۰۱۶ ،؛ ژانگ و همکاران ( .)۲۰۱۷درنتیجه وجود شریک حسابرسی زن در
مؤسسهی حسابرسی مطابق پژوهشهای گذشته بر اظهارنظر حسابرسي-تعديل شده (کارجاالینن
و همکاران ،)۲۰۱۸ ،مدیریت سود (نخیلی و همکاران ،)۲۰۲۱ ،کیفیت حسابداری (رونی،)۲۰۲۱ ،
کیفیت اقالم تعهدی (سوپریانتو۲۰۲۰ ،؛ ایتتونین و همکاران،)۲۰۱۳ ،کیفیت حسابرسی (لی و
همکاران )۲۰۱۹ ،تأثیرگذار است و این عوامل موجب بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی
و کاهش رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران شده میتواند در مهار ریسک سقوط آتی قیمت سهام
مؤثر باشد ،همچنین میتواند بهطور غیرمستقیم با یافتههای این پژوهش مطابقت داشته باشد.
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر ،به مؤسسات حسابرسی پیشنهاد میشود در انتخاب
شرکای حسابرسی به ترکیب زن و مرد و جنسیت آنها نیز توجه داشته باشند و حتیاالمکان از
یک عضو زن استفاده نمایند .در پایان به پژوهشگران آتی توصیه میشود که عوامل تأثیرگذار بر
رابطهی بین جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت را
شناسایی و آزمون نمایند .همچنین پیشنهاد میشود تأثیر جنسیت شریک مؤسسهی حسابرسی
بر همزمانی قیمت سهام شرکتها نیز بررسی شود.
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