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 ضیاني اعباس غفاري ق
 دانشگاه گیالن –کارشناس ارشد حسابداری 

abbasghaffari@yahoo.com 
 

 محمد رضا عبرتي 
 دانشگاه ازاد واحد تبریز  –کارشناس ارشد حسابداری 

Ebratimohamadreza@yahoo.com 
 

 
 

 چکیده 

 سرنشش   بررای . گرفت قرار بررسي و مطالعه مورد سودآوری و سرمایه ساختار بین ارتباط پژوهش این در

 بردهي  کرل  دارایي  کل هر به بدهي کل سهام  صاحبان حقوق کل به بدهي کل نسبت از سرمایه ساختار

 حقروق  برازده  نرر   از سودآوری سنشش برای و دارایي کل به جاری غیر بدهي کل و دارایي کل به جاری

 هرای  متغیر عنوان  به گذاری سرمایه رشد فرصت و شرکت اندازه و وابسته متغیر عنوان به سهام صاحبان

 الري  9831 سرا   از سراله  5 اطالعرات  که پژوهش این در. است گردیده استفاده فرضیه تدوین با کنترلي

 نترای   اسرت  شرده  اسرتفاده  همبسرتگي  ضرری   و متغیره چند رگرسیون از است دیدهگر استفاده 9818

 معنري  مثبرت  ارتبراط  آوری سرود  با سرمایه ساختار بین که است این از حاکي ها فرضیه همه در پژوهش

  .دارد وجود داری

 ترايیر  رانتهر  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سودآوری بر سرمایه ساختار دیگر عبارت به

 پذیرفتره  های شرکت نفع به مالي اهرم از استفاده باشد مي آور سود ها شرکت که شرایطي در یعني. دارد
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 نمري  توصریه  زیراد  بردهي  از استفاده سودآوری عدم شرایط در اما است تهران بهادار اوراق بورس در شده

 .گردد

 

 ذاریگ سرمایه رشد فرصت سودآوری  سرمایه  ساختارواژگان كلیدي: 

 

 قدمه:م

شرکت ها برای رشد و توسعه نیازمند منابع مالي هستند و تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف تامین مالي و 

تعیین ساختار سرمایه بهینه که موج  حداکثر شدن يروت سهامداران و سودآوری مي گردد یكي از مهمترین مسایلي است که 

کت ها مي توانند نیازهای مالي خود را از منابع مختلف مالي  تامین نمایند که هر یك هزینه مدیران با آن روبرو هستند. شر

های خاص خود را دارد. در نظریه های مدیریت مالي  مفهوم اهرم مالي و ساختار سرمایه از جایگاه ویژه برخوردار است. از این 

رکت اطالعات کافي در مورد اهرم مالي و میزان استفاده از رو مدیران بایستي هنگام اتخاذ تصمیمات مربوط به سود آوری ش

بدهي داشته باشند. مبحث تعیین ساختار سرمایه شرکت در جهت افزایش سود شرکتها به صورت وسیعي در حوزه های مالي 

یه مدلها و نظریه مورد تاکید قرار گرفته است. پژوهش گران حوزه های مالي سعي کرده اند با مطالعه و پژوهش های متنوع و ارا

های گوناگون در جستشوی دسترسي به ساختار سرمایه بهینه باشند. هدف اصلي از تصمیم های ساختار سرمایه و استفاده از 

میزان اهرم مالي  ایشاد ترکیبي مناس  از منابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه شرکت و افزایش 

 سودآوری مي باشد.

 

 حقیق:پیشینه ت

پژوهش های مرتبط متفاوتي در این زمینه صورت پذیرفته است که اهم پژوهش های انشام شده به وسیله پژوهش گران      

 خارجي و ایراني به شرح ذیل مي باشد:

( به شناسایي عوامل موير در تعیین ساختار سرمایه و اهرم مالي با استفاده از متغیرهای رشد  9001چانگ و همكاران )

غیرهای سودآوری  صنعت پرداختند و نتیشه ای که از پژوهش حاصل شد این بود که متغیرهای رشد  سوداوری و دارای مت

 بیشترین ارتباط  با ساختار سرمایه هستند. 

مورد بررسي قرار دادند.  9009تا  9133( اطالعات شرکت های اعم صنعت مختلف را در بازه زماني 9099دی آنشلو و وایت )

دریافتند که شرکت های مورد مطالعه با انتشار عمدی اوراق بدهي کوتاه مدت به صورت موقتي از نسبت بدهي فاصله مي انها 

گیرند. بر این اساس آن ها مدلي پویا برای ساختار سرمایه و استفاده از اهرم مالي در صنایع مختلف ارایه دادند که انتشار و باز 

  موازنه ایستا توصیف مي کنند براساس این مد  نسبت بدهي به صورت تدریشي تعدیل مي پرداخت اوراق بدهي را بهتر از مد

 گردد و به نسبت بدهي بهینه که سود ایشاد مي کند نزدیك مي شود ولي در یك نسبت خاص يابت باقي نمي ماند.

روابط میان متغیرهای مد  به  ( در پژوهش با استفاده از مد  رگرسیون داده های تابلویي و بررسي9831نمازی و حشمتي )

بررسي ارتباط میان سودآوری  نسبت ارزش دفتری به ارزش حقوق صاحبان سرمایه  بازدهي سهام و کسری مالي با ساختار 

 سرمایه پرداختند. آنها نشان دادند که ارتباط معني داری بین ساختار سرمایه و متغیرهای پژوهشي وجود دارد.

نكته اساسي است که به رغم موير بودن اطالعات و متغیرهای بازار در ساختار سرمایه  شرکت ها در  همچنین نتای  بیانگر این

 انتخاب سرمایه از اطالعات داخلي خود بیشتر استفاده مي کنند.

ي و ( به بررسي عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه به طور تطبیقي بر مبنای دو نظر به سلسله مراتب9831کردستاني و نشفي )

دارایي های يابت  موازنه ایستا پرداختند. نتای  حاصله بیانگر این است که ارتباط برخي عوامل مانند فرصتهای رشد  نسبت 
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مشهود و سودآوری با ساختار سرمایه مشابه پیش بیني نظریه سلسله مراتبي و ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه مشابه 

 ي باشد.پیش بیني نظریه موازنه ایستا م

 اهداف پژوهش:

هدف نخست و اصلي: تبیین رابطه ساختار سرمایه و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار  -

 تهران؛

 اهداف تفسیری: -

الف( تبیین ارتباط بین نسبت کل بدهي به کل حقوق صاحبان سرمایه و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اراق 

 تهران؛بهادار 

 ب( تبیین ارتباط بین نسبت کل بدهي به کل دارایي و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرن؛

ج( تبیین ارتباط بین نسبت کل بدهي جاری به کل دارایي و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 تهران؛

دهي غیر جاری به کل دارایي و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار د( تبیین ارتباط بین نسبت کل ب

 تهران؛

 

 فرضیه هاي پژوهش:

 در راستای اهداف فوق فرضیه های زیر تدوین گردیده اند:

 فرضیه اصلي: بین ساختار سرمایه و سودآوری ارتباط معني دار وجود دارد.

 فرضیه های فرعي:

 ین نسبت کل بدهي به کل حقوق صاحبان سرمایه و سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.( ب9فرضیه فرعي 

 ( بین نسبت کل بدهي به کل دارایي و سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.9فرضیه فرعي 

 ( بین نسبت کل بدهي جاری به کل دارایي و سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.8فرضیه فرعي 

 ( بین نسبت کل بدهي غیر جاری به کل دارایي و سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.4عي فرضیه فر

 

 روش پژوهش:

در این پژوهش هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگي و علي پس از وقوع در حوزه پژوهش های ايباتي 

های اقتصادی سنشي صورت پذیرفته است. در این حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مد  

پژوهش برای آزمون فرضیه های پژوهش داده های مربوط برای رسیدن به اهداف مورد نظر از رگرسیون چند متغیره در سطیح 

 استفاده شده است. و محاسبات آن با استفاده از نرم افزار ای یوز انشام گرفته شده است. %15اطمینان 

 

 عات:گردآوري اطال

در این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کت   مشالت هفتگي و ماهانه  فصلنامه  انتشارات مراکز تحقیقاتي و 

پژوهشي  سازمان ها و نهادهای آموزشي و اجرایي  پایان نامه های تحصیلي و پژوهشي مرتبط  جستشو در پایگاههای 

راجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین به گردآوری الكترونیكي اطالعات از قبیل اینترنت و م

 اطالعات پرداخته شده است.

 

 قلمرو پژوهش:
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 قلمرو موضوعي: بررسي ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛

 مي باشد؛ 9818الي  9831ع قلمرو زماني سا  های قلمرو زماني: با توجه به اهمیت موضو

 قلمرو مكاني: در این پژوهش قلمرو مكاني بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

 

 تعريف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها:

 ( متغیر مستقل:1

 م بدست مي آید.الف( نسبت کل بدهي به کل حقوق صاحبان سهام: از تقسیم مشموع بدهي و به مشموع حقوق صاحبان سها

 ب( نسبت کل بدهي به کل دارایي ها: از تقسیم مشموع بدهي ها به مشموع دارایي ها بدست مي آید.

 ج( نسبت کل بدهي جاری به کل دارایي ها: از تقسیم مشموع بدهي های جاری به مشموع دارایي ها بدست مي آید.

 وع بدهي ها غیر جاری به مشموع دارایي ها بدست مي آید.د( نسبت کل بدهي غیر جاری به کل دارایي ها: از تقسیم مشم

 ( متغیر وابسته:2

نر  بازده حقوق صاحبان سهام: برای اندازه گیری این متغیر از نسبت سود پس از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام استفاده 

 شده است.

 کل حقوق صاحبان سهام/  سود پس از کسر مالیات=نر  بازده حقوق صاحبان سهام

 متغیر كنترلي: (3

 ( استفاده شده است.9001الف( انداز شرکت: در این پژوهش از لگاریتم فروش به پیروی از باراث و همكاران )

ا پژوهش های پیشین از رابطه نسبت ب( فرصت سرمایه گذاری: در این پژوهش از معیار رشد استفاده شده است و سازگار ب

 (.9099ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت در انتهای دوره محاسبه مي شود. )چایارامان و میلبورن  

 

 جامعه آماري و نمونه:

است.  9818الي  9831جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط زیر باشند به عنوان نمونه انتخاب شده اند: شرکت های

 در بورس پذیرفته شده و فعالیت داشته باشند. 9818تا پایان سا   9831قبل از سا   (9

 اسفند باشند و تغییر سا  مالي نداشته باشند. 91سا  مالي آنها منتهي به  (9

 مایه گذاری و واسطه گری مالي نباشند.جزء شرکت های سر (8

 وقفه معامالتي نداشته باشند. 9818الي  9831در قلمرو زماني  (4

 اطالعات مورد نیاز شرکت در دوره مورد بررسي در دسترس باشد. (5

 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. 11بر این اساس 
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 نتايج آزمون فرضیه ها و يافته هاي پژوهش:

Prof= 
it

BVMVsizestructurcapital   /
3210

  

 1نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعي :  1نگاره 

 : بین نسبت کل بدهي به کل حقوق صاحبان سرمایه و سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.9فرضیه فرعي 

Prof= 
it

BVMVsizeTDE   /
3210

 

 سطح معني داری tاماره  انحراف معیار ضری  متغیر متغیر

 0/ 04399 -8/ 45911 0/ 99019 -0/ 91945 حقوق صاحبان سهام نسبت کل بدهي به کل

 0/ 08199 0/ 95119 0/ 15449 0/ 11990 اندازه شرکت

 0/ 0098 -8/ 99919 9/ 9511 9/ 1104 فرصت رشد سرمایه گذاری

 0/ 0919 5/ 04581 9/ 11381 1/ 091410 مقدار يابت

 

  9/ 195419  واتسون -آماره دوربین

 0/ 531   يضری  همبستگ

 0/ 0000  سطح معني داری کلي

 F    14839 /1آماره 

 0/ 915138   ضری  تبیین

 0/ 934134  ضری  تبیین تعدیل شده

 

 

 2نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعي :  2نگاره 
 : بین نسبت کل بدهي به کل دارایي و سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.9فرضیه فرعي 

Prof= 
it

BVMVsizeTDA   /
3210

 

 سطح معني داری tاماره  انحراف معیار ضری  متغیر متغیر

 04099/0 1149/9 1813/0 0/ 03515 نسبت کل بدهي به کل دارایي

 0005/0 8119/0 5519/0 0/ 4300 اندازه شرکت

 0491/0 -403/9 0439/0 -0/ 0939 فرصت رشد سرمایه گذاری

 0011/0 0510/9 01110/0 0/ 9139 مقدار يابت

 

 591149/9  واتسون -آماره دوربین

 0/ 911   ضری  همبستگي

 0/ 0000  سطح معني داری کلي

 F    11931/1آماره 

 831155/0   ضری  تبیین

 811544/0  ضری  تبیین تعدیل شده
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 3نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعي :  3نگاره 
 سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.: بین نسبت کل بدهي جاری به کل دارایي و 8فرضیه فرعي 

Prof= 
it

BVMVsizeCDA   /
3210

 

 سطح معني داری tاماره  انحراف معیار ضری  متغیر متغیر

 0001/0 9991/9 99410/0 04110/0 نسبت کل بدهي جاری به کل دارایي

 0911/0 91499/0 51859/0 8311/0 اندازه شرکت

 0041/0 -549/9 00148/0 -09940/0 فرصت رشد سرمایه گذاری

 0009/0 51140/9 01491/0 89410/0 مقدار يابت
 

 141093/9  واتسون -آماره دوربین

 941/0   ضری  همبستگي

 0/ 0000  سطح معني داری کلي

 F    18890/99آماره 

 935191/0   ضری  تبیین

 914511/0  ضری  تبیین تعدیل شده

 

 4فرعي نتايج حاصل از آزمون فرضیه :  4نگاره 
 : بین نسبت کل بدهي غیرجاری به کل دارایي و سودآوری ارتباط معني داری وجود دارد.4فرضیه فرعي 

Prof= 
it

BVMVsizeNCDA   /
3210

 

 سطح معني داری tاماره  انحراف معیار ضری  متغیر متغیر

 0099/0 9931/9 0991/0 99410/0 نسبت کل بدهي غیرجاری به کل دارایي

 0419/0 9119/0 91149/0 1390/0 اندازه شرکت

 0091/0 -1451/9 0099/0 -0041/0 فرصت رشد سرمایه گذاری

 0009/0 -4900/9 004590/0 -009951/0 مقدار يابت
 

 095943/9  واتسون -آماره دوربین

 111/0   ضری  همبستگي

 0000/0  سطح معني داری کلي

 F    40115/3آماره 

 951411/0   ضری  تبیین

 943811/0  بیین تعدیل شدهضری  ت

 

محاسبه گردیده است. با توجه به ضری   %15برای کل مد  و هم چنین برای تك تك متغیرها سطح معني داری با اطمینان 

در فرضیه دوم   %83از تغییرات سوداوری در فرضیه او    %93تبیین تعدیل شده مد  پردازش شده مي توان گفت که تقریباً 

در فرضیه چهارم توسط متغیر مستقل و متغیرهای کنترلي توضیح داده مي شود آماره دوربین  %95و  در فرضیه سوم 91%

مي باشد و بیان گر عدم وجود خود همبستگي است و استقال  باقي مانده اجزاء خط  5/9و  5/9واستون در همه فرضیه ها بین 

است  %50ارتباط متوسط و در فرضیه او  که باالی  را نشان مي دهد. ضری  همبستگي در فرضیه دوم و سوم نشام دهنده

است نشان دهنده ارتباط بسیار قوی مي باشد. همان طور که در  %11نشان دهنده ارتباط قوی است و در فرضیه چهارم که 

ها از برای متغیرهای ساختار سرمایه در همه فرضیه  tنگاره های آزمون فرضیه ها مشاهده مي شود و سطح معني داری آماره 
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کمتر است لذا وجود رابطه معني داری بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در  %50سطح فضای 

بورس اوراق بهادار تهران مورد تایید است و همه فرضیه های پژوهش پذیرفته مي شود. با توجه به سطح معني داری محاسبه 

فرصت رشد سرمایه گذاری وجود ارتباط مثبت معني داری بین متغیرهای کنترلي شده برای متغیرهای کنترلي اندازه شرکت و 

 با سودآوری مورد تایید است.

 

 نتیجه گیري و پیشنهادات:

 از این پژوهش ارتباط ساختار سرمایه با سودآوری مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.

برای هر یك از فرضیه ها تعریف و تخمین زده شده با به منظور بررسي هر یك از فرضیه های پژوهش چهار مد  جداگانه و 

توجه به نتای  حاصل از آزمون هر فرضیه نتای  کلي پژوهش بیان گردیده در همه فرضیه ها وجود ارتباط معني دار ساختار 

نسبت سرمایه )نسبت کل بدهي به حقوق صاحبان سهام  نسبت کل بدهي به کل دارایي  نسبت بدهي جاری به کل دارایي و 

 کل بدهي غیرجاری )بلند مدت( به کل دارایي( با سودآوری يابت گردید.

در حالت کلي مي توان گفت که بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

لي افزایش مي یابد و به نفع شرکت ارتباط مثبت معني داری وجود دارد. یعني در شرایط سودآوری  استفاده از بدهي و اهرم ما

 است ولي در شرایطي که شرکت های سودآور نیستند و استفاده از اهرم مالي و بدهي برای شرکت ها توصیه نمي گردد.

با در نظر گرفتن اهمیت بدهي در تعیین ساختار سرمایه بهینه و همچنین نقش آن در کاهش مسایل و مشكالت نمایندگي و 

مداران به مسئوالن ذیربط در بازار سرمایه توصیه مي شود زمینه ایشاد بازار سازمان یافته برای انتشار اوراق افزایش يروت سها

 بدهي شرکت های سهام عام را در شرایط سودآوری فراهم نمایند.

ری انها در نتای  در این پژوهش با توجه به اینكه تايیر متغیرهای دیگری که در این پژوهش آورده نشده اما امكان تايیر گذا

پژوهش دور از ذهن نیست لذا برای پژوهشگران پیشنهاد مي شود در پژوهش های آتي متغیرهای مثل تفكیك نوع صنعت  نر  

 بهره  مالیات و .. را در نظر بگیرند.
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