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 چکیده

وجود عدم تقارن اطالعاتی در بازار، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران، هزینه های معامالتی 

شرکت ها برای تأمین مالی پروژه های خود انتخاب . واهد داشتباال، بازارهای رقیق و کاهش سود ناشی از معامالت را به همراه خ

با . توانایی شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه مناسب، یکی از مهمترین تصمیمات مالی محسوب می شود. های متنوعی دارند

این . رمایه را کامأل تبیین نمایدوجود نظریه های متعدد در این زمینه، هنوز هیچ یک از آنها نتوانسته است، عوامل موثر بر ساختار س

. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطالعاتی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد

بازار، اهرم  به منظور بررسی رابطه عدم تقارن اطالعاتی بر اهرم( 4002)در این تحقیق،  با استفاده از دو مدل اولسون و جویتنر 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  131در این راستا تعداد . دفتری، هزینه سرمایه و هزینه بدهی استفاده شده است

به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و برای آزمون فرضیه ها، از داده های تلفیقی ایستا  و روش  1313الی  1331در دوره زمانی 

حاصل نتایج از آزمون های انجام شده، حاکی از آن است که بین عدم . استفاده شده است( EGLS)ات تعمیم یافته حداقل مربع

اما بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه بدهی . تقارن اطالعاتی و اهرم بازار، اهرم دفتری و هزینه سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد

 .رابطه معنی داری وجود دارد

 

 عدم تقارن اطالعاتی، ساختار سرمایه، هزینه سرمایه: های کلیدیواژه
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 مقدمه

بی تردید بقاء و تداوم فعالیت شرکت ها در محیط تجاری پیچیده و رقابتی کنونی مستلزم انجام فعالیتهای سودآور از جمله سرمایه 

تلف از جمله ریسک و نرخ بازده مورد انتظار، اقدام به گذاری در پروژه ها می باشد، به طوریکه شرکت ها با در نظر گرفتن عوامل مخ

اینکه شرکتها چگونه منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این فعالیت ها را تأمین . سرمایه گذاری در پروژها می نمایند

داخلی و خارجی برای استفاده در  توانایی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه اعم از. میکنند ساختار سرمایه شرکت را شکل می دهد

از این رو . سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت یک شرکت محسوب می شود

از طرفی .  تصمیمات تأمین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران مالی شرکتهای سهامی عام به شمار می رود

. اطالعاتی موجب می شود که یکی از طرفین مبادله، اطالعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشدعدم تقارن 

عدم تقارن اطالعاتی دو مشکل . این امر به علت های مختلفی از جمله وجود معامالت و اطالعات محرمانه به وقوع می پیوندد

و افزایش آن باعث کاهش سرمایه گذاری، کاهش نقدشوندگی اوراق بهادار، کاهش  گزینش نادرست و خطر اخالقی را به دنبال دارد

 . حجم معامالت و به طور کلی افت بازار را در پی دارد
 بیان مساله

پژوهشگران مختلف با . مسئله تبیین ساختار سرمایه شرکت ها به طور گسترده در ادبیات مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

ل ها و تئوری های گوناگون در جستجوی یافتن راه هایی برای دستیابی به یک ترکیب بهینه از ساختار سرمایه می باشند ارائه مد

یکی از شناخته شده ترین مدل های تصمیمات مالی . که ارزش شرکت را حداکثر و هزینه سرمایه آن را به حداقل ممکن برساند

اساس این تئوری بر این اساس مبتنی است که وجود پدیده عدم . تبی مایرز می باشدشرکت ها در ادبیات مالی، تئوری سلسله مرا

تقارن اطالعاتی میان افراد درون سازمانی، ساختار سرمایه شرکت ها را تحت تآثیر قرار می دهد، به گونه ای که باعث ایجاد نوعی 

 (   4004، 1مایرز و مجلوف)الویت بندی در تصمیمات تآمین مالی شرکت می شود 

در ( مزیت اطالعاتی)، در یک سوی بازار از اطالعات بهتر و به هنگام تری (افراد درون سازمان)به طور کلی زمانیکه نماینده گان 

در سوی دیگر بازار برخوردار باشند به اصطالح می گویند بازار دارای ( افراد برون سازمانی)مورد شرکت نسبت به سایر گروه ها 

شود که  در معامالت منجر می( معکوس)وجود اطالعات نامتقارن در بازار به مسئله گزینش مغایر. اطالعاتی است ویژگی عدم تقارن

افزایش عدم تقارن اطالعاتی اثر نامطلوبی بر هزینه سرمایه شرکت خواهد داشت زیرا . نهایتا ناکارآمدی بازار رابه همراه خواهد داشت

ز خود در برابر ریسک گزینش مغایر، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش تأمین کنندگان نقدینگی برای حفاظت ا

این مقاله ارتباط بین اطالعات . می دهند که این امر باعث کاهش عمق بازار شده و در نتیجه به کاهش نقدینگی می انجامد

بخصوص روی اینکه چطور این ارتباط تحت تأثیر جنبه  نامتقارن، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد و

 .شود می  گیرد متمرکز های گوناگون محیط نهادی قرار می
 اهمیت موضوع
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ساختار سرمایه به عنوان مهمترین .تأمین مالی شرکت ها یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه ی بازار های تأمین سرمایه است

به طور کلی ساختار سرمایه شرکت ها از .ی جهت گیری آنها در بازارهای سرمایه مطرح می شودعامل موثر بر ارزش شرکت ها و برا

در مورد نحوه ی تأمین مالی شرکت ها چندین نظریه .میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب منابع تأمین مالی:دو بخش تشکیل می شود

ساس تئوری موازنه ایستا می توان به ساختار سرمایه بهینه دست برا. شامل نظریه موازنه ایستا و سلسله مراتبی مطرح گردیده است

در حالی که در تئوری سلسله مراتبی نواقص بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد و هزینه های مبادالتی و عدم تقارن . یافت

از همین رو در این . تبط می سازداطالعاتی و توانایی شرکت برای پذیرش سرمایه گذاری های جدید را با وجوه و منابع داخلی مر

اهرم بازار، اهرم دفتری، هزینه )پژوهش سعی بر این است تا رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و معیارهای ساختار سرمایه مانند 

 .مورد بررسی قرار گیرد( سرمایه و هزینه بدهی
 ادبیات و پیشینه پژوهش

 عدم تقارن اطالعات

سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به . سرمایه و هسته مرکزی فرضیه بازار کارا است اطالعات مایه حیات بازار های

چون . اطالعات منتشره شرکت ها تکیه کرده و میزان کمی و کیفی و زمان ارائه این اطالعات نشان دهنده قدرت و ضعف بازار است

دسترس به دست می آیند، ناکافی بودن اطالعات به خودی خود در در یک بازا کارا قیمت های سهام بر پایه تمامی اطالعت در 

وجود  .شکل گیری نادرست قیمت ها نمود یافته و این حالت به گونه ای به قیمت گذاری اریب یا غیر واقعی در بازار می انجامد

بورس اوراق بهادار . گی با کارایی بازار دارداطالعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آنها در قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتن

افزایش سطح . موظف به ایجاد یک بازار کاراست به گونه ای که بتوان هر لحظه اوراق بهادار را به قیمت عادالنه مورد معامله قرار داد

ینی منطقی روند قیمت ها کارایی بازار موجب بهبود سازوکار، کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امکان پیش ب

هر قیمت های تعیین شده در یک بازار اوراق بهادار بازتاب دهنده تمامی اطالعات مربوط در دسترس باشد، قیمت های . می شود

مزبور را می توان با معیار های مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه های کمیاب به شمار آورد و در واقع قیمت ها بازتاب دهنده 

 .(4000، 4جونز)واقیت های اقتصادی حکمفرما در ساز و کار عرضه و تقاضای بازار می باشند  درست از

زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطالعاتی باشد می گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطالعات 

دارای اهمیت زیادی است زیرا بازار های اوراق بهادار دستخوش در تئوری حسابداری مسئله نامتقارن بودن اطالعت . نامتقارن است

حتی اگر قیمت . تهدید ها ی ناشی از مسئله عدم تقارن اطالعاتی قرار می گیرند و این به دلیل وجود اطالعات درون سازمانی است

حتمال وجود دارد که افراد درون به طور کامل تمام اطالعات موجود در بازار و در دسترس همگان را منعکس کند، باز هم این ا

سازمان نسبت به افراد خارج از سازمان دارای اطالعات بیشتری باشند، در این زمان این افراد از مزیت دانش اطالعات استفاده می 

ا که زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی ر. کنند و به منافع بیشتری دست می یابند

آماده بودند در صورت وجود اطالعات کامل برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی پردازند وبدین گونه در برابر زیان های احتمالی 

 (.4003، 3اسکات)ناشی از وجود اطالعات محرمانه، واکنش نشان می دهند 
 مفهوم ساختار سرمایه 

ورد استفاده قرار می دهند، اعم از سهام عادی، سود انباشته، سهام ممتاز، ترکیب منابع مالی که شرکت ها برای سرمایه گذاری م

آنچه که در مالکیت صاحبان سهام است نظیر سهام عادی و سود . بدهی ها و انواع وام ها و تسهیالت به ساختار سرمایه موسوم است

                                                           
2
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اقتصادی به دیگران می باشد، به طور کلی بدهی  انباشته، حقوق صاحبان سهام گفته می شود و آنچه را که در زمره تعهدات بنگاه

 . سهم بدهی ها به کل سرمایه گذاری را نسبت بدهی یا اهرم مالی می نامند. ها می نامند

با توجه به هدف مدیر مالی که افزایش ثروت سهامداران . ساختار سرمایه ترکیب منابع وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است

 از نظر مدیر مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه . منابع مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشداست، هدف از ترکیب 

ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و ارزش 

ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین . ن ساختار مطلوب سرمایه استبنابراین هدف اصلی، تعیی. کل شرکت تأثیر گذاشت

درصد مالی از اقالم تشکیل دهنده سرمایه که با حداکثر رسانیدن ارزش شرکت و منافع سهامداران را به بهترین نحو تامین کند و 

 .در عین حال و همزمان با آن، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند

. ، به بررسی این موضوع پرداختند که عدم تقارن اطالعاتی چه موقع بر هزینه سرمایه اثر می گذارد(4011، 2گ و همکارانآرمستران)

نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد زمانی که بازارهای سرمایه کامال رقابتی هستند، عدم تقارن اطالعاتی اثر قابل تفکیکی بر هزینه 

رایطی که رقابت اطالعاتی در بازارهای سرمایه کامل نیست، عدم تقارن اطالعاتی بر هزینه سرمایه در مقابل، در ش. سرمایه ندارد

 .تاثیر گذار است

 هزینه سرمایه

مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی،باید .هزینه سرمایه در تصمیمات تأمین مالی نقش مهمی ایفا می کند: هزینه سرمایه

هزینه سرمایه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد در مدل .و عوامل موثر بر آن را تعیین نماید هزینه تأمین مالی را مشخص

 .ارزش افزوده اقتصادی به شمار می رود
 پیشینه خارجی

به  آن ها با توجه. ، در تحقیقی به بررسی رابطه ی بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی پرداختند(4014)  باهاتاچاریا و همکاران

یافته های خود، این گونه نتیجه گیری کردند که کیفیت پایین سود، منجر به افزیش عدم تقارن اطالعاتی در بازارهای مالی می 

 .گردد

آنان به . به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، جریان وجه نقد آزاد، تنوع پذیری و عملکرد شرکت پرداختند ،(4013)  پارک و جانگ

ود رابطه خطی بین متغیرهای پژوهش بودند و دریافتند که اهرم بدهی روشی کارا برای کاهش جریان وجه نقد دنبال بررسی وج

 .آزاد و تقویت عملکرد شرکت های مورد بررسی است

در بورس  4003تعیین ساختار سرمایه در گردش پس از بحران اقتصادی سال  "در پژوهشی با  عنوان  ،(4012)  پروانکا و همکاران

به این نتیجه رسیدند که میزان نقدینگی، ساختار دارایی ها و سودآوری از عوامل مهم موثر بر ساختار  "وراق بهادار کشور پرتغالا

 .سرمایه بنگاه ها هستند

ورد ، در تحقیقی به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه  را در بین کشور ها م( 401) 3ویلیام گائو و فیفی ژو

نتایج نشان می دهد که شرکت های با سطح باالی اطالعات نامتقارن تمایل بیشتر به استفاده از هزینه بدهی . بررسی قرار دادند

                                                           
4
. Armstrong and et al  

5
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6
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بعالوه در کشورهای با بخش های بانکداراری توسعه یافته ارتباط مثبتی  .دارند و کمتر از بدهی بلند مدت استفاده می کنند

 .ازار وجود دارداطالعات نامتقارن و اهرم ب

 پیشینه داخلی

، به بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1310)ستایش و کاشانی پور 

 نتایج تحقیق نشان داد که در سطح کل شرکت ها، تمام عوامل به غیر از درصد مالکیت نهادی از عوامل موثر بر ساختار. پرداختند

 .سرمایه هستند

، به بررسی نقش عدم تقارن اطالعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده (1311)کاشانی پور و مومنی یانسری 

نتایج نشان داد که بین عدم تقارن اطالعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، . در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

ی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و این در حالی است نسبت کل بده

 .که بین عدم تفارن اطالعاتی و نسبت بدهی بلند مدت به کل داریی، رابطه معنی داری وجود ندارد

ژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته تاثیر عوامل اقتصادی و وی» ، در تحقیقی با عنوان (1314) حجازی و خادمی

به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران « شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارایی، اندازه شرکت و رشد با تورم و نقدینگی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین ساختار سرمایه شرکت ها با ساختار د

 .اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

نتایج حاصل از پژوهش . در مقاله ای به بررسی رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه پرداختند ،(1313)باغومیان و عزیز زاده 

معناداری با ساختار سرمایه و فرصت های  نشان داد که شاخص های اندازه، دارایی های مشهود و ریسک شرکت رابطه مستقیم و

عالوه بر این، در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین عمر و صنعت شرکت با . رشد شرکت رابطه معکوس و معناداری با آن دارد

 .ساختار سرمایه، مشاهده نشد

رمایه بر معیار های مختلف ارزیابی عملکرد ، در مقاله ای به بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد و ساختار س(1312)آقایی و همکاران 

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که . در شرکت های صنعت مواد و محصوالت دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

ی و معنادار رابطه اهرم بدهی با شاخص کیوتوبین و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار و با نرخ بازده دارایی ها منف

همچنین، رابطه جریان وجه نقد آزاد با نرخ بازده دارایی ها منفی و معنادار و با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و . است

 .اما با شاخص کیوتوبین رابطه معنادار ندارد. معنادار است
 اهداف

 در بورس اوراق بهادار تهرانتعیین نقش عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده  

 فرضیه های پژوهش

 .بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد: فرضیه اصلی

 .بین عدم تقارن اطالعاتی و اهرم بازار رابطه معنی داری وجود دارد: فرضیه فرعی اول

 .رابطه معنی داری وجود دارد بین عدم تقارن اطالعاتی و اهرم دفتری: فرضیه فرعی دوم

 .بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد: فرضیه فرعی سوم

 .بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه بدهی رابطه معنی داری وجود دارد: فرضیه فرعی چهارم

 

 روش تحقیق
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این تحقیقات برای بررسی و توزیع . نوع تحقیقات توصیفی استاین تحقیق از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، از 

ویژگی های یک جامعه آماری به کار گرفته می شود و از لحاظ نوع فرضیه ها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد، که در این نوع 

بر متغیر وابسته از طریق  از تحقیقات رابطه ی میان متغیرهابر اساس هدف تحقیق، تحلیل می گرددکه در آن اثر متغیر مستقل

 (.  133سرمد و همکاران، )رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد 

 :مدل تحقیق که رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه توسط آن بررسی می شود به صورت زیر می باشد

Debt m it + β2 Debt b it + β3 COE it + β4 COD it + β5 FA it + β6 ROA it +Σ it + β1 0βSPREADi,t= 

 :متغییرهای پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات به شرح زیر هستند

 

 

 متغیر وابسته

 اطالعاتی تقارن عدم سنجش برای .نشان دهنده عدم تقارن اطالعاتی می باشد SPREADi,tدر رگرسیون مربوط به فرضیه تحقیق 

 طراحی سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت ی دامنه تعیین برای ( 113، 1چیانگ و ونکاتش) که مدلی سرمایه گذاران، بین

 تقارن عدم گیری برای اندازه انجام دادند، (4014، 10همکاران و فو )که  پژوهشی در .می گیرد قرار استفاده مورد کرده اند،

خوش  )و  ( 133رسائیان،  و حمدپورا )، (1332وطن پرست،  و قائمی )نیز  در ایران .است شده گرفته بهره مدل این از اطالعاتی،

 .کردند استفاده مدل این از خود پژوهش در  ( 133و یوسفی اصل،  طینت

 :است ذیل شرح به شده یاد مدل
SPREADit = (AP-PB) × 100 / (AP+PB) ÷ 2 

SPREAD   :سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت دامنه 

AP(Ask Price)  :سهام وشفر پیشنهادی قیمت میانگین i دورهی در t  

BP(Bid price)  :شرکت سهام خرید پیشنهادی قیمت میانگین i دورهی در t، است 

 اطالعاتی تقارن عدم از حاکی باشد، عدد بزرگتری سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت دامنه ی هرچه باال، مدل طبق

 .گیرد می قرار استفاده مورد مدل این از حاصل عدد قدر مطلق فرضیه ها، آزمون در .است بیشتر

 

 متغیر مستقل

Debt m :(market leverage)  حقوق بازار ارزش مجموع و یبده مجموع جمع حاصل یرو بر یبده مجموعاهرم بازار که از 

 .محاسبه می شود هیسرما صاحبان

Debt b  :(book leverage) محاسبه می شود ها ییادار یدفتر ارزش یرو بر ها یبده مجموع اهرم دفتری که از. 

COE: عادی  غیر سود رشد مدل به موسوم جویتنر و اولسان تعدیل شده مدل از سرمایه که هزینه(PEG: models)  می باشد

 .است شده محاسبه

                                                           
9
 . Venkatesh and Chiang 

10
 . Fu and et al 
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برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام ( PEG)جایگذاری شود، مدل رشد سود غیر عادی Y=1ر جویتن و اولسان مدل در اگر

 :ت ازعبارتس

 

 :که در آن

 

COD : محاسبه می شود مدت بلند و مدت کوتاه یها یبده نیانگیم هزینه بدهی که از. 

 متغیر کنترلی

FA :  محاسبه می شود ها ییدارا مجموع یرو بر ثابت یها ییدارا خالصنسبت دارایی ثابت که از تقسیم. 

ROA: محاسبه می شود ها ییدارا مجموع یرو بر خالص سود بازده دارایی ها که از تقسیم. 

 

 جامعه آماری

اطالعات حسابداری . در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بعنوان جامعه آماری انتخاب شده اند

سرمایه  دلیل این انتخاب توجیه بیشتر. مورد نیاز برگرفته از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس استخراج شد

. گذاران و تحلیل گران مالی به بازار بورس، در دسترس بودن اطالعات  و همچنین شفافیت اطالعات حسابداری شرکت ها است

الزامات بورس برای انتشار به موقع اطالعات حسابداری موجب شده است که محیط اطالعاتی مناسب تری برای تحقیق به وجود 

 . آید
 نمونه و روش نمونه گیری

در بورس  31روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است و شرکت هایی در این نمونه قرار گرفته اند که قبل از سال 

نوع فعالیت شرکت تولیدی بوده و لذا موسسات مالی، سرمایه گذاری ها و بانک ها به دلیل ماهیت متفاوت آن . پذیرفته شده باشند

سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و شرکت ها حداکثر دارای سه ماه وقفه ها در نمونه آورده نمی شوند، 

 .شرکت برای تحقیق انتخاب شده اند 131معامالتی باشند و در نتیجه با حذف این شرکت ها 
 روش تجزیه و تحلیل داده ها

ز داده های جمع آوری شده برای تک تک شرکت ها و هر یک از به منظور تلخیص داده ها، ابتدا نسبت های مورد نظر با استفاده ا

انجام شد و سپس با   EXCELکلیه فعالیت های مربوط به عملیات با استفاده از نرم افزار . سال های مورد آزمون محاسبه شدند

 .اقدام به آزمون فرضیه ها شد Eviews7استفاده از نرم افزار 

 

 یافته های پژوهش
 یرهاآمار توصیفی متغ

های مرکزی، پراکندگی و انحراف از ها شامل شاخصوتحلیل اطالعات، آماره توصیفی دادهدر این قسمت برای ورود به مرحلۀ تجزیه

درج  1کند محاسبه گردیده است و نتایج در جدولبرا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی می –قرینگی و همچنین آزمون جارگ 
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تب به روش انتقال افزار مینیبا استفاده از نرم( عدم تقارن اطالعاتی)، متغیر وابسته 1که در جدول ذکر است شایان. شده است

 .جانسون نرمال گردیده است

 
 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق-1جدول

 

باشد که حاکی از وجود چوله به راست و تمایل این متغیر به مقادیر تغیرهای تحقیق مثبت میضریب چولگی در رابطه با کلیه م

ها حول همچنین مثبت بودن ضرایب کشیدگی، حکایت از این مطلب دارد که از توزیع نرمال بلندتر بوده و داده. کوچکتر است

-است، نشان 0. 0ه سطح خطای محاسبه شده کوچکتر از درنهایت آزمون جارگ برا با توجه به اینک. میانگین متمرکز شده است

باشد ، اما با توجه به زیاد بودن تعداد نمونه و استناد به می SPREAD دهنده توزیع غیرنرمال برای متغیرهای تحقیق به جز متغیر 

 .گرددقضیه حد مرکزی عدم نرمال بودن توجیه می

 آزمون هم خطی

آید توسط آزمون خودهمبستگی ر ارتباط خطی یا فنی متغیرهای مستقل مدل به وجود میخطی نیز که در اثدر این تحقیق هم

 .شودپیرسون آزمون می

 
 آزمون هم خطی-4جدول 

ROA FA COD COE Debt-b Debt-m Bid-Ask  

      00/1 Bid-Ask (عدم تقارن اطالعاتی) 

     00/1 02/0-   Debt-m(اهرم بازار) 

    00/1 12/0 0 /0- Debt-b (اهرم دفتری) 

   00/1 004/0 01/0 00 /0-  COE(هزینه سرمایه) 

  00/1 0 /0 0 /0 4 /0 01/0- COD (هزینه بدهی) 

 00/1 03/0 03/0 00 /0- 0 /0- 04/0- FA(نسبت دارایی ثابت) 

00/1 04/0- 03/0- 03/0 1 /0-   /0- 03/0- ROA (بازده دارایی) 

 

-انحراف حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها

 معیار

 جارگ برا کشیدگی چولگی

 احتمال آماره

SPREAD (م تقارن عد

 (اطالعاتی

01/0 03/0 41/3 0 /4- 13/0 41/0 13/3 4 /2 11/0 

Debt-m (اهرم بازار) 00/0 13/42 01/4 42/0 42/0 01/0 0/ 1 24/0 22/0 

Debt-b (اهرم دفتری) 00/0 1243 11  14/31  1/ 1  4/ 3 0/ 0 33 /03 43/1 11/2 

COE (هزینه سرمایه) 00/0 031  1/   33/1 31/3 0/0  001/0  /12 41/0 34/0 

COD (هزینه بدهی)   /00/0 1 /13 2/ 1 2/0  1/ 2 0/1   33/1 2/14  14 

FA(نسبت دارایی ثابت) 00/0 13/ 1 1/3  1/ 0 0/ 1 004/0 0/ 3 40/0 42/0 

ROA (بازده دارایی) 00/0  42/    / 3 00/1 13/0 -43/0 31/0 14/0 12/0 
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 .شود که در انجام این تحقیق با عدم همخطی مواجه هستیممی باتوجه به جدول فوق مشاهده
 آزمون ناهمسانی واریانس

که در تابع رگرسیون، جامعه  Uitترتیب که اجزاء اخالل همسانی واریانس یکی از مهمترین فروض مدل رگرسیون خطی است بدین

با توجه به نتایج  .ای ناهمسانی واریانس خواهیم بودشوند، دارای واریانس همسان باشند اگر این فرض تأمین نشود دارظاهر می

است در  0. 0های بدست آمده در این آزمون کمتر از   P-Valueآزمون ناهمسانی واریانس که در این تحقیق انجام شد از آن جا که

 .کنیماستفاده می EGLSهای زناین تحقیق ما با ناهمسانی واریانس روبرو هستیم که به منظور رفع این ناهمسانی از تخمین
 آزمون مانایی

دار بودن متغیرها اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی

های آزمون لوین، لین و چو شو رو Eviews7افزار آزمون مزبور با استفاده از نرم. گردید EGLSریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل 

 .انجام گردید( 1112)فلیپس پرون  –یافته و آزمون ریشه واحد فیشر دیکی فولر تعمیم –، آزمون ریشه واحد فیشر (4004)

درصد   1باشد به احتمال  0/ 0در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از 

 .شودرضیه صفر پذیرفته نمیف

 

 

 

 

 
 
 

 آزمون مانایی-3جدول 

 لوین، لین و چو ایم، پسران وشین فیشر دیکی فولر فیلیپس پرون –فیشر 

 متغیر آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره احتمال

00/0 12/233 00/0 33/3 1 00/0  2/1- 00/0 34/42- Bid-Ask(عدم تقارن اطالعاتی) 

- - - - - - 01/0 12/4- Debt-m(اهرم بازار) 

00/0 12/42  - - 01/0 42/4- 00/0 1 /1 - Debt-b (اهرم دفتری) 

00/0  2/313 00/0 3 /330 00/0  1/10- 00/0  3/2 - COE(هزینه سرمایه) 

- - - - - - 00/0 11/ - COD (هزینه بدهی) 

00/0   /4 4 - - 02/0   /1- 00/0 1 /14- FA( دارایی ثابتنسبت) 

- - - - 03/0   /1- 00/0 0 /14- ROA (بازده دارایی) 

 

 .شودی صفر مبنی بر ریشه واحد داشتن متغیرها پذیرفته نمیباتوجه به نتایج بدست آمده فرضیه
 آزمون نرمال بودن جمله خطا

 .بعد از انجام آزمون فرضیه نرمال بودن جمله خطا بوسیله آزمون جارک و برا بررسی شد
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 نرمال بودن جمله خطا -2جدول

 

 .که جمالت خطا دارای توزیع نرمال می باشند است، بنابراین می توان گفت 0/ 0برا که بزرگتر از -با توجه به احتمال آماره جارک
 آزمون دوربین واتسون

اگر مقدار آماره  دوربین واتسون به  اندازه . برای بررسی خود همبستگی مرتبه اول خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود

اما اگر به صفر نزدیک . خطاها را پذیرفتنزدیک باشد، به معنی عدم وجود خود همبستگی بوده و می توان استقالل  4کافی به 

 . نزدیک باشد، خود همبستگی منفی را نشان می دهد 2باشد، خود همبستگی مثبت و اگر به 
 های تلفیقی ایستاانتخاب مدل در داده

ن مدل در انتخاب بی. های مختلفی طراحی گردیده استهای تلفیقی، آزمونبه منظور تعیین نوع مدل استفاده شده در داده

بود کار تمام است و اگر  Pooledاگر مدل . شودو یا مدل اثرات ثابت معموالً از آزمون چاو استفاده می (Pooled)رگرسیون تلفیقی 

مدل اثرات ثابت باشد باید آن را در مقابل اثرات تصادفی آزمون کنیم تا از میان آن دو، مدل مناسب جهت برآورد معین شود که این 

در فرضیه مربوط به این تحقیق مدل ترکیبی پذیرفته شد که با انجام آزمون هاسمن مدل . گیردهاسمن صورت می کار با آزمون

 .با انجام این آزمون نیز اثرات ثابت بعنوان مدل ارجح پذیرفته شد. اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی آزمون می کنیم

 
 آزمون چاو

 آزمون چاو- جدول 

 آزمون اثرات ثابت
Model 

Bid-Ask = β0 + β1 Debt m + β2 Debt b + β3 COE + β4 COD +β5 FA + β6 ROA + ε 

Test Cross – Section Fixed Effects 
 اثر تست آماره درجه آزادی P-Valueداری معنی

00/0 (1 ,3 3) 01/4 Cross – Section F 

00/0 1   3/11  Cross – Section Chi - Square 

بنابراین در . شودهای بدست آمده فرضیه صفر مبتنی بر برابری عرض از مبدأها پذیرفته می( P-Value)ه با توجه به در این فرضی

 .گردده عنوان مدل ارجح انتخاب میاین فرضیه مدل ترکیبی ب

 آزمون هاسمن

 آزمون هاسمن- جدول

Correlated Random Effects – Hausman Tests 

Model 

Bid-Ask = β0 + β1 Debt m + β2 Debt b + β3 COE + β4 COD +β5 FA + β6 ROA + ε 

Test Cross – Section Random Effects 
 اثر تست آماره درجه آزادی P-Valueداری معنی

02/0   31/14 Cross – Section Random 

-انحراف حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرها

 معیار

 جارگ برا کشیدگی چولگی

 احتمال آماره

 01/0 2/   3/ 3 0/ 1 30/0- 4/ 1 03/3 02/0 02/0 جمله خطا
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 .با انجام آزمون هاسمن در نهایت مدل اثرات تصادفی به عنوان مدل ارجح پذیرفته می شود
 نتیجه آزمون فرضیه

 
 نتیجه آزمون فرضیه- جدول 

Model: 

Bid-Ask = β0 + β1 Debt m + β2 Debt b + β3 COE + β4 COD +β5 FA + β6 ROA + ε 

Method : Panel EGLS (Cross – Section Weights) 

Liner estimation after – one – step Weighting matrix 
 داری معنی tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر متغیر

P-Value 

C (مقدار ثابت) 00/0 -40/2 11/0 -2/ 1 

Debt-m(اهرم بازار) 0/ 4 -14/1 0/ 1 -40/0 
Debt-b (اهرم دفتری) 1/0  -2/0  001/0 -0001/0 
COE(هزینه سرمایه) 22/0 0/   0/ 0 0/ 0 
COD (هزینه بدهی) 00/0 31/2 0/ 0 32/0 

FA(نسبت دارایی ثابت) 21/0 -33/0  13/0- 3 /0 
ROA ( بازده دارایی) 03/0  21/0  01/0 14/0 

                                ضریب تعیین تعدیل شده F  56/5آماره 
 2/0 

                                           آماره دوربین واتسون F    00/0   احتمال آماره 
32/4 

 ( FAو ROAحذف )آزمون حذف متغیر اضافی 

 آزمون حذف متغیر اضافی -3جدول 

 نام آماره

 

Value df Prob 

F-statistic 
  /0 (4,3 3)   /0 

 

می باشد، لذا حذف تو متغیر کنترلی بازده دارایی و  0/ 0از آن جا که احتمال بدست آمده از آزمون حذف متغیر اضافی بزرگتر از 

     .نسبت دارایی ثابت توجیه پذیر است

 آزمون فرضیه بعد از حذف متغیر اضافینتیجه 

 نتیجه آزمون فرضیه بعد از حذف متغیر اضافی -1جدول 

Model: 

Bid-Ask = β0 + β1 Debt m + β2 Debt b + β3 COE + β4 COD +β5 FA + β6 ROA + ε 

Method : Panel EGLS (Cross – Section Weights) 
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Liner estimation after – one – step Weighting matrix 
 داریمعنی tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر متغیر

P-Value 
C (مقدار ثابت) 00/0 -21/2 12/0 -12/2 

Debt-m(اهرم بازار) 41/0 -43/1 0/ 1 -41/0 
Debt-b (اهرم دفتری) 23/0 -1/0  001/0 -0001/0 
COE(هزینه سرمایه) 0/ 3 33/0 0/ 0 0/ 0 
COD (هزینه بدهی) 00/0 31/2 0/ 0 33/0 

                              ضریب تعیین تعدیل شده  /F   1 آماره
   2/0 

                                           آماره دوربین واتسون F    00/0   احتمال آماره 

33/4 

 

  1درصد و میزان اطمینان   سطح خطای  در Fشود مقدار آماره مشاهده می 1الزم به توضیح است همانطور که در جدول شماره 

 . شوددرصد معناداری کل مدل رگرسیون برازش شده و فرض خطی بودن مدل آن پذیرفته می

 tدرصد با آماره   1با توجه به ضرایب بدست آمده در جدول باال، دو متغیر عدم تقارن اطالعاتی و اهرم بازار، با سطح معنی داری 

است  0/ 0به عبارت دیگر با توجه به احتمال بدست آمده که بزرگتر از . بطه معناداری با یکدیگر ندارندرا( 41/0)و ضریب ( 43/1)

درصد معنی داری رابطه معنادار بین عدم تقارن اطالعاتی و اهرم بازار را پذیرفت، بنابراین فرضیه   1نمی توان در سطح اطمینان 

 .اول پذیرفته نمی شود

 tدرصد با آماره   1آمده در جدول باال، دو متغیر عدم تقارن اطالعاتی و اهرم دفتری، با سطح معنی داری با توجه به ضرایب بدست 

است  0/ 0به عبارت دیگر با توجه به احتمال بدست آمده که بزرگتر از . رابطه معناداری با یکدیگر ندارند( 001/0)و ضریب ( 1/0 )

ی رابطه معنادار بین عدم تقارن اطالعاتی و اهرم دفتری را پذیرفت، بنابراین فرضیه درصد معنی دار  1نمی توان در سطح اطمینان 

 .دوم پذیرفته نمی شود

درصد با آماره   1با توجه به ضرایب بدست آمده در جدول باال، دو متغیر عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه، با سطح معنی داری 

t (33/0 ) است  0/ 0به عبارت دیگر با توجه به احتمال بدست آمده که بزرگتر از . با یکدیگر ندارندرابطه معناداری ( 0/ 0)و ضریب

درصد معنی داری رابطه معنادار بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه را پذیرفت، بنابراین   1نمی توان در سطح اطمینان 

 .فرضیه سوم پذیرفته نمی شود

 tدرصد با آماره   1ل باال، دو متغیر عدم تقارن اطالعاتی و هزینه بدهی، با سطح معنی داری با توجه به ضرایب بدست آمده در جدو

است  0/ 0به عبارت دیگر با توجه به احتمال بدست آمده که کوچکتر از . رابطه معناداری با یکدیگر دارند( 33/0)و ضریب ( 31/2)

ر بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه بدهی را پذیرفت، بنابراین فرضیه درصد معنی داری رابطه معنادا  1می توان در سطح اطمینان 

 .چهارم پذیرفته می شود

درصد تغییرات متغیر  2 توان ادعا کرد در مجموع متغیر استفاده شده در مدل توانسته است مدل برازش شده می R2با توجه به 

 .دهدعدم همبستگی بین خطاها را نشان می 32/4سون با عدد مقدار دوربین وات. وابسته عدم تقارن اطالعاتی را توضیح دهند
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 بحث و نتیجه گیری

این نتیجه رسیدیم که بین عدم تقارن اطالعاتی و اهرم بازار، اهرم دفتری ، هزینه سرمایه با توجه به آزمون های انجام شده به  

نتیجه یافت شده در این  .ی رابطه معنی داری وجود داردولی بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه بده. رابطه معنی داری وجود ندارد

آن ها نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که شرکت ها با سطح باالی . ژو مطابقت داردتحقیق با نتیجه تحقیق گائو و 

ه می کنند و همچنین آن ها به اطالعات نامتقارن تمایل بیشتر به استفاده از هزینه بدهی دارند و کمتر از بدهی بلند مدت استفاد

این نتیجه دست یافتند که بین اطالعات نامتقارن و اهرم بازار رابطه مثبت وجود دارد و مغایر با نتیجه تحقیق آن ها ما در این 

 .تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که بین عدم تقارن اطالعاتی و اهرم بازار رابطه منفی وجود دارد

بطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه، پیشنهاد می شود که ضمانت های اجرایی قوی برای اجرای با توجه به اهمیت را

هرچه بهتر آیین نامه افشای اطالعات از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شود و همچنین 

ربوط بوده و در صورت افشاء، بر تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید و اطالعاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به سهام م

رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی در بین جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد می شود که . فروش سهام موثر است به موقع افشا شود

شرکت های بزرگ و نیز شرکت های  صنایع مختلف بررسی شود و از آن جایی که نمونه های مورد بررسی در این تحقیق شامل

کوچک از لحاظ اندازه است، پیشنهاد می شود وجود عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه در شرکت های بزرگ و کوچک به 

و همچنین می توان رابطه بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه را با توجه به ترکیب . تفکیک مطالعه و نتایج مقایسه شود

 .داران و نوع مالکیت شرکت ها مورد بررسی قرار دادسهام

 منابع 

 منابع فارسی

رابطه بین معیارهای ریسک و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار  ، 133  امیر، رسائیان، ،احمد پور، احمد

 .0 - 3، ص ص  2و حسابرسی، شماره  فصل نامه ی بررسی های حسابداری تهران، 

تاثیر جریان وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد ، 1312 ،لکورج، منصور ،کاظم پور، مرتضی ،آقایی، محمد علی

شرکت های صنعت مواد و محصوالت دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری سالمت، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی 

 . 1-1، تابستان ، ص ص (3)

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال . ، رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه1313عزیززاده مقدم، کیوان،  ،باغومیان، رافیک

 .111-133ص ص . ، پاییز23یازدهم، شماره 

 مجله دانش حسابداری،.شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه تورم با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته.، 1314، حجازی و خادمی

 .13-   ص ص شماره دوم، دوره دوم،

 .40مطالعات حسابداری، شماره ، رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطالعاتی با محافظه کاری  ، 133 ، فرزانه،یوسفی اصلخوش طینت، محسن، 

وامل موثر بر ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی ع،1310 ،کاشانی پور، فرهاد ،محمد حسین ستایش،

 .2 -  ص ص ،30شماره  ،14دوره  مجله تحقیقات مالی،، تهران

 .34-11، ص  3سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، روش های تحقیق در علوم رفتاری، موسسه انتشارات آگاه تهران، پاییز 

بررسی های   بررسی نقش اطالعاتی حسابداری در کاهش عدم تقارن اطالعاتی،، 1332، محمد رضا، وطن پرست ،ینقائمی، محمد حس

 .103- 3، ص ص 21حسابداری و حسابرسی، شماره 
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