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 چکیده:

ا ساختار ب یکالن اقتصاد طیشرا ینانیبر رابطه نااطم یشرکت تیحاکم یساز و کارها تأثیراین پژوهش به 

توجه  ، حاکمیت شرکتیگذارانسرمایهگذشته، در راستای پشتیبانی از حقوق  هایسالدر  .پردازدمی هاشرکت هیسرما

در بازار سرمایه  هاموسسهیکی از ساز و کارهای مهم برای اداره و کنترل  عنوانبهزیادی را به خود جلب نموده و 

الن متغیرهای ک بینیپیشسوی دیگر با توجه به کاهش قدرت واحدهای اقتصادی در زمینه  از .تبدیل شده است

 ازاندچشمافزایش یافته و  گیریچشم صورتبهامروزی  وکارکسباقتصادی، عدم قطعیت و اطمینان در محیط 

دی ج هایمحدودیتا ب ریزیبرنامهو  گیریتصمیممذکور به دلیل بروز اختالل در پروسه  هایبنگاه هایفعالیت

 ایاسطهوشده است. در این راستا نوسانات نرخ ارز به دلیل وابستگی باالی تولید داخلی به واردات کاالهای  روروبه

ررسی ب لذا شده است. ، به شکل محسوسی به نوسان در تولید کشور و افت بنیه بخش واقعی منتهیایسرمایهو 

 هدف .کارگزاران اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است گیریتصمیمیم آن بر مستق تأثیر به دلیلناپایداری اقتصاد 

 هیتار سرمااقتصاد کالن و ساخ ینانینا اطم نیبر رابطه ب یشرکت تیحاکم گریتعدیلنقش  نییتعاصلی این پژوهش، 

 .گرددمی وتحلیلتجزیه eviews افزارنرمدر نهایت با و  باشدمی یاین تحقیق از نوع هدف کاربرد .باشدمی هاشرکت

ها نشان داد که میان درصد سهام شناور آزاد و نسبت مدیران غیرموظف با سرعت تعدیل ساختار نتایج آزمون فرضیه

 نهادی با سرعت سهامدارانسرمایه رابطه غیرمستقیم معنادار وجود دارد؛ اما رابطه مستقیم میان تمرکز مالکیت و 

سرعت  دهندهنشانباشد که درصد می 75ایرانی  هایشرکتبرای  آمدهدستبهمچنین سرعت تعدیل، معنادار نیست؛ ه

 است. هاشرکتباالی تعدیل ساختار سرمایه در بین 

 هاشرکت هیسرما ساختار نااطمینانی شرایط کالن، رابطه ی،شرکت تیحاکم یساز و کارها کلمات کلیدی:

  



Abstract: 

This study addresses the impact of corporate governance mechanisms on the uncertainty 

of macroeconomic conditions with corporate capital structure.In recent years, in order to 

support the rights of investors, corporate governance has attracted a lot of attention and has 

become one of the most important mechanisms for managing and controlling institutions in the 

capital market. The decline in the strength of economic units in predicting macroeconomic 

variables, uncertainty and uncertainty in today's business environment has increased 

dramatically and the outlook for the activities of these firms due to disruption in the decision-

making process and planning with restrictions. Seriously faced. In this regard, exchange rate 

fluctuations due to the high dependence of domestic production on imports of intermediate and 

capital goods, has significantly led to fluctuations in the country's production and the decline 

of the real sector.Therefore, the study of economic instability is very important due to its direct 

impact on the decision of economic agents. The main purpose of this study is to determine the 

role of corporate governance moderation on the relationship between macroeconomic 

uncertainty and corporate capital structure. This research is of the applied purpose type and is 

finally analyzed with eviews software.The test results of the hypotheses showed that there is a 

significant indirect relationship between the percentage of free floating stocks and the ratio of 

non-performing managers to the rate of capital structure adjustment; 57% indicates a high rate 

of capital adjustment among companies. 
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