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 چکیده

ساختار سرمایه در کشورهای توسعه یافتهه مهورد مطالعهه    . یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی تعیین شکل ساختار سرمایه است

دانش و اطالعات حوزه ساختار سرمایه در کشور ایران بر پایهه مطالعهات انجهام شهده در     . شده استقرار گرفته و تئوری هایی مطرح 

های بدهی به عنهوان معیهار   از نسبت 1002در تحقیق حاضر، مطابق با تحقیق جینر و ریورت در سال . کشورهای توسعه یافته است

برای مطالعه این متغیرهها از ضهریت تغییهرات    . ن مطالعه شده استساختار سرمایه استفاده شده و تاثیر آن بر قیمت سهام بر روی آ

تها   2831شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تههران در بهازده سهالهای     221نمونه آماری تحقیق را . آنها استفاده شده است

وراق بهادار تهران انتخاب شهده  تشکیل داده است که به صورت تصادفی از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس ا 2838

داده ههای تحقیهق از منهاب     . روش تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس روش اجرا با روش همبستگی انجام گرفته اسهت . است

این تحقیق سه فرضیه را با بهه کهار گیهری روش رگرسهیون آزمهون      . دست دوم شامل اسناد و مدارك سازمانی گردآوری شده است

نتایج نشان داده است  که رابطه بین سهاختار سهرمایه و   .رایند آن از روش های توصیفی و استنباطی استفاده کرده استنموده و در ف

 .قیمت سهام رابطه وجود دارد

 ساختار سرمایه، قیمت سهام، نسبت بدهی، نسبت بدهی بلند مدت: کلمات کلیدی
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 بیان مسئله

موجت شد، سرمایه گذاران اسهتراتيی ههای متفهاوتی را جههت سهایر فعالیهت ههای         رونق اقتصادی به همراه گسترش بازارهایمالی

ساختار سرمایه بهه  . گذاری بسط دهند تا ضمن برخورداری از درآمد حاصل از سرمایه گذاری، ریسک سرمایه راکاهش دهندسرمایه

محیط متحهول  . استای سرمایه مطرح گردیدهها و برای جهت گیری آنها دربازارهعنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر اثرگذاری شرکت

ریزیاسهتراتيیک  این امهر برنامهه  . استبندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری به ساختار سرمایه آنها منوط ساختهو متغیر کنونی درجه

گیهری در مهورد    تصهمی  (2838قالیبهاف اصهل ،   .)اسهت آنهارا بعنوانمناب  مؤثر بر هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران نزدیک کرده

تهرین تصهمی  در مهورد     ها، و در عین حال، حیاتی ترین مسایل پیشروی شرکت ساختار سرمایه، یکی از چالش برانگیزترین و مشکل

هها، فقهدان یها     ترین دالیل ناکامی شهرکت  شود که عمده با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می. ادامه بقای آنها است

ههای   های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پهروهه  روش. گذاری و تأمین مالی نامناست و ناکافی آنها است سرمایه عدم کفایت

تهأمین مهالی بهه    . شهوند  ها در دنیای رقابتی امهروز مهی   ها بسیار مؤثرند و موجت ادامه حیات شرکت سودآور در فرایند رشد شرکت

برای نمونه از )توانند مناب  مالی مورد نیاز خود را از داخل  گیرد و شرکت ها می صورت میمدت و بلندمدت  های مختلف کوتاه روش

ها، افزایش بهازده حقهوق    هدف اصلی شرکت. تأمین کنند( از طریق انتشار سهام اوراق قرضه)یا خارج از شرکت ( محل سود انباشته

افزایش بازده حقهوق  . ه آنها را در رسیدن به این مه  یاری کندکنند ک هایی استفاده می صاحبان سهام است و بدین منظور از روش

 (2833گودرزی و تیموری ، .)برد صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را باال می

الیهت  های تجاری قوی برخوردار نیستند و به این ترتیت، فهه  و اسهتنباط درسهتی از شهرایط و نحهوه فع      اغلت شرکت ها از مهارت

ها ممکهن اسهت ترکیهت نامناسهبی از      به عنوان نمونه، مالکان این شرکت. بازارهای مالی و عرضه کنندگان مناب  تأمین مالی ندارند

های نقدینگی بهاالیی را   را انتخاب کنند یا این که منابعی را تحصیل نمایند که تعهدات و محدودیت( بدهی در مقابل سرمایه)مناب  

. ای باالیی را برای آنهان بهه دنبهال داشهته باشهد      ال داشته باشد یا حتی قراردادهایی منعقد کنند که تعهدات هزینهبرای آنان به دنب

بنهابراین،  . آنان حتی ممکن است برای تأمین مالی به عرضه کنندگان منابعی مراجعه کنند که کار کردن  با آنها مشکل سهاز باشهد  

سجادی و جعفهری  .)گذاری نامناسبی شود که ادامه بقا و حیات شرکت را تهدید کند های موجود منجر به سرمایه ممکن است ضعف

گذاران اع  از سهامداران یا تأمین کنندگان وام و تسهیالت بلندمدت با اعطای سهرمایه یها پهول خهود بهه       در واق  سرمایه(. 2831، 

ی  بهه طهورکلی سهاختار سهرمایه    .خواههد  شرکت را مهی  ی معادل هزینه سرمایه اند و بازده شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته

وام و سههام دو  . ی مهورد نیهاز و دوم ترکیهت منهاب  تهأمین مهالی       نخست میزان سرمایه: استها از دو بخش تشکیل گردیده شرکت

ریسک متفاوتی  ها دارای بازده و با توجه به مناب  تأمین مالی، شرکت. شوند محسوب می ی ساختارسرمایه ی اصلی شکل دهنده گونه

هها   بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت. ی بازارهای تأمین سرمایه هستند در عرصه

 ( 2831:218سینایی  رضاییان، . )نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت

داشهتن   :گیهرد از سه دیدگاه مورد بررسهی قهرار مهی   ( ار اولیهباز)عموماً انجام مطالعات توجیهی در سرمایه گذاری های غیر جاری 

سهود  )و توجیه مالی ...( بازار فروش،رقبا، رشد، الگوی مصرف و)توجیه اقتصادی ...( ظرفیت، تکنولوهی، محل استقرار و)توجیه فنی 

گهذاری  گیری برای هر نوعسرمایهتصمی بنابراین مطالعات توجیهی از الزامات ...(. مورد انتظار، میزان ریسک، دورهبرگشت سرمایه و

نیز نمی توانداز این قاعده مستثنی باشد، لذا باید یک مکانیزم قوی وجود ( بازار ثانویه)بدیهی است تصمیمات در بازار سرمایه . است

بهورس اوراق بههادار،   . کنهد دهد و نیاز مالی این بخش ها را فراه های تولیدی سوقباشد که این پس اندازها را به سوی بخشداشته

دهد واز طهرف دیگهر احتیاجهات مهالی     بهترین مکانی است که امکان استفاده از پس اندازهای سرگردان را به سمت تولید سوق می

 (2831سجادی و جعفری ، .)کندها و مؤسسات را فراه  میشرکت
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را به طریقی تهیه کنند که هدف اصلی صاحبان شهرکت،  از بعد تقاضا برای مناب  مالی ، شرکتها باید سعی کنند که وجوه مورد نیاز 

از بعد عرضه سرمایه، سرمایه گذاران سعی دارند که حتی االمکان ، پس انهدازهای خهود را   . یعنی افزایش ارزش شرکت، تحقق یابد

ه گذاری نیز توجه دارنهد  در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد اما دراین راستا به ریسک مربوط به سرمای

و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا می شوند که از بابت آن مابه ازایی عایدشان شهود و ایهن مها بهه ازاز چیهزی جهز بهازده بیشهتر         

ها را برای بدست آوردن بازده بیشتر نیز باید از معیار هایی جهت تصمی  گیری استفاده نمود که واقعیت. گذاری نخواهد بودسرمایه

نسبت های مهالی یکهی از ابزارههای ارزیهابی شهرکتها      . هتر بیان نموده و راهنمایی جهت سرمایه گذاری و کست بازده بیشتر باشدب

توسط سرمایه گذاران و همچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظهور ارزیهابی وضهعیت موجهود و همچنهین پهیش بینهی        

ها بر اساس ارقام مندرج در صهورتهای مهالی سهنتی کهه براسهاس روش حسهابداری       این نسبت . باشدوضعیت آتی واحد تجاری می

صورت های مالی سنتی اطالعاتی در مورد زیانهای نقدی منعکس نمهی نماینهد و   . تعهدی تهیه شده، محاسبه و استخراج می شوند

صوالً نقهابی بهر جریانههای واحهد     می توان گفت که حسابداری تعهدی ا. این یکی از ضعف های عمده صورت های مالی سنتی است

درچنین شرایطی فرض براینست که فقدان اطالعات الزم در خصوص گردش وجوه نقهد میتوانهد سهبت گمراههی     . تجاری می کشد

بسیارند شرکتهای که علی رغ  سود هنگفت در پرداخت بدهی های خهود دچهار مشهکل    . تصمی  گیرندگان داخلی و خارجی شود

س در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و قیمهت سههام در شهرکت ههای پذیرفتهه شهده در       بر همین اسا. می شوند

 .بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است

موضوع همیتا  

 سرمایه این جهت الزم وجوه اینکه برای است کشور هر اقتصادی توسعه و رشد جهت در حیاتی و ضروری امر یک گذاری سرمایه

 به شود تاسیس بتواند که این برای شرکت همچنین و باشد داشته وجود سرمایه تأمین برای مناب  یکسری باید آید فراه  گذاری

 کارا سرمایه بازار دارای که پیشرفته دراکثرکشورهای. داشت خواهد نیاز سرمایه بیشتری مبلغ به توسعه برای و دارد نیاز سرمایه

 همچنین و خود سرمایه ساختار تعیین در ها شرکت و شود می منتشر و محاسبه مختلف صنای  برای اهرمی های نسبت باشند می

 حال در اما گیرند، رادرنظرمی معیارها این شرکت یک به وام اعطای و گذاری سرمایه هنگام مالی مؤسسات و ها بانک گذاران، سرمایه

 شرکت به مربوط اطالعات که است این سرمایه بازارکارای شرایط از یکی دیگر طرفی از. ندارد وجود معیاری چنین ایران در حاضر

 برای مقیاسی عنوان به آن از بتوانند گذاران سرمایه تا باشد داشته وجود اطالعاتی شفافیت یعنی قرارگیرد همگان دسترس در

 ها شرکت جهت نیاز مورد سرمایه تأمین در. کنند استفاده شرکت یک سهام مطلوبیت میزان و شرکت مالی ریسک گیری اندازه

 می نشات انجا از تحقیق این انجام خاص ضرورت و اهمیت. شوند می تامین مختلف های شکل به و گوناگون مناب  از نیاز مورد وجوه

 در سهام قیمت و سرمایه ساختار بین رابطه پیرامون کمی تحقیقات تاکنون که گردید مشخص امده عمل به بررسی با که گیرد

 مفاهی  این نمودن بومی به تواند می تحقیق این نتایج لذا و است شده انجام ، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای

 به بوط مر های نظریه و تئوریها ساختن غنی به که است انجا از تحقیق این انجام ضرورت همچنین. نمایند کمک کشورمان در

 .نماید کمک سهام قیمت و سرمایه ساختار
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 پیشینه تحقیقادبیات و  

عقیده بر این است که شهناخت و  . مطرح کرده است 2310ی  در دهه 2میلر –موضوع ساختار سرمایه را برای نخستین بار مودیلیانی 

براساس تحقیقهات، در  . ها و چگونگی تأمین مالی آنان به شناخت ساختار سرمایه وابسته است ها براساس دارایی گذاری شرکت ارزش

 . گردد ت محسوب میشود، ساختار سرمایه عاملی اساسی در تعیین ارزش شرک شرایطی خاص که بازار کارا نامیده می

بهه  . کشهد  ی زمانی، تنها بخشی از واقعیت را بهه تصهویر مهی    تحقیقات ساختار سرمایه در هر نقطه( 2333)و دیگر  1به عقیده میشلز

ههای   همین علت محققان مختلف در بررسی اثر متغیراتی داخل و خارج شرکتی بر ساختار سهرمایه، بهه تناسهت موقعیهت و محهیط     

با بررسی عوامهل  ( 1001) 8به عنوان مثال دیسمساك، پادیل و پستو. اند متفاوت به نتایج نامتشابهی  دست یافته اقتصادی و فرهنگی

ی آسیای میانه به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه تحت تهأثیر محهیط و فيهایی     های منطقه ی شرکت مؤثر بر ساختار سرمایه

از جملهه بحهران    -های سیاسهی و اقتصهادی مختلهف    ی آنان و بسیاری دیگر، بحران دهبه عقی. ها در آن فعالیت دارند است که شرکت

ها تعیین کننده نوع و میزان تأثیر متغیرهای حاک  بهر   و فياهای متفاوت اقتصادی  و فرهنگی حاک  بر فعالیت شرکت -2331مالی 

 . هاست عمکلرد شرکت

کنند که انتخاب  متغیرهای مؤثر توضیح دهنده به علت نامشخص  یان میب( 2332)  و نیز هریس و راویو( 2333) 1تیتمن و ویزلس

 (.211: 2831سینایی و رضاییان، )ها با مشکل همراه است بودن میزان تأثیر و یکسانی تأثیر برای غالت شرکت

بهه بررسهی تهاثیر    « ههای سازمان بر ساختار سهرمای چگونگی تاثیرگذاری ویيگی»در پيوهشی با عنوان ( 1001)ایروتیس و همکاران 

در بهورس   ههای پذیرفتهه شهده   های آنی، بدهی و پوشش هزینه بهره شهرکت متغیرهایی نظیر فرصتهای رشد، اندازه شرکت و نسبت

آنان به این نتیجه رسیدندکه نسبت بدهی سهازمان ارتبهاط منفهی بها رشهد      . اندپرداخته 1002-2331اوراق بهادار آتن طی سالهای 

 که نسبت بدهی شرکت ارتباط مثبت با اندازه شرکت دارد در حال. نی و پوشش هزینه بهره داردهای آشرکت و نسبت

ههای صهنای  غهذایی    تاثیر ساختار سرمایه برهزینه سرمایه و قیمت بازاری سهام در شهرکت »در تحقیقی با عنوان( 2831)کیا بهرامی

یدند که تاثیر ساختار سرمایه بر قیمت بازاری و هزینهه سهرمایه و کهل    به این نتیجه رس« پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 .های مورد مطالعه تاثیری نداردارزش بازاری شرکت

های پذیرفته شده در بهورس  های مالی بر بازده وقیمت سهام شرکتبررسی تاثیر روش»در تحقیقی تحت عنوان( 2832)آبادی دولت

سیدند که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلندمدت بر قیمت سهام بیشتر است، همچنین افزایش به این نتیجه ر« اوراق بهادار تهران

 .سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازدهی سهام دارد

رس اوراق ههای پذیرفتهه شهده در بهو    بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سهودآوری شهرکت  » در پيوهشی تحت عنوان ( 2830)شیرزاد 

های پذیرفته شهده در بهورس اوراق بههادار    دریافتند که رابطه قوی و معناداری بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت« بهادار تهران

 .تهران وجود ندارد

 

                                                           
1-Modigliani Miller 
2- Michaeles 

1- Dicemsaek, Padiel&Pestou 
2- Ttitman&Wessels 
3- Harris &Raviv 
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تحقیق های فرضیه اهداف و    

دارد؟ وجود داری معنی رابطه  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های¬شرکت سهام قیمت و بدهی نسبت بین آیا  

 داری معنی رابطه  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های¬شرکت سهام قیمت و دارایی به مدت کوتاه بدهی نسبت بین آیا

دارد؟ وجود  

 معنی رابطه  تهران بهادار    اوراق بورس در شده پذیرفته های¬شرکت سهام قیمت و دارایی به مدت بلند بدهی نسبت بین آیا

دارد؟ وجود داری  

پيوهش های فرضیه .   

دارد وجود داری معنی رابطه  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های¬شرکت سهام قیمت و بدهی نسبت بین .  نسبت بین

دارد وجود داری معنی رابطه  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های¬شرکت سهام قیمت و دارایی به مدت کوتاه بدهی . 

 داری معنی رابطه  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های¬شرکت سهام قیمت و دارایی به مدت بلند بدهی نسبت بین-8 

 .دارد وجود

 

 تحقیق روش

به عبهارت دیگهر   .شناسی درست صورت پذیردهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روشدستیابی به هدف

بنابراین پيوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت .تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد

از اصطالح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون (.  2: 2838خاکی،)تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است 

ای از قواعد  روش تحقیق مجموعه: کند چنین است یفی که با آنچه مورد نظر ما است مطابقت میشود، بهترین تعر علمی استنباط می

هها، کشهف مجههوالت و دسهتیابی بهه راه حهل مشهکالت اسهت          و نظهام یافتهه بهرای بررسهی واقعیهت     (قابل اطمینهان )و ابزار معتبر 

ایندچگونگی جم  آوری اطالعات  و تبدیل آنهها بهه   در این فصل به روش شناسی تحقیق خواهی  پرداخت تا فر(. 10: 2838خاکی،)

 .یافته ها مشخص گردد

 نحوه گردآوری اطالعات

های موجهود راجه     ای، عمدتاً مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و همچنین مطالعات و دیدگاه روش مطالعات نظری و کتابخانه

ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و  شامل کتت، مجالت هفتگی و ماهنامه، فصلنامهای  لذا با مراجعه به مناب  کتابخانه. باشد به موضوع می

های اینترنتی، بخهش تئوریهک و ادبیهات تحقیهق،      های تحقیقی مرتبط و جستجو در پایگاه های تحصیلی و رساله نامه پيوهشی، پایان

 .مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نهایتاً فصل دوم نگاشته شد

الهی   2831ههای   های همراه سال های مالی و یادداشت اجعه به کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران و جم  آوری صورتهمچنین با مر

های الزم استخراج گردید و برای طبقه بندی و محاسهبات   های فشرده موجود، داده و استفاده از سامانه اینترنتی بورس و لوح  2838

 .نتیجه گیری، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت به صفحه گستر اکسل انتقال یافت و جهت

 ها ابزار گردآوری داده
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 .باشد مدارك مالی و گزارشات مالی می برای اینکه بتوانی  اطالعات مربوط به تحقیق را بدست آوری ، بهترین ابزار، اسناد و

های پذیرفته در بورس به سهازمان   شوند توسط شرکت اسناد و مدارك مالی و همچنین گزارشات مالی که براساس این اسناد ارائه می

 .دهد شود و سازمان بورس به صورت مجالت در دسترس مشتریان و خواهان اطالعات قرار می بورس تقدی  می

 های مورد مطالعه جامعه آماری و انتخاب شرکت

 . باشدمیهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری در تحقیق حاضر، شرکت

 نمونه آماری و روش نمونه گیری و تعیین حج  گروه نمونه

 (2831حافظ نیا، )های اصلی جامعه باشند  کننده ویيگی نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان

  :شده است نمونه این پيوهش بر اساس معیارهای زیر گزینش 

های موردمطالعه طهی یهک    های همراه آن، برای هر یک از شرکت ها و یادداشت مالی شرکتهای  اطالعات کامل صورت .2

 .سال قبل از قلمرو زمانی پيوهش در دسترس باشد

 .ی پيوهش تغییر سال مالی نداده باشند ها در طول دوره شرکت .1

ی مالی این اسهت کهه   گر های فعال در صنعت واسطه دلیل حذف شرکت. گری مالی نباشند نوع فعالیت شرکت، واسطه .8

 .ها دارد ای با سایر شرکت مالحظه ها تفاوت قابل گونه شرکت ماهیت فعالیت این

شهرکت بهه    221تعهداد   .باشهد  اسفندماه13مطالعه مورد های شرکت مالی سال منظور افزایش قابلیت مقایسه، پایان به .1

 .عنوان نمونه انتخاب گردیده است

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

زیه و تحلیل اطالعات و داده های تحقیق و پاسخ به سهواالت تحقیهق و آزمهون فرضهیه ههای آن از روش ههای توصهیفی و        برای تج

در تحقیق حاضر با استفاده از آمار توصیفی، شهاخص ههای گهرایش مرکهزی و پراکنهدگی متغیرههای       . استنباطی استفاده می گردد

در ادامه بهه روش ههای اسهتنباطی و    . حقیق، آزمون و تجزیه و تحلیل شده استتحقیق و با استفاده از آمار استنباطی فرضیه های ت

 .آزمون فرضیه های تحقیق اشاره می شود

 های تحقیقیافته -1

 1تعداد مشاهدات معتبر و درست بهرای ههر متغیهر    . کاررفته در تحقیق هست جدول زیر شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای به

تا  2831های زمانی شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که دوره شرکت پذیرفته 221موردنظر مربوط به  هایداده. باشدسال می

از بهین  . شهده اسهت   های مرکزی و پراکندگی متغیهر دههی تحقیهق ارائهه    ترین شاخص در بخش اول مه . گرفته استرا در بر 2838

 2-1هها در جهدول   ایهن شهاخص  . شده اسهت  حراف معیار متغیره استفادههای پراکندگی، انهای مرکزی، میانگین و از شاخصشاخص

 .اند شده محاسبه 28نسخه stataو Excelافزار ارقام این جدول به کمک نرم. اند شده ارائه

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

 

 های توصیفیآماره( 2-1)جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل عالمت اختصاری متغیر

 p 2012 28803 1223  118 قیمت سهام شرکت

 de 11/0 18/0 1 /0 11/0 نسبت بدهی 

 std 03/0 13/0 21/0 21/0 نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی

 ltd 2 /0 1 /0 133/0 23/0 نسبت بدهی بلند مدت به دارایی

 

 پایایی متغیرهای مدل

و برگرفته از داده ههای ترکیبهی اسهت     پیش از آزمون فرضیه های تحقیق ، به دلیل آن که ماهیت متغیرهای تحقیق از نوع ترکیبی

( LLC)برای این منظور از آزمون لوین، لین و چو . برای تخمین الگوی مورد نظر باید آزمون پایایی برای متغیرهای تحقیق انجام شود

 .نشان داده شده است( 1-1)نتایج بدست آمده آزمون لوین، لین و چو در سطح متغیرها در جدول. استفاده می کنی 

H0  :برای تمام متغیرهای مدل پایایی وجود ندارد 

H1  :برای تمام متغیرهای مدل پایایی وجود دارد 

 نتایج آزمون لوین، لین و چو برای متغیرهای الگو(: 1-1)جدول

 سطح معنی داری LEVIN, LIN-CHU test statistic متغیرها

p 3/21- 00000 

de 11/3- 00000 

std 12/20- 00000 

ltd 83/3- 00000 

SIZE 83/22- 00000 

-داری متغیرها که در جدول فوق نشون داده شده  تمام متغیرها در طهول دوره تحقیهق دارای ایسهتایی مهی    با توجه به سطح معنی

 .باشند

 آزمون نرمال بودن
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ههای   بهودن جمهالت خطها از آزمهون    ها اطمینان پیدا کرد،برای آزمون نرمهال   قبل از آزمون فرضیات تحقیق باید از نرمال بودن داده

شهده   باشد که در این تحقیق نیز از ایهن آزمهون اسهتفاده    ها،آزمون شاپیروویلک می یکی از این آزمون. توان استفاده کرد مختلفی می

 .ل استتوان ادعا کرد که جامعه نیز دارای توزی  نرما مانده از توزی  نرمال برخوردار باشند، می که اجزای باقی درصورتی. است

H0 :جمله خطای مدل نرمال است 

H1 :جمله خطای مدل نرمال نیست 

 آزمون نرمال بودن( 8-1)جدول 

 متغیر شاپیروویلک سطح معناداری

 جمله خطا مدل 31/0 32/0

 

هها  پراکندگی دادهآزمون نرمال بودن نحوه توزی  و . کنددهنده نوع آمار مورد استفاده را مشخص میتست نرمال بودن متغیرها نشان

  هها، بهاالی    شود نتیجه سطح معناداری  این آزمون برای تمهامی داده مشاهده می 1-1طور که در جدول  همان. کندرو مشخص می

 .کندها رو  مشخص میهای نرمال بودن نحوه توزی  و پراکندگی دادهداده. هاست باشد، بیانگر نرمال بودن این داده درصد می

 خطیآزمون ه 

اگهر هه  خطهی در یهک     . دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است ه  خطی وضعیتی است که نشان می

معادله رگرسیون باال باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجهود دارد و ممکهن اسهت بها وجهود بهاال       

رسهد ولهی دارای متغیرههای مسهتقل      دیگر با وجود آن که مدل خوب به نظر مهی  عبارت به. ، مدل دارای اعتبار باالیی نباشدR2 بودن

آزمهون هه    .ای از مشکالت در تعیین دقت معادله رگرسهیون وجهود دارد  در صورت تأیید ه  خطی، مجموعه. باشد معنی داری نمی

 :باشدمی 1-1متغیرهای تحقیق به شرح جدول vifخطی 

 خطیآزمون ه ( 1-1)جدول 

 2فرضیه  عالمت متغیر

 de 11/2 نسبت بدهی 

 std 11/2 نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی

 ltd 2/2 نسبت بدهی بلند مدت به دارایی

 

بیهانگر مشهکل    80دهنده احتمال ه  خطی بین متغیرهای مسهتقل اسهت و مقهادیر بهیش از      نشان  2مقادیر همخطی با بیشتر از 

-باشهند کهه نشهان   مهی   2از طرفی تمامی مقادیر همخطی کهوچکتر از   .باشد وضعیت موجود میجدی در استفاده از رگرسیون در 

 .خطی بین متغیرهای مستقل استوجود ه ی عدم دهنده
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 اول های فرضیهآزمون

 لیمرFآزمون 

شهده   ر جهدول زیرنشهان داده  گرفته که نتهایج آن د  ها انجامکارگیری مدل آثار ثابت در مقابل تلفیق دادهلیمر برای تعیین بهFآزمون 

 .های مربوط به پنل استفاده شده استبرای فرضیه های تحقیق از آزمون. است

H0 :مدل تلفیقی است 

H1 :های تابلویی استمدل داده 

 لیمرFآزمون (  -1)جدول 

 . شودتایید نمی(  مدل تلفیقی)H0بنابراین فرض . درصد است  ها زیردهد که مقدار سطح معناداری مدلآزمون نشان مینتایج این 

 آزمون هاسمن

H0 :مدل با اثرات تصادفی است 

H1 :مدل با اثرات ثابت است 

 آزمون هاسمن( 1-1)جدول 

 مدل خالصه آزمون آماره خی دو معناداری نتیجه آزمون

 2 دوره تصادفی 1/1 0/ 1 تصادفیمدل آثار 

 صهفرمدل  بنابراین،فرضهیه .درصداسهت   ههای تحقیهق بیشهتراز   بهرای فرضهیه   مقدار معناداری مشهوداست، نگاره ازنتایج همانطورکه

بها  . اسهت   مسهتقل  و متغیرهای شده  زده تخمین رگرسیون خطای بین ارتباط معنی وجود به موضوع این. شودمی تایید آثارتصادفی

 .گرددها استفاده میآمده از روش پنل دیتا با اثرات تصادفی برای آزمون فرضیه دست توجه به نتایج به

 همبستگی دخوو ها یانسوارناهمسانی ن موآز

. دیانس ها شناخته می شووارهمسانی ض فران یانس خطاها می باشد که بعنودن وارثابت بون، گرسیورله دمعات ضاومفراز یکی 

ن گرسیول ریگر مدض دفر. د داردجوویانس وارکه ناهمسانی د گفته می شو، شته باشندایانس ثابتی ند، وارطاها تیکه خرصودر

بهههههرای سهههههنجش  . می باشد( هااع داده نوای امقطعی بررت یا به صو)ن مال زطودرخطا ای جزایانس بین ارکودن صفر بو، خطی

 .آزمون والدریج استفاده گردیده است و برای سنجش خودهمبستگی از LRناهمسانی واریانس از مدل 

H0 :متغیرهای مدل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس ندارند 

 مدل آزمون آثار آماره سطح معناداری نتیجه آزمون

  F 3/ 1 000/0 های تابلوییداده
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H1 :متغیرهای مدل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس دارند 

 

 

 آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس( 3-1)جدول 

 آزمون ناهمسانی واریانس ها مدل
 

  همبستگیخودآزمون

 Chi2  ناهمسانی معناداریسطح F همبستگیخود سطح معناداری 

 دارد 123/0 31/0 ندارد 833/0 18/0 2

ان ین بدد، اشوتاییههدمی صفر ض فرا لذ. ستده ابو%  داری بیشههتر از سطح معنی از ها حاکی یانسوارناهمسانی ن موآزسی نتایج ربر

 . باشندخودهمبستگی می متغیرهای تحقیق دارای همسانی واریانس و عدمست امعنا 

 آزمون فرضیه اول

H0 :های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود نداردبین نسبت بدهی و قیمت سهام در شرکت. 

H1:های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردبین نسبت بدهی و قیمت سهام در شرکت. 

مؤیهد  ( 000/0)و سهطح معنهاداری   ( 11/ 1)آمهاره والهد  . دهنده بهینه بودن مدل برای آزمون فرضیه اسهت  نشان  3-1نتایج جدول 

دهنده عدم وجهود خودهمبسهتگی بهین جمهالت اخهالل       نتایج آزمون والدریج نیز نشان. معنادار بودن مدل برای آزمون فرضیه است

عنهوان متغیهر    بهه قیمهت سههام   عنهوان متغیهر مسهتقل و    بهه ت بدهی نسبمتغیر . باشددرصد می12ضریت تعیین تعدیل شده  . است

قیمت سههام  در جدول زیر با متغیر ( 001/0)با توجه به سطح معناداری آن نسبت بدهی متغیر . شوند وابستهدر تحقیق شناخته می

فتهه شهده در بهورس اوراق    ههای پذیر بین نسبت بدهی و قیمت سهام در شرکتاینکه با توجه به. شرکت رابطه منفی و معکوس دارد

 .شود، فرضیه اول پيوهش مورد تأیید واق  میبهادار تهران رابطه وجود دارد

 آزمون فرضیه دوم -1- -1

H0 :های پذیرفته شده در بهورس اوراق بههادار تههران رابطهه وجهود      بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکت

 .ندارد

H1:های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردمدت به دارایی و قیمت سهام در شرکت بین نسبت بدهی کوتاه. 

. شهوند  عنوان متغیر وابستهدر تحقیهق شهناخته مهی    بهقیمت سهام عنوان متغیر مستقل و بهنسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی متغیر 

. شرکت رابطه منفی و معکهوس دارد قیمت سهام در جدول زیر با متغیر ( 000/0)با توجه به سطح معناداری آن نسبت بدهی متغیر 

ههای پذیرفتهه شهده در بهورس اوراق بههادار تههران       بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکتاینکه با توجه به

 .شود، فرضیه دوم پيوهش مورد تأیید واق  میرابطه وجود دارد

 ومآزمون فرضیه س -1- -1
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H0 :های پذیرفته شهده در بهورس اوراق بههادار تههران رابطهه وجهود       بین نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکت

 .ندارد

H1:های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردبین نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکت. 

. شهوند  عنوان متغیر وابسهتهدر تحقیهق شهناخته مهی     بهقیمت سهام عنوان متغیر مستقل و بهد مدت به دارایی نسبت بدهی بلنمتغیر 

شهرکت رابطهه   قیمت سههام  در جدول زیر با متغیر ( 003/0)با توجه به سطح معناداری آن نسبت بدهی بلند مدت به دارایی متغیر 

ههای پذیرفتهه شهده در    بدهی بلند مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکتبین نسبت نسبت اینکه با توجه به. منفی و معکوس دارد

 .شود، فرضیه سوم پيوهش مورد تأیید واق  میبورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد

 

 آزمون مدل( 3-1)جدول 

 Pi,t=α0+α1dai,t+α2stdi,t+α3ltdi,t+ɛi,t 

 متغیر اختصاریعالمت  ضریت zآماره   داری سطح معنی

001/0 38/1- 11/0- da 
 نسبت بدهی 

000/0 23/ - 31/0- std 
 نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی

 

003/0 31/1- 23/0- 
ltd نسبت بدهی بلند مدت به دارایی 

000/0 3/20 18/0 C عرض از مبدا 

 

 آماره والد 11/ 1

 شده ضریت تعیین تعدیل 12/0

 داری سطح معنی 000/0

 

 گیرینتیجه 

 نتایج و تفسیر فرضیه های تحقیق

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردبین نسبت بدهی و قیمت سهام در شرکت

 نتایج آزمون فرضیه اول 
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طهه وجهود دارد،   های پذیرفته شده در بهورس اوراق بههادار تههران راب   فرضیه اول در مورد بین نسبت بدهی و قیمت سهام در شرکت

مطرح گردید که باروش آماری رگرسیون چند متغیرهمورد آزمون قرار گرفت که با توجه به نتایج حاصل از آزمون پانل دیتا فرضهیه  

 . مطابقت دارد(  1002)نتایج حاصل با نتایج جینر و ریورت .گرددفوق تایید می

   نتایج آزمون فرضیه دوم 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تههران  هی کوتاه مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکتفرضیه دوم در مورد بین نسبت بد

مورد آزمون قرار گرفت که با توجه به نتایج حاصل از آزمون  رابطه وجود دارد، مطرح گردید که باروش آماری رگرسیون چند متغیره

 . مطابقت دارد( 1002)جینر و ریورت  نتایج حاصل با نتایج.گرددپانل دیتا فرضیه فوق تایید می

 نتایج آزمون فرضیه سوم 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بههادار تههران   فرضیه سوم در مورد بین نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکت

با توجه به نتایج حاصل از آزمون  رابطه وجود دارد، مطرح گردید که باروش آماری رگرسیون چند متغیرهمورد آزمون قرار گرفت که

 . مطابقت دارد( 1002)نتایج حاصل با نتایج جینر و ریورت .گرددپانل دیتا فرضیه فوق تایید می

 پیشنهادات

 کندپيوهشگر با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر را پیشنهاد می

 پیشنهادات حاصل از تحقیق

ههای پذیرفتهه شهده در بهورس اوراق     در مورد بین نسبت بدهی و قیمت سهام در شهرکت فرضیه اول تحقیق در مورد  به توجه با-2 

گردد برای بهبود قیمت شرکت و بهبود ارزش شرکت نسبت به ها پیشنهاد میبهادار تهران رابطه وجود دارد، مطرح گردید به شرکت

 .دست یابند کاهش بدهی خود اقدامات الزم را انجام دهند تا بتواند به ارزش واقعی شرکت

ههای پذیرفتهه   فرضیه دوم تحقیق در مورد در مورد بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و قیمهت سههام در شهرکت    به توجه با-1

-گردد برای تامین مالی خود از سایر روشها پیشنهاد میشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد، مطرح گردید به شرکت

 . که منجر به کاهش قیمت سهام نگردد استفاده نمایندهای تامین مالی 

های پذیرفته شده فرضیه سوم تحقیق در مورد در مورد بین نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و قیمت سهام در شرکت به توجه با-8

ز و نبهود راههی دیگهر بهرای     گردد در صورت نیاها پیشنهاد میدر بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد، مطرح گردید به شرکت

 .گذاردتامین مالی از طریق بدهی بلندمدت اقدام به تامین مالی مورد نیاز نمایند زیرا تاثیر منفی کمتری بر کاهش قیمت سهام می

  پیشنهادات برای تحقیقات آتی

 درنظرگهرفتن  بها  و بیشهتر  طالعاتم نظرمیرسد انجام به سودحسابداری بویيه و حسابداری اطالعات کیفیت پدیده اهمیت به توجه با

 :است زیر موارد شامل میشود پیشنهاد آنچه. کمک کند موضوع این شدن روشن دیگربه جوانت

 بر رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکت  حسابرسی جایگاه و نقش بررسی-2

 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت -1

 شرکتی بر قیمت شرکتبررسی تاثیر حاکمیت   -8
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 .شرکتها دراین مشابه مطالعه وانجام بورس از خارج شرکتهای درنظرگرفتن-1

 تر و صنای  متفاوتانجام تحقیق در بازه زمانی طوالنی- 

 های پيوهش محدودیت

هها و   بها چهالش  های دارد که بر خواسته از شرایط محیطی و زمانی است و ممکن است انجام پهيوهش را   انجام هرپيوهشی محدودیت

 :ها به شرح زیر است ها مبرا نبوده و بعيی از آن مشکالتی روبرو کنندکه این پيوهش ه  از این محدودیت

 :زیراست شرح به است رو بوده ها روبه آن با تحقیق این محقق یعقیده به که های محدودیت

 میهان متغیرهاراتحههت  روابهط  اسههت ممکهن  کهه  اسهت  مههزاح  پيوهش،تعهدد متغیرههای   ایهن  انجههام در محهدودیت  تهرین  مهه   -2

 اقتصهادی  و سیاسهی  ثبهاتی  بهی  و بههره  تهورم، نهر    نظیرنهر   اقتصهادی  کالن عوامل به توانهامی ترین آن مه  تأثیرقراردهد،ازجمله

 علهوم  ههادرحوزه  پهيوهش دراغلهت   موضهوع  البتهه،این  .نمود تأثیرفراوان دارد،اشاره بورس معامالت و ها گذاری که برسرمایه کشورمان

 . است مطرح انسانی

 و تقاضها  و عرضهه  وحجه   فروش خریدو پیشنهادی های قیمت به مربوط هاو اطالعات شرکت فصلی های گزارش به مربوط بایگانی -1

-بود،لذاجم  بهاداراوراق  و بورس سازمان هایبایگانی حتی و ها درمراکزمطالعاتی،کتابخانه دانشگاه نمادها و بازگشایی توقف وضعیت

 .گردید انجام زیادی زمان صرف با و بسیار مشکل اطالعات از ای پاره آوری

 که قیمت روزانه شناور آزاد،حدنوسان مبنا،سهام حج  ،قاعده ها شرکت طوالنی نمادبرخی بودن بسته هایی،همچونمکانیزم اعمال -8

 .گردد می بهادار تهران اوراق بازار در واقعی تقاضای و رضهع و حج  خریدوفروش پیشنهادی های قیمت گیریعدم شکل موجت
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 مناب  فارسی
های  صنای  غذایی پذیرفته بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و قیمت یازاری سهام شرکت(. 2831. )بهرامی کیا، قاس  .2

 . دانشگاه اصفهان. نامه کارشناسی ارشدشده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان

 .، انتشارات بازتاب، چاپ اول"روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی"، (2831)خاکی، غالمرضا  .1

، پيوهشنامه علوم انسانی و "بررسی تأثیر ویيگی های شرکت ها برساختارسرمایه"، (2831)رضاییان، علی و سینایی، حسنعلی،  .8

 .23اجتماعی، شماره 

، ماهنامه "های کوچک و متوسط عوامل مؤثر بر طراحی ساختار سرمایه شرکت "،(2831)سجادی، سید حسین، جعفری ، علیرضا،  .1

 .232حسابدار، سال بیست و دوم و شماره 

نامه پایانهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سوداوری شرکت(. 2830. )شیرزاد، جالل . 

 .، مجله دانش مدیریت"نقش اطالعات حسابداری در تصمی  گیری"، (2810)طاهری، محمدرضا، .دانشگاه شیراز. کارشناسی ارشد

های پذیرفته شده در بورس بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت(. 2832.)آبادی، میرکری عبادی دولت .1

 .دانشگاه مازندران. نامه کارشناسی ارشدیاناوراق بهادار تهران، پا

سهام عادی شرکت های ( B)بر روی ریسک سیستماتیک ( اهرم مالی)بررسی تاثیر ساختار سرمایه "، (2818)قالیباف اصل، حسن،  .1

 .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران"پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

مرکز تحقیقات )گذاریهای کوتاه مدت و مطالبات  ، سرمایه"حسابداری وجه نقد"، (2813)تیموری، حبیت اهلل، گودرزی، مصطفی و  .3

 (.تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
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