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توانایی مدیریت و کارایی قیممت سهام با نقش تعدیلی مالکیت دولتی

چکیده

با نقش تعدیلی هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه¬ی بین توانایی مدیریت و کارایی قیمت سهام 

مالکیت دولتی می¬باشد .علی¬رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت از عملکرد شرکت، تصمیمات

سرمایه¬گذاری، پاداش مدیران و حاکمیت شرکتی، هم¬چنان یک واگرایی عقیده در رابطه با تأثیرات

ویژه¬ی مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری وجود دارد. این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات

مدیریتی به¬واسطه بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی قیمت سهام با نقش تعدیلی مالکیت دولتی در

شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال¬های 96 تا 92 صورت پذیرفته است.

در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطالعات

نمونه-ی شرکتهای مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطالعات آن¬ها با جمعآوری به کمک

نرم-افزار اکسل طبقهبندی و به کمک نرمافزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان

داد؛¬ بین مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران کنترلی(نهادی) با کارایی قیمت سهام رابطه¬ی منفی

وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. ولی بین کی بودن وظیفه¬ی مدیرعامل با رئیس¬هیات

مدیره و کارایی قیمت سهام رابطه¬ی در این پژوهش یافت نشد. هم¬چنین مالکیت دولتی ارتباط بین

مالکیت مدیریتی و کارایی قیمت سهام را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز منفی و معنادار می¬باشد و مالکیت

دولتی ارتباط بین مالکیت سهامداران کنترلی(نهادی)و کارایی قیمت سهام را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز

ارتباط بین یکی بودن وظیفه¬ی بر  اثر تعدیلی مالکیت دولتی  از طرفی  مثبت و معنادار می¬باشد و 

مدیرعامل با رئیس¬هیات مدیره و کارایی قیمت سهام نیز رد شد.
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Abstract
The main purpose of this study is to determine the relationship between management
ability and stock price efficiency with the moderating role of government ownership. There
is  such  a  divergence  of  opinion  about  the  particular  managerial  effects  on  business
outcomes. The purpose of this study was to develop research into managerial effects by
examining the effect of managerial ability on stock price efficiency with the moderating
role of government ownership in listed companies in Tehran Stock Exchange during the
years 2013-2017. In this study, financial leverage and company size were also used as
control variables.  Sample data of companies studied after reviewing their information
availability by collecting using Excel software and classification by software Ivyves were
analyzed. The results showed that there is a negative relationship between managerial
ownership and controlling (institutional) shareholder ownership with stock price efficiency
and this relationship is significant. But there was no relationship between when the CEO
was in office and the performance of stock prices in this study. Government ownership also
moderates the relationship between managerial ownership and share price efficiency, and
the relationship is negative and significant, and state ownership moderates the relationship
between controlling (institutional) shareholder ownership and share price efficiency, and
The relationship is also positive and significant, and on the other hand, the moderating
effect  of  state  ownership  on  the  association  between  CEO-to-CEO and  stock  price
efficiency was rejected.
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