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 و تحقیق مخارج نسبت و مالی های محذودیت کنتزل، سطوح بین رابطه بزرسی

 تهزان بهادار اوراق بورس در شذه پذیزفته های شزکت در ها شزکت توسعه
 

 2 خذاییان الهام ،1 جوریابی گلباس حسن

 (هسئَل ًَیسٌذُ) لذس شْز ٍاحذ اسالهی، آساد داشٌگبُ حسببذاری، ارشذ کبرشٌبسی 1

 رٍدّي ٍاحذ اسالهی، اساد داًشگبُ هبلی، هذیزیت ارشذ سیکبرشٌب 2

 

 چکیذه

ّبی پذیزفتِ  ّبی هبلی ٍ ًسبت هخبرج تحمیك ٍ تَسعِ شزکت سطَح کٌتزل، هحذٍدیتّذف ایي پژٍّش، بزرسی رابطِ بیي 

ٍ هبتٌی بز تحلیل علوی بَدُ  -ای ٍ تحلیلی است. ایي پژٍّش اس ًَع هطبلعِ کتببخبًِ شذُ در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى

شزکت پذیزفتِ شذُ در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى در طی  102ّبی تببلَیی )پبًل دیتب( است. در ایي پژٍّش اطالعبت هبلی  دادُ

ی پژٍّش اس  سبل(. بزای تجشیِ ٍ تحلیل ًتبیج بِ دست آهذُ -شزکت  510بزرسی شذُ است ) 1333تب  1333دٍرُ سهبًی 

جٌبِ ًَآٍری تحمیك بذیٌگًَِ هی ببشذ کِ تحمیمی بب ایي هَضَع در بَرس تْزاى  استفبدُ شذُ است. Eviews 1افشارّبی  ًزم

ی اٍل  ًتبیج تحمیك در ارتببط بب تبییذ فزضیِ؛ تحمیك جذیذ ٍ ًَ هی ببشذ. 1333تب  1333اًجبم ًشذُ ٍ بب تَجِ بِ دٍرُ سهبًی 

ّب رابطِ هعٌبدار ٍ هعکَسی  ًسبت هخبرج تحمیك ٍ تَسعِ شزکت ّبی هبلی ٍ پژٍّش ًشبى اس آى داشت کِ بیي هحذٍدیت

ّبی صَرت گزفتِ در ارتببط بب تبییذ فزضیِ دٍم پژٍّش بِ ایي ًتیجِ رسیذین  ٍجَد دارد. ّوچٌیي بب تَجِ بِ تجشیِ ٍ تحلیل

ی ٍجَد دارد. در اداهِ ّب رابطِ هعٌبدار ٍ هستمیو ًسبت هخبرج تحمیك ٍ تَسعِ شزکت سطح کٌتزل هبلکیت ًْبدی ٍ کِ بیي

ًسبت هخبرج بیي سطح کٌتزل هبلکیت هذیزیتی ٍ ی سَم پژٍّش حبکی اس آى بَد کِ  ًتبیج پژٍّش در ارتببط بب تبییذ فزضیِ

ّبی صَرت گزفتِ در  ّب رابطِ هعٌبدار ٍ هعکَسی ٍجَد دارد. ّوچٌیي بب تَجِ بِ تجشیِ ٍ تحلیل تحمیك ٍ تَسعِ شزکت

ًسبت هخبرج تحمیك ٍ تَسعِ بیي سطح کٌتزل سْبهذاراى خزد ٍ  چْبرم پژٍّش بِ ایي ًتیجِ رسیذین کِارتببط بب رد فزضیِ 

 ّب رابطِ هعٌبداری ٍجَد ًذارد. شزکت

 

 .ًْبدی هبلکیت کٌتزل سطح تَسعِ، ٍ تحمیك هخبرج ًسبت هبلی، ّبی هحذٍدیتهای کلیذی:  واژه
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