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 چکیده

به عنوان متغیر های مستقل( و سودآوری شرکت ها )به عنوان اندازه شرکت )حاضر رابطه  تحقیقدر 

ر در بورس که صورت نمونه ای از شرکت های حاض در این راستامتغیر وابسته( مورد بررسی قرار گرفت. 

را منتشر کرده بودند، انتخاب و با استفاده از روش  7313تا  7313های مالی مربوط به پایان سال های 

مورد بررسی واقع شد.  تحقیقشرکت به عنوان نمونه آماری   730گیری حذف سیستماتیک، نمونه

ترکیبی بوده و از روش رگرسیون رویكرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های 

رابطه بیانگر  تحقیقنتایج آزمون فرضیه حداقل مربعات ادغام شده )پانل دیتا( اسـتفاده شده است. 

 می باشد. هاو سودآوری شرکت اندازه شرکتدار بین معنی

 

 ، سودآوری.نسبت بدهی، عمر شرکت، اندازه شرکتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

شد. این روابط در ابتدا به صورت دادوستدهای پایاپای تر مان و پیشرفت جوامع، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیدهبا گذشت ز

ها به سرعت رشد کردند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی بود، شرکت

ها ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکتگذاری در این شرکته سرمایهشد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام ب

های بزرگ، به دلیل های چندملیتی متولد شدند.  با ظهور شرکتاز مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت

د، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد عدم وجود تخصص الزم، زمان الزم و نه حتی نیاز مالكان به اداره شرکت خو

گذاشتند که این منجر به جدایی مالكیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع عظیم، بین مالكان و مدیران گردید.  با توجه به قرار 

دیران گرفتن منابع عظیم شرکت های سهامی و حتی غیرسهامی در اختیار مدیران، نیاز به وجود معیارهائی برای سنجش م

ها و ارزیابی عملكرد آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مانند اعتباردهندگان، مالكان، دولت و حتی مدیران است. شرکت

از نظر سهامداران )مالكان( میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق دریافت سود نقدی، 

ها و نیز میزان پاداش صحیحی ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملكرد خودشان و سایر بخشیحائز اهمیت است. این ارزیاب

شود اهمیت دارد. از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر و تحوالت سیاسی که به آنها پرداخت می

 گردیده و انقالب اطالعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. 

ی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سود غیره منتظره اندازه شرکت می باشد، شرکت های بزرگ دارای تنوع فعالیت می باشند، این  یك

تنوع فعالیت به سودآوری آنها کمک خواهد کرد و همچنین شرکت های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازارهای جهانی سرمایه 

ه کمتری تأمین خواهند کرد. حال هرچه شرکت کوچكتر باشد دسترسی به بازارهای سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را با بهر

برای آنها مشكل تر است، در این بازارها اعتبار کمتری با بهره باال برای آنها قائل می باشند. اندازه شرکت اغلب به عنوان 

ستفاده قرار گرفته است. اطالعات شرکت های بزرگ در نماینده ای که بیانگر اطالعات قابل دسترس در بازار می باشد مورد ا

در پژوهشی شواهدی  Albrecth and Richardson (1990)بازار سرمایه بیشتر در دسترس هستند تا شرکت های کوچک.  

 Lee & Choiیافتند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک انگیزه کمتری در هموار کردن سود دارند. 

های کشف کردند که اندازه شرکت متغیری است که می تواند به گرایش شرکت به مدیریت سود اثرگذار باشد. شرکت (2002)

در پژوهشی عكس نتیجه  marry (2002)کوچک احتماالً بیشتر از شرکت های بزرگ از گزارش زیان اجتناب می کنند. 

ن نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت را بدست آوردند آنها به ای Albrecth and Richardsonتحقیقات 

اندازه شرکت به عنوان  veronica &. (2002) sidharta utamaهای کوچک انگیزه بیشتری در هموارسازی سود دارند 

 باشد هم چنانكه مدیران شرکت های کوچک در حفظ اطالعات محرمانه از مدیراننماینده ای برای عدم تقارن اطالعات می

عموم به طور کلی دسترسی بیشتری به اطالعات شرکت  بعالوه سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ موفق تر عمل می کنند. و

گیرد مدیران بدقت مورد بررسی سرمایه گذاران و عموم قرار می های بزرگ دارند و همچنین بدلیل اینكه شرکت های بزرگ

 بانه سوق پیدا می کنند.این شرکت ها کمتر به سمت مدیریت سود فرصت طل

باشد. اندازه شرکت و یكی از فاکتورهای درونی شرکت ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تأثیر دارد، اندازه شرکت می

تأثیر آن بر ساختار مالی توسط بسیاری از محققین مورد توجه قرار گرفته است، به نظر آنها شرکت های بزرگتر به دالیل زیر 

 آوری بیشتری هستند:  دارای سود

 شرکت های بزرگ دارای تنوع فعالیت می باشند و این تنوع فعالیت به سودآوری آنها کمک خواهد کرد.  -7

شرکت های بزرگ به دلیل اعتباری که دربازارهای جهانی سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را به بهره کمتری تأمین  -2

 باشد، دسترسی به بازارهای سرمایه برای آنها مشكل تر است. خواهند کرد حال هر چه شرکت کوچكتر

گر اهرم شرکت، اندازه شرکت از جمله عواملی است که در اغلب تحقیق ها به آن اشاره شده است. اندازه شرکت می تواند نمایان

لی شرکت باشد. مشارکت بین  گر ریسک کبرتری رقابتی شرکت، توانایی مدیریت، کارآیی اطالعات و در نهایت می تواند نمایان
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گران حسابداری بوده است. به طور کلی پژوهشگرانی که روی اندازه هموارسازی سود و اندازه شرکت مورد توجه برخی از تحلیل

شرکت تمرکز دارند، این سؤال را مطرح کرده اند که آیا شرکت ها با اندازه های مختلف واکنش های متفاوتی نسبت به 

 ( .7310دهند؟ )مالنظری و کریمی زند، نشان می هموارسازی سود

 

 های اندازهشاخص

 

محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری اندازه شرکت به کار برده اند که در ذیل به چند مورد از 

 این شاخص های اندازه که کاربرد بیشتری دارند اشاره می شود. 

از میزان دارائی های شرکت به . زمینه اندازه شرکت صورت می گیرنددر اکثر مطالعاتی که در  :میزان دارائی های شرکت -1

عنوان شاخص اندازه استفاده شده است. زیرا یكی از ابزارهای مهم برای پی بردن به اندازه شرکت تعیین ارزش آن شرکت می 

دارائی ها به روش های گوناگونی امكان پذیر می باشد  گذاریباشد. بر اساس استاندارد های پذیرفته شده حسابداری، ارزش

مانند: روش ارزش جایگزینی، ارزش متعارف، بهای تمام شده تاریخی )دفتری( بدیهی است که استفاده از هر روش دارای 

د. طبق محاسن و معایب خاص خود می باشد. لذا باید به دنبال روشی باشیم که دارای بیشترین امتیاز و کمترین مشكل باش

حسابداری سنتی استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی صرفاً به دلیل باال بودن عینیت و مستند بودن آن بیش از سایر روش 

ها مرسوم می باشد، در ایران به این علت که سایر روش ها ارزشگذاری دارائی ها در عمل چندان مورد توجه قرار نمی گیرند 

تری دارائی ها استفاده نمود است. اسكات و مارتین در تحقیقات خویش، ارزش دفتری دارائی فقط می توان از روش ارزش دف

 های شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. 

یكی دیگر از شاخص های تعیین اندازه شرکت، میزان فروش شرکت می باشد. به لحاظ اینكه رقم میزان فروش شرکت:  -2

ر دوره از درجه مربوط بودن باالیی در همان دوره برخوردار است و درجه عینیت آن باالست لذا استفاده از فروش مربوط به ه

میزان فروش را به عنوان یكی از « آیا اندازه واقعًا مهم است؟»این شاخص می تواند مؤثرتر باشد. در تحقیقی تحت عنوان 

 معیارهای اندازه به کار گرفت. 

ها ارزش بازار کل سهام شرکت ها را برای تک تک بعضی از پژوهشگران برای تعیین اندازه شرکت ارزش بازار شرکت: -3

شرکت ها در یک تاریخ مشخص محاسبه می کنند. ارزش بازار کل سهام شرکت از ضریب تعداد سهام شرکت )تعداد سهام در 

د( محاسبه می شود. کیم و بامیر ارزش کل دست مردم( با قیمت بازار هر سهم آن شرکت )در بازار بورس تعیین می گرد

شرکت را به عنوان شاخص اندازه به کار گرفته اند. از جمله عیب این شاخص به این نكته می توان اشاره کرد که در کشورهای 

رت این فاقد بازار کارای سرمایه ممكن است ارزش بازار شرکت حاکی از ارزش واقع آن شرکت نباشد. لیكن از آنجا که به هر صو

 مطلب در مورد تمام شرکتها صادق است برای تحقیق به صورت مقایسه ای قابلیت اتكاء خواهد داشت. 

تعداد افراد شاغل به عنوان شاخص اندازه سازمان و نشان دهندۀ ظرفیت انجام کارآیی و عملكرد  :تعداد پرسنل شرکت -4

ه اینكه متغیرهای ساختاری )رسمیت، تمرکز و پیچیدگی( واقعی سازمان را در وضعیت موجود مشخص می کند. با توجه ب

ابزاری برای سنجش کنترل و هماهنگی افراد به شمار می آیند، تعداد افراد )کارکنان( هر سازمان نیز می تواند به عنوان 

نوان معیاری برای شاخصی مهمتر از سایر شاخص ها با تعیین اندازه مرتبط شود. هر چند می توان تعداد نیروی انسانی را به ع

اندازه سازمان به کار برد و از نظر اندازه گیری راحت به نظر می رسد . ولی صرفًا  انتخاب چنین مالکی نمی تواند خالی از 

اشكال باشد زیرا به سختی می توان مرز بین نیروهای مستمر و غیر متمرکز را به عنوان نیروهای مولد در سازمان عمل می 

 کنند تشخیص داد. 

مقایسه تعداد کارکنان شاغل نیز از این نظر که کارکنان برخی از سازمان ها بیش از سازمان های دیگر کار می کنند، می توانند 

ها، استفاده از این شاخص گمراه کننده باشد همچنین به دلیل وجود اختالف بین مهارت، تخصص و کارآیی پرسنل سازمان
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كال نمی باشد. در رابطه با تعیین شاخص جهت بیان اندازه شرکت ها موارد ذیل را باید برای تعیین اندازه شرکت عاری از اش

 مدنظر قرار داد: 

 الف( برای بیان اندازه می توان ترکیبی از دو یا چند شاخص را مورد استفاده قرار داد. 

منظور بهره برد، لذا شاخص  ب( هر شاخص دارای معایب و مزایای خاص خویش می باشد و نمی توان از یک شاخص برای هر

 ها بسته به نوع و هدف تحقیق مورد  استفاده قرار می گیرند به طوری که از بیشترین امتیاز و کمترین مشكل برخوردار باشند. 

ج( برای بررسی و مقایسه شرکت ها، شاخص مورد استفاده برای تمام شرکت ها باید مربوط به یک مقطع زمانی خاص باشد، 

 (.7311یرکلیه شرکت ها در طول زمان تغییر می یابند )مران جوری، زیرا مقاد

و عملكرد  اندازه شرکتاین تحقیق با مرور تحقیقات قبلی، به دنبال پاسخ دادن به سوال اصلی تحقیق که آیا رابطه ای بین 

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

 
 فرضیه تحقیق

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

 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

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

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 –قیقات توصیفی در نتیجه این تحقیق در دسته تح کنترل می باشد.

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

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

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 

 رهای تحقیق می توان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونه گیری به روش غربال گری تعریف نمود:با توجه به متغی باشد.

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

 .توقف معامالتی نداشته باشندماه  0بیش از شرکتهایی که  (2

 .اسفندماه باشد 21سال مالی شرکت ها منتهی به  (3

 .نكند دوره مالی شرکتها طی دوره تحقیق تغییر (4

 .نباشند( شاغل در بخش مالی ) سرمایه گذاری ها ، هلدینگ ، بانک ها، بیمه و نهادهای پولی و مؤسسات اعتباری (1

 

که نحوه گزینش  ،انتخاب گردید.7313تا7313شرکت طی دوره  730بر اساس شرایط درنظرگرفته شده برای انتخاب نمونه، 

 ارائه شده است. 7آماری تحقیق در جدول  نمونه
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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 

  (11) اسفند ختم نمی شوند 21شرکت هایی که سال مالی آنها به 

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

وقفه عملیاتی داشته و یا جزء بانک ها ماه  0بیش از  شرکت هایی که در طی قلمرو زمانی 

 بودند
(12)  

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

 342  جمع

 730  نمونهتعداد 

 

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

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

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

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

قعی این سال ها انجام می شود و بر اساس هدف میباشد که بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های وا 7313تا 

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.

 

 محاسبه آنهامتغیرهای تحقیق و نحوه 

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

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

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

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

 

 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

 شرکت است. اندازه شرکتیر مستقل تحقیق متغکند، متغیر مستقل نامیده می شود.  دیگر اندازه گیری

 

 وابستهمتغیر 

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

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

 است.

 

 مدل آزمون فرضیه

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

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

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

 سود خالص تقسیم بر جمع دارایی ها وابسته Profitability سودآوری 7

 AP حساب های پرداختنی 2
کنترلی و مداخله 

 گر
 حساب های پرداختنی تقسیم بر جمع دارایی ها

 STD بدهی های کوتاه مدت 3
کنترلی و مداخله 

 گر
 بدهی های کوتاه مدت تقسیم بر جمع دارایی ها

 LTD د مدتبدهی های بلن 4
کنترلی و مداخله 

 گر
 بدهی های بلند مدت تقسیم بر جمع دارایی ها

 لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها مستقل SIZE اندازه شرکت 1

 AGE مدت فعالیت 0
کنترلی و مداخله 

 گر
 لگاریتم طبیعی تعداد سال های فعالیت شرکت

 

 

 یافته ها

 هاآمار توصیفی داده

گی متغیرهای پژوهش حاضر، تلفیقی از سری های زمانی و مقطعی در دوره زمانی پنج ساله های مرکزی و پراکندشاخص

باشد که جهت آشكار مشاهده می 7410شرکت 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: شاخص2 جدول

 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

 231/6 611/6 121/6 633/6 112/73 141/2 میانگین

 207/6 642/6 114/6 670/6 161/74 133/2 میانه

 443/6 221/6 221/6 727/6 361/70 433/3 حداکثر

 661/6 -661/6 661/6 676/6 700/76 414/2 حداقل

 737/6 661/6 617/6 632/6 377/2 341/6 خطای استاندارد

 -341/6 101/6 -346/6 133/7 -412/6 211/6 چولگی

 60/2 336/2 113/7 111/4 401/7 441/7 کشیدگی

 7410 7410 7410 7410 7410 7410 تعداد مشاهده

 

با  سودآوری شرکت هابیان می کند که شاخص های توصیفی متغیر  2-4با توجه به  جدول  تحقیقآمار توصیفی متغیرهای 

میانگین و میانه متغیر فوق به ترتیب  می باشد. 443/6آن  و حداکثربوده  661/6آن حداقل داده، حاکی از آن است که  7410
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است. اما از آنجایی که میانه اندکی بیشتر از میانگین است در نتیجه توزیع این متغیر اندکی چوله به  207/6و  231/6برابر با 

میانگین متغیر عمر  که این موضوع را اثبات می کند. -341/6چپ می باشد. مقدار چولگی متغیر سودآوری شرکت ها برابر با  

است . نزدیک بودن این اعداد به یكدیگر نشان دهنده  133/2ر عمر شرکت ها برابر با است. میانه متغی 141/2شرکت 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 ون نرمال بودن دادهآزم

 

بوده و بزرگتر از سطح  31/6با  برا حاکی از آن است که احتمال آماره آزمون برابر -، نتایج آزمون جارک 3با توجه به جدول 

لذا یكی از پیش فرض های اصلی جهت  است. بنابراین جمالت پسماند رگرسیون دارای توزیع نرمال است. 61/6خطای 

 برقرار بوده و نتایج به دست آمده قابل اعتماد است. تحقیقدل های رگرسیونی استفاده از م
 

 نتایج آزمون نرمالیتی اجزای باقیمانده: 3جدول 

 آزمون

 متغیر
 احتمال آماره آزمون برا -آماره جارک

 311171/6 147464/7 پسماند متغیرها

 

 تحقیقبررسی پایایی )ایستایی(متغیرهای 

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

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، آزموند است. در تعیین پایایی دادهها برای برآورد یک رگرسیون با ضرایب قابل اعتما

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 :4جدول 

 نماد متغیرها
 ((LLCHآماره لوین، لین و چو 

Statistic)) 

 ((LLCHاحتمال آماره لوین، لین و چو 

Prob)) 

 Profitability 24171/1- 6666/6 سودآوری

 AP 2464/21- 6666/6 حساب های پرداختنی

 STD 3662/76- 6666/6 بدهی های کوتاه مدت

 LTD 1646/741- 6271/6 بدهی های بلند مدت

 SIZE 1241/73- 6663/6 اندازه شرکت

 AGE 6411/76- 6666/6 مدت فعالیت

 

در طی قلمرو زمانی  61/6داری در سطح معنی تحقیقبا توجه به جدول فوق نتایج آزمون حاکی از آن است که کلیه متغیرهای 

 قابل اعتماد است. تحقیقسیونی در سطح پایا بوده اند. بنابراین نتایج حاصل از روش آماری مدل های رگر 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  1جدول  استفاده شد که نتایج آن به شرح 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 3264/6 111372/6  وایت

خطای  نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری در آزمون مذکور که بیشتر از سطح 1نتایج به دست آمده در جدول 

است لذا آزمون مذکور برای مدل رگرسیون خطی حاکی از همسانی واریانس است و مالحظه گردید که بین جمالت  61/6

 اخالل مشكل ناهمسانی واریانس وجود ندارد.

 
 

 

 هم خطی آزمون

اخص دیگری ( و شToleranceحاضر از آزمون تلرانس ) تحقیقبرای بررسی وجود وابستگی خطی بین متغیرهای مستقل در 

 را نشان می دهد. تحقیقنتایج بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل  0( استفاده شد. جدول VIFبه نام عامل تورم واریانس )
 : نتایج آزمون ناهمسانی واریانس6جدول 

 آماره همخطی 7مدل 

 VIF نماد متغیر

 AP 671/7 حساب های پرداختنی

 STD 213/7 بدهی های کوتاه مدت

 LTD 361/7 ی بلند مدتبدهی ها

 SIZE 633/7 اندازه شرکت

 AGE 637/7 مدت فعالیت

 

 را ضعیفی همخطی که است باالتر یک از کمی VIF آماره که شود می مشاهده 0 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 1 از کوچكتر

 .است مناسب همخطی عدم پذیرفتن برای که باشدنمی صفر به نزدیک و بوده 4/6 از بیش تلرانس

 

 تحقیقفرضیه  آزمون

 

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

 شاخص های آماری

 متغیرها
 tاحتمال آماره  نماد

(Prob) 
 ضرایب tآماره 

 -AP 6664/6 1710/3- 7411/6 حساب های پرداختنی

 -STD 6666/6 4011/1- 3033/6 بدهی های کوتاه مدت

 LTD 6666/6 1212/74 7041/2 بدهی های بلند مدت

 SIZE 6666/6 0317/71 6406/6 اندازه شرکت

 -AGE 6666/6 1271/74 7111/6 مدت فعالیت

 C 6660/6 4427/3 3213/6 مقدار ثابت

 2Rضریب تعیین 
 ضریب تعیین

 2Rتعدیل شده 

 آماره

 واتسون -دوربین
 Fاحتمال آماره  Fآماره 

(Prob) 

1110/6 1112/6 1371/2 177/7100 6666/6 

 

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

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

 تحقیقدار بودن مدل رگرسیونی است و بیانگر معنا 61/6بوده که کمتر از سطح خطای  6666/6برابر  Fکه مقدار احتمال آماره 

در این راستا ضریب تعیین تعدیل شده  درصد معنادار می باشد. 11می باشد و حاکی ازآن است که مدل درسطح اطمینان 

وط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته می باشد. مطابق با نتایج جدول فوق، بیان کننده میزان مرب تحقیقمدل رگرسیونی 

است و این بیانگر آن است که تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل شامل  1112/6ضریب تعیین تعدیل شده برابر 

  .به خوبی توضیح داده می شوند تحقیقدر الگوی رگرسیونی 

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

باشد  که با توجه به شرایط پیش فرض می 1371/2استفاده شد. نتایج اولیه این آزمون حاکی از این است که مقدار آماره برابر 

 این آزمون، مشكل خود همبستگی را نشان نمی دهد. 

 

 تحقیقزمون فرضیه تفسیر نتایج آ

می باشد و با توجه به  61/6می باشد و این مقدار کمتر از  6666/6با توجه به احتمال آماره متغیر اندازه شرکت که برابر با 

صورت می گیرد میتوان بیان نمود که اندازه شرکت تاثیر  61/6و سطح خطای  11/6اینكه این تحقیق در سطح اطمینان 

رکت ها دارد. با توجه به عالمت ضریب این متغیر که مثبت می باشد، میتوان بیان نمود که اندازه معناداری بر سودآوری ش

شرکت تاثیر مثبت و معنا داری بر سودآوری شرکتها دارد. به عبارت دیگر شرکت های بزرگتر دارای سودآوری بیشتری نیز می 

 باشند.
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  گیریبحث و نتیجه
به منظور  پرداخته شد. )متغیر وابسته( و سودآوری شرکت ها مستقل( های)متغیر ه شرکتاندازرابطه بین در این تحقیق به 

نمونه شد. انتخاب  7313 تا 7313 نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  تحقیقآزمون فرضیه 

ساله تحقیق، تعداد  77ه قلمرو زمانی شرکت بود. بعد از انتخاب نمونه و جمع آوری اطالعات مربوط ب 730انتخابی شامل 

و  که نتایج آزمون فرضیه گرفتمورد آزمون قرار  تحقیق شرکت بوده و فرضیه -سال 7410مشاهدات جامعه آماری در مجموع 

ر تاثیکه اندازه شرکت ج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد نتای مقایسه آن با تحقیقات پیشین انجام شده در ادامه بیان می گردد.

مطابق می باشد که نشان دادند   Holmes (1991) این یافته با نتایج تحقیقداری بر سودآوری شرکتها دارد. مثبت و معنا

. در داخل کشور رابطه بین نسبت بدهی با در ماندگی مالی و تغییرات نسبت بدهی برای شرکتهای قدیمی وبزرگ قوی تر است

دارو، بین ساختار مالی شرکت ها و اندازه آن  در گروه صنعتنتیجه رسیدند که ( به این 7316نیز زینالی و محمد شیالن )

می  تحقیقبنابراین آنچه از یافته های فرضیه که در راستای یافته های تحقیق حاضر می باشد.  هاارتباط معناداری وجود دارد

بنابراین آنچه  آوری بیشتری نیز می باشند.میتوان بیان نمود که شرکت های بزرگتر دارای سودتوان تفسیر نمود این است که 

و سودآوری شرکت ها رابطه معنی داری  اندازه شرکتمیتوان بیان نمود که بین می توان تفسیر  تحقیقاز یافته های فرضیه 

 وجود دارد. 

ر دارای سودآوری در واقع شرکت های بزرگتبه سرمایه گذاران در سهام شرکت ها توصیه می گردد که  با توجه به نتایج تحقیق

بیشتری می باشند. سنجه اندازه گیری متغیر اندازه شرکت ها در این تحقیق لگاریم دارایی ها می باشد. سرمایه گذاران می 

توانند هنگام تصمیم گیری راجع به خرید، نگهداری یا فروش سهام شرکت ها به جمع دارایی های ترازنامه شرکت مورد نظر 

 توجه کنند.
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  ، مجله دانش مالی تحلیل(پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران )مطالعه موردی: صنعت دارو

 .06-43اوراق بهادار، شماره نهم، صص 

 .تهران: انتشارات سمت 2و ،7مدیریت مالی، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، جلد ( 7310) نوو، پی. ریموند
 

Alan A bevan& jo donbolt – (2004) "Testing for inconsistencies in the estimation of the uk capital structure 

determinants 

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. 

Holmes, S. and Kent, P. (1991), “An empirical analysis of the fiancial structure of small and large Australian 

manufacturing enterprises”, Journal of Small Business Finance, Vol. 1 No. 2, pp. 141-154. 

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

76: 323–329. 

marry Z frank –goyal (2002) " testing the pecking order theory of capital structure"- 

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

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

