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 چکیده:

 نقش: سهام قیمت احتمالی سقوط بر ریسک مدیرهساختار هیئت ریتأث حاضر، هدف اصلی پژوهش

در بورس اوراق بهادار  شدهرفتهیپذ یهاشرکت و نهادی عمده و سهامداران حسابرس هایویژگی گرتعدیل

ه باشد کدر بورس اوراق بهادار تهران می شدهرفتهیپذی هاشرکتاست. جامعه آماری در این پژوهش، تهران 

سیستماتیک انتخاب گردیدند. نتایج حاکی از  صورتبه 1931تا  1931ی هاسالشرکت بین  151از این بین، 

... دارد تأثیر معنادار و منفی سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرههیئت و استقالل مدیرههیئت اندازه این است که

تأثیر  نهادی نی. حضور مالکدارد تأثیر معنادار و مثبت سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرعامل وظیفه دوگانگی

 تأثیر منفی نهادی حضور مالکین. کندنمی را تشدید سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرههیئت اندازه منفی

 دوگانگی تأثیر منفی نهادی حضور مالکین. کندمی را تشدید سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرههیئت استقالل

 مدیرههیئت اندازه تأثیر منفی عمده حضور مالکین. کندنمی را تشدید سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرههیئت

 بر ریسک مدیرههیئت استقالل تأثیر منفی عمده حضور مالکین. کندمی را تشدید سهام قیمت سقوط بر ریسک

 سقوط بر ریسک مدیرههیئت دوگانگی تأثیر منفی عمده حضور مالکین. کندمی را تشدید سهام قیمت سقوط

 سقوط بر ریسک مدیرههیئت اندازه تأثیر منفی در صنعت حسابرس تخصص. کندنمی را تشدید سهام قیمت

 سقوط بر ریسک مدیرههیئت استقالل تأثیر منفی در صنعت حسابرس تخصص. کندنمی را تشدید سهام قیمت

 سقوط بر ریسک مدیرههیئت دوگانگی منفی تأثیر در صنعت حسابرس تخصص. کندمی را تشدید سهام قیمت

 را سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرههیئت اندازه تأثیر منفی حسابرس استقالل. کندمی را تشدید سهام قیمت

را تشدید  سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرههیئت استقالل تأثیر منفی حسابرس استقالل. کندتشدید می

 .کندمی تشدید را سهام قیمت سقوط بر ریسک مدیرههیئت دوگانگی منفی تأثیر حسابرس استقالل. کندمی

 سقوط و نهادی و ریسک عمده و سهامداران حسابرس هاییژگیو ،رهیمدئتیه: ساختار کلمات کلیدی

 سهام قیمت احتمالی

  



Abstract: 

 The main purpose of the present study is the effect of the structure of the board of 

directors on the risk of possible potential stock price risk the moderating role of auditor 

characteristics and major and institutional shareholders of companies listed on the Tehran 

Stock Exchange. The statistical population in this study is the companies listed on the Tehran 

Stock Exchange, of which 151 companies were systematically selected between 2011 and 

2017. The results show that the size of the board and the independence of the board have a 

significant and negative impact on the risk of falling stock prices. . The duality of the CEO's 

duty has a significant and positive effect on the risk of falling stock prices. The presence of 

institutional owners does not exacerbate the negative impact of board size on stock price risk. 

The presence of institutional owners exacerbates the negative impact of board independence 

on the risk of falling stock prices. The presence of institutional owners does not exacerbate the 

negative impact of the board's dichotomy on stock price risk. The presence of major owners 

exacerbates the negative impact of board size on stock price risk. The presence of major owners 

exacerbates the negative impact of board independence on the risk of falling stock prices. The 

presence of major owners does not exacerbate the negative impact of the board's dichotomy on 

stock price risk. The auditor's expertise in the industry does not exacerbate the negative impact 

of board size on stock price risk. The auditor's expertise in the industry exacerbates the negative 

impact of board independence on stock price risk. The auditor's expertise in the industry 

exacerbates the negative impact of board duality on stock price falls. Auditor's independence 

exacerbates the negative impact of board size on stock price risk. The independence of the 

auditor exacerbates the negative impact of board independence on the risk of falling stock 

prices. The independence of the auditor exacerbates the negative impact of the board's duality 

on the risk of falling stock prices. 
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