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چکـیده
سرمایهگذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایهگذاری در سهام ،مجموعهای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را
همزمان درنظر میگیرند .رفتار سرمایهگذاران متأثر از ریسک ،تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی ،واکنش رفتاری طیف
گستردهای از تصمیم گیرندگان ،بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته میباشد .در این پژوهش اثرات ریسک و
بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی میگردد .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از مدل رگرسیون
برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است .بدین منظور تعداد  31شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق
بهادار تهران طی  8سال از  2330تا  2335انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر
باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان میشود .همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری
بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایهگذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.
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تحلیل رفتار سرمایهگذار یک حوزه علمی جدید در فضای رفتار مالی است که ابزار مناسبی برای کسب این دانش بهحساب
میآید .در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض میشود که تصمیمگیرندگان کاملا عقلیی عمل میکنند و همیشه بهدنبال بیشینهکردن
مطلوبیت مورد انتظار هستند .بهعبارت دیگر ،دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی ،عقلنیت کامل عوامل و تصمیمگیریهای مبتنی
بر بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار متناسب با درک ریسک است .درحالیکه در مالی رفتاری برخی پدیدههای مالی را میتوان با
بهکارگیری مدلهایی که در آنها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملا عقلیی نیستند ،درک کرد (خرازی .)2353 ،سرمایهگذاران
با توجه به بازده و ریسک داراییها ،سرمایهگذاری میکنند .نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی ،نشانگر بازده از دست
رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است (یحیی زاده و همکاران .)2351 ،بنابراین ریسک و بازده از
مهمترین مفاهیم سرمایهگذاری هستند که همواره هنگام اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری کنار هم بوده و اساس تصمیمگیری را
شکل میدهند (راعی .)2330 ،برخلف سرمایهگذاران عمده که ابزارها و امکانات گستردهای را برای ایجاد تناسب ،بین این دو
متغیر در اختیار دارند ،سرمایهگذاران انفرادی غالباا فاقد اینگونه ابزارها میباشند .بهعلوه ،باال بودن نرخ نوسانات اقتصادی و
سیاسی بیثباتی قوانین و مقررات و  ...به افزایش ریسک تصمیمگیری در بازار سرمایه منجر میشود (کیمیاگری و همکاران،
 .)2353ریسک مفهومی است که میتواند اثر منفی بالقوه بر یک دارایی مالی بگذارد که ممکن است از بعضی فرآیندهای حاضر یا
رویدادهای آتی ناشی شود (ساین و بوال .)1122 ،درواقع ،درک ریسک یکی از پارامترهای مهم فرآیند تصمیمگیری است به طوری
که میتواند تصمیمگیری عقلیی مربوط به انتخاب یک محصول یا خدمت را تغییر دهد (چیو و جهاری .(1120 ،استراهیلویتز و
همکاران ( )1122ادعا میکنند که تصمیمهای مربوط به خرید و فروش سرمایهگذاران از تجربههای قبلی آنها تأثیر میپذیرد.
احتمال اینکه سرمایهگذار سهمی را مجدداا بخرد که ،از فروش آن سود کسب کرده ،بیشتر از احتمال خرید سهمی است که ،از
فروش آن زیان دیده است (هافمن و کتلر .) 1128
سیاستگذاران مالی و اقتصادی و تصمیمگیرندگان بازار سرمایه برای جذب سرمایههای افراد جامعه و کمک به آنها برای
اتخاذ تصمیمهای درست در بازار سرمایه ،بهگونهای که به اهداف سرمایهگذاری خود دست یابند ،بایستی شناخت کافی از رفتار
آنها داشته باشند .در این میان تجزیه و تحلیل رفتار سرمایهگذاران حقیقی و جذب پساندازهای آنها بهدلیل اثرگذاری بر
متغیرهای اقتصادی همچون نرخ سرمایهگذاری و نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردار است (خرازی .)2353 ،با توجه به آنچه بیان
گردید این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که آیا ریسک و درک آن و نیز انتظار بازگشت سرمایه میتواند بر رفتار
سرمایهگذاران که انتظار بر عقلیی بودن آنها است تاثیر داشته باشد.
عنوان هر بخش یا زیر بخش ،با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شمارهگذاری شود .خط اول همه
پاراگرافها باید دارای تورفتگی به اندازه  1،8سانتیمتر باشد.

 -2مبانی نظری و فرضیههای پژوهش
با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایههای کوچک و هدایت آن به سمت
فعالیتهای تولیدی ،شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد شرکتها ،در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است .حساسیت
سرمایهگذاران ،موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد حوزه مالی شده است.
پیشینه پژوهش نشان میدهد که حساسیت سرمایهگذاران میتواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکتها را تحت تأثیر قرار
دهد (دیو و تروتل 1121 ،و دوفنبرگ و همکاران .)1118 ،دیو و تروتل ( )1121نشان دادند که رابطه معناداری بین حساسیت
سرمایهگذاران با عملکرد سهام وجود دارد .همچنین بیان کردند که سرمایهگذاران تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و یا خرید و
فروش سهام خود را بر اساس این شاخصها یعنی حساسیت سرمایهگذاران و عملکرد سهام انجام میدهند .مطالعات دوفنبرگ و
همکاران ( )1118نشان میدهد احساسات میتواند به منزله جزء مهمی از عوامل موثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاری باشد؛ به
صورتیکه توان تاثیرگذاری بر استراتژیهای سرمایهگذاری را دارد و به این موضوع اشاره کردند که سرمایهگذاری میتواند کاملا
محافظهکارانه و یا با تحمل ریسک همراه باشد.
نظریههای مالی سنتی سرمایهگذاران را به عنوان موجوداتی خردگرا توصیف میکنند اما وقایع تجربه شده را نمیتوان با
نظریههای موجود توضیح داد .امور مالی رفتاری استدالل میکند که تک تک سرمایهگذاران تصمیمهای مالی منطقی نمیگیرند و
هنگام تصمیمگیریهای مالی تحت تأثیر تعصبات قرار دارند .با مطالعه نظریههای مالی سنتی ،مالی رفتاری ،تعصبات روانشناختی
که موضوع امور مالی رفتاری ،سرمایهگذاران منفرد و ابزارهای سرمایهگذاری است و با تجزیهو تحلیل اطلعات گردآوری شده از
طریق پرسشنامه تکمیل شده توسط  2111سرمایهگذار فردی در استانبول مشخص شد که تک تک سرمایهگذاران ساکن استانبول
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در هنگام انجام ترجیحات سرمایهگذاری چندان منطقی نیستند و تحت تأثیر تعصبات روانشناختی قرار میگیرند (یورتادور و
اوزچلیک.)1123 ،
معموالا در اقتصاد و بهخصوص در سرمایهگذاری فرض بر این است که سرمایهگذاران منطقی عمل میکنند .سرمایهگذاران
منطقی ،شرایط اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح میدهند و در این صورت طبیعی است که سرمایهگذاران نسبت به ریسک
علقهای ندارند ،به عبارت دقیقتر سرمایهگذاران ریسکگریز هستند .یک سرمایهگذار ریسکگریز ،کسی است که در ازای قبول
ریسک ،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد .باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست ،اگرچه
میزان ریسک خیلی زیاد باشد ،چون در این حالت انتظار بازده باالیی نیز وجود دارد .درواقع ،سرمایهگذاران به طور منطقی نمیتوانند
انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک باال ،بازده باالیی کسب کنند (لوقانی.)2338 ،
از طرفی ریسک و بازده ،از مفاهیم اساسی در سرمایهگذاری هستند .افراد تمایل دارند در اموری سرمایهگذاری کنند که
بازدهی مورد انتظار زیادی داشته باشد تا مطلوبیت خود را به بیشترین حد برسانند .کیم و نافسینگر )1115(2بیان کردند پذیرش
ریسک به تناسب بازده مرتبط با آن بستگی دارد.
پژوهشگران مالی رفتاری چون وبر و میلیمان ( )2331و پنینگس و وانسینگ ( )1110بر این عقیدهاند که درک
ریسک ،تعیینکننده مهمی از رفتار در انتخاب راهکار هستند بنابراین به نظر میرسد ،با شناخت روشی که در آن سرمایهگذاران
بهطور ذهنی ،ریسک یک سرمایهگذاری را درک میکنند ،میتوان اقدامات سرمایهگذاران را پیشبینی نمود ( وبر و نوسیک ،
 .)1111از طرفی مدارک زیادی وجود دارد دال بر اینکه سرمایهگذاران باور دارند که بازدههای مثبت گذشته منجر به بازدههای
مثبت در آینده خواهد شد یعنی به نوعی شبیهسازی در تجربیات گذشته .برای مثال ،در اوج حباب دات-کام ،شاخص نزدک در 21
مارچ سال  1111به  0581رسید که بیش از دو برابر ارزش آن در مقایسه با یک سال قبل بود .مثال دیگر مربوط به جوالی 2331
است که بازده بازار سهام هلند از  20درصد عبور کرد .این افزایش ،هیجان زیادی در بین سرمایه گذاران حقیقی هلندی برای خرید
سهام ایجاد نمود ( باکشول و مینیاسی.)1121 ،
گانزاک و ووهل ( )1125در پژوهشی که بر روی رفتار سرمایهگذاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هرچه نرخ بازده
بدون ریسک پایینتر باشد ،تقاضا برای داراییهای پرریسک نیز بیشتر میشود .یانگ و ژائو ( )1128به بررسی تاثیر رفتار
سرمایهگذاران و احساسات سرمایه گذاران بر روی ارزش سهام پرداختند و دریافتند که هر دو عامل بر روی ایجاد بازده مضاعف
سهم تاثیر گذار بوده و این اثر بر روی سهام کوچک بیشتر از سهام بزرگ میباشد.
نتایج بررسیهای گریبل و همکاران ( ،)1112در ارتباط با نظریه چشم انداز نشان داد افراد در هنگام انتخاب در حوزه سود
معموالا ریسکگریز و هنگام انتخاب در حوزه ضرر ریسکپذیر شناخته می شوند .علت این موضوع آن است که بهطور کلی احساس
ناخوشایندی که افراد در هنگام ضرر دارند بیش از احساس خوشایند آنان در هنگام سود است .همچنین نتیجه مطالعات آنها ضمن
تایید اثر بازتاب در این نظریه نشان داد افرادی که درآمد بیشتری دارند نسبت به افراد با درآمد کمتر گرایش بیشتری به ریسک
دارند .النفانگ و سوشنگ وانگ ( )1112به این نتایج رسیدند که در شرایط عادی ،تفاوت در تجربیات و نگرشهای افراد نسبت به
ریسک میتواند باعث رفتار غیرعادی آنان در بازار گردد .در شرایط غیر معمول بازار رفتار سرمایهگذاران نیز غیرعادی میشود و
باعث میگردد که افراد ریسک گریز از بازار خارج شده و افراد کم تجربه زیادی به بازار وارد شوند و این تغییر در ترکیب
سرمایهگذاران باعث رفتار معکوس همان نوع از سرمایهگذاران میگردد.
چاندانی و همکاران ( )1111در تحقیقی که بر روی سرمایهگذاران هندی انجام شد به این نتیجه رسیدند که بر مبنای
نظریههای حسابداری ذهنی و چشم انداز پنج عامل مهم سوگیری در رفتار سرمایهگذاران شامل بودجهبندی ذهنی ،قاببندی
کوتهنظرانه ،بیزاری از ضرر ،بیزاری از حسرت و سوگیری گذشته نگر میباشد.
چئونگ و همکاران ( )1112نشان دادند که تجربیات مرتبط با ریسک در دوران کودکی از جمله زیانهای والدین بر رفتارهای
سرمایهگذاری افراد در دوران بزرگسالی اثر گذار است.
جائو و سان ( )1112نشان دادند که وجود حوادث شدید در بازارهای مالی ،همراه با خطرات بهداشتی باعث میشود که انگیزه
بازنشستگان برای سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اپستین ( )1113تأثیر اطلعات اجتماعی بر رفتار سرمایهگذار حقیقی را مورد بررسی قرار داد ،یافتههای تحقیق او بیانگر این
است که گزارشهای مالی سالیانه شرکتها تأثیر چندانی بر تصمیمهای سرمایهگذاران نداشته و بیارزشاند .ویلیام و اونیل ()2332
در بررسی خود تحت عنوان چگونه درسهام عادی پولدار شویم؟ هفت معیار سود سه ماهه جاری و سود سالیانه هر سهم ،مدیریت
سیستم ،عرضه و تقاضا ،رهبران سهام ،تعداد سهام تحت تملک نهادهای مالی و سرمایهگذاری و جهت کلی بازار را به سهامداران
توصیه میکند .همچنین ریلی و چو )2331( ،1دریافتند که بین ریسکگریزی افراد و سن ،درآمد ،ثروت و تحصیلت افراد ،رابطه
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معنیداری وجود دارد ،با افزایش درآمد ،ثروت و تحصیلت افراد ،درجه ریسکپذیری آنها نیز افزایش مییابد ،ولی بین سن افراد و
ریسکپذیری رابطه عکس وجود دارد.
کمالی و همکاران ( )2330در پژوهشی به بررسی آثار روانشناختی و عوامل موثر بر درک سرمایهگذاران از ریسک در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند و نتیجه گرفتند که درک ریسک ،تمایل به سرمایه گذاری مجدد و رضایتمندی از سرمایه گذاری،
سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار می دهد .در نهایت می توان بیان کرد که درک ریسک در مکانیزم روانشناختی رفتار سرمایه
گذاران نقش کلیدی بازی میکند.
سلیمی و همکاران ( )2333به بررسی رفتار گروهی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و نتیجهگیری کردند
که سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند ،و این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است.
همچنین بدری وعزآبادی ( )2330در پژوهشی به بررسی رفتار معاملتی و عملکرد معاملتی انواع سرمایهگـذاران در بـورس اوراق
بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سرمایه گذاران حقیقی ،رفتارهایی همچون رفتار جمعی از خود نشان مـیدهنـد.
جلیلوند ،رستمی رحمانی ( )2338پژوهشی با هدف شناسایی عوامـل تأثیرگـذار بـر تصمیمات سرمایه گذاران انجام دادند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد هم عوامل رفتاری (از جمله ویژگیهای شخصـیتی) و هم عوامل اقتصادی بر تصمیمات سرمایهگذاران مؤثر
است.
یزدانی و مشتاقی ( )2338در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل روانشناختی بر فرایند تصمیمگیری سرمایهگـذاران فـردی
پرداختند .بر اساس نتایج تحقیق آنها عوامل روانشناختی شامل خطاهای ادراکی بر تصـمیم سـرمایهگـذاران تأثیرگـذار است.
الجوردی و فائض ( )2330تأثیر تیپهای شخصیتی را بر نوع سرمایهگذاری بررسـی کردنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه برخی از ابعاد
مختلف شخصیتی از جمله برونگرایی ،سازگاری و وظیفه شناسی ،بر نـوع سـرمایهگـذاری تـأثیر معنـاداری میگذارد .همچنین
پژوهشها نشان میدهد روحیه شاد یا غمگین افراد میتواند در انتخاب سرمایهگذاری و بهکارگیری تصمیمهای سرمایهگذاری آنها
متفاوت عمل کند (ساندالی و همکاران .)1121 ،2اعتماد به نفس ،مبارزه و امید ،تمایل به ادامه سرمایهگذاری را افزایش میدهد
(براندین و گوستافسون .)1123،نگرش و احساسات همراه با تعاملت رفتاری ناشی از این نگرشها ،میتواند به مثابه عوامل دخیل
در تصمیمهای سرمایهگذاری عمل کند (تود و ادواردز.)1123 ، 1
بنابراین پژوهش به صورت زیر خواهد بود.
فرضیه  :1ریسک بر حساسیت سرمایهگذاران در سرمایهگذاری با توجه به نقش میانجی نرخ بازگشت سرمایه تأثیرگذار است.
فرضیه  :2ریسک بر رضایت سرمایهگذاران در سرمایهگذاری با توجه به نقش میانجی نرخ بازگشت سرمایه تأثیرگذار است.

 -3روششناسی پژوهش
این مطالعه از لحاظ طبقهبندی پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از لحاظ طبقهبندی بر حسب روش ،از نوع توصیفی و
از میان انواع پژوهشهای توصیفی ،از نوع همبستگی میباشد .رویکرد پژوهش نیز پسرویدادی (استفاده از دادههای رویدادهای
گذشته) است .به منظور انجام آزمون فرضیهها ،از روش تحلیل همبستگی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .جامعه
مورد آزمون در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال  2330لغایت
 2335که اطلعات آنها در دسترس است میباشد .برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید به این شکل که
از جامعه هدف ،موسسات مالی و سرمایهگذاری و نیز شرکتهایی که اطلعات آنها در دسترس نمیباشد و همچنین سال مالی
آنها منتهی به  13اسفند نیست حذف گردیدهاند .به این ترتیب تعداد  31شرکت ( 081سال-مشاهده) انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفت.

 -1-3الگوهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش
ریسک :احتمال انحراف بازده واقعی سرمایهگذاری از بازده پیشبینی شده آن ،ریسک گفته میشود .ریسک همچنین شامل
احتمال از دست رفتن همه یا بخشی از اصل سرمایهگذاری نیز میشود .برای سنجش ریسک سرمایهگذاری معیارهای متفاوتی
وجود دارد .یکی از مهمترین معیارهای این سنجش ،انحراف معیار بازده تاریخی یا میانگین یک سرمایهگذاری است.
با توجه به تعریف ریسک ،میتوان آن را با انحراف معیار مطابق رابطه زیر محاسبه کرد (گوندس:)2313،3
1 Sandali & et al.
2 Tod & Edwards
3Gonedes
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∑(𝑟𝑖 +𝑟̅)2
𝑛

√=σ

که در آن با توجه به مفاهیم مالی σ ،انحراف بازده واقعی یا ریسک ri ،بازدههای واقعی 𝑟̅ ،میانگین بازدهها و  nتعداد دورهها
میباشد .هرچه انحراف معیار نسبت به میانگین کوچکتر باشد ،ریسک کمتر خواهد بود.
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه :بازده سرمایهگذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار  ROIنسبتی است که سود
حاصل از سرمایهگذاری را در قالب درصدی از هزینه اولیه محاسبه میکند .بهعبارت دیگر ،در قالب درصدی از هزینه خرید ،حساب
میکند که این سرمایهگذاری چقدر سودآوری داشته است .نرخ بازگشت سرمایه به سرمایهگذاران نشان میدهد که هر یک تومانی
که در هر پروژهای سرمایهگذاری کردهاند ،چقدر سود داشته است .سرمایهگذاران نهتنها برای ارزیابی چگونگی عملکرد
سرمایهگذاری خود ،بلکه برای مقایسه عملکرد سرمایهگذاریهای مختلف در انواع و اندازههای متفاوت هم از این نسبت استفاده
میکنند .نرخ بازگشت سرمایه ،با کمکردن هزینه سرمایهگذاری از سود حاصل از آن و تقسیم آن بر هزینه سرمایهگذاری مطابق
رابطه زیر محاسبه میشود (جورین.)1111،2
هزینه سرمایه گذاری  −سود حاصل از سرمایه گذاری

= نرخ بازگشت سرمایه

× 100, − 100 ≤ 𝐸𝑀𝑆𝐼 ≤ +100

1

) 𝑣̅𝑅∑(𝑅𝑖𝑡 −𝑅̅𝑟)(𝑅𝑖𝑣 −

[∑(𝑅𝑖𝑡 −𝑅̅𝑟 )2 ∑(𝑅𝑖𝑣 −𝑅̅𝑣 )2 ]2

= 𝑡𝑖𝐼𝑆𝑀𝐸

در رابطه باال Rit ،بیانگر رتبه بازده ماهانه سهام شرکت  iدر ماه  Riv ،tرتبه نوسانپذیری تاریخی شرکت  iدر ماه  tبرای
محاسبه نوسانپذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل  Rr ،میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکتهای
پرتفوی و  Rvمیانگین رتبه نوسان میباشد.

 -4-1-3رضایت سرمایه گذار
برای اندازهگیری رضایت سرمایهگذار از نسبت سود پرداخت شده به سود مصوب استفاده میشود.

 -4مدل

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی  ،)02بهار  ،6026جلد یک

هزینه سرمایه گذاری
حساسیت سرمایه گذار :در این تحقیق متغیر مستقل رفتار سرمایهگذار (عکسالعمل رفتاری) میباشد که از طریق
شاخص عکسالعمل رفتاری بازار سرمایه ( 1)EMSIمورد سنجش قرار گرفته است که طبق رابطه زیر محاسبه میشود
(پنمان.)1112،3

 -1-4آمار توصیفی
متغیرهای تحقیق مطابق روشهای ذکر شده در بخش قبلی محاسبه گردیدهاند .این متغیرها دارای مقیاس نسبی هستند.
شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای تحقیق در جدول شماره( )2-0و رابطه همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه با
یکدیگر در جدول شماره ( )1-0نشان داده شده است.
جدول  -1شاخص های توصیفي متغیرهای مورد مطالعه تحقیق
متغیر
درصد ریسک
میزانحساسیت صاحبان سهام
ساختار سرمایه
درصد بازده دارایی
میزان رضایت صاحبان سهام

سال-مشاهده
081
081
081
081
081

میانگین
1/86563
3/2203
3/1853
3/1110
1/6110

انحراف استاندارد
2/33325
2/13501
2/20031
2/13533
2/10311

واریانس
1/283
3/138
1/112
1/121
1/183

چولگی
2/821
2/612
-2/111
-1/130
1/303

کشیدگی
-1/111
3/106
2/563
1/111
1/333

اطلعات موجود در جدول ( )2-0نشان میدهد که هر یک از متغیرهای تحقیق  081سال-مشاهده شده دارد .متغیر درصد
ریسک با میانگین  1/865و انحراف استاندارد  2/333چولگی به راست و کشیدگی منفی دارد .این متغیر بیانگر این است که به طور
متوسط قیمت سهام شرکتهای نمونه  81درصد درگیر ریسک هستند .متغیر میزان حساسیت صاحبان سهام با میانگین  3/220و
1Philippe Jorion
2 Equity Market Sentiment Index
3 Penman
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انحراف استاندارد  2/135چولگی به راست و کشیدگی مثبت دارد .متغیر ساختار سرمایه در گردش به کل داراییها با میانگین
 3/185و انحراف استاندارد  2/200چولگی به چپ و کشیدگی مثبت دارد .متغیر درصد بازده دارایی به کل داراییها با میانگین
 3/111و انحراف استاندارد  2/135چولگی به چپ و کشیدگی مثبت دارد .متغیر میزان رضایت صاحبان سهام با میانگین  3/611و
انحراف استاندارد  2/103چولگی به راست و کشیدگی مثبت دارد.
جدول  -2نتایج رابطه و همبستگي متغیرهای مورد مطالعه با یكدیگر براساس شاخص پیرسون
متغیر

Β

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی  ،)02بهار  ،6026جلد یک

ریسک

حساسیت
صاحبان سهام

ساختار سرمایه

بازده دارایی

رضایت صاحبان
سهام

β

ریسک

حساسیت صاحبان
سهام

ساختار
سرمایه

بازده
دارایی

رضایت صاحبان
سهام

2

1/258

-1/260

1/112

1/223

1/210

1/152

1/213

1/136

1/132

1/331

تعداد

31

31

31

31

31

31

همبستگی
پیرسون

1/258

2

-1/133

-1/012

1/136

1/656

سطح خطا

1/152

1/118

1/111

1/133

1/111

تعداد

31

31

31

31

31

31

همبستگی
پیرسون

-1/260

-1/133

2

1/221

-1/133

-1/230

سطح خطا
تعداد

1/213
31

1/118
31

31

1/310
31

1/125
31

1/113
31

همبستگی
پیرسون
سطح خطا

1/112

-1/012

1/221

2

1/010

-1/001

1/136

1/111

1/310

1/111

1/111

تعداد

31

31

31

31

31

31

همبستگی
پیرسون

1/223

1/136

-1/133

1/010

2

-1/218

سطح خطا

1/132

1/133

1/125

1/111

شاخص
همبستگی
پیرسون
سطح خطا

1/313

تعداد
همبستگی
پیرسون
سطح خطا

31

31

31

31

31

31

1/656

1/230

1/001

1/203

1/230

2

1/111

1/113

1/111

1/261

1/111

تعداد

31

31

31

31

31

31

 -5تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج پژوهش
موضوع مورد تحقیق بررسی رابطه و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.
نتایج همبستگی بین متغیرهای تحقیق در توصیف و تحلیل دادهها نشان داده است که بین متغیرهای مستقل همبستگی
معنیداری وجود دارد که این همبستگیها موجب ایجاد رابطه همخطی در رگرسیون چندگانه میشود.
با آگاهی از موضوع تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفته است.

 -1-5روش تعیین مدل مناسب تخمین
گاهی اوقات دادههایی که ما با آن ها روبرو هستیم هم دربرگیرنده دادههای سری زمانی و هم مقطعی میباشد .به چنین
مجموعهای از دادهها معموالا پانلی از دادهها یا پانل دیتا شناخته شده است .در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی روبرو هستیم.
حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان است که در این صورت با مدل پول دیتا مواجه هستیم .حالت دوم
11

عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت پانل دیتا گفته میشود .برای شناسایی دو حالت فوق از آزمونی به نام
اف -لیمر استفاده میشود .بنابراین آزمون -Fلیمر برای انتخاب بین روشهای رگرسیون پول دیتا (تلفیقی) و رگرسیون با اثرات
ثابت استفاده میشود.
 -1-1-5آزمون لیمر
نتایج حاصل از آزمون لیمر برای هر یک از فرضیههای تحقیق به شرح جدول  3-0ارائه شده است.
جدول  -3نتایج آزمون لیمر

آماره
3/35
3/55

فرضیه اول
فرضیه دوم

سطح خطا (احتمال)
1/111
1/111

نتیجه
دادههای تلفیقی
دادههای تلفیقی

با توجه به این که سطح احتمال آماره  Fلیمر برای تمام فرضیههای فرعی کمتر از سطح خطای  1/18میباشد ،میتوان نتیجه
گرفت که فرضیه صفر آزمون لیمر مبنی بر مناسب بودن استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پولینگ را میتوان رد کرد و بر
این اساس ،باید از روش دادههای تلفیقی استفاده نمود.

بعد از انجام آزمون  Fلیمر و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی برای انتخاب روش آزمون دادهها از بین دو روش اثرات ثابت و
اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .بعد از این که مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی
قابل لحاظ کردن است به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسبتر است
(تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده میشود .در آزمون هاسمن ،فرضیه صفر به
معنی این است که ارتباطی بین جزء اخلل مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آنها از یکدیگر مستقل
هستند در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلل مورد نظر و متغیرهای توضیحی با مشکل تورش و
ناسازگاری مواجه میشویم .بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن فرض  H1از روش اثرات ثابت استفاده کنیم .تحت فرضیه
 ،H0اثرات ثابت و اثرات تصادفی هر دوسازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارا است.
در این آزمون ،رد فرضیه صفر بیان گر استفاده از اثرات ثابت است .با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن سطح احتمال آماره
کای -دو در آزمون هاسمن ،مدل های مربوط به آزمون هر یک از فرضیههای پژوهش به شرح جدول 0-0آورده شده است.

فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره
01/35
08/15

جدول  -4نتایج آزمون هاسمن
سطح خطا (احتمال)
1/111
1/111

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی  ،)02بهار  ،6026جلد یک

 -2-1-5آزمون هاسمن

نتیجه
اثرات ثابت
اثرات ثابت

 -2-5بررسی مفروضات رگرسیون خطی
همانطورکه گفته شد ،فرضیههای این تحقیق در قالب روابط رگرسیونی مشخص ،مدلبندی شده است ،لذا در این بخش،
مفروضات رگرسیون خطی تحقیق ،به شرح زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت:

 -1-2-5آزمون نرمال بودن متغیرها
بررسی نرمال بودن متغیرها ،به وسیله آزمون کلموگروف -اسمیرنوف انجام شده است .بدیهی است که اگر بر اساس نتایج این
آزمون ،سطح خطا باالی 1/18باشد ،نرمال بودن متغیر مورد نظر تأیید میشود.
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متغیرهای وابسته مدلهای
رگرسیون
قیمت هر سهم (ریال)

میانگین

منفی

مثبت

مطلق

خطا استاندارد

کلومگروف-
اسمیرنوف

سطح معنی
داری

3313/1360

-1/215

1/213

1/215

0111/83338

3/133

1/516

سود هرسهم (ریال)

381/2053

-1/212

1/211

1/212

851/12133

1/811

1/803

حساسیت سرمایه گذاران

1/8215

-1/281

1/288

1/288

2/36325

3/151

1/132

رضایت سرمایه گذاران

1/8850

-1/288

1/261

1/261

2/33821

3/321

1/151

اهرم مالی (رتبه)

2/0606

-1/061

1/061

1/061

26/05381

3/321

1/116

اندازه شرکت (ریال)
رشد شرکت (درصد)

8/5138
2/1218

-1/186
-1/332

1/133
1/336

1/133
1/332

1/65851
3/62112

2/360
5/156

1/383
1/63

جدول  -6نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
کلموگروف-اسمیرنوف
متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیون
3/133
ریسک
1/811
نرخ بازگشت سرمایه
3/151
میزان حساست صاحبان سهام
3/321
میزان رضایت صاحبان سهام
3/321
اهرم مالی
2/360
درصد بازده دارایی
5/156
اندازه شرکت

سطح معنی داری
1/516
1/803
1/132
1/151
1/116
1/383
1/63

همانگونه که مشاهده میگردد ،مقادیر سطح خطا برای متغیرها کمتر از  1/18نیست ،بنابراین فرض صفر رد نمیگردد؛ یعنی
توزیع این متغیرها نرمال است.
 -2-2-5آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط
باتوجه به اینکه نمودارهای پراکنش نشان دهنده الگوی مشخصی نمیباشد ،مناسب بودن الگوی خطی و عدم وجود نقاط
نامربوط تأیید میگردد .الزم به ذکر است که نمودار پراکنش دادههای مدل بررسی فرضیههای تحقیق در شکل های زیر آورده شده
است.
مطابق نمودار 2با توجه به اینکه پراکنش دادهها کم بوده و متمرکز میباشند دادههای موردنظر نرمال است.
مطابق نمودار  1با توجه به اینکه پراکنش دادهها کم بوده و متمرکز میباشند دادههای موردنظر نرمال است.

نمودار  -1مناسب بودن الگوی خطي داده های مدل برای

نمودار  -2مناسب بودن الگوی خطي داده های مدل برای

فرضیه اول

فرضیه دوم

 -3-2-5آزمون عدم خودهمبستگی دادهها
با توجه به توضیحات ارائه شده در فصل سوم ،مقدار شاخص مذکور برای تمامی مدلهای رگرسیون مربوط به آزمون
فرضیههای تحقیق ،در بازه  2/8تا  1میباشد که نشان میدهد مسئله خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد؛ آماره دوربین واتسون
در جداول نتایج مربوط به هر فرضیه آورده شده است.

 -4-2-5آزمون همسانی واریانسها
با توجه به توضیحات مطرح شده در فصل سوم و اینکه نمودار رسم شده مدل الگوی خاصی را نشان نمیدهند میتوان به
همسانی واریانسها امیدوار بود.

 -3-5آزمون فرضیه اول

جدول  -7نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیون برای فرضیه اول

متغیر
ریسک
اندازه شرکت
نرخ بازگشت سرمایهگذاری
آماره 8/50 : F
معنیداری 1/111 :

ضریب متغیر
1/51
2231/01
5/31

آماره t

1/02
1/18
1/63
 R2تعدیل شده 1/02 :
دوربین -واتسون 2/13 :

معناداری
1/111
1/111
1/111

P>1/18

همانگونه که از جدول فوق برمیآید ،ضرایب ریسک ( )1/51که با توجه به آماره  tبدست آمده ( )1/02و سطح معنیداری
( ،)1/111ضرایب رگرسیون محاسبه شده برای این دو متغیر در سطح خطای کمتر از  % 8معنیدار میباشد؛ از این رو فرض آماری
 H0را میتوان در سطح اطمینان  %95رد کرد .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان فرضیه H1را مبنی بر وجود رابطه
معنیدار بین ریسک و حساسیت سرمایهگذاران در سطح خطای کمتر از  %8تأیید کرد .همچنین با توجه به نرخ بازگشت سرمایه
مشاهده میشود که هرچه نرخ بازگشت سرمایه افزایش داشته باشد حساسیت سرمایهگذاران نیز کمتر میشود و رابطه عکس دارد.
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جدول ( )1نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول را ارائه میکند .براساس اطلعات جدول ( )1-0و با توجه به مقدار آماره دوربین-
واتسون بدست آمده ( )2/13میتوان اظهار کرد که خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .همچنین با توجه به میزان
ضریب تعیین تعدیل شده ،میتوان اذعان داشت که متغیرهای مستقل در این مدل ،قادر به توضیح  02درصد از تغییرات متغیر
وابسته میباشند.

 -4-5آزمون فرضیه دوم
قبل از بیان نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ،میتوان آن را بهصورت فرضیههای آماری زیر بیان کرد:
 : H0ریسک بر رضایت سرمایهگذاران در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
 : H1ریسک بر رضایت سرمایهگذاران در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نیست.
جدول  5نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم را ارائه میکند .بر اساس اطلعات جدول ( )5-0و با توجه به مقدار آماره دوربین-
واتسون بدست آمده ( )2/32می توان اظهار کرد که خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .همچنین با توجه بهمیزان
ضریب تعیین تعدیل شده ،میتوان اذعان داشت که متغیرهای مستقل در این مدل ،قادر به توضیح  03درصد از تغییرات متغیر
وابسته میباشند.
همانگونه که از جدول فوق برمیآید ،ضرایب ریسک ()1/33که با توجه به آماره  tبهدست آمده ( )1/81و سطح معنیداری
( ،)1/125ضرایب رگرسیون محاسبه شده برای این دو متغیر در سطح خطای کمتر از  % 8معنیدار میباشد؛ از این رو فرض آماری
 H0را میتوان در سطح اطمینان  %38رد کرد .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان فرضیه  H1را مبنیبر وجود رابطه
معنیدار بین ریسک و رضایت سرمایهگذاران در سطح خطای کمتر از  %8تأیید کرد .همچنین با توجه به نرخ بازگشت سرمایه
مشاهده میشود که هرچه نرخ بازگشت سرمایه افزایش داشته باشد رضایت سرمایه گذاران نیز بیشتر میشود و رابطه مستقیم دارد.
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متغیر
ریسک
رضایت سرمایهگذاران
اندازه شرکت
نرخ بازگشت سرمایهگذاری
آماره 6/36 : F
معنیداری 1/111 :

ضریب متغیر
1/33
1/23
2213/5
5/5

آماره t

1/81
1/11
1/11
1/61
 R2تعدیل شده 1/03:
دوربین -واتسون 2/32 :

معناداری
1/125
1/111
1/111
1/111

P>1/18

 -6بحث و نتیجه گیری
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فرضیه اول در خصوص تأثیر ریسک بر حساسیت سرمایهگذاران مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد بین ریسک و
حساسیت سرمایهگذاران رابطه مثبت وجود دارد .یعنی هرچه ریسک بیشتر باشد حساسیت سرمایهگذاران نیز نسبت به سرمایهگذاری
بیشتر است و بالعکس.
فرضیه دوم در خصوص تأثیر ریسک و رضایت سرمایهگذاران مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد بین ریسک و
رضایت سرمایهگذاران رابطه منفی وجود دارد .یعنی هرچه ریسک بیشتر باشد رضایت سرمایهگذاران نیز نسبت به سرمایه گذاری
کمتر است و بالعکس.
ریسک همواره به عنوان مانعی بازدارنده بر سر راه سرمایهگذاران قرار داشته است .سرمایهگذارهای موفق مدیریت بصیرتی بر
روی ریسک داشتهاند .مدیریت ریسک مستلزم دانش فنی و حرفهای و امکانات وسیع اطلعاتی و پردازش آن میباشد که قطعاا در
دسترس همه سرمایهگذاران نیست ،لذا الزم است که بورس اوراق بهادار تهران با بهرهگیری از متخصصین و تحلیلگران مالی
امکانات الزم در خصوص مشاوره و همکاری و ارائه اطلعاتی از قبیل میزان ریسک سیستماتیک وغیرسیستماتیک شرکتهای
پذیرفته در بورس را در اختیار سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل قرار دهد.
از آنجا که تعیین بهترین تأمین مالی و یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه از وظائف مدیران شرکتها میباشد و با توجه به
اینکه نتایج نشان داد که ریسک سیستماتیک و اهرم مالی همسو یا همجهت میباشند لذا به مدیران توصیه میگردد که هنگام
تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت به اهرم مالی و شاخص ریسک توجه خاصی مبذول نمایند.
به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود در پذیرش و ارزیابی شرکتهای کوچک ،شاخص ارزش بازگشت سهام و
ریسک موجود شرکت در اینگونه شرکتها را مد نظر قرار دهند.
اطلعات گذشته میتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری آینده باشد .به استفادهکنندگان صورتهای مالی از جمله
سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنیبر اینکه درچه شرکتی سرمایهگذاری کنند ،شاخصهای
نرخ بازگشت سرمایه و ریسک ،از طریق نسبت معرفی شده در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و شرکتهایی را انتخاب
کنند که دارای نسبت بهتری میباشند.
سازمان بورس اوراق بهادار می تواند با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه اطلعات جامعتری را در خصوص
شاخصهای نرخ بازگشت سرمایه و ریسک برای سهامداران منتشر نماید.
بهتر است تحلیلگران مالی فعال در بازار سرمایه ،مشاوران سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار در کنار تحلیلها و
تکنیکهای معمولی که انجام میدهند ،تحلیلهای خاصی مبتنی بر نرخ بازگشت سرمایه و ریسک به عمل آورند.
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایههای اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم میآورد .از آنجا که
این بازارها در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازندهای دارند ،بنابراین مطلوبیت آنها در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد
بود .افراد سعی میکنند تا با کسب اطلعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند.
بنابراین اطلعات نقش تعیینکنندهای برای آنها ایفا خواهد کرد.
با گسترش فناوری و دسترسی راحت و سریع به اطلعات از طریق رایانهها و شبکههای انتقال اطلعات ،موضوع استفاده از
اطلعات در تصمیمگیری ،ابعاد تازهای به خود گرفته است .از یک طرف شرکتها و افراد به شیوهای راحتتر به تبادل اطلعات
میپردازند و از طرف دیگر دستاندرکاران بازار سرمایه سریعتر به نیازهای اطلعاتی افراد پاسخ میدهند .در این میان نقش

محققین و جامعه دانشگاهی در پیشرفت هرچه بهتر و بیشتر امور ،غیرقابل انکار است .آن ها تلش میکنند تا با مشاهده پدیدههای
بازار و ارایه نظرها و پیشنهادهای خود به پویایی و بهینهسازی بازار کمک کنند (فاما.)2331 ،2
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