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 اطمینان و تورم به نسبت اطمینان عدم حد، اس بیش گذاری سزمایه ارتباط مطالعه

 تهزان بهادار اوراق بورس شده پذیزفته های شزکت در مدیزان حد اس بیش
 

 2خیزی  محمد ،1کشکوئی معلمی مژگان

 زاىای قشن، اسالهی، آساد داًشگاُ قشن، الولل بیي ٍاحد حسابداری، ارشد کارشٌاسی داًشجَی 1

 ایزاى قشن، اسالهی، آساد داًشگاُ قشن، الولل بیي ٍاحد حسابداری، گزٍُ استادیار 0

 

 چکیده

گذاری بیش اس حد، عدم اطویٌاى ًسبت بهِ تهَرم ٍ اطویٌهاى بهیش اس حهد ههدیزاى در        ّدف ایي هطالعِ هطالعِ ارتباط سزهایِ

ٍ ّوچٌهیي   عدم اطویٌاى ًسبت بِ تهَرم هستقل ایي پژٍّش  باشد. هتغیز هی ّای پذیزفتِ شدُ بَرس اٍراق بْادار تْزاى شزکت

اعتواد بهِ  ّوچٌیي هتغیز تعدیلگز ایي پژٍّش  .باشد هی گذاری بیش اس حد سزهایِهتغیز ٍابستِ  ٍ اطویٌاى بیش اس حد هدیزاى

تْهزاى بهیي   دار شهزکت پذیزفتهِ شهدُ در بهَرس اٍراق بْها      112شهاهل   ًوًَهِ، باشد. هالکیت دٍلتی هیًفس باالی هدیزیتی ٍ 

ّا بز اسهاس آسههَى   ِ یفزض .هی باشد Stata 12، جْت تجشیِ ٍ تحلیل آهاری افشار هَرد استفادُ ٍ ًزم 1934الی  1911سالْای 

ّا، فزضیِ اٍل کِ بیاًگز ایهي اههز    بز اساس ًتایج حاصل اس آسهَى فزضیِ. اًد هتغیزُ، هَرد آسهَى قزار گزفتِ چٌدرگزسیَى خطی 

هَرد تاییهد قهزار گزفتهِ ٍ     دارد ٍجَد هعٌاداریهٌفی ٍ  رابطِ حد اس بیش گذاری سزهایِ با تَرم بِ ًسبت اطویٌاى عدم بیي بَدُ

ِ  بهز  ههدیزیتی  باالی ًفس بِ اعتواد کِ بیاًگز ایي اهز بَدُّوچٌیي فزضیِ دٍم  ِ  ًسهبت  اطویٌهاى  عهدم  بهیي  رابطه  بها  تهَرم  به

بیاًگز ایهي اههز بهَدُ     سَم کِ  هَرد تایید قزار گزفتِ شد. ّوچٌیي فزضیِ دارد هثبت ٍ هعٌاداری تاثیز حد اس بیش گذاری سزهایِ

 دارد، بیشهتزی  تهاثیز  ّها  شزکت دیگز بِ ًسبت دٍلتی ّای شزکت در حد اس بیش گذاری سزهایِ بز هدیزیتی باالی ًفس بِ اعتواد

 دٍلتهی  ّهای  ٍاحهد  در ههدیزیتی  بهاالی  ًفس بِ تواداعبیاًگز ایي اهز بَدُ  چْارم کِ  هَرد تایید قزار گزفتِ شد. ّوچٌیي فزضیِ

ههَرد تاییهد    ،دارد بیشهتزی  تاثیز حد اس بیش گذاری سزهایِ با تَرم بِ ًسبت اطویٌاى عدم بیي رابطِ بز ّا شزکت دیگز بِ ًسبت

 قزار گزفتِ شد.

 

 .دٍلتی هالکیت ٍ هدیزاى حد اس بیش اطویٌاى تَرم، بِ ًسبت اطویٌاى عدم حد، اس بیش گذاری سزهایِهای کلیدی:  واژه
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