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اطمینانی بیش  نقش  بر  تاکید  با  آتی شرکت  و عملکرد  توسعه  و  تحقیق  مخارج 
مدیریتی و مالکیت دولتی

چکیده

با تاکید بر نقش بیش این تحقیق بررسی مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد آتی شرکت  هدف اصلی 

اطمینانی مدیریتی و مالکیت دولتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در

این پژوهش دادههای جمعآوریشده، توسط نرمافزار اکسل تلخیص، طبقهبندیشده و محاسبه و درنهایت از

طریق نرمافزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 123 شرکت طی بازه زمانی

1398-1394 بررسی شد. این پژوهش از منظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و از لحاظ ماهیت و

روش از نوعی توصیفی همبستگی میباشد. یافتهها نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریتی بر مخارج

تحقیق و توسعه تأثیر مثبت معنادار و بین مالکیت دولتی و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر منفی و معنادار

وجود دارد. همچنین مالکیت دولتی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریتی و مخارج تحقیق و توسعه را تعدیل

می¬کند. از سوی دیگر مخارج تحقیق و توسعه بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معنادار دارد.
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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the research and development costs and
future  performance  of  the  company  with  emphasis  on  the  role  of  managerial
overconfidence  and government  ownership  in  companies  listed  on the  Tehran Stock
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Exchange. In this study, the collected data were summarized, classified and calculated by
Excel software and finally tested by Eviews and Stata software. For this purpose, 123
companies were surveyed during the period 2015-2019. This research is a part of applied
research in terms of purpose and in terms of nature and method is a kind of descriptive
correlation. Findings showed that there is a significant positive effect between management
overconfidence on research and development expenditures and a significant negative effect
between government ownership and research and development expenditures. Government
ownership also moderates the relationship between managerial overconfidence and R&D
costs. On the other hand, research and development costs have a significant effect on the
future performance of the company.
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