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 چکیده

متغیر های نسبت های بدهی شامل حساب های پرداختنی، بدهی های کوتاه حاضر رابطه  تحقیقدر 

ر وابسته( مورد مدت و بلند مدت ) به عنوان متغیر های مستقل( و سودآوری شرکت ها )به عنوان متغی

نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس که صورت های مالی مربوط به  در این راستابررسی قرار گرفت. 

گیری حذف را منتشر کرده بودند، انتخاب و با استفاده از روش نمونه 7353تا  7313پایان سال های 

قع شد. رویكرد انتخابی برای مورد بررسی وا تحقیقشرکت به عنوان نمونه آماری   731سیستماتیک، 

آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های ترکیبی بوده و از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده 

های بدهی و دار بین نسبترابطه معنیبیانگر  تحقیقنتایج آزمون فرضیه )پانل دیتا( اسـتفاده شده است. 

 می باشد. هاسودآوری شرکت

 

نسبت های بدهی، حساب های پرداختنی، بدهی های کوتاه مدت، بدهی های بلند  واژگان کلیدی:

 مدت، سودآوری.
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 مقدمه

درباره ساختار سرمایه شرکت ها،  Modigiliani and Miller  (1958)پس از گذشت حدود پنج دهه از تدوین نظریه 

جود آمده و صاحب نظران متعددی به تفسیر جنبه های پیشرفت های چشمگیری در حوزه نظریه های ساختار سرمایه به و

ها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی  تحقیقگوناگون مباحث مطرح شده پرداخته اند. اما، 

پرسش فراهم نمی  توانایی تبیین کامل عوامل موثر در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها را ندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این

کارگیری  مالی فعالیتهای خود گزینه انتشار سهام، برخی آورند که چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکت ها برای تأمین

منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. به این ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشكل موجود، 

گیری است که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت ها را به طور کامل شرح دهد ّ و تبیین نبود نظریه جامع و فرا

 (.7311 خالقی مقدم و باغومیان،)کند و هیچ نشانه ای نیز دال بر تدوین چنین نظریه ای در آینده نزدیک مشاهده نمی شود 

اسی است که به صورت متناوب در حوزه مدیریت مالی مورد تامین مالی از طریق بدهی و عملكرد شرکت ها یک موضوع اس

 ,Harris and Raviv)بحث واقع شده است. تامین مالی از طریق بدهی به نوعی موازنه بین هزینه ها و درآمد ها می باشد 

1991) 

دست یابی به سود رابطه بین رسیدن به یک سطح بدهی مطلوب برای هر موسسه و شرکتی حیاتی می باشد، نه تنها فقط برای 

آوری و ارزش شرکت، بلكه شرکت را برای مواجه با شرایط و محیط رقابتی پیرامون خود آماده می کند. چندین رویكرد نظری 

 سعی در بسط و توسعه روابط فوق داشته اند.

 هزینه ها، کتشر مالی تامین راهكارهای کامل، ای سرمایه های بازار در Modigiliani and Miller  (1958) اساس بر

  :مثال عنوان به. باشد می بنیادی فرض چندین بر مبتنی دیدگاه این. دهد نمی قرار تاثیر تحت را آنها عملكرد یا ارزش سرمایه،

 .ندارد وجود مالیات هزینه .7

  .ندارد وجود معامله هزینه .2

 .دارند دادن قرض و استقراض برای مشابهی های فرصت گذاران سرمایه .3

 .ندارد وجود عاتیاطال تقارن عدم .4

 .ندارد وجود نمایندگی های هزینه .9

 .Grabowski, H.G شود تلقی کاربردی تواند نمی واقعی دنیای در دارد که مفروضاتی و ها محدودیت دلیل به فوق دیدگاه

and Mueller, R. (1972) دنیای در. دباش می شد اشاره باال در که مفروضاتی از تر پیچیده بسیار واقعی بازارهای در شرایط 

 اطالعاتی تقارن عدم و اخالقی خطر منافع، تضاد های هزینه و نظارت های هزینه همچنین و باشند نمی کامل بازارها واقعی،

 .دارد وجود

تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، یكی از 

های مطلوب تامین مالی برای مدیران است. اما مدیران به طور گسترده ای برای سوء استفاده از ثروت سهامداران و اعتبار گزینه 

 .(Jensen, 1986) دهندگان در جهت حفظ منافع خود، انگیزه دارند

افزایش سرمایه، راه حل  تامین مالی از طریق استقراض به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با گزینه

مطلوب تری برای تامین مالی محسوب می شود. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، 

توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام گیرنده میباشد. عموما یكی از راهكارهایی که اعتبار دهندگان 

 (.7351ان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه می کنند، بررسی صورتهای مالی است )فروغی و محمدی، جهت ارزیابی تو
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simerly and lie  (2000)  خود به این نتیجه رسیدند که انحراف از نرخ ساختار سرمایه موردنظر، هیچ تاثیری بر  تحقیقدر

تغییر در بدهی کوتاه مدت، بازده سهام را تحت تاثیر قرار می  بازده سهام ندارد. همچنین تغییر در بدهی بلند مدت بیش از

 .دهد و بازده مورد انتظار یک ساله بدلیل تغییر در ساختار سرمایه افزایش نمی یابد

بدهی های اضافی برای شرکت ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می شود. آنها  Fama and French (2002)بر اساس 

د که یک رابطه منفی بین نسبت بدهی و سودآوری شرکت وجود دارد. همچنی یک رابطه منفی بین عدم پیشنهاد می کنن

هرچقدر که عمر فعالیت شرکت باال و  .(Barnea and et al, 1980)تقارن اطالعاتی و هزینه های نمایندگی بدهی وجود دارد 

 ,Petersen)نه های نمایندگی بدهی آن پایین می باشد مدت بازپرداخت بدهی باال باشد، شهرت شرکت بهتر و در نتیجه هزی

M.A. and Rajan, R.G. 1994), 
در مجموع، مطالعات تجربی در مورد رابطه بین ساختار سرمایه و عملكرد شرکت در کشورهای توسعه یافته، شواهدی مخلوط و 

ر کشورهای در حال توسعه انجام شده است متناقض ارائه می دهد. از سویی دیگر، مطالعات تجربی اندکی در این رابطه، د
(Nawaz and et al). 

این تحقیق با مرور تحقیقات قبلی، به دنبال پاسخ دادن به سوال اصلی تحقیق که آیا رابطه ای بین سطح بدهی و عملكرد 

 )سودآوری( شرکت ها وجود دارد یا خیر؟ و در صورت وجود جهت رابطه چگونه است؟

 
 فرضیه تحقیق

ها  شرکت سودآوری و بدهی های نسبت به آنچه بیان شد، می توان فرضیه تحقیق را به صورت زیر بیان کرد: بین با توجه

 رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 روش تحقیق
تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات روابط یاد شده در شرایط کنونی و با استفاده از داده های 

ی است. روش مورد نظر برای بررسی همبستگی ها بین متغیرها رگرسیون می باشد. در این نوع تحقیق ها رابطه میان تاریخ

متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. این تحقیق نیزدارای یک متغیر وابسته و یک متغیر مستقل و چند متغیر 

جامعه آماری تحقیق حاضر  .همبستگی قرار می گیرد –توصیفی در نتیجه این تحقیق در دسته تحقیقات  کنترل می باشد.

برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. 

می گردند. این است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف میشود و اعضای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف 

شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیه ها و متغیر های تحقیق تعیین می شوند. دالیل استفاده از اینروش و تعیین چنین 

شرایطی همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امكان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری می 

 حقیق می توان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونه گیری به روش غربال گری تعریف نمود:با توجه به متغیرهای ت باشد.

 .شرکتهایی که اطالعات مالی آنها، جهت استخراج متغیر های تحقیق ،در دسترس باشند (7

 .توقف معامالتی نداشته باشندماه  1بیش از شرکتهایی که  (2

 .اسفندماه باشد 25سال مالی شرکت ها منتهی به  (3

 .نكند مالی شرکتها طی دوره تحقیق تغییر دوره (4

 .نباشند( شاغل در بخش مالی ) سرمایه گذاری ها ، هلدینگ ، بانک ها، بیمه و نهادهای پولی و مؤسسات اعتباری (9

 

که نحوه گزینش  ،انتخاب گردید.7353تا7313شرکت طی دوره  731بر اساس شرایط درنظرگرفته شده برای انتخاب نمونه، 

 ارائه شده است. 7تحقیق در جدول  نمونه آماری
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 : نحوه گزینش نمونه آماری تحقیق1 جدول

 تعداد  جامعه آماری

 411  7313کل شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران تا قبل از سال 

  (91) اسفند ختم نمی شوند 25شرکت هایی که سال مالی آنها به 

  (741) در بورس فعال نبوده اند. 13-53تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 

وقفه عملیاتی داشته و یا جزء بانک ها ماه  1بیش از  شرکت هایی که در طی قلمرو زمانی 

 بودند
(92)  

  (11) شرکت هایی که تغییر سال مالی و اطالعات ناقص داشته اند

 342  جمع

 731  نمونهتعداد 

 

نوع نمونه گیری روش غربال گری می باشد. گردآوری داده ها در دو مرحله مجزاء  روش گرد آوری اطالعات کتابخانه ای است.

انجام می شود. در رابطه با گرد آوری اطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق، به اینترنت، مقاالت و بخش های مربوطه مراجعه شده 

یق به صورتهای مالی شرکت های نمونه به است. و در رابطه با گردآوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحق

 7313سال متوالی از سال  77محدوده زمانی تحقیق شامل  و نرم افزار ره آورد نوین مراجعه شده است.www.rdis.ir تارنمای 

سال ها انجام می شود و بر اساس هدف میباشد که بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های واقعی این  7353تا 

تحقیق، اطالعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت های نمونه آماری مورد مطالعه و تجزیه وتحلیل ها وارد شده اند. 

  محدوده مكانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

 

 نهامتغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آ

یر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معموال می تواند ز عناصر اصلی تحقیق می باشد. متغکی ا متغیرهای

در واقع ویژگی هایی است که  و که وجود داشته باشد متغیر است هرچیزی بپذیرد. بنابراین ارزش های عددی متفاوتی را

ل و تصرف می کند. مهمترین و مفید ترین راه برای طبقه بندی متغیرها تقسیم بندی پژوهشگر آنها را مشاهده،کنترل و یا دخ

آنها به سه نوع وابسته، مستقل و کنترلی است. این نوع طبقه بندی به دلیل کاربرد کلی، سادگی و اهمیت ویژهای که در 

 و ارزنده است. ریزی پژوهش و همچنین تهیه نتایج گزارش آن دارد بسیار مفید مفهومی کردن و طرح

 

 متغیر مستقل

متغیر و یا متغیر های  می شود تا تاثیر و یا رابطه آن را بر و یا انتخاب گیری، دست کاری متغیری که توسط پژوهشگر اندازه

متغیر مستقل تحقیق حساب های پرداختنی، بدهی های کوتاه و بلند کند، متغیر مستقل نامیده می شود.  دیگر اندازه گیری

 کت است.مدت شر

 

 وابستهمتغیر 

 به .تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص می شود یا اندازه گیری می شود، مشاهده و متغیر وابسته، متغیری است که

متغیر وابسته تحقیق حاضر، سودآوری شرکت  متغیر مستقل قرار میگیرد. عبارت دیگر متغیر وابسته متغیری است تحت تاثیر

 است.
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 ضیهمدل آزمون فر

 برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره زیر استفاده می شود:

 :7مدل 
Profitabilityi,t= αi,t + β1APi,t + β2 STDi,t + β3 LTDi,t + β4 SIZEi,t + β5 AGEi,t + εi,t 

 که در آن:
 نحوه اندازه گیری نوع متغیر نماد متغیر متغیر ردیف

 سود خالص تقسیم بر جمع دارایی ها وابسته Profitability سودآوری 7

 حساب های پرداختنی تقسیم بر جمع دارایی ها مستقل AP حساب های پرداختنی 2

 بدهی های کوتاه مدت تقسیم بر جمع دارایی ها مستقل STD بدهی های کوتاه مدت 3

 ابدهی های بلند مدت تقسیم بر جمع دارایی ه مستقل LTD بدهی های بلند مدت 4

 SIZE اندازه شرکت 9
کنترلی و مداخله 

 گر
 لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها

 AGE مدت فعالیت 1
کنترلی و مداخله 

 گر
 لگاریتم طبیعی تعداد سال های فعالیت شرکت

 

 

 یافته ها

 هاآمار توصیفی داده

در دوره زمانی پنج ساله  های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش حاضر، تلفیقی از سری های زمانی و مقطعیشاخص

باشد که جهت آشكار مشاهده می 7451شرکت و بر اساس داده های ترکیبی متوازن،  -بوده و تعداد مشاهدات سال  تحقیق

 ارائه شده است.  2آمار توصیفی آنها در جدول تحقیقشدن ماهیت داده های 

 
 تحقیقهای های توصیفی متغیر: شاخص2جدول 

 سودآوری حساب های پرداختنی بدهی های کوتاه مدت بدهی های بلند مدت اندازه شرکت عمر شرکت نام متغیر

 AGE SIZE LTD STD AP Profitability نماد متغیر

 239/1 115/1 129/1 133/1 192/73 541/2 میانگین

 217/1 142/1 194/1 171/1 111/74 133/2 میانه

 443/1 221/1 221/1 727/1 311/71 433/3 حداکثر

 111/1 -115/1 111/1 171/1 711/71 414/2 حداقل

 737/1 111/1 117/1 132/1 377/2 341/1 خطای استاندارد

 -349/1 111/1 -341/1 133/7 -412/1 211/1 چولگی

 11/2 331/2 113/7 111/4 411/7 441/7 کشیدگی

 7451 7451 7451 7451 7451 7451 تعداد مشاهده

 

با  سودآوری شرکت هابیان می کند که شاخص های توصیفی متغیر  2-4با توجه به  جدول  یقتحقآمار توصیفی متغیرهای 
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وق به ترتیب میانگین و میانه متغیر ف می باشد. 443/1آن  و حداکثربوده  111/1آن حداقل داده، حاکی از آن است که  7451

است. اما از آنجایی که میانه اندکی بیشتر از میانگین است در نتیجه توزیع این متغیر اندکی چوله به  217/1و  239/1برابر با 

میانگین متغیر عمر  که این موضوع را اثبات می کند. -349/1چپ می باشد. مقدار چولگی متغیر سودآوری شرکت ها برابر با  

است . نزدیک بودن این اعداد به یكدیگر نشان دهنده  133/2است. میانه متغیر عمر شرکت ها برابر با  541/2 شرکت ها برابر با

همچنین برای  متقارن بودن پراکندگی این متغیر است که مقدار چولگی و کشیدگی این متغیر این موضوع را اثبات می کند.

 ها را بیان نمود.در نگاه فوق می توان این توصیف تحقیقکلیه متغیرهای 

 

 تحقیقهای آزمون نرمال بودن داده

 

بوده و بزرگتر از سطح  31/1با  برا حاکی از آن است که احتمال آماره آزمون برابر -، نتایج آزمون جارک 3با توجه به جدول 

اصلی جهت  لذا یكی از پیش فرض های است. بنابراین جمالت پسماند رگرسیون دارای توزیع نرمال است. 19/1خطای 

 برقرار بوده و نتایج به دست آمده قابل اعتماد است. تحقیقاستفاده از مدل های رگرسیونی 
 

 نتایج آزمون نرمالیتی اجزای باقیمانده: 3جدول 

 آزمون

 متغیر
 احتمال آماره آزمون برا -آماره جارک

 311171/1 547414/7 پسماند متغیرها

 

 یقتحقبررسی پایایی )ایستایی(متغیرهای 

را مورد بررسی قرار داد. پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس  تحقیققبل از برآورد مدل، ابتدا باید پایایی متغیرهای 

های پایایی از جمله مهمترین آزمون های مختلف ثابت بوده است. آزمونمتغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال

های متفاوتی وجود دارد. در های پانلی، آزمونون با ضرایب قابل اعتماد است. در تعیین پایایی دادهها برای برآورد یک رگرسی

تایج به دست آمده ن 4 ( استفاده شده است. در جدولLLCHبرای بررسی پایایی متغیرها از آزمون لوین، لین و چو ) تحقیقاین 

 ارائه شده است. از آزمون پایایی لوین، لین و چو

 
 تحقیقهای بررس پایایی متغیر :4 جدول

 نماد متغیرها
 ((LLCHآماره لوین، لین و چو 

Statistic)) 

 ((LLCHاحتمال آماره لوین، لین و چو 

Prob)) 

 Profitability 24579/1- 1111/1 سودآوری

 AP 2414/25- 1111/1 حساب های پرداختنی

 STD 3112/71- 1111/1 بدهی های کوتاه مدت

 LTD 1141/745- 1271/1 ند مدتبدهی های بل

 SIZE 1241/73- 1113/1 اندازه شرکت

 AGE 1451/71- 1111/1 مدت فعالیت

 

در طی قلمرو زمانی  19/1داری در سطح معنی تحقیقبا توجه به جدول فوق نتایج آزمون حاکی از آن است که کلیه متغیرهای 

 قابل اعتماد است. تحقیقروش آماری مدل های رگرسیونی  در سطح پایا بوده اند. بنابراین نتایج حاصل از تحقیق
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 ناهمسانی واریانس آزمون

 

از دیگر پیش فرض های مدل رگرسیون خطی این بود که جمالت پسماند رگرسیون دارای واریانس همسان باشند. از میان 

می  9شد که نتایج آن به شرح جدول  استفاده وایتاز آزمون  تحقیقروش های متعدد برای کشف ناهمسانی واریانس، در این 

 باشد:

 

 : نتایج آزمون ناهمسانی واریانس5جدول 

 نتیجه آزمون (Probاحتمال  ) آماره آزمون نام آزمون

 ناهمسانی واریانس وجود ندارد 3214/1 151372/1  وایت

ذکور که بیشتر از سطح خطای نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری در آزمون م 9نتایج به دست آمده در جدول 

است لذا آزمون مذکور برای مدل رگرسیون خطی حاکی از همسانی واریانس است و مالحظه گردید که بین جمالت  19/1

 اخالل مشكل ناهمسانی واریانس وجود ندارد.

 

 هم خطی آزمون

( و شاخص دیگری Toleranceنس )حاضر از آزمون تلرا تحقیقبرای بررسی وجود وابستگی خطی بین متغیرهای مستقل در 

 را نشان می دهد. تحقیقنتایج بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل  1( استفاده شد. جدول VIFبه نام عامل تورم واریانس )
 : نتایج آزمون ناهمسانی واریانس6جدول 

 آماره همخطی 7مدل 

 VIF نماد متغیر

 AP 175/7 حساب های پرداختنی

 STD 253/7 بدهی های کوتاه مدت

 LTD 315/7 بدهی های بلند مدت

 SIZE 133/7 اندازه شرکت

 AGE 137/7 مدت فعالیت

 

 را ضعیفی همخطی که است باالتر یک از کمی VIF آماره که شود می مشاهده 1 جدول در آمده دست به نتایج به توجه با

 آن بیشینه و 7 آن کمینه که فرض پیش بهینه بازه بین مقدار این طرفی از. دهد می نشان تحقیق مستقل متغیرهای بین

 آماره مقداره. دهدمی نشان را تحقیق مستقل متغیرهای بین همخطی عدم کلی حالت در که دارد قرار بوده 9 از کوچكتر

 .است مناسب همخطی عدم پذیرفتن برای که باشدنمی صفر به نزدیک و بوده 4/1 از بیش تلرانس

 

 تحقیقفرضیه  آزمون

 

 دهد.نشان میرا را با متغیر وابسته  تحقیقمقدار ضرایب و نتایج آزمون های رگرسیون خطی فرضیه  1 جدول
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 فرضیه تحقیق: نتایج آزمون 7جدول 

 شاخص های آماری

 متغیرها
 tاحتمال آماره  نماد

(Prob) 
 ضرایب tآماره 

 -AP 1114/1 9751/3- 7415/1 حساب های پرداختنی

 -STD 1111/1 4111/5- 3133/1 دتبدهی های کوتاه م

 LTD 1111/1 1212/74 7141/2 بدهی های بلند مدت

 SIZE 1111/1 1357/71 1411/1 اندازه شرکت

 -AGE 1111/1 9271/74 7111/1 مدت فعالیت

 C 1111/1 4427/3 3253/1 مقدار ثابت

 2Rضریب تعیین 
 ضریب تعیین

 2Rتعدیل شده 

 آماره

 واتسون -دوربین
 Fاحتمال آماره  Fآماره 

(Prob) 

1991/1 1992/1 5375/2 577/7111 1111/1 

 

عالوه بر آزمون فرض های کالسیک رگرسیون خطی، برای معنی دار بودن کل رگرسیون که از پیش فرض های اصلی برای 

وق مشاهده می شود استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ف Fاستفاده از رگرسیون می باشد از آزمون

 تحقیقدار بودن مدل رگرسیونی است و بیانگر معنا 19/1بوده که کمتر از سطح خطای  1111/1برابر  Fکه مقدار احتمال آماره 

در این راستا ضریب تعیین تعدیل شده  درصد معنادار می باشد. 59می باشد و حاکی ازآن است که مدل درسطح اطمینان 

ن کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته می باشد. مطابق با نتایج جدول فوق، بیا تحقیقمدل رگرسیونی 

است و این بیانگر آن است که تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل شامل  1992/1ضریب تعیین تعدیل شده برابر 

  .به خوبی توضیح داده می شوند تحقیقدر الگوی رگرسیونی 

( D.Wواتسون )-ور بررسی استقالل مشاهدات و عدم وجود خود همبستگی بین متغیرهای توضیحی از آماره دوربین به منظ

باشد  که با توجه به شرایط پیش فرض می 5375/2استفاده شد. نتایج اولیه این آزمون حاکی از این است که مقدار آماره برابر 

 . این آزمون، مشكل خود همبستگی را نشان نمی دهد

 

 تحقیقتفسیر نتایج آزمون فرضیه 

با توجه به احتمال آماره متغیر حساب های پرداختنی، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت که به ترتیب برابر با 

و  59/1می باشد و با توجه به اینكه این تحقیق در سطح اطمینان  19/1که تمامی آنها کمتر از   1111/1و  1111/1، 1114/1

صورت می گیرد میتوان بیان نمود که نسبت های بدهی تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. با  19/1ح خطای سط

 -3133/1و  -7415/1توجه به ضرایب متغیرهای حساب های پرداختنی  و بدهی های کوتاه مدت که به ترتیب برابر با  

ه این دو نسبت تاثیر منفی و معناداری بر سودآوری شرکتها دارد. یعنی )عالمت ضرایب( منفی می باشد، میتوان بیان نمود ک

اینكه با افزایش دو متغیر حساب های پرداختنی  و بدهی های کوتاه مدت سودآوری شرکت ها به صورت معنی داری کاهش 

ی باشد، نشان دهنده این م 7141/2می یابد. اما با توجه به مقدار و عالمت ضریب متغیر بدهی های بلند مدت که برابر با 

موضوع است که سودآوری شرکت ها به شدت تحت تاثیر بدهی های بلند مدت می باشد و جهت این تاثیر پذیری نیز مثبت 

 می باشد. به عبارت دیگر بدهی های بلند مدت و سودآوری شرکت رابطه مستقیم با یكدیگر دارند.
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  گیریبحث و نتیجه
)متغیر وابسته( با در نظر گرفتن  و سودآوری شرکت ها مستقل( های)متغیرنسبت های بدهی  رابطه بیندر این تحقیق به 

نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار  تحقیقبه منظور آزمون فرضیه  پرداخته شد. اندازه و عمر شرکت کنترلی هایمتغیر

شرکت بود. بعد از انتخاب نمونه و جمع آوری  731نمونه انتخابی شامل شد. انتخاب  7353 تا 7353 تهران طی سال های 

 شرکت بوده و فرضیه -سال 7451ساله تحقیق، تعداد مشاهدات جامعه آماری در مجموع  77اطالعات مربوط به قلمرو زمانی 

 گردد.و مقایسه آن با تحقیقات پیشین انجام شده در ادامه بیان می  که نتایج آزمون فرضیه گرفتمورد آزمون قرار  تحقیق

سودآوری شرکت ها به شدت تحت تاثیر بدهی های بلند مدت می باشد و جهت این  نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که 

 تاثیر پذیری نیز مثبت می باشد. به عبارت دیگر بدهی های بلند مدت و سودآوری شرکت رابطه مستقیم با یكدیگر دارند.

بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی با معیار های است که  (Gonzalez, 2013) تحقیقبا نتایج  مشابهاین یافته 

بازده حقوق صاحبان سرمایه و بازده دارایی ها و عایدی هر سهم دارد. در تحقیق حاضر برای سنجش عملكرد شرکت از معیار 

بطه منفی به دست آمد که مشابه با سودآوری استفاده شده بود. در تحقیق حاضر بین بدهی های کوتاه مدت و سودآوری ر ا

در تحقیق حاضر رابطه مثبت بین بدهی های بلند مدت و سودآوری به دست آمد که  ولیاست  (Gonzalez, 2013)تحقیق 

 مغایر با تحقیق وی می باشد.

نسبت بدهی  بین( 7351در داخل کشور نیز می توان تحقیق های مشابهی به دست آورد. به عنوان مثال سجادی و همكاران )

اما  کوتاه مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی ها به کل داراییها با نرخ بازده داراییها، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

رابطه ای مستقیم بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با نرخ ( به این نتیجه رسیدند که 7311ایزدی نیا و دستجردی )

، همچنین بین نسبت بدهی به دارایی با درآمد هر سهم ارتباط معنی داری وجود دارد .سهم وجود دارد بازده سهام و درآمد هر

 که مغایر با نتایج تحقیق حاضر می باشد.

میتوان بیان نمود که بین نسبت های بدهی و سودآوری شرکت ها می توان تفسیر  تحقیقبنابراین آنچه از یافته های فرضیه 

ود دارد. جهت متغیر های حساب های پرداختنی و بدهی های کوتاه مدت با سودآوری شرکت ها منفی و رابطه معنی داری وج

 جهت بدهی های بلند مدت با سودآوری شرکت ها مثبت می باشد.

به سرمایه گذاران در سهام شرکت ها توصیه می گردد که اگر برای تحلیل شرکت ها از روش تحلیل  با توجه به نتایج تحقیق

دی )تحلیل اطالعات صورت های مالی( استفاده می کنند برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت ها می توانند به مقادیر بنیا

نسبت های بدهی هر شرکت توجه کنند. همانگونه که مشخص شد، نتایج این تحقیق رابطه بسیار شدید و مثبت بین بدهی 

 ان می توانند به این قلم ترازنامه توجه کافی داشته باشند.های بلند مدت و سودآوری را تایید کرد که سرمایه گذار

 

 منابع
تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم، مجله  .(7311) ایزدی نیا، ناصر و محسن رحیمی دستجردی

 .717-731تحقیقات حسابداری، شماره سوم، صص 

نور، سال پنجم، شماره چهارم، صص  بر نظری های ساختار سرمایه، مجله پیکمروری ( 7319)خالقی مقدم، حمید و رافیک باغومیان. 

.91-12. 

(. بررسی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملكرد شرکت 7351سجادی، سیدحسین، کامران محمدی و شعیب عباسی. ) 

 .31-75صصهای بورسی،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال سوم، شماره نهم، 
( چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، نشریه پژوهش حسابداری، شماره 7351غی، داریوش و محمدی، هاجر. )فرو

 .794-731، صص 7
 

Barnea, A., Haugen, R.A. and Senbet, L.W. (1980), “A rationale for debt maturity structure and call provision in 

the agency theoretic framework”, Journal of Finance, Vol. 5 No. 12, pp. 1223-1233. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7111 

 

Fama, E.F. and French, K.R. (2002), “Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt”, 

Review of Financial Studies, Vol. 15 No. 1, pp. 1-33. 

Gonzalez, V. M. (2013). Leverage and corporate performance: International evidence, International Review of 
Economics and Finance, Vol. 25, pp. 169-184. 

Grabowski, H.G. and Mueller, R. (1972), “Managerial and stockholder welfare models of fim expenditures”, 

Review of Economics and Statistics, Vol. 54 No. 1, pp. 9-24. 

Harris, M. and Raviv, A. (1991), “The theory of capital structure”, Journal of Finance, Vol. 46 No. 1, pp. 297-

355. 
Jensen, M., 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review 

76: 323–329. 

Modigiliani F Miller (1958) "the cost of capital corporate finance &theory of investment"-American economic 

review. 

Nawaz, A., Rizwan, A. and Naseem, M. A. (2011). Relationship between Capital Structure and Firms 

Performance: A Case of Textile Sector in Pakistan, Global Business and Management Research: An 
International Journal, Vol. 3 Nos. 3 & 4. pp. 270-275. 

Petersen, M.A. and Rajan, R.G. (1994), “The benefis of lending relationships: evidence from small business 

data”, Journal of Finance, Vol. 49 No. 1, pp. 3-37. 
simerly & lie (2000)"training manual on public private partnerships a financier's perspective". 

 
 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

