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شکوفه آذین مهر ،1علی اکبر نظري ،2علی هوشمندنيا ،3محمد تقی

پور4

 1کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه غیاث الدین کاشانی.
 2عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد دزفول.
 3کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه غیاث الدین کاشانی.
 4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،تهران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
شکوفه آذین مهر

چکيده
سابقه و هدف :هدف اصلی ما در این تحقیق ،نقش تمایالت سرمایهگذاران بر سود هر
سهم شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای
استخراج شده است .این تحقیق،یک تحقیق توصیفی و از نظر روش اجرا از نوع
همبستگی است.
یافته ها :تمایالت سرمایهگذاران بر سود هر سهم شرکتهای خودرویی پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد .ضمنا ضریب به دست آمده برای متغیر تحقیق
نشان می دهد با افزایش تمایالت سرمایه گذاران ،میزان سود هر سهم شرکت ها نیز
افزایش پیدا می کند.
استنتاج :تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که فرضیه این پژوهش تأیید می شود،
یعنی :تمایالت سرمایه گذاران بر سود هر سهم شرکت های خودرویی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تاثیر دارد.

واژگان کليدي :چرخه تبدیل وجه نقد ،ارزش افزوده اقتصادی ،اهرم مالی،
اندازه شرکت.
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پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (سال پنجم)

نقش تمایالت سرمایهگذاران بر سود هر سهم شرکتهاي خودرویی
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مقدمه
در حال حاضر ،بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند .واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار
متغیر بازار ،در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد .با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن ،حاکم شدن وضعیت رقابتی ،بسیاری از شرکت
ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند .در حال حاضر ،بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند .واکنش
سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار ،در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد .با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن ،حاکم
شدن وضعیت رقابتی ،بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند .مجامع تحقیقاتی و دانشگاهی در ابداع مدل هایی برای
تصمیم گیری و پیش بینی بحران مالی کوشش های فراوانی انجام داده اند که استفاده از نسبت های مالی از نتایج این تحقیقات است .تحلیل
رفتار سرمایه گذاران در ادبیات مالی تا مدتها براساس نظریات کالسیک مانند :نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت تفسیر می شد .براساس
اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط نویمان و مورگنسترن ( )1441توسعه داده شد ،یک سرمایه گذار( )1کامالً عقالیی است و تصمیمات
منطقی خواهد گرفت ( )2قادر به حل مسائل پیچیده خواهد بود ( )3ریسک گریز است و ( )4همواره در صدد آن است که ثروت خود را
حداکثر نماید( .ناجی و اُبن بنگر .)2004 ،در نظریات مطلوبیت فرض می شود که سرمایه گذار بر اساس بده و بستان و ارتباط بین بازده و
ریسک در صدد است میزان رضایتمندی خود را از ترکیب سرمایه گذاری انتخاب شده به حداکثر برساند .مفروضات نظریه رقابت در مقایسه
با نظریه مطلوبیت واقعی تر است (چانگ و همکاران.)2010 ،

مواد و روش
این تحقیق یک تحقیق توصیفی و از نظر روش اجرا از نوع همبستگی است.
جامعه آماري
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سالهای 1340تا
 1341می باشند .بدلیل اینکه تعداد شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود می باشند از روش تمام شمار
برای نمونه گیری استفاده شده است.

روش هاي تجزیه و تحليل آماري
تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون
خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند .جهت بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ نیز آزمون کلموگروف اسمیرنوف ) (K-Sرا بکار بردیم.
برای محاسبه متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق از نرم افزار صفحه گسترده اکسل( ،)Excelبرای تحلیل دادههای پژوهش و تجزیه و
تحلیلهای آماری از نرم افزار  SPSS 16استفاده شده است.

بخش توصيفی متغيرهاي تحقيق
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با توجه به سطح معناداری آزمون چاو جهت تعیین معناداری اثرات مقطعی در مدل رگرسیونی تحقیق ،که کوچک تر از خطای نوع
اول  0/01به دست آمده ،فرض صفر این آزمون مبنی بر عدم معناداری اثرات مقطعی در مدل تحقیق رد گردیده و می توان پذیرفت که مدل
رگرسیونی این بخش باید به روش داده های پانلی (تابلویی) تخمین زده شود .هم چنین ،سطح معناداری آزمون هاسمن در جهت تعیین ثابت
و یا تصادفی بودن اثرات مقطعی در مدل کوچک تر از خطای نوع اول 0/01بوده که نشان از رد فرض صفر در این آزمون ،مبنی بر تصادفی
بودن اثرات مقطعی در مدل تحقیق دارد .از این رو مدل رگرسیونی این بخش به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد گردیده است.

نتایج برآورد ضرایب تاثير در مدل رگرسيونی
جدول ( )3یافته های این مدل را نشان می دهد.
جدول ( :)3نتایج تخمين مدل رگرسيونی
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نتایج به دست آمده برای سطح معناداری متغیر مستقل تمایالت سرمایهگذاران ( )SENTدر مدل دارای مقداری پایین تر از خطای1
درصد می باشد که به این ترتیب می توان گفت تمایالت سرمایهگذاران بر سود هر سهم شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تأثیر دارد .بیشتر اینکه ضریب به دست آمده برای این متغیر منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش تمایالت سرمایه گذاران،
میزان سود هر سهم شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند (تایید فرضیه تحقیق).
فرضيه تحقيق :تمایالت سرمایه گذاران بر سود هر سهم شرکت هاي خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثير
دارد.
در فرضیه تحقیق به بررسی اثر تمایالت سرمایه گذاران بر سود هر سهم شرکت های خودرویی پرداخته شد که نتایج به دست آمده
برای سطح معناداری متغیر مستقل تمایالت سرمایهگذاران در مدل رگرسیونی مدل دارای مقداری پایین تر از خطای 1درصد می باشد که به
این ترتیب می توان گفت تمایالت سرمایهگذاران بر سود هر سهم شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.
بیشتر اینکه ضریب به دست آمده برای این متغیر منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش تمایالت سرمایه گذاران ،میزان سود هر سهم
شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند .به این ترتی ب ،انتظار بر این است که با افزایش میزان حجم معامالت سهام شرکت ها که از دیدگاه مدیران،
سرمایه گذاران ،تحلیل گران و اغلب فعاالن بازار سرمایه به عنوان شاخصی برای محبوبیت سهام و میزان نقدشوندگی آن است ،سود هر سهم
شرکت کاهش پیدا می کند .در واقع مدیران به این فک ر می کنند که با توجه به محبوبیت سهام شرکت و حجم باالی معامالت می توان از
منابع مالی داخلی در جهت سرمایه گذاری بهره گرفت و کمتر بین سرمایه گذاران سود تقسیم کرد .بنابراین ،آنها گرایش کمتری به پرداخت
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سود پیدا کرده و در نتیجه رابطه بین تمایالت سرمایه گذاران و سود هر سهم منفی می شود .این یافته ها سازگار با نتایج پژوهش ریچاردسن
و همکاران( ،)2001گورگول و همکاران ( )2013و خمیس الیحیی و همکاران ( )2011می باشد.

پيشنهادهاي پژوهش
نتایج این تحقیق قابل استفاده برای سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و تحلیل گران و تمام افراد و سازمان هایی است که به نوعی با
فعالیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار درگیر هستند مفید باشد .بنابراین پیشنهاد زیر ارایه می شود:
با توجه به نتیجه به دست آمده در فرضیه تحقیق پیشنهاد می شود سرمایه گذارانی که قصد دریافت سود باالتری را دارند ،سهام آن
دسته از شرکت های خودرویی را خریداری کنند که دارای حجم معامالت پایین تری هستند .چراکه این متغیر دارای اثر معکوسی بر سود هر
سهم شرکت های خودرویی بورس اوراق بهادار می باشد.
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