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  گذاران هنگام خرید و فروش سهام ارزیابی ارتباط اطالعات مالی با رفتار سرمایه
  1نیااله طالبقدرت

  2 نصراله تختائی

  چکیده
در این  .استنگام خرید و فروش سهام ه گذاران رفتار سرمایهارتباط اطالعات مالی با ارزیابی  ،هدف این مقاله

گذاران است تا چه  که برگرفته از رفتار سرمایهارزش بازار سهام تغییرات پردازیم که به بررسی این موضوع می پژوهش،
هاي  ، سود تقسیم شده هر سهم، ارزش دفتري هر سهم، سرمایه و اندوختهسود هر سهم شاملاندازه از اطالعات مالی 

ه در بورس اوراق پذیرفته شدهاي اي از شرکتنمونهاین مطالعه با استفاده از بدین منظور  .ناشی شده است شرکت
که سهام آنها طی دوره مذکور مورد معامله  1384تا  1379هاي طی سالگذاري هاي سرمایهبجز شرکتبهادار تهران 

تحلیل همبستگی پیرسون از ها،  آزمون فرضیهجهت بررسی . مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتقرار گرفته است 
بین سود هر سهم و سود تقسیمی هر دهد که نشان میآزمون همبستگی اصل نتایج ح. استاستفاده شده و رگرسیون 

ها بر مبناي مدل همچنین نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه .داري وجود دارد ارتباط معنیسهم با ارزش بازار سهام 
کت بین اطالعات مالی شامل سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه شرکه رگرسیون حاکی از این است 

  .داري وجود داردط معنیاارتب

  ارزش بازار سهامگذاران، اطالعات مالی،  رفتار سرمایه: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه
هاي مالی را در رابطه با توانایی مدل  هاي جدي انجمن گذاري و مالی، نگرانی بسیاري از نشریات سرمایه

در پاسخ . اند اي خاطر نشان کرده هاي پویا و زنده طگزارشگري مالی جاري براي تطبیق تغییر و تحوالت با چنین محی
تحقیق و تفحص قرار  اند تا چنین ادعاهایی را مورد  اي چندین تحقیق و مطالعه تالش نموده به چنین انتقادهاي فزاینده
بودن  طالعات پیشین مربوطم. بودن ارزش اطالعات مالی طی چند دهه گذشته را آزمون کنند دهند و تغییرات در مربوط

  . دهند هاي ارزشیابی گوناگون مورد بررسی قرار می ارزش اطالعات حسابداري را با استفاده از مدل
العاده  ه مصوبات مجامع عمومی عادي و فوقکنند، نسبت ب گذاري می ها سرمایه گذارانی که در سهام شرکت سرمایه

مورد پرداخت سود نقدي، افزایش سرمایه و  زیرا در این مجامع در. دهند العمل نشان می ها از خود عکس شرکت
توانند از این منافع برخوردار شوند که در زمان برگزاري این مجامع،  شود و سهامدارانی می گیري می ها تصمیم اندوخته

گذاران نسبت به خرید و فروش سهام مورد معامله در بورس قبل یا  لذا رفتار سرمایه. مالک اوراق بهادار محسوب شوند
گذاران  اطالعات حسابداري و متغیرهاي مالی مورد عالقه بسیاري از سرمایه. گیرد د از مجامع فوق تحت تأثیر قرار میبع

. کند گیرندگان اطالعات سودمندي تهیه می دانش حسابداري مدعی است که براي تصمیم. باشد و اعتباردهندگان می
   .بودن آنها است و حسابداري مربوط بودن اطالعات مالی هاي سودمندي و مفید یکی از ویژگی

گذاران  سرمایه. کنند گذاري می بهادار واحدهاي انتفاعی دیگر سرمایه  دالیل گوناگون در اوراقه ها ب افراد و شرکت
هاي  اصوالً قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان. باشند ها می گذاري بالقوه و بالفعل عالقمند به ارزیابی سرمایه

هاي نقدي شامل سود تقسیم  باشد که در مورد سهام عادي این جریان میدارندگان اوراق بهادار  اتنقدي آتی و انتظار 
گذاران  از دیدگاه بسیاري از سرمایه .باشد و قیمت فروش سهام مورد نظر به هنگام فروش می) DPS(هر سهم شده 
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اطالعات مربوط به سود . باشد کننده ارزش سهام می مل تعیینهاي نقدي، میزان سودآوري شرکت نیز عا عالوه بر جریان
حد  این اطالعات مالی تا. گیرد بطور وسیع در ارزیابی بازده سهام و قیمت سهام مورد استفاده قرار می) EPS(هر سهم 

   .)1383ان، مهرانی و دیگر( تواند مؤثر واقع شود  گذاران براي خرید و فروش سهام می گیري سرمایه زیادي در تصمیم

  بیان مسأله
هنگام خرید و فروش سهام  گذاران رفتار سرمایهاي براي ارزیابی  عنوان نشانهه در این تحقیق اطالعات مالی ب

گیرد که اطالعات مالی بر مبناي متغیرهاي  ع با این فرض مورد بررسی قرار میاین موضو. گیرد مورد استفاده قرار می
گذاران در اقدام جهت خرید و  رفتار سرمایه. شود شرکت را تشریح نماید ارزیابی میسهام  بازارتواند ارزش  مالی که می

ها را  ها موجب فزونی تقاضا بر عرضه و یا بالعکس گردیده و در نتیجه قیمت بازار سهام شرکت فروش سهام شرکت
گذاران و همچنین  ار سرمایههاي موجود و عملکرد بازار سهام در کشورهاي صنعتی رفت طبق تئوري. کند تعیین می

هاي بازار و  ها منتشر شده است و اگر بین قیمت قیمت سهام متأثر از متغیرهاي مالی است که در اطالعات مالی شرکت
گیري  توان ادعا کرد که اطالعات حسابداري مربوط بر تصمیم دار و منطقی مشاهده گردد می این متغیرها رابطه معنی

گذاران به هنگام خرید و  و سرمایه بودن برخوردار است ده و در نتیجه آن اطالعات از ویژگی مربوطگذاران مؤثر بو سرمایه
اي از جامعه  لذا تحقیق حاضر با بررسی نمونه. دهند ین اطالعات از خود واکنش نشان میفروش سهام نسبت به ا

سئوال این درصدد پاسخگویی به  1384تا  1379هاي  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال شرکت
بودن اطالعات مالی تأثیر  گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از ویژگی مربوط که آیا رفتار سرمایهاست ) سئوال تحقیق(

همین خاطر رابطه پنج متغیر اساسی تحقیق یعنی سود هر سهم، و سود تقسیم شده هر سهم،   هبپذیرد یا خیر؟  می
مورد بررسی قرار گرفته، تا نتیجه تحقیق هر سهم با ارزش بازار  ي شرکتها رمایه و اندوختهسر سهم، ارزش دفتري ه
  .مشخص شود

  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
هنگام خرید و فروش گذاران به  گیري سرمایه با توجه به اینکه اطالعات مالی و حسابداري بعنوان ابزار تصمیم

گذاران به هر دلیلی نتوانند از آن اطالعات استفاده نمایند، آن اطالعات هیچ گونه  هشود، اگر سرمای سهام محسوب می
گذاران از اطالعات مالی این است که  توان گفت یکی از عوامل عدم استفاده سرمایه می. ارزشی براي آنان نخواهد داشت

توجه داشت که تنها ارائه اطالعات بایستی . )1377بهرامفر و رسولی، (باشد  این اطالعات داراي کیفیت الزم نمی
هایی باشد که  بلکه اطالعات مالی باید داراي ویژگی. گیري خود یاري رساند گذاران را در انجام تصمیم تواند سرمایه نمی

گذار  در صورتی که حسابداري نتواند اطالعات مورد نیاز سرمایه. گیري یاري نماید گذار را در فرایند تصمیم بتواند سرمایه
گیري مؤثر افتد، سیستم حسابداري بجز تحمل هزینه به  را در کیفیت الزم و بایسته ارائه کند که بتواند در تصمیم

بنابراین کیفیت اطالعات مالی ارائه شده از اهمیت شایانی برخوردار . ها اثر دیگري نخواهد داشت مؤسسات و شرکت
  . باید توجه خاصی به آن مبذول گردد است که می
هاي فزاینده درباره سودمندي گزارشگري مالی جاري موجب انجام چندین مطالعه و تحقیق در مورد  ینگران

کلی بر روي  عالوه بر اینها فقدان توافق. بودن ارزش اطالعات مالی طی چند دهه گذشته بوده است تغییرات در مربوط
بودن رویه متداول  مده در ادبیات، به مناسببودن ارزش وجود داشته است بعنوان یک نگرانی ع اینکه کاهش در مربوط

همچنین  .)Al-Hogail, 2004(شود  متغیرهاي مالی مربوط می _بودن بر مبناي قیمت بازار  گیري مربوط براي اندازه
گذاران در دو دهه اخیر به عنوان مهمترین بحث مالی، مورد توجه محققان مالی بوده است و توجه  موضوع رفتار سرمایه

در چند سال اخیر تعداد بیشتري از صاحب نظران . مالی و اقتصادي به این زمینه نیز در حال افزایش است محققان
   .)Daniel et al., 2001(گذاران از بازار کامالً عقالیی نیست  اند که انتظارات سرمایه مالی پذیرفته

الت برروي سهام عادي در بورس گذاران جهت انجام معام گیري سرمایه این تحقیق در راستاي کمک به تصمیم
از  .گذاران قلمداد شود تواند راهنماي خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هرچه بهتر سرمایه باشد و می اوراق بهادار تهران می

هاي شرکت بخش  زش دفتري سهام، سرمایه و اندوختهکه موضوع سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، ار ییآنجا
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دهد و سهام نیز به نوبه خود بخش با اهمیتی در حسابداري است، این  ا تشکیل میهاي یک سهم ر مهمی از ویژگی
شده در بورس اورق  هاي پذیرفته کنندگان متنوع از قبیل شرکت تواند براي استفاده هاي یاد شده می پژوهش در زمینه

سازمان بورس اوراق بهادار و گذاران، متخصصان و محققان مالی،  هاي سهامی عام، سرمایه بهادار تهران و سایر شرکت
  .دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد

  ادبیات تحقیق
Papadaki and Siougle )2007( بودن قیمت، سود و ارزش دفتري را در بورس اوراق بهادار آتن  مربوط

هایی که زیان  رکتاي منفی بین قیمت و سود سهام براي ش که رابطهبود نتایج آنها حاکی از آن . مورد بررسی قرار دادند
  . کنند وجود دارد هایی که سود گزارش می اي مثبت بین قیمت و سود سهام براي شرکت کنند و رابطه گزارش می

Maditinos et al. (2007) هاي آنها  یافته. گذاران را در بورس اوراق بهادار آتن مورد مطالعه قرار دادند رفتار سرمایه
کنند در  می ءگیري بیشتر بر روي مطبوعات و سروصداي بازار اتکا رادي هنگام تصمیمگذاران انف که سرمایه دادنشان 

 .کنند هاي بنیادي و تکنیکال و کمتر بر تحلیل پرتفوي اتکا می اي بیشتر بر روي تحلیل گذاران حرفه حالیکه سرمایه
Habib )2004( نتایج این . مورد مطالعه قرار داد رابودن اطالعات حسابداري در ژاپن  تأثیر مدیریت سود را بر مربوط

نشان داد که معیارهاي  1999تا  1992هاي  مشاهده طی سال 5318هاي مالی تلفیقی ساالنه  مطالعه بر مبناي صورت
به نحو قابل ) ترکیب هموارسازي سود و معیارهاي مدیریت سود(مدیریت سود و معیارهاي مدیریت سود انباشته 

مدل (بودن ارزش سود  و مربوط) مدل ترکیبی(و سود  سهامرزش ترکیبی ارزش دفتري بودن ا اي با مربوط مالحظه
بودن و رفتار  به بررسی اطالعات حسابداري، مربوط )2006( Ragab and Omran .رابطه معکوسی دارد) سود

بت به اطالعات دهد که قیمت سهام نس نتایج مطالعات آنها نشان می. گذاران در بازار سرمایه مصر پرداختند سرمایه
بودن  مربوط )Ei Shamy and Kayed  )2005.دهنده هستند حسابداري در مورد ارزش آتی شرکت کمتر آگاهی

ارزش سود و ارزش دفتري را در ارزشیابی حقوق صاحبان سهام در سیستم حسابداري کویت از نظر مطابقت با 
د که سود سهام و ارزش دفتري اد نشان مطالعه آنان نتایج  .المللی حسابداري مورد مطالعه قرار دادند استانداردهاي بین

نشان داد که در بررسی آنان همچنین . دار و مثبتی با قیمت سهام ارتباط دارند توأماً و بطور انفرادي به طور معنی
سهام بیشتر  بازارهاي ایاالت متحده آمریکا و سایر بازارهاي توسعه یافته محتواي تفاضلی اطالعات سود از ارزش دفتري

هایی است که زیان  داراي ارزش مربوط بیشتر براي شرکت است و سود سهام داراي ارزش مربوط کمتر و ارزش دفتري 
بودن سود و ارزش دفتري و ترکیبی از  ، پژوهشی در زمینه مربوط)Collins et al. )1997 . اند را تجربه کرده

هاي پژوهش حاکی از آن  یافته .انجام دادند )1953- 1993(دهه راي چهار باطالعات مربوط به سود و ارزش دفتري 
دفتري براي توضیح نوسانات قیمت بازار سهام طی چهار دهه مورد مطالعه افزایش یافته است و   است که توانایی ارزش

که کاهش در  ادد نشان  آنانتحقیق  همچنین نتایج. کنند هاي دفتري تکیه می گذاران بیشتر از گذشته بر ارزش سرمایه
بودن ارزش وجود نداشته باشد،  تواند وجود داشته باشد و در صورتی که افزایشی در مربوط بودن ارزش نمی مربوط

به انجام پژوهشی تحت  )Al-Hogail )2004. داشتوجود خواهد بودن ارزش  حداقل سطح پایدار و ثابتی از مربوط
در این تحقیق تغییرات در . پرداختند» بودن اطالعات مالی مربوط از گذار ارزیابی تأثیرپذیري رفتار سرمایه«عنوان 
نتایج تحقیق بطور . مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت) 1980-2001( بودن ارزش اطالعات مالی طی دوره زمانی مربوط

بودن  بوطهمچنین کاهش در مر. گذاران در ارزیابی ارزش ویژه اهمیتی ندارد دهد که رفتار سرمایه تجربی نشان می
هم وابسته به تغییرات در  شود که آن گذاران ناشی می هاي فزاینده سرمایه بازي بازي یا سفته ارزش اغلب از بورس

 .)Al-Hogail, 2004(هاي بنیادي نیست  ارزش

  هاي تحقیق فرضیه
هاي مالی و  متغیر گذاران در هنگام خرید و فروش سهام در بازار سرمایه متأثر از با توجه به اینکه رفتار سرمایه

شرکت است، هاي  اندوخته وشرکت سرمایه ارزش دفتري هر سهم، هر سهم، سود تقسیم شده، سود حسابداري از قبیل 
  : تحقیق شامل پنج فرضیه بشرح زیر استهاي هاز این رو فرضی
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  . داري وجود دارد بازار سهام رابطه معنی با ارزشبین سود هر سهم : اولفرضیه 
  .داري وجود دارد بازار سهام رابطه معنیبا ارزش بین سود تقسیم شده هر سهم  :دومفرضیه 
  .داري وجود دارد بازار سهام رابطه معنیبا ارزش بین ارزش دفتري هر سهم : سومفرضیه 

  .داري وجود دارد رابطه معنیبا ارزش بازار سهام بین سرمایه شرکت : فرضیه چهارم
  .داري وجود دارد رابطه معنیبا ارزش بازار سهام کت هاي شر ندوختهابین : فرضیه پنجم

  روش تحقیق
باشد، به این نحو که ابتدا با مطالعات میدانی و بیان فرضیات  استقرایی می - وش تحقیق میدانی و بصورت قیاسیر

م آنها به هاي تحقیق و تعمی بصورت قیاسی کلیات کار را مطرح کرده و سپس به روش استقرایی با تجزیه و تحلیل داده
  . پردازد گیري می جامعه آماري به نتیجه

  جامعه آماري 
هاي فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سهام  در این تحقیق جامعه آماري عبارت از کلیۀ شرکت

  .گذاري است هاي سرمایه مورد معامله قرار گرفته، بجز شرکت 1384الی  1379آنها از سال 

  نمونه آماري
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با قید  توجه به اهداف و موضوع پژوهش کلیه شرکت با

  :اند هاي زیر به عنوان قلمرو مکانی تحقیق تعیین گردیده محدودیت
به بعد باشد از جامعه آماري حـذف   1/1/79هایی که تاریخ پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران از  شرکت .1

  . ندا گردیده
  .اند گذاري از جامعه آماري تحقیق حذف شده هاي سرمایه شرکت .2
  . اند هیدشود در جامعه آماري منظور نگرد ایی که سال مالی آنها به پایان اسفندماه ختم نمیه شرکت .3
اند یا بعبارتی  در بورس اوراق بهادار تهران فعال نبوده 1384لغایت  1379ایی که در دوره زمانی ه شرکت .4

 .اند ها طی دوره فوق مورد معامله قرار نگرفته است از جامعه آماري حذف گردیدهسهام آن
با استفاده از روش شرکت موجود در جامعه آماري مورد نظر،  167 تعداد از الذکر، هاي فوق با توجه به محدودیت

  .اري برگزیده شده استشرکت به عنوان نمونه آم 62گیري تصادفی ساده و به کمک جدول اعداد تصادفی تعداد  نمونه

  ها  ابزارهاي گردآوري داده
هاي نمونه و  هاي مالی شرکت اي و عمدتاً از صورت به روش کتابخانه پژوهشمورد نیاز براي انجام این هاي  داده
  . آوري شده است پرداز جمع هاي اطالعاتی تدبیر نیز بانک

  ها روش تجزیه و تحلیل داده
به ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  شامل هاي آمار استنباطی وشر این تحقیق با استفاده از رد
در مدل فوق میزان  .شود ها پرداخته می به تجزیه و تحلیل داده SPSSفزار آماري   و به کمک نرم Enterروش 

، هر سهمسود تقسیمی ، سود هر سهم(نظر  از متغیرهاي مستقل مورد) ارزش بازار سهام(تأثیرپذیري متغیر وابسته 
میزان عدم  )R2 -1(شود و  توجیه می )R2( با استفاده از ضریب تعیین) ها اندوخته سرمایه و ،هر سهمارزش دفتري 

  .کند تأثیرپذیري متغیر وابسته از متغیرهاي مستقل موردنظر را توجیه می

  هاهنتایج آزمون فرضیروش و 
ع است که بـا توجـه بـه اطالعـات بدسـت آمـده از       هاي تحقیق تعیین این موضو به طور کلی هدف آزمون فرضیه

بـراي   بخـش در ایـن   .شود یا خیر زنیم به طور قوي تأیید می هاي نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه می داده



   ٥

هاي پژوهش از اسناد و مدارك موجود استخراج و سـپس کلیـه اطالعـات بـا اسـتفاده از       داده ،تجزیه و تحلیل اطالعات
در  .گیـرد  باطی مورد تجزیه و تحلیل قـرار مـی  هاي آمار استن با استفاده از روش SPSSافزار آماري  از طریق نرمرایانه و 
هاي آماري ضریب رگرسیون پیرسـون مـورد بررسـی     هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي آمار استنباطی، فرضیه روش

نظـر بـه اینکـه تمـامی محاسـبات بـا اسـتفاده از رایانـه و          .هاي جداگانه تنظیم شـد  قرار گرفت و نتایج آزمون در نگاره
افزارهاي آماري صورت گرفته است، از این رو برخالف سیستم سنتی نیاز بـه مراجعـه بـه جـداول بحرانـی نیسـت و        نرم
باشـد   0.05تـر از   چنانچـه میـزان خطـاي محاسـبه شـده کـم      . کنـد  افزار به طور دقیق میزان خطا را محاسـبه مـی   نرم

(p<0.05) شود، و اگر این سطح خطاي محاسـبه شـده    رد می% 95آماري در سطح اطمینان  در آن صورت فرض صفر
ولـی اگـر   . شـود  رد می% 99در آن صورت فرض صفر آماري در سطح اطمینان  (p<0.01) تر باشد  نیز کوچک 0.01از 

بنـابراین در ایـن    .شـود  یرفته میدر آن صورت  فرض صفر آماري پذ (p>0.05)بیشتر باشد یعنی  0.05میزان خطا از 
هاي آمار و به  هاي آماري آنگونه که در کتاب هاي آماري تحقیق، مراحل آزمون فرضیه تحقیق براي تمامی آزمون فرضیه

هاي آمـاري   آزمون فرضیهج ینتافرضیات معرفی و روش آزمون ابتدا  بخشدر این . شود باشد انجام نمی صورت سنتی می
بـه  به کمک مدل رگرسـیون  گیرد و در نهایت  بررسی قرار میهاي فرعی مورد بحث و  نتیجه آزمون پسس. شود می رائها

گذاران در بـورس   بودن اطالعات مالی با رفتار سرمایه بین مربوط«این که زمون آبراي  .شود گیري کلی پرداخته مینتجه
ها بـه شـرح زیـر     شده است که روش آزمون فرضیه، پنج فرضیه تدوین »داري وجود دارد اوراق بهادار تهران رابطه معنی

  :است

  هاروش آزمون فرضیه
  .داري وجود دارد رابطه معنی با ارزش بازار سهامبین سود هر سهم  :فرضیه اول 

   .وجود نداردبا ارزش بازار سهام داري بین سود هر سهم  یا فرضیه صفر این است که ارتباط معنی 0Ηفرضیه
                                                                                                 0=ρ:0Η                                             

  .وجود دارد با ارزش بازار سهامین سود هر سهم داري ب این است که ارتباط معنی 1Ηفرضیه مقابل یا
                                                                    0≠ρ:1Η  

  .داري وجود دارد رابطه معنی با ارزش بازار سهامبین سود تقسیم شده هر سهم  :دومفرضیه 
وجود با ارزش بازار سهام سود تقسیم شده هر سهم بین داري  یا فرضیه صفر این است که ارتباط معنی 0Η یهفرض
  .ندارد

                                                                                                 0=ρ:0Η                                             
  .وجود دارد با ارزش بازار سهامداري بین سود تقسیم شده هر سهم  این است که ارتباط معنی 1Ηیافرضیه مقابل 

                                                                   0≠ρ:1Η  
  .داري وجود دارد رابطه معنیبا ارزش بازار سهام بین ارزش دفتري هر سهم  :سومفرضیه 
  .وجود ندارد با ارزش بازار سهام داري بین ارزش دفتري هر سهم یا فرضیه صفر این است که ارتباط معنی 0Ηفرضیه 

                                                                                                 0=ρ:0Η                                             
  .وجود داردرزش بازار سهام با اداري بین ارزش دفتري هر سهم  این است که ارتباط معنی 1Ηفرضیه مقابل یا

                                                                   0≠ρ:1Η  
  .داري وجود دارد رابطه معنی سرمایه شرکت با ارزش بازار سهامبین  :چهارمفرضیه 
  .وجود نداردبا ارزش بازار سهام داري بین سرمایه شرکت  فر این است که ارتباط معنییا فرضیه ص 0Ηفرضیه 

                                                                                                  0=ρ:0Η                                 
  .وجود دارد با ارزش بازار سهامداري بین سرمایه شرکت  این است که ارتباط معنی 1Ηفرضیه مقابل یا

                                                                    0≠ρ:1Η  
  .داري وجود دارد رابطه معنی با ارزش بازار سهام اندوخته هاي شرکت بین :پنجمفرضیه 



   ٦

  .وجود نداردبا ارزش بازار سهام هاي شرکت  داري بین اندوخته یا فرضیه صفر این است که ارتباط معنی 0Ηفرضیه 
                                                                                                  0=ρ:0Η                                             

  .وجود دارد با ارزش بازار سهامداري بین اندوخته هاي شرکت  این است که ارتباط معنی 1Ηفرضیه مقابل یا
                                                                    0≠ρ:1Η  

سـود  ، سـود هـر سـهم   (اطالعات مالی شـامل  صفر بدین معنی است که نباید فرض  هاي تحقیقفرضیهدر تمامی 
داري وجـود داشـته    ارتبـاط معنـی   ار سـهام با ارزش باز )ها اندوخته سرمایه و ،هر سهم، ارزش دفتري تقسیمی هر سهم

اطالعـات  بـودن   بدین معنی است که این ارتباط وجـود دارد، یعنـی مربـوط   ) پذیرش فرض مقابل(رد فرضیه صفر . باشد
گـذاران   بر رفتار سرمایه )ها اندوخته سرمایه و ،هر سهم، ارزش دفتري سود تقسیمی هر سهم، سود هر سهم(مالی شامل 

، سـود هـر سـهم   (اطالعات مـالی شـامل   بودن  گذاران ویژگی مربوط سرمایهدر نتیجه وش سهام مؤثر و فرهنگام خرید و 
پـذیرش فـرض صـفر     .دهند را مورد توجه قرار می )ها اندوخته سرمایه و ،هر سهم، ارزش دفتري سود تقسیمی هر سهم

، سـود هـر سـهم   (اطالعات مالی شامل  بودن بدین معنی است که این ارتباط وجود ندارد، یعنی مربوط) رد فرض مقابل(
گذاران هنگام خرید و فروش سهام  بر رفتار سرمایه )ها اندوخته سرمایه و ،هر سهم، ارزش دفتري سود تقسیمی هر سهم

، سود تقسیمی هـر سـهم  ، سود هر سهم(اطالعات مالی شامل بودن  گذاران به ویژگی مربوط غیرمؤثر و در نتیجه سرمایه
  .دهند اهمیتی نمی )ها اندوخته سرمایه و ،مهر سهارزش دفتري 

  
  

  هاي تحقیقیافته
، سود تقسیم شده هر سهم، ارزش دفتري هر سهم، سود هر سهمآوري شده شامل هاي جمعآمار توصیفی داده
     سود هر سهم به دلیل. آورده شده است 1هاي شرکت و ارزش بازار سهام در نگاره شماره  سرمایه شرکت، اندوخته

-همین طور ارزش دفتري سهام به دلیل فزونی بدهی. ها منفی بوده استها در برخی از سالدهی بعضی از شرکتانزی
  .ها داراي مقادیر منفی بوده استها در برخی از شرکتها بر دارایی

  
  هاي تحقیقخالصه آمار توصیفی داده: 1نگاره شماره 

  جمع  مینیمم  زیممماک  انحراف معیار  میانگین  تعداد مشاهدات  ریمتغ
  432658  -2071  18383  552/1622  06/1163  372  سود هر سهم 

  379620  0  12035  656/1250  48/1020  372  سود تقسیمی هر سهم
  765640  -28244  15729  144/2611  17/2058  372  ارزش دفتري سهام

  7816320  759  500600  61289/0  5859/10  372  لگاریتم طبیعی سرمایه 
  97/3937  36/9  56/12  78224/0  04838/10  372  هاعی اندوختهلگاریتم طبی

  3/3736  93/7  08/12  118/44075  61/21011  372  ارزش بازار سهام
  

  هانتایج آزمون فرضیه
  داري نتایج ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی: 2نگاره شماره 

    
  ارزش بازار سهام           

  متغیر
  نتیجه آزمون  تعداد مشاهدات  سطح خطا  داريمعنیسطح   ضریب تعیین  ضریب همبستگی

  شودفرض صفر رد می  372  05/0  001/0  04/0  206/0  سود هر سهم 
  شودفرض صفر رد می  372  05/0  001/0  08/0  278/0  سود تقسیمی هر سهم

  شودفرض صفر رد نمی  372  05/0  061/0  01/0  097/0  مهر سهارزش دفتري 
  شودمینفرض صفر رد   372  05/0  183/0  01/0  069/0  لگاریتم طبیعی سرمایه 



   ٧

  شودفرض صفر رد نمی  372  05/0  161/0  01/0  073/0  هاطبیعی اندوخته لگاریتم

سود ، براي سود هر سهم شود مقدار ضریب همبستگی پیرسون مالحظه می 2همانطور که در نگاره شماره 
، r ،278/0 =r ،097/0 =r= 206/0ه ترتیب برابر با ب ها اندوخته سرمایه و ،هر سهم، ارزش دفتري تقسیمی هر سهم

069/0 =r ، 073/0 =r 0.001داري آزمون برابر  و سطح معنی =Sig.(2-tailed) )P-value = 0.001 (است بوده .  
براي سود هر سهم و سود داري یا میزان خطاي محاسبه شده  چون سطح معنی ،با توجه به نتایج بدست آمده

براي سود هر  0Ηبنابراین فرض  .است (p<0.01) 0.01تر از  کم حتیو  (p<0.05)% 5تر از  کمتقسیمی هر سهم 
سود تقسیمی هر ، سود هر سهمیعنی ارتباط بین . شود رد می% 95اطمینان در سطح سود تقسیمی هر سهم ، سهم
   .داري استمعنیي رابطه مستقیم دار با ارزش بازار سهام سهم

داري یا میزان خطاي محاسبه شده  چون سطح معنیها و اندوخته ، سرمایهدر رابطه با ارزش دفتري هر سهم اما
ارزش دفتري هر یعنی ارتباط بین . شود رد نمی% 95اطمینان در سطح  0Ηاست فرض  (p>0.05) 0.05بیشتر از 

  . دار نیست عنیارزش بازار سهام مبا  هاو اندوخته ، سرمایهسهم

  هاآزمون فرضیهنتایج تجزیه و تحلیل 

بـدین معنـی   . شـود  رد می دوم، اولفرضیه  0Η دهد فرض نشان می 2همانگونه که نتایج آزمون در نگاره شماره 
اري وجـود  د ارتبـاط معنـی   1379-84طی سـالهاي  سود تقسیمی هر سهم با ارزش بازار سهام و  که براي سود هر سهم

بـر رفتـار    سـود تقسـیمی هـر سـهم    و  بـراي سـود هـر سـهم    بـودن   مربوطشود که  بدین ترتیب نتیجه گرفته می .دارد
سود تقسیمی هر سهم را به هنگام خرید و فـروش سـهام    وسود هر سهم گذاران  نتیجه سرمایهدر گذاران مؤثر و  سرمایه

توانـد عامـل    مـی سود تقسیمی هر سـهم  و سود هر سهم بنابراین . ددهن مورد توجه قرار میدر بورس اوراق بهادار تهران 
گذاري قصد خریـد و فـروش سـهام شـرکتی را      یعنی اگر سرمایه. گذاري آنها محسوب شود مهمی در تصمیمات سرمایه

   .کند میبه عنوان عاملی کلیدي توجه سود تقسیمی هر سهم  وسود هر سهم داشته باشد، به 
رد تحقیـق  و پنجم ، چهارم سومهاي فرضیهبراي فرض صفر شود می الحظهم 2اره شماره که در نگ اما همان طور

-طـی سـال  سهم هر با ارزش بازار  هاو اندوخته، سرمایه هر سهمارزش دفتري ین که باست بدین معنی و این  شود نمی
هـر  ارزش دفتـري  بـودن   بوطمرشود که  بدین ترتیب نتیجه گرفته می .داردنداري وجود  ارتباط معنی 1379-84   هاي
 ، سـرمایه سهمهر ارزش دفتري به گذاران  نتیجه سرمایهدر مؤثر و غیرگذاران  بر رفتار سرمایه هاو اندوخته ، سرمایهسهم

، سـهم هـر  ارزش دفتـري  بنابراین . دکنن مینتوجه هنگام خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران  هاو اندوخته
گـذاري قصـد    یعنـی اگـر سـرمایه   . شـود  نمیگذاري آنها محسوب  عامل مهمی در تصمیمات سرمایه هاو اندوخته سرمایه

بـه عنـوان عـاملی کلیـدي      هـا و اندوخته ، سرمایههر سهمارزش دفتري خرید و فروش سهام شرکتی را داشته باشد، به 
   .کند نمیتوجه 

  ل رگرسیونیها بر مبناي مدنتایج حاصل از ارزیابی فرضیه: 4نگاره شماره 

  متغیر
  نتیجه  خطاي استاندارد  داريسطح معنی tآماره آزمون   ضریب

    α   864/1-  06/0  05/0 مقدار ثابت
  شودفرض صفر رد می  05/0  03/0  104/2  264/0  سود هر سهم 

  شودفرض صفر رد می  05/0  001/0  47/4  559/0  سود تقسیمی هر سهم 
  شودفرض صفر رد نمی  05/0  9/0  058/0  003/0   هر سهمارزش دفتري 

  شودفرض صفر رد می  05/0  02/0  23/2  177/0  لگاریتم طبیعی سرمایه 
  شودفرض صفر رد نمی  05/0  2/0  - 15/1  094/0  هالگاریتم طبیعی اندوخته

                              327/0 R=                  107/0 R2=                             77/8                  F=    001/0 Sig =    
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          زمون آماري به عمل آمدهآکه با توجه به   است R=327/0ي محاسبه شده برابر با ضریب همبستگی چند متغیر
)77/8F< (و )001/0> (p 95، در سطح اطمینان% )05/0=α( براي رگرسیون چندگانه ضریب تعیین . دار استمعنی

طی در بورس اوراق بهادار تهران گذاران هنگام خرید و فروش سهام  ت مالی با رفتار سرمایهارزیابی ارتباط اطالعا
گذاران به هنگام خرید و از تغییرات رفتار سرمایه) =R2 11/0(درصد  11دهد که تنها هاي مورد نظر نشان می سال

، متأثر از متغیرهاي مورد بررسی در این فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با فرض ثابت بودن اثر سایر متغیرها
گذاران توسط عواملی به غیر از متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق درصد از تغییرات رفتار سرمایه 89تحقیق است و 

گذاران به هنگام خرید  رفتار سرمایهبودن اطالعات مالی با  مربوطدار میان  این موضوع حاکی از وجود ارتباط معنی. است
با توجه متغیرهاي مورد مدل رگرسیون  .است 1379 – 84هاي  فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالو 

  : شرح زیر است همطالعه در این تحقیق ب
   )1(مدل 

Market Vakue = α +  β1 (EPS) + β2 (DPS) +  β3 (BV) +  β4 (Capital) + β5 (Reserve) +  ε 
 
Market Vakue =  α +  ( 264/0 ) EPS + ( 559/0 ) DPS +  ( 003/0 ) BV +  ( 177/0 ) Capital +  ( 094/0 ) Reserve +  ε 

Earnings per share (EPS): سود هر سهم  
Dividend per share (DPS) :سود تقسیمی هر سهم  

Book value (BV): ارزش دفتري هر سهم  
Capital: سرمایه شرکت  

Reserve :هاي شرکتاندوخته  
:Market Value هر سهم ارزش بازار  

دار معنی) α=05/0( %95در سطح اطمینان  R=327/0گرچه ضریب همبستگی چند متغیري محاسبه شده 
اطالعات مالی بین گردد که یممشخص ها بر مبناي مدل رگرسیونی نتایج حاصل از ارزیابی فرضیهاست، اما با توجه 

و ي وجود ندارد دارمعنیارتباط  %95ح اطمینان در سطبا ارزش بازار سهام ها ارزش دفتري هر سهم و اندوختهشامل 
در سطح ش بازار سهام رزبا اسود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه شرکت بین اطالعات مالی شامل تنها 

دار نیست، لذا چون برخی از ضرایب رگرسیونی محاسبه شده معنیو  داري وجود داردمعنی      ط اارتب %95اطمینان 
ترین معادله خط رگرسیون و ضرایب همبستگی بین این مناسب ،تحلیل رگرسیوندر  )Enter(اینتر روش از با استفاده 

   :شودارائه میو به شرح زیر محاسبه مجدداً  متغیرها با ارزش بازار سهام

  )2(مدل 

Market Vakue = α +  β1 (EPS) + β2 (DPS) +  β4 (Capital) + ε 
Market Vakue = α +  ( 264/0 ) EPS + ( 559/0 ) DPS +  ( 177/0 ) Capital +  ε 

که ها ارزش دفتري هر سهم و اندوختهاطالعات مالی شامل شود، نشان داده میفوق که در مدل ي طور همان
و تنها اطالعات مالی شامل  انداز معادله خط رگرسیون نهایی حذف شدهداري با ارزش بازار سهام ندارند ارتباط معنی

رسد که بدین ترتیب به نظر می. اندقسیمی هر سهم و سرمایه در معادله نهایی لحاظ شدهسود هر سهم، سود ت
سهام و در نتیجه متغیرهاي سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه قدرت تبیین بیشتري در تعیین ارزش بازار 

ترین معادله مناسب 2یق، مدل شماره بنابراین بر اساس متغیرهاي مورد مطالعه در این تحق .دارندگذران رفتار سرمایه
- گذاران به هنگام خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران میسرمایه     گیريخط رگرسیون جهت تصمیم

  . باشد

  گیري بحث و نتیجه



   ٩

دهد که بین براي سود هر سهم و سود تقسیمی هـر سـهم بـا    و دوم نشان می نتایج آزمون همبستگی فرضیه اول
شـود   مـی ه نتیجه گرفتـ دار معنیاز این ارتباط  .داري وجود دارد ارتباط معنی 1379-84هاي طی سالبازار سهام  ارزش

گـذاران مـؤثر و    بر رفتار سـرمایه اطالعاتی مربوط بوده و سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم اطالعات مالی شامل که 
سـود هـر   این اطالعات مالی یعنـی  بورس اوراق بهادار تهران  به هنگام خرید و فروش سهام درگذاران  نتیجه سرمایهدر 

سـود هـر سـهم و    اطالعات مـالی شـامل   بدین معنی که این . دهند مورد توجه قرار میسود تقسیمی هر سهم را  سهم و
گـذاري قصـد    اگر سـرمایه و گذاري آنها محسوب شود  تواند عامل مهمی در تصمیمات سرمایه میسود تقسیمی هر سهم 

بـه عنـوان    شامل سود هر سهم و سود تقسیمی هر سـهم اطالعات مالی و فروش سهام شرکتی را داشته باشد، به  خرید
   .کند میعاملی کلیدي توجه 

ـ  حاکی از آن استهاي سوم، چهارم و پنجم تحقیق اما نتایج آزمون همبستگی فرضیه اطالعـات مـالی از قبیـل    ین که ب
داري وجـود   ارتبـاط معنـی   1379-84طـی سـالهاي   با ارزش بازار هر سهم  هاتهارزش دفتري هر سهم، سرمایه و اندوخ

ارزش دفتري هر سـهم، سـرمایه و   فوق شامل اطالعات مالی شود که  نتیجه گرفته میدار از این عدم ارتباط معنی .داردن
هنگـام خریـد و   بـه  گـذاران   هنتیجـه سـرمای  در مؤثر و غیرگذاران  بر رفتار سرمایهغیرمربوط بوده و اطالعاتی ها اندوخته

را مـورد   هـا این اطالعات مالی یعنی ارزش دفتري هر سهم، سرمایه و اندوختهفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران 
گذاري آنها محسـوب   عامل مهمی در تصمیمات سرمایهتواند بدین معنی که این اطالعات مالی نمی. دنده مینقرار توجه 
ارزش دفتـري هـر   اطالعات مـالی شـامل   ري قصد خرید و فروش سهام شرکتی را داشته باشد، به گذا اگر سرمایهو شود 

   .کند نمیبه عنوان عاملی کلیدي توجه  هاسهم، سرمایه و اندوخته
گذاران هنگام خرید و فروش  براي ارزیابی ارتباط اطالعات مالی با رفتار سرمایهرگرسیون چندگانه ضریب تعیین 

-درصد از تغییرات رفتار سرمایه 11دهد که تنها نشان میهاي مورد نظر  طی سالوراق بهادار تهران در بورس اسهام 
 متأثر از متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق است نابه هنگام خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهر گذاران

این . از متغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق استگذاران توسط عواملی به غیر درصد از تغییرات رفتار سرمایه 89و 
گذاران به هنگام خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار  دار میان رفتار سرمایه موضوع حاکی از وجود ارتباط معنی

   .استبودن اطالعات مالی  با مربوط 1379 – 84هاي  تهران طی سال
ضرایب رگرسیونی محاسبه حاکی از این است که  مدل رگرسیونها بر مبناي نتایج حاصل از ارزیابی فرضیهاما 
باشد از معادله خط رگرسیون نهایی دار نمیمعنیکه ها ارزش دفتري هر سهم و اندوختهاطالعات مالی شامل شده براي 

له دار است در معادحذف شده و تنها ضرایب مربوط به سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه شرکت که معنی
سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه قدرت اطالعات مالی شامل اند و این بدین معنی است که شده  لحاظ

مدل رگرسیون طبق بدین ترتیب . گذران دارندتبیین بیشتري در تعیین ارزش بازار سهام و در نتیجه رفتار سرمایه
شامل سود هر سهم، سود تقسیمی بودن اطالعات مالی  شود که مربوط نتیجه گرفته می 2مدل شماره  خطی چندگانه

اطالعات مالی گذاران به هنگام خرید و فروش سهام  گذاران مؤثر و در نتیجه سرمایه بر رفتار سرمایههر سهم و سرمایه 
اري گذ بدین معنی که اگر سرمایه .دهند داده و نسبت به این اطالعات از خود واکنش نشان میرا مورد توجه قرار فوق 

به شامل سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و سرمایه اطالعات مالی قصد خرید و فروش سهامی را داشته باشد به 
متغیرهاي مورد نتایج حاصل از بررسی بر اساس  رسد کهبدین ترتیب به نظر می .کند عنوان عاملی کلیدي توجه می

گذاران به هنگام گیري سرمایهط رگرسیون جهت تصمیمترین معادله خمناسب 2مطالعه در این تحقیق، مدل شماره 
  . باشدخرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران می

  
  پیشنهاد براي تحقیقات آتی 

  :شود تحقیق پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میهاي حاصل از  با توجه به یافته
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  .در بورس اوراق بهادار تهران گذارانبودن اطالعات مالی با رفتار سرمایه  مقایسه  قابلبین ارتباط بررسی .  2
  .در بورس اوراق بهادار تهران گذاراناطالعات مالی با رفتار سرمایهفهم بودن   قابلارتباط  بینارتباط بررسی .  3
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  .در بورس اوراق بهادار تهرانبا ارزش بازار سهام اقالم ترازنامه سایر بودن  مربوطبین ارتباط بررسی .  4
  .در بورس اوراق بهادار تهران با ارزش بازار سهامسایر اقالم ترازنامه بودن  ءقابل اتکابین  ارتباطبررسی .  5
  .در بورس اوراق بهادار تهران بازار سهامش با ارزسایر اقالم قابل مقایسه بودن بین ارتباط بررسی .  6
  .در بورس اوراق بهادار تهران با ارزش بازار سهامسایر اقالم ترازنامه قابل فهم بودن  بینارتباط بررسی .  7
  .در بورس اوراق بهادار تهرانگذاران متغیرهاي غیرمالی با رفتار سرمایه بینارتباط بررسی .  8
  
 


