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های  وری در شرکت بررسی تاثیر بازده مورد انتظار بازار، ارزش شرکت و عملکرد بهینه بر بهره

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 محمدرضا هوشیار: نویسنده 

 m_hooshyar70@yahoo.com: پست الکترونیك 

 :چکیده

های  وری در شرکت تاثیر بازده مورد انتظار بازار، ارزش شرکت و عملکرد بهینه بر بهرههدف این پژوهش، بررسی 

علی بوده و مبتنی بر  -ای و تحلیلی این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه. استپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  601در این پژوهش اطالعات مالی . است( پانل دیتا)های تابلویی  تحلیل داده

برای تجزیه و تحلیل نتایج به (. سال -شرکت  181)بررسی شده است  6838تا  6811بهادار تهران در طی دوره زمانی 

نتایج تحقیق در  .استفاده شده است Minitab 61و  Spss ،7 Eviews 00افزارهای  ی پژوهش از نرم دست آمده

ها، رابطه معنادار  وری شرکت پژوهش نشان از آن داشت که بین بازده مورد انتظار بازار و بهره اولارتباط با تایید فرضیه 

های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش  همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل. و مستقیمی وجود دارد

در ادامه نتایج پژوهش . دار و مستقیمی وجود داردها، رابطه معنا وری شرکت به این نتیجه رسیدیم که بین ارزش و بهره

ها، رابطه معنادار و  وری شرکت در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین عملکرد بهینه و بهره

هش های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژو مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل

ها، رابطه معنادار و  وری شرکت به این نتیجه رسیدیم که بین بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهره

 .مستقیمی وجود دارد

عملکرد بهینه، بازده مورد انتظار بازار ، ها شرکت ارزش، ها شرکت وری بهره، بازده مورد انتظار بازار: کلیدیهای واژه

 .و پانل دیتا گرفته از عملکرد بهینهنشات 
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 مقدمه .6

عملکرد بهینه (. 0068بلو و همکاران، )باشد  یابی به عملکرد بهینه می های اصلی مدیران دست امروزه یکی از دغدغه

کاران، هو و هم)ها نوسانات مثبت را تجربه کرده باشد  وری و کارایی شرکت زمانی به دست خواهد آمد که نسب بهره

چن و همکاران، )ای است  شود انجام مخارج سرمایه ها می وری شرکت یکی از مواردی که باعث افزایش بهره(. 0066

است  نیز بنگاه سود ی دهنده افزایش اقتصادی جامعه، توسعه و رشد بودن محرك بر عالوه ای مخارج سرمایه(. 0060

پایگاه اصلی نوآوری هستند و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید  مالیهای  امروزه فعالیت .(0007بیکسیا، )

، افزایش عملکرد ی خود محرك سرمایه گذاری این نوع تقاضاها که به نوبه. (0008فیرر و ویلیامز، ) فراهم می کنند

به سزایی در دنیای و در نهایت تضمین کننده رشد و شکوفایی اقتصاد هستند، از اهمیت  وری بهینه، افزایش بهره

و  در حال توسعه هم باید با استفاده از ابزار تحقیق و توسعه شرکت های. (6331داد و همکاران، ) صنعتی برخوردارند

 های فنی و علمی خود را ارتقا داده تا بتوانند فاصله تکنولوژیکی خود را با بتوانند قابلیت ای انجام مخارج سرمایه

ها ممکن  شرکت .(0060الزهرانی و السفر، )ها را افزایش دهند  و عملکرد شرکت ش دهندکاه های نهادینه شده شرکت

های مختلف فعالیت با توجه به شرایط اقتصادی نوسانات متعددی در ارتباط با درآمد را تجربه نمایند  است در طی سال

. به دالیل گوناگونی نگهداری شود گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و سرمایه(. 0068بلو و همکاران، )

کار و نوسانات ارزش  وگذاری به شناخت چرخه کسب گذاری آن است که نوسانات سرمایهدلیل اصلی مطالعه سرمایه

گیری تحت  تواند بطور چشمگذاری میدلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه(. 0066وی، )کند شرکت کمك می

(. 0060فیشر و یترز، )ها را تحت تاثیر قرار دهد  وری شرکت ر گیرد و در نهایت میزان بهرههای مالی قرا تاثیر سیاست

ای در ارتباط با موضوع بیان شد، در ادامه در بخش دوم، بیان مساله و در بخش  در این پژوهش در بخش اول مقدمه

ها بیان شده  در بخش پنجم، فرضیهسوم، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و در بخش چهارم، مطالعات نظری و در ادمه 

های مربوط به آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرها بیان شده و در بخش  و در بخش ششم، مدل و تجزیه و تحلیل

 .گیری بیان خواهد شد ها و در نهایت در بخش هشتم نتیجه هفتم به تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه

 بیان مسأله. 0

نتیجه رسید که عوامل متاثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تاثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن  ، به این(0066)یانتو 

نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجاد شده در این زمینه نشان دهنده . باشد یا عدم رونق کارایی بازارهای سرمایه می

یابی به  ش مثبت بازدهی سهام و در نهایت دستتوان باالی مدیریت در هدایت نوسانات ایجاد شده در جهت افزای

گیری معامالت  بازدهی بازار سهام به عنوان عاملی بنیادی در جهت(. 0003فانگ و همکاران، )باشد  عملکرد بهینه می

کول و )ها شود  تواند باعث کنترل ریسك سیستماتیك شرکت انجام شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می

، به این نتیجه رسیدند که دو عامل کارایی شرکت و بازده مورد انتظار سهام (0008)هلمن و همکاران (. 0000ایکسیو، 

ها نقش ایفا  های فعال در بازار سرمایه به عنوان نقطه عطف در جهت افزایش رونق مبادالت سهام شرکت در اکثر شرکت

ها داشته و  ها، ریشه در قوانین بنیادی شرکت ین شرکتهای پیش معتقد بود که بازده (0060کی و همکاران، ). کند می

ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه  معامالت سهام شرکت. باشد متاثر از نوسانات عادی و زودگذر نمی

ند آور در نظر گرفته شده و در حین توجه به عوامل درونی متاثر بر رونق معامالت مان عوامل بیرونی و درونی شوك

ها نیز در نظر گرفته شود و عملکرد بهینه ناشی از  ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت تقسیم سود، عوامل خارجی

 (.0060لو و همکاران، )ها حداقل شود  ریسك سهام شرکت

شد های ر های تامین مالی کاهش و فرصت ها زمانی نوسانات مثبت را تجربه خواهد کرد که میزان هزینه ارزش شرکت

یابی به عملکرد بهینه اقدام  ها در راستای دست شرکت(. 0001ناویسی و همکاران، )پیدا کرده باشد  ها افزایش  شرکت
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های جدید میزان کارایی  گذاری جذب سرمایه(. 0066چوی و همکاران، )کنند  های جدید می گذاری به جذب سرمایه

گالسر، )های نقدی مسیر مثبت را طی کرده باشد  جریان که نوسانات ها را افزایش خواهد داد به شرط آن شرکت

تواند توسط عواملی  ها می جریان های نقدی عملیاتی ناشی از وجوه نقد و معادل های وجوه نقد در شرکت(. 0060

گذاری وجوه نقد اضافی در  ای افزایش یا کاهش داشته باشد، همچنین سرمایه گذاری در مخارج سرمایه مانند سرمایه

وری و در نهایت باعث باال بردن سطح بهینه عملکرد  رج تحقیق و توسعه می تواند باعث افزایش یا کاهش بهرهمخا

 (. 0066کای و همکاران، )عملیاتی گردد 

گشای اساسی در ارتباط با  تواند راه گذاری می های مربوط به تامین مالی و میزان افزایش سرمایه توجه به استراتژی

های عملیاتی  های نقدی حاصل از فعالیت بخشی از جریان(. 0003چن و همکاران، )باالترین عملکرد باشد یابی به  دست

ای اختصاص یافته و این موضوع نشات گرفته از تفکر مدیران آینده نگر با توجه  های نوین به مخارج سرمایه در شرکت

هایی  ، معتقد بود که شرکت(0060)شان و گانگ (. 0000بای و همکاران، )باشد  به منافع سهامداران عمده یا نهادی می

توانند  های نقدی رو به رشد همراه با مالکیت درصد قابل توجهی از سهام شرکت در دست اشخاص محدود می با جریان

ن وجود رابطه مستقیم بی(. 0003پالت و همکاران، )دهند  وری و کارایی را افزایش می به میزان نسبتا قابل توجهی بهره

گذاری در مخارج تحقیق و توسعه نشات گرفته از تفکر مدیران تحت نظر  های نقدی و نرخ رشد سرمایه جریان

ها زمانی  گرا معتقد هستند که ارزش شرکت مدیران درون(. 0001چن و همکاران، )باشد  گذاران نهادی می سرمایه

هایی به  بنابراین باید مکانیزم(. 0060فیشر و یترز، )وری حاصل شود  افزایش پیدا خواهد کرد که کارایی به همراه بهره

، بازدهی باال را تجربه کرده و بتوانند به کارایی باال دست ها در ارتباط با نوسانات ارزش شرکت کار برده شود که شرکت

 (.0001کاماس، )پیدا بکنند 

بازده مورد انتظار بازار، ارزش که آیا  این پرسش است با توجه به هدف اصلی این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است یا نه؟ شرکتدر  وری شرکت و عملکرد بهینه بر بهره

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 8

های مناسب سرمایه  گزینهگذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال  در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه

چن و ) گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند

توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران  می  بازار های مالی یکی از محافلی هستند که. (0003همکاران، 

  .(0008فیرر و ویلیامز، )ها شوند  افزایش عملکرد بهینه شرکتو در نهایت باعث  متجلی سازند

ها به عنوان  در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد شرکت وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت

های بازار  گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری و شناخت شکاف ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه

های مختلف تالش  های و پروژه ای در طرح مدیران با انجام مخارج سرمایه(. 6331داد و همکاران، )باشد سرمایه می

کی و )ها را افزایش دهند  دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تامین نموده و میزان کارایی شرکت

نمایند که باعث بروز  به سرمایه گذاری های بیش از اندازه در شرکت می لذا گاهی مدیران اقدام(. 0060همکاران، 

تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی نیز  شود و می مسائلی از جمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می

 (. 0066چوی و همکاران، )بشود 

ها  های حسابداری بر اساس آن گیری اندازه ترین رویدادهایی است که های نقدی در یك واحد تجاری از اساسی جریان

گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ  شود که بستانکاران و سرمایه پذیرد و چنین تصور می انجام می

های نقدی از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده  وجوه نقد و جریان(. 0003فانگ و همکاران، )نمایند  می

ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع  تواند به سازمان ی است و در مبادالت اقتصادی به سهولت میقدرت خرید عموم

ها به  یابی شرکت نیازهای خاصشان و در تحصیل کاال و خدمات انتقال یابد و نوسانات مثبت آن نشان دهنده دست

 (.0001ناویسی و همکاران، ) باشد عملکرد بهینه می
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 چندان به متغیر ریسك در کنار بازدهی انفرادی گذاران نمود، این است که در عمل سرمایه ای که باید بدان اشاره نکته

بها  یعنوان یك معیار مهم برای سرمایه گذارا تحتریسك  به توجهی نمی کنند و یا به عبارتی دیگر مورد انتظار

وری خود را باال نشان  د که میزان بهرهگذاران جدید خواهند بو ها زمانی قادر به جذب سرمایه ، بنابراین شرکتدهند نمی

یك شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد، در  مورد انتظار در واقع آن چیزی که بازدهی. (0008هلمن و همکاران، ) دهند

 است ناشی از نوسانات اقتصادی برون سازمانی وضعیت و وری ناشی از کارایی و بهره حالت کلی وضعیت درون سازمانی

 (.0066ن، هو و همکارا)

های متفاوتی  حساسیت، ها در ارتباط با افزایش ارزش شرکت ، بیان داشتند که مدیران شرکت(0060)الزهرانی و السفر 

تاثیر . نمایند از خود نشان داده و بیشترین توجه خود را معطوف به بازدهی مورد انتظار سهام در سال مورد بررسی می

ش شرکت و بازده سهام شرکت ریشه در تحوالت بنیادی ناشی از نوسانات سود گذاری بر ارز تصمیمات مالی و سرمایه

 . دارد

جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر 

بازده مورد انتظار بازار، : عواملی ماننداهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط  مدیران بسیار با

ارزش شرکت، عملکرد بهینه و بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه شرکت و تاثیرگذاری آن بر 

 .ها باشد گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت تواند راه وری، می بهره

 مبانی نظری پژوهش. 0

 ها، شرکتوری  تاثیر بازده مورد انتظار بازار، ارزش شرکت و عملکرد بهینه بر بهرهسی پژوهش حاضر با شناخت و برر

بدیهی است که . فراهم خواهد نمود..... گذاران بالقوه و بالفعل و مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه

د استفاده عالقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ دست آمده مور به دنبال انجام هر تحقیقی تالش بر این است نتایج به

از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای . تصمیمات موثر کارا و موثر باشد، لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود

های در این پژوهش مفاهیم متغیر. ها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند خود مدیران شرکت

 :اصلی پژوهش به صورت زیر مطرح شده اشت

 :بازده مورد انتظار بازار

(. 0068بلو و همکاران، )گذاران انتظار دارند در یك دوره آینده بدست آورند  عبارت است از بازده تخمینی که سرمایه

شده، اثبات کرد که بازده مورد  0های سرمایه ای در تحقیقات خود که منجر به ارائه مدل قیمت گذاری دارایی 6شارپ

)انتظار یك اوراق بهادار منحصر به فرد مساوی است با بازده یك دارایی بدون ریسك به عالوه ریسك نسبی اوراق بهادار

)آید ضربدار اختالف بازده پرتفوی بازار منهای بازده دارایی بدون ریسك، به دست می. 

 :ارزش شرکت

 معیارهای از یکی عنوان به سهام ارزش متوازن ارزیابی رویکرد در و است سهامداران ثروت بیانگر شرکت بازار ارزش

 برخوردار خاصی اهمیت از مدیریت برای هم و گذاران سرمایه برای بینی آن پیش بنابراین .است شرکت عملکرد ارزیابی

 .(0003فانگ و همکاران، )است 

 :عملکرد بهینه

های در  های مالی بر مبنای نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام به دارایی نهایی حاصل از اجرای فعالیتبه بازدهی 

 (.00ناویسی و همکاران، )شود  دست شرکت و نسبت کیو توبین عملکرد مالی گفته می

 :وری بهره

                                                           
1
 Sharp 

2
Capital Asset Pricing Model(CAPM)  
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در مقایسه با  مقدار کاال و یا خدمات تولید شده»: شود است که چنین تعریف می مدیریت و اقتصاد بهره وری از مفاهیم

به دیگر سخن، . «اثربخشی بعالوه کارایی: هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل

از نیروی کار، توان، استعداد  بهینه گیری و استفادهوری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره بهره

وری به نسبت بهره .جامعه رفاه منظور ارتقاءبه  …و مکان ،زمان ، تجهیزات،پول ،ماشین ،زمین ومهارت نیروی انسانی،

 (.0060لو و همکاران، ) شود شده اطالق می کار انجام شده به کاری که باید انجام می

 .در ادامه به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در زمینه این پژوهش اشاره خواهد شد

 مروری بر تحقیقات انجام شده. 0-6

 :پیشینه التین

 "انتظار پیش بینی جریان های نقدی، هزینه سرمایه و بازده مورد "، در پژوهشی تحت عنوان (0060)هو و همکاران 

ها با توجه به پیش بینی های سود شرکت ها بر مبنای مدل های و  آن .به بررسی رابطه بین سه متغیر پرداختند

شاخص های مربوط به جریان های نقدی پیش بینی شده و برآوردی بر روی هزینه سرمایه شرکت ها تاکید و نمونه 

آن ها یافتند که پیش بینی های . مورد بررسی قرار دادند 0001تا  6311های بزرگی از شرکت ها را مابین سال های 

سود بر مبنای پیش بینی های دیگر در ارتباط با پیش بینی های جریان های نقدی بوده و بر گرفته از ضرایب مربوط 

ین نتیجه همچنین در ارتباط با هزینه سرمایه و ارتباط آن با بازده مورد انتظار سهام به ا. به پیش بینی های سود است

آن ها همچنین . رسیدند که شاخص مرتبط با بازده مورد انتظار همان پیش بینی های مربوط به بازده سهام می باشد

شواهدی را در ارتباط با تایید رابطه معنادار بین سطح خصوصیات مربوط به بازده مورد انتظار شرکت و جریان های 

، به (0068)یانتو .  نای مدل پایه ای هزینه سرمایه تعدیل نمودندنقدی پیش بینی شده دست یافتند و آن را بر مب

. آزمون رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانده وجه نقد و تاثیر بر ارزش شرکت در بورس سنگاپور پرداخت

نتایج . نتایج بررسی شرکت های دارای اثر بخشی کمتر حاکمیت شرکتی تمایل بیشتری برای نگهداری وجه نقد دارند

دیگر نشان می دهد که به دلیل انعطاف پذیری و همچنین تعارض بین مدیران و مالکان و تئوری نمایندگی، مدیران به 

عالوه بر این شرکت هایی دارای ساختار مالکیت هرمی در مقابل شرکت های . منظور احتیاط وجه نقد ذخیره می کنند

، در (0060)فانگ و همکاران  .ی کنند و ارزش بازار باالتری دارندتك مالکی و یا متمرکز وجه نقد کمتری نگهداری م

به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت "نقد شوندگی بازار سهام و ارزش شرکت "پژوهشی با عنوان 

عنوان توبین به عنوان شاخص عملکرد و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به  Qپرداختند در این پژوهش معیار 

توبین محاسبه شد در این پژوهش از تقسیم ارزش بازار دارایی ها بر Q  .معیار نقدشوندگی سهام در نظر گرفته شد

از سویی دیگر اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نیز . ارزش دفتری دارایی ها در پایان سال مالی بدست می آید

. یانگین اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بدست می آیداز تقسیم اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر م

به عبارت . نتایج پژوهش نشان می دهد که یك رابطه مثبت و قوی بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت وجود دارد

 .دیگرمحققان بیان می کنند نقدشوندگی سهام با استفاده ازسودآوری عملیاتی باعث افزایش عملکرد شرکت می شوند 

شرکت  6106، به بررسی برابری ارزش شرکت با ارزش فعلی وجوه نقد سرمایه آتی واقعی، در (0066)الت و همکاران پ

سال پرداختند ، بررسی آنها این نتیجه را در بر داشت که برابری ارزش شرکت با  0سال تا  60در طول دوره ی حداکثر 

کمتر از ارزش فعلی وجوه نقد آتی آن ارزش گذاری می  ارزش فعلی وجوه نقد آتی درست نیست، در واقع شرکت ها

و اینکه ارزش تنزیل شده . شوند و درنتیجه قیمت اوراق بهادار نمی تواند منعکس کننده درآمدهای آتی شرکت ها باشد

ین وجوه نقد آتی تاثر بسیار اندکی در ارزش گذاری شرکت  ها دارد ،همچنین با در نظر گرفتن تاثیر اندازه شرکت، ا

 .نهایتاً اینکه باید حداکثر بیان شود که ارزش شرکت با ارزش فعلی وجوه نقد آتی رابطه دارد.میزان کمتر نیز می شود 

، با هدف بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه فیزیکی، ساختاری و انسانی با معیارهای (0060)کماتس 
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وی برای اندازه گیری . وری و ارزش بازار به انجام پژوهشی مبادرت ورزیدسنتی عملکرد شرکت از قبیل سودآوری، بهره 

نتیجه پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی تاثیر زیادی بر روی سودآوری . سرمایه فکری از الگوی پالیك استفاده نمود

ری در تعیین نرخ بازده ، به بررسی اثر چرخه عمر واحد تجا(0007)بگزیا سو  .و بهره وری واحدهای مورد بررسی داشت

نتایج نشان می دهد که . یافته اصلی تحقیق، حاکی از اثر معنادار مراحل چرخه عمر است. مورد انتظار پرداخته است

، حاکی از (0001)نویسی و نایکر  .مربوط بودن ارزش عوامل ریسك، مشروط به مراحل چرخه عمر واحد تجاری است

بر این اساس، حضور سرمایه گذاران . ان نهادی فعال و عملکرد شرکت استیك رابطه غیر خطی بین سرمایه گذار

نهادی فعال در سطوح پایین مالکیت، تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت ولی در سطوح باالی مالکیت، سرمایه 

تملك سهام از به عبارت دیگر، . گذاران نهادی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیر بهینه ترغیب کنند

با این وجود با . طریق سرمایه گذاران نهادی فعال در سطوح پایین تر مالکیت، رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد

در نتیجه ارتباط بین عملکرد . افزایش مالکیت سهام این نوع سهامداران، تاثیر آن بر عملکرد شرکت منفی می شود

لك سهام رابطه مثبت با عملکرد شرکت دارد و مالیکت سهام فراتر از شرکت و نهاد های فعال تا یك سطح مشخص تم

همچنین در تحقیق ایشان رابطه معناداری بین مالکان نهادی . آن سطح تاثیر منفی بر عملکرد شرکت خواهد داشت

سرمایه ی ، به بررسی ارتباط بین کارایی ارزش افزوده ی (0008)فایرر و ویلیامز  .منفعل و عملکرد شرکت یافت نشد

فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ی ساختاری با سودآوری، بهره وری و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس 

با استفاده از تحلیل هم بستگی و رگرسیون خطی، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه . ژوهانسبورگ پرداختند

 بین رابطه تحقیقی ، در(6331) چن و داد .ت هاستمهمترین سازه ی تعیین کننده ی عملکرد این شرک فکری،

 دوره طی در آمریکایی شرکت 566 شامل ای نمونه را  برای سهام بازده و عملکرد ارزیابی معیارهای

 افزوده ارزش : از بودند عبارت عملکرد ارزیابی معیارهای .میالدی بررسی کردند( 6318  -6330)زمانی  

 ضریب . مانده باقی سود و سهام صاحبان حقوق بازده ، سهم درآمد هر ها، دارایی بازده ی، اقتصاد

 ها دارایی بازده که دهد می نشان که بود درصد 0/00ها  بازده دارایی برای شده محاسبه تعیین

درصد،  0/00اقتصادی  افزوده ارزش برای تعیین ضریب . است بازده سهام با همبستگی بیشترین دارای

 می توضیح را سهام بازده در درصد از تغییرات 0-7درصد و بقیه متغیرها نیز بین  0/63سود باقی مانده 

سرمایه و بازده سرمایه بیشترین همبستگی را با  هزینه که داد نشان نتیجه تحقیق دیگر سوی از .دهند

 ،افزوده اقتصادی ارزش معیار ظهور دلیل ترین مهم که ا ر ادعا این آمده بدست نتیجه. بازده دارند

 .داد قرار تردید و شك مورد را باشد می اش سرمایه هزینه به شرکت توجه

 هیسرما ییو کارا یمال نیتأم وهیسود بر الگو، ش تیفینقش ک یابیخود به ارز قیدر تحق ،(6838) اریو سروش یصادق

شرکت عضو  607 یمنظور اطالعات مال نیبد. شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند رفتهیشرکت های پذ گذاری

است که درسطح کل  نیاز ا یهای پژوهش حاک افتهی. تمورد استفاده قرار گرف 6811 الی 6877 های سال نینمونه ب

 تیحساس ای هیسرما یی هایگذاری در دارا هیمثبت بزرگ، سرما اریینمونه در شرکت های دارای اقالم تعهدی اخت

 ارییاقالم تعهدی اخت نیب یحاصل شده بر رابطه منف جینتا نیافزون بر ا. دارد یداخل های نقدی انیبه جر شترییب

گذاری بازار اقالم تعهدی  متیدهد که قی نشان م قیتحق گرید جهینت. ها داللت دارد ییدارا یآت بازدهجاری و 

مورد  عیصنا نیدر ب قیتحق های هیآزمون فرض نیافزون بر ا. قرار ندارد یخارج یمال نیتأم زانیم ریتحت تأث ارییاخت

، تاثیر هموارسازی سود بر ارزش شرکت های (6830)دموری و همکاران  .دیگرد یمتنوع منته یجیبه نتا یبررس

نتایج بررسی آن ها نشان می دهد که سرمایه گذاران برای . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند

کیفیت باالترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت کمترین  شرکت های هموارساز سود با

، به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در (6836)خسروی نیا  .ارزش را قائل هستند

شرکت می باشد، ساختار متغیرهای این پژوهش شامل ساختار سرمایه و ارزش . بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است
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. سرمایه به عنوان متغیر مستقل و ارزش شرکت به عنوان متغیر وابسته در معامالت رگرسیونی در نظر گرفته شده اند

 .به طور کلی یافته های پژوهش شواهدی درخصوص رابطه معنی دار ساختار سرمایه و ارزش شرکت فراهم می آورد

 معیارهای سایر با آن مقایسه و توبین Q نسبت کاربرد بررسی به ،(6830) گری زراعت و نمازی

 5 دوره یك در تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته شرکت 71 در مدیران، ارزیابی عملکرد

 در توبین Q نسبت از استفاده که دهد می نشان آمده بدست نتایج .پرداختند( 6810-1384)ساله 

 Q نسبت همچنین .ندارد جایگاهی هنوز تهران بهادار اوراقو  بورس در شده پذیرفته های شرکت

حساس یگانه،  .دارد معناداری رابطه سهم هر سود ها و دارایی بازده سهام، قیمت معیارهای با توبین

، در تحقیق خود رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار (6811)یحیی و اسکندر، هدی 

در مورد سرمایه گذاران نهادی ( یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع)نگرش های مختلف  در این. داد

حقیقت  .مورد آزمون قرار گرفت و نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بود

کت را در چارچوب چرخه عمر مورد بررسی قرار ، رابطه میان سود و جریان های نقدی با ارزش شر(6811)و قربانی 

دادند و به منظور شناسایی شرکت ها در مراحل چرخه عمر از سه متغیر سود نقدی، رشد فروش و سن شرکت استفاده 

نتایج این تحقیق آنان نشان داد در دوره رشد و افول محتوای اطالعاتی جریان های نقدی از محتوای اطالعاتی . کردند

محمد  .است، اما در دوره بلوغ محتوای اطالعاتی سود بیشتر از محتوای اطالعاتی جریان های نقدی است سود بیشتر

، رابطه بین نسبت های مالی شامل نسبت های نقدینگی، سودآوری، فعالیت، بازده و (6810)نمازی و نورالدین رستمی 

نسبت های مالی با بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد بازار را با بازده سهام بررسی نمودند و دریافتند که میان کلیه 

با بازده سهام از ضریب همبستگی باالیی برخوردار ( شامل نسبت جاری و آنی)اما نسبت های سودآوری و نقدینگی 

 .هستند این یافته ها نشان دهنده اهمیت نسبتهای نقدینگی و همچنین سودآوری در بازار بورس تهران می باشد

گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در  رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه"( 6810)سرشت و مظلومی رحمان

های تحقیق نشان داد که  یافته .را مورد مطالعه قرار دادند "های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار  و همبه یك میزان از قدرت ( حقیقی و حقوقی)های مختلف مالك  گروه

ها را  عملکرد شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت

 .توضیح دهد

 های پژوهشفرضیه. 0

 :شودمی های این تحقیق به صورت زیر ارایهبا توجه به مبانی نظری و تحقیقات انجام شده فرضیه

 .ها رابطه معناداری وجود دارد وری شرکت بین بازده مورد انتظار بازار و بهره: 6فرضیه اصلی

 .ها رابطه معناداری وجود دارد وری شرکت بین ارزش شرکت و بهره :0فرضیه اصلی 

 .ها رابطه معناداری وجود دارد وری شرکت بین عملکرد بهینه و بهره: 8فرضیه اصلی 

ها رابطه معناداری وجود  وری شرکت بین بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهره: 0فرضیه اصلی 

 .دارد

 تحقیقروش . 1

طرح پژوهش همچنین . و از لحاظ هدف نیز از نوع تحقیقات کاربردی است همبستگی از نوع تحقیقاتحقیق این ت     

های پذیرفته جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت .شوداستفاده می های تاریخیاز دادهزیرا  ،است از نوع نیمه تجربی

هایی است که است و نمونه تحقیق شامل شرکت 6838 لغایت 6811شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 

 ن اسفند ماه باشد،در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند، دوره مالی آنها منتهی به پایا 6817تا پایان سال 

بر . در دسترس باشدهای مورد نیاز برای انجام این تحقیق و داده طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند
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به عنوان نمونه نهایی تحقیق ( ها ر تمام سالشرکت د)شرکت  601های در نظر گرفته شده تعداد اساس محدودیت

از  های رسمی بورس اوراق بهادار تهرانهای مورد نیاز برای انجام تحقیق از طریق سایتاطالعات و داده. انتخاب شد

آورد نوین  و نرم افزار ره ، شرکت اطالع رسانی بورس(Rdis)جمله سایت مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی 

سپس تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم . و محاسبات اولیه مورد نیاز در صفحه گسترده اکسل انجام شد گردآوری

تحقیق نیز از الگوی های یهضبرای آزمون فر. صورت گرفت Minitab 16و  00Spssو  Eviews 7های افزار

 . استفاده شده است و روش آماری پانل دیتا رگرسیونی چندگانه

میشیکال و همکاران و متغیرهای تعدیل شده پژوهش ( 0060)الزهرانی و السفر های پژوهش برگرفته از پژوهش  مدل

 :اند به صورت زیر برآورد شده( 0060)

 :های پژوهش مدل مربوط به فرضیه

ti,,10,9,8,7,6

,5,,4,3,2,10,

)()(L

)/(*)(Pr

εSOELevAgeLnFinSizen

MBLnQEROPerCOGRfRtoductivity

tititititi

tititititititi









 

 : شودزیر محاسبه میدهنده متغیر وابسته تحقیق است و به صورت نشان ،وری بهرهدر الگوی فوق 

tioductivity)وری  بهره ,Pr:) 

، بهروه وری شرکت از طریق نرخ رشد نسبت سودآوری به صورت زیر قابل (0066) کای و همکارانطبق پژوهش 

 :محاسبه خواهد بود

1,1,,, /)(Pr  titititi ROAROAROAoductivity 

 :که در آن

tiROA ,
ها در سال  برابر است با نسبت بازده دارایی=  

 .  جاری

1, tiROA  =ها در سال ما  برابر است با نسبت بازده دارایی

 .  قبل سال جاری

tiROA ,
   = 

 سود خالص در سال جاری

 ها ارزش دفتری کل دارایی

 هایمتغیرعملکرد بهینه و بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه ، شرکتبازده مورد انتظار بازار، ارزش 

به  هانحوه محاسبه این متغیر. باشند و برای آزمون هر فرضیه به تناسب از آنها استفاده شده استمستقل تحقیق می

 :شرح زیر است

tiRfRt)بازده مورد انتظار بازار  ,)( :) 

فیرر و ویلیامز، )گذاران انتظار دارند در یك دوره آینده بدست آورند  بازده تخمینی تولید که سرمایهعبارتست از 

در تحقیقات خود که منجر به ارائه مدل محاسبه بهای تمام شده تولیدات شده اثبات کرد که  8شارپ(.  0008

فرد است که مساوی است با بازده یك دارایی انتظار یك اوراق بهادار منحصر به  گیری بازار ناشی از بازده مورد جهت

ضربدار اختالف بازده پرتفوی بازار منهای بازده دارایی بدون ( )بدون ریسك به عالوه ریسك نسبی اوراق بهادار

 ( :0066هو و همکاران، )که به قرار زیر است  ریسك،

                                                           
3
 Sharp 
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fmifti rrrRfRt  ,)( 

 : که درآن 

 
riE=  بازده مورد انتظار 

fr =بازده بدون ریسك یك دارایی  

i=  ریسك نسبی اوراق بهادار 

mr= بازار  یبازده پرتفو نرخ 

تقسیمی با در نظر گرفتن مبلغی که به عنوان ازمجموع تغییرات قیمت و سود نقدی  (نرخ بازده کل)نرخ بازده پرتفوی 

 :آید بدست می شود، سرمایه پرداخت می

1

1

,,

,,

1

.











t

tt

titi

iititi

TEP

TEPTEP

pc

pxDc
rm   

   :که در آن

tTEP = شاخص سهام درپایان روز. 

1tTEP   = شاخص سهام در اول روز. 

PX i
 .آورده نقدی سهامداران در افزایش سرمایه =  

iC =  = تعداد سهام در دوره. 

itD = سود نقدی هر سهم. 

itP = قیمت سهام در دوره. 

t= دوره مورد بررسی. 

tiCOG)شرکت ارزش  ,:) 

 :، ارزش شرکت از طریق فرمول زیر محاسبه خواهد شد(0003)طبق پژوهش پالت و همکاران 

1,,,, /  titititi BVDIMVCOG 

 :که در آن

tiMV ,
 .   برابر است با ارزش بازار سهام=  

tiDI ,
 . برابر است با میزان سود قابل تقسیم=  

1, tiBV  =برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در سال ماقبل سال جاری. 

tiOPer)عملکرد بهینه  ,:) 

ها از طریق میانگین نتایج دو فرمول مطرح شده در زیر  ، عملکرد مالی بهینه شرکت(0060)فیشر و یترز طبق پژوهش 

 :محاسبه خواهد شد

)(/*)(/, AssetTurnAssetsSalesROSSalesIncomeOPer ti  

 :آنکه در 

Income  =ها برابر است با سود خالص شرکت. 

Assets  =ها برابر است با ارزش دفتری دارایی  . 

Sales   =برابر است با فروش شرکت   . 

 و 
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AssetsdebtpsmvesqTobin ti /)(, ,  

mve  =برابر است با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  . 

ps  =برابر است با سود انباشته  . 

debt  =های شرکت برابر است با ارزش دفتری بدهی .  

Assets  =ها برابر است با ارزش دفتری دارایی. 

titi)گرفته از عملکرد بهینه بازده مورد انتظار بازار نشات  QER ,, *:) 

بازده مورد انتظار بازار و عملکرد بهینه ( حاصلضرب)بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه، از تقابل 

 (.0060میشیکال و همکاران، )محاسبه می گردد 

 : باشند مورد استفاده در این پژوهش به شرح ذیل می متغیرهای کنترلی

tiMBLn) های رشد فرصت ,)/(:) 

 (.0000کول و ایکسیو، )های رشد برابر است با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری سهام  فرصت

tiMBLn ,)/(    = 
 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 حقوق صاحبان سهامارزش دفتری 

tiSizen)شرکت  اندازه ,)(L:) 

 (.0008هلمن و همکاران، )های شرکت  برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی

tiFin) های مالی نسبت هزینه ,:) 

 :باشد صورت زیر میبه ( 0001)های تامین مالی طبق پژوهش کاماس  نحوه محاسبه متغیر نسبت هزینه

  tiFin , = 
 های تامین مالی هزینه

 ها ارزش دفتری کل دارایی

tiAgeLn)شرکت  عمر ,)(:) 

 (.0000بای و همکاران، )برابر است با لگاریم سن شرکت از سال تاسیس تا سال مورد بررسی 

tiLev) اهرم مالی ,:) 

اهرم مالی به احتمال زیاد نشان از افزایش میزان بدهی به وجوه نقد اندوخته شده شرکت، داشته و با نسبت باالی 

نسبت باالی اهرم مالی، نشان دهنده این است که با . ها خواهد شد  های مالی شرکت احتمال بیشتری باعث ورشکستگی

توانند  های نقدی بیشتر می هایی با دارایی تبر این اساس شرک. ها سطح وجوه نقد کاهش خواهد یافت  افزایش بدهی

، به (0066)یانتو (. 0007)ها را کاهش بدهند بیکسیا  ها را با سطوح وجوه نقد پوشش داده و بیشتر بدهی این دارایی

، نشان دادند (0008)هلمن و همکاران . های نقدی وجود دارد این نتیجه رسید که رابطه منفی بین اهرم مالی و دارایی

در این پژوهش برای محاسبه . هایی با سطح باالتر بدهی توانایی کمتری در ذخیره کردن وجوه نقد دارند شرکت که

)، پیروی کرده و نسبت اهرم مالی (0003)نسبت اهرم مالی از تحقیق کای و لیو 
tiLev ,

را به صورت زیر محاسبه ( 

 :خواهیم کرد

tiLev ,
   = 

 ارزش دفتری جمع کل بدهی ها 

 ارزش دفتری جمع کل دارایی ها
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tiSOE) استقالل هیئت مدیره ,:) 

 مؤظف غیر مدیران نسبت از و، پیروی کرده (0060) الزهرانی و السفربرای محاسبه معیار شرکت های خوب از تحقیق 

 هیئت غیرمؤظف عضو .خواهد شد استفاده شرکت هاخوب بودن  میزان سنجش برای اعضاء کل به مدیره هیئت

و در  6درصد باشد برابر  80اگر این نسبت باالی  .باشد می شرکت در اجرایی مسئولیت فاقد که است عضوی مدیره،

 (0003بلو و همکاران، )غیر این صورت برابر صفر خواهد شد 

 .tدر پایان سال  iخطای تصادفی شرکت =  

 هانتایج آزمون فرضیه. 7

 تحقیق  اول اصلی نتایج آزمون فرضیه  6.7

و فرضیه باشد  ها، می وری شرکت بازده مورد انتظار بازار و بهرهبین هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی رابطه 

 : شود صورت زیر تعریف می هآماری آن ب

0H : داردنداری وجود  رابطه معنا ،ها وری شرکت بازده مورد انتظار بازار و بهرهبین . 

 1H: رابطه معناداری وجود دارد ها، وری شرکت بازده مورد انتظار بازار و بهره. 

در سطح اطمینان  1شود و در صورتی که ضریب های پانل برآورد می به صورت داده( 6)این فرضیه با استفاده از مدل 

 . دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت معنی% 30

ti,,10,9,8,7,6

,5,,4,3,2,10,

)()(L

)/(*)(Pr

εSOELevAgeLnFinSizen

MBLnQEROPerCOGRfRtoductivity

tititititi

tititititititi









 (1)  









0:

0:

11

10





H

H
 

نظر کارآمد خواهد بود یا نه،  های پانل در برآورد مدل مورد که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده برای این

جهت برآورد ( اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی)که مشخص گردد کدام روش  مقید و به منظور این Fاز آزمون چاو یا 

نتایج . شود از آزمون هاسمن استفاده می( های واحدهای مقطعی تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت)تر است  مناسب

 .ارائه شده است 0-0ها در نگاره  حاصل از این آزمون

 (6)برای مدل و هاسمن  ون چاونتایج آزم  0-0نگاره 

 P-Value درجه آزادی مقدار آماره  آماره  تعداد آزمون

 F 8484/2 (522،125) 2222/2 636 چاو

 2 636 هاسمن
2822/88 12 2222/2 

گر  بیان رد شده و% 30نان یدر سطح اطمآزمون  0Hهی، فرض(0000/0)آن  P-Valueو  چاو ج آزمونیبا توجه به نتا

آن  P-Valueو  هاسمن ج آزمونیبا توجه به نتاچنین   هم .پانل استفاده نمود یها توان از روش داده یماین است که 
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رفته یپذ 1Hهیرد شده و فرض% 30نان یدر سطح اطمآزمون  0Hهیباشد، فرض یم 00/0که کمتر از ( 0000/0)

 . لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. شود یم

خطی  برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کالسیك الزم است است عالوه بر بررسی عدم وجود هم

ها، استقالل  هایی در ارتباط با نرمال بودن باقیماندها، همسانی واریانس بین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل، آزمون

برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا از . نیز انجام شود( دلخطی بودن م)ها و عدم وجود خطای تصریح مدل  باقیمانده

باشد که در این تحقیق نیز از این  برا می -ها، آزمون جارکیو یکی از این آزمون. توان استفاده کرد های مختلفی می آزمون

 تحقیق مدل برآورد از حاصل یها باقیمانده که است این از حاکی برا -ویجارک آزمونج ینتا. آزمون استفاده شده است

 تر  بزرگ (7600/0) آزمون این به مربوط احتمال که طوری هب ،هستند برخوردار نرمال توزیع از% 30 اطمینان سطح در

در صورتی . باشد ها می یکی دیگر از مفروضات آماری رگرسیون کالسیك همسانی واریانس باقیمانده. باشد می 00/0 از

در این مطالعه . ترین واریانس را نخواهد داشت آورد کننده خطی نااریب نبوده و کمها ناهمسان باشند بر که واریانس

با توجه به سطح اهمیت این آزمون که . ها از آزمون برش پاگان استفاده شده است برای بررسی همسانی واریانس

توان گفت مدل دارای  می، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و (0000/0)باشد  می 00/0تر از  کوچك

در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم . باشد مشکل ناهمسانی واریانس می

ها که یکی از مفروضات  چنین  در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده هم. استفاده شده است( GLS)یافته 

( D-W)باشد و خود همبستگی نامیده می شود از آزمون دوربین واتسون  رگرسیون می تجزیه و تحلیل و تحلیل

جایی که  بوده و از آن 61/0با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون برابر با . استفاده شده است

که  عالوه بر این، برای آزمون این. باشند مستقل از هم می ها باقیماندهتوان نتیجه گرفت  باشد می می 0/0و  0/6مابین 

نظر تحقیق از نظر رابطه خطی بودن و یا غیر خطی بودن درست  که آیا مدل مورد مدل دارای رابطه خطی است و این

( 0010/0)با توجه به این که سطح اهمیت آزمون رمزی . تبیین شده است یا خیر از آزمون رمزی استفاده گردیده است

باشد، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای  می 00/0تر از  بزرگ

 .است شده ارائه 1-0 نگاره در فوق های آزمون نتایج خالصه. باشد تصریح نمی

 (1)های مربوط به مفروضات آماري مدل  نتایج آزمون  6-8نگاره 

 Ramseyآماره  Durbin-Watsonآماره  Breusch-Paganآماره  Jarque-Beraآماره 

2 ValueP F ValueP D F ValueP 

4268/1 8125/2 7528/8 2222/2 14/2 7371/15 5848/2 

چنین  نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیك،  و همچاو و هاسمن  یها ج حاصل از آزمونینتا با توجه به

-0د مدل در نگاره رج برآویتان. شود یصورت اثرات ثابت برآورد م هپانل و ب یها با استفاده از روش دادهتحقیق ( 6)مدل 

 :زیر خواهد بود به صورت Eviews 7 افزار مدل با استفاده از نرم شکل برآورد شده. ارائه شده است 7

ti,,,,

,,,,,

,,,,

0114.00063.0)(0147.0

0032.0)(L0049.0)/(0044.0*0003.0

0292.00029.0)(5698.00459.0Pr

εSOELevAgeLn

FinSizenMBLnQER

OPerCOGRfRtoductivity

tititi

tititititi

titititi







 

 با استفاده از روش اثرات ثابت  تحقیق اول نتایج آزمون فرضیه 7-0نگاره 

 شرکتوری  بهره: متغیر وابسته

 شرکت -سال  181: تعداد مشاهدات
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 رابطه t P-Valueآماره  ضریب  متغیر

 مثبت 0000/0 1161/0 0003/0 جزء ثابت

 مثبت 0000/0 1011/7 0131/0 بازاربازده مورد انتظار 

 مثبت 0007/0 0700/6 0003/0 شرکتارزش 

 مثبت 0076/0 7003/0 0030/0 عملکرد بهینه

 مثبت 0810/0 1611/6 0008/0 بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه

 بی معنی 0160/0 -7001/0 -0000/0 های رشد فرصت

 مثبت 0600/0 0681/0 0003/0 شرکت اندازه

 بی معنی 0160/0 -0060/0 -0080/0 های مالی نسبت هزینه

 مثبت 0000/0 0180/0 0607/0 شرکت عمر

 بی معنی 8110/0 -3000/0 -0018/0 اهرم مالی

 بی معنی 0130/0 -0100/6 -0660/0 استقالل هیئت مدیره

 0707/0 ضریب تعیین مدل

 Fآماره

(ValueP) 

0007/0 

(0000/0) 

با ( 0000/0)باشد  تر می کوچك 00/0از   Fدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  در بررسی معنی

درصد از  07/07  نیز گویای آن است کهمدل ضریب تعیین  . شود دار بودن کل مدل تایید می معنی% 30اطمینان 

 .گردد ها، توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می وری شرکت بهره

برای ضریب متغیر بازده  tجایی احتمال آماره  ، از آن7-0داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره  در بررسی معنی

داری میان بازده مورد  ، در نتیجه وجود رابطه معنی(0000/0)باشد  می 00/0تر از  مورد انتظار بازار شرکت ها کوچك

بنابراین فرضیه اول تحقیق . گیرد درصد مورد تأیید قرار می 30ها در سطح اطمینان  وری شرکت انتظار بازار و بهره

ها، رابطه معنادار و  وری شرکت توان گفت بین بازده مورد انتظار بازار و بهره درصد می 30ان پذیرفته شده و با اطمین

حاکی از وجود رابطه مستقیم میان بازده مورد انتظار ( 0131/0)مثبت بودن ضریب این متغیر . مستقیمی وجود دارد

ها نیز به  وری شرکت مورد انتظار بازار، بهره واحدی بازده 6طوری که با افزایش  باشد به ها می وری شرکت بازار و بهره

های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه  بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل. یابد واحد افزایش می 0131/0میزان 

وجود ها، رابطه معنادار و مستقیمی  وری شرکت توان نتیجه گرفت که بین بازده مورد انتظار بازار و بهره اول پژوهش می

 .دارد

 دوم تحقیق  اصلی نتایج آزمون فرضیه 0.7

ها، رابطه معناداری  وری شرکت ارزش و بهرهبین باشد که آیا  هدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی این موضوع می

 :و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان استیا خیر؟ وجود دارد 

0H : ها، رابطه معناداری وجود ندارد وری شرکت بهرهارزش و بین. 

 1H:  ها، رابطه معناداری وجود دارد وری شرکت ارزش و بهرهبین. 
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در سطح اطمینان  2شود و در صورتی که ضریب  های پانل برآورد می بصورت داده( 6)این فرضیه با استفاده از مدل 

 . دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت معنی% 30

ti,,10,9,8,7,6

,5,,4,3,2,10,
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tititititititi









 (2)  

       









0:

0:

21

20





H

H
 

برای ضریب متغیر ارزش  tجایی احتمال آماره  از آن، 7-0ج ارائه شده در نگاره یبا توجه نتاداری ضرایب  در بررسی معنی

ها در  وری شرکت داری میان ارزش و بهره ، در نتیجه وجود رابطه معنی(0007/0)باشد  می 00/0تر از  ها کوچك شرکت

درصد  30بنابراین فرضیه دوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان . گیرد درصد مورد تأیید قرار می 30سطح اطمینان 

مثبت بودن ضریب این متغیر . وجود دارد و مستقیمی ررابطه معنادا ها، وری شرکت ارزش و بهرهبین توان گفت  می

واحدی  6طوری که با افزایش  باشد به ها می وری شرکت حاکی از وجود رابطه مستقیم میان ارزش و بهره( 0003/0)

های صورت  بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل. یابد واحد افزایش می 0003/0به میزان نیز  ها وری شرکت ارزش، بهره

ها، رابطه معنادار و  وری شرکت توان نتیجه گرفت که بین ارزش و بهره گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می

 .مستقیمی وجود دارد

 م تحقیق سو اصلی نتایج آزمون فرضیه 3.7

و فرضیه آماری مورد بررسی قرار می گیرد ها،  وری شرکت عملکرد بهینه و بهرهبین در فرضیه سوم تحقیق رابطه میان 

 : آن به صورت زیر قابل بیان است

0H : ها، رابطه معناداری وجود ندارد وری شرکت عملکرد بهینه و بهرهبین. 

 1H:  ها، رابطه معناداری وجود دارد وری شرکت عملکرد بهینه و بهرهبین. 

در سطح اطمینان  3های پانل برآورد می شود و در صورتی که ضریب  بصورت داده( 6)این فرضیه با استفاده از مدل 

 . دار باشد، مورد تأیید قرار خواهد گرفت معنی% 30

ti,,10,9,8,7,6

,5,,4,3,2,10,
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 (3)

 









0:

0:

31

30





H
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برای ضریب متغیر  tجایی احتمال آماره  از آن، 7-0ج ارائه شده در نگاره ینتابا توجه داری ضرایب  در بررسی معنی

داری میان عملکرد بهینه و  ، در نتیجه وجود رابطه معنی(0076/0)باشد  می 00/0تر از  عملکرد بهینه شرکت ها کوچك
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سوم تحقیق پذیرفته شده و با  بنابراین فرضیه. گیرد درصد مورد تأیید قرار می 30ها در سطح اطمینان  وری شرکت بهره

مثبت . وجود دارد و مستقیمی رابطه معنادار ها، وری شرکت عملکرد بهینه و بهرهبین توان گفت  درصد می 30اطمینان 

باشد  ها می وری شرکت حاکی از وجود رابطه مستقیم میان عملکرد بهینه و بهره( 0030/0)بودن ضریب این متغیر 

بنابراین . یابد واحد افزایش می 0030/0به میزان نیز  ها وری شرکت واحدی عملکرد بهینه، بهره 6طوری که با افزایش  به

توان نتیجه گرفت که بین  های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش می با توجه به تجزیه و تحلیل

 .ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد وری شرکت عملکرد بهینه و بهره

 تحقیق  چهارم اصلی نتایج آزمون فرضیه 0.7

وری  هدف از فرضیه چهارم تحقیق بررسی رابطه میان بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهره

 : و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان استبوده ها،  شرکت

      0H : ها، رابطه معناداری وجود ندارد وری شرکت بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهرهبازده مورد انتظار بین. 

      1H:  ها، رابطه معناداری وجود دارد وری شرکت بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهرهبین. 

در سطح اطمینان  4های پانل برآورد می شود و در صورتی که ضریب  بصورت داده( 6)این فرضیه با استفاده از مدل 

 . معنی دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت% 30

ti,,10,9,8,7,6
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 (8)  
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برای ضریب متغیر بازده  tجایی احتمال آماره  از آن، 7-0ج ارائه شده در نگاره یبا توجه نتاداری ضرایب  در بررسی معنی

، در نتیجه وجود رابطه (0810/0)باشد  می 00/0تر از  مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه شرکت ها کوچك

درصد  30ها در سطح اطمینان  ری شرکتو داری میان بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهره معنی

بازده بین توان گفت  درصد می 30بنابراین فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان . گیرد مورد تأیید قرار می

مثبت بودن . وجود دارد و مستقیمی رابطه معنادار ها، وری شرکت مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهره

حاکی از وجود رابطه مستقیم میان بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و ( 0008/0)این متغیر ضریب 

واحدی بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه،  6طوری که با افزایش  باشد به ها می وری شرکت بهره

های صورت گرفته در  بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل. یابد ش میواحد افزای 0008/0به میزان نیز  ها وری شرکت بهره

توان نتیجه گرفت که بین بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه  ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش می

 .ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد وری شرکت و بهره

 گیریبحث و نتیجه.  1

در ادامه به ارائه آمار استنباطی پرداخته . پژوهش ابتدا خالصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داده شد در این

های ابتدا از آزمون چاو استفاده شد  برای آزمون مدل. ها ارائه شد شد و مدل های تحقیق در قالب آمار استنباطی فرضیه
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د یا روش ترکیبی و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از تا مشخص گردد که آیا از روش پانل باید استفاده کر

مفروضات رگرسیون  در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از. روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد

 .های تحقیق بیان گردید کالسیك برای مدل

بازده مورد انتظار بازار و رابطه بین  اولدر فرضیه اصلی . فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفت چهاردر این تحقیق 

که بین بازده مورد انتظار بازار و نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد . بررسی شدها  شرکتها  وری شرکت بهره

بعضی از تحقیقات گذشته از جمله  ضیه اول تحقیق بانتایج فر .ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد وری شرکت بهره

در . در تضاد است (0000)کول و ژائو و با نتایج تحقیق  داشته مطابقت ،(0060)گالسر  و (0068)بلو و همکاران 

نتیجه آزمون این . مورد بررسی قرار گرفت ها شرکتها  وری شرکت بین ارزش شرکت و بهرهنیز رابطه  دومفرضیه اصلی 

نتایج حاصل  .ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد وری شرکت بین که بین ارزش و بهرهفرضیه حاکی از وجود رابطه 

 (0060)فیشر و  (0066)فان و همکاران  ،(0060)شان و جانگ بسیاری از تحقیقات از جمله  های یافته با از این فرضیه

ها مورد بررسی قرار  شرکتها  وری شرکت بین عملکرد بهینه و بهرهدر فرضیه اصلی سوم رابطه  همچنین .مطابقت دارد

ها، رابطه معنادار و  وری شرکت بین بین عملکرد بهینه و بهرهنتیجه آزمون این فرضیه حاکی از وجود رابطه . گرفت

لو و همکاران  ،(0066)یانتو های بسیاری از تحقیقات از جمله  فتهنتایج حاصل از این فرضیه با یا .مستقیمی وجود دارد

بین بازده مورد انتظار بازار در ادامه در فرضیه اصلی چهارم رابطه . مطابقت دارد (0003)فانگ و همکاران و  (0060)

این فرضیه حاکی از نتیجه آزمون . ها مورد بررسی قرار گرفت شرکتها  وری شرکت نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهره

ها، رابطه معنادار و  وری شرکت بین بین بازده مورد انتظار بازار نشات گرفته از عملکرد بهینه و بهرهوجود رابطه 

 ،(0066)کای و همکاران های بسیاری از تحقیقات از جمله  نتایج حاصل از این فرضیه با یافته .مستقیمی وجود دارد

 . مطابقت دارد (0003)پترسن و  (0060)چن و همکاران 

 و مآخذ منابع

 : فهرست منابع فارسی

ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تامین مالی و کارایی سرمایه (. 6838. )صادقی، محسن، سروشیار، افسانه

 دانشگاه اصفهان. گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت های "، (6830)دموری، داریوش و همکاران 

 .، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول"پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سایر  با آن مقایسه و توبین Q نسبت کاربرد بررسی" .،(6836)گری  زراعت رامین و محمد نمازی،

 مجله ،"تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مدیران عملکرد ارزیابی معیارهای

 .086-010صص اول، شماره  اول، سال شیراز، دانشگاه حسابداری های پیشرفت

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  "، (6830)خسروی نیا، علیرضا 

 .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد نیشابور"بهادار تهران

، فصلنامه «بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت»، (6817)حساس یگانه، یحیی و اسکندر، هدی 

 .، تابستان00، شماره 60بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 
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بررسی رابطه میان سود و جریان های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب  " ،(6811)حقیقت، حمید و آرش قربانی 

 .006 -063ص . 06، پیام مدیریت، شماره "چرخه عمر

بررساای رابطااه بااین نساابت هااای مااالی و ناارخ بااازده سااهام شاارکت  »(. 6810. )نمااازی، محمااد رسااتمی نورالاادین

، ص ص 00حسااابداری و حسابرساای، شااماره ، بررساای هااای «هااای پذیرفتااه شااده در بااورس اوراق بهااادار تهااران  
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