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 چکیده              

با توجه به اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکت ها تصمیمات مالی است، شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد 

واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض  یانیاز خود حق انتخاب دارند که با پذیرش شرکای جدید 

     اقدام به تامین مالی نمایند و شرکت ها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به

دست یابند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت  ترین ترکیب تامین مالی یا ساختار مالی مناسب

گذاران و افراد گذاریشان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمایهبازدهی متناسب با سرمایهکسب 

آیا  که هدف این پژوهش این است. مند خواهد شدها، بلکه در سطح وسیعتر، جامعه از ایجاد ارزش بهرهداخلی شرکت

 )متغیر وابسته( رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. هامرشد قیمت س)متغیر مستقل( و  روش های تأمین سرمایهبین 

تا  9831تهران به روش حذف سیستماتیک طی سالهای بهادار از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 

شرکت انتخاب گردیدند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده  38نمونه آماری به تعداد  9818

بین  نشان می دهدپژوهش پنل دیتا( است. نتایج رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی ) ،در این پژوهش

افزایش سرمایه به روش انتشار سهام و افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدت و افزایش سرمایه به روش 

افزایش سرمایه به روش بین اما  وجود دارد و معناداری ستقیممارتباط رشد قیمت سهام  با استقراض بانکی بلند مدت

 . سود سهمی با رشد قیمت سهام ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد

 سهامداران ،مالی ساختار، رشد قیمت سهام، مین سرمایهأتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

سرمایه، رفتار قیمت سهام در آن تواماً برای خریداران در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد سازمان یافته ی بازار 

های توسعه یک شرکت شود طرحبینی میدر مواردی پیش. سهام، کارگزاران، مدیران بورس و دولت یک مسئله با اهمیت است

تقاضا برای  که در سالیان بعد اجرا خواهد شد بر سود خالص شرکت و نیز سود هر سهم آن تاثیر زیادی بگذارد به همین علت

یابد همچنین افزایش سرمایه در هر شرکت نیز بر روی قیمت سهام خرید سهام آن شرکت باال رفته و قیمت آن نیز افزایش می

ای مثبت یا منفی تلقی شود بلکه منابع و مصارف تواند پدیدهآن تاثیر زیادی دارد. البته افزایش سرمایه به خودی خود نمی

شود. همچنین سرمایه اضافی صرف طرح آیا از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده تامین می که افزایش سرمایه است

ها و سود انباشته به مصرف طرح گذاران افزایش سرمایه از محل اندوختهتوسعه یا جهت بحران مالی است. معموالً سرمایه

 (.9833)حساس یگانه و دیگران،  دانندتوسعه را مطلوب می

وط به روشهای تأمین سرمایه و تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه تصمیمات مرب

 اهمیت است زریسک مرتبط با توان بازپرداخت بدهی ها، از طرف دیگر از جمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائ

فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است؛ که این منابع را می توان (. یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی 9831)جوال، 

از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع 

ای افزایش ارزش شرکت تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راست

است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در 

 (. 9818)کشاورز،  حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد

وری مدرن مالی می باشد که تنها در سالهای اخیر مطرح نشده، بلکه کانون روشهای تأمین سرمایه یکی از موضوعات مهم در تئ

ارزش شرکتها موجب می گردد که لی از آنجا ناشی می شود که توجه محققین در چند دهه ی اخیر بوده است. نیاز به تأمین ما

اولیه، نیاز به وجوهی احساس شود  برای خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه، استخدام نیروی جدید و خرید مواد

 (.9831شود )ابزاری و دیگران، و این وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می

با توجه به اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکت ها تصمیمات مالی است، شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود 

واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تامین  حق انتخاب دارند که یا با پذیرش شرکای جدید و

مالی نمایند و شرکت ها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسبترین ترکیب تامین مالی یا 

هت اثر عمده ی آن بر روی ارزش دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به ج «ساختار مالی»

 (.  9838شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی بر خوردار است )رحیمیان، 

های تأمین سرمایه بر  با توجه به اهمیت انتخاب روشهای تأمین سرمایه بر قیمت سهام؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر روش

 رشد قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

  پژوهشاهمیت و ضرورت انجام 

  عمدتاً تهیه صورتهای مالی به شرط اینکه استفاده کنندگان با آگاهی الزم آن را به کار گیرند در تصمیمات اقتصادی به

جنبه های  استفاده کنندگان کمک می کند. سرمایه گذاران فعلی و بالقوه به عنوان کاربرانی هستند که اطالعاتی متشکل از
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می تواند از طریق  رای آنها در نظر گرفته شده است. سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند که اینگوناگون ب

 (. 9818بررسی قیمت سهام در آینده انجام شود )آزاد، 

ی باشد. تغییرات قیمت سهام نیز تابع تغییرات در اقالم صورتهای مالی که به عنوان متغیرهای بنیادی حسابداری هستند، م

باشد. بازار سرمایه در اقتصاد کشورها بازار سرمایه می زیربنای نیاز به ارزیابی قیمت سهام، اهمیت تصمیم گیری سهامداران در

اندازد، بلکه خود به ها به فعالیت میهای راکد را از طریق شرکتها و سرمایهکند. این بازار نه تنها پولنقش حیاتی ایفا می

گیری در آن ضروری کند. بنابراین، توجه به این بازار و مبانی اساسی تصمیمرونق اقتصادی کشورها عمل میعنوان شاخص 

 (.1899است )فایر، 

ان است. اگر شرکت در شگذاریمسلماً هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکت کسب بازدهی متناسب با سرمایه

مند ها، بلکه در سطح وسیعتر، جامعه از ایجاد ارزش بهرهگذاران و افراد داخلی شرکتهایجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمای

گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین خواهد شد. ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت سهام در فرایند تصمیم

ها ضروری منظور ارزیابی قیمت سهام شرکت موضوعات حوزه اقتصاد مالی است؛ پس کارکرد متغیرهای بنیادی حسابداری به

 (.1881به نظر می رسد )هوریگان، 

گروه اول خود شرکت  تصمیمات تامین سرمایه در اصل برای دو گروه از زیر مجموعه واحدهای اقتصادی اهمیت بسزایی دارد.

قسمت اول  سمت تشکیل شده است؛)و یا مدیران و اداره کنندگان شرکت( می باشد. ساختار مالی شرکت های سهامی از دو ق

این  ساختمان و ... که ت،ماشین اآلدر مانند سرمایه گذاری  دارایی های شرکت که نتایج سرمایه گذاری را نشان می دهد،

 قسمت در سمت راست ترازنامه )یا صورت وضعیت شرکت ها( نشان داده می شود. قسمت دوم دپارتمان مالی شرکت ها را،

شرکت ها به واسطه ی  مدت و کوتاه مدت، سهام عادی و ممتاز، اوراق قرضه و سود انباشته تشکیل می دهد.بدهی های بلند 

ت سرمایه گذاری می کنند. لذا این منابع مالی، وجوه و سرمایه ی مورد نیاز را جمع آوری می کنند و در دارایی ها و ماشین اآل

طوالنی مدت و با مخاطره اندک یک امر حیاتی می باشد. زیرا هر گونه  برای شرکت ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه و

ایش آنها را پرداخت نماید و ازده ی حاصله از سرمایه گذاری هبحداقل هزینه ای دارد که شرکت باید توسط  تامین وجوهی،

این مسئله هستند، تامین  گروه دوم که درگیر (.9833دیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد )مجتهدزاده و دیگران، عدم تأ

این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر  باشند.می )و یا سهامداران( کنندگان وجوه

خواهند تصمیمات مالی به گونه ای سازمان دهی شود که قیمت سهام آنها و در کل، بازده آنها می و یا مخاطرات اندک هستند.

 ا بیشتر گردد.آنه

 پیشینه پژوهش

 کشور خارجپیشینه تحقیقات انجام شده در 

            با موضوع ساختار مالی و ریسک سیستماتیک در میان شرکت های تولیدی اندونزی  1898در سال  اوتامی و همکارش

مطالعه ای انجام دادند که در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که از میان شرکت های تولیدی در اندونزی، کدام 

یک از شرکت ها بیشتر از تئوری سلسله مراتبی پیروی می کنند و چرا؟ در این تحقیق شرکت ها را در دو دسته شرکت های 

بندی می کند. نتایج نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی  در حال رشد و شرکت های بلوغ یافته دسته
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شرکت های در حال رشد را بهتر از شرکت های بلوغ یافته شرح می دهد. نتایج همچنین نشان دادند شرکت های بلوغ یافته 

ی سهام( حل نمایند؛ در حالی )عرضه عموم شان را از طریق حقوق صاحبان سهام تمایل دارند مشکالت مربوط به تامین مالی

 برطرف می نمایند. )وام های بانکی( که شرکت های در حال رشد این مشکل را با بدهی

نوشته شده است، به  1898در سال  در مقاله ای با عنوان عدم اطمینان مالی و چرخه حیات سازمانی که توسط بوالن و یان

مالی در میان شرکت هایی که در دو دوره متمایز از دوره های چرخه ی بررسی محاسبات مرکزی تئوری سلسله مراتبی تامین 

حیات سازمانی به سر میبرند می پردازد. شرکت هایی که در دوره رشد حیات سازمانی می باشند و شرکت هایی که در دوره 

سطوح ظرفیت بدهی و  بلوغ می باشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان مراحل چرخه حیات سازمانی، جایی که

تر می باشند، و پس از کنترل های کافی در مورد محدودیت ظرفیت بدهی، شرکت های با  نیازهای تامین مالی خارجی همگن

 گزینش نامناسب هزینه ها، بیشتر از تئوری سلسله مراتبی پیروی می کنند و با این نظریه سازگارترند.

نظریه سلسله مراتبی بدهی به بررسی عدم اطمینان مالی و ساختار مالی با توجه به با موضوع تجارت و  1891موالیز در سال 

           نظریه سلسله مراتبی می پردازد؛ و با جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به این نظریه به انجام تحقیق می پردازد. وی بیان

های میان شرکت های خصوصی کوچک، شرکت های می کند که برای درک شواهد مربوط به این تئوری، الزم است تفاوت 

              دواتی به رسمیت شناخته شود. طبق نتایج و بررسی های تحقیق به نظر می رسد دولتی، و شرکت های بزرگ

شرکت های خصوصی، جهت تامین مالی به شدت از سود انباشته و وام های سنگین بانکی استفاده می کنند. شرکت های 

نیز جهت تامین مالی از حقوق صاحبان سهام استفاده می کنند. شرکت های بزرگ دولتی همچنین در مراحل کوچک عمومی 

اول تامین مالی، از سود انباشته و اوراق قرضه استفاده می کنند. محقق در این مطالعه بیان می کند که شواهد و مدارک 

سیستماتیک و عدم اطمینان مالی، نقش مهمی در انتخاب موجود را می توان به طرق مختلف تفسیر و بررسی نمود. ریسک 

نوع بدهی های یک شرکت ایفا می کنند. عالوه بر این عوامل اثر گذار مهم دیگری نیز در تعیین نوع بدهی نقش ایفا می کنند. 

به طور همزمان در این مطالعه بیان می شود که در حال حاضر هیچ مدلی که قادر باشد حسابداری تمام حقایق و وقایع را 

 مشخص کند در دسترس نمی باشد.

های کوچک و متوسط ی ساختار مالی شرکتی خود به بررسی عوامل تعیین کننده( در مطالعه1891داسکاالکیس و سیالکی )

ی شرکت فرانسوی طی یک دوره 1881شرکت یونانی و  9121بر روی آنان در کشورهای یونان و فرانسه پرداختند. مطالعه 

های بدهی در هر دو ها و سودآوری با نسبتانجام شد. نتایج تحقیق نشان داد ساختار دارایی 1898تا  1882ساله از  4نی زما

 ی مثبت گزارش شده است. های رشد با ساختار سرمایه رابطهی شرکت و فرصتی منفی دارد و در مورد اندازهکشور رابطه

 کشورداخل پیشینه تحقیقات انجام شده در 

، مطالعه ای با موضوع مبانی نظری روش های تامین مالی، هزینه سرمایه و ساختار مالی انجام 9819حائری و همکاران در سال 

داده اند. در این مقاله به بررسی روش های تامین مالی، هزینه سرمایه و تئوری های مرتبط به آن پرداخته می شود. همچنین 

می توان با استفاده یدگاه مدیریت بیان می گردد، زیرا ختار سرمایه و ارزش کل شرکت از داهمیت رابطه بین هزینه سرمایه، سا

از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تاثیر گذاشت و با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن نحوه استنباط یا 

طلوب سرمایه شرکت را تعیین توان ساختار م پنداشت سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می
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 ولی به طور کلی نمی توان تضاد منافع دارندگان اوراق قرضه و سهام عادی شرکت را به طور کامل حل کردنمود؛ 

 (.9819)عزیزی،محمدعلی, 

 پذیرفته های تشرک در سیستماتیک ریسک طبقات و مالی ساختار عوامل رابطه بررسی موضوع با ای مطالعه کشاورز و موسوی

 های استراتژی ها شرکت چگونه که سوال این به تحقیق این در. داد انجام 9818سال در تهران بهادار اوراق بورس در شده

            منظور بدین. شود می داده پاسخ دهند، می تغییر است سیستماتیک ریسک طبقات موضوع، که هنگامی را مالی تامین

 دوره در تهران بهادار اوراق بورس در فعال های شرکت تمامی میان از فعال شرکت 11 از پژوهش این نیاز مورد های داده

 استفاده مورد آماری تکنیک. است گردیده اوری جمع پرداز تدبیر و نوین آورد ره افزار نرم از استفاده با 9831-9832 زمانی

 به سیستماتیک ریسک تغییرات متوسط اساس بر ها شرکت تحقیق این در. باشد می رگرسیون ضریب فرضیات، آزمون جهت

 کوتاه و مدت بلند های بدهی طریق از مالی تامین بر موثر سرمایه ساختار عوامل و شده تقسیم پایین و متوسط باال، طبقه سه

 های شرکت داد نشان تحقیق این نتایج. اند انتخاب شده آزاد نقد جریان و هرمی ترتیب ایستا، توازی تئوری سه اساس بر مدت

 با های شرکت رو این از. کنند می استفاده بیشتر مدت بلند و مدت کوتاه های بدهی از نوبت به پایین و متوسط ریسک با

 .(9818 کشاورز،) ندارند عادی سهام طریق از مالی تامین بردن باال به تمایلی باال ریسک

ام دادند. جان " ی سهام و قیمت هر سهمساختار مالی بر نرخ بازدهتأثیر  "( تحقیقی تحت عنوان 9818نیا و دستجردی )ایزدی

باشد. در این پس رویدادی و روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندمتغیره می-روش تحقیق توصیفی

ان متغیرهای ی سهام و درآمد هر سهم به عنوتحقیق نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده

ی مستقیم بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام )متغیر مستقل( با باشد. نتایج تحقیق نشان داد که یک رابطهوابسته می

 ی سهام و قیمت هر سهم )متغیرهای وابسته( وجود دارد.نرخ بازده

 هدف پژوهش

 شد قیمت سهام رهای تأمین سرمایه بر  هدف اصلی: بررسی تأثیر روش

 اهداف فرعی:

 ررسی تأثیر افزایش سرمایه به روش انتشار سهام بر رشد قیمت سهام ب .9

 بررسی تأثیر افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر رشد قیمت سهام  .1

 بررسی تأثیر استقراض بانکی کوتاه مدت بر رشد قیمت سهام  .8

 بررسی تأثیر استقراض بانکی بلند مدت بر رشد قیمت سهام .4

 فرضیه پژوهش

فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که 

 محقق را درتشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید، فرضیه بر اساس معلومات کلی و

های حدسی معینی را درباره ی واقعیات عرضه می کند  و تبیین شناختهای قبلی یا تجارب محقق پدید می آید. فرضیه، توجیه

و پژوهشگران را در بررسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کند و به بیان دیگر راه حل مساله است)حافظ نیا، 

9833 .) 

 فرضیه اصلی: روشهای تأمین سرمایه بر رشد قیمت سهام تأثیرگذار است.

 فرضیات فرعی:
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 ایه به روش انتشار سهام بر رشد قیمت سهام تأثیرگذار است.افزایش سرم .9

 افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر رشد قیمت سهام تأثیرگذار است. .1

 استقراض بانکی کوتاه مدت بر رشد قیمت سهام تأثیرگذار است. .8

 استقراض بانکی بلند مدت بر رشد قیمت سهام تأثیرگذار است. .4

 روش تحقیق 
 روش و نوع پژوهش

 توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد.های علمی را میراساس هدف پژوهشب

     رویدادیپس بندی به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر روش، شبه آزمایشی و از نوعاین پژوهش از نظر طبقه

همچنین از نظر  دهند.ها را کمتر مورد توجه قرار میعلتها بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و این نوع پژوهش باشد.می

شناسی مبتنی همبستگی است و از روش –ها، این پژوهش توصیفیی گردآوری دادهبندی پژوهش برحسب روش و نحوهطبقه

ند های توصیفی به بررسی شرایط موجود جهت شناخت بیشتر به منظور کمک به فرآیبر بازار استفاده شده است. پژوهش

 (.9111گیری مورد استفاده قرار می گیرند)سکاران، تصمیم

 ی آماریجامعه

تا   9831های ی در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالشدههای پذیرفتهی شرکتی مورد نظر این پژوهش، کلیهجامعه

         های مختلف را شامل و گروه هاساله و در صنعت 2ی ها، طی این دورهی شرکتی آماری کلیهاست که این جامعه9818

 ی آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت.موردنظر در رابطه با این جامعهی  فرضیه شود ومی

 گیریین حجم نمونه و نمونهیتع

ها توانند به تمام آنجا که جوامع آماری معموالً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمیبنابراین از آن

ها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند مراجعه کنند، بنابراین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آن

 (.9831نیا، )حافظ

ها، با توجه به تی آماری مورد نظر، شرکهای ذیل در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر از جامعهدر مورد نمونه، محدودیت

 شوند:شرایط زیر انتخاب می

 

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و سال مالی آن منتهی به پایان  9833ماه سال از پایان اسفند

 اسفندماه باشد.

 های مورد نظر تغییر داده باشند.ها نبایستی سال مالی خود را در طی دورهشرکت 

 به طور کامل ارایه کرده باشد. 9818الی  9831ی زمانی برای انجام این پژوهش را در دوره اطالعات مالی مورد نیاز 

 ها( نباشند یعنی های مادر، لیزینگگری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها، مؤسسات مالی )شرکتجزء بانک

 ها متفاوت است.شرکتها تولیدی باشند؛ چرا که ماهیت فعالیت آن

 از بورس خارج شده باشند. 9818ایستی قبل از سال ها نبشرکت 

 اند.به بعد، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 9831هایی باشند که از سال ها نبایستی جزء شرکتشرکت 

 

 های حاضر در بورس اوراقشرکت ی گیری مورد نظر صورت گرفته و از بین کلیههای باال، نمونهبا توجه به اعمال شرط

ی شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه 38، تعداد 9818تا  9831ساله از  2ی بهادار تهران در دوره

ی آماری، در تعمیم آن به کل جامعه در سایر شرایط مورد آزمایش انتخاب گردیدند. بنابراین با اعمال شرایط فوق بر جامعه

 بایستی احتیاط الزم اعمال گردد.

 ها روش و ابزار گردآوری داده
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مطالعه و  ، یعنیایاز روش کتابخانه ی پژوهشچنین پیشینهنیاز و هماطالعات نظری مورد آوریجمع در این پژوهش برای

های اینترنتی و همچنین اطالعات دریافتی از پایگاه مقاالت و کتب تخصصی فارسی و انگلیسیها، نامهپایانبررسی متون، 

سازمان  شده توسطموردنیاز، از طریق بررسی اسناد و مدارک گزارش  های پژوهش و اطالعات مالیداده .ه استشد استفاده

 های توضیحییادداشت ها وشرکت های مالیمراجعه به صورت به دست آمده است. این اطالعات با بورس اوراق بهادار تهران

های بورسی آوردن اطالعات مالی شرکتدست برای به و تدبیر پرداز نوین آورد افزار رهاز طریق نرم همراه تأمین شده است.

یابی نیز برای دست «تهران واحد روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار»های منتشر شده توسط دیسی استفاده گردید. از

یابی به تحلیل اطالعات حاصله و دستو های توضیحی همراه استفاده شد. در نهایت برای تجزیه های مالی و یادداشتبه صورت

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  eviwesافزارای قابل اتکا، نرمنتیجه

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 های توصیفییافته

ی محاسبه شود. در این راستا ازها پرداخته میهای آمار توصیفی به توصیف دادهها، با استفاده از تکنیکآوری دادهپس از جمع

معیار، واریانس، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر های مرکزی و پراکندگی از قبیل: میانگین، میانه، مد، انحرافشاخص

 شود.استفاده می

 های استنباطییافته

 عبارتند از:  پژوهشآمار استنباطی مورد استفاده در این 

استفاده شده است  اسمیرنوف -رمال متغیرها از آزمون کلموگروفبرای بررسی کردن توزیع ن آزمون کلموگروف اسمیرونف:.1

سطح  SPSSافزار در نرم باشد.های کمی مییک آزمون تطابق توزیع برای داده اسمیرنوف -با این توضیح که آزمون کلموگروف

شود وگرنه دلیلی بر رد می شود، چنانچه این مقدار از سطح خطا کمتر باشد فرض داری جهت بررسی آزمون ارائه میمعنی

 باشد. رها، نرمال نمیرد شود بدان معنی است که توزیع متغی رد این فرض وجود ندارد. در صورتی که فرض 

          هرایی برا توزیرع نرمرال یرا تعرداد      همبستگی، روشی پارامتری است که بررای داده  این ضریب ضریب همبستگی پیرسون:.2

 آمرده برین دو متغیرر را    دسرت  داری در همبستگی این است که آیا همبسرتگی بره   مفهوم معنی شود.های زیاد استفاده میداده

 دسرت دهد عدد بره  دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این موضوع که نشان میتوان شانسی دانست یا واقعاً نشان میمی

 تر است.آمده با اهمیت دستدار است یا نه از خود عدد به آمده معنی

که در این جهت بررسی میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد. با توجه به این آزمون رگرسیون:.3

استفاده شده ه خطی چندمتغیر یونرگرسپژوهش تعداد متغیرهای مستقل بیش از دوتا است، جهت آزمون فرضیات از آزمون 

 دهد.است که در واقع این روش تأثیر همزمان چند متغیر مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان می

 استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر گیرد،یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می واتسن: -آزمون دوربین.4

رگرسیون( از یکدیگر است. به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از ی شده توسط معادلهبینیاقعی و مقادیر پیشو

آزمون )عدم H0قرار گیرد  1,2یا  9,2ی ی دوربین واتسن در بازهشود. چنانچه آمارهآزمون دوربین واتسن استفاده می

شود یعنی همبستگی بین خطاها وجود دارد رد می H0صورت شود و در غیر اینهمبستگی بین خطاها( پذیرفته می

 (. 9833)مؤمنی، 

دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل خطی وضعیتی است که نشان میهم خطی:آزمون هم.5

معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی ی رگرسیون باال باشد، بدینخطی در یک معادلهاست. اگر هم
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که مدل خوب به ، مدل دارای اعتبار باالیی نباشد. به عبارت دیگر با وجود آنRبودن دارد و ممکن است با وجود باالوجود 

 (.9833باشد )مؤمنی، داری نمیرسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنینظر می

ست که آیا شواهدی دال بر قابلیت سؤالی که هنگام بررسی داده ها در اغلب مطالعات مطرح می شود این ا لیمر:  Fآزمون .6

ادغام داده ها وجود دارد یا اینکه مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است. به عبارت دیگر آیا در مدل مورد نظر برای 

 مقاطع مختلف، شیب ها و عرض از مبدأها متغیرند یا ثابت؟ 

            ( ، از آزمون هاسمن استفادهREو اثرات تصادفی)( FEبرای انتخاب بین برآورد کننده اثرات ثابت) .آزمون هاسمن:7

می شود. این آزمون بیان می دارد که تحت فرض عدم وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی، هر 

اما  زگارند.( ناساREM، حداقل مربعات معمولی با متغیر موهومی( و مدل اثر تصادفی )LSDVدو برآوردگر مدل اثر ثابت )

LSDV  ناکارا هم هست. ولی در مقابل، در شرایط وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحیLSDV 

 ناسازگار است. REMسازگار بوده ولی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 متغیرهای مستقل:الف( 

 از طریق وام کوتاه مدت استقراض بانکی. 9

شود)احمدی و استفاده می هادارایی کل وام کوتاه مدت بر تقسیم از شرکت وام کوتاه مدت گیریاندازه برای پژوهش، در این

 .(9831طالب نیا، 

 بانکی از طریق وام بلند مدتاستقراض . 1

شود )رهنمای می استفاده هادارایی کل وام بلندمدت بیش از یکسال بر تقسیم از شرکت وام بلند مدت گیریاندازه برای 

 (.9831رودپشتی ، 

 افزایش سرمایه از طریق سود سهمی. 8

 .(9831رودپشتی، عواید حاصله از ارزش اضافی سهام که شرکت به اندوخته منتقل سازد )رهنمای 

 افزایش سرمایه از طریق سود سهمی و انتشار سهام. 4

 افزایش سرمایه

یبانکاستقراض   

 رشد قیمت سهام

 

 سود سهمی

 وام بلندمدت

مدتوام کوتاه  

 انتشار سهام
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 کند به عنوان شاخصهای افزایش سرمایه هستند.اوراقی که شرکت جهت افزایش سرمایه منتشر می

 متغیر وابسته:ب( 

 رشد قیمت سهام در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته می باشد که از فرمول زیر به دست می آید:

tiG ,= 

 قیمت سهام در سال جاری –سال جاری  قبل ماقیمت سهام در سال 

 قیمت سهام در سال ما قبل سال جاری

 متغیر کنترل:ج( 

 . اندازه شرکت9

و تعداد ها، میزان فروش وجود دارد که عبارتند از: مقدار کل دارایی "اندازه شرکت"گیری متغیر معیارهای مختلفی برای اندازه

 گیری متغیراندازه ها برای( صورت گرفته است، از لگاریتم نپری کل دارایی1883همانند پژوهش که توسط لی ) کل کارکنان.

 استفاده شده است. "اندازه شرکت"

  شرکت مالی . اهرم1

 و کنرد مری  ارزیابی و تعیین هامس صاحبان حقوق یا بدهیها لحاظ از را تجاری واحد استفاده مورد مالیمنابع رابطه هانسبت این

         دفترری  ارزش تقسریم  از شررکت  مرالی  اهررم  گیرری انردازه  بررای  پژوهش، دراین .نمایدمی بررسی را آنها ترکیب نحوه واقع در

 .(9831 نیسی، سینایی،)شودمی استفاده هادارایی کل بر بلندمدت بدهی های
 

  sizeflltbstbpseqG ti 6543210, 

 0H : 1 = 2 =0 

=0
2≠  1:1H     

 که در آن:

Gرشد قیمت سهام = 

Eqافزایش سرمایه به روش انتشار سهام = 

Psافزایش سرمایه به روش سود سهمی = 

Stb استقراض بانکی کوتاه مدت= افزایش سرمایه به روش 

ltbافزایش سرمایه به روش استقراض بانکی بلند مدت = 

=FL اهرم مالی 

=Size اندازه شرت 
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  یافته ها

و  نوین آوردره افزارنرم و تهران بهادار اوراق بورس سایت طریق از مذکور متغیرهای محاسبه برای اولیه هایداده پژوهش این در

 به توجه با سپس و است گرفته قرار پردازش مورد و محاسبه EXCEL گسترده صفحه به انتقال از پس و استخراج تدبیر پرداز

شود و می استفاده Eviwesرگرسیون به وسیله نرم افزار  تحلیل از هافرضیه آزمون و اطالعات تحلیل و تجزیه فرضیه، به نوع

 .مورد استفاده می گیرد  SPSSتحقیق نرم افزارمتغیر کمی در این های یک جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

 های توصیفی متغیرهای تحقیقیافته

 نظیر؛ توصیفی آمار ابزارهای از استفاده و جدول ارائه با تا است آن بر تالش توصیفی هایروش شد، در داده توضیح که همانطور

 .کند کمک موضوع شفافیت به امر این تاشود،  پرداخته تحقیق هایداده توصیف پراکندگی، به و مرکزی هایشاخص

افزایش سرمایه به ، (Eq) افزایش سرمایه به روش انتشار سهام، (G) رشد قیمت سهام شامل؛ پژوهش متغیرهای توصیفی آمار

افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی  ،(Stb)افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدت ،(Ps) روش سود سهمی

 .است شده آورده زیر جدول در( FLو اهرم مالی) (SIZE)اندازه شرکت  ،(ltb)مدتبلند 

 (: تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 1جدول )

 میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی واریانس

G 400 .0013 .0255 .01652 .00523 .122 .352 -.122 

Eq 400 75606 12694122310 46544532 .547 .142 .247 .252 

Ps 400 -3.23 3.536 1.546574 .211 .075 .145 .532 

Stb 400 .024 2.87446 .654 .644 .023 .953 .396 

ltb 400 1.872 5.14 3.321 .325 .023 -.289 .253 

SIZE 400 7445698500 331531896520000 1674645517 4.987 2.252 .363 .132 

Fl 400 5463100000 3531462762360000 2143246487878 1.564 .156 -.422 .278 

 

سال( می باشد. با توجه به آماره توصیفی، شاخص  2شرکت در  38) 488تعداد مشاهدات در آماره توصیفی مربوط به شرکتها 

و پایین ترین  اندازه شرکتباالترین انحراف معیار مربوط به متغیر  پراکندگی این متغیرها در شرکتهای مختلف کم است.

بررسی میزان چولگی و کشیدگی هریک از متغیرها و مقایسه آن با  می باشد. رشد قیمت سهامنحراف معیار مربوط به متغیر ا

رسد که تمام متغیرهای پژوهش به صورت نرمال توزیع شده است، زیرا زمانی که قدر مطلق اعداد توزیع نرمال، به نظر می

و کشیدگی بزرگ باشد میتوان نتیجه گرفت که تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد. چولگی باال نشان از تراکم  مربوط به چولگی

 باشد.اعداد به سمت منفی یا مثبت است و کشیدگی نیز مربوط به کوتاهی و بلندی نمودار توزیع متغیرها می
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 زمون نرمال بودن متغیرهاآ

استفاده « اسمیرنوف-لموگروفک»ن متغیرهای این تحقیق از آزمونتوضیح داده شد، جهت بررسی نرمال بود پیشترهمانطور که 

گیرد که در این های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میشده است؛ در واقع این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

ه است. برای بررسی ادعای نرمال بودن متغیر خاص به صورت زیر ، این مهم، میسر شدSPSSتحقیق با استفاده از نرم افزار 

 کنیم:اقدام می

سطح »توان نرمال بودن توزیع متغیر انتخابی را تشخیص داد؛ به نحوی که اگر می SPSSافزار حال با توجه به خروجی نرم

 گردد. ر انتخابی تأیید میشود و ادعای نرمال بودن متغیپذیرفته می H0باشد فرض  82/8بیشتر از « داریمعنی

 در جدول زیر نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها نشان داده شده است:

 (: آزمون نرمال بودن متغیرها2جدول )

 سطح معناداری اسمیرنوف-کولموگروف متغیرها

G 
2.301 .328 

Eq 
1.172 .961 

Ps 
1.540 .959 

Stb 
1.652 .462 

ltb 
1.785 .852 

SIZE 
1.269 .537 

Fl 
1.987 .131 

 

باشد؛ بنابراین متغیرهای تحقیق می82/8از آنجایی که سطح معناداری در همه متغیرها بیش از  شودمی مالحظه که همانطور

 باشند.می نرمال توزیع دارای

 آزمون همبستگی

طور که در قسمت قبل  همان. پردازیمها به بررسی همبستگی بین متغیرها میدر این تحقیق قبل از پرداختن به آزمون فرضیه

همبستگی پیرسون استفاده  باشد بنابراین برای بررسی همبستگی بین متغیرها از ضریبها نرمال میمشخص گردید توزیع داده

 است.( نشان داده شده 8گردد. نتایج حاصل از این بررسی در جدول )می

 (: آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق 3جدول )                                           

 Eq Ps Stb ltb SIZE Fl متغیر

Eq 1 *358.- **492.- **234.- **530.- *254.- 
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Ps 
*358.- 1 **583. **704. **691. *803. 

Stb 
**492.- **583. 1 **.180 *380. **751. 

ltb 
**234.- **704. **.180 1 .860 **174. 

SIZE 
**.520- **691. *380. .860 1 .113 

Fl 
*254.- *803. **751. **173. .113 1 

 %9سطح خطای داری در معنی.  **

 %2سطح خطای داری درمعنی.  *

 آزمون معنادار بودن رگرسیون

باشد بنابراین مدل می 82/8در تمامی جداول مربوط به رگرسیون، چون سطح معناداری آنها کمتر از  Fبا توجه به آماره 

 باشد.رگرسیونی در همه آزمون فرضیات معنادار می

 خطیآزمون هم

هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در 

است با وجود یک معادله رگرسیون باال باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن 

، مدل دارای اعتبار باالیی نباشد. به عبارت دیگر با وجود آن که مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیرهای R2 باال بودن

 .مستقل معنی داری نمی باشد. در صورت تایید هم خطی، مجموعه ای از مشکالت در تعیین دقت معادله رگرسیون وجود دارد

 باشد:تحقیق به شرح جدول  زیر میخطی متغیرهای آزمون هم

 خطی(: آزمون هم4جدول )

 شاخص وضعیت  ژه وی مقدار متغیرها

9 8,341 4,831 

1 188. 2,291 

8 182. 1,492 

4 119. 1,138 

2 131. 2,238 

1 128. 3,284 
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ها زیاد است و تغییرات کوچک در نمایید؛ مقادیر ویژه نزدیک به صفر همبستگی داخلی پیش بینی گونه که مشاهده میهمان 

ی احتمال دهندهنشان ژهمقادیر داده ها، منجر به تغییرات بزرگ در برآورد ضریب معادله رگرسیون منجر می شود. مقادیر وی

نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل  92شاخص وضعیت با بیشتر از  باشد.همبستگی داخلی بین متغیرها می

بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود می باشد )حساس یگانه و دیگران،  88قادیر بیش از است و م

خطی بین متغیرهای وجود همی عدم دهندهباشند که نشانمی 92های وضعیت کوچکتر از (. از طرفی تمامی شاخص9833

 مستقل است.

 آزمون عدم خود همبستگی

باشد. از در هریک از آزمون فرضیات نشان دهنده آزمون خودهمبستگی بین متغیرهای پژوهش می واتسون -آماره دوربین

باشد، بنابراین بین متغیرهای تحقیق مشکل خود می 1,2تا  9,2آنجایی که این آماره در هریک از جداول آزمون رگرسیون بین 

 همبستگی وجود ندارد.

 ها و نتایج آنآزمون فرضیه

 یا دارد وجود هاداده شدن قابلیت ادغام بر دال شواهدی آیا که است شود، این مطرح می کاربردی مطالعات در اغلب که سؤالی

 های تفاوت یا مقاطع، ناهمگنی بین آیا که بررسی شود ابتدا باید است. لذا متفاوت مقطعی تمام واحدهای برای مدل اینکه

  خیر؟ یا دارد فردی وجود

مربعات  حداقل رویکرد با تلفیقی های داده صورت، از روش این غیر در و های تابلویی داده روش از ناهمگنی وجود صورت در

 بودن یکسان H0 آزمون، فرضیه این گیرد. در می انجام لیمر F آزمون منظور این برای .گردد می استفاده مدل تخمین برای

            تابلویی( قرار های داده مبدأها )روش از عرض ناهمسانیH1 مخالف  فرضیه مقابل در تلفیقی( های )داده مبدأها از عرض

هستند،  تابلویی مناسبتر شهای بوده، رو فردی های تفاوت دارای ناهمگن و بررسی مورد مقاطع که شد مشخص اگر .گیرد می

 یا ثابت تشخیص برای که هاسمن آماره آزمون است. شده استفاده هاسمن آزمون از و تصادفی ثابت اثرات بین انتخاب منظور به

 تعداد متغیرهای با برابر آزادی درجه با دو -کای توزیع شود، دارایمی محاسبه مقطعی واحدهای های تفاوت تصادفی بودن

  .است مستقل

 لیمر در جدول زیر آمده است: Fنتایج آزمون 

 لیمر )همسانی عرض از مبدأ مقاطع( F(: آزمون 5جدول )

 مدلهای فرضیه صفر

 پژوهش
 نتیجه آزمون p-value درجه آزادی Fآماره 

عرض از مبدأ 

تمامی مقاطع 

با هم یکسان 

 است

 شودرد می 0H 8,888 1 9,8241 9مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 1,2189 1مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 8,9818 8مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 1,8412 4مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 1,4819 2مدل 

 شودرد می H0 8,888 1 8,1321 1مدل 
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فرضیه صفر استفاده از روش داده های تلفیقی را در مقابل فرضیه مخالف، یعنی استفاده از روش داده های تابلویی  Fدر آزمون 

دهد. با توجه به سطح معناداری از جدول فوق نتیجه این آزمون بیانگر این مطلب است که مقاطع مورد بررسی نشان می

لیمر،  Fناهمگن و استفاده از داده های روش تابلویی مناسبتر است. بعد از انتخاب روش داده های تابلویی با استفاده از آزمون 

        ( از مدل اثرات تصادفی استفادهH0صورت پذیرفته شدن فرضیه صفر ) گیرد. در این آزمون درآزمون هاسمن انجام می

 شود.از مدل اثرات ثابت استفاده می  H0گردد و در صورت رد می

 (: نتایج آزمون هاسمن )انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی(6جدول )

 نتیجه آزمون p-value درجه آزادی آماره خی دو مدلهای پژوهش فرضیه صفر

تفاوتی در 

ضرایب 

سیستماتیک 

 نیست

 

 شودرد می 0H 8,888 1 4,8824 9مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 2,3124 1مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 2,1248 8مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 4,4142 4مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 2,4122 2مدل 

 شودرد می 0H 8,888 1 4,32211 1مدل 
 

           فوق جدول گزارش شده در معناداری سطح و است دار معنی ها مدل کدام از هر برای آماره این مقدار دهد می نشان نتایج

(p-value<.05بیانگر ) رد فرضیهH0  اثرات از روش استفاده بوده، بر ها مدل از کدام هر درصد برای  12 اطمینان سطح در 

 .دارد داللت ثابت

 ی اولآزمون فرضیه

 می پردازد. تأثیر بین افزایش سرمایه به روش انتشار سهام بر رشد قیمت سهام فرضیه اول به بررسی  در این پژوهش

H0 = وجود ندارد رابطهافزایش سرمایه به روش انتشار سهام بر رشد قیمت سهام  نیب.H0: β= 0  

=H1 وجود دارد رابطهافزایش سرمایه به روش انتشار سهام بر رشد قیمت سهام  نیب.H1: β≠0  

 ( ارائه شده است:2نتیجه حاصل از رگرسیون آن در جدول شماره )

 

 افزایش سرمایه به روش انتشار سهام بر رشد قیمت سهام(: نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره 7جدول)    

 دارسطح معنی  tآماره ضریب نام متغیر نماد نوع متغیر

 _ _ _ رشد قیمت سهام Y متغیر وابسته

 821/8 341/9 442/9 آلفا α مقدار ثابت

 889/8 211/9 828/8* افزایش سرمایه به روش انتشار سهام  X1 مستقل متغیر
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 818/8 38/9 148/8* اندازه شرکت  متغیر کنترلی

 818/8 19/9 288/8* اهرم مالی متغیر کنترلی

 _ _ 123/9* دوربین واتسون 

 F 142/1 _ 889/8آماره  

R 284/8 همبستگی ضریب _ _ 

R Square 121/8 ضریب تعیین _ _ 

Adjusted R Square 111/8 تعدیل شده ضریب تعیین _ _ 

 باشد.می 82/8داری برابر با : سطح معنی*

رشد قیمت  ( رابطه معناداری باp-value<5%) افزایش سرمایه به روش انتشار سهام دهد، نگاره نشان میهمانگونه که این 

با توجه به  وجود دارد.و معنادار  ستقیمرابطه م رشد قیمت سهام باافزایش سرمایه به روش انتشار سهام متغیر . دارند سهام

رشد از تغییرات درصد  1/12لگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها ا F مقدار آماره

گیری کرد که بین توان نتیجهباشد پس میمی 2/1تا  2/9دوربین واتسون نیز چون بین آماره  .دندهرا توضیح می قیمت سهام

 متغیرها مشکل خود همبستگی وجود ندارد.

 ی دومآزمون فرضیه

 . می پردازدتأثیر بین افزایش سرمایه به روش سود سهمی بر رشد قیمت سهام به بررسی فرضیه دوم  پژوهشدر این 

H0 = وجود ندارد رابطه به روش سود سهمی بر رشد قیمت سهام افزایش سرمایه نیب.H0: β= 0  

=H1 وجود دارد رابطهافزایش سرمایه به روش سود سهمی بر رشد قیمت سهام  نبی. H1: β≠0 

 ( ارائه شده است:3نتیجه حاصل از رگرسیون آن در جدول شماره )
 

 به روش سود سهمی بر رشد قیمت سهامفزایش سرمایه اچندمتغیره (: نتایج حاصل از رگرسیون 8جدول)

 دارسطح معنی  tآماره ضریب نام متغیر نماد نوع متغیر

 _ _ _ رشد قیمت سهام Y متغیر وابسته

 891/8 442/9 212/9 آلفا α مقدار ثابت

 849/8 -989/9 -228/8* افزایش سرمایه به روش سود سهمی X1 مستقل متغیر

 889/8 231/9 241/8* اندازه شرکت  متغیر کنترلی

 889/8 822/9 421/8* اهرم مالی متغیر کنترلی
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 _ _ 222/9 دوربین واتسون 

 F 891/4 _ 898/8آماره  

R 8,311 ضریب همبستگی _ _ 

R Square 8,918 ضریب تعیین _ _ 

Adjusted R Square 8,244 تعدیل شده ضریب تعیین _ _ 

 باشد.می 82/8داری برابر با : سطح معنی*

بر رشد قیمت  ( رابطه معناداری باp-value<5%)افزایش سرمایه به روش سود سهمی دهد، نگاره نشان میهمانگونه که این 

آماره دوربین  دارد.وجود رابطه معکوس و معنادار افزایش سرمایه به روش سود سهمی بر رشد قیمت سهام متغیر . دارند سهام

با  گیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.توان نتیجهپس می باشدمی 2/1تا  2/9واتسون نیز چون بین 

از درصد  8/91لگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها ا F توجه به مقدار آماره

 .دندهرا توضیح می رشد قیمت سهامتغییرات 

 ی سومآزمون فرضیه

 . می پردازدتأثیر بین افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدت بر رشد قیمت سهام به بررسی فرضیه سوم  در این پژوهش

H0 = وجود ندارد رابطه افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدت بر رشد قیمت سهام نیب.H0: β= 0  

=H1 وجود دارد رابطهافزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدت بر رشد قیمت سهام  نیب.H1: β≠0 

 ( ارائه شده است:1نتیجه حاصل از رگرسیون آن در جدول شماره )
 

 افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدت بر رشد قیمت سهام(: نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره 9جدول)

 دارسطح معنی  tآماره ضریب نام متغیر نماد متغیرنوع 

 _ _ _ رشد قیمت سهام Y متغیر وابسته

 889/8 218/9 244/9 آلفا α مقدار ثابت

افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی  X1 مستقل متغیر

 کوتاه مدت

*111/8 399/9 881/8 

 891/8 421/9 238/8* اندازه شرکت  متغیر کنترلی

 889/8 811/9 281/8* اهرم مالی کنترلیمتغیر 

 _ _ 312/9 دوربین واتسون 
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 F 231/1 _ 881/8آماره  

R 8,182 ضریب همبستگی _ _ 

R Square 8,114 ضریب تعیین _ _ 

Adjusted R Square 8,914 تعدیل شده ضریب تعیین _  _ 

 باشد.می 82/8داری برابر با : سطح معنی*

 ( رابطه معناداری باp-value<5%) افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدتدهد، نشان می نگارههمانگونه که این 

و معنادار  ستقیمرابطه م رشد قیمت سهامبا  افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدتمتغیر . دارند رشد قیمت سهام

گیری کرد که بین متغیرها مشکل توان نتیجهباشد پس میمی 2/1تا  2/9آماره دوربین واتسون نیز چون بین  دارد. وجود

لگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و با توجه به ضریب تعیین، این ا F با توجه به مقدار آماره خودهمبستگی وجود ندارد.

 .دندهرا توضیح می رشد قیمت سهامتغییرات از درصد  4/11متغیرها 

 ی چهارمآزمون فرضیه

 می پردازد. تأثیر بین افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی بلند مدت بر رشد قیمت سهام م به بررسی چهارفرضیه  پژو.هشدر این 

H0 = وجود ندارد رابطهافزایش سرمایه به روش استقراض بانکی بلند مدت بر رشد قیمت سهام  نیب.H0: β= 0  

=H1 وجود دارد رابطهافزایش سرمایه به روش استقراض بانکی بلند مدت بر رشد قیمت سهام  نبی.H1: β≠0  

 است: ( ارائه شده98رگرسیون آن در جدول شماره )نتیجه حاصل از 

 مدت بر رشد قیمت سهام بلندافزایش سرمایه به روش استقراض بانکی (: نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره 11جدول)

 دارسطح معنی  tآماره ضریب نام متغیر نماد متغیرنوع 

 _ _ _ رشد قیمت سهام Y متغیر وابسته

 848/8 284/9 222/9 آلفا α مقدار ثابت

افررزایش سرررمایه برره روش  X1 متغیر مستقل 

 استقراض بانکی بلند مدت

*232/8 218/9 891/8 

 888/8 348/9 113/8* اندازه شرکت  متغیر کنترلی

 889/8 438/9 311/8* اهرم مالی کنترلیمتغیر 

 _ _ 819/1 دوربین واتسون 

 F 218/2 _ 889/8آماره  

R 113/8 ضریب همبستگی _ _ 
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R Square 194/8 ضریب تعیین _ _ 

Adjusted R Square 212/8 تعدیل شده ضریب تعیین _ _ 

 باشد.می 82/8داری برابر با : سطح معنی*

 ( رابطه معناداری باp-value<5%) افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی بلند مدتدهد، نشان مینگاره همانگونه که این 

و معنادار  ستقیمرابطه م رشد قیمت سهامبا  افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی بلند مدتمتغیر . دارند رشد قیمت سهام

 4/19لگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و با توجه به ضریب تعیین، این متغیرها ا F با توجه به مقدار آماره  رد.وجود دا

          توان باشد پس میمی 2/1تا  2/9آماره دوربین واتسون نیز چون بین  .دندهرا توضیح می رشد قیمت سهامتغییرات از درصد 

 گیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.نتیجه

 حث و نتیجه گیریب

 توان به شرح زیر بیان کرد.های مهم این تحقیق را مییافته

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت رشد قیمت سهام ایش سرمایه به روش انتشار سهام باافز بین -9

نیا و ایزدیو (1898) اتامی و همکارشداری وجود دارد. که با نتایج تحقیقات و معنی ستقیارتباط م 9818تا  9831های سال

 مطابقت دارد. ( 9818دستجردی )

روش های می توانند از فرصتهای  رشد قیمت سهام باالیی دارند بیشترهایی که توان ادعا کرد که شرکتپس می 

ندهند، اهرم مالی شرکت، معرف میزان استفاده از بدهیها در ساختار استفاده نمایند تا وجوه خود را از دست  انتشار سهام

سرمایه می باشد. زمانی که میزان بدهی و اهرم مالی شرکت باال باشد بالتبع شرکتها نمی توانند از فرصتهای سرمایه گذاری 

 پیش رو استفاده کنند زیرا منابع مالی کافی در اختیار نخواهند داشت.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت رشد قیمت سهام ایه به روش سود سهمی باافزایش سرمبین  -1

 ( مطابقت دارد.1898) بوالن و یانداری وجود دارد، که با نتایج تحقیق ارتباط معکوس و معنی 9818تا  9831های سال

  شرکت در حد پایینی سود سهمیباالیی دارند میزان  رشد قیمت سهامهایی که توان ادعا کرد که شرکتپس می  

می باشد. زمانی که اهرم مالی و میزان بدهیهای شرکت باال می رود مدیران شرکت مجبورند منابع مالی و جریانات وجوه نقد را 

 به سمت کاهش بدهیها سوق دهند و از میزان وجوه نقد شرکت بکاهند.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت رشد قیمت سهام اض بانکی کوتاه مدت باه روش استقرافزایش سرمایه ببین  -8

 ( مطابقت دارد.9818که با نتایج موسوی و کشاورز) داری وجود داردو معنی ستقیمارتباط م 9818تا  9831های تهران در سال

شرکت در حد ستقراض بانکی کوتاه مدت اباالیی دارند میزان  رشد قیمتهایی که توان ادعا کرد که شرکتپس می 

و این امر مدیران را وادار  می کند کمی  آورد می پایینریسک ورشکستگی شرکت را  پاییناهرم مالی  می باشد. باالیی

 داشته باشند.استقراض بانکی کوتاه مدت تمرکز بر روی  بیشترعمل نمایند و  جسورانه
 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت رشد قیمت سهام بانکی بلند مدت بابه روش استقراض افزایش سرمایه بین  -4

 ( مطابقت دارد.9818که با نتایج موسوی و کشاورز) داری وجود داردو معنی ستقیمارتباط م 9818تا  9831های تهران در سال

شرکت در حد استقراض بانکی بلند مدت باالیی دارند میزان  رشد قیمتهایی که توان ادعا کرد که شرکتپس می 

و این امر مدیران را وادار  می کند کمی  آورد می پایینریسک ورشکستگی شرکت را  پاییناهرم مالی  می باشد. باالیی

 داشته باشند.استقراض بانکی بلند مدت تمرکز بر روی  بیشترعمل نمایند و  جسورانه
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 پیشنهادهایی براساس نتایج تحقیق

ی نگه باالیرا در حد  رشد قیمت سهام شرکتبا توجه به نتایج آزمون فرضیه اول به مدیران توصیه می شود میزان  .9

دارند تا شرکت بتواند با در اختیار داشتن وجوه نقد و منابع مالی کافی از فرصتهای سرمایه گذاری و خرید سهام 

ان نیز توصیه می شود بر روی شرکتهایی سرمایه شرکتهایی که سود ده هستند استفاده کند. به سرمایه گذار

 گذاری کنند که اهرم مالی و ریسک ورشکستگی آنها در حد پایینی است.

به مدیران توصیه می شود اهرم مالی را در حد پایینی نگه دارند و از منابع داخلی  دومبا توجه به نتایج آزمون فرضیه  .1

       ژوهش اهرم مالی باال موجب کاهش سودآوری و عملکرد شرکتتأمین مالی نمایند زیرا براساس نتایج این پ

 می شود.

، اهرم مالی توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت می سومبا توجه با نتایج آزمون فرضیه  .8

تقراض بانکی کوتاه سشتر می شود در حالیکه در اباشد و در نتیجه با افزایش اهرم مالی احتمال افزایش تعهدات بی

 فقط به تعهدات جاری توجه می شود.مدت 

، اهرم مالی توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت چهارمبا توجه با نتایج آزمون فرضیه  .4

استقراض بانکی می باشد و در نتیجه با افزایش اهرم مالی احتمال افزایش تعهدات بیشتر می شود در حالیکه در 

 توجه می شود. جاری و آتیفقط به تعهدات بلند مدت 

 محدودیت های تحقیق:

در صورتیکه قلمرو زمانی پژوهش برای دوره ی طوالنی تری در نظر گرفته می شد، ممکن بود نترایج قابلیرت تعمریم بیشرتری     
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