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 چکیده:

 شدهفتهپذیر هایشرکت نقد وجه جریان به گذاریسرمایه حساسیت بر سازمانيفرهنگ تأثیر هدف این پژوهش بررسي

اطالعات مورد  یروش گردآور در نظر گرفته شد. 1931 تا 1931دوره زماني تحقیق از سال  .باشدميتهران بهادار اوراق بورس

 یيدانشجو یهانامهانیپاو  يو بخصوص خارج يو با استفاده از کتب، مقاالت داخل باشديم یاکتابخانه، پژوهش نیا ازین

 نینو آوردره افزارنرماز جمله  يپژوهش از منابع مختلف یهاهیفرضجهت پردازش  ازیمورد ن یهادادهخواهد شد.  یگردآور

استفاده شده و در مرحله بعد با استفاده  Excel افزارنرماز  هاآنو آماده نمودن  هاداده سازیمرتبجهت و سپس  گردیداستفاده 

 با استفاده از روش رگرسیون هافرضیهبررسي  جینتا صورت گرفتند. هادادهمورد نظر بر روی  هایآزمون Eviews افزارنرماز 

 بین رابطه نقدی، جریان. دارد وجود معناداری ارتباط گذاریسرمایهو حساسیت  سازمانيفرهنگ پنل دیتا حاکي از آن بوده که

 .کندنمي تعدیل را گذاریسرمایه و سازمانيفرهنگ

 سازمانيفرهنگ، جریان نقدی، گذاریسرمایه تیحساس :کلمات کلیدی

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational culture on 

investment sensitivity to cash flows of companies admitted to Tehran Stock Exchange. The 

research period was considered to be from 1391 to 1395. The method of collecting the 

information required for this research is a library and will be compiled using books, internal 

papers and especially foreign papers and student theses. The data needed to process the research 

hypotheses from various sources, including the new rational software, were used and then the 

Excel software was used to sort the data and prepare them. Then, using Eviews software, tests 

the results of the hypotheses review using the panel data regression method indicate that there 

is a significant relationship between organizational culture and investment sensitivity. Cash 

flows do not modify the relationship between organizational culture and investment. 
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