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 چکیده 

 

ورس در بشده ی شهرت شرکتی، عملکرد مالی و رقابت صنعت در شرکتهای پذیرفتهرابطه هدف تحقیق حاضر، بررسی

های های مربوط به آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از اطالعات صورتاوراق بهادار تهران است. این تحقیق کاربردی است. داده

شده در بورس های فعال پذیرفتهآوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکتجمع 1931تا  1931مالی مربوط به سالهای 

عنوان نمونه انتخاب شدند. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع شرکت به 119تعداد  اوراق بهادار تهران است که

باشد و های تحقیق نشانگر تأثیر مثبت شهرت شرکتی بر عملکرد مالی میوتحلیل فرضیهاست نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون

 باشد.یمی بین شهرت شرکتی و عملکرد شرکت رابطهی کنندهی دوم تحقیق شدت رقابت تعدیلنیز بنا به نتایج فرضیه

 

 شهرت شرکتی، عملکرد شرکت، شدت رقابت واژگان کلیدی:

 

 

  Abstract 

The purpose of this study is to investigate the relationship between   Reputation, financial 

performance, and industry competition of listed companies in Tehran Stock Exchange. In terms 

of purpose it is practical. Research method of the study was descriptive-correlation .

Methodology is a post-event type that means it has done based on past information. It should 

be noted that the population of this research is accepted companies in Tehran Stock Exchange 

during the period of 2013-2016 that the number of firms is 153. The method used in this study 

is descriptive of regression type. the results show that corporate of Reputation had a  positive 

effect on financial performance. And according second hypothesis the intensity of competition 

is moderating the relationship between corporate reputation and corporate performance. 
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