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 چکیده 

عدم تقارن  یبر رو( هدف) مورد انتظار یهساختار سرما یماتتصم یرتاث یپژوهش به بررس یندر ا

با  باشد یشده در بورس اوراق بهادر تهران م یرفتهپذ یشرکتها یهکل یجامعه آمار. یمپرداز یم یاطالعات

از )توالیسال م 5 یشرکت را به عنوان حجم نمونه ط 901تعداد  یستماتیکاستفاده از روش حذف س

به کمک نرم افزار  یرهچند متغ یونگرساز ر یاتآزمون فرض یبرا. انتخاب شده است( 9811تا  9811

SPSS 22 شود  یم یریسهام شرکت اندازه گ ینگیتوسط نقد یعدم تقارن اطالعات.استفاده شده است

گردش سفارشات  یبر رو یتقم یرمعامالت، تاث یها ینهفعال بودن معامالت، هز یرنظ یارهایکه با مع

عدم تقارن ) ینگیو نقد( یهساختار سرما) یرم مالاه یبا مدل ساز. شود یاستفاده م یریاندازه گ یبرا

دهد  یشرکت ، اطالعات نشان م یفرصت رشد و اندازه  یکنترل یرهایو با در نظر گرفتن متغ( یاطالعات

 یفرصت رشد و اندازه  یرهایمتغ نینگذار است و همچ یرتاث یبر عدم تقارن اطالعات یهکه ساختار سرما

  .اثر دارد یتقارن اطالعاتو عدم  یهساختار سرما یرشرکت 

 

 شرکت ۀانداز. ، فرصت رشد  ی، عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 

اقتصاد  یاصل یها یهشرکتها به عنوان پا ینامروزه ا یستن یدهپوش ینقش شرکتها در بورس در ساختار اقتصاد کشورها بر کس

و در  یرساندرا به مصرف م...(و یه،سرما یریتیکار مد یه،نیرویکار ،مواد اول یروین یرظن) یاز منابع اقتصاد یادیکشورها حجم ز

 یلدل ینبه هم.اقتصاد کشورها به عهده دارند  یشرفتدر توسعه و پ یمهم یارنقش بس فروشو  یدمقابل با توجه به حجم تول

 یو رفاه اجتماع یاقتصاد یشرفتتوسعه و پشرکت ،نفش شرکت در  یهبحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن مانند نظر

 یهآن مورد توجه نظر یرو کنترل شرکتها و نظا یتمالک یکشرکتها ،تفک یاجتماع یت،هدف شرکتها ،عملکرد شرکتها ،مسئول

 دهیبه انجام رس یفراوان یقاتراستا تحق ینقرار گرفته و در ا یعلوم کاربرد یشاخه ها یهپردازان و محققان علم اقتصاد و کل

 نوینی یها یهقرار گرفته و نظر ینیشرکت مورد بازب بهمربوط  یککالسدوران  یها یهاغلب نظر یر،در چند دهه اخ یژهبه و.است

 .ارائه شده است... و یگذار یهسبد سرما یهحقوق ، نظر یه، نظر یندگینما یهمانند نظر

 

 بیان مسئله
 یها نهیفعال بودن معامالت، هز رینظ یارهایشود که با مع یم یریگسهام شرکت اندازه  ینگیتوسط نقد یعدم تقارن اطالعات

ساختار ) یمشترک اهرم مال یبا مدل ساز. شود یاستفاده م یریاندازه گ یبراگردش سفارشات  یبر رو تیقم ریمعامالت، تاث

تقارم  دمشاخث ع یهرم مالمورد انتظار در ا شیدهد که افزا ی، اطالعات نشان م(یعدم تقارن اطالعات) ینگیو نقد( هیسرما

و ( 9111روس،)باشد  یم  یده گنالیس یتئور یبر مبنا هیفرض دییتا یدر راستا جهینت نیکه ا. دهد یرا کاهش م یاطالعات

  .شود یم زیسهام ن ینگینقد شیباعث افزا

به عنوان  هیساختار سرما. است هیسرما نیتأم یبازارهای  مباحث در حوزه نیزتریبرانگ از چالش یکیشرکتها،  یمال نیتأم

 .است دهیمطرح گرد هیسرما یبازارها درآنها یریگ جهت یپارامتر مؤثر بر ارزش شرکتها و برا نیمهمتر

منابع  بیو دوم، ترک ازیمورد ن ی هیسرما زانینخست، م: شودیم لیتشک شرکتها از دو بخش ی هیساختار سرما،  یبه طور کل 

 .یمال نیتأم

را نسبت به طرف مقابل  یشتریب مبادله، اطالعات نیاز طرف یکیکه در آن  شودیاطالق م یتیبه وضع نیزی عدم تقارن اطالعات

عدم تقارن . ونددیپیو اطالعات محرمانه به وقوع م معامالتاز جمله وجود یمختلف یامر به علتها نیا. داشته باشد اریدر اخت

کاهش  ،یگذار هیآن باعث کاهش سرما شیبال دارد و افزارا به دن یخطر اخالق و معکوس نشیدو مشکل گز ،یاطالعات

شرکتها منابع  ،یمراتب بر اساس مدل سلسله. شودیافت بازار م یبهادار، کاهش حجم معامالت و به طور کل اوراقی نقدشوندگ

معکوس  نشیگز وجود اطالعات نامتقارن در بازار باعثدر واقع .کنندیمعکوس انتخاب م نشیرا بر اساس مشکل گز یمال نیتأم

تاثیر تصمیمات ساختار است تا  نیبر ا یسع تحقیق نیدر ا. بازار را به همراه خواهد داشت یشودکه ناکارامد یدر معامالت م

شاید . ردیقرار گ یمورد بررس( یاهرم مال راتییو تغ یاهرم مال) هیسرماساختار یارهایو مع یعدم تقارن اطالعاتسرمایه بر روی 

مبادله،  نیاز طرف ییک کرد که در آن انیب یرا عدم تقارن اطالعات یوجود حسابدار لیبازار کارا، دل هیفرضبتوان ازدیدگاه 

با  .آیدیوجود م به یگروه معامالت و اطالعات درون این امر به علت. دارد اریرا نسبت به طرف مقابل در اخت یشتریاطالعات ب
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بنابراین . هستند ه و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایهتأمین مالی، شرکت ها دارای بازد توجه به منابع

در این .تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبارشرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت

 پژوهش به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با عدم تقارن اطالعاتی میپردازیم

برای اندازه گیری ساختارسرمایه از دو نسبت رایج نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی : لمتغیر مستق

به کل دارایی بهره می گیریم ؛ و برای باال بردن دقت اندازه گیری نسبت کل بدهی به کل دارایی را به دو جزء نسبت بدهی 

 .ل دارایی تقسیم می کنیمکوتاه مدت به کل دارایی و نسبت بدهی بلند مدت به ک

 

 

 

 

 

 

 برای که شود استفاده می زیر الگوی از گذاران سرمایه بین اطالعاتی تقارن عدم سنجش برای تحقیق این در: متغیر وابسته

 :است زیر شرح به الگو این .است شده طراحی سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت دامنه تعیین

 

 رابطه  نیا که در

SPREAD  :و فروش دیخر یشنهادیپ متیتفاوت دامنه ق 

AP  :فروش یشنهادیپ متیق نیانگیم 

BP  :(9819،  یلیو عد یقربان.)باشد یم دیخر یشنهادیپ متیق نیانگیم 

 :کنترل یرهایمتغ
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 باشد یشرکت م  یهاییدارا تمیکه برابر با لگار: شرکت  اندازه

 (ASSET)Size=log  

   

ASSET: شرکت در سال    یهاییدارا زانیم 

 

 .شود یم یریاندازه گ هیسرما ینسبت ارزش بازار بر ارزش دفتر لهیکه به وس: رشد  فرصت

GROWOP = Pij / BVij 

GROWOP : فرصت رشد 

Pij  :شرکت هیارزش بازار سرما 

BVij   :شرکت هیسرما یارزش دفتر 

 

 پیشینۀ تحقیق

بوده  ینموضوع مورد بحث آنها ا.قرار دادند  یرا مورد بررس یهبحث ساختار سرما 9151در سال  بار یناول یبرا یلرو م یلیانیمود

 ینگذارد؟ آنان به ا یم یرتاث یهسرما ینهشرکت ها بر ارزش شرکت و هز یهها در ساختار سرما یاستفاده از بده یااست که آ

 یرتاث یتا حد محدود یزن یهسرما ینهموزون هز یانگینو بر ممثبت  یرها بر ارزش شرکت تاث دهیکه استفاده از ب یدندرس یجهنت

 . خواهد گذاشت

 ی،ارزش دفتر ی،اندازه شرکت ،اهرم مال(بتا)بازار  یسکبازده سهام را بر ر یانگینم یمقطع ی،تفاوتها9111و فرنج در سال  فامل

 یمورد بررس یونرگر س یقاز طر (E/P) یمتسود به ق یحقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام نسبت ها

بازده سهام با  یانگیناما م.ندارد یبازده سهام اتباط یانگینبازار و اندازه شرکت با م یسککه ر یدندرس یجهنت ینقرار دادند و به ا

توسط فاما "عما م"رابطه به عنوان  یناز ا.دارد  یمرابطه مستق یرابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مال یاهرم مال یارزش دفتر

 . شده است یادو فرنج 

بر بازده و ارزش  یاهرم مال یرو هادر تاث ینسا ینگالسوو یتمن،راجان،اپلروتا ی،باندر یم،چارل وک یبرادل یرنظ یگرید محققین

 .شته استدا یربر بازده و ارزش شرکت ها تاث یکه اهرم مال یافتنددست  یجهنت ینقرار دادند و به ا یشرکت ها را مورد بررس
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 یماتمختلف بر تصم یعنوع صنا یرتاث یلیپسو ف یو مک کار یلیپسف یوالیر،کوناکو،چ یمویکوزیچنز،ماکس یوو راو هاریس

ها و عملکرد شرکت ها را  یکه نوع صنعت ،استفاده از بده یدندرس یجهنت ینقرار دادند و به ا یرا مورد بررس یهساختار سرما

 .دهد یقرار م یرتحت تاث

 یرکه متغ یدندرس یجهنت ینقرار دادند و به ا یرا مورد بررس یکننده اهرم مال یین،عوامل تع یالندول یچنزو ز فیشر،هانیکلمیرز،

 یرتاث یاستفاده از اهرم مال یزانبهره بر م یو نرخ ها یورشکستگ یها ینهبودن شرکت ،هز یرپذ یسکاندازه شرکت ،ر یها

 .دارد

را  یقاتیتحق یهساختار سرما ی ینهدر زم یزن یمیانو هواک یلرم ینو همچن ینهبه یهساختار سرماوجود  ینهو فرناندز در زم میرز

بود که نسبت بازده حقوق صاحبان  ینا یقاتتحق ینمهم ا یها یافتهاز  یکیکرده اند و  یرا معرف ینهبه یبانجام داده اند و ترک

نسبت بازده حقوق صاحبان  یابد یم یشها افزا یبده یزانه مهر چ یعنیدارد  یبا بده یدار یمثبت و معن یسهام رابطه ا

 یابد یم یشسهام هم افزا

 یریبه کارگ یزانرا بر م یاتیو درجه اهرم عمل یتجار یسکنوع صنعت ،اندازه شرکت ،ر یرچهار متغ یرتاث یزدانیو یجهانخان

چند  یون،رگرس یار،انحراف مع یانگینم) یون آماربا استفاده از فن. قرار دادند یبورس تهران مورد بررس یشرکتها یاهرم مال

هر صنعت به صورت  یبرا یکبارو  یقیصنعت به صورت تلف 1 یبار برا یک( یانسکووار وواتسون  ین، دورب F ،آزمون یرهمتغ

 یسکشرکت ،ر اندازه یها یراما متغ.دارد  یرتاث یصنعت بر ساختار مال یقی،نوعاند که در آزمون تلف یدهرس یجهنت ینمجزا به ا

 ی،نوع صنعت بر ساختار مال یعاز صنا یکهر  مجزایدر آزمون  ینندارد ،همچن یبر ساختار مال یریتاث یاتی،اهرم عمل یتجار

و مصالح  یمانآالت و س ینو ماش یقطعات فلز یدو کاغذ ،تول یچوب یداتو قند ،تول ییغذا یی،موادو دارو یمیاییمواد ش

 یعدر صنا.ندارند  یبر ساختار مال یریتاث یاتیو اهرم عمل یتجار یسکشرکت ،ر یاندازه  یها یرغمت یدارد ول یرتاث یساختمان

 . است یعصنا یرمتفاوت از سا یبه دست آمده تا حدود یجنتا یلوازم خانگ یدو تول ینساج

بورس تهران با  یشرکت هاسهام  یمتق یرابر رو( یبلند مدت و انتشار سهام عاد یوام ها) یمال ینتام یروشها یرتاث رحمانی

سهام  یمتکه انتشار سهام موجب کاهش ق یدرس یجهنت ینقرار داد و به ا یمورد بررس یهمبستگ یبو ضر یوناستفاده از رگرس

 دهد ینم کاهشسهام را  یمتق یسکبدون ر یو بده یشودم

 1آنها شرکت را به .پرداخته اند  یسکده و ربورس اواق بهادار تهران بر باز یشرکتها یهسرما یرتاث یبه بررس یساییو پر ینماز

در مجموع )خود از اعتبارات استفاده کرده اند  یازوجوه مورد ن ینتام یکه برا ییشرکت ها:کردند  یمنمونه تقس

سپس بازده سهام (شرکت 40در مجموع )خود سهام منتشر کرده اند  یازن ردوجوه مو ینتام یکه برا یی؛شرکت ها(شرکت64

را به  یکل بازده هر دو نمونه آمار یانگینرا حساب کرده و م 9810تا  9815 یسال ها یمونه اول و دوم بران یشرکت ها

بر بازده  یدار یمعن یرتاث الیم ینگرفتند که روش تام یجهدرصد نت 15 یناندر سطح اطم tبا استفاده از آزمون .دست آوردند 

 مورد مطالعه نداشته است یسهام شرکت ها
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 ه های تحقیقفرضی

 ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطالعاتی تاثیر گذار است -فرضیه اصلی اول 

 نسبت بدهی کوتاه مدت به داراییها بر عدم تقارن اطالعاتی تاثیرگذار است -9فرضیه فرعی 

 نسبت بدهی بلند مدت به داراییها بر عدم تقارن اطالعاتی تاثیر گذار است -1فرضیه فرعی 

 نسبت بدهی به حقوق صاخبان سهام برعدم تقارن اطالعاتی تاثیر گذار است -8فرضیه فرعی 

 ساختار سرمایه به داراییها برعدم تقارن اطالعاتی با وحود انداره شرکت تاثیر گذار است -فرضیه اصلی دوم 

 تاثیر گذار استنسبت بدهی کوتاه مدت به داراییها بر عدم تقارن اطالعاتی با وحود انداره شرکت  - 9فرضیه فرعی 

 بدهی بلند مدت به داراییها بر عدم تقارن اطالعاتی با وحود انداره شرکت تاثیر گذار است  - 1فرضیه فرعی 

 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برعدم تقارن اطالعاتی با وحود اندازه شرکت تاثیر گذار است - 8فرضیه فرعی 

 ا بر عدم تقارن اطالعاتی با وحود فرصت رُشد تاثیر گذار استساختار سرمایه به داراییه -فرضیه اصلی سوم 

 بدهی کوتاه مدت به داراییها برعدم تقارن اطالعاتی با وحود فرصت رُشد تاثیر گذار است - 9فرضیه فرعی 

 نسبت بدهی بلند مدت به داراییها بر عدم تقارن اطالعاتی با وحود فرصت رُشد تاثیر گذار است - 1فرضیه فرعی 

 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام برعدم تقارن اطالعاتی با وحود فرصت رُشد تاثیر گذار است - 8ضیه فرعی فر

 

  داده ها یو جمع آور یقروش تحق

 یتوسعه دانش کاربرد ی،کاربرد یقهدف تحق. است یکاربرد یقاتپژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحق

هدف،  یقتحق یندر ا. است یهمبستگ یقاز نوع تحق یتحاضر، از نظر روش و ماه یقتحق ینهم چن .خاص است ینهزم یکدر 

 یاراخت یمناسب یها، شاخص ها یرمتغ یریاندازه گ یها یاسمنظور بر حسب مق ینا یبرا. هاست یررابطه متغ یزانم یینتع

 یرا ارائه م یریسطح اندازه گ ینتر یقو دق ینترباال ینسب یاسمق. نسبی است یاسداده ها مق یریاندازه گ یاسمق. شود یم

به  یقروش تحق.است رداربرخو یزاز صفر مطلق ن یگر،د یها یاسمق یاتخصوص یهعالوه بر دارا بودن کل یاسمق ینا. دهد

 یا شده و در رد یجمع آور ینترنتپژوهش از راه کتابخانه، مقاله و ا یشینهو پ ینظر یاست که در آن مبان ییصورت استقرا

 .استفاده شده است  یجنتا یمدر تعم ییمناسب ،از استدالل استقرا یآمار یروش ها یریپژوهش با بکارگ یها یهاثبات فرض
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 متغیرها توصیفی های شاخص

پژوهش،  یها یربا متغ یشترب ییکه در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنا یجامعه ا یتبه منظور شناخت بهتر ماه

در جهت  یداده ها،گام یآمار یفتوص ینهمچن.شود یفداده ها توص ین،الزم است ا یآمار یداده ها یلو تحل یهقبل از تجز

 یدیخورش)رود یاست که در پژوهش به کار م یرهاییمتغ ینروابط ب بیینت یبرا یا یهحاکم برآن ها وپا یالگو یصتشخ

 (.9819،156یشی،وقر

 1پژوهش به صورت خالصه در جدول شماره  یرهایپژوهش پرداخته شود، متغ یها یهکه به آزمون فرض ینقبل از ا بنابراین،

شاخص ها شامل  ینا. باشد یم یقتحق یرهایمتغ یفتوص یبرا ییشاخص ها یجدول حاو ینا. یردگ یقرار م یمورد بررس

 .است یعتوز لشک یو شاخص ها یپراکندگ یشاخص ها ی،مرکز ی،شاخص ها
 

قیتحق یرهاینده متغکن فیتوص یشاخص ها: 1جدول  

 شرح

 عدم تقارن اطالعاتی

IA 

نسبت بدهی کوتاه 

 مدت به داراییها

DAK 

نسبت بدهی یلند 

 مدت به داراییها

DAB 

نسبت کل بدهیها به 

 حقوق صاحبان سهام

DS 

 اندازه

SIZE 

 فرصت رشد

GROWE 

 565 565 565 565 565 565 تعداد

9119/9 میانگین  1141/1  14/11  0855/9  4954/5  6551/1  

09101/1 انحراف معیار  51151/60  11111/1  54010/19  89111/9  51595/1  

00/0 کمترین  00/0  00/0  45/645-  00/0  11/11-  

19/1 بیشترین  15/649  46/84  19/15  06/1  15/916  

10/496 مجموع  68/6519  49/659  84/646  51/8040  88/9881  

 

 متغیرها بودن نرمال فرض بررسی

 نرمال ، مدل از برازش قبل است الزم انجامد؛ می مدل های باقیمانده بودن نرمال به وابسته متغیر بودن رمالن که جائی آن از

 .شود کنترل آن بودن

 :است زیر صورت به نرمالیتی آزمون مقابل فرض و صفر فرض

H0  :است نرمال ها داده توزیع. 

H1  :نیست نرمال ها داده توزیع. 
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 وابسته متغیر برای (K-S) اسمیرنوف – کلموگراف آزمون (1جدول

وابسته متغیر اسمیرنوف -کلموگروف  تعداد   سطح معنی داری 

933/0 545 عدم تقارن اطالعاتی  000/0  

 

 

% 5کمتر از  یآزمون هر گاه سطح معنادار یندر ا.استفاده شده است یرنوفاسم -جهت آزمون فرض باال از آزمون کلموگروف

 یسطح معنادار یرکه مقاد ییاز آنجا( 8جدول)ارائه شده یربر اساس مقاد.شود یرد م یناناطم% 15باشد فرض صفر در سطح 

 یبرا یمختلف یروشها.شود یها رد م یرنرمال بودن متغ یعنیفرض صفر  ایناست بنابر% 5در مدل ، کمتر از  یرهامتغ یبرا

 ینحاصل از ا یجکه نتا.  یرهاستخود متغ یبه جا یرهاغمت یتماز آنها استفاده از لگار یکیداده ها وجود دارد که  ینرمال ساز

 :آورده شده است یردر جدول ز یلتبد

 

 (تبدیلی)وابسته متغیر برای (K-S) اسمیرنوف – کلموگراف آزمون (8جدول

وابسته متغیر اسمیرنوف -کلموگروف  تعداد   سطح معنی داری 

933/0 545 عدم تقارن اطالعاتی  000/0  

 

 است شده نرمال هایمان داده پس. است% 5 از باالتر داری معنی سطح است مشخص که همانطور

 

 ها یلوتحل یهانجام تجز

ساختار  ینبدر بورس اوراق بهادار تهران   9811 الی 9811 یسالها یامر است که ط ینکننده ا یانب اول یاصل یهفرض یجهنت

 .وجود دارد یمعنادار ۀرابط یو عدم تقارن اطالعات یهسرما

شرکت  ۀاندازدر بورس اوراق بهادار تهران   9811 الی 9811 یسالها یامر است که ط ینکننده ا یانب دوم یاصل یهفرض هیجنت

 .است یرگذارتأث یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما ینب ۀبر رابط

 یبهادار تهران فرصتهادر بورس اوراق   9811 یال 9811 یسالها یامر است که ط ینکننده ا یانبسوم  یاصل یهفرض یجهنت

 .است یرگذارتأث یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما ینب ۀرشد بر رابط

 

 هرفرضیه تفکیک به ها وتحلیل تجزیه خالصه (6جدول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

واتسون-دوربین فرضیه ها  
ضریب تعیین تعدیل 

 شده
 نتیجه معیار آزمون سطح معناداری Fآمارۀ

565/1 اصلی اول  114/0  595/54  000/0  05/0  تأیید 

1-1  576/1  033/0  419/60  000/0  05/0  تأیید 

5-1  559/1  107/0  505/65  000/0  05/0  تأیید 

9-1  565/1  001/0-  416/0  513/0  05/0  رَد 

511/1 اصلی دوم  935/0  503/30  000/0  05/0  تأیید 

1-5  515/1  935/0  537/174  000/0  05/0  تأیید 

5-5  510/1  937/0  110/173  000/0  05/0 دتأیی   

9-5  595/1  965/0  119/154  000/0  05/0  تأیید 

579/1 اصلی سوم  154/0  157/50  000/0  05/0  تأیید 

1-9  556/1  105/0  557/99  000/0  05/0  تأیید 

5-9  564/1  117/0  675/96  000/0  05/0  تأیید 

9-9  574/1  007/0  355/5  055/0  05/0  رَد 

 

 

 یقتحق یکل یریگ یجهنت

که هدف  ینبا توجه به ا. رسد یم یکل یریگ یجهدر مورد آن ها نوبت به نت یریگ یجهها و نت یهبعد از آزمون تک تک فرض

 ینب ۀباشد ؛ رابط ی، در بورس اوراق بهادار تهران م یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما ینب ۀرابط یپژوهش بررس ینا یاصل

و عدم تقارن  یهساختار سرما یناست که ب یننشان دهنده ا یجشد و خالصه نتا یبررس یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما

 ینب ۀبر رابط یزرشد ن یشرکت و فرصتها ۀانداز یرهایمتغ یرتاث یزوجود دارد ، و ن یرابطه معنادار یدر حالت کل یاطالعات

و  یهساختار سرما ینب ۀابطشده بر ر یاد یرهایمتغ یراز تأث یحاک یجشد، که نتا یبررس یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما

در  یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما ینگرفت که ب یجهتوان نت یم یبه طور کل ینبنابرا. باشد یم یعدم تقارن اطالعات

 .وجود دارد یمذکور روابط معنادار یکنترل یرهایبا وجود متغ ینو همچن یرانا یهبازار سرما
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 یقتحق یشنهادهایپ

 و ها راهکار هم و تحقیق نتایج و ها یافته مورد در هم را نظراتی تواند می محقق ، علمی تحقیق یک مراحل انجام از پس

 تحقیق نتایج با مطابق پیشنهادهایی ، ادامه در سبب بدین.  کند بیان آتی های پژوهش بسط و بهبود منظور به را پیشنهادهایی

 .شود می ارائه آتی های پژوهش برای همچنین و
 

 یقتحق یاتفرض یها یافتهبر  یمبتن ییشنهادپ

به مدیران شرکتها توصیه می بنابراین ؛  شدی تأیید و عدم تقارن اطالعات هیساختار سرما نیبرابطۀ نجا که به طور کلی آاز  -9

 .شود برای بررسی عدم تقارن اطالعاتی شرکت مطبوع خود و افشای مناسب به ساختار سرمایه شرکت ، توجه نمایند

شود  یم یهگذاران توص یه، به سرما یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما ینشرکت بر روابط ب ۀانداز یرمتغ یرتوجه به تأثبا  -1

 .نشان دهند یشتریعامل اثرگذار توجه ب یکشرکتها به عنوان  ۀخود ، به انداز یگذار یهدر سرما

 یم یهگذاران توص یه، به سرما یو عدم تقارن اطالعات یهسرما ساختار ینرشد بر روابط ب یفرصتها یرمتغ یربا توجه به تاث -8

عامل را  یننشان دهند ؛ و ا یشتریو ارزش بازار سهام شرکت مربوطه توجه ب ی، به ارزش دفتر یگذار یهشود در هنگام سرما

 .خود مَدنظر قرار دهند یماتدر تصم
 

 یآت یها یقتحق یبرا یشنهادهاییپ

 یطوالن یو در دوره ها یکمختلف به تفک یعدر صنا یو عدم تقارن اطالعات یهساختار سرما ینط بشود که رواب یم یشنهادپ-9

 .شود یسهپژوهش مقا ینا یجحاصله با نتا یجگردد و نتا یتر بررس

 .شود یبررس یبر عدم تقارن اطالعات یمال ینتام یروشها یرتاث یقیشود در تحق یم یشنهادپ-1

 :وهشپژ ینا یبرا یشنهادیپ فرضیات

 .وجود دارد یرابطه معنادار یو عدم تقارن اطالعات یاتیوجه نقد عمل یانجر ینب: اول فرضیه

 .وجود دارد یرابطه معنادار یرُشد فروش و عدم تقارن اطالعات ینب: دوم فرضیه

 .وجود دارد یرابطه معنادار یسود انباشته و عدم تقارن اطالعات ینب: دوم فرضیه

 .یردقرار گ یمورد بررس یهسهام شناور آزاد و ساختار سرما ینرابطه ب یگرد یقیحقشود در ت یم یشنهادپ-8

 :پژوهش ینا یبرا یشنهادیپ فرضیات

 .وجود دارد یرابطه معنادار ییهاکوتاه مدت به دارا یهایسهام شناور آزاد و نسبت بده ینب: اول فرضیه

 .وجود دارد یرابطه معنادار ییهاه دارابلندمدت ب یهایسهام شناور آزاد و نسبت بده ینب: دوم فرضیه

 وجود دارد یبه حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار یهاسهام شناور آزاد و نسبت بده ینب: سوم فرضیه
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