
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 به نام خدا

ه در بورس شد رفتهیپذ یدر شرکت ها سهامعملکرد سود  یبر رو یمال ریو غ یمال یفاکتور ها ریتأث یبررس

  تهراناوراق بهادار

 محدثه ارجیان.:کارشناس ارشد دانشگاه آزاد زاهدان

:عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب .دکتر سیده محبوبه جعفری  

 چکیده:

شده در بورس  رفتهیپذ یدر شرکت ها سهامعملکرد سود  یبر رو یمال ریو غ یمال یفاکتور ها ریتأث یبررسهدف از پژوهش، 

فرضیه 2،  سهامعملکرد سود  یبر رو یمال ریو غ یمال یفاکتور ها ریتأثین است. در همین راستا برای تبی تهراناوراق بهادار

تهران ذیرفته شده در بورس اوراق بهادارهمین منظور، داده های مربوط به شرکت های پفرضیه فرعی تدوین شد. به  3و  اصلی

، جمع آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده 8332تا  8311برای دوره زمانی 

بین فاکتور های غیر و معناداری وجود دارد.بین فاکتورهای مالی و عملکرد سود سهام رابطه شد. نتایج پژوهش نشان داد که 

 مالی و عملکرد سود سهام رابطه معناداری وجود دارد.

 واژگان کلیدی :

 اندازه شرکت ،عمر شرکت ،حجم فروش ،فاکتورهای مالی و غیر مالی ،سودآوری

 مقدمه

زیادی  های بحث و مقاله ها .است بوده مالی علوم و حسابداری پژوهشگران  کثیری عده توجه مورد سودآوری همواره  

 میزان سود و نقدینگی بین رابطه دیگر ای عده .کردند بررسی سودآوری با را سرمایه ساختار ای عده .دارد وجود سود پیرامون

 جداگانه اقالم طبقه بندی بر و داده قرار توجه مورد را  سهم هر سود کیفیت نیزبعضی  .دادند قرار مطالعه مورد را شرکت

 .هستند یك شرکت فیت سودکی بر تأثیرگذار اصلی عوامل بررسیخواستار  گروهی و داشتند تأکید آن دهنده تشکیل

شده در  رفتهیپذ یدر شرکت ها سهامعملکرد سود  یبر رو یمال ریو غ یفاکتور مال آیا  که است این مقاله این اصلی سؤال

 تاثیر گذار هستند؟ تهراناوراق بهاداربورس 

 

 بیان مسئله

امروزه با توجه به افزایش فرصت های سود آوری که در بازار های  مالی وجود دارد، وجود ریسك در بازار باعث شده تا    

مالکین و صاحبین سرمایه های مالی  برای اینکه بتوانند سرمایه گذاری سود آوری با کارائی باال را انجام دهند، رو به استراتژی  
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تمایل به سرمایه گذاری در  ، سرمایه گذاران بیشتراین بینکه ریسك بسیار پایینی دارند. در  تکنیك های جدیدی آوردند وها

های بورس را دارند، چرا که هم سودآوری باالیی برای آنها داشته و هم میتوانند در خصوص سهام خود به آسانی تصمیم بازار

 گیری کنند.

روی آن سرمایه گذاری میکنند را بر حسب بازدهی سرمایه در نظر  از این رو، سرمایه گذاران باید عملکرد شرکتی که بر

بگیرند، بدین معنا که سودی که در طی یك بازه ی زمانی نصیب آنها می شود را در نظر بگیرند. از دید بسیاری از سرمایه 

ذاری در نظر گرفته میشود گذاران، بازدهی سرمایه،  بیشتر به عنوان افزایش قیمت سهام نسبت به  دوره های قبلی سرمایه گ

داران، این بازدهی د، در حالی که بعضی دیگر از سهامکه این بازدهی سرمایه، به وسیله ی عملکرد سود سهام محاسبه میشو

سرمایه را به عنوان توانایی شرکت در توزیع سود تقسیمی تعریف میکنند تا بتوانند بر روی رشد قیمت سهام تأثیر داشته 

ر آینده و یا توانایی شرکت در ام میتواند نشان دهنده ی انتظارات سرمایه گذار نسبت به جریان های نقدی دباشند. قیمت سه

(. به منظور رسیدن به این اهداف، یك سرمایه گذار میتواند دارائی 2002ارزشی برای سهامداران باشد)اقای میرونیك  دجاای

اشته باشد تشخیص دهد. اگرچه مطالعاتی که در این خصوص صورت های مالی ای که میتواند بیشترین سود را برای وی د

گرفته است، بیشتر بر روی تآثیرِ فعالیت های سرمایه گذاری بر روی عملکرد مالی شرکت متمرکز بوده است که  این تأثیر به 

آیا اهرم مالی بر است که  وسیله ی نرخ های رایج اندازه گیری میشود.یکی از موضوع های اساسی در مدیریت مالی این

 سیاست سرمایه گذاری مؤثراست؟

شرکت و خط مشی سرمایه گذاری آن به عواملی،نظیر: وضعیت تقاضا در آینده، تکنولوژی مورداستفاده شرکت، نرخ بهره بازار 

ن بستگی خواهد داشت. مقاالت نظری و تجربی بسیاری ای وری است(، جریان های نقدی و ثروت خالص )که شاخصی ازبهره

 مهمی ورای اقالم بنیادی نئوکالسیك معرفی کرده اند. فرضیه را بررسی نموده و شاخص های

نامتقارن،  های انتقال و بازارهایشرایطی که به دلیل هزینه را در  گذاری در تئوری، نحوه تأمین مالی، تصمیمات سرمایه

بازارهایی، مشکالت نمایندگی ناشی از برهم کنش میان بازارهای ناقص وجود دارد، تحت تأثیر قرارمی دهد . در چنین 

سهامداران، اعتباردهندگان ومدیران به وجود می آید و متعاقب آن، انگیزه هایی برای سرمایه گذاری بیشتریا کمتر از اندازه 

ت تأمین منافع ایجادمیشود . چنین مشکالت نمایندگی ممکن است دامنه ای از سرمایه گذاری هایی را ایجاد کند که درجه

 سهامداران نباشد.

دیگر فرصت های  از منظر تئوری، در شرکتی که عملیات اصالحی انجام داده و اهرم مالی خود را کاهش می دهد، از سوی    

یی می نماید، اثر بدهی می تواند ضعیف شود؛ حتی اگرسبب انگیزه هایی مبنی بر سرمایه تی خود را بموقع شناسارشد آ

گردد .مدیر با شناخت فرصت های رشد پیش رو می تواندپیشاپیش و به طور بهینه ای اهرم را کاهش دهد و گذاری کمتر 
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درباره فرصت های سرمایه گذاری است. تئوری  اثرآن را بر رشد، کمتر نماید.اهرم حاوی هشداری حاکی از اطالعات مدیران

نمایند، زیرا  رصت های رشد مناسب باید اهرم کمتری انتخابساختار سرمایه بیان می کنند که مدیران شرکت هایی با ف های

سرمایه گذاری شان استفاده کنند و  اگر آنها میزان بدهی خارجی خود راافزایش دهند، قادر نخواهند بود از مزایای فرصت های

ال، اهرم پایین راانتخاب منفی میان رشد آتی و اهرم ایجاد می شود، لذامدیران شرکت هایی با فرصت رشد با در نتیجه ارتباط

 خواهند کرد . چنین نتایجی می تواند دررگرسیون هایی که فرصت های رشد را کنترل می کنند،وجود داشته باشد.

 ی خواهیم کرد که:ها یبررسبا توجه به موارد مطروحه در این تحقیق 

 تهراناوراق بهادارشده در بورس  رفتهیپذ یدر شرکت ها سهامعملکرد سود  یبر رو یمال ریو غ یفاکتور مال آیا  

 تاثیر گذار هستند؟

 مبانی تحقیق:

کند که  یم استدالل نیدر بازارهای نوظهور پرداخته است. وی چن گذاری هیاهرم بر سرما ریتاث ی( به بررس 2003آموتال ) -

گذاری  هیانتظار حاصل شده از سرما مورد های نقدی انیجر قیارزش شرکت از طر رایز است، گذاری مهم هیاثر اهرم بر سرما

 ندارد لیتما ری. در هر حال، مدستیگذارد، مشخص ن یمگذاری اثر هیکه با آن اهرم بر سرما یشود، اما کانال یم نییها تع

 شوند. یم كیها شرگذاری هیسرمای در خروج زیشود، چون اعتباردهندگان ن یمال نیتام یبده قیاز طر شتریگذاری، ب هیسرما

 نیچ یعتنهای ص شرکتگذاری در هیو فرصت های سرما یاهرم مال نیب ارتباط یبه بررس ی( به طور تجرب 2003با )  سانگ-

)ارزش دفتری  هیبه ارزش دفتری سرما یبده از چهار نسبت استفاده کرد : نسبت یاهرم مال رییگ پرداخت . وی برای اندازه

ارزش  اضافه )ارزش بازار سهام عادی به هیبه ارزش بازار سرمای بعالوه ارزش دفتری سهام ممتاز(، نسبت بده عادی سهام

عادی بعالوه ارزش دفتری س هام  سهام )ارزش دفتری هیبه ارزش دفتری سرما بلندمدتی دفتری سهام ممتاز(، نسبت بده

اندازه  برایسهام عادی به اضافه ارزش دفتری سهام ممتاز(.. ازارب بلندمدت به ارزش بازار سهام )ارزش یبده نسبتممتاز ( و

جه به نوع صنعت ها با تو شرکت نیدفتری سهام عادی استفاده شد. همچن ارزش فرصت های رشد از نسبت بازار به رییگ

 طبقه بندی شدند .

 ریو سه متغ دفتری نسبت ارزش بازار به ارزش انیارتباط م یبررس به ( در مقاله ای 2002)  یکسنلیا یچن و ضح النگ-

بود که  نی. انتظار آنها چنیمال اهرم و نسبت یمال نیتأم ماتیتصم ،یبده قیاز طر یمال نیهای تأم نهیمستقل پرداختند: هز

شرکت  نیچنکمتری مواجه هستند . در مقابل، یهای بده نهیهزباالی ارزش بازار به ارزش دفتری، با نسبتبا ییشرکت ها

خود را باز  یبده شتریب ن،ییبا نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پا ییشرکت ها اماکنند، یاستفاده م شترییب یاز بده ییها

 .کنند  یپرداخت م
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 یآوری و بررس جمعگذاری پرداختند . آنها با هیاهرم و سرما نیب ارتباطی  ( در مقاله ای به بررس 2002واروج و همکاران ) -

 ایآ"پرسش برآمدند :  نیپاسخ به ا صدد، در 8333تا  8312در بورس کانادا از سال های  شده رفتهیاطالعات شرکت های پذ

. "شود؟یم توجه یبر اهرم مال -گذاری کمتر از اندازه هیسرما ای از اندازه شیگذاری ب هیاعم از سرما - گذاری هیسرما هنگام

به  شتریبا فرصت رشد ب ییها شرکت با فرصت رشد کمتر نسبت به ییها شرکت برای یفبود که ارتباط من نیاستدالل آنها ا

یی برای شرکت ها یکنندگکه اهرم نقش مهار است مفهوم نیا دییاز تأ یحاک ،یاستدالل نیاست. چن تریقوی تیر با اهمطو

 .رو دارند  شیپ یفیدارد که فرصت های رشد ضع

نتایج ( در تحقیقی با عنوان تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری را صورت دادند 8313وله زادفرد و تیموری )

های سرمایه گذاری و همچنین عدم رابطه  حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم وجود تاثیر انعطاف پذیری مالی بر هزینه

 در شرکتهای مورد بررسی بورس تهران می باشد. ه ایبین گردش وجوه نقد و هزینه های سرمای

شده در  رفتهیگذاری در شرکت های پذ هیبر سرما یاهرم مال ریتأث یبررس( در مقاله ای با عنوان 8313نوروش و یزدانی )

شده در  رفتهیهای پذ شرکتگذاری در هیسرما ماتیرابطه اهرم و تصمانجام دادند در این مقاله  تهران بهادار بورس اوراق

استفاده شده اند و سپس قوت  یتجرب منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل نیشود. برای ا یم یبورس اوراق بهادار تهران بررس

 هیاهرم و سرما نیدار ب یو معن یمنف رابطه دهد که یبه دست آمده نشان م جیشده است. نتا یمدل های مورد استفاده بررس

با فرصت رشد کمتر،  ییبرای شرکت ها گذاری هیسرما-دهند که ارتباط اهرم ینشان م جینتا ن،یگذاری برقرار است. همچن

با  رهایمنظور، متغ نیها آزمون شده است. برای ا برآورد قوتت،یاست . در نها شتریبا فرصت رشد ب ییاز شرکت ها تریقو

 یقبل جیبر اساس متوسط صنعت مشابه نتا رهایمتغ لیتعد کردیرواستفاده از جیشده اند . نتا لیاستفاده از متوسط صنعت تعد

 .به دست آمده بود

تبیین عوامل مالی و غیر مالی بر عملکرد کوتاه مدت عرضه اولیه ( در تحقیقی تحت عنوان 8311یعقوب نژاد و تاجیك نیا) -

عمومی اولیه بر روی وجود بازده نتیجه تحقیق نشان داده است که تاثیر عرضه انجام دادند  در بورس اوراق بهادار تهران سهام

متغیر بر روی  2 در بورس اوراق بهادار تهران مثبت بود .و همچنین در ادامه اثر عوامل مالی و غیر مالی در غالب کوتاه مدت

میزان شهرت موسسه حسابرسی  ،مورد بررسی قرار گرفت ، متغیرهای مورد بررسی حجم انتشار سهامIPOعملکرد کوتاه مدت

 رتهای مالی شرکت جدید الورود،میزان تملك مالکیت سرمایه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، نوع مالکیت شرکتکننده صو

جدیدالورود به بورس ) دولتی و یا خصوصی ( ، میزان سرمایه شرکت بودند که تاثیراتشان بربازده کوتاه مدت شرکت هایی که 

 .رگرفتعرضه عمومی اولیه داشته اند مورد تجزیه و تحلیل قرا
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استفاده شده است و با توجه به یافته های جداول و نمودارها قضاوت   در تحقیق حاضر برای توصیف داده ها از آمار توصیفی

-شود و برای تخمین مدل پانل دیتا از آزمون های لیمر، هاسمن و فیشر بر اساس مبانی تئوریك اقتصاد سنجی استفاده میمی

 گیرد.و تحلیل قرار می شود و نتایج تخمین مورد تجزیه

 روش پژوهش

این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، توصیفی و از نوع همبستگی 

است. در این پژوهش با استفاده از اطالعات تاریخی شرکت ها، به بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از مدل رگرسیون 

 های ترکیبی پرداخته می شود. خطی و داده

ساله ) از 2جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 

( می باشد. البته، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به علت ماهیت متفاوتشان با دیگر 8332تا  8311سال 

 ژوهش مستثنی شده اند. شرکت ها از این پ

 انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می شود:

 اسفند باشد. 23به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به  .8

 .باشند فعال دربورس8332 تا 8311مالی دوره طی و شده پذیرفتهبهادارتهران  اوراق بورس در8311قبل از سال .2

 اطالعات مالی شرکت در دوره ی مورد مطالعه در دسترس باشد و تغییر سال مالی نداشته باشد. .3

 ماه وقفه عملیاتی نداشته باشند. 3شرکت های مورد بررسی بیش از  .4

 افشای زیرا (نباشندو... هلدینگ مالی،شرکتهای گری سرمایه گذاری،واسطه )شرکت های مالی موسسات و بانکها جزو .2

 است. درآن ها متفاوت شرکتی حاکمیت وساختارهای اطالعات مالی

 در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیك می باشد 

 

 قلمرو پژوهش

 رفتهیپذ یدر شرکت ها سهامعملکرد سود  یبر رو یمال ریو غ یمال یفاکتور ها ریتأث یبررس به منظور بررسی

 مرزهای زیر به عنوان قلمرو مشخص شده اند: ، تهراناوراق بهادارشده در بورس 

عملکرد  یبر رو یمال ریو غ یمال یفاکتور ها ریتأث یبررسقلمرو موضوعی این تحقیق،  قلمرو موضوعی تحقیق:-

 می باشد. تهراناوراق بهادارشده در بورس  رفتهیپذ یدر شرکت ها سهامسود 
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می باشد که بررسی فرضیات  8332تا8311سال متوالی از سال 2محدوده زمانی تحقیق شامل . قلمروزمانی تحقیق: -

 تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سال ها انجام می پذیرد. 

پذیرفته شده قلمرو مکانی تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ و تمامی شرکت های قلمرو مکانی تحقیق: -

 در بورس که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند؛ در نمونه آماری وارد می شوند.

 فرضیه های پژوهش -

 فرضیات اصلی

 بین فاکتورهای مالی و عملکرد سود سهام رابطه معناداری وجود دارد.-1

 وجود دارد.بین فاکتور های غیر مالی و عملکرد سود سهام رابطه معناداری -2

 فرضیات فرعی

 بین سودآوری و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. 8-8

 بین حجم فروش و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. 8-2

 و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.  و عمر شرکت بین اندازه شرکت  2-8

 یافته های پژوهش-

 ویژگی های توصیفی متغیرها-

باشد که شامل اطالعات آماری همانند میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف معیار و تعداد مشاهدات میاین ویژگی ها 

 اطالعات اولیه ای از چگونگی داده های مورد استفاده در مدل به ما می دهد.

 جدول  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

عملکرد سود  

 سهام

 اهرم مالی عمر شرکت اندازه شرکت حجم فروش سودآوری

 0.676871  39.12712  5.859387  5.580552  34.04576  8.105020  میانگین 

 0.657818  42.00000  5.818449  5.573557  32.00000  7.885000  میانه 

 1.879581  67.00000  8.014712  8.031089  92.00000  16.40200  بیشینه 
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 0.089110  6.000000  4.356504  3.632255  1.000000  4.961000  کمینه

 0.242899  12.82344  0.634671  0.690860  17.70086  1.371182  انحراف معیار 

 0.695329  0.410843- 0.604500  0.308208  0.411570  2.631397  ضریب چولگی 

یضریب کشیدگ   14.48557  2.533136  3.621109  3.473892  2.342534  4.722326 

برا -جارک    3923.875  22.01492  18.82460  41.45376  27.22432  120.4666 

 0.000000  0.000001  0.000000  0.000082  0.000017  0.000000  سطح احتمال 

 590  590  590  590  590  590  مشاهدات 

حداقل، حداکثر مشاهده ها به عنوان شاخص های در جداول فوق برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، میانه، 

مرکزی و انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی و ضریب کشیدگی، ضریب چولگی به عنوان شاخص های توزیعی ارائه شده 

است که بیانگر نقطه ی تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشاان   است. اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین

می باشد که نشان می دهاد  10802برابر با عملکرد سود سهامدادن مرکزیت داده ها است. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر 

زی است که وضاعیت جامعاه را نشاان مای     بیشتر داده ها حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از شاخص های مرک

می باشد که بیانگر این است کاه نیمای از داده هاا کمتار از     5.57برابر با pدهد. همان طور که نتایج نشان می دهد میانه متغیر 

بارای  این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری 

 است.0.69برابر با  pمیزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است؛ مقدار این پارامتر برای متغیر 

 مدل های آماری تحقیق

 اند. های ارائه به صورت مدل رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شدههای برآورد شده با توجه به فرضیهمدل

CGY = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑂𝐸𝐼𝑇 + 𝛽2𝑃𝐼𝑇 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝐼𝑇+∈     (1)  

CGY = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝐼𝑇 + 𝛽2𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝐼𝑇+∈     (2)  

 آزمون ناهمسانی واریانس-

 کوک و ویسبرگ استفاده شده است. –در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان 

 کوک و ویسبرگ برای کشف ناهمسانی واریانس –آزمون بروش پاگان  نتایج جدول
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 (0Hفرضیه صفر ) مدل
آماره 

2  بروش 

 کوک و ویسبرگ –پاگان 
p-value نتیجه آزمون 

 0.008 88044322 ها همسانندواریانس اول
0H شود )ناهمسانی واریانس وجود رد می

 دارد(

 ها همسانندواریانس دوم

11.14319 

11.14319 
0.010 

0H شود )ناهمسانی واریانس وجود رد می

 دارد(

پژوهش مشکل ناهمسانی  هایآورده شده است، در تمامی مدل 6-4که در جدول شماره  بنابر نتایج حاصل از این آزمون

ها با نهایی این مدلبنابراین تخمین  است(. 0002محاسبه شده کوچکتر از  p-valueیا  واریانس وجود دارد )زیرا احتمال

ها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی گیرد تا فرض همسانی واریانسصورت می وایتاستفاده از آزمون 

 ها به این ترتیب حل شود.واریانس

 معرفی متغیرها و تصریح مدل

-8314زمانی) از اطالعات سری های تلفیقی است. این روش تلفیقیدر مطالعه حاضر روش برآورد مدل براساس داده

باشد. تمامی ارقام محاسبه شده برای هر یك از ( شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می12های مقطعی )( و داده8332

 Eviews 8 یرافزانرم برنامه ق،یتحق نیا در استفاده موردی رافزانرمی برنامه باشد.متغیرهای مدل بر حسب میلیون ریال می

 . باشدیم

 نتایج برآورد مدل

CGY = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑂𝐸𝐼𝑇 + 𝛽2𝑃𝐼𝑇 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝐼𝑇 + 𝜀𝑖,𝑡   1 

 لیمر Fآزمون 

 آزمون لیمر متغیرهای پژوهش :4 -4جدول 

 P-Value درجه آزادی مقدار آماره

نوع 

 مدل

نوع 

 آزمون
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 مأخذ:محاسبات تحقیق

شود. مبنی بر پولینگ بودن  داده ها رد می  0Hمی باشد، فرض  02/0کوچکتر از  Prob، چون 4-4با توجه به شکل جدول 

 را انجام داد. 8بنابراین با توجه به آزمون لیمر، داده ها پانل می باشد حال باید آزمون هاسمن

 آزمون هاسمن

 جدول آزمون هاسمن متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 مأخذ:محاسبات تحقیق

(، در برآورد مدل مربوط به فرضیه اول، با توجه به اینکه مقدار 4-4لیمر در جدول) Fبراساس نتایج حاصل از آزمون

شده  084/0برابر با  ،%30نیز در سطح اطمینان  P-Value( شده است و مقدار 803843/8عددی این آزمون معادل)

 )پانل( رد شده و فرضیه مقابل بودن مدل 1مبنی بر پولینگ صفراست، لذا فرضیه  Value-P>0.05است، به عبارتی 

از روش پانل استفاده توان جهت برآورد مدل ها( میشود. بنابراین برای تمامی مقاطع مورد مطالعه )شرکتپذیرفته می

، میزان آماره همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای فرضیه اول، با توجه به اینکه در ازاء   کرد.

                                                           
1  Hausman 
1 Pooling 

171101/1 

F= 

 پانل 084/0 218/2
 Fآزمون

 لیمر

 مقدار آماره
درجه 

 آزادی
P-Value نوع آزمون نوع مدل 

𝝌𝟐 =

19910111 

3 
 اثرات ثابت 082/0

آزمون 

 هاسمن
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شود. رد است، لذا فرضیه صفر رد میP- Value <0.05 ( شده است و از طرفی میزان 30234333برای مدل )هاسمن 

 باشد و بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. اثرات تصادفی ناسازگار میدهد که روش ( نشان می0Hفرضیه صفر)

 نتایج آزمون مدل اول

 باشد.( می3-4نتایج حاصل از برآورد مدل اول به شرح جدول )

CGY = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑂𝐸𝐼𝑇 + 𝛽2𝑃𝐼𝑇 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝐼𝑇 + 𝜀𝑖,𝑡    (1)  

 خالصه نتایج آماری آزمون مدل اول جدول

 

 مأخذ:محاسبات تحقیق     

 تعیین وجود چند هم خطی:

خطی در یك معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و اگر هم

 VIFمقدار  3-4با توجه به ستون آخر جدول شماره اعتبار باالیی برخوردار نباشد.  از، مدل 2Rممکن است با وجود باال بودن 

 

 tآماره  انحراف معیار ضرایب

سطح 

 معناداری

(sig) 

VIF 

C )0.000 31,379 0.302 30222 )عرض از مبدأ ----- 

ROE 000084 0.001 1.628 0.0040 1.007 

P -0,2885  0.0554 -4.6630 0.0000 3.059 

LEV )1.160 0.0000 9789 .31 0.3021 9.6621 )اهرم مالی 

فیشر)سطح  Fآماره 

 داری(معنی

8302834 

(0.000000) 

 80134 آماره دوربین واتسن

 01082 (2R)ضریب تعیین تعدیل شده 004204 (Rضریب تعیین)
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خطی وجود ندارد. بنابراین باشد. بنابراین بین متغیرهای مستقل هم( میVIF<5) 5برای کلیه متغیرهای مستقل کمتر از 

 باشد.مدل برازش شده دارای اعتبار می

 منظور بدین .نمود حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از همچنین قبل

توان ادعا می(، 00000محاسبه شده ) Fآماره  احتمال با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی برای

 است. معنادار شده برازش رگرسیونی نمود که  مدل

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل )عملکرد سود  80توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

 شود.سهام(، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می

دهنده رابطه معنادار میان فاکتورهای مالی و عملکرد سود سهام در جدول باال نشان P ROE,ضریب برآوردی متغیر مستقل

بدست  008محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از  p-valueاست. زیرا میزان  008در سطح خطای 

رابطه معناداری وجود  %30در سطح اطمینان فاکتورهای مالی و عملکرد سود سهام توان گفت که بین بنابراین می آمده است.

 دارد.

دهنده رابطه معنادار میان اهرم مالی و عملکرد سود سهام در سطح در جدول باال نشان LEVضریب برآوردی متغیر کنترلی 

 بدست آمده است. 008محاسبه شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق، کمتر از  p-valueاست. زیرا میزان  008خطای 

 وجود دارد.رابطه معناداری  %30در سطح اطمینان  اهرم مالی  و عملکرد سود سهامتوان گفت که بین بنابراین می

 لیمر F*آزمون 

 جدول  آزمون لیمر متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 مأخذ:محاسبات تحقیق

شود. مبنی بر پولینگ بودن داده ها رد می  0Hمی باشد، فرض  02/0کوچکتر از  Prob، چون 80-4با توجه به شکل جدول 

 را انجام داد. بنابراین با توجه به آزمون لیمر، داده ها پانل می باشدحال باید آزمون هاسمن

 نوع آزمون نوع مدل P-Value درجه آزادی مقدار آماره

0.917381 

F= 
 پانل 083/0 218/2

 Fآزمون

 لیمر
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 آزمون هاسمن

 جدول  آزمون هاسمن متغیرهای تحقیق

 

 

 

 

 مأخذ:محاسبات تحقیق

(، در برآورد مدل مربوط به فرضیه دوم با توجه به اینکه مقدار عددی 80-4لیمر در جدول) Fبراساس نتایج حاصل از آزمون

-Pبرابر با صفر شده است، به عبارتی  ،%32نیز در سطح اطمینان  P-Valueشده است و مقدار  0 .384این آزمون معادل

Value<0,01  شود. بنابراین پذیرفته می )پانل( رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر پولینگ بودن مدل صفراست، لذا فرضیه

همچنین طبق نتایج حاصل  توان جهت برآورد مدل از روش پانل استفاده کرد.ها( میبرای تمامی مقاطع مورد مطالعه )شرکت

( شده 4.160384برای مدل )، میزان آماره هاسمن از آزمون هاسمن برای فرضیه اول، با توجه به اینکه در ازاء  

دهد که روش ( نشان می0Hشود. رد فرضیه صفر)،است لذا فرضیه صفر رد می Value -P >0.01است و از طرفی میزان  

 باشد و بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. میاثرات تصادفی ناسازگار 

 نتایج آزمون مدل دوم

CGY = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝐼𝑇 + 𝛽2𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝐼𝑇+∈     (2)  

  باشد.نتایج حاصل از برآورد مدل دوم به شرح جدول  می 

 خالصه نتایج آماری آزمون مدل دوم  جدول                                                         

 مقدار آماره
درجه 

 آزادی

P-

Value 

نوع 

 مدل
 نوع آزمون

𝝌𝟐 =4.160384 

3 
044/0 

اثرات 

 ثابت

آزمون 

 هاسمن

 

 tآماره  انحراف معیار ضرایب

سطح 

 معناداری

(sig) 

VIF 
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 تعیین وجود چند هم خطی:

باشد. بنابراین ( میVIF<5) 5برای کلیه متغیرهای مستقل کمتر از  VIFمقدار  82-4با توجه به ستون آخر جدول شماره 

 باشد.خطی وجود ندارد. بنابراین مدل برازش شده دارای اعتبار میبین متغیرهای مستقل هم

 منظور بدین .نمود حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از همچنین قبل

توان ادعا می(، 00000محاسبه شده ) Fآماره  احتمال با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی برای

 است. معنادار شده برازش رگرسیونی نمود که  مدل

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل )عملکرد سود  41توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

 شود.سهام(، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می

دهنده رابطه معنادار میان فاکتورهای غیر مالی  وعملکرد سود در جدول باال نشان size .ageضریب برآوردی متغیر مستقل 

  008محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از   p-valueاست. زیرا میزان  008سهام در سطح خطای 

رابطه  %30در سطح اطمینان فاکتورهای غیر مالی  وعملکرد سود سهام توان گفت که بین بنابراین می بدست آمده است.

 معناداری وجود دارد.

دهنده وجود رابطه منفی معنادار میان اهرم مالی و عملکرد در جدول باال نشان LEVضریب منفی  برآوردی متغیر کنترلی 

 است.  008سود سهام در سطح خطای 

 آزمون فرضیات فرعی-

C )0.0028 404032 004244 302212 )عرض از مبدأ ----- 

Size )3.098 0.028 3.0064 0.19345 0.58160 )اندازه شرکت 

AGE (عمر شرکت) 3.063 0.0437 1.4645 0.0230 0.033 

LEV )1.174 0.0261 2.2316- 0.1015 0.2267- )اهرم مالی 

-فیشر)سطح معنی Fآماره 

 داری(

22.3800 

(0.000000) 

 1.8187 آماره دوربین واتسن

 0.7856 (2R)ضریب تعیین تعدیل شده 0.8224 (Rضریب تعیین)
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 :1فرضیه فرعی 

 بین سودآوری و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. 8-8

 خالصه نتایج آماری آزمون فرضیه  فرعی اول  جدول                                    

 بررسی برای منظور بدین .نمود حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

 توان ادعا نمود که  مدلمی(، 00000محاسبه شده ) Fآماره  احتمال با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری

 است. معنادار شده برازش رگرسیونی

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل )عملکرد سود  42توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

 شود.سهام(، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می

دهنده رابطه معنادار میان سودآوری وعملکرد سود سهام  در سطح در جدول باال نشان ROEضریب برآوردی متغیر مستقل 

 بدست آمده است.002محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از   p-valueاست. زیرا میزان  002خطای 

 رابطه معناداری وجود دارد. %32در سطح اطمینان  سهام سودآوری وعملکرد سودتوان گفت که بین بنابراین می

 

 tآماره  انحراف معیار ضرایب

سطح 

 معناداری

(sig) 

 C )000000 8082312 0088402 1081422 )عرض از مبدأ 

ROE)0.0426 1.1698 0.00123 00144 .0 )سودآوری 

LEV )0.0334 1.3959- 0.1359 0.18973- )اهرم مالی 

-فیشر)سطح معنی Fآماره 

 داری(

8104404 

(0.000000) 

  1.8442 واتسنآماره دوربین 

  0.7510 (2R)ضریب تعیین تعدیل شده 0.7933 (Rضریب تعیین)
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دهنده رابطه معنادار منفی رانشان میدهد.سطح معناداری محاسبه در جدول باال نشانLEVضریب برآوردی متغیر کنترلی 

باشد.وضریب منفی درصد می  2شده در آن نشان دهنده معنادار یودن آن می باشد زیرا سطح معناداری محاسبه شده کمتر از 

 آن نشاندهنده نوع رابططه منفی می باشد.

 : 2فرضیه فرعی 

 د شرکت رابطه معناداری وجود داردبین حجم فروش و عملکر

 خالصه نتایج آماری آزمون فرضیه فرعی دومجدول 

 بررسی برای منظور بدین .نمود حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

 توان ادعا نمود که  مدلمی(، 00000محاسبه شده ) Fآماره  احتمال با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری

 است. معنادار شده برازش رگرسیونی

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل )عملکرد سود  42توان ادعا نمود، حدود ضریب تعیین مدل برازش شده میبا توجه به 

 شود.سهام(، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می

دهنده رابطه معنادار میان حجم فروش وعملکرد سود سهام  در سطح در جدول باال نشان Pضریب برآوردی متغیر مستقل 

 بدست آمده است.002محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از   p-valueاست. زیرا میزان  002خطای 

 رابطه معناداری وجود دارد. %32در سطح اطمینان  حجم فروش وعملکرد سود سهامتوان گفت که بین بنابراین می

 

 

 tآماره  انحراف معیار ضرایب

 سطح معناداری

(sig) 

 
C )000000 3003214 003813 302142 )عرض از مبدأ 

P)0.000 -40324800 0.58483 -00224233 )حجم فروش 

LEV )0.0410 2.04090- 0.114337 0.2342- )اهرم مالی 

فیشر)سطح  Fآماره 

 داری(معنی

19.91454 

(0.000000) 

 1.8353 آماره دوربین واتسن
 

 0.76254 (2R)ضریب تعیین تعدیل شده 0.802589 (Rضریب تعیین)
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 : 1فرضیه فرعی 

 رابطه معنی داری وجود دارد.بین اندازه شرکت ،عمر شرکت و عملکرد شرکت 

 1خالصه نتایج آماری آزمون فرضیه فرعی  جدول

 

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل )عملکرد سود  41توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

 شود.سهام(، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می

دهنده رابطه معنادار میان اندازه شرکت وعملکرد سود سهام  در در جدول باال نشان SIZEضریب برآوردی متغیر مستقل 

بدست آمده 002یب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از  محاسبه شده برای ضر p-valueاست. زیرا میزان  002سطح خطای 

 رابطه معناداری وجود دارد. %32در سطح اطمینان  سودآوری وعملکرد سود سهامتوان گفت که بین بنابراین می است.

 

 tآماره  انحراف معیار ضرایب

سطح 

 معناداری

(sig) 

 
C )0.000 8800280 004222 300283 )عرض از مبدأ 

Size )0.000 11.0210 0.07934 0.8744 )اندازه شرکت 

AGE (عمر شرکت) 0.0437 1.4645 0.0230 0.033 

LEV )00002 1.03714- 0.1138 0.1180- )اهرم مالی 

-فیشر)سطح معنی Fآماره 

 داری(

22.4595 

(0.000000) 

   1.8229 آماره دوربین واتسن

 

 0.8212 (Rضریب تعیین)
ضریب تعیین تعدیل 

 (2R)شده
0.7846 
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دهنده رابطه معنادار منفی رانشان میدهد.سطح معناداری محاسبه در جدول باال نشانLEVضریب برآوردی متغیر کنترلی 

درصد می باشد.وضریب منفی  2شده در آن نشان دهنده معنادار یودن آن می باشد زیرا سطح معناداری محاسبه شده کمتر از 

 آن نشاندهنده نوع رابطه منفی می باشد.

 پیشنهاداتی مبتنی بر تحقیق -

 شود:های پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیل ارائه میبا تکیه بر نتایج آزمون فرضیه

  ها کنندگان از اطالعات مالی، در ارزیابیگذاران، تحلیلگران و سایر استفادهسرمایهشود میپیشنهاد

رسد های خود به هر دو عامل فاکتورهای مالی وغیر مالی  توجه کنند. زیرا به نظر میبینیو پیش

که جا چنین از آنها مؤثر است. همموارد مذکور از جمله مواردی است که بر تصمیمات مالی آن

های پذیرفته هدف نهایی هر شرکت، حداکثر کردن ثروت و منافع  سهامداران است، به شرکت

های تشویقی و کارگیری سیستمشود که با بهشده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می

مالك، مدیران را با توجه  -تنبیهی برای مدیران در خصوص مقابله با تضادهای نمایندگی بین مدیر

های عملیاتی سودآور کنند که به مرور انداز شرکت، تشویق به انجام فعالیتو چشم استراتژیبه 

 شود.زمان باعث رشد شرکت می

 حسابداری، صرفاً به بررسی  های انجام شده در حوزه ادبیات مالی وپژوهش غالباًجا که  تاکنون از آن

شود که در صورت امکان حترم پیشنهاد میرابطه خطی بین متغیرها پرداخته، به سایر پژوهشگران م

 کنند. اقدام به بررسی رابطه غیرخطی بین متغیرها

 شود که در پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر، موضوع مورد همچنین به پژوهشگران آینده پیشنهاد می

 بحث را در سطح هر یك از صنایع مورد بررسی قرار داده و با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کنند.

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی-

 خاصی بر صنایع توانمی بعدی پژوهش در است، بوده صنایع تمام شامل پژوهش این آماری ینمونه .1

 شود. کنترل نتایج بر صنعت در تفاوت اثر نمود که تأکید

 میزان بین رابطه بر رقابتی های استراتژی و مالکیت ساختار مدیریتی، سبکهای تأثیر .2

 .گیرد قرار بررسی مورد عملکردسود سهام بهبود در غیرمالی و مالی معیارهای از استفاده  

 .شود شناسایی عملکردسود سهام ارزیابی برای تولیدی شرکتهای مدیران شده استفاده معیارهایرسای .3
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 سود سهام عملکردو مدیریت های تصمیم بهبود در غیرمالی و مالی معیارهای نقش بر صنعت نوعتأثیر .4

 .شود بررسی

 محدودیتهای تحقیق -

در کار پژوهش نیز مانند هر کار دیگری احتمال وجود عوامل مزاحم وجود دارد که مانع از جریان عادی امور شده و 

نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد. بدیهی است که تأثیر این عوامل در برخی از موارد موجب کم رنگ شدن 

به عنوان کنترل عوامل ناخواسته حائز اهمیت زیادی  نتایج تحقیق می گردد. در هر صورت کنترل تأثیر این عوامل

است. پژوهش حاضر نیز همچون سایر حوزه های تحقیقاتی دارای محدودیت هایی بوده که ممکن است بر نتایج 

 حاصله مؤثر باشند این محدودیت ها را می توان به شرح زیر بیان نمود : 

ر بورس اوراق بهادار، اعتباار بیرونای تحقیاق    با توجه به کم تعداد بودن شرکت های پذیرفته شده د -1

ممکن است زیر سوال برود؛ چرا که نتایج ممکن است به کشورهای دیگر و شرکت های غیربورسای  

 داخل کشور قابلیت تعمیم نداشته باشد.

 محدودیت در تعمیم نتایج به واحد های اقتصادی خارج از بورس به دلیل ویژگی های متفاوت آنها. -2

( است. بدیهی است که این 8314-8312در برگیرنده یك دوره زمانی شش ساله ) تحقیق حاضر -3

بازه زمانی برای مطالعه ،بسیار کوتاه است. اما متاسفانه به دلیل در دسترس نبودن اطالعات مربوط 

 دوره زمانی این پژوهش محدودتر شده است.

 هایی شده است . عدم دسترسی به اطالعات برخی از شرکت ها منجر به بروز محدودیت -4

 منابع فارسی

. یهای، بررس"شده در بورس اوراق بهادارتهران رفتهیپذ یو بازده سهام درشرکتها یسودآور نیارتباط ب یبررس "، .8312ا.  ،یموریت -8

 882،  یو حسابرس یحسابدار

، بررسی های "بازار به تغییرات سود نقدی و واکنش  بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت سود"( .8313ثقفی ، علی ، کردستانی ، غالمرضا  ) -2

 . 28-42،صص 34حسابداری وحسابرسی ، شماره 

( . تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری. مجله مهندسی مالی و 8313خدائی وله زادفرد ، محمد،  تیموری ، مهدی ) -3

 مدیریت پرتفوی، شماره سوم

بررسی ارتباط بین کیفیت سودوبازده سهام باتاکید بر نقش ارقام تعهدی درشرکت های "( .8314خواجوی ، شکراهلل ، ناظمی ، امین ) -4

 . 34-20، صص40، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره "پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران 

. بورس  شده در رفتهیپذ یدر شرکتها یاصول راهبر یاز جنبه ها یسود و برخ تیفیک نیرابطه ب یبررس "، 08314 م.یلیش.، اسماع خ،یمشا -2

 8822،  یو حسابرس یحسابدار یها ی، بررس "اوراق بهادار تهران

شده در بورس  رفتهیگذاری در شرکت های پذ هیبر سرما یاهرم مال ریتأث یبررس( در مقاله ای با عنوان 8313نوروش، ایرج و یزدانی، سیما ) -2

 ای حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، . مجله پژوهشی هبهادار اوراق
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بررسی رابطه بین کیفیت سود وهزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق "( . 8314نوروش ، ایرج ، مجیدی ، رضا) -4

 . 43، حسابداری برق ، شماره "بهادارتهران 

عوامل مالی و غیر مالی بر عملکرد کوتاه مدت عرضه اولیه سهامدر بورس اوراق بهادار  ( .8311عقوب نژاد ، احمد، و تاجیك نیا، احمد) ی -1

  . مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره اول تهران
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