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 چکیده

اهمیت عملکرد در بازار سرمایه موجب شده است تا حجم زیادی از تحقیقات در ادبیات گذشته به 

 منجر به تخصیص تواندمیبر عملکرد  مؤثربر عملکرد پرداخته شود. آگاهی از عوامل  مؤثربررسی عوامل 

 عملکردر و فشار رقابت ب گذاریسرمایههدف این تحقیق بررسی اثر  رواینبهینه منابع در بازار سرمایه شود. از 

الی  1931در بورس در دوره زمانی  شدهرفتهیپذ هایشرکتجامعه آماری پژوهش کلیه . باشدمی شرکت

آماری  افزارنرمشرکت انتخاب شد.  191بوده است. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک به تعداد  1931

است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ  بوده Eviesw10در این پژوهش  مورداستفاده

جام پانل ان یهاداده با استفاده از تکنیک هاداده. تحلیل باشدمی یدادیروپساز نوع  هادادهی گردآوری شیوه

در تحقیق و توسعه منجر به افزایش عملکرد و نبست  هاشرکت گذاریسرمایه، شده است. نتایج نشان داد

رکت را بر عملکرد ش در تحقیق و توسعه گذاریسرمایه تأثیر بر شرکت فشار. همچنین شودمیکیوتوبین 

ر تحقیق د گذاریسرمایه تأثیر هاشرکتتوانایی  . در بررسی و آزمون فرضیه سوم مشخص شدکندمیتعدیل 

 . کندمیبر عملکرد شرکت را تعدیل و توسعه 

 

 هاشرکت، تحقیق و توسعه، عملکرد، فشار بر شرکت، توانایی گذاریسرمایه: کلیدی هایواژه

  



Abstract: 

The importance of performance in the capital market has led to a large amount of research 

in the past literature to examine the factors affecting performance. Awareness of the factors 

affecting performance can lead to the optimal allocation of resources in the capital market. 

Therefore, the purpose of this study is to differentiate in achieving and investing the effects on 

company performance. The statistical population of the study was all companies listed on the 

stock exchange in the period 2012 to 2018. The statistical sample was selected by systematic 

removal method for 138 companies. The statistical software used in this study was Eviesw10. 

The research method is applied in terms of purpose and post-event in terms of data collection 

method. Data analysis was performed using the panel data technique. The results showed that 

companies' investment in research and development leads to increased performance and 

closure of Kyoto. Increasing pressure to adapt also moderates the impact of investment on firm 

performance. Examining the third hypothesis, it was found that it modulates the ability of 

companies to adapt the impact of investment on company performance. 

Keywords: investment, research and development, performance, company pressure, corporate 
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