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 چکیده

رسی و کیفیت حساب مديرههیئتساختار مالکیت، ساختار  تأثیربررسی  پژوهش، اين انجام از کلی هدف

 با توجه به ادبیات موجود و پژوهش باشد.می بر ريسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تمرکز  -1ريسک سقوط قیمت سهام و متغیرهای مستقل شامل:متغیر وابسته اين پژوهش،  ،يئونگ و لنتو

حسابرسی، تخصص  الزحمهحقکیفیت حسابرسی )اندازه حسابرسی،  -3، مديرههیئتاستقالل  -2 -مالکیت

اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری، اهرم، بازده حقوق  صنعت حسابرس( و متغیرهای کنترلی شامل:

پذيری بازده، کشیدگی سهام و صاحبان سهام، مديريت سود، گردش معامالت سهام، چولگی سهام، نوسان

امعه جستفاده شده است. حداقل مربعات معمولی ادر اين پژوهش از تحلیل رگرسیون  باشند.میبازده سهام 

 1331الی  1332های در بورس اوراق بهادار تهران طی سال شدهرفتهيپذهای کلیه شرکتآماری اين پژوهش، 

تايج فرضیه ن های ترکیبی استفاده شده است.با استفاده از داده رهیچندمتغباشد. در نهايت از روش رگرسیون می

فرضیه  هایمنفی و معناداری بر ريسک سقوط قیمت سهام دارد. يافته تأثیراول نشان داد که تمرکز مالکیت 

منفی و معناداری بر ريسک سقوط قیمت سهام دارد. نتايج  تأثیر مديرههیئتدوم حاکی از آن بود که استقالل 

 .منفی و معناداری بر ريسک سقوط قیمت سهام دارد تأثیرفرضیه سوم نشان داد که کیفیت حسابرسی 

 

 .ريسک سقوط قیمت سهاممديره، کیفیت حسابرسی، ختار هیئتساختار مالکیت، سا کلیدی:واژگان 
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Abstract 

The main purpose of this research is to investigate the effect of ownership structure, board 

structure and audit quality on the price crash risk in Tehran Stock Exchange. According to the 

existing literature and research by Yeong and Lento (2017), the dependent variable of this 

research is the price crash riskand independent variables including: 1- Ownership 

concentration 2- Independence of the board 3. Audit quality (size of audit, audit fees, Auditor's 

industry expertise) and control variables include: firm size, market-to-office ratio, leverage, 

return on equity, earnings management, stock trading, stock skewness, volatility, stock dilution 

and stock returns. In this research, regression analysis (OLS) has been used. The statistical 

population of this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange between 2014 

and 2018. Finally, the multivariate regression method has been used using hybrid data. The 

results of the first hypothesis showed that ownership concentration has a significant effect on 

the price crash risk. The findings of the second hypothesis indicate that the independence of 

the board has a significant effect on the price crash risk. The results of the third hypothesis 

showed that audit quality has a significant effect on the price crash risk. 
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