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 : چكیده

این تحقيق  اهرم بدهی عملياتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی  تامين مالی می تواند ازطریق بدهی ها و یا انتشار سهام انجام شوددر

 1831ق بهادار تهران طی سال هایشرکت پذیرفته شده در بورس اورا 111تامين مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 

روش تحقيق پس از رویداد  .روش نمونه گيری به صورت حذفی سيستماتيک ميباشد . مورد بررسی قرارگرفته است 1831الی 

یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بين اهرم بدهی عملياتی و اهرم . و روش گرداوری دادها کتابخانه ای ميباشد

ردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نيز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملياتی بدهی قرا

یافته های این تحقيق عالوه بر پرکردن خالء تحقيقاتی در این زمينه، برای مدیران و سرمایه گذاران  .با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود

 .مفيد می باشد

 

 (بازده )، (بورس اوراق بهادار) ،(اهرم : )کلیدی واژه های
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 مقدمه-1

هدف های جمله ایفای وظایف اخالقی و مسئوليتهای اجتماعی از  ،ساختن سود حداکثر ،ساختن ثروت سهامداران حداکثر

های تامين مالی یکی از مهمترین عوامل تاثيرگذار بر اهداف فوق، شيوه . باشدشرکت ها می های  هدفز ا نهایتو در  مدیران

کند و با تصميم  می منابع مالی را تامين ،مدیریت مالی با تصميم گيری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام.شرکت است

  .(1831 ،رزاقی) ها را بکار می برد آن، ها سرمایه گذاری دارایی های بلندمدت و ،گيری درباره دارایی های جاری

شرکت ها ایفا می تامين مالی  مدیریت هاست که نقش مهمی در اختار سرمایه اکثر شرکتاصلی س ایجزابدهی یکی ا ز لذا 

 سودموجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ  ،ساختار مالی شرکت ها بدليل مزیت مالياتی وجود بدهی در. کند

افزایش  ، سببیفای تعهدات در سررسيدهر سهم می گردد و از سوی دیگر بدليل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ا

بدهی ها دارای از طریق تامين مالی  .می شودریسک مالی و در نتيجه کاهش قيمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام 

م ها انواع و اقسام وا ،هزینه های پرداختنی، حساب ها و اسناد پرداختنی :عبارتند از  اشکال برخی از این. اشکال مختلفی است

، و برخی بدهی های دیگر مانند حساب پرداختنی تلقی شدهمالی  ،برخی بدهی ها مانند وام بانکی و اوراق قرضه. و اوراق قرضه

انجام نتيجه  مشتریان و کارکنان درتامين کنندگان، در نتيجه معامالت با که هزینه های پرداختنی و بدهی های بازنشستگی 

بدیهی است که نحوه تامين مالی می تواند بر سود حسابداری و در . تلقی می شوندعملياتی  بدهی های بوجود آمده،عمليات 

 .نتيجه بر بازده مورد انتظار در بازارهای ناکارا تاثير داشته باشد

درک و آگاهی از اثرات تامين مالی بر بازده سهام شرکت، برای مدیران و افراد ذینفع، امری ضروری است چرا که از یک سو 

مدیران را در ایفای مسئوليت هایی از جمله تصميم گيری در انتخاب شيوه تامين مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت 

که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصميم گيری، 

 (.1831عرب،)آگاهی و دانش می دهد 

به بررسی کليه روش های  "ارتباط تامين مالی خارجی با بازده آتی سهام "و اسلوان در تحقيقی تحت عنوان  ریچاردسون

تامين مالی خارجی پرداختند و دریافتند که تغييرات خالص تامين مالی خارجی با بازده سهام مورد انتظار، یک رابطه منفی 

(آتی سهام تا حدی زیادی بستگی به ساختار سرمایه دارد   آن ها درنهایت دریافتند که   پيش بينی بازده. دارد
1 3002 

Richardson & Scott,.) 
به تجزیه تحليل اهرم پرداخته و تاثير اهرم مالی، اهرم بدهی ناشی از عمليات و اهرم کل را بر ( 1118)نيسيم و پنمن 

دهی ناشی از عمليات نسبت به اهرم مالی، تاثير بررسی کردند و به این نتيجه دست یافتند که اهرم ب P/Bسودآوری و نسبت 

 (.Nissim & Penman, 2003 .   1)دارد P/Bمثبت بيشتری بر سودآوری و نسبت 

در تحقيقی با عنوان کارایی تورم، سرمایه گذاری و اقتصاد در نقش منابع داخلی به بررسی موضوع تامين ( 1118)تاد و اگترن 

ا را به دو دسته تقسيم کرده اند، دسته اول شرکت هایی هستند که حساسيت اطالعات در آن ها شرکت ه. مالی پرداخته اند

بازارهای مالی را به واسطه انباشتن سودهای تحصيل شده کاهش می دهند و دسته دوم آن هایی که سود بدست آمده را در 

به این نتيجه رسيدند که استفاده از منابع  سود سهام، سرمایه گذاری جاری و به عنوان یک منبع تامين مالی بکار می برند و

 & Todd       8)داخلی باعث افزایش حساسيت بازارهای مالی، کاهش سطح کارایی سرمایه گذاری و کاهش بازده کل می گردد

Egtern ,2003    .) 

در این تحقيق این بود که پرسش وی . در آمریکا پرداخت( بدهی)به بررسی تامين مالی از راه استقراض  ( 1112)ماریلو کمپلو

آیا تامين مالی از طریق بدهی باعث ارتقا یا افت درعملکرد فروش محصوالت بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می شود؟ او 

مرکز صنعتی  12به طور تجربی به بررسی ارتباط درون صنعت بين نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطالعاتی که از 

زیاده روی و بی پروایی در . او دریافت که ميانه روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. ختدست یافت، پردا

                                                           
1
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   1112 )این خصوص کليه محصوالت فروش را تحت گونه ای ازعملکرد که با شکست مواجه می شود رهنمون می سازد 

mareloCompello ,.) 

اینکه آیا تامين مالی خارجی، بازده کمتری دارد در چهار کشور شرقی آسيا،  تحقيقی تحت عنوان ( 1112)دریفيلد و دیگران

محققين نتيجه گرفتند که همه بازده های منابع داخلی و خارجی تامين مالی . مالزی، اندونزی، کره و تایلند انجام دادند

آن ها . اثيرات تصادفی ارائه دادندآن ها مدلی را برای کشف ت. قانونمند نيست و گاهی اوقات این بازده ها تصادفی است

دریافتند که ميانگين بازده انواع گزینه های تامين مالی خارجی متقارن است و بازده  بدهی های بلند مدت بيشتراز وام های 

 (. ,Driffield et al 21112)کوتاه مدت است 

و بازده و سوددهی آتی شرکت ها را مورد بررسی  ارتباط بين فعاليت های تامين مالی برون سازمانی ( 1111)برادشو و همکاران

دو روش فوق برای ارزیابی مقادیر خالص وجه نقد ایجاد شده در فعاليت های تامين مالی، استفاده از داده های . قرار دادند

تاکيد انتخاب شده توسط شرکت ها ( بدهی یا سرمایه)گردش وجوه نقد بوده و به بررسی انواع    شيوه های تامين مالی 

همچنين آن ها در تحقيقاتشان عالوه بر بازدهی و سودآوری شرکت ها پيرامون تامين مالی. داشتند تحليل های پيش بينی  

یافته های این تحقيقات . سود درکوتاه مدت و بلند مدت، پيش بينی رشد و ارزش شرکت را نيز مورد تجزیه و تحليل قرار دادند

نسبتا با اهميت بين خالص تامين مالی و بازده سهام و سود دهی آتی شرکت ها بوده است ،بيانگر وجود یک ارتباط معکوس و  .  

(Brad Shaw et al,2006) 

 :واحدهای اقتصادی برای تامين منابع مالی مورد نياز خود، دو راهکار پيش رو دارندبيان می نماید ( 1831)فرامرزی 

 تامين مالی از محل منابع داخلی. 1

 لی از محل منابع خارجیتامين ما. 1

یعنی بجای اینکه سود بين سهامداران تقسيم شود، به منظور . تامين مالی از منابع داخلی در واقع استفاده از سود انباشته است

تامين مالی از منابع خارجی نيز از طریق انتشار سهام . کسب بازده بيشتر، در فعاليت های عملياتی شرکت بکار گرفته می شود

 .تقراض صورت می پذیردیا اس

تفاوت تامين مالی از طریق سهام و استقراض در این است که زمانی که شرکت منابع خود را از طریق استقراض تامين کرده 

است، باید تعهدات خود به بستانکاران را قبل از سهامداران پرداخت کند و دیگر اینکه پرداخت تعهدات به بستانکاران باعث 

 .تی می شودصرفه جویی ماليا

البته توجه به این نکته ضروری است . با توجه به موارد مذکور، شرکت ها عمدتا منابع خود را از محل استقراض تامين می کنند

چرا که چنانچه شرکت نتواند اصل و فرع بدهی را در . که این نوع تامين مالی از پرریسک ترین روش های تامين مالی است

 (.1831فرامرزی،)، عواقب نه چندان مطلوبی را به دنبال خواهد داشت سررسيد خود پرداخت نماید

حال مساله ای که مطرح می شود، این است که مناسب ترین روش تامين مالی شرکت ها به  گونه ای که بازده سهامداران 

است که در ادامه به برخی حداکثر شود چيست؟ تحقيقات در زمينه ساختار بهينه سرمایه، تئوری های زیادی را به وجود آورده 

 .از آن می پردازیم

 نظریه سنتی -

در این نظریه ادعا می شود که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان ارزش شرکت را از طریق استفاده مطلوب از بدهی 

ی به حقوق صاحبان این نظریه پيشنهاد می کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را با حفظ تناسب بده. افزایش داد

 :فرضيات زیر بنایی این نظریه به شرح زیر است. سهام کاهش دهد

 .تامين مالی صرفا از بدهی بلند مدت و انتشار سهام عادی انجام می شود. 1

تصميمات سرمایه گذاری شرکت ثابت است، بدین مفهوم که یا سهام منتشر می شود که اوراق قرضه بازخرید شود و یا . 1

 .رضه منتشر می شود که سهام عادی بازخرید شوداوراق ق
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 .هزینه های ورشکستگی و ماليات وجود ندارد. 8

در این نظریه ادعا می شود که اعتباردهندگان شرکت تا حد معينی از بدهی، عکس العمل نشان نداده ولی بعد ازآن خواهان 

تار مطلوب سرمایه نقطه ایست که هزینه سرمایه شرکت در این نظریه ساخ. بازده بيشتری نسبت به سرمایه گذاری خود هستند

طبق این نظریه، هزینه سرمایه به بافت سرمایه شرکت وابسته است و برای هر . در آن نقطه حداقل و ارزش شرکت حداکثر شود

 .شرکت یک بافت مطلوب سرمایه وجود دارد

ندگان بيشتر می شود و بنابراین ارزش شرکت بصورت رابطه در نظریه سنتی با افزایش ميزان بدهی، نرخ بهره مورد توقع وام ده

هر چه ميزان بدهی افزایش یابد، مخاطره مالی بيشتر می شود، لذا صاحبان سهام نرخ بيشتری را انتظار . متقابل خواهد بود

ورت رابطه خواهد در نظریه سنتی فرض بر این است که ماليات وجود ندارد، بنابراین ارزش شرکت در این حالت به ص. دارند

وفادار، )فرضيات ارائه شده توسط این نظریه، نقطه آغازی بر تئوری ها و نظریه های ارائه شده  بعدی توسط دیگران بود . شد

1831.) 

 نظریه مودیگلیانی و میلر -

شرکت بستگی نداشته و  مودیگليانی و ميلر با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت ها به درجه اهرم مالی

همچنين در شرایط خاص، ارزش یک شرکت بدون توجه به تامين مالی از طریق وام یا انتشار . در تمامی سطوح ثابت است

با توجه به نقش بازار    نمی توان با تغيير ساختار سرمایه، ارزش شرکت را باال برد و به عبارتی ارزش . سهام یکسان است

 .اهرم مالی و ساختار سرمایه آن استشرکت مستقل از درجه 

تقسيم ساختار سرمایه شرکت ميان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بين : مودیگيليانی و ميلر اینگونه استدالل نمودند که اوال

فروشد و سایر منابع تامين مالی اهميتی ندارد زیرا عمال با انتشار دارایی مالی، شرکت دارایی های واقعی خود را به مردم می 

تفاوتی ندارد که دارایی های خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزای کوچکتر تقسيم کرده و تکه تکه به مردم 

. در هر حال جمع اجزا باید برابر کل باشد به همين خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد. عرضه دارد

وانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه ای را به سرمایه گذاران می ت: ثانيا

 .حالت اول برگردانند

ژ   در غير اینصورت امکان آربيترا. اگر دو شرکت از هر نظر بجز ساختار سرمایه شبيه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد 

ایزدی نيا و )که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد این عمل موجب خواهد شد . وجود دارد

 (.1833دستجردی،

 هزینه های ورشكستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر -

وقتی نسبت بدهی به سهام از حد معينی تجاوز . شرکت اهرمی نسبت به شرکت غيراهرمی احتمال ورشکستگی بيشتری دارد

در نتيجه بر ارزش شرکت و . شکستگی بيشتر می شود و هزینه مورد انتظار ورشکستگی افزایش  می یابدکرد ضریب احتمال ور

اگر مساله ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی ها و یا ورشکستگی آن مطرح باشد، . هزینه سرمایه آن تاثير منفی خواهد گذاشت

کت ها مجبور می شوند در بسياری از موارد از اجرای طرح تصميمات مربوط به تامين مالی اهميت بيشتری پيدا می کند و شر

در نتيجه کسی حاضر نيست . های سرمایه گذاری چشم پوشی کنند و سعی می کنند تا قدرت نقدینگی شرکت را حفظ کنند

 (.منبع همان. )در شرکتی که احتمال ورشکستگی برای آن متصور است سرمایه گذاری کند

 1هزینه های نمایندگی-

انتظار دارند که امنيت سرمایه هاشان در شرکت تضمين شود و خطرات ورشکستگی و از بين ( طلبکاران شرکت)دهندگان وام 

 .رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد

و مدیران موجب شود که بخاطر ( سهامداران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان)درواقع تضاد منافع بين سرمایه گذاران  

قوق سرمایه گذاران کنترل هایی بر نحوه مدیریت وضع شود و محدودیت هایی را در مفاد قراردادهای وام یا اعتبار رعایت ح

                                                           

1. Static Trade-off Theory 
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. ایجاد کنند و از مدیریت می خواهند با قراردادهای جبرانی و پاداشی و  تشویق های الزم بازده سرمایه آن ها را تضمين کند

فه جویی مالياتی بعد از یک حد معين به علت باال رفتن هزینه های نمایندگی هر چقدر ميزان بدهی افزایش یابد ميزان صر

از جمله محدودیت هایی که می تواند به شرکت تحميل شود نگهداری وجه نقد بيشتر، محدودیت در پرداخت . می یابد کاهش

شد، کنترل ميزان بدهی شرکت و سود سهام، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ار

 (.1833ایزدی نيا و دستجردی،)فشار برای پایين آوردن هزینه های توليد و اجرایی و طرح های سرمایه گذاری می باشد 

 تئوری موازنه ایستا یا پایدار -

ه های ورشکستگی از سوی دیگر، هزین. براساس این تئوری، مزیت مالياتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد

لذا ساختار سرمایه شرکت در واقع . احتمالی ناشی ازعدم ایفای بموقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می دهد

توازن بين مزیت های مالياتی بدهی و هزینه های ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی می باشد که نهایتا این دو عامل خنثی 

به عبارت دیگر طبق این تئوری (.  1 بریلی و مایزر)ده بهينه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود کننده یکدیگر، به استفا

عبداهلل )فرض می شود که شرکت یک نسبت بدهی مورد نظر و مطلوب را تعيين کرده و کم کم به سوی آن حرکت می کند 

 (. 1818زاده، 

اول این که، این تئوری معموال استقراض متعادل را با تکيه بر مفاهيم . تچندین مساله در مورد تئوری موازنه ایستا مطرح اس

بسياری از افرادی که در امور تجاری به فعاليت مشغولند، بدون شک مزایای مالياتی استقراض را قبول . بدیهی توجيه می کند

ین که، تجزیه تحليل های مرتبط  با هزینه های دوم ا. دارند و براین باورند که بدهی باالتر می تواند منجر به هزینه  بيشتر شود

ازآن جا که این هزینه برای . ناشی از اهرم مالی، پيش بينی آزمون پذیری را در قالب تئوری موازنه ایستا فراهم نمی آورد

عمل شرکت هایی که دارای فرصت های رشد و دارایی های نامشهود قابل مالحظه هستند، بسيار خطرناک می باشد، لذا در 

با فرض ثابت بودن سایر )باید مشاهده شود شرکت هایی به حد بلوغ رسيده اند به دليل نگهداری دارایی ثابت بسيار زیاد 

، در مقایسه با شرکت های در حال رشد که دارای هزینه تحقيق و توسعه و هزینه های تبليغاتی باالیی هستند، از (شرایط

به نظر  می رسد تئوری موازنه ایستا ممکن است توسط مطالعاتی که واکنش قيمت . استقراض بيشتری استفاده  می نمایند

اسماعيل زاده )سهام را نسبت به صدور اوراق بهادار، بازخرید یا مبادله این اوراق مورد بررسی قرار داده اند، پشتيبانی شود 

 (.1838مقری،

 3نظریه عدم تقارن اطالعات -

به سرمایه گذاران اطالعات بيشتری را در مورد آینده شرکت دارند که این پدیده را اطالعات  بر اساس این نظریه، مدیران نسبت

بنابراین چون مدیران نسبت به آینده شرکت دارای اطالعات بيشتری هستند، هنگامی که آینده شرکت را . نامتقارن می نامند

رکت با خود شریک کنند از این رو نيازهای مالی خوب می بينند نيازی نمی بينند که اشخاص دیگری را در سود آینده ش

اما در صورتی که مدیران پيش بينی مساعدی در مورد آینده شرکت نداشته . شرکت را از طریق بدهی تامين مالی می کنند

های بنابراین اعالن عرضه سهام بوسيله شرکت . باشند آن گاه نيازهای مالی شرکت را از طریق انتشار سهام برطرف می کنند

شناخته شده، معتبر و مشهور که به مرحله بلوغ و اشباع رسيده اند و برای تامين مالی راه های زیادی پيش رو دارند بدان معنی 

 (.1833ایزدی نيا و دستجردی،)است که مدیران، آینده شرکت را چندان روشن و درخشان نمی بينند 

 (رجیحیتئوری ت) تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی -

بر اساس این تئوری، شرکت ها در تامين منابع مالی مورد نياز خود، سلسله مراتبی را که پيامد وجود اطالعات نامتقارن است، 

بر اساس این تئوری شرکت ها روش های تامين مالی داخلی را به خارجی ترجيح می دهند و در صورت نياز به . طی می کنند

از دالیلی که مدیران را ترغيب به این نوع تامين مالی می . به انتشار سهام مرجح می دانند تامين مالی خارجی، استقراض را

تامين مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگيری می کند و در صورتی که نياز . کند،  می توان به هزینه های انتشار اشاره کرد

                                                           
7. Brili & Mayers 

4. Pecking order Theory of Financing Choice 
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از طرف دیگر، تامين مالی از طریق سهام، . اتب کمتر از سهام استبه تامين مالی خارجی باشد، هزینه انتشار اوراق بدهی به مر

 (.1832مشایخ و شاهرخی، )ممکن است منافع سهامداران قبلی را کاهش دهد

زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود . در این تئوری، هيچ ترکيب بهينه ای از انواع بدهی و سهام از قبل تعریف نشده و وجود ندارد

لذا نسبت بدهی هر شرکتی نيازهای انباشته آن شرکت . یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. ارجیداخلی و خ: دارد

 می سازد  برای تامين مالی خارجی را منعکس

 :این تئوری بازتاب های مهمی را به دنبال دارد که از مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد

 .طلوب وجود نداردبرای شرکت ها نسبت بدهی م. 1

 .شرکت های سودآور، معموال کمتر به استقراض روی می آورند. 1

 .شرکت ها متمایل به انباشت وجه نقد هستند. 8

 :تئوری هزینه های نمایندگی که براساس این تئوری، در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می شود

با استناد به . تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه شرکت( 1هام تضاد منافع بين مدیران و صاحبان س( 1 

همين تئوری  می توان با ایجاد توازن بين مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب و 

 (.1831باقرزاده، )بهينه سرمایه دست پيدا کرد 

 شناسی تحقیق روش-1

 روش تحقیق -

تحقيق حاضر، تحقيق توصيفی مبتنی بر تحليل رگرسيون است که براساس روش تحليل ترکيبی  داده ها به بررسی موضوع 

 .مورد مساله می پردازد

 مدل مفهومی تحقیق-

 :به صورت زیر ارائه می شود 1118مدل تحقيق با توجه به مدل نيسيم و پنمن در سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

     

 

  
 مدل مفهومی تحقیق-1نمودار 

 متغیر های تحقیق -

 متغیر مستقل-

 :متغير مستقل به شرح زیر در نظر گرفته شده است 8در این تحقيق 

 اهرم بدهي عملياتي

 اهرم بدهي قراردادي

 اهرم بدهي برآوردي

بازده آتي حقوق 

 صاحبان سهام

بازده جاري حقوق 

 صاحبان سهام
تغييرات اهرم  اهرم كل

 بدهي برآوردي

تغييرات اهرم 

هي قرارداديبد  

تغييرات اهرم 

 بدهي عملياتي
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 . از تقسيم بدهی عملياتی بر خالص دارایی عملياتی به دست می آید: 3 اهرم بدهی عملياتی( 1

 . ياتی قراردادی بر خالص دارایی عملياتی به دست می آیداز تقسيم بدهی عمل:  11 اهرم بدهی عملياتی قراردادی( 1

 . از تقسيم بدهی عملياتی برآوردی بر خالص دارایی عملياتی به دست می آید:  11 اهرم بدهی عملياتی برآوردی( 8

 .از تفاوت دارایی عملياتی و بدهی عملياتی به دست می آید: خالص دارایی عملياتی 

 وابسته  متغیر-

مورد  ،درمدل FROCEسهام می باشد که با عالمت اختصاری حقوق صاحبان بازده آتی ، ته در تحقيق حاضرمتغير وابس

 .آزمون قرار خواهد گرفت

 .از تقسيم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام سال آتی به دست می آید( : FROCE) سهامحقوق صاحبان بازده آتی 

 و نمونه تحقیق جامعه آماری -

 .می باشدتهران  کليه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،يق حاضرجامعه آماری تحق 

 

 :به طور خالصه شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب شدند که شرایط زیر را دارا باشند

 .موسسات مالی نباشند .1

آن ها کامل و در  به طور متمادی در بورس اوراق بهادار تهران حاضر باشند و اطالعات 1831الی  1831طی سال های  .1

 .دسترس باشد

 .، مثبت باشدحقوق صاحبان سهام و همچنين خالص دارایی عملياتی این شرکت ها در تمامی دوره های مورد بررسی .8

 روش گردآوری اطالعات -

از طریق مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته  ،داده های مورد نياز پژوهش جهت آزمون فرضيه ها

اطالعات مربوط به مبانی نظری و . گردآوری شده است شده در بورس اوراق بهادار تهران و نيز نرم افزار شرکت تدبيرپرداز

 .تئوریک تحقيق نيز بصورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب مقاالت فارسی و التين گردآوری شده است

 : ها هداد لیو تحل هیتجزروش  -8

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یشرکت ها اهرم بدهی عملياتی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام یرابطه  بررسیدر این تحقيق به 

و  انسیوار یناهمسان ليو تحل هیبه تجز یآمار یو پس از آن با استفاده از آزمون ها شدهابتدا آمار توصيفی ارائه . شود یتهران پرداخته م

 یدار یمعن یو بررس قيتحق ندیحاصل از فرآ یونيرگرس یالگو ليو تحل هیشود و بعد با تجز یپرداخته م قيتحق یداده ها یستگهمب

 . گردد یم اتيرد فرض ای دیياقدام به تا رهايمتغ بیو ضرا ونيمدل رگرس

 آمار توصیفی-

آماره های . استشده  آورده 1خالصه ویژگی های آمار توصيفی مربوط به متغيرهای مورد استفاده در این تحقيق در جدول  .

شاخص های پراکندگی شامل واریانس، انحراف  معيارهای مرکزی شامل ميانگين، ميانه و گزارش شده دربرگيرنده شاخص ها و

 . این تحقيق می باشد معيار و چولگی متغيرهای مورد استفاده در

                                                           
9
. Operating Liability Leverage(OLLEV) 

10. Contractual Operating Liability Leverage(COLLEV) 

11. Estimated Operating Liability Leverage(EOLLEV) 
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 آمار توصیفینتایج -1جدول  

FROCE :بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

 

ROCE :سال جاری  بازده حقوق صاحبان سهام 

 TLEV :اهرم کل 

 OLLEV اهرم بدهی عملياتی 

 COLLEV :اهرم بدهی عملياتی قراردادی 

 EOLLEV :اهرم بدهی عملياتی برآوردی 

 OLLEV :تغييرات اهرم بدهی عملياتی 

 COLLEV :تغييرات اهرم بدهی عملياتی قراردادی 

 EOLLEV : تغييرات اهرم بدهی عملياتی برآوردی 

 

 

 آزمون فرضیه های تحقیق- 

 چولگی انحراف معيار ميانگين تعداد متغيرها

خطای 

تاندارد اس

 ضریب چولگی

 کشيدگی

خطای 

استاندارد 

ضریب 

 کشيدگی

 حداکثر حداقل

بازده آتی حقوق 

 صاحبان سهام
222 8 38/1  1/321 

11/1 2 

 
1/11  882/181 1/111 11/1-  11/131 

بازده حقوق صاحبان 

 سال جاری  سهام
222 8111/1  

1/ 2  

 

1/883 

 
1/11  13/181 1/111 11/1-  8/313 

1113/1 222 اهرم کل  
1/111 

 

1/ 23 

 
1/11  11/18  1/111 11/1  

11/ 81 

 

1113/1 222 اهرم بدهی عملياتی  
1/231 

 

11/838 

 
1/11  112/131 1/111 18/1  

13/ 1  

 

اهرم بدهی عملياتی 

 قراردادی
222 2323/1  

1/811 

 

11/311 

 
1/11  11 /112 1/111  2/1-  

1 /132 

 

اهرم بدهی عملياتی 

 برآوردی
222 1183/1  

1/111 

 

3/ 88 

 
1/11  111/138 1/111 11 /1  

 /813 

 

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی
222 1118/1-  

1/131 

 

- /18  

 
1/11  131/ 12 1/111 11/8 -  

11/181 

 

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی قراردادی
222 1111/1-  

1/332 

 

-1/ 11 

 
1/11  11 /111 1/111 13/88-  

11/131 

 

تغييرات اهرم بدهی 

 ياتی برآوردیعمل
222 1121/1  

1/811 

 

 /121 

 
1/11  31/ 21 1/111 11/1-   /1 2 
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 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها-
 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها -2جدول 

 

 متغيرها

ی بازده آت

حقوق 

صاحبان 

 سهام

بازده 

جاری 

حقوق 

صاحبان 

 سهام

 اهرم کل

اهرم 

بدهی 

 عملياتی

اهرم بدهی 

عملياتی 

 قراردادی

اهرم 

بدهی 

عملياتی 

 برآوردی

تغييرات 

اهرم 

بدهی 

 عملياتی

تغييرات 

اهرم 

بدهی 

عملياتی 

قرارداد

 ی

تغييرات 

اهرم بدهی 

عملياتی 

 برآوردی

بازده آتی حقوق صاحبان 

 سهام

بستگی ضریب هم

 پيرسون

 معنی داری

11/1         

بازده جاری حقوق 

 صاحبان سهام

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 معنی داری

131/1- 

 

121/1 

11/1        

 اهرم کل

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 معنی داری

821/1 

111/1 

111/1- 

338/1 
11/1       

 اهرم بدهی عملياتی

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 معنی داری

111/1 

131/1 

118/1 

123/1 

111/1 

111/1 
11/1      

اهرم بدهی عملياتی 

 قراردادی

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 

 معنی داری

111/1 

318/1 

111/1- 

311/1 

113/1 

111/1 

 38/1 

111/1 
11/1     

اهرم بدهی عملياتی 

 برآوردی

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 معنی داری

111/1 

1 3/1 

112/1 

11 /1 

111/1 

282/1 

11 /1 

111/1 

821/1 

111/1 
11/1    

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 معنی داری

111/1- 

313/1 

128/1- 

111/1 

11 /1 

121/1 

211/1 

111/1 

211/1 

111/1 

  1/1 

111/1 
11/1   

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی قراردادی

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 معنی داری

111/1- 

131/1 

121/1- 

111/1 

11 /1 

1 1/1 

 32/1 

111/1 

 31/1 

111/1 

831/1 

111/1 

 3 /1 

111/1 
11/1  

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی برآوردی

ضریب همبستگی 

 پيرسون

 معنی داری

112/1 

312/1 

118/1- 

11/1 

111/ 

311/1 

221/1 

111/1 

21 /1 

111/1 

111/1 

111/1 

811/1 

111/1 

11 /1 

111/1 
11/1 

 

ه می شود، با توجه به تعداد زیاد داده ها و وجود همبستگی ناقص، فرض نرمال بودن داده ها همانطورکه در جدول باال مالحظ

 .پذیرفته می شود

 

 

 بررسی ناهمسانی واریانس -

 :در این آزمون فرضيه ها به صورت زیر تعریف می شوند

: H0  همسانی واریانس 

H1 : ناهمسانی واریانس 
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به این صورت که اگر احتمال . می توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد یا خيربراحتی ( فيشر)  Fبا استفاده از آماره 

پذیرفته شده و لذا همسانی واریانس  H0باشد، فرضيه ( آلفا)بيشتر از سطح خطا F  (Prob (F- Static)  )مربوط به آماره 

شد برای رفع آن می توان از روش در صورتيکه خالف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته با. پذیرفته می شود

 . استفاده کرد( GLS)کمترین مجذورات تعميم یافته 

نتایج آزمون ناهمسانی . استفاده شده است White)) وایتآزمون از  ،برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جمالت اخالل

 :به شرح جدول زیر می باشد وایت،واریانس 
  وایتنتایج آزمون ناهمسانی   -3جدول 

 احتمال مقدار آماره شرح

F-statistic 216 2131 1611111 

Obs*R-squared 1 161312 1611111 

 

درصد معنادار است، بنابراین فرض همسانی واریانس رد شده و ناهمسانی  2با توجه به اینکه آماره این آزمون ها در سطح 

 .واریانس جمالت اخالل پذیرفته می شود

 بررسی خود همبستگی -

فرضيه ها به صورت زیر  و  واتسون استفاده می شود -از آماره دوربين  ،منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل به

 :تعریف می شوند

: H0  عدم خود همبستگی 

H1: وجود خود همبستگی 

یعنی عدم وجود  ،H0رضيه فقرار بگيرد  162تا  162در بازه دوربين واتسون چنانچه آماره به عنوان یک قاعده تجربی، 

با توجه به آماره به . می باشد 1632برابر   -1این آماره براساس یافته های جدول . می شود همبستگی بين باقيمانده پذیرفته

 . داردنکه در این مدل همبستگی وجود  نشان دادمی توان پذیرفته شده و  H0ه، فرض دست آمد

 

   و آزمون هاسمن Fآزمون -

ن برابری ضرایب عرض از مبدا مقاطع مختلف و آزمون هاسمن نيز به منظور تبيين مدل اثرات ثابت و به جهت آزمو Fآزمون 

 . نشان داده شده است   -2و   - اثرات تصادفی مورد برآورد قرار گرفته اند که نتایج این دو آزمون در جدول شماره 

 ≥ p-value)برابر با صفر می باشد، فرض صفر رد شده  ليمر   Fبه دست آمده از آزمون  p-valueبا توجه به اینکه مقدار 

 :ليمر به شرح زیر می باشد  F فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون . شودهای تابلویی پذیرفته میو روش داده(  0.05

Ho : روش داده های تلفيقی 

H1 :روش داده های تابلویی 

 لیمر Fآزمون 4جدول 

 p-value ليمر  Fآماره

 621 1611 

 

به دست آمده از آزمون هاسمن که برابر با صفر می باشد، فرض صفر آزمون هاسمن نيز رد شد   p-valueبا توجه به مقدار 

(p-value ≤ 0.05  )شودو روش اثرات ثابت پذیرفته می. 

 :به شرح زیر می باشد هاسمن فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون  

Ho : روش اثرات تصادفی 

H1 : ثابتروش اثرات 
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 آزمون هاسمن 5جدول 

 p-value آماره هاسمن

12613 1611 

 

 (فرآیند آزمون فرضیه ها)تحلیل رگرسیون -

که خالصه نتایج حاصل با استفاده  است برای آزمون فرضيه ها از روش رگرسيون با استفاده از داده های ترکيبی استفاده شده

 .بيان دیگر رابطه زیر مورد آزمون قرار گرفته استبه . ، در جدول زیر آمده است Eviewsاز نرم افزار 

 

FROCE = α0 +  α1 ROCE  + α2 TLEV +  α3 OLLEV  + α4 COLLEV +  

α5 EOLLEV +  α6  OLLEV  + α7  COLLEV  + α8  EOLLEV  + ε 
 

 

 :در این مدل

FROCE  =بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

 ROCE  =بازده جاری حقوق صاحبان سهام 

TLEV  = اهرم کل 

OLLEV  = اهرم بدهی عملياتی 

 COLLEV = اهرم بدهی عملياتی قراردادی 

EOLLEV  = اهرم بدهی عملياتی برآوردی 

 OLLEV  =تغييرات اهرم بدهی عملياتی 

  COLLEV  =تغييرات اهرم بدهی عملياتی قراردادی 

 EOLLEV  = بدهی عملياتی برآوردیتغييرات اهرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی6جدول 

 سطح معناداری نوع رابطه pمقدار  tآماره  خطای استاندارد ضریب متغير مستقل
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 1111/1  / 2312  111111/1 111113/1 عرض از مبداء
 مثبت

 معنادار
32% 

  بازده حقوق صاحبان سهام

 سال جاری
 _ بی معنا 8118/1 -311228/1 111181/1 -111181/1

 1111/1 181883/1 113331/1 111181/1 اهرم کل
 مثبت

 معنادار
32% 

 1121/1 311138/1 111311/1 31111/1  اهرم بدهی عملياتی
 مثبت

 معنادار
32% 

اهرم بدهی عملياتی 

 قراردادی
213211/1 1181 2/1 33 832/1 1181/1 

 مثبت

 معنادار
32% 

اهرم بدهی عملياتی 

 برآوردی
 _ بی معنا 3338/1 -111311/1 133132/1 -112881/1

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی
 18111/1 138111/1 3 12 1/  1111/1 

 مثبت

 معنادار
32% 

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی قراردادی
833313/1 138321/1 121183/  1111/1 

 مثبت

 معنادار
32% 

تغييرات اهرم بدهی 

 عملياتی برآوردی
 _ بی معنا 1111/1 113112/1 133831/1 123113/1

 ضریب تعيين 
ضریب تعيين 

 تعدیل شده

انحراف از ميانگين 

 رگرسيون
احتمال آماره  Fآماره ی 

F 
 واتسون-دوربين 

D-W 

 16338811 16111 11112 36 181 1611 11 1 161 1 161113 آماره های وزن دار

 16322211-- -- -- --   1613111 آماره های بدون وزن

 

 Fمربوط به آماره   P-Valueمقدار  مشاهده می شود که 1به شرح جدول  رگرسيونبا توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل 

(prob (F-statistic)) که مدل  استآن  بوده و حاکی از 16111، برابر است     بودن کل رگرسيون  که بيانگر معنی دار

R تعدیل شده  ضریب تعيين. ی باشدم درصد معنادار 32درسطح اطمينان 
بوده و بيانگر این مطلب است  11 1 161برابر  2

که نشان دهنده قدرت توضيح دهندگی  از تغييرات متغير وابسته با متغيرهای مستقل مدل قابل تبيين است%  1که تقریباً 

 . خوبی از این رگرسيون است

 آزمون فرضیه اصلی -

رابطه معناداری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سهام  حقوق صاحبانه آتی و بازد یعملياتبدهی بين اهرم 

 .وجود دارد

H0 : رابطه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سهام حقوق صاحبان و بازده آتی  بدهی عملياتیبين اهرم

                                                 H0: βi = 0 .داردنمعناداری وجود 

H1 : رابطه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سهام حقوق صاحبان و بازده آتی  بدهی عملياتیبين اهرم

                                                  H1: βi ≠ 0 .معناداری وجود دارد
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 (Prob)و عدد معناداری  1631ب متغير مستقل اهرم بدهی عملياتی برابر با مالحظه می شود، ضری 1همانگونه که در جدول 

درصد  2این متغير، نتایج نشانگر معنی داری این ضریب در سطح خطای  p-Valueو tبا توجه به آماره . می باشد 16112آن 

ان سهام شرکت های پذیرفته شده و بازده آتی حقوق صاحب بدهی عملياتیاهرم بين  این یافته ها نشان می دهد که. می باشد

 .تحقيق پذیرفته می شود اصلیفرضيه  H1و در نتيجه فرض در بورس اوراق بهادار، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 آزمون فرضیات فرعی- 

 :آزمون فرضیه فرعی اول

بورس اوراق بهادار تهران شرکت های پذیرفته شده سهام  حقوق صاحبانو بازده آتی قراردادی  یعملياتبدهی بين اهرم 

 .رابطه معناداری وجود دارد

 :و برای آزمون این مطلب، فرضيه صفر و یک به صورت زیر تعریف شده است

H0:  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سهام حقوق صاحبان و بازده آتی  بدهی عملياتی قراردادیبين اهرم

 .داردنرابطه معناداری وجود تهران 

H1:  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سهام حقوق صاحبان و بازده آتی قراردادی  بدهی عملياتیبين اهرم

 .رابطه معناداری وجود داردتهران 

و عدد معناداری  1633مالحظه می شود، ضریب متغير مستقل اهرم بدهی عملياتی قراردادی برابر با 1همانگونه که در جدول 

(Prob)  با توجه به آماره . می باشد 16118آن tوp-Value   این متغير، نتایج نشانگر معنی داری این ضریب در سطح خطای

قراردادی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت  بدهی عملياتیاهرم بين  این یافته ها نشان می دهد که. درصد می باشد 2

تحقيق  فرعی اولفرضيه  H1و در نتيجه فرض معناداری وجود دارد های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و

 .پذیرفته می شود

 :آزمون فرضيه فرعی دوم 

رابطه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سهام  حقوق صاحبانو بازده آتی برآوردی  یعملياتبدهی بين اهرم 

 .معناداری وجود دارد

H0:  شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سهام  حقوق صاحبانو بازده آتی وردی برآ یعملياتبدهی بين اهرم

 .داردنرابطه معناداری وجود 

H1:  شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سهام  حقوق صاحبانو بازده آتی برآوردی  یعملياتبدهی بين اهرم

 .رابطه معناداری وجود دارد

و عدد  -16111مالحظه می شود، ضریب متغير مستقل اهرم بدهی عملياتی برآوردی برابر با  1دول همانگونه که در ج

این ضریب در  بی معنا بودناین متغير، نتایج نشانگر  p-Valueوt با توجه به آماره . می باشد 16333آن  (Prob)معناداری 

 یعملياتبدهی اهرم بر عدم وجود رابطه معنادار بين مبنی  H0براساس این  یافته ها، فرض . درصد می باشد 2سطح خطای 

تحقيق پذیرفته می  فرعی دومفرضيه  H0 و در نتيجه فرضشرکت ها پذیرفته شده سهام  حقوق صاحبانو بازده آتی برآوردی 

 .شود

 :آزمون فرضیه فرعی سوم

 .می شود یعملياتبدهی اهرم سهام و  حقوق صاحبانسهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی  حقوق صاحبانبازده جاری 

 :فرضيه صفر و یک به صورت زیر تعریف می شود

H0:  می شودن یعملياتبدهی سهام و اهرم  حقوق صاحبانسهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی  حقوق صاحبانبازده جاری. 

H1:  می شود یعملياتدهی بسهام و اهرم  حقوق صاحبانسهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی  حقوق صاحبانبازده جاری. 

و عدد   -1631مالحظه می شود، ضریب متغير مستقل بازده جاری حقوق صاحبان سهام برابر با  1همانگونه که در جدول 

داری این ضریب در  امعنعدم این متغير، نتایج نشانگر   p-Valueوt با توجه به آماره . می باشد 16811آن  (Prob)معناداری 
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سهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی  حقوق صاحبانبازده جاری  این یافته ها نشان می دهد که.باشددرصد می  2سطح خطای 

 .می شود تحقيق پذیرفته فرعی سومفرضيه  H0 و درنتيجه فرض می شودن یعملياتبدهی اهرم  سهام و حقوق صاحبان

 :آزمون فرضيه فرعی چهارم

 .می شود یعملياتبدهی سهام و اهرم  نحقوق صاحباموجب تعدیل رابطه بازده آتی  اهرم کل

H0 : می شودن یعملياتبدهی سهام و اهرم  حقوق صاحباناهرم کل موجب تعدیل رابطه بازده آتی. 

H1 : می شود یعملياتبدهی سهام و اهرم  حقوق صاحبانرابطه بازده آتی تعدیل اهرم کل موجب. 

 16111آن  (Prob)و عدد معناداری   1618ل اهرم کل برابر با مالحظه می شود، ضریب متغير مستق 1همانگونه که در جدول 

. درصد می باشد 2این متغير، نتایج نشانگر معنی داری این ضریب در سطح خطای  p-Valueوt با توجه به آماره . می باشد

و  می شود یعملياتبدهی سهام و اهرم  حقوق صاحبانموجب تعدیل رابطه بازده آتی  اهرم کل این یافته ها نشان می دهد که

 .تحقيق پذیرفته می شودفرعی چهارم فرضيه  H1در نتيجه فرض

 معادله خروجی مدل تحقیق

مالحظه می شود، متغيرهای اهرم بدهی عملياتی، اهرم بدهی عملياتی قراردادی، اهرم کل، 1همانگونه که در جدول 

ی رابطه مثبت و معناداری با بازده آتی حقوق صاحبان تغييرات اهرم بدهی عملياتی و تغييرات اهرم بدهی عملياتی قرارداد

 :دارند که با توجه به معناداری متغيرها و نوع رابطه آن ها، معادله کلی خروجی مدل تحقيق به صورت زیر ارائه می شود

FROCE = α0  + α2 TLEV +  α3 OLLEV  + α4 COLLEV  +  α6  OLLEV    + α7  COLLEV   

 + ε 

  گیری نتیجه- 

معموال یکی از اساسی ترین و مهمترین بخش هر تحقيقی، نتيجه گيری و ارائه راهکار جهت بهبود بخشيدن به مسئله ای است 

اميد است گامی هرچند کوچک در اعتالی دانش مدیریت مالی و کمک به سرمایه . که تحقيق جهت آن طراحی شده است

 .ته باشيمگذاران و تصميم گيرندگان این حوزه از دانش برداش

 اصلیتشریح نتایج آزمون فرضیه 

 .سهام رابطه معناداری وجود دارد حقوق صاحبانو بازده آتی  یعملياتبدهی بين اهرم 

و بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های  بدهی عملياتیاهرم بين  کهیافته های بدست آمده از آزمون فرضيه فوق نشان داد 

 .دار، رابطه مثبت و معناداری وجود داردپذیرفته شده در بورس اوراق بها

بدهی % 3 این نتایج بيانگر این مطلب است که با توجه به اینکه ترکيب بدهی شرکت های نمونه ی مورد بررسی متشکل از 

سهام  حقوق صاحبانبدهی های مالی بوده است، رابطه مستقيمی بين اهرم بدهی عملياتی و بازده آتی % 21های عملياتی و 

، در تحقيقات 1118نيسيم و پنمن . که می توان دليل آن را به  بی بهره بودن این بدهی ها نسبت داد ها وجود دارد شرکت

. خود دریافتند که تامين مالی از طریق بدهی های عملياتی تاثير مثبت و معناداری بر سودآوری آتی سهامداران خواهد گذاشت

تامين رابطه منفی بين دریافتند که ، 1111و همکاران  برادشو ،1118همکاران ن و ریچاردسودر تحقيقات پيرامون تامين مالی، 

ها درنهایت دریافتند که پيش بينی بازده آتی سهام تا  آن. وجود دارد مالی خارجی با بازده سهام و سوددهی آتی شرکت ها

تيجه رسيد که اخذ وام تاثير مطلوبی بر در تحقيق خود به این ن 1811دالوری . حدی زیادی بستگی به ساختار سرمایه دارد

، نيز در تحقيق خود به این نتيجه رسيد که انتشار سهام و افزایش 1831 عبادی دولت آبادی. بازده حقوق صاحبان سهام ندارد

 .سرمایه نسبت به اخذ وام تاثير بيشتری بر بازده سهام دارند

 نتیجه گیری کلی تحقیق -

تشویق می کند تا منابع خود را در فعاليت مشخصی بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعاليت آنچه تامين کنندگان مالی را 

بنابراین می توان . چرا که عملکرد مطلوب، افزایش ارزش شرکت ها و در نتيجه افزایش ثروت مالکان منابع را در پی دارد. است

صميم گيری مدیران شرکت های سهامی را تصميمات در راستای افزایش ثروت سهامداران، یکی از اصلی ترین حوزه های ت
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 ها دارد و به تصميم گيری در مورد چگونگی تامين مالی نقش به سزایی در تغيير ارزش شرکت. مربوط به  تامين مالی برشمرد

 . عنوان چالشی برای مدیران به شمار می رود

سهامداران را خشنود نموده و موجب  ،ر می افزایدبر اعتبار مدی ،می دهد یک تامين مالی مطلوب ارزش شرکت را افزایش

از  ،گرددمی  از طرفی تامين مالی نامطلوب که موجب خروج جریانات خالص نقدی از شرکت. شودشرکت می  افزایش اعتبار

 و حتی ممکن است به ورشکستگی و پایان ارزش شرکت کاسته و با نارضایتی سهامداران و کاهش اعتماد به مدیر همراه است

ها و حقوق صاحبان سهام و در نهایت ساختار  ميزان بدهی مستقيمی بر  تاثير مالی  چگونگی تامين. فعاليت شرکت منجر گردد

 .دارد سرمایه شرکت

و اقالم مربوط به حقوق ( کوتاه مدت و بلندمدت)از لحاظ تئوریک، ساختار سرمایه هر واحد انتفاعی، ترکيبی از انواع بدهی 

عموما مدیران واحدهای انتفاعی، با توجه به شرایط اقتصادی و سياست های مدیریتی، تمایالت . می باشدصاحبان سرمایه 

بدین صورت که گروهی از مدیران به دليل وجود . متنوع و مختلفی در خصوص ترکيب ساختار سرمایه از خود نشان می دهند

وهی دیگر با کاهش نسبت بدهی در ترکيب ساختار سرمایه، به مزایای مالياتی، به استقراض و افزایش بدهی تمایل داشته و گر

 .دنبال کاهش  هزینه های ورشکستگی و تحت کنترل داشتن این هزینه ها می باشند

این بدان معناست که وجود طيف فکری در گزینش اجزای ساختار سرمایه با توجه به مزایا و معایب هر کدام از این ساختارها، 

مواره دستيابی به ساختار سرمایه بهينه جهت حداکثر نمودن سودآوری واحدهای انتفاعی، مدیران را در قابل تصور بوده و ه

 .تصميم گيری های مربوط به آن به چالش کشانده است
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