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 چکیده

 و خطر سقوط سهام درگذاری هدف این پژوهش تأثیر توانایی و بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه

ها از طریق اطالعات گذشته بوده چرا که به بررسی شده در بورس اوراق بهادار تهران است، دادههای پذیرفتهشرکت

ها از نوع پردازد؛ و از لحاظ روش گردآوری دادهگیری از اطالعات تاریخی میرابطه میان متغیرهای مختلف با بهره

و هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون  همبستگی بوده -تحقیقات توصیفی

 ای استفاده گردید. به این ترتیبهای موردنیاز برای انجام این پژوهش، از روش کتابخانهمنظور گردآوری دادهاست. به

. همچنین د استخراج گردیدکه مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق، با مراجعه به کتب، مقاالت و سایر منابع موجو

 ها، گزارشهای مالی ساالنه شرکتآورد نوین، صورتافزار رههای تحقیق، از نرمهای موردنیاز برای آزمون فرضیهداده

(، استخراج گردید. 1رسانی ناشران )کدالمدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و اطالعحسابرسی، گزارش هیئت

افزار اویوز نشان داد که توانایی مدیریت باشد، نتایج حاصل از رگرسیون با نرممی 1831تا  1831قلمرو زمانی تحقیق 

 گذاری تأثیر دارد. بیش اطمینانی مدیریت بر خطر سقوط سهام تأثیر دارد.بر کارایی سرمایه

 گذاری، بیش اطمینانی، خطر سقوط سهام.: توانایی مدیریت، کارایی سرمایهکلمات کلیدی

 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the effect of management capability and 

uncertainty on investment efficiency and risk of falling stocks in listed companies in Tehran 

Stock Exchange. The data were obtained through past information because it investigates the 

relationship between different variables by using information It deals with history. Descriptive-

correlational research was used to collect data. The main purpose of this study was to determine 

the existence, amount and type of relationship between the variables under test. Library method 

was used to collect data. In this way, the theoretical foundations of research and research 

background were extracted by referring to existing books, articles, and other sources. The data 

needed to test the research hypotheses were also extracted from Firewall Software, annual 

financial statements of companies, audit report, board of directors report to the General 

Assembly of Shareholders Information and Disclosures (CODAL). The time domain of the 

research is 2008-2009, the results of the regression with the software Ovez showed that the 

ability of management to affect investment efficiency. Overconfidence of management affects 

the risk of falling stocks.        
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