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 چکیده

 در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل قدرت بین رابطه هدف این تحقیق، بررسی     

تحقیق حاضر که ازنظر  د. قلمروباشمیتهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

بوده است.  1398تا  1390های بین و قلمرو زمانی سال مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران

عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. به شرکت 129 تعداد سیستماتیک حذف روش به توجه با

 متغیره  استفاده گردید. بر ون چندرگرسی ها از مدلفرضیه از کی هر بررسی منظوربه درنهایت

های پژوهش برآورد لیمر و هاسمن ، مدل Fهای شده طی آزموناساس نوع روش تخمین مشخص

وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ها مورد تجزیهگردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل

 و عامل مدیر ساختاری رتقد طبق فرضیه اول بینست که، های تحقیق بیانگر این اآزمون فرضیه

تهران رابطه معکوس  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سهام قیمت سقوط خطر

 قیمت سقوط خطر و عامل مدیر تجربی قدرت بین و معناداری وجود دارد و طبق فرضیه دوم

اداری وجود تهران رابطه معکوس و معن بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سهام

 های شرکت در سهام قیمت سقوط خطر و عامل مدیر مالکیتی قدرت بین طبق فرضیه سومو  دارد

طبق فرضیه و  تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 شده پذیرفته های شرکت در سهام قیمت سقوط خطر و عامل مدیر شخصیتی قدرت بین چهارم

 تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بهادار اوراق بورس در
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 مقدمه -1

 سود آوردن بدست ها کمپانی سهام در گذاریسرمایه از گذاران سرمایه کلیدی هدف

 گاهی اما آید، می دست به سهام بازار از درستی قیمت شناسایی ی بوسیله امر این که است

 آوردن بدست به کمکی بازار، روندهای به توجه بدون ها کمپانی صحیح قیمت شناسایی

 از گیرند، می خود به گوناگونی روندهای عموما بازارها. کند نمی سهامداران برای سود

 بازار در اوقات بعضی. قیمت کف به رسیدن تا قیمتی حباب در قیمت باالترین به رسیدن

 و رسد می ها آن حقیقی قیمت زیر به ناگهان ها کمپانی از تعدادی سهام قیمت که شاهدیم

 یکباره دگرگونی ی مقوله.دهند می قرار فروش صف در را سهام شناخت، بدون سهامداران

 خود به را ای حرفه افراد و محققان از خیلی توجه اخیر، سالیان خالل در سهام قیمت ی

 می وقوع به سهام قیمت جهش و سقوط شکل 2 به تغییرات، این. است نموده معطوف

 پدیده باشند، می قائل خود سهام بازده برای گذاران سرمایه که اهمیتی به توجه با. پیوندد

 بیشتر جهش با قیاس در گردد، می بازده شدید کاهش باعث که سهام قیمت سقوط ی

 حساب به قدرت منبع یک بعنوان عامل مدیر موقعیت. است گرفته قرار محققان توجه مورد

 ارزش آوردن بوجود در رهبر بعنوان و کمپانی نوآوری راهبرد اصلی متصدی و آید می

 و کسب واحد در عامل مدیر مالکیت درصد مقدار هر. آیند می حساب به سهامداران برای

 نمدیرا در خرد سهامداران ی هزینه به شخصی منافع افزایش به تمایل باشد، بیشتر کار

 مدیر سهام مالکیت درصد مقدار هر گفت توان می اساس این بر. کند می پیدا افزایش عامل

 این، بر افزون. است کمپانی در او بیشتر قدرت ی دهنده نشان باشد، بیشتر کمپانی در عامل

 کمپانی عملیات بر او اثرگذاری باشد، بیشتر کمپانی در عامل مدیر مالکیت درصد مقدار هر

 کنترل حاکمیتی های گیری تصمیم بر خود استراتژیک موقعیت به توجه با و هبود بیشتر

 نمایندگی، تئوری طبق بر(. 1397 اصل، اسکافی و کالیی توانگرحمزه) دارند بیشتری

 پدیده حتمی طور به عامل، مدیر قدرت افزایش که معتقدند( 1976) لینگ مک و جنسن

 اهمیت سهام قیمت سقوط خطر با آن اطارتب و عامل مدیر قدرت که این وجود با ای

 در است الزم رو این از ؛ گرفته صورت اندکی مطالعات زمینه این در و داردحوزه بسیاری

 آگاهی نخست گام در سهام قیمت سقوط خطر با آن ارتباط و عامل مدیر قدرت خصوص

 این علت این به پذیرد انجام الزم اقدامات حاصله، اطالعات اساس بر و شود حاصل کافی

 پذیرفته های کمپانی در را عامل مدیر قدرت وضعیت تا باشد می این دنبال به پژوهش
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 سهام قیمت سقوط خطر با را آن ارتباط و کرده بررسی تهران بهادار اوراق بورس در شده

 مدیر قدرت وضعیت بررسی مطروحه، نکات به توجه با رو این از. دهد قرار بررسی مورد

 پیدا ضرورت سهام قیمت سقوط خطر با آن ارتباط و شده ذکر آماری عهجام کمپانی عامل

 .کند می

 بر مدیریتی تاثیرتوانایی ( در تحقیقی  به بررسی  بررسی1400حسینی و کاشفی )

 وبررسی بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت گذاریسرمایه کارایی

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت سهام قیمت سقوط برخطر گذاریسرمایه تاثیرکارایی

 نتایج.است1390-1397زمانی بازه برای دیتا پانل ازروش بااستفاده بهادارتهران اوراق

 اگر که طوری داردبه گذاریسرمایه برکارایی اثرمثبت مدیریتی توانایی دادکه نشان پژوهش

 .یابدمی واحدافزایش /.0005 گذاریسرمایه کارایی یابد واحدافزایش یک مدیریتی توانایی

 و مدیرعامل قدرت غیرخطی رابطه تحلیل به( 1399) همکاران و بازاری مناره اصالنی

 ساختار و مدیرعامل قدرت غیرخطی رابطه حاضر پژوهش. پرداختند سرمایه ساختار

 الی 1390 هایسال طی را تهران بهادار اوراق بورس در شدههپذیرفت شرکت 100 سرمایه

 از مدیرعامل قدرت شاخص. دهدمی قرار موردبررسی نمایندگی تئوری ایمبن بر 1394

 خبرگی، قدرت) مدیرعامل قدرت بعد سه. است شدهساخته اساسی هایمؤلفه تحلیل روش

 نجارافگ نظر در مدیرعامل قدرت متغیر ساخت برای( وضعیت قدرت و مالکیت قدرت

 قیمت سقوط ریسک و مدیره ئتهی در جنسیتی پژوهشی با عنوان تنوع (1398در سال )

 سقوط ریسک و مدیره هیئت در جنسیتی تنوع میان داد نشان سهام انجام داد. یافته ها

 .می باشد هم معنادار همبستگی این و دارد معکوسی وجود همبستگی سهام قیمت

سود  مدیریت ( پژوهشی را با عنوان همبستگی میان1398همکاران در سال )قصونی و 

 مدیر قدرت نقش لحاظ کردن با سقوط قیمت سهام ریسک با از مالیات ناباجت میزان و

عامل انجام دادند. یافته ها نشان داد که قدرت مدیر عامل اثر معناداری بر همبستگی میان 

مدیریت سود و ریسک سقوط قیمت سهام ندارد، در حالی که قدرت مدیر عامل کمپانی بر 

 .اندشدهرفتهقوط قیمت سهام اثر معناداری داردرابطه ی اجتناب از مالیات و ریسک س

( در تحقیقی به بررسی تاثیر نوسنات بازار بر روی خطر 2120)4کائوو و همکاران

شرکت  592سقوط قیمت سهام در شرکت های چینی پرداختند.برای این منظور با بررسی 
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انات در بازار به به این نتیجه رسیدند که هر چه مقدار نوس 2018تا  2008در بازه زمانی 

 یابد.هام نیز افزایش میویژه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد  خطر سقوط قیمت س

قدرت مدیرعامل و خطر سقوط  تحقیقی تحت عنوان ( 2020) 5شهاب و همکاران

مدیره اهمیت قیمت سهام در چین: آیا ساختار و مالکیت و حضور مدیران زن در هیئت

در تحقیقی به بررسی رابطه بین دستکاری جریان نقد ( 2020)6ژانگ و همکاران دارد

 7نیکولو و فیلیپو کنگ پرداختندهای هنگقوط قیمت سهام در شرکتعملیاتی و خطر س

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و گزارشگری پایداری در 2020)

 شرکت پرداختند. 

 : بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر مربوط میشود

 فرضیه اصلی:

خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در  و عامل مدیر قدرت بین -

 بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

 فرضیه های فرعی:

 پذیرفته های شرکت در سهام قیمت سقوط خطر و عامل مدیر ساختاری قدرت بین

 داری وجود دارد.تهران رابطه معنا بهادار اوراق بورس در شده

 شده پذیرفته های شرکت در سهام قیمت سقوط خطر و عامل مدیر تجربی قدرت بین

 معناداری وجود دارد.تهران رابطه  بهادار اوراق بورس در

 شده پذیرفته های شرکت در سهام قیمت سقوط خطر و عامل مدیر مالکیتی قدرت بین

 د دارد.تهران رابطه معناداری وجو بهادار اوراق بورس در

 پذیرفته های شرکت در سهام قیمت سقوط خطر و عامل مدیر شخصیتی قدرت بین

 رابطه معناداری وجود دارد.تهران  بهادار اوراق بورس در شده
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 1مدل فرضیه  -1
NCSKEW it  = β0 + β1 Structure it-1+ β2 LEV it+β3 Age it + β4 ROA it+ β5 Size it + ε it 

 2مدل فرضیه  -2
NCSKEW it  = β0 + β1 Exper it-1+ β2 LEV it+β3 Age it + β4 ROA it+ β5 Size it + ε it 

 3مدل فرضیه  -3
NCSKEW it  = β0 + β1 CEO Owner it-1+ β2 LEV it+β3 Age it + β4 ROA it+ β5 Size it + ε it 

 4مدل فرضیه  -4
NCSKEW it  = β0 + β1 CEO Person it-1+ β2 LEV it+β3 Age it + β4 ROA it+ β5 Size it + ε it 

 مدل مفهومی تحقیق بصورت زیر قابل بیان است:

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 (2020منبع: )شهاب و همکاران، 

 روش تحقیق -3

شود، زیرا باهدف هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می حاضر ازلحاظحقیق ت

شده در بورس های پذیرفتهشرکت ها برای حل مسائل مربوط بهبرخورداری از نتایج یافته

 روش، از نوع توصیفیماهیت و  برحسب  یبندطبقهصورت خواهد گرفت و به لحاظ 

.از سوی رندیگین چند متغیر موردمطالعه قرار ماست ، چراکه در آن، ارتباط بی همبستگی

دیگر تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی)نیمه تجربی( است، یعنی برمبنای 

رای بگیرد. ها(انجام میهای مالی شرکتوتحلیل اطالعات گذشته و تاریخی)صورتهتجزی

 قدرت مدیر عامل

عامل مدير ساختاری قدرت  

عامل مدیر تجربی قدرت  خطر سقوط قیمت سهام 

عامل مدیر الکیتیم قدرت  

H1 

H2 

H3 

شرکت اندازه  دارايی هابازده  اهرم مالی  شرکت عمر   

عامل مدیر شخصیتی قدرت  
H4 
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شده است و در این ی استفادهاکتابخانهاز روش  تحقیقو پیشینه  گردآوری اطالعات نظری 

و  پژوهش با موضوع مرتبط هاینامهپایان و ها،کتاب ها،مقاله از نشریات و کتب راستا

 برای  های موردنیازهمچنین، داده.شودده میطالعاتی در دسترس استفاهای  اهمچنین پایگاه

 حسابرسی شده و گزارش های مالی، از اطالعات صورتهای تحقیقفرضیه وتحلیلتجزیه

شود. به این منظور، بخش ها استخراج میشرکت به مجمع عمومی عادی  مدیرههیئت

و بورس اوراق  بورس فرا تی سازمان های اطالعاای از اطالعات از طریق پایگاهعمده

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه یِ پژوهش این آماری ی جامعه بهادار ت

 خاص هایِ پیچیدگی و آماری ی جامعه حجم زیاد بودنِ سببِ به. می باشد  تهران بهادار

 های داده با پیوندِ در جامعه اعضای بینِ هایی ناهماهنگی بعالوه و آن از به وجود آمده

 به آماری ی نمونه و شده داده قرار آماری ی نمونه گزینشِ جهتِ زیر وضعیتِ،  نیاز مورد

 : شده  انتخاب سیستماتیک حذف شیوه یِ

 سال شروعِ از حداقل که می باشند هایی شرکت کلیه یِ، مطالعه  این آماری جامعه

 4 از و داشته حضور 1398 لاس پایان تا شده و پذیرفته بهادار اوراق بورس در 1390

 :باشند  بهره مند همزمان صورتِ به، زیر  خصیصه یِ

 سرمایه های شرکت مالی های صورت اقالم متفاوت بندیِ طبقه و ذات سببِ به( 1

 گذاری سرمایه های شرکت، تولیدی  های شرکت با قیاس در مالی گری واسطه و گذاری

 نمی قرار بررسی مورد پژوهش این در مالی نتامی موسسات و ها بانک، بیمه  های شرکت

 .گیرند 

 درباره یِ هر فرضیات آزمون انجام و تحقیق پارامترهایِ محاسبه لزوم سببِ به( 2

 . باشند  دسترس در، ها  شرکت با رابطه در ضروری اطالعاتِ، شرکت 

 .باشد  ماه اسفند پایان به منتهی آنها مالی دوره، پذیری  مقایسه قابلیت رعایت جهتِ( 3

 .باشند  نداشته ماه 6 از بیش عملیاتی وقفه، تحقیق  دوره سالهای از یک هر طول در( 4

 گیری نمونه روش از استفاده با پژوهش نمونه تعداد، فوق شرایط گرفتن نظر در با

،  (پژوهش شرایط واجد شرکت های تعداد بودن محدود صورت در) یا و منظم تصادفی

 . شد خواهد انتخاب سیستماتیک حذف روش

 آورد ره افزارنرم و سایر اطالعات نیز از  کدال ناشران  رسانیهران و سامانه اطالع

 .شودنوین استخراج می
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 اطالعات لیوتحلهیتجزروش 

شود در بخش آمار ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام میوتحلیل دادهتجزیه

ن و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده های مرکزی میانگیتوصیفی از شاخص

های شد. و در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادهخواهد 

های مقطعی و سری زمانی، فراهم شود. انگیزه اصلی در ترکیب دادهترکیبی استفاده می

های ترکیبی دو روش وجود دهباشد. برای تحلیل دابینی کاراتر میکردن استنباط و پیش

های مختلف طی فصول مختلف همگن های شرکتیست دادهبادارد. بدین گونه که یا می

صورت ها بهکه دادهشوند یا اینها باهم تلفیق  میدر نظر گرفته شوند که در این حالت داده

ی ترکیبی، از هاکارگیری دادهتابلویی مورداستفاده قرار گیرند. برای تعیین نوع روش به

لیمر نشان دهد که ضرایب اثر مقطعی و  Fزمون شود. اگر نتیجه آلیمر استفاده می Fآزمون 

وسیله یک ها را با یکدیگر ترکیب کرد و بهتوان تمام دادهدار نیست میاثر زمانی معنی

ها را باید رگرسیون کالسیک، تخمین پارامترها را انجام داد. در غیر این صورت، داده

ای ترکیبی )مدل اثرات ثابت یا هصورت تابلویی در نظر گرفت. برای تعین نوع مدل دادهبه

صورت که اگر بین جزء خطا و شود. بدینهاسمن استفاده میمدل اثرات تصادفی( از آزمون

که متغیر مستقل همبستگی وجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادفی مناسب است درصورتی

برای رسد. وجود داشته باشد، مدل اثرات ثابت مناسب به نظر میبین آن دو همبستگی 

تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامترهای حاصل از تخمین مدل رگرسیون، به ترتیب 

ها و استخراج نتایج وتحلیل دادهشود. همچنین برای تجزیهاستفاده می tو  Fهای از آماره

 گردد.استفاده می Eviews.9و  Excelافزارهای تحقیق، از نرم

 شود: می محاسبه زیر فاکتور 4عامل از طریق  در این پژوهش متغیر قدرت مدیر 3

 یک و عدد باشد مدیره عامل عضو هیئت مدیر چنانچه عامل: مدیر ساختاری ( قدرت1

 .صفر عدد صورت این غیر در

 نعت باشدبیش از میانگین ص دوره تصدی مدیر چنانچه عامل: مدیر تجربی ( قدرت2

 .صفر عدد صورت این غیر در و یک عدد

درصد مالکیت مدیر عامل اندازه گیری  از طریق میزان عامل: مدیر مالکیتی قدرت( 3

 .خواهد شد
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دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا  مدیر چنانچه عامل: مدیر شخصیتی ( قدرت4

 .صفر عدد صورت این غیر در و یک عدد باالتر باشد

 : متغیر وابسته

چن و  یچولگ یمنف بیضر سهام از مدل متیگیری خطر سقوط قاندازه بمنظور

باشد، آن  شتریب یچولگ یمنف بیمقدار ضر مقدار و هر شده( استفاده 2001) همکاران

بر  یچولگ یمنف بیضر اری. معبود خواهد شترییسهام ب متیق زشیشرکت در معرض ر

 یمحاسبه م 1با استفاده از رابطه  که شود یخاص شرکت محاسبه م ماهانهمبنای بازده 

 :گردد

1) 

Wj,θ = ln(1+∑J,θ)      
 در رابطه فوق:

θj,W =شرکت بازده ماهانه خاص j در ماهθ طی سال مالی 

θJ,∑ = شرکتباقیمانده سهام بازده j در ماهθ  و عبارتست از باقیمانده یا پسماند مدل

 :2در رابطه 

2) 

rj,θ= β0+β1jrm,θ-2+ β2jrm,θ-2+ β3jrm,θ+ β4jrm,θ+1+ β5jrm,θ+2+ ∑J,θ 

 که در این رابطه:

θj,r  = شرکتسهام بازده j  در ماهθ طی سال مالی. 

θm,= r بازده بازار در سالθ محاسبه بازده ماهانه بازار، شاخص  می باشد. بمنظور

 .گرددتقسیم می  ماهکسر شده و حاصل بر شاخص ابتدای  ماه از شاخص پایان ماهابتدای 

های ترکیبی برآورد  ( با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و شیوه داده2ه )بطرا

مورد  ( جهت محاسبه بازده ماهانه خاص شرکت1رابطه ) به شرح شده و باقیمانده آن

 جهتبا توجه به تعریف مذکور  همگیرد. بازده ماهانه خاص شرکت  استفاده قرار می

 استفاده قرار می گیرد. ام موردگیری ریسک سقوط آتی قیمت سه اندازه
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 آزمون فرضیات تحقیق؛ 1لجدو

 

 یافته های تحقیق -4

 متغیرهای تحقیقآمار توصیفی 

 (: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق3-4جدول )

 پنل الف: متغیرهای پیوسته

 متغیر
تعداد 

 مشاهده
 مممینی ماکزیمم میانه میانگین

انحراف 

 معیار
 کشیدگی  چولگی

 5.53 0.48 1.51 4.04- 6.56 0.38 0.74 1161 خطر سقوط قیمت سهام

 3.23 0.68- 0.16 0.01 0.87 0.45 0.42 1161 قدرت مالکیتی

 4.34 1.06- 0.44 0.30 3.19 2.16 2.06 1161 عمر شرکت

 2.87 0.18- 0.21 0.01 1.08 0.56 0.55 1161 اهرم مالی

 16.67 3.79 2.61 1.72- 14.99 0.16 0.95 1161 داراییبازده 

 3.46 0.47 0.67 4.42 9.18 6.23 6.30 1161 اندازه شرکت

 متغیرهای گسستهپنل ب: 

 درصد فراوانی نوع طبقه متغیر

 قدرت ساختاری
0 792 22/68 % 

1 369 78/31 % 

 قدرت تجربی
0 206 74/17 % 

1 955 26/82 % 

 قدرت شخصیتی
0 714 50/61 % 

1 447 50/38 % 

 های پژوهشمنبع: یافته

 شدهنوع آماره استفاده شدهنوع آزمون استفاده

 برا-جارک آزمون نرمال بودن 

 لوین، لین و چو آزمون مانایی

 لیمر  F های پانلیتشخیص نوع داده

 هاسمن تعیین نوع روش برآورد

 F معنادار بودن مدل رگرسیون

 t آماره بودن ضرایبآزمون معنادار 

 دوربین واتسون عدم خودهمبستگی جمالت خطا)مرتبه اول(

 وایت آزمون همسانی واریانس خطا
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ها را نشان ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط دادهمیانگین، اصلیارتباط دراین

صورت منظم ردیف شوند، مقدار ها بر روی یک محور بهکه اگر دادهطوریدهد، بهمی

انحراف معیار از پارامترهای  گیرد.میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می

دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین ها را نشان میپراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده

که جامعه از توزیع متقارن هاست. درصورتیانحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده

باشد،  که جامعه چوله به چپبرخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، درصورتی

ب چولگی مثبت که دارای چوله به راست باشد، ضریضریب چولگی منفی و درصورتی

باشد. خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می

جدول میانگین متغیرهای خطر سقوط قیمت سهام، قدرت مالکیتی، عمر با توجه به 

، 0.55، 2.06، 0.42، 0.74اندازه شرکت به ترتیب برابر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و 

 قدرت سهام، قیمت سقوط متغیرهای خطرباشد. بیشترین و کمترین مقدار می 6.30، 0.95

، 0.87، 6.56شرکت )بیشترین:  اندازه و دارایی بازده مالی، اهرم شرکت، عمر مالکیتی،

باشد. می (4.42،  -1.72، 0.01، 0.30، 0.01،  -4.04و کمترین:  9.18، 14.99، 1.08، 3.19

 0.48بررسی میزان چولگی و کشیدگی متغیر خطر سقوط قیمت سهام که به ترتیب برابر با 

نبوده و  3و  0تحقیق در بازه اعداد دهنده این است که متغیر وابسته باشند، نشانمی 5.52و 

 درصد دهدمی نشان یجنتا نیز ب پنل به توجه بااین متغیر دارای توزیع نرمال نیست. 

 78/31 تقریباً که است این دهندهنشان که باشدمی%  78/31 قدرت ساختاری متغیر فراوانی

 فراوانی درصد هستند. قدرت ساختاری دارای موردبررسی شرکت  369 حدود یعنی% 

 یعنی%  26/82 تقریباً که است این دهندهنشان که باشدمی%  26/82 تجربی قدرت متغیر

 متغیر فراوانی همچنین درصد .هستند تجربی قدرت دارای موردبررسی شرکت  955 حدود

 حدود یعنی%  50/38 تقریباً که است این دهندهنشان که باشدمی%  50/38 شخصیتی قدرت

 .هستند شخصیتی قدرت دارای موردبررسی شرکت  447

 ایستایی متغیرهای تحقیق؛ 2جدول 

 نتیجه P_value آماره نام متغیر

 مانا  0000/0 -70/23 قیمت سهام سقوطخطر 

 مانا  0000/0 -29/14 قدرت مالکیتی

 مانا 0000/0 -84/5 قدرت ساختاری

 مانا 0000/0 -99/3 قدرت تجربی
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 مانا 0005/0 -31/3 قدرت شخصیتی

 مانا 0000/0 -74/14 اهرم مالی

 مانا 0000/0 -34/21 عمر شرکت

 مانا 0000/0 -72/13 بازده دارایی

 مانا 0000/0 -08/5 دازه شرکتنا
   

نتایج آزمون ایستایی نمایان گر این است که در مورد تمامی متغیرها، سطح معناداری 

 باشد و تمامی متغیرها مانا هستندمی 05/0ها کمتر از آن

 همبستگی بین متغیرهای تحقیق
 همبستگی بین متغیرهای تحقیق ؛3جدول 

 متغیر

خطر 

سقوط 

قیمت 

 سهام

قدرت 

 ساختاری

قدرت 

 تجربی

قدرت 

 مالکیتی

قدرت 

 شخصیتی

عمر 

 شرکت

اهرم 

 مالی

بازده 

 دارایی

اندازه 

 شرکت

خطر سقوط قیمت 

 سهام

1         

         

 قدرت ساختاری
-0.02 1        

0.58         

 قدرت تجربی
0.01 -0.03 1       

0.78 0.28        

 قدرت مالکیتی
-0.05 0.57 0.06 1      

0.09 0.00 0.03       

 قدرت شخصیتی
0.09 -0.06 0.01 -0.09 1     

0.00 0.05 0.72 0.00      

 عمر شرکت
-0.09 -0.01 -0.01 -0.02 -0.14 1    

0.00 0.86 0.70 0.40 0.00     

 اهرم مالی
-0.01 -0.01 0.06 -0.01 0.07 0.05 1   

0.81 0.73 0.03 0.65 0.03 0.07    

 بازده دارایی
0.01 0.05 0.00 -0.03 0.11 -0.02 0.04 1  

0.68 0.08 1.00 0.36 0.00 0.47 0.16   

 اندازه شرکت
0.05 0.04 -0.03 0.04 -0.13 0.01 -0.07 -0.18 1 

0.12 0.22 0.27 0.19 0.00 0.66 0.01 0.00  

 های تحقیقمنبع: یافته
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جدول  در ها،وابسته، مستقل و کنترلیی ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها   

متغیر خطر سقوط قیمت سهام با متغیر قدرت شخصیتی  نتایج،بر اساس  شده است.ارائه

 همبستگی مثبت و معنادار و با متغیر  عمر شرکت همبستگی منفی و معناداری دارد. 

 

 آزمون فرضیه  تحقیق

 هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل ساختاری قدرت بین -4-8-1

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

برای بررسی تأثیر قدرت ساختاری مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام، فرض    

0H   1وH شده است. صورت زیر تدوینبه 
 نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات تصادفی؛ 4جدول 

 متغیر وابسته:  خطر سقوط قیمت سهام 

 رابطه معناداریسطح  ضریب تورم واریانس خطای استاندارد tآماره  ضریب متغیرهای مستقل

 دارمعنی 0.03 1.00 0.84 2.20- 1.85- قدرت ساختاری

 دار معنی 0.01 1.00 0.12 2.64- 0.30- عمر شرکت

 یمعنبی 0.97 1.01 0.26 0.04- 0.01- اهرم مالی

 معنیبی 0.62 1.04 0.02 0.49 0.01 بازده دارایی

 دارمعنی 0.00 1.04 0.11 2.95- 0.32- اندازه شرکت

 0.58 ضریب تعیین

 0.53 شده مدلضریب تعیین تعدیل

 F 0.80 وایت   آماره 

 0.7083 سطح معناداری

 1.85 دوربین واتسون  آماره  

 6.86 جدول Fآماره 

 0.000 سطح معناداری

 های تحقیقمنبع: یافته

( 0.03برای ضریب متغیر قدرت ساختاری مدیرعامل ) tکه احتمال آماره ازآنجایی

خطر سقوط قیمت باشد، درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر می 0.05تر از کوچک

گردد. منفی بودن ضریب متغیر قدرت ساختاری رد نمی 0.95در سطح اطمینان سهام 

خطر سقوط قیمت سهام  دهنده میزان تأثیر منفی این متغیر بر(، نشان-1.85ل )مدیرعام

داری متغیرهای کنترلی عمر شرکت و اندازه شرکت با توجه باشد. در بررسی سطح معنیمی
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دارند و درصد رابطه معناداری خطر سقوط قیمت سهام 5به سطح معناداری کمتر از 

تر از و بازده دارایی با توجه به سطح معناداری بزرگهمچنین متغیرهای کنترلی اهرم مالی 

 درصد رابطه معناداری با خطر سقوط قیمت سهام ندارد. 5

 شدهپذیرفته هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل تجربی قدرت بین

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در

یرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام، فرض برای بررسی تأثیر قدرت تجربی مد   

0H   1وH شده است. صورت زیر تدوینبه 

 نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات تصادفی ؛5جدول 

 متغیر وابسته:  خطر سقوط قیمت سهام 

 رابطه سطح معناداری ضریب تورم واریانس خطای استاندارد tآماره  ضریب متغیرهای مستقل

 دارمعنی 0.02 1.01 0.06 2.34- 0.14- قدرت تجربی

 دار معنی 0.01 1.00 0.12 2.63- 0.30- عمر شرکت

 معنیبی 0.97 1.01 0.26 0.04- 0.01- اهرم مالی

 معنیبی 0.63 1.03 0.02 0.48 0.01 بازده دارایی

 دارمعنی 0.00 1.04 0.10 2.88- 0.30- اندازه شرکت

 0.53 ضریب تعیین

 0.48 مدل شدهضریب تعیین تعدیل

 F 1.20 وایت  آماره 

 0.2406 سطح معناداری

 1.85 آماره   دوربین واتسون

 427.20 جدول Fآماره 

 0.000 سطح معناداری

 های تحقیقمنبع: یافته

( فرضیه صفر مبنی 0.24باشد )می 0.05تر از توجه به سطح اهمیت این آزمون که بزرگ

توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی می بر وجود همسانی واریانس تائید شده و

ها که یکی باشد. همچنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیماندهواریانس نمی

که شود ازآنجاییباشد و خودهمبستگی نامیده میگرسیون میوتحلیل راز مفروضات تجزیه

 0.05تر از کوچک (0.02برای ضریب متغیر قدرت تجربی مدیرعامل ) tاحتمال آماره 

در سطح خطر سقوط قیمت سهام باشد، درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر می



 

 

1140پاییز ، 3، شماره 2ت و حسابداری، جلدفصلنامه کنکاش مدیری  

322 

 

(، -0.14تجربی مدیرعامل )گردد. منفی بودن ضریب متغیر قدرت رد نمی 0.95اطمینان 

باشد. در بررسی میخطر سقوط قیمت سهام دهنده میزان تأثیر منفی این متغیر بر نشان

داری متغیرهای کنترلی عمر شرکت و اندازه شرکت با توجه به سطح معناداری سطح معنی

دارند و همچنین متغیرهای درصد رابطه معناداری خطر سقوط قیمت سهام 5کمتر از 

درصد رابطه  5تر از لی اهرم مالی و بازده دارایی با توجه به سطح معناداری بزرگکنتر

 د.معناداری با خطر سقوط قیمت سهام ندار

 شدهپذیرفته هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل مالکیتی قدرت بین -

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در

و   0Hبرای بررسی تأثیر قدرت مالکیتی مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام، فرض    

1H شده است. صورت زیر تدوینبه 
 تفاده از روش اثرات تصادفینتایج برازش مدل با اس؛ 6جدول 

 متغیر وابسته:  خطر سقوط قیمت سهام 

 رابطه معناداریسطح  ضریب تورم واریانس خطای استاندارد tآماره  ضریب متغیرهای مستقل

 دارمعنی 0.04 1.00 0.30 1.97- 0.59- قدرت مالکیتی

 دار معنی 0.01 1.00 0.12 2.68- 0.31- عمر شرکت

 معنیبی 0.97 1.01 0.26 0.04- 0.01- اهرم مالی

 معنیبی 0.65 1.04 0.02 0.46 0.01 بازده دارایی

 دارمعنی 0.00 1.04 0.15 3.89- 0.57- اندازه شرکت

 0.51 ضریب تعیین

 0.47 شده مدلضریب تعیین تعدیل

 F 0.84 وایت  آماره 

 0.6646 سطح معناداری

 1.86 آماره   دوربین واتسون

 465.38 لجدو Fآماره 

 0.000 سطح معناداری

 های تحقیقمنبع: یافته

( 0.04برای ضریب متغیر قدرت مالکیتی مدیرعامل ) tکه احتمال آماره ازآنجایی

خطر سقوط قیمت باشد، درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر می 0.05تر از کوچک

ریب متغیر قدرت مالکیتی گردد. منفی بودن ضرد نمی 0.95در سطح اطمینان سهام 

خطر سقوط قیمت سهام  دهنده میزان تأثیر منفی این متغیر بر(، نشان-0.59مدیرعامل )



 

...ارزش سقوط  مدیرعامل بر خطر قدرت تاثیرمیزان بررسی   
 

323 

 

داری متغیرهای کنترلی عمر شرکت و اندازه شرکت با توجه باشد. در بررسی سطح معنیمی

دارند و درصد رابطه معناداری خطر سقوط قیمت سهام 5به سطح معناداری کمتر از 

تر از نین متغیرهای کنترلی اهرم مالی و بازده دارایی با توجه به سطح معناداری بزرگهمچ

 درصد رابطه معناداری با خطر سقوط قیمت سهام ندارد. 5

 شدهپذیرفته هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل شخصیتی قدرت بین

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در

 ایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات تصادفینت؛ 7جدول 

 سهاممتغیر وابسته:  خطر سقوط قیمت  

 رابطه سطح معناداری ضریب تورم واریانس خطای استاندارد tآماره  ضریب متغیرهای مستقل

 دارمعنی 0.04 1.05 0.10 1.97- 0.20- قدرت شخصیتی

 دار معنی 0.01 1.02 0.11 2.47- 0.28- عمر شرکت

 معنیبی 0.93 1.01 0.26 0.09- 0.02- اهرم مالی

 معنیبی 0.71 1.04 0.02 0.38 0.01 بازده دارایی

 دارمعنی 0.01 1.05 0.07 2.55- 0.17- اندازه شرکت

 0.53 ضریب تعیین

 0.50 شده مدلضریب تعیین تعدیل

 F 1.21 وایت  آماره 

 0.2381 سطح معناداری

 1.84 آماره   دوربین واتسون

 466.43 جدول Fآماره 

 0.000 سطح معناداری

 tکه احتمال آماره (، ازآنجایی7داری ضرایب با توجه به جدول )در بررسی معنی

باشد، درنتیجه می 0.05تر از ( کوچک0.04برای ضریب متغیر قدرت شخصیتی مدیرعامل )

رد  0.95سطح اطمینان در خطر سقوط قیمت سهام وجود تأثیر معناداری این متغیر بر 

دهنده میزان (، نشان-0.20یر قدرت شخصیتی مدیرعامل )گردد. منفی بودن ضریب متغنمی

داری باشد. در بررسی سطح معنیمیخطر سقوط قیمت سهام تأثیر منفی این متغیر بر 

درصد  5متغیرهای کنترلی عمر شرکت و اندازه شرکت با توجه به سطح معناداری کمتر از 
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رهای کنترلی اهرم مالی و دارند و همچنین متغیمعناداری خطر سقوط قیمت سهام رابطه

درصد رابطه معناداری با خطر سقوط  5تر از بازده دارایی با توجه به سطح معناداری بزرگ

 قیمت سهام ندارد.
 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه؛ 8جدول 

 نوع تأثیر نتیجه فرضیه ردیف

 هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و لمدیرعام ساختاری قدرت بین 1

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 معکوس عدم رد

 هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل تجربی قدرت بین 2

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 معکوس عدم رد

 هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل مالکیتی قدرت نبی 3

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 معکوس عدم رد

 هایشرکت در سهام قیمت سقوط خطر و مدیرعامل شخصیتی قدرت بین 4

 .اردد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 معکوس عدم رد

 

 :یریگجهینت -5

دراین پژوهش درمورد مدیر عامل وساختارهای مدیریت بررسی شده وتعاریف 

مدیریت و ساختار ان مطرح شد و عالوه بر آن در مورد سهام و تعریفات مرتبط با سهام 

 شد.بحث و بررسی 

منشأ تصمیمات مهم  هاکتشردر برخی از نباط کرد که توان استنتایج تحقیق حاضر می

 هاشرکتبرای عملکرد شرکت مدیرعامل آن شرکت است در حالی که در سایر 

است. اشخاص  مدیرههیئتبا وضوح بیشتر، محصول اجماع نظر کلیه اعضای  گیریتصمیم

تیجه در ن شوندمیدر شرکت  گیریتصمیممختلف با عقاید متفاوت سبب توزیع قدرت 

کارگیری منابع قدرت مدیران با بهگیرد مینیز تحت تأثیر آن قرار شرکت  هایگیریتصمیم

آورند و این به ماهیت زمینة رشد و تعالی یا زمینة انحراف و فساد سازمان را فراهم می

وجودی و چگونگی استفاده از قدرت و منابع آن بستگی دارد. به هر اندازه که مدیران از 

نتایج تحقیق  .تری دارند.های صحیح و باکیفیتتری برخوردار باشند، قضاوتقدرت بیش

آنان  ( همسو و همخوانی دارد.در تحقیق2020) 8شهاب و همکارانحاضر با نتایج تحقیق  

 
8. Shahab, Y 
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نیز که در فضای اقتصادی چین موردبررسی شده است  قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط 

  قیمت سهام تأثیر معکوس دارد.

 های کاربردی:پیشنهاد  -6

 در سهام قیمت سقوط خطر و رعاملیمد ساختاری قدرت فرضیه اول بینطبق  -1

تهران رابطه معکوس و معناداری  بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 در مواقعی که به دنبال شودمی پیشنهاد گذارانسرمایه در این راستا، به وجود دارد.

چون تعداد اعضای  متغیرهایی به باشندمیها کتشر سهام برای خرید تحلیل تجزیه

مدیره دقت بیشتری نمایند، وجود  مدیران غیرموظف غیرموظف در ترکیب هیئت

مدیره را افزایش داده بلکه موجب استقالل هیئت تنهانهمدیره در ترکیب هیئت

گردد کارایی و اثربخشی هر چه بیشتر ارکان مدیریت در بهبود عملیات شرکت می

 دهد.هزینه نمایندگی را کاهش می اتبمربه و

 در سهام قیمت سقوط خطر و رعاملیمد تجربی قدرت بین طبق فرضیه دوم -2

تهران رابطه معکوس و معناداری  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یهاشرکت

 تیریمدوجود دارد.دوره تصدی مدیران باعث افزایش تجربه و کارایی بیشتر 

بات سبب کاهش نوسانات سقوط قیمت سهام شده و ثبات روند و این ث گرددیم

در  شودیم شنهادیپو سهامداران  اعتباردهندگانقیمت سهام را به دنبال دارد لذا به 

 قرار دهند. مدنظردوره تصدی مدیران را  هاشرکتهنگام بررسی 

 در سهام قیمت سقوط خطر و رعاملیمد مالکیتی قدرت بین طبق فرضیه سوم -3

تهران رابطه معکوس و معناداری  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یهاشرکت

در مورد ریسک سقوط قیمت سهام،  یریگمیبرای تصم گذارانهیسرما وجود دارد.

 چراکه نمایندگی شرکت توجه الزم را داشته باشند یهانهیبه مالکیت مدیریتی و هز

ی تیریمدکه دارای مالکیت  هاشرکت  گونهنیاتحقیق حاضر نشان داد که  جینتا

 خطر سقوط قیمتی کمتری دارند. مراتببهباالیی هستند 

 در سهام قیمت سقوط خطر و رعاملیمد شخصیتی قدرت بین طبق فرضیه چهارم -4

معناداری تهران رابطه معکوس و  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یهاشرکت

 مورد در ها و سهامداران کتمالکان اصلی شر که شودمی شنهادیپ وجود دارد.

 نگران بورسی، یهاشرکت قیمت سهام و روند  فعالیتی قیمت سهام  ارزیابی
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مدرک تحصیلی باالی  ها باشند چراکهشرکت یهارعاملیمد تحصیلی مدرک

 ندهیآنوسانات  مراتببه مالی و مدیریتی شده و مسائلمدیریت باعث درک بهتر 

ن امر موجب جلب نظر اذعان عمومی شده و سهام را کاهشمی دهد و ای متیق

 .حجم معامالت سهام شرکت را به دنبال دارد

 نابع:م

(. تحلیل 1399اصالنی مناره بازاری، مریم؛ میر عسکری، سید رضا و محفوظی، غالمرضا. )

 .83-65(، 35)9گذاری، ساختار سرمایه. دانش سرمایهرابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و 

(. تأثیر سررسید بدهی درخطر سقوط قیمت 1397نیا،قدرت اله.) اه،وحید و طالبزاده خانقتقی

 158-145(22)6مدیریت دارایی و تأمین مالی، ،سهام با تأکید بر عدم تقارن اطالعاتی

(، ارتباط بین قدرت مدیر عامل، 1397ی )توانگر حمزه کالیی، افسانه، اسکافی اصل، مهد

کیفیت کنترل داخلی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، ویژگی های کمیته حسابرسی و 

  .187-207، 21سال دهم، ش 

(، رابطه ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی، ساختار هیئت مدیره و 1397جمشیدی، افشار )

، 18رس اوراق بهادار تهران، ماهنامه افاق علوم انسانی، ش خطر سقوط آتی قیمت سهام در بازار بو

66-35. 

شده در های پذیرفته(. سنجش توانایی مدیریت شرکت1391ها، زهره، قیلوی، منی، )حاجی

 45-28، صص 9بورس اوراق بهادار نهران، فصلنامه پژوهشی حسابداری، شماره 

(. تأثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر 1397زاده،برادران و تقی زاده خانقاه،وحید.)حسن

 1، شماره 9دوره  های نمایندگی،مجله دانش حسابداری،أکید بر هزینهخطر سقوط قیمت سهام با ت

 90-63، صفحه 1397، بهار 32شماره پیاپی  -

(، تاثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و هزینه 1396دهقان نژاد، فاطمه )

تهران. پایان نامه صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار حقوق 

 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم اقتصادی و دارایی دانشگاه مازندران.

 نهادی گذارانسرمایه تأثیر بررسی "(1391دیانتی، زهرا، مراد زاده، مهدی و سعید محمودی، )

 -25، صص2گذاری، شمارهفصلنامه دانش سرمایه "سهام ریزش ارزش طسقو ریسک کاهش بر

های کنترلی بر رابطه بین (. بررسی تأثیر مکانیزم1398یمی، علیرضا و فروغی، عارف. )رح

 .182-151(، 2)11های حسابداری، قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت. پیشرفت

مدیریت سود و اجتناب مالیاتی،نشریه تحقیقات ( کیفیت حسابرس، 1399صدیقی،روح اهلل.)

 186-169،صفحه 1399تان ،تابس46حسابداری وحسابرسی، شماره 
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بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در  "(1392صدیقی، علیرضا، امیری، عباس، )

فصلنامه  "شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهکاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت

 82-66، صص9ابداری و حسابرسی، شمارهحس

کاری شرطی حسابداری بر ریسک (. تأثیر محافظه1391فروغی، داریوش؛  میرزایی، منوچهر. )

شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله های پذیرفتهسقوط آتی قیمت سهام در شرکت

 77-91(:2)4های حسابداری، پیشرفت

های (. بررسی توانایی1392, روشن روان, اله بخش. )فرزندی, عباسعلی, صفری, حسین

اهلل مورد نیاز مدیران فرهنگی »مطالعة موردی شهید آیت های فردیمدیریتی و ویژگی

 .46-21 ,(5)2 ,مدیریت در دانشگاه اسالمی .«(محالتی)ره

(، نقد شوندگی 1395)علیزاده ، امیر خادم،  حنجری، سارا، محمدعلی امینی و امیر رسائیان، 

های مالی، یتسهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن اهمیت حاکمیت شرکتی و محدود

 471-461، 4های حسابداری و حسابرسی، شمارهپژوهش

(، رابطه بین 1398قصونی، رضا غزنوی؛ آهنگری، مهناز؛ وقفی، سید حسام و غزنوی، مهرداد )

مالیات با ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش قدرت  مدیریت سود و میزان اجتناب از

 .111-134، 1، شماره 2ی نوین در حسابداری و حسابرسی، دوره مدیر عامل، فصلنامه پژوهش ها

(، رابطه بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر 1399کاشی، حدیث )

ران زن در هیئت مدیره، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نقش تعدیل کننده ی ساختار مالکیت و مدی

 .118-139، جلد دوم، 23، شماره نوین در مدیریت و حسابداری، سال چهارم

دودیت مالی بر خطر سقوط قیمت تأثیر مح(. 1397زاده سالطه،حیدر و ابیضی،عیسی.)محمد

-251(، 15)3سی حسابداری و حسابرسی، فصلنامه برر ، سهام با تأکید بر اقالم تعهدی اختیاری

268 

(، اثر قدرت مدیریت بر خطر سقوط قیمت سهام: نگرش 1397معطوفی، علیرضا و طبرسا، منا )

 .5-22، 11، سال 44ه ی فرصت طلبانه به قدرت، فصلنامه بورس اوراق بهادار شمار

ط قیمت سهام، پایان نامه (، تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و ریسک سقو1398نجاراف، فرشته )

 ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی.

 ریسک بر نهادی مالکیت نوع تأثیر (. بررسی1393ودیعی،محمدحسین و رستمی ،امین . )

 علمی تهران، فصلنامه بهادار اوراق بورس شده درپذیرفته هایرکتش در سهام آتی قیمت سقوط

 93-79(، 14)6مالی، حسابداری پژوهشی

https://acctgrev.ut.ac.ir/article_67563_374e7c38457ecfce4a39df539e330113.pdf
https://acctgrev.ut.ac.ir/article_67563_374e7c38457ecfce4a39df539e330113.pdf
https://acctgrev.ut.ac.ir/article_67563_374e7c38457ecfce4a39df539e330113.pdf
https://acctgrev.ut.ac.ir/article_67563_374e7c38457ecfce4a39df539e330113.pdf


 

 

1140پاییز ، 3، شماره 2ت و حسابداری، جلدفصلنامه کنکاش مدیری  

328 

 

Andreou, P.; Ehrlich, D.; and C. Louca (2014). “Managerial Ability and Firm 

Performance: Evidence from the Journal of Health Accounting, Vol. 3, No.1, pp. 

20-41 

Chen Jun , Wang Dong, Shuo Li & Yu (Tony) Zhang (2016): Perceived audit quality, 

state ownership, and stock price delay: evidence from China, Asia-Pacific Journal of 

Accounting & Economics, DOI: 10.1080/16081625.2016.1208573 

Chen, J., Hong, H., Stein, J. (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume,Past Returns, 

and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of FinancialEconomics, 61(3): 

345–381 

Cheng ،C.S. Agnes،Peng Guo ،Chia-hsiang Weng ،Qiang Wu.(2018). Innovation, Tax 

Aggressiveness, and Stock Price Crash Risk. JEL Classification: H20; M41; O30, 

61(3): 345–381 

Callen, J. L., X, Fang, (2011). “Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or 

Expropriation?” Avilable at URL: Http://Www. Ssrn. Com. 

Jensen, M.C., & Meckling W.H (1976), Theory of the firm: managerial behavior, 

agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 2, 305-60.  

Kyeongmin, J (2019), Corporate Governance and Stock Price Crash Risk. Academy of 

Accounting and Financial Studies Journal. Vol: 23 Issue: 4. 

HYUN A. HONG    &JEONG-BON KIM and  MICHAE WELKER .(2019) . 

Divergence of Cash Flow and Voting Rights, Opacity, and Stock Price Crash Risk : 

International Evidence https://doi.org/10.111/145-679X.12185 

Habib, A, Hossain, M, and Jiang, H, 2011, "Environmental Uncertainty and Market 

Pricing of Earnings Smoothness", Advances in International Accounting, No 32, PP. 

11-40. 

Kim, Y., Li, H., & Li, S. (2014).R&D Expenditures  and stock price crash risk. Journal 

Banking and Finance. 43(1): 1–13  

Kothari, S.P., Shu, S., Wysocki, P.D. (2010). Do Managers Withhold Bad News? 

Journal of Accounting Research. 47:241 -276. 

Linda, H. Chen, Jeffrey, Gramlich, Kimberly, A. Houser (2017), The Effects of Board 

Gender Diversity on a Firm's Risk Strategies. Accounting and Finance, Volume59, 

Issue2 47 Pages Posted. 

Nicola Raimo and Filippo Vitolla.(2020). Meditari Accountancy Research, Vol. ahead-

of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108 

Panayiotis, C. A., Constantinos, A., Joanne, H. L. Christodoulos (2017), Corporate 

Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes. http://ssrn.com/. 

Shahab, Y. Ntim, C. G., Ullah, F. Yugang, Ch. Ye, Z (2020), CEO power and stock 

price crash risk in China: Do female directors' critical mass and ownership structure 

matter? International Review of Financial Analysis, 68, 101457. 

Sheikh, sh (2018), CEO power, product market competition and firm value” 

value.Research in International Business and Finance. 

https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.04.009. 

Tongxia,L., Qaiser,M., Mohd,R., Abd,K. (2018). Nonlinear relationship between CEO 

power and capital structure:Evidence from China's listed SMEs, International 

Review of Economics and Finance, 47: 1-21. 

Zhang Eliza Xia & Agnes Cheng and Shuo Li. (2020). Operating cash flow opacity and 

stock price crash risk, J. Account. Public Policy, 

https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106717 

Zhang, M., Xie, L., & Xu, H. (2016).  

https://doi.org/10.1111/1475-679X.12185
http://ssrn.com/

