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 چكيده

 وضعیت قشن با گذاریسرمایه هایفرصت بر مدیریت توانایی تأثیر بررسی حاضر، تحقیق اصلی هدف

 ورسب در شدهپذیرفته یهاشرکت تهران در بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته یهاشرکت در هاشرکت مالی

 09تا  09 زمانی دوره طی های بورسشرکت را پژوهش این آماری یجامعه. است تهران بوده بهادار اوراق

 برای نیاز مورد اطالعات و باشدشرکت می 059 معادل حاضر تحقیق نمونه کل تعداد اساس این بر. باشدمی

 آزمون برای همچنین،. است گردیده اخذ آنها شده سابرسیح مالی صورتهای از مربوطه محاسبات انجام

 انجام برای. است شده استفاده اثرات با ترکیبی روش و رهیچندمتغ خطی رگرسیون از تحقیق این هایفرضیه

 هاداده تحلیل از حاصل نتایج. است شده استفاده (Eviews) ایویوز آماری افزارنرم از مربوطه، محاسبات تمامی

 تأثیر بر گر تعدیل نقش وضعیت مالی .دارد تأثیر گذاریسرمایه هایفرصت بر مدیریت توانایی که داد نشان

 .کندیم ایفا گذاریسرمایه هایفرصت بر مدیریت توانایی

 ، وضعیت مالیگذاریسرمایه هایفرصتتوانایی مدیریت، کلمات کليدي: 

  



ABSTRACT 

The main purpose of the present study was to investigate the impact of 

management ability on investment opportunities with the role of corporate 

financial status in listed companies in Tehran Stock Exchange. The statistical 

population of this research is the stock companies during the period 90-96. 

Accordingly, the total sample of the present study is 150 companies and the 

information required to perform the relevant calculations was obtained from their 

audited financial statements. Also, multivariate linear regression and mixed 

effects method were used to test the hypotheses of this study. Eviews statistical 

software was used to perform all the related calculations. The results of data 

analysis showed that management ability has an impact on investment 

opportunities. Financial status plays a moderating role on the impact of 

management's ability on investment opportunities. 
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