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چکیده
دستيابي به يک ساختار سرمايه بهينه و اتخاذ تصميمات مالي از طريق بررسي متغييرهاي مالي و عملکردي از جمله مواردي است که همواره مدنظر
مديريت ميباشد ،درواقع بررسي اين متغييرها سيگنالهاي مهمي را در رابطه با توانايي سودآوري و بازدهي شرکت ،توانايي بازپرداخت بدهيها ،نياز
شرکت به تامين مالي جديد و نهايتاً نحوه تامين مالي بهينه شرکت به مديريت منتقل مينمايد .در تحقيق حاضر نيز تالش گرديده تا با بررسي ارتباط
بين اهرم مالي و تعدادي از متغيرهاي مالي و عملکردي مطرح ،مدلي جهت بررسي عوامل موثر در تدوين يک ساختار بهينه سرمايه طراحي گردد ،به
منظور دستيابي به اهداف تحقيق نيز اطالعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس طي سالهاي  7937تا  7932مورد بررسي قرار گرفته که نهايتاً
 711شرکت واجد شرايط به عنوان نمونه انتخاب گرديده و با استفاده از يک کاربست ترکيبي شامل آزمونهاي مانايي متغيرها F ،ليمر ،هاسمن و
آزمون مفروضات رگرسيون مفروضات تحقيق مورد بررسي قرار گرفت .نهايتاً نتايج بدست آمده از تحقيق بيانگر وجود رابطه معنيدار بين اهرم مالي
با نسبت  Qتوبين و نرخ بازده داراييها و همچنين عدم وجود رابطه معنيدار با نرخ موثر مالياتي ميباشد..
واژههای کلیدی :اهرم مالي ،متغيرهاي مالي و عملکردي ،ساختار سرمايه بهينه.

 .3مقدمه

ممکن است نتيجه عمل مطلوب يا نامطلوب باشد.

رشد و توسعه شرکتهاي سهامي در گذر زمان به پيدايش

با مراجعه به تحقيقات و ادبيات مالي مشاهده مي شود که

و فزوني قشري از صاحبان سرمايه انجاميد که در ادارة شرکتها

عمدهترين داليل ناکامي شرکتها فقدان يا عدم کفايت

مشارکت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيات مديره ،امور

سرمايهگذاري و تأمين مالي نامناسب و ناکافي آنان است .به

شرکت را هدايت و بر آن نظارت ميکنند .در اين شرايط،

عنوان مثال ،مالکان اينگونه شرکتها ممکن است ترکيب

تصميمات مالي و تأمين مالي اصليترين حوزه هاي

نامناسبي از منابع (بدهي در مقابل سرمايه) را انتخاب کنند ،يا

تصميمگيري مديران مالي شرکتهاي سهامي عام به شمار

اينکه منابعي را تحصيل کنند که تعهدات و محدوديتهاي

ميرفتند .زمانيکه صحبت از تأمين مالي به ميان ميآيد ،ناگزير

نقدينگي بااليي به دنبال داشته باشد و يا قراردادهايي منعقد

بحث ساختار سرمايه و اهرم نيز پيش کشيده ميشود .هامپتون7

کنند که تعهدات هزينههاي بااليي را براي آنان تحميل نمايد.

ميگويد :اهرم در فرهنگ عمومي بهعنوان وسيلهاي براي

حتي ممکن است براي تأمين مالي به عرضه کنندگان منابعي

دستيابي آسانتر به هدف تعريف ميشود اما در حسابداري و

مراجعه کنند که کار کردن با آنها مشکلساز باشد .بنابراين،

مديريت مالي اهرم ممکن است تعاريف متفاوت ديگري پيدا

ممکن است ضعفهاي موجود منجر به سرمايهگذاري نامناسبي

کند و در مواردي برعکس شود بهطوري که

شود که ادامهي بقا و حيات شرکت را تهديد کند.

 7عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
 2کارشناس ارشد مديريت مالي دانشگاه عالمه طباطبايي
* 9دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي *پست الکترونیکی نویسنده اصلیabbas_sahebgharani@yahoo.com:

1. Hampton

محمد علی فتوره بنابی؛ یداله هیودی؛ امیر عباس صاحبقرانی

38

از آنجا که عوامل و متغيرهاي مختلف از طريق تاثيرگذاري در

سرمايه بهينه زماني که هزينه سرمايه در حداقل باشد به

انتخاب ساختار بهينهي سرمايه ،ميتوانند کارايي بنگاههاي

دست مي آيد.

اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد ،لذا بررسي ميزان ارتباط ساختار
تأمين مالي شرکتها با پارامترهاي مختلف از جمله متغيرهاي

 .8.8تئوری درآمد خالص مالی:8

مالي و عملکردي ،جايگاه عملکرد شرکتها در بازار سرمايه را

نظريه درآمد مالي خالص ادعا ميکند که تغيير در ساختار

مشخص و مديران مالي را نسبت به فرصت ها و تهديدات

سرمايه و افزايش اهرم مالي تاثيري بر ارزش شرکت ندارد،

داخلي و خارجي موجود در مسير اين فعاليتها آگاه ميکند.

بنابراين هر گونه تغييري در اهرم مالي اثري در ارزش شرکت

هدف تحقيق نيز بررسي ساختار بهينه سرمايه از طريق بررسي

و قيمت بازار سهام ندارد و عالوه بر آن هزينه سرمايه شرکت

ارتباط اهرم مالي و ساير متغير هاي مالي عملکردي مي باشد،

مستقل از اهرم ميباشد و ارزش کلي شرکت تحت تاثير

لذا در راستاي دستيابي به هدف تحقيق ،سوال زير مطرح مي-

ساختار سرمايه نيست.

گردد:
 .9.8تئوری مودیلیانی و میلر

تا چه اندازه ميان اهرم مالي و ساير متغييرهاي عملکردي در
تعيين ساختار بهينه سرمايه ارتباط وجود دارد؟" .از اينرو در اين

ميلر و موديلياني 9در سال  7393نظرياتي ارائه نمودند که

تحقيق سعي بر اين است که به بررسي رابطه بين نسبت Q

تحت مفروضاتي از جمله وجود بازار رقابت کامل ،نبود ماليات

توبين ،نرخ بازده داراييها و نرخ مؤثر مالياتي با اهرم مالي بپردازيم

بر درآمد ،نبود هزينههاي ورشکستگي ،نبود هزينههاي

تا از اين طريق مشخص شود که اهرم مالي چه رابطهاي با

نمايندگي و وجود تقارن اطالعاتي در بين فعاالن بازار سرمايه،

متغيرهاي کليدي شرکتها خواهد داشت تا از اين طريق

تغيير در ساختار سرمايه بر ارزش کل شرکت اثر نميگذارد .اما

تصميمگيران بتوانند با دانش کافي نسبت به تأمين مالي بهينه

در سال  ،7319با لحاظ نمودن ماليات ،استدالل کردند که

شرکتها اقدام نمايند.

بدهي براي شرکت سپر مالياتي ايجاد ميکند و شرکتها بايد
از استقراض بيشتري استفاده کنند تا ارزش شرکت افزايش

 .8مروری بر ادبیات تحقیق

يابد.

موضوع ساختار سرمايه و اهرم مالي يکي از مباحث مطرح
Journal of Economic Business Research, Vol. 5, No. 9, Winter 2015

در حسابداري و مديريت مالي است .براي دستيابي به يک
ساختار مطلوب سرمايه ،تئوريهاي متفاوتي وجود دارد که در
ادامه به اهم آن اشاره ميشود.

 .2.8نواقص مربوط به تئوری مودیلیانی و میلر
درعالم واقعيت بازارکامل نيست و داراي نقصهايي
ميباشد که سبب ميشود بعضي اوقات نظريات ميلر و
موديلياني درست ازآب درنيايد .درذيل به برخي از اين نواقص

 .3.8تئوری سود خالص:3

اشاره ميشود:

طبق نظريه سود خالص ،تصميمات ساختار سرمايه با

 .7وجود ماليات شخصي :وجود ماليات بردرآمد شخصي

ارزش شرکت ارتباط دارد و نيز تغيير در ساختار سرمايه

ممکن است مزيت مالياتي مربوط به بدهي را کاهش داده

منجر به تغيير در هزينه سرمايه کل و ارزش کل شرکت

يا بطور کلي آنرا ناچيز کند .اگر بربازده بدهي و بازده

خواهد شد .لذا نظريه درآمد خالص بر اين نکته استوار است

سهام ،مالياتي برابرو با نرخهاي مالياتي مشخص وضع

که بنگاه اقتصادي مي تواند با استفاده از بدهي هزينه

شود ،مزيت مالياتي مربوط به استفاده از بدهي ممکن است

سرمايه خود را کاهش دهد .بر طبق اين نظريه ساختار

تغيير کند.

)3. Franco Modigliani and Merton Miller(MM

2. Net Operational Income

1. Net Income
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 .2وجود هزينههاي ورشکستگي :ممکن است که هزينههاي

اطالعات بيشتري را در مورد آينده شرکت دارند که اين پديده

ورشکستگي را شرکتي که در جريان بحرانهاي مالي

را اطالعات نامتقارن مينامند .بنابراين چون مديران نسبت به

ورشکسته نشود نيز تحميل گردد ،اما ورشکستگي در نهايت

آينده شرکت داراي اطالعات بيشتري هستند ،هنگامي که

نقطهاي در جريان بحرانهاي مالي ميباشد .از آنجايي که

آينده شرکت را خوب ميبينند نيازي نميبينند که اشخاص

شرکت اهرمي داراي احتمال ورشکستگي بيشتر نسبت به

ديگري را در سود آينده شرکت با خود شريک کنند از اين رو

شرکت غيراهرمي است ،بنابراين از ديد سرمايهگذاران اين

نيازهاي مالي شرکت را از طريق بدهي تأمين مالي ميکنند.

گونه شرکتها براي سرمايهگذاري نامطلوبتر هستند.

اما در صورتي که مديران پيشبيني مساعدي در مورد آينده

 .9وجود هزينههاي نمايندگي :ارتباط نمايندگي به صورت

شرکت نداشته باشند ،آنگاه نيازهاي مالي شرکت را از طريق

عام عبارتست ازقراردادي که به واسطه آن يک يا چند

انتشار سهام برطرف ميکنند.

شخص که آمران 7ناميده ميشوند ،شخص ديگري را به
نام نماينده 2براي انجام برخي ازخدمات ازطرف خود

 .1.8تئوری توازی ایستا

1

ميگمارند که در اين قرارداد آمران قدرت تصميمگيري

در چارچوب اين نظريه شرکت سعي ميکند بين ارزش

خودرا از دست ميدهند .تحقيقات در اين زمينه اولين بار

صرفهجوئيهاي مالياتي بهره و هزينههاي مختلف انتشار

درسال  7311توسط جنسن و مکلينگ 9آغازگرديد.

بدهي تعادل برقرار سازد .طبق اين نظريه شرکت آنقدر بايد

افزايش در نسبت بدهي ميتواند هزينههاي نمايندگي

بدهي را با سهام و سهام را با بدهي جايگزين کند (تنظيم

ناشي از تضاد منافع ميان مديران و سهامداران را کاهش

نسبت بدهي) تا ارزش آن حداکثر شود .بر اساس تئوري توازي

دهد عالوه بر اين همانطور که جنسن ( )7331اشاره کرده

ايستا ،شرکتها در تصميمگيريهاي تأمين مالي خود هدف

است با توجه به اين مطلب که داشتن بدهي شرکت را

را رسيدن به نسبت بدهي بهينه قرار ميدهند.

مجبور به انجام پرداختهاي نقدي در زمانهاي مشخص
ميکند ،وجوه نقد آزاد در اختيار مديران درگير اين
پرداختها خواهد شد و باعث کاهش هزينههاي تضاد
منافع ميان مديران و سهامداران خواهد شد.

 .6.8تئوری سلسله مراتبی

8

ريشه نظريه سلسله مراتب را بايددر افکار مايرز)7339( 1
جستجوکرد .مايرز اين بحث را مطرح ميکند که تأمين مالي
ازمحل سودانباشته مطلوب تر از روش استقراض و روش

گنجاندن هزينه بحران مالي و هزينه نمايندگي به الگوي

است.

ميلر و موديلياني مبتني بر ماليات شرکت موجب گرديد که
الگوي جديدي به نام الگوي دادوستد بدست آيد .در اين الگو
هزينه نهايي و منافع حاصل ازوام ،يکديگررا خنثي ميکنند .در
نتيجه يک ساختارمطلوب سرمايه به وجود ميآيدو برروي طيفي
قرارميگيرند که مقدار بدهي بين صفرو صددرصد است.

 .3.8تحقیقات انجام شده
تعدادي از تحقيقات خارجي و داخلي که تا حدودي مرتبط با
موضوع اين تحقيق است ،به صورت زير ارائه شده است:
رودن و لولن)7339( 3؛ نمونهاي از شرکتهاي اياالت
متحده را بين سالهاي  7337تا سال  7331بررسي کردند و

2

 .8.8تئوری عدم تقارن اطالعاتی

براساس اين نظريه مديران نسبت به سرمايهگذاران
7. S.C. Myers
8. D.M. Roden and W.G. Lewellen

دريافتند که رابطه مثبتي بين سودآوري شرکتها و اهرم مالي
وجود دارد.
4. Information Asymmetry
Hypothesdis
5. Static Trade Off
6. The Pecking Order Theory

1. principles
2. Agent
3. Jensen, M.C and Meckling,
W.H.
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نگوين و نيالکانتان)2111( 7؛ با استفاده از دادههاي جمع

ماشينآالت و تجهيزات و نقدشوندگي داراييهاي شرکت

آوري شده شرکتهاي کوچک و متوسط ويتنامي دريافتند که

توضيح داده ميشود .متغيرهاي نرخ بازده داراييها و اندازه

بين اهرم با اندازه و رشد شرکت رابطه مثبت وجود دارد و با

شرکت اثر منفي و معنيدار بر اهرم مالي داشته و مابقي اثر

نسبت داراييهاي مشهود رابطه منفي وجود دارد.

معنيداري بر اهرم مالي ندارند.

بيگر و همکاران )2113( 2و گيل و همکاران)2113( 9؛

کريمي و همکاران ()7933؛ تاثير اهرم مالي و فرصت رشد

بيان کردند که نسبت داراييهاي ثابت ،ماليات بر درآمد،

شرکت را بر تصميمات سرمايهگذاري بررسي نمودند .نتايج

پوشش مالياتي بدون بدهي ،سودآوري شرکتها ،اندازه شرکت

اين تحقيق نشان ميدهد که اهرم مالي بر تصميمات سرمايه-

و فرصتهاي رشد بر انتخاب ساختار سرمايه شرکتها مؤثر

گذاري شرکت تاثير داشته و يک رابطه معنيدار و منفي بين

است.

آنها وجود دارد .همچنين بين فرصت رشد و تصميمات

مرامور)2113( 9؛ رابطهي بين اهرم مالي با عملکرد

سرمايهگذاري رابطه معنيدار وجود ندارد.

شرکت را بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که رابطه

طالبنيا و سپهري ()7939؛ در تحقيقي با عنوان "بررسي

معنيداري بين آنها وجود دارد .آنان در تحقيق خود از نرخ

مقايسهاي ارتباط بين نسبت بدهي با بازده داراييها در صنايع

بازده داراييها و حاشيه سود ناخالص به عنوان معيارهاي

مختلف" ،نشان دادند که يک رابطه معنيدار معکوس بين

عملکرد استفاده نمودند.

نسبت بدهيها با بازده داراييها وجود دارد؛ و به اين نتيجه

آل-کايسي)2171( 9؛ با جمعآوري دادهها از بورس امارات
متحده عربي دريافتند که يک رابطه منفي بين سودآوري و

رسيدند که در کشور ايران منابع حاصل از استقراض توسط
شرکتها به نحو احسن مورد استفاده قرار نميگيرد.

اهرم وجود دارد و رابطه مثبتي بين اندازه شرکت و اهرم وجود
 .9فرضیههای تحقیق

دارد.
قُش و موون)2177( 1؛ رابطه نسبت بدهي (اهرم مالي) و
کيفيت سود را بررسي نمودند .آنها از معيار کيفيت اقالم
تعهدي براي سنجش کيفيت سود استفاده کردند .نتايج تحقيق
مزبور حاکي از وجود يک رابطه غيرخطي بين بدهي و کيفيت
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سود ميباشد .آنها نشان دادند زمانيکه سطح بدهي بسيار باال
باشد ،بدهي منجر ميشود که کيفيت سود گزارش شده کاهش

با توجه به سوال اصلي تحقيق فرضيههاي تحقيق صورت
زير بيان ميشوند:
فرضيه اول :ارتباط معنيداري بين نسبت  Qتوبين 1و
اهرم مالي وجود دارد.
فرضيه دوم :ارتباط معنيداري بين نرخ بازده داراييها 3و
اهرم مالي وجود دارد.
فرضيه سوم :ارتباط معنيداري بين نرخ موثرمالياتي 3و

يابد.
همچنين؛ چند مورد از تحقيقات داخلي که در زمينه اهرم

اهرم مالي وجود دارد.

انجام شده است ،به شرح زير ميباشد:
ايزدينيا و رسائيان ()7933؛ رابطه اهرم مالي و

 .2متغیرهای مطالعه

نقدشوندگي داراييهاي شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران

متغير وابسته ،اهرم مالي و متغيرهاي مستقل ،نسبت Q

را مورد آزمون قرار دادند .شواهد اين تحقيق نشان ميدهد که

توبين ،نرخ بازده داراييها و نرخ مؤثر ماليات و متغير کنترلي

حدود  19درصد از تغييرات در اهرم مالي توسط متغيرهاي نرخ

اندازه شرکت ميباشند .در ادامه به بررسي متغيرهاي مستقل

بازده داراييها ،اندازه شرکت ،نسبت ارزش بازار به ارزش

پرداخته ميشود:

سهام 7.،خالص اموال،
صاحبان
دفتري حقوق
Tobin's
Q ratio
8. Return Of Assets
9. Effective tax rate

مالي1.،کل
منظور از
حاضر،
4. Maramor,Dاهرم مالي :در پژوهش
اهرمT.D.
Nguyen
and R.
Neelakantan
2. N.
Biger,
and Q.X.
5. K. Al-Qaisi
ديگر،
عبارت
 N.V.به
 Nguyenاست.
سرمايه شرکت
Hoangساختار
مبلغ بدهي در

6. Ghosh, A. and Doocheol Moon

3. A. Gill, N. Biger, C. Pai, and S. Bhutani
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مجموع بدهيهاي جاري و غيرجاري بصورت عام (از

نسبت ساده تر ميگردد .اما ايرادي که بر اين نسبت وارد است،

حسابهاي پرداختني گرفته تا تسهيالت بلند مدت) مالک

استفاده از ارزشهاي تاريخي است.

قرار خواهد گرفت اين نسبت نشاندهندهي اين است که براي

نرخ بازده داراييها :اين نسبت نشاندهندهي ميزان سود

تأمين داراييهاي شرکت چقدر بدهي استفاده شده است ،و از

شرکت نسبت به کل داراييهاي آن است .از آنجا که

فرمول زير براي محاسبه آن استفاده ميشود.

داراييهاي شرکت جهت کسب سود در عمليات آن به کار

()7

TL
TA

DR 

گرفته شده است ،ميتوانيم بگوييم اين نسبت نشاندهنده
سود ناشي از استفاده از داراييها است ،هر چه اين نسبت باال

در رابطه باال؛

باشد ،نشاندهنده آن است که شرکت در استفاده از داراييها

 :DRنسبت بدهيها :TL ،7مجموع بدهيها 2و :TA

و کسب سود موفق بوده است .نرخ بازده داراييها به شرح زير

مجموع داراييها 9ميباشد.

محاسبه ميشود:

نسبت  Qتوبين :نسبت  Qتوبين يکي از ابزارهاي اندازهگيري
عملکرد شرکتها ميباشد.از نسبت  Qتوبين ساده در اين
پژوهش استفاده شده است .در اين روش ،شاخص  Qاز تقسيم
ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري داراييهاي آن به دست
ميآيد و به شرح زير محاسبه ميشود:
Vocsiloy  EMVOPSILOY  BVLTLILOY  BVCLILOY
()2

BVTAILOY

Qs

که در آن؛
 :VOCSILOYارزش سهام عادي در پايان

NETINCOME
ASSET

()9

در رابطه باال؛  : ROAنرخ بازده داراييها:Net Income ،3
سود خالص 71و  : Assetداراييهاي شرکت ميباشد.
نرخ موثر مالياتي :به عنوان متوسط ماليات مؤثر بر درآمد
اندازهگيري ميشود و براي محاسبه آن از فرمول زير استفاده
ميکنيم:
IT
EBT

()9

سال9

 :EMVOPSILOYبرآورد ارزش بازار سهام ممتاز در پايان سال9

ROA 

METR 

در رابطه باال؛
 :METRنرخ موثر مالياتي :IT ،77هزينه ماليات بر

 :BVLTLILOYارزش دفتري بدهيهاي بلندمدت در پايان

درآمد 72و  :EBTسود قبل از ماليات 79ميباشد.

سال1

همچنين از متغير کنترلي اندازه شرکت 79در اين تحقيق

 :BVCLILOYارزش دفتري بدهيهاي جاري در پايان
 :BVTAILOYارزش دفتري کل داراييها در پايان

سال3

است.

داراييها جهت سنجش اندازه شرکت به عنوان متغير کنترلي
استفاده شده است که به شکل زير محاسبه ميشود:

با توجه به ساختار ساده سرمايه در شرکتهاي ايراني به
لحاظ عدم وجود اوراق قرضه و سهام ممتاز ،محاسبه اين
9. Return Of Asset
10. Net Income
11. Effective tax rate
12. Income Tax
13. Earnings Before Interest
14. Firm Size

()9

SIZE  Ln total assets 

 .1جامعه و نمونه آماری
1. Debt ratio
2. Total Liabilities
حذف
Assetروش
در تحقيق حاضر براي تعيين نمونه آماري ،از
3. Total
4. Value Of Common Stock In Last Of The Year
سيستماتيک استفاده ميشود .بدين منظور آن دسته از
5. Estimated Market Value Of Preferred Stock In Last Of The
Year
6. Book Value Of Long Term Liability In Last Of The Year
7. Book Value Of Current Liability In Last Of The Year
8. Book Value Of Total Assets In Last Of The Year
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سال1

پرداخته ميشود .در اين تحقيق از معيار لگاريتم مجموع
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شرکتهاي جامعه آماري که شرايط زير را دارا باشند به عنوان

هستند .اين بدان معني است که ميانگين و واريانس متغيرها در

نمونه آماري انتخاب و مابقي حذف مي شوند.

طول زمان و کوواريانس متغيرها بين سالهاي مختلف ثابت

با توجه به دوره زماني دسترسي به اطالعات (– 7932
 ،)7932شرکت قبل از سال  7932در بورس اوراق بهادار

بوده است .در نتيجه استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به
وجود آمدن رگرسيون کاذب نميشود.

تهران پذيرفته شده و نام آن تا پايان سال  7937از فهرست
شرکتهاي مذکور حذف نشده باشد.
پايان سال مالي شرکت  23اسفندماه باشد (بهمنظور
افزايش قابليت مقايسه).

 .1آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن ()Hausman
بعد از اينکه مانايي متغيرها مورد بررسي قرار گرفت و
روش تخمين مدل هم مشخص گرديد ،حال نوبت آن رسيده

جزء شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالي نباشد

است که مدل با توجه به نتايج آزمون  Fليمر و هاسمن برآورد

(به سبب مشخص نبودن مرزبندي فعاليتهاي مالي و تامين

گردد .با توجه به آنکه دادههاي اين پژوهش از نوع ترکيبي

مالي در شرکتهاي مذکور)

ميباشد ،قبل از تخمين مدل الزم است که روش تخمين

اطالعات مورد نياز شرکت براي دوره  71ساله تحقيق در

(تلفيقي يا تابلويي) مشخص گردد .براي اين منظور از آزمون

نرمافزارهاي کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران موجود باشد.

 Fليمر استفاده شده است .روش تابلويي خود با استفاده از دو

با توجه به قيود فوق ،تعداد  711شرکت براي انجام

مدل "اثرات تصادفي" و "اثرات ثابت" ميتواند انجام گيرد.

آزمونهاي آماري انتخاب گرديد.

براي تعيين اينکه از کدام مدل استفاده شود ،از آزمون هاسمن
استفاده شده است.

 .8آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
قبل از تخمين مدل الزم است مانايي (پايائي) متغيرها
مورد بررسي قرار بگيرد .يک متغير ،وقتي ماناست که ميانگين،

نتايج آزمون  Fليمر و آزمون هاسمن براي تعيين روش
تخمين در نگاره ( )2درج گرديده است:
نگاره -2نتايج آزمون  Fليمر و هاسمن

واريانس و ضرايب خودهمبستگي آن در طول زمان ثابت باقي
بماند .در پژوهش حاضر براي تشخيص مانايي از آزمون ريشه
واحد 7استفاده شده است .نتايج آزمون مانايي در نگاره ( )7درج
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گرديده است.

همانطور که نتايج نشان ميدهد ،احتمال آزمون  Fليمر

نگاره  - 7نتايج آزمون مانايي

کوچکتر از  %9است؛ بنابراين روش مورد نظر براي تخمين
مدل  ،روش "تابلويي" ميباشد .از آنجا که احتمال آزمون
هاسمن نيز کوچکتر از  %9است لذا؛ روش مناسب براي

Q

تخمين مدل ،روش "اثرات ثابت" ميباشد.
 .6مدل مورد استفاده در تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغيرهاي توضيحي،

همانطور که مالحظه ميشود در کليه متغيرهاي مستقل،
وابسته و کنترلي P-Value ،در آزمون ريشه واحد کوچکتر
از  1/19است که نشاندهنده اين است که متغيرها مانا (پايا)

مدل پژوهش به صورت زير تصريح ميشود:
DR = β0 + β1QS + β3 ROA + β8 METR+ β9 SIZE+Ui

که در آن؛
1. Panel unit root test

تشریح ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل مبتنی بر همبستگی اهرم مالی و برخی متغیرهای مالی و عملکردی

 : DRمتغير وابسته :QS ،نسبت Qتوبين : ROA ،نرخ
بازده داراييها : METR ،نرخ موثر مالياتي  : SIZE ،اندازه
شرکت  :β0 ،ضريب ثابت و  : Uiمقدار خطاي مدل است.
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 .3نتایج تجزیه و تحلیل فرضیهها
الف) آمار توصيفي :در نگاره ( )9آمارههاي توصيفي
متغيرهاي تحقيق ارائه شده است.

نگاره  -9آمارههاي توصيفي پژوهش
Q

در اين قسمت ،براي مثال مقدار ميانگين براي متغير بدهي

بيشتري ميگيرند .لذا در حالت کلي رابطه مستقيم بين اهرم مالي

برابر با  1/9191ميباشد که نشان ميدهد بيشتر دادهها حول

و نسبت Qتوبين مورد انتظار بود که تجزيه و تحليل يافتههاي

اين نقطه تمرکز يافتهاند .همانطور که نتايج نشان ميدهد

تحقيق حاکي از تأييد اين رابطه ميباشد.

است که نيمي از دادهها کمتر از اين مقدار و نيمي ديگر بيشتر

متغير مستقل يعني نرخ بازده داراييها و نسبت بدهي رابطه

از مقدار مزبور هستند .نکته مهمي که از مقايسه ميانگين و

معنيدار و منفي (معکوس) وجود دارد .اغلب مشاهده ميشود

ميانه ميتوان استنباط نمود ،موضوع نرمال بودن دادههاست

شرکتي که بازده داراييها آنها باالست ،بدهي کمتري دارد.

که در اين مورد از انجا که مقادير ميانگين و ميانه نزديک به

چنين به نظر ميرسد شرکتهايي که سودآوري باالتري دارند

هم هستند ميتوان گفت که دادهها نرمال ميباشند .انحراف

نياز به وام ندارند ،زيرا سود باال ،آنها را قادر ميسازد که

معيار يکي از مهمترين پارامترهاي پراکندگي است و معياري

ازمحل سودانباشته وجوه الزم را تأمين کنند .لذا در حالت کلي

براي تعيين ميزان پراکندگي مشاهدات از ميانگين است .مقدار

رابطه معکوس بين اهرم مالي با نرخ بازده داراييها مورد انتظار

اين پارامتر براي متغير بدهي برابر با  1/7291است.

بود که تجزيه و تحليل يافتههاي تحقيق حاکي از تأييد اين

ب) آزمون فرضيههاي پژوهش :با توجه به نتايج آزمون

رابطه ميباشد.

فرضيههاي پژوهش که در نگاره ( )9مشاهده ميشود ،نتايج

در رابطه با فرضيه سوم نيز نتايج نشان ميدهد که بين نرخ

حاصل از تخمين مدل فوق در مورد فرضيه اول حاکي از آن است

موثر مالياتي و نسبت بدهي رابطه معنيدار وجود ندارد .وجود

که در سطح اطمينان  39درصد ،ميتوان ادعا نمود که بين متغير

رابطه بين اهرم مالي و نرخ موثر مالياتي مورد انتظار بود .از آنجا

مستقل يعني نسبت  Qتوبين و نسبت بدهي رابطه معنيدار و

که بهره را ميتوان به عنوان هزينه دوره از همان دوره کم کرد،

مثبت(مستقيم) وجود دارد .بنابراين شرکتهايي که داراي

يعني هزينه بهره داراي معافيت مالياتي است ،درحاليکه نميتوان

فرصتهاي سرمايهگذاري زيادي ميباشند در مقايسه با

با سودتقسيمي بدين گونه عمل نمود .بنابراين هرقدر نرخ ماليات

شرکتهايي که فرصتهاي سرمايهگذاري کمتري دارند وام

شرکت بيشتر باشد بهتراست از وام بيشتري استفاده کند .لذا در
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ميانه متغير بدهي برابر با  1/9929مي باشد که بيانگر اين

در رابطه با فرضيه دوم نتايج حاکي از آن است که بين
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حالت کلي رابطه مستقيم بين اهرم مالي و نرخ موثر مالياتي مورد
انتظار بود که تجزيه و تحليل يافتههاي تحقيق حاکي از عدم
رابطه ميباشد.
نگاره  -9نتايج تخمين مدل
t

t

Q

F
F

تحقيق خود به رابطه منفي بين نسبت  Qتوبين و اهرم مالي

 .30نتیجهگیری
نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي اين پژوهش

رسيده بود در تضاد ميباشد .همچنين نتايج تحقيق با نتايج

نشاندهنده وجود رابطه معنيدار بين نسبت اهرم مالي با

بيگرو همکاران ( )2113وگيل و همکاران ()2113؛ که نشان

نسبت  Qتوبين  ،نرخ بازده داراييها و عدم وجود رابطه

دادند بين نسبت داراييهاي ثابت ،ماليات بر درآمد ،پوشش

معنيدار با نرخ موثر مالياتي است.

مالياتي بدون بدهي ،سودآوري شرکتها ،اندازه شرکت و

2

ضريب تعيين (  ) Rمعياري است که قوت رابطه ميان
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متغير مستقل و متغير وابسته را تشريح ميکند .ضريب تعيين

فرصتهاي رشد بر انتخاب ساختار سرمايه شرکتها رابطه
وجود دارد.

مدل مزبور بيانگر آن است که متغيرهاي مستقل مدل قادرند
به ميزان  %97.31تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند که

 .33پیشنهادات مبتنی فرضیه

براساس احتمال آزمون ( Fچون کوچکتر از  %9است)،

با توجه به اين موضوع که پژوهش حاضر در زمره

توضيحدهندگي فوق از لحاظ آماري معنيدار ميباشد .از آنجا

تحقيقات اثباتي حوزه ي مالي و حسابداري بوده و وجود رابطه

که دوربين واتسون بين  7/9و  2/9ميباشد ،بنابراين؛ هيچ

بين متغيرهاي پژوهش را بررسي مي نمايد بنابراين پيشنهادات

گونه خود همبستگي در مدل وجود ندارد.

زير صرفاً بر مبناي نتايج حاصل از آزمون فرضيات استخراج

نتايج اين پژوهش به نتايج مشابهي با پژوهش ماجومدار

گرديده است .با توجه به اثرات ايجاد اهرم بر ساختار سرمايه

و چيبر ( )7333که بيانگر تاثيرات منفي سودآوري و اهرم مالي

و نرخ بازده دارايي هاي شرکت ،به بانک ها و موسسات

ميباشد رسيده است و با نتايج رودن و لولن ( )7339که بيانگر

اعتباري اعطا کننده تسهيالت پيشنهاد مي گردد با بررسي

تاثيرات مثبت سودآوري بر اهرم مالي ميباشد در تضاد است.

ميزان بدهي هاي شرکت هاي متقاضي دريافت اعتبار ،ريسک

همچنين نتايج پژوهش با نتايج فاسبرگوگاش ( )2111که در

اعتباري آنها را برآورد نمايند که در اين ميان ايجاد موسسات

تشریح ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل مبتنی بر همبستگی اهرم مالی و برخی متغیرهای مالی و عملکردی
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رتبه بندي اعتباري در کشور ضروري به نظر مي رسد،

 .2وجود دادههاي پرت در اطالعات ارائه شده در نرمافزارهاي

همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار با انعکاس نسبت هاي

کتابخانه بورس نيز يک محدوديت محسوب ميشود.

مهم عملکردي شرکت مثل نسبت هاي جاري ،نرخ بازده

 .9زمانبر بودن جمع آوري دادههاي مورد نياز براي محاسبه

دارايي ها ،نسبت بدهي و ساير شاخص هاي عملکردي مهم

متغيرهاي پژوهش و عدم وجود اطالعات کافي و قابل اتکا

و ضروري ،سرمايه گذاران را نسبت به ساختار سرمايه شرکت

براي برخي شرکتها و حذف برخي از آنها.

حساس تر نموده تا آنها بتوانند با دقت بيشتري ريسک متحمل

 .9تفکيک انواع بدهيها به دليل فقدان يک بانک اطالعاتي

شده از سرمايه گذاري در سهام يک شرکت را برآورد نمايند،

جامع امکانپذير نميباشد که اين امر موجب ميشود نتوان

بنابراين جاي خالي موسسات رتبه بندي اعتباري در بازار

تاثير انواع بدهيها (خصوصي و عمومي) را بطور جداگانه

سرمايه نيز به وضوح مشهود بوده و سازمان بورس و اوراق

مشخص کرد.

بهادار به عنوان متولي ايجاد چنين موسساتي مي بايست
نسبت به راهاندازي هر چه سريعتر آن اقدام نمايد.

 .32مرجعها
ايزدينيا ،ناصر و امير رسائيان (" ،)7933بررسي رابطه اهرم مالي و

 .38پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

نقدشوندگي داراييها" ،فصلنامه حسابداري مالي ،شماره .2

 .7بررسي رابطه انواع مختلف بدهي (نظير تسهيالت

کريمي ،فرزاد؛ اخالقي ،حسنعلي و فاطمه رضايي مهر (" ،)7933بررسي تاثير

بانکي بعنوان بدهي خصوصي و اوراق مشارکت بعنوان بدهي

اهرم مالي و فرصت رشد شرکت بر تصميمات سرمايهگذاري"،

عمومي) با متغيرهاي مالي و عملکردي.

فصلنامه حسابداري مالي ،شماره  ،3صص .11 – 19

 .2بررسي رابطه ساختار سرمايه و شاخصهاي ديگر
کيفيت سود نظير پايداري سود و ضريب واکنش سود.
 .9بررسي رابطه تامين مالي از طريق بدهي و شاخصهاي
ورشکستگي

طالبنيا ،قدرتاهلل و پطرو سپهري (" ،)7939بررسي مقايسهاي ارتباط بين
نسبت بدهي با بازده داراييها در صنايع مختلف" ،تحقيقات مالي،
شماره .22
گجراتي ،دامور (" ،)7913مباني اقتصاد سنجي" ،ترجمه حميد ابريشمي،
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
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