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 چکیده:

هدف این تحقیق بررسی روابط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت سود و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته گردیده 

بودند و البته با قرار دادن شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفتهاست. جامعه آماری این تحقیق شرکت

شرکت به دست آمد. دوره زمانی  هایی )حذف مواردی که دارای یکی از شرایط فوق هستند( نمونه نهاییمحدودیت

 Excelافزار ها از نرمها و آماده نمودن آنسازی دادهدر نظر گرفته شد. جهت مرتب 1931تا  1931تحقیق از سال 

ها صورت گرفتند. های مورد نظر بر روی دادهآزمون EVIews رافزاا استفاده از نرماستفاده شد و در مرحله بعد ب

ر های مدیران اجرایی بمدیره، کیفیت اقالم تعهدی و انگیزهنتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل، استقالل هیئت

 دارد. ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر

 های مدیران اجراییمدیره، کیفیت اقالم تعهدی، انگیزهدوگانگی مدیرعامل، استقالل هیئت :کلمات کلیدی

Review: 

The purpose of this study is to investigate the relationship between corporate governance, 

profit quality and risk of stock price falls.  The statistical population of this research was the 

companies listed on the Tehran Stock Exchange, and of course, by placing restrictions 

(excluding items that meet one of the above conditions), the final sample of the company was 

obtained.  The research period was considered from 1931 to 1931.  Excel software was used 

to sort the data and prepare them, and in the next step, the desired tests were performed on the 

data using EVIews software.  The results showed that CEO duality, board independence, 

quality of accruals and CEOs' motivations affect the risk of stock price falls. 
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