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 1استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی موسسه آموزش عالی سمنگان ،مازندران ،ایران.

چکیده-پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام پرداخت .این پژوهش با استفاده از
داده های ساالنه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391-1397انجام پذیرفت.جهت آزمون فرضیههای پژوهش
از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر دادههای تابلویی بهره گرفته شده است با استفاده از داده های جمع آوری شده از  110شرکت
مشخص شدکه بین ساختار مالکیت بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت وبین کیفیت حسابرسی بر بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت
تاثیرمنفی و به لحاظ آماری معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :ساختار مالکیت ،کیفیت حسابرسی  ،خطر سقوط قیمت سهام

 .1مقدمه
کیفیت حسابرسی ..هر یک از این ویژگی های حاکمیت در
نظر دارد به منظور افزایش نظارت بر مدیریت ،تصمیم گیری
موثر را ترویج کرده و رفتار فرصت طلبانه را محدود کند
(آندرو و همکاران2016 ،؛ اشباخ-اسکایف ،کالینز ،و الفوند،
 .)2006بر این اساس ،ما انتظار داریم که هر چه حاکمیت
شرکتی شرکت بهتر باشد ،عدم تقارن اطالعات بین
سهامداران و مدیریت نیز پایین تر خواهد بود و در نتیجه
احتمال سقوط قیمت سهام آینده هم پایین تر است .مطالعه
ما به چندین روش به پژوهش های صورت گرفته کمک می
کند .او اال تأثیر ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی بر
ریسک سقوط مورد بررسی قرار نگرفته است .دوماا ،ما با
تجزیه و تحلیل اثرات متمایز ویژگی های حاکمیت شرکتی
در مورد ریسک سقوط ،درک خود را از حاکمیت موثر عمیق
تر می کنیم .تا جایی که ما می دانیم ،این اولین مطالعه ای

ریسک سقوط قیمت سهام به طور فزاینده ای برای قانون
گذاران ،دانشگاهیان و سرمایه گذاران اهمیت دارد .تحقیقات
در مورد ریسک سقوط قیمت سهام از زمان بحران مالی سال
 2008شدت گرفته است .تحقیقات در محیط ایران بسیار
محدودتر است .رشد سریع بازارهای سهام با مجموعه ای از
چالش های نظارتی منحصر به فرد و نوسانات بازار همراه
است .با توجه به اینکه بازارهای سهام با حباب ها و شکاف
های بزرگ و خطر سقوط روبرو هستند (پیوترسکی و وانگ،
 ،)2012موسسات رسمی مانند سیستم های حمایت از
سرمایه گذاران ،حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری
همچنان در ایران کمتر مورد توجه می باشند .این مطالعه به
بررسی رابطه بین خطر سقوط و ویژگی های حاکمیت
شرکتی می پردازد .به طور خاص ،ما به طور مشترک دو بُعد
مکانیسم حاکمیت را در نظر می گیریم :ساختار مالکیت ،و
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