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اثر تعدیلی بدهی و تقسیم سود بر رابطه بین پیش سرمایه گذاری و عملکرد شرکت

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اثر تعدیلی بدهی و تقسیم سود بر رابطه بین بیشسرمایهگذاری و

عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. سرمایهگذاری کارا مسئولیتهای بسیار مهم مدیر

شرکت است، بهطوری که اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری، محرکی برای جریانهای نقدی آتی، عملکرد

شرکت و نهایتا ارزشیابی نهایی شرکت است. اگر سرمایهگذاری شرکت ناکارا باشد، تخصیص منابع شرکت

بهشکل بهینه انجام نمیشود و بر منافع سهامداران اثرهای زیانباری میگذارد. این پژوهش برای یک

دورهی 5 ساله در سالهای 93 تا 97 انجام شد. در این پژوهش رشد شرکت و اندازهی شرکت نیز به عنوان

متغیر کنترلی استفاده شده است. اطالعات نمونهی شرکتهای مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس

بودن اطالعات آنها با جمعآوری به کمک نرمافزار اکسل طبقهبندی و به کمک نرمافزار ایویوز مورد آنالیز و

تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بیشسرمایهگذاری و عملکرد شرکتها رابطهی مثبت وجود

داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. از آنجا که از معیار کارایی سرمایهگذاری و مدل آن بهعنوان متغیر

کارایی افزایش  با  که  بهطوری  میشد،  نیز  رابطه  همین  انتظار  بنابراین  است،  شده  استفاده  مستقل 

سرمایهگذاری در داراییهای ثابت، عملکرد شرکتهای بورسی افزایش مییابد. همچنین بدهی و تقسیم سود

رابطهی بین بیشسرمایهگذاری و عملکرد شرکتها را بهگونهای منفی تعدیل میکند.
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M.A. Thesis:

The moderation effect of debet and dividend on the
overinvestment performance relationship
The main purpose of this study is to determine the effect of debt adjustment and dividend
distribution on the relationship between overinvestment and company performance in the
Tehran Stock Exchange. Efficient investment is a very important responsibility of the
company manager, so that making investment decisions is a stimulus for future cash flows,
company performance and ultimately the final evaluation of the company. If the company's
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investment is inefficient, the company's resources are not allocated optimally and have a
detrimental effect on the interests of shareholders. This research was conducted for a period
of 5 years in the years 2014 to 2018. In this study, firm growth and firm size have also
been used as control variables. Sample data of the studied companies were analyzed by
analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them
using Ives software. The research results showed; There is a positive relationship between
overinvestment and corporate performance and this relationship is also significant. Since
the  investment  efficiency  criterion  and  its  model  have  been  used  as  an  independent
variable, so the same relationship was expected, so that with the increase of investment
efficiency  in  fixed  assets,  the  performance  of  listed  companies  increases.  Debt  and
dividends also negatively moderate the relationship between overinvestment and corporate
performance.
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