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 بررسی رابطه بین نرخ تورم و سود بانکی بر ساختار سرمایه در ایران

 2زهرا ممبنی  یاسر بروایه

 دانشگاه صنایع ومعادن ایران DBAدانشجوی دکترای   *

 کارشناس مسئول حسابرسی شرکت برق منطقه ای خوزستان
 علوم و تحقیقات اهواز ارشد حسابداری دانشگاه دانشجوی کارشناسی2

 شرکت برق منطقه ای خوزستان حسابرسیکارشناس 

 

 
 

 :چکیده

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ سود بانکی به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه 

که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطالعات شرکت های بازار سرمایه 

کمك آماره  به spssانتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار  833 ات 831 ایران و سایت بانك مرکزی در طی سال های 

همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این  تحلیلهای توصیفی و استنباطی نظیر 

است که با وارد شدن  ایراناز عدم ارتباط بین متغیر های کالن اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه  حاکیپژوهش 

بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و  نسبتمتغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، 

 اقتصادیبه حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت  ارتباطنسبت دارایی های ثابت این 

تا بتوانند در تصمیم گیری های  داشتهی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور کشور می باشد که مدیران مال

 .مالی از آن استفاده کنند

 

 .متغیرهای کالن اقتصادی، بازار سرمایه،  تحلیل همبستگی: کلمات کلیدی
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 :مقدمه - 

ه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار بی تردید امروزه  بیشترین مقدار سرمایه درجهان  از طریق بازار های سرمای

و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است . سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند 

 2افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی

تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب باالیی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم 

گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در 

یل می شود که در نهایت  بر سود آوری و بازده شرکتها موثر زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحم

و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله  دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط  8بحث ساختار سرمایه. است

است پژو هش با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر 

با توجه به این در کشور . از جمله این عوامل خارجی  است  1های زیادی انجام داده اند  که متغیر های کالن اقتصادی

های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کالن اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال 

وسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه می گذارد بی شك بر حرکت  بوده است و بخوبی روشن است این ن

 .تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

ادی هر کشور هزینه های نبود ثبات از مضر ترین مشخصه های برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازار های اقتص

اثر نامطلوبی می گذارد و باعث افزایش ریسك .. گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصوالت و 

از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی ... نرخ های پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و . سرمایه گذاری می شود 

منظور از اصطالح ساختار .گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است  بوده که در طی سالیان

ساختار بهینه سرمایه نیز . سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است 

شود هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مجموعه نسبتهایی است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی ب

اگرچه چارچوب نظری ارائه شده . مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است 
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در بحث های مدیریت مالی منبع خوبی برای این کار است ، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکالت و مسائل 

کرد ، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها زیادی مواجه خواهد 

 .است 

به بررسی تطبیقی عوامل ( 833 )نعمتی : در ادامه به بررسی مطالعات که در این زمینه انجام شده است می پردازیم

آسیا به این نتیجه رسیدند که  در کشور ما همانند  تعیین کننده ساختار سرمایه در ایران با کشور های جنوب شرقی

کشور های جنبوب شرق آسیا بین نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و اندازه شرکت نسبت به ساختار سرمایه 

در تحقیق خود  ( 839 )سجادی . رابطه مثبت و بین سود آوری و نسبت جاری با ساختار سرمایه رابطه منفی برقرار است

مورد تاثیر متغیر های کالن اقتصادی بر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وجود رابطه منفی بین نرخ  در

در تحقیق به بررسی رابطه بین ( 835 )برادران شرکا .  تورم و نقدینگی با نرخ رشد شاخص قیمت سهام پی برده است

ی به وجود رابطه ضعیف بین رشد متغیر های کالن اقتصادی با متغیر های کالن اقتصادی با متغیر های عمده حسابدار

شاخص های عمده حسابداری از جمله بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی به دلیل استفاده از اصل بهای تمام شده 

های  در تحقیقی به بررسی تاثیر متغیر های کالن اقتصادی بر تصمیم گیری( 2119)1بوکپین . تاریخی رسیده است 

مالی ساختار سرمایه پرداخته است و به  و جود رابطه معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره با تصمیم گیری در 

در بررسی ساختار سرمایه در کشور ( 2119)5سراسکویرو. مورد ساختار سرمایه و اهرم مالی در شرکت ها رسیده است 

اندازه و دارایی های ثابت با ساختار سرمایه یا میزان بدهی های بلندمدت به کل پرتقال به اثبات وجود رابطه معنا دار بین 

 .دارایی درشرکت هاپرداخته است

 شاخص های توصیفی متغیرها -8

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های 

همچنین توصیف آماری داده .داده های آماری ،الزم است این داده ها توصیف شود پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل

ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار 

 .می رود

پژوهش به صورت خالصه در جدول بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای 

این . این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. مورد بررسی قرار می گیرد( 8- )شماره 

 .شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است
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شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص  (8- )جدول 
 (آماری)های شکل توزیع 

 متغیر ها                          

 

 شاخص ها                            

 

 نسبت بدهی

 

 نرخ تورم

 

 نرخ سود بانکی

 521 521 528 تعداد

 8  1 /1 /.1 5 میانگین

 15111/1 22020/1 1100/1 معیار میانگین خطای

  /23 51 08/1 59 9812/1  انحراف معیار

 151/2 895/82 180/1 واریانس

 1 1 /51  /55 دامنه تغییرات

 1 /3 1/21  /08 باالترین

   /3 1 /3  /15 پایین ترین

 

 (8- )ادامه جدول 

 متغیر ها                      

 شاخص ها

نسبت بازده 

 دارایی

 

نسبت بازده 

حقوق صاحبان 

 سهام

نسبت سود هر 

 سهم

 نسبت دارایی ثابت

 521 521 522 522 تعداد

 1/ 211 00/3 8/81  2 /512 میانگین

 e1152/1 11003/1  0/8 830 11121/1 خطای معیار میانگین

 e2101/   e1101/  8e 891/   911/1  انحراف معیار

 8e 85/0 5e290/  183/1 13 /28  واریانس

 1e2 /  39/1 05 13/2 91/ 1 دامنه تغییرات

 39/1 91 91/9 8 0 /99 01/52 باالترین

 1 -10/2392 -19/152 - 20/8 پایین ترین

 

نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که ( 8- )جدول

عدد در سال می باشد و  521عدد در سال و بالغ بر  21 تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر باتعداد کلیه داده ها برای 

  نسبت بدهیسطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیك نشان می دهد ،که به عنوان مثال میانگین بازده 

 نسبت بدهیایش می دهد که واریانس واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نم  پنجمسطر . است 1 1.5
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 .تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند ششمسطر. می باشد 1.180

 :آزمون فرضیه ها  -8

 :تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول 8-2

 :را به صورت  آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد فرعی یكاگر فرضیه :آزمون فرضیه  اول 

بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در  همبستگی معنا داری

 .وجود ندارد بازار سرمایه ایران،

بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در  همبستگی معنا داری

  .، وجود داردایران  بازار سرمایه

 :و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود

 

و نسبت بدهی واتسون بین  -ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین( : 8-8)جدول 
 نرخ سود بانکی

 

 مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین واتسون -دوربین

 .051 1. 9883 1.111 1.112 1.111   

 

این عدد . است 1.111 نرخ سود بانکیو  نسبت بدهیضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ( 8-8)طبق جدول شماره 

با توجه به . نشان می دهدنسبت بدهی و نرخ سود بانکی رابطه معنی داری را بین دو متغیر عدم  % 1در سطح خطای 

؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد SPSSخروجی های نرم افزار 

توسط متغیر  سبت بدهینمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر  خیلی کوچکی را نشان می دهد، که عدد 111/1

یکی از مفروضات رگرسیون استقالل خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد . می کندنارائه نرخ سود بانکی 

واتسون به منظور  -آماره دوربین.شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد

 باشد 1/2 تا  /1 فاصله در واتسون –یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین بررسی استقالل خطاها از 

واتسون طبق جدول  -ره دوربینآما مقدار. کرد استفاده رگرسیون از توان می و شود می  رد خطاها بین همبستگی فرض

می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی  051. ( 8-8)

 .وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد

 

 نرخ سود بانکیو  نسبت بدهی برای متغیرهای  0تحلیل واریانس رگرسیون( 8-1)جدول  

 

 

 
 

                                                           
 
-ANOVA 
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به  نسبت بدهیبه عنوان متغیر مستقل و  نرخ سود بانکی نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر ( 8-1)جدول شماره 

در سطح خطای  H0از پنج درصد است، فرض  بیشترsigعنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، از آن جا که 

 .می شود ردمی شود و وجود همبستگی بین این متغیرها تاییدپنج درصد 

 

 

و نسبت بدهی واتسون بین  -ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین( : 8-1)جدول .
 نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی

 

 مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین واتسون -دوربین

 .35 1. 83391 1.131 1.139 1.599   

 

ضریب ( 8-1) طبق جدول شمارهو در ادامه فرضیه فوق با حضور متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفت که 

این عدد در . است 1.599 نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلیو  نسبت بدهیهمبستگی پیرسون بین دو متغیر 

با توجه به . نشان می دهدنسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی رابطه معنی داری را بین % 1سطح خطای 

 می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد   ؛ جداول نشان SPSSخروجی های نرم افزار 

های یر توسط متغ نسبت بدهیمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر  خوبیرا نشان می دهد، که عدد 131/1

 .ارائه می کندمستقل 

 

 

 

بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده مجموع دارایی ها ، نسبت سود ) فرعی یكبا توجه به نتایج به دست آمده،فرضیه 

 % 91، در سطح اطمینان ( ، تاثیر گذاراست نرخ سود بانکی و ساختار سرمایهمیان  ابطه، بر ر هرسهم و نسبت دارایی ثابت

 .تأیید می شود

 .می پردازیم( 8-0جدول )به شرح زیر Enterدر ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش نهایتا 

 Enterبه روش  فرضیه فرعی یك خالصه یافته های رگرسیون چند گانه (8-0)جدول

ANOVA 
b

 

 Mean Square آمارهF سطح معنی داری
درجه 

 آزادی

Sum of 

Squares 
 مدل

 رگرسیون 1.111   1.111 1 2.   1.20

 
  1.180 52  28.221 Residual 

 جمع 28.259 522   

 

 مدل

ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده

 شده

 

 ((tآماره 

 سطح

 معنی داری
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مربوط به هر متغیر،در مدل کلی  نیز با توجه به سطح  Bدر مورد مقدار ثابت و ضریب ( 8-0) با توجه به جدول شمارۀ

 .تصمیم گیری شده است 3معنی داری

بزرگتر نسبت دارایی ثابت  از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیر

، تایید می شود و باید آن را از معادله (H0فرض )از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر

اما در .وجود ندارد نسبت بدهیبا نسبت دارایی ثابت رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد که هیچ رابطه معنی داری بین 

 رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج ( H0فرض )تساوی ضریب رگرسیون با صفر مورد سایر متغیر ها فرض

 

 

 

 .هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه صفر می باشند که از مدل خارج شده است.کرد

 دوم فرعیتجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه 8 -8

 :را به صورت  آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد فرعی دواگر فرضیه : فرعی دوم آزمون فرضیه

 .وجود ندارد بین نرخ تورم و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، همبستگی معنا داری

بین نرخ تورم و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار  همبستگی معنا داری

 . ، وجود داردسرمایه ایران 

 :و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود

و نسبت بدهی واتسون بین  -ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین( : 8-3)جدول 
 نرخ تورم

 

 مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین واتسون -دوربین

                                                           
 
-Sig 

B Std.Error 

(Constant) 
1.199 1.115 -  1.3 5 1.111 

 25 .1  18.  1.111 1.129 1.111 نسبت دارایی ثابت

 1.11  9.89 1.188 1.111 1.10 نسبت سود هر سهم

 1.11 -1. 2 -  1.93  1.11 - 1 1.1 بازده مجموع دارایی

 1.11 59 .1 12 .1 1.11 1.11 بازده صاحبان سرمایه

 1.111 1.3 1 .1 0 1.1 0 1.1 نرخ سود بانکی
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 .052 1. 9819 1.111 1.11  1.18   

 

این عدد در . است 1.18 نرخ تورمو  نسبت بدهیضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ( 8-3)طبق جدول شماره 

با توجه به خروجی . نشان می دهدنسبت بدهی و نرخ تورم رابطه معنی داری را بین دو متغیر عدم  % 1سطح خطای 

را نشان 111/1؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد SPSSهای نرم افزار 

ارائه نرخ تورم توسط متغیر  نسبت بدهیمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر  خیلی کوچکیمی دهد، که عدد 

یکی از مفروضات رگرسیون استقالل خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با . کند مین

واتسون به منظور بررسی استقالل  -آماره دوربین.یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد

 بین همبستگی فرض باشد 1/2 تا  /1 فاصله در واتسون –ربین خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دو

می  052. ( 8-3)واتسون طبق جدول  -مقدار آماره دوربین. استفاده کرد رگرسیون از توان می و شود می  رد خطاها

باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض 

 .همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد

 

 

 

 

 

 نرخ تورمو  نسبت بدهی برای متغیرهای  9تحلیل واریانس رگرسیون( 8-9)جدول

 

 

 
 

 

به عنوان  نسبت بدهیبه عنوان متغیر مستقل و  نرخ تورمنشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر ( 8-9)جدول شماره 

در سطح خطای پنج  H0از پنج درصد است، فرض  بیشترsigمتغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، از آن جا که 

 می شود ردمی شود و وجود همبستگی بین این متغیرها تاییددرصد 

                                                           
 
-ANOVA 

ANOVA 
b

 

 Mean Square آمارهF معنی داریسطح 
درجه 

 آزادی

Sum of 

Squares 
 مدل

 رگرسیون  1.12    1.12 1.15 1.111

 
  1.180 52  28.213 Residual 

 جمع 28.259 522   
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سبت بدهی نواتسون بین  -ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین( : 8-1 )جدول .
 نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلیو 

 مدل ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار تخمین واتسون -دوربین

 .3 1. 1  9 1.153 1.102 1.539   

 

ضریب ( 8-1 )  طبق جدول شماره و در ادامه فرضیه فوق با حضور متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفت که 

این عدد در سطح . است 1.539 نرخ های تورم با حضور متغیر کنترلیو  نسبت بدهیهمبستگی پیرسون بین دو متغیر 

با توجه به خروجی . نشان می دهدنسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی رابطه معنی داری را بین % 1خطای 

را نشان 153/1که ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد می دهد، از آن جا  ؛ جداول نشانSPSSهای نرم افزار 

ارائه می های مستقل توسط متغیر  نسبت بدهیمی باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر  خوبیمی دهد، که عدد 

یکی از مفروضات رگرسیون استقالل خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر . کند

واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها  -آماره دوربین.بستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود نداردهم

ی بین خطاها همبستگ فرض باشد 1/2 تا  /1 فاصله در واتسون –از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین 

 می باشد و  31. ( 8-1 )واتسون طبق جدول   -مقدار آماره دوربین .رد  می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد

 

 

 

می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی  این عدد نشان

 .بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد

 

 

 

 

 

 نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی  رگرسیون  برایتحلیل واریانس ( : 8-  )جدول 
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با 

توجه 

به 

نتایج 

بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده مجموع دارایی ها ، نسبت سود هرسهم و نسبت ) فرعی دوبه دست آمده،فرضیه 

 .تأیید می شود% 91، در سطح اطمینان ( ، تاثیر گذاراست نرخ تورم و ساختار سرمایهمیان  ابطه، بر ر دارایی ثابت

 .می پردازیم   ( 8-2 جدول )به شرح زیر Enterدر ادامه به نحوه برازش رگرسیون چند گانه به روش نهایتا 

 
 Enterبه روش  فرضیه فرعی دوم خالصه یافته های رگرسیون چند گانه (8-2 )جدول

 
 
 
 
 
 
 

 

با   

توجه 

به 

مربوط به هر متغیر،در مدل کلی  نیز با توجه به سطح معنی  Bدر مورد مقدار ثابت و ضریب ( 8-2 ) جدول شمارۀ

 .تصمیم گیری شده است 1 داری
 

های نرخ تورم، نسبت معنی داری آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیراز آنجا که در این خروجی، سطح 

                                                           
  

-Sig 

ANOVA 
b

 

 Mean Square آمارهF سطح معنی داری
درجه 

 آزادی

Sum of 

Squares 
 مدل

 رگرسیون 1.930  1 90 .2 1.281   1.11

 

  1.12 5 5  2.209 Residual 

 جمع 28.255  52   

 

 مدل

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده

 استاندارد شده

 

 ((tآماره 

 سطح

معنی 

 B Std.Error داری

(Constant) 1.01  1.1 9 - 83.1 1 1.111 

 19 .1 511.  1.110 1.129 1.110 نسبت دارایی ثابت

 1.11 9.12 1.122 1.111 1.10 نسبت سود هر سهم

 1.11 -21.558 - 1.955  1.11 - 1 1.1 بازده مجموع دارایی

 1.11 1.200 13 .1 1.11 1.11 صاحبان سرمایهبازده 

 1.19 - 539.  - 1.119  1.11 1.112 نرخ تورم
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، تایید می شود و باید (H0فرض )بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفردارایی ثابت 

نسبت با ی ثابت و نرخ تورم نسبت دارایمی دهد که هیچ رابطه معنی داری بین  آن را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان

رد می شود ونباید آنها را از معادله ( H0فرض )تساوی ضریب رگرسیون با صفر اما در مورد سایر متغیر ها فرض.وجود ندارد بدهی

 . هم چنین ضریب متغیر های بازده حقوق صاحبان سرمایه صفر می باشند که از مدل خارج شده است.رگرسیون خارج کرد

 :پیشنهادات نتیجه گیری و -1

 ساختار سرمایهبا  مستقلرابطه معناداری متغیر عدم آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر،

متغیر های کالن اقتصادی وجود دارد ،این است که 833 تا  831 شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 

متغیر های کنترلی بازده و همچنین که تقریبا هم سو با نتایج تحقیق سجادی بوده  داردنسبت بدهی نی با معنی دار هیچ ارتباط

نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  . مجموع دارایی ، نسبت سود هر سهم و بر این ارتباط تاثیر گذارند

با راهکار های مناسب سعی در جهت ایجاد ثبات  و بستر مناسب در و ضعیت د،که پیشنهاد می شو .مطابقت دارد چهاب و بوکپین 

اقتصاد کشور کنند ، تا مدیران شرکت ها با آگاهی  و پیش بینی وضعیت آینده محیط اقتصادی بدنبال پیدا کردن بهترین راهکار 

با وجود یك محیط اقتصادی پر نوسان و غیر  جهت تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه و میزان بدهی شرکت ها باشند ، زیرا

درضمن .  قابل پیش بینی اتخاذ چنین تصمیماتی که می تواند بر کل فعالیت های شرکت موثر باشد محال به نظر می رسد 

تاثیر گذار بر نسبتا  به عنوان عاملی به نسبت سود هرسهم و بازده مجموع دارایی هاکه مدیران مالی شرکت ها  پیشنهاد می شود،

 .ودر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از آن استفاده کنند داشته باشند بیشتری توجهشرکت ها   ساختار سرمایه
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