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 چکیده
 بازار شرایط به توجه با امروز جهان ، دراست سودآور هايطرح اجراي مستلزم هاشرکت ارزش کردن حداکثر

است.  امري ضروري هاشرکت حیات ادامه و سودآوري افزایش براي مناسب مالی تامین روش تعیین رقابت

بزرگ در بازده سهام اصالح شده شرکت است. ساختار سرمایه  یجنبش منف کیسهام  متیسقوط ق متیق

. هدف اي را در تصمیمات سرمایه گذاري و بالطبع عملکرد شرکت ها ایفا می کندشرکت ها نقش تعیین کننده

ساختار  لگریتعد ریسهام با متغ متیو خطر سقوط ق یشرکت تیحاکم نیرابطه ب یبررساز پژوهش حاضر 

بر اطالعات  یمبتن یفیتوص یو از لحاظ روش، پژوهش یاسیپژوهش از نظر استدالل ق نیا می باشد. هیسرما

. این پژوهش مبتنی بر اطالعات واقعی بازار سهام، دباش می ها شرکت یمال هاي مندرج در صورت یواقع

عات به صورت ها بوده که براین اساس اطالهاي مالی شرکتهاي همراه صورتهاي مالی و یادداشتصورت

جامعه  اي تدبیر پرداز و سایت سازمان بورس استخراج شده است.هاي مالی، پایگاه دادهمستقیم از صورت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي یک دوره زمانی  آماري مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت

گیري از روش حذف سیستماتیک استفاده  راي نمونهمی باشند. همچنین ب 3106تا  3109هاي  ساله، از سال 7

 .ه استاستفاده شد یو استنباط یفیپژوهش از آمار توص يداده ها لیو تحل هیتجز يشده است. برا

مدیره و  یئتهندارد؛ میان استقالل  وجودارتباط  و خطر سقوط سهام تیتمرکز مالکنتایج تحقیق نشان داد بین 

خطر سقوط سهام ارتباط معناداري وجود دارد. همچنین، ارتباط میان مالکیت نهادي و خطر سقوط سهام مورد 

. یافته هاي حاکی داردنو خطر سقوط سهام وجود  یهساختار سرمامیان  يدار یمعن؛ اما ارتباط ردیگ یمقرار  دیتائ

بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر سقوط سهام ندارد ولی ي ا کننده لیتعداز آن است که ساختار سرمایه اثر 

همچنین فرضیه  .داردو خطر سقوط سهام  رهیمد ئتیاستقالل ه نیبر رابطه ب يا کننده لیاثر تعد هیساختار سرما

 ي بر رابطه بین مالکیت نهادي و خطر سقوط سهام دارد.ا کننده لیتعدو ساختار سرمایه اثر  دهد یمهفتم نشان 
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