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 چکیده:

ذاری گسرمایه سکیو ر نهیهز یچسبندگ نیبر ارتباط ب تیتأثیر تمرکز مالکهدف اصلی پژوهش حاضر، 

شده های پذیرفتهاست. جامعه آماری در این پژوهش، شرکتشده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته یهاشرکت

به صورت حذفی  1931تا  1931های شرکت بین سال 151از این بین، باشد که در بورس اوراق بهادار تهران می

حاکی از این  است. نتایج ایویوز استفاده شده افزارنرمها از تحلیل فرضیه هیتجز جهتسیستماتیک انتخاب گردیدند. 

گذاری هرمایس سکیبر ر تیگذاری شرکت تأثیر مثبت دارد. تمرکز مالکسرمایه سکیچسبندگی هزینه بر ر است که

 تیتمرکز مالک رگدیل گذاری شرکت با توجه به نقش تعسرمایه سکیشرکت تأثیر معنادار ندارد. چسبندگی هزینه بر ر

 تأثیر مثبت دارد.
 
 

 گذاریسرمایه سکیو ر نهیهز یچسبندگ، تیتمرکز مالک کلیدواژه:
Abstract: 

he main purpose of the present study is to impact of ownership concentration on the 

relationship between cost stickiness and Company investment risk in Companies accepted to 

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

Tehran Stock Exchange, from which 151 companies were selected through systematic 

elimination between 2011 and 2018. The analysis of the hypotheses has been done using the 

Eviews software. The results show that high cost stickiness had a positive impact on corporate 

investment risk. Focus on ownership did not have a significant impact on corporate investment 

risk. The high cost stickiness had a positive impact on the investment risk of the company by 

the mediating role of ownership concentration. 
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