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نقش تعدیلگری ارزش گذاری نادرست سهام بر رابطه بین
عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه

یونس بادآور نهندی
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چكیده
روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات

صورتگرفتهوساختارسرمایهشرکتهارا

مالیبهروشهایمختلف

هامیشوند.تأمین


شرکت
مدیرانترکیبساختارسرمایهشرکتهارابهنحویمدیریتکردهکهباعثافزایش

شکلمیدهند.

ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران گردد .این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگری
گذارینادرستسهامبررابطهبینعدمتقارناطالعاتیوساختارسرمایهمیپردازد.نمونه


ارزش
میدهند.برای
آماریاینپژوهشرا241شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانتشکیل 
ارزش گذارینادرستسهام ازاختالفقیمتمعامالتیوارزشذاتیسهام ،برای
محاسبه متغیر  
محاسبهعدمتقارناطالعاتیازاختالفقیمتپیشنهادیخریدوفروش وبرایمحاسبهساختار
سرمایهنیزازنسبتکلبدهیاستفادهشدهاست،تأثیرمتغیرهایاندازهشرکت،قابلیتمشاهده،
جهتآزمونفرضیه هایپژوهشازرگرسیونخطی

سودآوریورشدشرکتنیزکنترلگردیدهاند.

چندمتغیرهمبتنیبردادههایتابلوییبهرهگرفتهشدهاست.نتیجهپژوهشحاکیازوجودارتباط

 -1دانشیار گروه حسابداری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (،نویسنده اصلی) .
 -2مربی گروه حسابداری ،واحدارومیه (مرکزسردشت) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،سردشت ،ایران،مسئول مکاتبات
hivakhojaste@gmail.com

 -3کارشناس ارشد ،گروه حسابداری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاداسالمی ،تبریز ،ایران.
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ارزش گذارينادرستسهامبررابطهبین عدمتقارناطالعاتيو...

لگر ي
نقشتعدی 

نتایجبررسینقشتعدیلگری

معنادار و معکوس بین عدمتقارناطالعاتیوساختارسرمایهاست.
ارزشگذاری نادرست سهام نیز نشان میهد که متغیر ارزشگذاری نادرست سهام باعث تعدیل

تراینرابطه،شرکتها

رابطهعدمتقارناطالعاتیوساختارسرمایهمیگردد،لذابرایبررسیدق 
یق

گذارتفکیکوموضوعپژوهشدرایندستهشرکتهابا


گذاروکمارزش

بیشارزش
گروههای 
به  
هم مقایسه میشوند .مقایسه نتایج رگرسیون نشان داده ،در شرایط عدم تقارن اطالعاتی
شرکتهای کم ارزشگذار در مقایسه با شرکتهای بیش ارزشگذار بیشتر از بدهی استفاده

میکنند .

ارزشگذاری نادرست سهام ،بیش
واژههای كلیدی :عدم تقارن اطالعاتی ،ساختار سرمایه  ،
کمارزشگذار.

ارزشگذار،


پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -1مقدمه
امروزه شرکت ها جهت بقا و تداوم فعالیت نیازمند انجام سرمایهگذاری در پروژههای سودآور
می باشند،بهطوریکهدرنظرگرفتنعواملمختلفازجملهریسکونرخبازدهموردانتظار،در

جریان انتخاب پروژههای سرمایهگذاری ضروری میباشد .با توجه به گسترش روز افزون عمومی
شدن مالکیت بنگاههای اقتصادی ،تضاد منافع بین سرمایهگذاران و مدیران شرکتها (براساس
تئورینمایندگی)،روابطفیمابینوتأثیرمتقابلعواملتضادمنافع،پیامدهایاقتصادیبااهمیت،
پیچیدگیوعدمدسترسیمستقیمبهاطالعات،افزایشسطحعدمتقارناطالعاتیطبیعیبهنظر
دهد.انتظارمیرود


یرقرارمی
می رسد.اینعدمتقارناطالعاتی،ساختارسرمایهشرکتراتحتتأث

شرکت هاسهامبیشتریمنتشرکردهومیزانبدهیکمتریخواهند

باکاهشعدمتقارناطالعاتی،
روشهایمتناسبباشرایطخود،بهبازارعالمتدهی
داشت.لذاشرکتهاسعیدارندبااعمال 

کنندوباکاهشعدمتقارناطالعاتیموجبکاهشهزینهسرمایهشوندتابتوانندساختارسرمایه
خودرابهبود بخشند.شرکته اییکهبیشتردرمعرضعدمتقارناطالعاتیهستند،بهاحتمال
یبینند.اگر سهام اینشرکتهاکمترازواقعارزیابی شوند،
بیشتری ازارزیابی نادرستصدمهم 
ینمالیاجرایپروژههایخودبهدنبالروش

ممکناستشرکتهایمذکورمجبورشوندبرایتأم

جایگزین همچون استفاده از بد هی باشند که در این صورت به دفعات کمتری سهام منتشر
گیرند.ازسویدیگر،زمانیکهسهامشرکتهابیشتر


نمایندوازنسبتبدهیمطلوبفاصلهمی

می
شود،اینشرکت هابهمنظورمتعادلکردنساختارسرمایهخودبه

ازارزشواقعیارزشگذاریمی

سهاممیکنند(کردستانی،پیرداوری .)211:2932،

طورگستردهتریاقدامبهانتشار

مسئلهتبیینساختارسرمایهشرکت هابهطورگستردهدرادبیاتمالیموردبحثوبررسیقرار

یهایگوناگوندر
.پژوهشگرانمختلفباارائهمدلهاوتئور 

گرفتهکهنشانازاهمیتموضوعدارد
هیکترکیببهینهازساختارسرمایهمیباشندکهارزش

جستجوییافتنراههاییبرایدستیابیب

شرکترابهحداکثروهزینهسرمایهآنرابهحداقلممکنبرساند (انصاریوهمکاران.)49:2931،
از شناخته شده ترین مدلهای تصمیمات تأمین مالی شرکتها در ادبیات مالی ،تئوری سلسله
بندیبازار،نحوهقیمتگذاریبازار،

وتئوریزمانبندی بازارمیباشند .طبقتئوریزمان

مراتبی
کند.چنانچهسهامشرکتیبیشترازواقعارزشگذاریشده


ساختارسرمایهشرکترامشخصمی
2
ینمالیازروشصدورسهاماستفادهمیکنند(بیکروورگلر )19:1881،به

باشدشرکتهابرایتأم

سهامشرکتیبیشترازواقعقیمتگذاریشده،اینشرکتاز

عبارتدیگرزمانیکهمشاهدهشود 
طریقصدورسهاماقدامبهتأم ینمالینمودهودرنقطهمقابل،زمانیکهسهامشرکتکمتراز
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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واقعقیمتگذاریگردد،شرکتازطریقایجادبدهیتأمینمالینمودهواقدامبهبازخریدسهام

مینماید(یانگ .)91:1822،1

ازطرفدیگراساستئوریسلسلهمراتبیبرایناستداللاستواربوده کهوجودپدیدهعدم
میانافراددرونسازمانیوبرونسازمانی،ساختارسرمایهشرکتهاراتحتتأثیر

تقارناطالعاتی
قرار داده ،به گونهای که باعث نوعی اولویت بندی در تصمیمات تأمین مالی شرکتها میگردد؛
ینمالیخارجیشرکتهابدهیرادرمقایسهباسرمایهدراولویت

یعنیدرتصمیماتمربوطبهتأم
دهند.بهطورکلیتئوریسلسلهمراتبیبیانمی کندهرچهعدمتقارناطالعاتیبینافراد


قرارمی
درونسازمانیوافرادبرون سازمانیشرکتیبیشترباشد،شرکت برایتأمینمالیخارجیخود
بیشتر از بدهی استفاده مینماید  .تئوری سلسله مراتبی در تحقیقات مالی متعددی مورد آزمون
قرارگرفته است که هر یک به نتایج متناقضی دست یافتند .برای مثال شایم  -ساندر و مایرز9
( )2333دریافتند که تئوری سلسله مراتبی ،به خوبی رفتار تأمین مالی طیف گسترده ای از
بهنتایجمغایرباآنها

یکند.ایندرحالی استکهفرانکوگویال)1889(4
تهاراتوصیفم 
شرک 
9
دست یافتند .لمن و زندر ( ) 1884دریافتند که سلسله مراتب تعدیل شده (که هزینههای
رفتارتأمینمالیشرکتهاراتوصیفنماید در

یتواند 
یگیرد)بهترم 
درماندگیمالیرادرنظرم 
حالیکهفاماوفرنچ)1889(1چنینچیزیرامشاهدهنکردند.فرانکوگویال()1889بهایننتیجه
رسیدند که تئوری سلسله مراتبی رفتارتأمین مالی شرکتهای بزرگتر را بر خالف شرکتهای
هایآنهاراتأییدنکردندونهایتاً

تربهترمی تواندتوضیحدهدامافاماوفرنچ( )1889
یافته


کوچک
7
استداللکردندکهشرکتهایمواجهباعدمتقارن

درمطالعهدیگری،براثو پاسگوریلو ()1883
اطالعاتیکمتر،بخشعمدهایازعدمکارکرداینتئوریراتبیینمینمایند(کاشانیپورومؤمنی،

 .)24:2932
ذاشتهوباعثاشتباهدرقیمتگذاری

ازآنجاییکهعدمتقارناطالعاتیبربازارسرمایهتأثیرگ
هااثرمیگذارد.بایدگفت عدم

شود،قیمت گذاری اشتباهنیزبرساختارسرمایه شرکت

سهاممی
گذارد.اشتباهدرقیمتگذارییا


یرمی
تقارناطالعاتیازطریققیمتگذاریبرساختارسرمایهتأث

بیشتر از واقع و یا کمتر از واقع خواهد بود .چنانچه در بازار سرمایه قیمتگذاری کمتر از واقع
کنندچونباعثمیشودقسمتیاز


ینمالیازسرمایهاستفادهنمی
صورتگیرد،شرکتهابرایتأم

ثروتسهامدارانفعلیبهسهامدارانجدیدمنتقلگردد،.ازطرفدیگرچنانچهدربازارسرمایه
قیمت گذاری بیشتر از واقع صورت گرفته باشد شرکتها برای تأمین مالی از سرمایه استفاده

میکنندچراکهتأم ینمالیبهروشصدور سهامدرزمانیکهقیمتسهامبیشترازواقعبوده

حداقل باعث حفظ منافع سهامداران فعلی شرکت شده و جذب وجوه مورد نیاز باصرف زمان و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میتوانبیاننمودمدیراندرتصمیمات
هزینهکمترصورتمیگیرد.باتوجهبهتوضیحاتفوق  

ساختارسرمایه شرکتبهوظیفه اصلیخودکههمان حداکثرنمودنثروتسهامدارانمیباشد
توجه میکنند .در حقیقت در این پژوهش سعی میشود به این مسائل پاسخ داد :چرا با وجود
منطقی بودن تئوری سلسله مراتبی محققان مختلف به نتایج تجربی متضادی دست یافتهاند؟ با
ینمالیشرکتها

العادهساختارمطلوبسرمایهدرموفقیتشرکتها،رفتارتأم


توجهبهاهمیتفوق
با استفاده از کدام تئوری توجیه میشود؟ عدم تقارن اطالعاتی چگونه بر ساختار سرمایه تأثیر
سلهمراتبی،تناقضهایبهوجودآمدهدر

گذارد؟شایدبااعمالقیمتگذاریاشتباهبهتئوریسل


می
تحقیقاتصورتگرفتهراتوجیهنمود.بااضافهنمودنقیمتگذاریاشتباهسهامبررابطهبینعدم

تقارناطالعاتیوساختارسرمایهدرحقیقتترکیبیازتئوریسلسلهمراتبیوتئوریزمانبندی

درجهتساختارسرمایهمطلوبمعرفیمیگردد.چراکهاوالًهردوتئوریسعیدربیانساختار

سرمایهداشته،دوماًهردوتئوریعدمتقارناطالعاتیراعاملمؤثر برمنبعتأمینمالیدانستهو
ینمالیمیدانند .

سوماًهردوتئوریقیمتگذاریاشتباهراعاملتأثیرگذاربرروشتأم

 -2چارچوب نظری پژوهش
تواناییشرکتدر تعیینمنابعمالیبالقوهاعمازداخلیوخارجیبرایاستفادهدر سرمایه
یها وتهیه برنامههای مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت یک شرکت محسوب
گذار 
حوزههای تصمیمگیریمدیرانمالی
یترین  
میشود .ازاینروتصمیماتتأمینمالییکیازاصل 

اینکهشرکتهاچگونهمنابعموردنیازخودرابرایسرمایه

ارمیرود .

شرکتهایسهامیعامبهشم

3
0
هاراشکلمیدهد(بارث .) 14:1883،تئورینوین


شرکت
ینمیکنندساختارسرمایه 

گذاریتأم
28
ساختارسرمایهدرسال  2390وباانتشارمقالهایتوسطمیلرومادیلیانی (میلرومادیلیانی،
 )111:2390مطرح گردید .این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات
محدودکنندهوصرفنظرکردنازمالیات،هزینههاینمایندگی وعدمتقارن اطالعاتیخطمشی

تأمین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تأثیر است  .به عبارت دیگر ارزش شرکت
مستقل از ساختار سرمایه آن است   .بعد از نظریات انقالبی میلر و مادیلیانی و مشاهده رفتار
متناقض شرکتها با پیش بینی نظریات آنها ،که بیشتر ناشی از قابل اتکا نبودن بسیاری از
متعددیدرخصوصالگویمطلوبساختارسرمایهارائهشدهاندکه

یهای
مفروضاتآنهابود،تئور 

درانتخابساختارمطلوبسرمایهدخیلمیدانند.برایمثالدر

هریکعاملیاعواملخاصیرا
تئوریموازنهایستا 22برنقشمالیات ،درتئوریسلسلهمراتبی 21برنامتقارنبودناطالعاتودر
تئوریجریاننقدیآزادبرهزینههاینمایندگیتاکیددارند .
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سالهای 2390و 2319ومشاهدهرفتار
متعاقبانتشارنظریاتانقالبیمیلرومادیلیانیدر 
ها،برایتوجیهعدماتکایصددرصدشرکتهابهاستقراضدرتأمینمنابعمورد


متناقضشرکت
ها،تئوریوفرضیههایمتعددیارائهشدهاستکهدر


بدهیشرکت
نیازوتشریحتفاوتنسبتهای

زیربهآنهااشارهشدهاست .

 -1-2تئوری توازن ثابت یا پایدار
دراینمدلفرضبرایناستکهواحدتجاریداراییکهدفازپیشتعیینشدهدرساختار
سرمایهاستکهازایجادتوازنمیانمنافع(مزایایبدهیشامل کاهندگیمالیاتیونیزکاهش
هایبدهیشاملهزینههایبحران


هایتأمینمالی(هزینه

نقدیآزاد)وهزینه
یانهای
مشکالتجر 
هاینمایندگیبرمیگرددکه


هایورشکستگی،تجدیدسازمانوهزینه

بحرانمالیبههزینه
مالی-
ناشی از به خطر افتادن اعتبار شرکت در تحصیل وام است  -و هزینههای ناشی از تعارضات
نمایندگیسهامدارانوبستانکاران)حاصلشدهاست.استفادهمطلوبازاینروشمستلزمشناخت
کاملی از هزینههای مربوط به روشهای تأمین مالی مختلف است(ستایش و جمالیان پور،
291:2900؛ستایشوصالحینیا .)19:2934،
 -2-2تئوری هزینههای نمایندگی
29

تئوری هزینه های نمایندگی که برای اولین بار توسط جنسن و مک لینگ در سال 2371
یکند ک ه ساختار سرمایه بهینه که شامل انتشار سهام و بدهی است بوسیله
مطرح شد ،بیان م 
24
هاینمایندگیتعیینمیگردد(هاریسوراویو .)240:2332،جنسنو مکلینگ( )2371در


هزینه
چارچوبواحداقتصادیدونوعتضادمنافعراشناساییمیکنند:الف)تضادمنافعبینمدیرانو

سهامدارانوب)تضادمنافعبینسهامدارانودارندگاناوراقبدهیشرکت(همانمنبع) .بهدلیل
واگرائی تصمیمات مدیران از تصمیمات سهامداران جنسن و مکلینگ ( )2371بیان داشتند که
هاینمایندگیسهامازتفکیکمالکیتوکنترلشرکتناشیمیشود؛لذامدیرانقادربه


هزینه
الیتهایی که در جهت ازدیاد سود عملیاتی انجام دادهاند
تصرف سود غیرعملیاتی حاصل از فع 
نیستندوبهموجبآنمدیرانبه جایافزایش ارزششرکتتمایلدارندکهمنافع(مطلوبیت)
خودراحداکثرسازند(مارگاریتسوپسیالکی.)119:1828،29
یلاند برای حفظ حقوق خود ،در شرکتی که اعتبار میدهد،
همچنین اعتباردهندگان نیز ما 
نظارتهایی را اعمال کنند .اعمال نظارت نیازمند هزینه است و این موضوع یکی از اشکاالت

هادرساختارسرمایهافزایشیابد،هزینههاینمایندگی


هرچهسهمبدهی
هزینهٔ نمایندگیاست .
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نیز افزایش مییابد و چنانچه هزینههای نمایندگی از اندازهٔ مشخصی فراتر برود باعث کاهش
رودشرکتهابرایحفظارزشخوددرشرایط


(همانمنبع).لذاانتظارمی
ارزششرکتمیشود

عدمتقارناطالعاتیجهتتأمینمالیموردنیازکمترازبدهیوبیشترازمنابعداخلیاستفاده
ژگی های بازارهای ناقص بوده و در بازارهای ناقص نمیتوان به
کنند .عدم تقارن اطالعاتی از وی 
راحتیمنابعداخلیرابامنابعخارجیوهمچنینمنابعبدهیرابامنابعسرمایهجایگزینیکدیگر
نمود؛ زیرا هرچه عدم تقارن اطالعاتی شرکتی باالتر باشد برای تأمین مالی از محل بدهی باید
هزینههای بیشتری (هزینههای نمایندگی و نظارتی) متحمل شود (پن و همکاران19:1829،21؛

27
پیتاچی  .)294:1829،با توجه به تئوری نمایندگی ،شرکتها برای تأمین مالی وجوه مورد نیاز
خودهرچهعدمتقارناطالعاتیباالتریداشتهباشندکمترازبدهیاستفادهکردهوبیشترازمنابع
داخلی(حقوقصاحبانسهام)بهرهخواهندگرفت.
 -3-2تئوری ترجیحی (سلسله مراتبی)
اساساینتئوریبرایناستداللمبتنیاستکهوجودپدیدهعدمتقارناطالعاتی میانافراد
دهد،بهگونهای


هاراتحتتأثیرقرارمی

درونسازمانیوبرونسازمانی،ساختارسرمایهشرکت
شرکتها میگردد .به طور کلی

که باعث ایجاد نوعی اولویت بندی در تصمیمات تأمین مالی 
(افراددرونسازمانی)،دریکسویبازارازاطالعاتبهتروبهنگامتری(مزیت

زمانیکهنمایندگان20
اطالعاتی)درموردشرکتنسبتبهسایرگروهها(افرادبرونسازمانی)درسویدیگربازاربرخوردار

23
باشند به اصطالح میگویند که بازار دارای ویژگی عدم تقارن اطالعاتی است  .وجود اطالعات
درمعامالتمنجرمیشودکهنهایتاًناکارآمدی

نامتقارندربازاربهمسئلهگزینشمغایر(معکوس)18
بازاررابههمراهخواهدداشت (اکرلوف.)434:2378،12افزایشعدمتقارناطالعاتیاثرنامطلوبی
برهزینهسرمایه شرکتخواهد داشتزیراتأمینکنندگاننقدینگی 11برایحفاظتازخوددر
راافزایشمیدهندکه

برابرریسکگزینشمغایر،دامنهقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهام 19
میانجامد(بارث و
این امر باعث کاهش عمق بازار 14شده و در نتیجه به کاهش نقدشوندگی  
پاسکواریلو72:1883 ،19؛ موسوی شیری و همکاران  .)71:2934 ،بنابراین مسئله گزینش مغایر
کندکهشرکتها


بینیمی

تئوریسلسلهمراتبیپیش
هموارههزینههاییرابههمراهخواهد داشت .

ترجیحمی دهندتاوجوهموردنیازخودراازمنابعیتأمینکنندکهدارایکمترینمشکل(ریسک)

گزینش مغایر باشد .در این میان تأمین منابع م الی از راه صدور سهام بیشترین هزینه را برای
شرکتبههمراهخواهدداشت،زیراسرمایه گذارانناآگاهبرایپذیرشریسکگزینشمغایر،نرخ

بازدهوصرفریسکباالتریرامطالبهخواهندنمود.بنابراینبرمبنایتئوریسلسلهمراتبیصدور
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بدهیبهعنوانبهترینمنبعتأمینمالیخا رجیشرکتخواهدبودبهطوریکهاگروجوهنقد
ایکافینباشد،شرکتهابدهیرابرصدوراوراقسهام


داخلیبرایتأمینمالیمخارجسرمایه
ترجیحمیدهند  .تأمینمالیازراهصدورسهامنیزبهعنوانآخرینگزینهبعدازبکارگیریسایر

گزینههایتأمینمالیکهکمترینحساسیترانسبتبهاطالعاتدارندهمانندوجوهداخلی،بدهی

11
بانکیویابدهیعمومیبکارگرفتهمیشود(پارالک .)243:1828،

 -4-2تئوری زمانبندی بازار
یهایی  کهاخیراًدرتوضیحتصمیماتساختارسرمایهبنگاههابااستفادهازمشکل
یکیازتئور 
بندیبازارمیباشدکهتوسطبیکروورگلر()1881


تئوریزمان
اطالعاتنامتقارنبیانشدهاست،
مطرحشدهاست.بیکروورگلرتئوریزمانبندیرابهطورسادهبهشکلزیربیانکردند:

هایگذشتهبرایزمانبندیبازاراوراقمالکانهشکل


ساختارسرمایهدراثرنتایجانباشتهتالش
بندیمیکنند

آنها  بیانکردندکهمدیرانبراساسوضعیتبازار ،انتشارسهامرازمان
میگیرد  .

یعنیزمانیکهسهامشرکتبیشترازواقعارزشگذاریشدهاست تصمیمبهتأمینمالیازطریق

صدورسهاممیگیرند(مارگاریتسوپسیالکی.)724:1828،

زمانبندی بازار در متون مالی به طور فراوان مورد استفاده قرار گرفته است .به طور
تئوری  
17
)برمبنایعدمتقارناطالعاتیبینمدیریتوسرمایهگذاران

مثال،لوکاسومکدونالد (2338
اند.دراینالگوفرضبرایناستکهشرکتهاپساز


بندیانتشارسهامراارائهکرده

الگویزمان
تجربهافزایشغیرعادیوبااهمیتقیمتسهام،بهانتشارسهامرویمیآورند.همچنینمدیران
سعی می کنند که بازارهای سهام را بر مبنای اطالعات خصوصی مرتبط با ارزش آتی شرکت
بندیوبازارهایبدهیرابرمبنایاطالعاتعمومیزمانبندیکنند.اگرمدیرانبههنگام


زمان
زمانبندی بازار بدهی ،از اطالعات عمومی بیشتری نسبت به سرمایهگذاران برخوردار نباشند،

استراتژی زمانبندی نمیتواند خلق ارزش کند .در عمل زمان بندی بازار اوراق مالکانه به نظر
هایمهمخطمشیمالیشرکتهایسهامیاست(انصاریوهمکاران،


رسدکهیکیازجنبه

می
.)90:2931
بر اساس تئوری زمانبندی بازار ،شرکت ها پس از افزایش قیمت سهام به انتشار سهام روی
میآورند زیرا در این شرایط می توانند سرمایه مبتنی بر سهام خود را به راحتی افزایش دهند،

بنابراینبازدهسهاموشرایطبازاربدهینقشمهمیرادرتصمیماتساختارسرمایهشرکتایفا
میکند (همان منبع) .سالمن و آلتی )1821( 10نیز معتقدند که شرکتها زمانی سهام منتشر

میکنند که بازده آن باالست .آنها دریافتند که بازده سهام شرکتها ،رفتار انتشار سهام را در
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وصیفمینماید(سالمنوآلتی.)13:1821،

مقایسهبادیگرعواملمؤثربرخطمشیمالی،بهترت
به عبارت دیگر ،نتیجه اصلی تئوری زمانبندی بازار این است که اولین عامل تعیین کننده
تصمیماتساختارسرمایهشرکتقیمت گذارینادرستونامناسبابزارهایبدهیوسهامدرزمانی

استکهشرکتبهتأمینمالینیازدارد(پارالک .)298:1828،

 -3پیشینه پژوهش
 -1-3پژوهشهای تجربی خارجی
کاووس) 1827(13درتحقیقخودباعنوانتئوریساختارسرمایهبیاننمودکهدرجریاناصلی
رشته هایمالیآکادمیکاثباتنظریهنهچندانمرتبطمودیلیانیومیلر()2309بهعنوانسنگ

بنای علوم مدرن مال ستودنی است .با این حال وی معتقد است که نظریههای ساختار سرمایه
مذکور که بر ر وی یک مجموعه مفروضات غیرواقعی و متناقض با فرض اصلی رشتههای مالی
اکادمیکاستوارهستندچنداندرستنیستند.ویدرتحقیقخودنشاندادکهباساختفرضیات
تواندمطلوب ترگردد.ویهمچنینبیاننمودکهاستداللاینموضوع


تر،ساختارسرمایهمی

مناسب
در یک زمینه بنیادی رشته مالی سؤال برانگیز است که نتایج بدست آمده از مدلهای پیچیده
ریاضیخودباعثتغییردرمفروضاتبنیادییکتئوریساختارسرمایهگردند .
درین،کاسیکسومانسی)1821(98درتحقیقخودبابررسی014شرکتدربازهزمانی2334
تا 1880بهبررسیعدمتقارناطالعاتی،هزینهبدهیوحوادثاعتباریپرداختند.مفروضاتاصلی
تحقیقآنانبرایناساسشکلگرفتهبودکهعدمتقارناطالعاتیبیشترمنجربهزیانبیشتربر
اعتباردهندگانمیگردد.آن انعواملافزایشبیرونیعدمتقارناطالعاتیراناشیازفقدانیاعدم

پوششاطالعاتتوسطتحلیلگربهدلیلقطعرابطهشرکتویاادغامتحلیلگراندرنظرگرفتهاند.

نتایج تحقیق حاکی از آن بود که نبود تحلیلگر مالی(عدم تقارن اطالعاتی) در شرکتهای مورد
کت هایی که در کسب اطالعات از تحلیلگر مالی استفاده مینمایند موجب
مطالعه نسبت به شر 
شودتاهزینههایبدهیبهمیزان 19درصدافزایشیابد.همچنیننسبتحوادثورویدادهای


می
یابد.ایننتایجشرکتهایی


درصدبهصورتپیشفرضافزایشمی
اعتباریتقریباًبین288تا298
راکهبهتغییراتاط العات(بهعنوانمثال،پوششتحلیلگریکمتر)حساسیتبیشتریدارنددر
محوریتقراردادهاست .
)درتحقیقخودبررویکلیهشرکتهایبورسشانگهایوشینزنبین

لئووهمکاران1821(92
گذاریاشتباهدرشرکتهایمذکورپرداختند.دراین


بهبررسیقیمت
سالهای 1888تا 1829

گیریقیمت گذاری اشتباهازنسبت حقوقصاحبانسهام برارزشدفتریآن

تحقیقبرای اندازه
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استفادهشدهاست .آنانکاهشارزش(سقوط)حقوقصاحبانسهامناشیازحبابقیمتیرابهدو
بخش قیمتگذاری نادرست و عوامل قیمت گذاری نادرست تقسیم نمودند و دریافتند که حباب
اثیراتیبودهاستکهدراثرقیمتگذارینادرستاولیهایجادگردیدهاست .

قیمتیناشیازت
گائووزو) 1829( 91درتحقیقخودرابطهبینعدمتقارناطالعاتی،ساختارسرمایهوهزینه
سرما یه کشورهای مختلف را بررسی نمودند .نتایج نشان میدهند شرکتهایی که عدم تقارن
کنند،امامیزانبدهیهای


رساختارسرمایهخودبیشترازبدهیاستفادهمی
اطالعاتیباالییدارندد
بلندمدتخودراکاهشمیدهندهمچنینآنانبیاننمودندکهتأث یرمتفاوتعدمتقارناطالعاتی
برساختارسرمایهبهدلیلتفاوتهزینه هایسرمایهدرکشورهایمختلفوهمچنینتفاوتمحیط

فعالیتشرکتهایمختلفاست .

پتاچی) 1829(99درتحقیقخودبهبررسیرابطهبینعدمتقارناطالعاتی،ساختارسرمایهو
الزاماتافشایاطالعاتپرداختند.ویدرتحقیقخودبیاننمودکهاختالفالزاماتاستانداردهای
افشایاطالعاتدربازارسرمایهو بدهیبرسطحاطالعاتاینبازارهاتأثیرگذاشتهودرنهایت
منجربهاختالفعدمتقارناطالعاتیایندوبازارمی گرددوعدمتقارناطالعاتینیزبرساختار

سرمایه شرکتها تأثیر میگذارد .نتایج این تحقیق نشان داد بدهی شرکتهایی که عدم تقارن
عاتیخفیفتریدارند.

اطالعاتیباالییدارندبیشترازبدهیشرکتهاییاستکهعدمتقارناطال

)اطالعاتشرکتهایموجوددر 42صنعتمختلفراازسال

دیآنجلووهمکاران1822( 94
هادریافتندکهشرکتهایموردمطالعهباانتشارعمدی


موردمطالعهقراردادند.آن
2300تا1882
رند.برایناساس،آنها

مدت،بهصورتموقت،ازنسبتبدهیبهینهفاصلهمیگی


اوراقبدهیکوتاه
مدلپویاییبرایساختارسرمایهدرصنایعمختلفارائهدادندکهانتشاروبازپرداختاوراقبدهی
را بهتر از مدل توازی ایستا توصیف می کنند .براساس مدل ارائه شده نسبت بدهی به صورت
تدریجی تعدیل و به نسبت بدهی بهینه ،نزدیک میشود؛ اما در این نسبت خاص ،ثابت باقی
نمیماند .

بارثوهمکاران() 1883درتحقیقخودبررسینمودندکهآیاطبقتئوریسلسلهمراتبی،عدم
یرمیگذارد؟آناندرتحقیقخودبهایننتیجه

تقارناطالعاتیبرتصمیماتساختارسرمایهتأث
هایآمریکاییطیسالهای


رسیدندکهعدمتقارناطالعاتیبرتصمیماتساختارسرمایهشرکت
 2379تا  1881تأثیر میگذارد .یافته های آنان با کنترل نمودن اندازه شرکت ،قابلیت مشاهده
داراییها،نسبتکیوتوبینوسودآوریتقویتیافت .
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 -2-3پژوهشهای تجربی داخلی
نوروزیوخدادادی()2939درتحقیقخودبهبررسیتأثیرهزینهنمایندگیجریاننقدآزادبر
اندازهگیریقیمتگذارینادرستسهامازتجزیه
قیمتگذارینادرستسهامپرداختند.آنانبرای 
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده نمودند .آنها به منظور انجام پژوهش خود از بین
شرکت هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران 278شرکتدربازهزمانی 2909تا2939

برایآزمونمدلهاازروشرگرسیون

انتخابگردیدهوموردآزمونقراردادند.آناندرتحقیقخود
چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعهای تعمیم یافته ( )GLSو دادههای ترکیبی استفاده
نمودهاند.نتایجنشاندادکهبینهزینهنمایندگیجریاننقدآزادوقیمتگذارینادرستسهام

رابطهمثبتومعناداروجوددارد؛بهعبارتیمطابقپیشبینیهاباافزایشهزینهنمایندگیجریان

نقدآزاد،قیمتگذارینادرستسهامنیزافزایشمییابد .

کاشانی پور و مؤمنی یانسری ( )2932به بررسی نقش عدم تقارن اطالعاتی در تصمیمات
ساختارسرمایهشرکت هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداختند.نتایجنشاندادکه

بینعدمتقارناطالعاتیبانسبتکلبدهیبهکلحقوقصاحبانسهام،نسبتکلبدهیبهکل
داراییونسبتبدهیکوتاه مدتبهکلداراییرابطهمثبتومعناداریوجودداردواین درحالی

استکهبینعدمتقارناطالعاتیونسبتبدهیبلندمدتبهکلدارایی،رابطهمعناداریوجود
ندارد .
کردستانی و پیرداوری ( )2932در تحقیق خود به بررسی تجربی تئوری زمانبندی بازار در
282شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانطیدورهزمانی2970تا2901پرداختندو
از روش تجزیه و تحلیلرگرسیون خطی چند متغیرهاستفادهنمودند.نتایج تحقیق بیانگررابطه
ارزشهای گذشته بازار با ساختار سرمایه و تغییرات ساختار سرمایهاست.این شواهد
معنادار بین  
نمیکند.
نظریهزمانبندیبازارراتأیید 
سجادی و همکاران ( )2938به بررسی تأثیر ویژگیهای شرکت بر روی ساختار سرمایه
پرداختند.نتایجحاکیازآنبودکهعواملیمانندنسبتآنی،نسبتپوششبهرهورشدشرکتبا
ساختار سرمایه ،رابطه منفی و معناداری دارند اما بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت رابطهٔ
معناداریوجودندارد .
شرکتهای

کردستانیونجفیعمران()2907بهبررسیعواملتعیینکنندهساختارسرمایهٔ
شرکتطیسالهای09-70

پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداختند.نتایجبررسی39
مویدآناستکهسودآورییکیازعواملمؤثر برساختارسرمایهاستومطابقبانظریهسلسله
مراتبیرابطهمنفیمعناداریبینایندومتغیروجوددارد .
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 -4فرضیههای پژوهش
یرمعکوسمیگذارد .

فرضیه اول:عدمتقارناطالعاتیبرساختارسرمایه(نسبتبدهی)تأث
عدمتقارناطالعاتیبرساختارسرمایه(نسبتبدهی)باتاکیدبرنقشارزشگذاری

فرضیه دوم :
نادرستسهامتأثیرگذاراست .
هایبیشارزشگذاری


معکوسعدمتقارناطالعاتیبرساختارسرمایهشرکت
فرضیه سوم :تأثیر 
هایکمارزشگذاریشدهاست .


ترازشرکت

شدهقوی

 -5روششناسی پژوهش
 -1-5نوع پژوهش
این تحقیق از نوع تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطالعات واقعی در
میباشد ،از طرفی این تحقیق از نوع علی پس رویدادی است چون اثر
شرکتها  

صورتهای مالی 

میتواند در فرآیند استفاده از اطالعات
میکند و از آنجایی که  
یک پدیده را بر پدیده دیگر بررسی  
کاربردداشته باشد،لذاازنوعکاربردیاست .
به منظور آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی چند متغیره و آزمون ضرایب ( tاستیودنت)
گریارزشگذارینادرستاز


برایآزمونفرضیهدومتحقیقونقشتعدیل
استفاده شده است و 
آزمون چاو 99استفاده میگردد .در نهایت نیز برای آزمون فرضیه سوم از روش ارائه شده توسط
پترنوستر و همکاران()2330استفاده شده است که بعدها آزمون پترنوستر نام گرفت.بدین ترتیب
گذاریوکمارزشگذاریشدهبا هم


هایبیشارزش

شرکت
ضریب متغیر عدمتقارناطالعاتیدر 
یههای مورد
چنانچهدراینمقایسهها تفاوت معنی داری وجود داشته باشد فرض 

میشوند ،
مقایسه  
میتوان
بزرگتریا مساوی  2/31باشد  
میشود.در این آزمون اگر آماره آزمون پترنوستر  
نظر تأیید  
گذاریوکمارزشگذاری)بررابطه


بیشارزش
گذاریشرکتها(ازنظر

بیاننمودکهوضعیت 
قیمت
میگذارد .
بینرعایتعدمتقارناطالعاتیوساختارسرمایهتأثیر 
 -2-5قلمرو پژوهش و جامعه و نمونه آماری
شاملشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار تهرانازسال2907تاسال

قلمروپژوهش
ازدادههایسال  2907فقطبرایمحاسبهفرصترشدوارزشذاتیسهامسال

میباشند.
  2934
سامانمند استفاده شده است و

نمونهگیری از روش انتخاب 
 2900استفاده شده است .برای  
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شرکتهایی جزو نمونه پژوهش خواهند بود که تمامی شرایط زیر را به صورت همزمان داشته

باشند :
شرکتهایسهامیپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران .

)2
آنهامنتهیبه21/13باشد .
 )1پایانسالمالی 
سرمایهگذارینباشند .

گریمالیو
واسطه 

شرکتهای

شرکتهایپذیرفتهشدهجزو

)9
شرکتهاقابلدسترسیباشند .

 )4اطالعاتمالی
داشتهاند .

شرکتهاییکهتغییردورهنداشتهوتداومفعالیت

)9
یتهایفوق ،نمونهنهاییپژوهششامل241شرکتطیدوره7
 )1پسازاعمالمحدود 
سالهبا334مشاهدهتعیینشدهاست .
 -3-5تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
 -1-3-5متغیر مستقل :عدم تقارن اطالعاتی

تحقیقعدمتقارناطالعاتیاست.درادبیاتمالیبرایاندازهگیری

متغیرمستقلاصلیاین
سطحعدمتقارناطالعاتیدربازارمعیارهایمتعددیمطرحشدهاست.ازآنجاکهسطحعدم
تقارناطالعاتیبطورمستقیمقابلمشاهدهنیستازاینرومحققینازبرخیازمتغیرهایشاخص
فادهنمودهاند .یکیازاینمعیارهادامنهقیمتپیشنهادیخریدو

(نماینده)برایسنجشآناست
97
91
باشد،مدلهایتحلیلینظیرکایل ()2309وگالستنومیلگرام ()2309پیش


فروشسهاممی
بینی می نمایند که عدم تقارن اطالعاتی ،ریسک گزینش مغایر تأمین کنندگان نقدینگی
(بازارسازها) را افزایش میدهد این موضوع سبب میشود که آنها با گسترش دامنه قیمت
پیشنهادی و کاهش عمق بازار و در نتیجه با کاهش نقدشوندگی به آن واکنش نشان دهند .به
عبارتدیگرسطوحباالترعدمتقارناطالعاتی بادامنهقیمتپیشنهادیباالترهمراهخواهدبود
(باتاچریوهمکاران. )284:1883،90ازاینرودامنهقیمتپیشنهادیخریدوفروشسهامبطور
گستردهدرتحقیقاتپیشینبعنوانمعیارعدمتقارناطالعاتیبکاررفتهاست.معیارهایمتعددی
ازدامنهقیمتپیشنهادیدرمطالعاتگذشتهمورداستفادهقرارگرفتهاست،دراینتحقیقمشابه
آمیهود و مندلسون ، )2301(93آتیگ و همکاران )1881( 48و جایارامان )1880(42برای سنجش
عدم تقارن اطالعاتی از دامنه  قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی ساالنه سهام که بر مبنای
باشداستفادهمیگردد،کهمحاسبهآن بهصورترابطه2


هایپیشنهادیروزانهمی

آخرینقیمت
میباشد :
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)
)⁄

( )2

(
(

∑

دررابطه :2
 :معیارعدمتقارناطالعاتیبودهکهبراساسدامنهقیمتپیشنهادیخریدوفروش

محاسبهمیگردد .

سهامشرکتiدرسالt
:آخرینقیمتپیشنهادیفروشروزانهسهامشرکتiدرروزj
:آخرینقیمتپیشنهادیخریدروزانهسهامشرکتiدرروزj
:تعدادروزهاییازسالtاستکهدرآنآخرینقیمتپیشنهادیخریدروزانهوآخرینقیمت
پیشنهادیفروشروزانهبرایسهامشرکتiدردسترسباشد .

 -2-3-5متغیر وابسته :ساختار سرمایه

متغیر وابسته این  تحقیق به ساختار سرمایه مربوط میباشد .در عمده تحقیقات مربوط به
ساختار سرمایه از نسبت بدهی به عنوان معیار ساختار سرمایه استفاده شده است (بیون و
درتحقیقحاضربرایبررسیوتجزیهتحلیلدقیقترساختارسرمایهاز

دانبولت )211:1881، 41
شاخصاهرممالیبهشرحزیربهعنوانمعیارساختارسرمایهاستفادهشدهاست:
نســبت کــل بــدهی بــه کــل دارایــی ( :)TDAکــه از تقســیم مجمــوع بــدهی بــه
مجموعداراییحاصلمیگردد.


 -3-3-5متغیر تعدیلگر :ارزشگذاری نادرست سهام:

ارزشذاتی سهام یک شرکت در بازار است،
بر اساس مبانی نظری آنچه که تعیین کننده قیمت و 
سرمایهگذاران و به تبع آن ،درک آنان از بازده

مجموع عرضه و تقاضای ایجاد شده توسط
سرمایهگذاری براساساطالعات کسب شده است .اما در عمل ،گاهی قیمتسهام در بازار انعکاس

نمیکند کهبه تبع آن،
دقیقی از اطالعات موجود نیستو بازار در مواجه با اطالعات منطقی عمل 
ارزشذاتی با قیمت بازار سهام متفاوتخواهد شد .

44
49
براساس تحقیقات روهدس-کروپف و همکاران ( )1889و چانگ و همکاران ( )1829برای
اندازهگیری ارزشذاتی از اطالعات حسابداری مالی استفاده میشود .آنان در تحقیقات خود بیان

نمودهاند که ارزش دفتری ،سود خالص و نسبت اهرم مالی میتوانند بیشتر از  % 08ارزش بازار

گذاریدرداخلصنایعمختلفبهصفرمیرسد.لذا،برای


هاراتبیینکنندوخطایقیمت

شرکت
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اندازهگیری ارزشذاتی هر شرکت iاز رگرسیون مقطعی مدل   1در داخل هر صنعت  jبراساس

اطالعاتساالنهاستفادهمیشود :

) (
( )1

کهدراینرابطه :
:لگاریتمطبیعیارزشبازارشرکتiدرپایانسال t
:لگاریتمطبیعیارزشدفتریحقوقصاحبانسهامعادیشرکتiدرپایانسالt-1
:لگاریتمطبیعیقدرمطلقسودوزیانخالصشرکتiدرپایانسالt-1
) ( :بهعنوانیکمتغیرمجازی،چنانچهشرکتiدرپایانسالt-1زیانداشتهباشدمقداریک
درغیراینصورتمقدارصفرخواهدگرفت .
:بهعنواناهرممالیشرکت iدرپایانسال t-1برابراستبایکمنهاینسبتحقوق
صاحبانسهامعادیبهکلداراییها .


برای اجرای رگرسیون فوق حداقل باید  21مشاهده در هر صنعت موجود باشد .اطالعات
تطبیقدادهمیشود.مقدار

حسابداریمالیپایانسال t-1باارزشبازارشرکتدرپایانسال t
میباشد.درنتیجه،
بیانگرارزشذاتیشرکت  i

تعدیلشده( ̂ )بدستآمدهبراساسمدل 1
بهعنوانمعیاریبرایارزشگذارینادرستسهامشرکتiدرپایانسال

اختالفبین و ̂ 
نمایشدادهشدهوبهشرحرابطه9محاسبهمیشود :
میباشدکهبااستفادهازنماد
 t
 ̂
( )9

سهامیمنفی
سهامیمثبتباشدبیانگربیشارزشگذاریواگرمقدار


اگرمقدار
باشدبیانگرکمارزشگذاریسهاماست .


 -4-3-5متغیرهای كنترلی

):معمولترینمعیاربرایاندازهشرکتمیزانفروشکلوجمع

-2-4-9-9اندازهشرکت(Size
ییهاوفروشیکشرکتبیشترباشدحاکی از
ییهایشرکتمیباشد؛یعنیهرچهمیزاندارا 
دارا 
ییها بهعنوانمعیار اندازه
اندازهبزرگ ترآنشرکتاستوبرعکس.اماجمعارزشدفتری دارا 

دارندمیتواند ایراد داشتهباشد .عالوهبراین بهدلیل

شرکتدرکشورهایی کهنرختورمباالیی 
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استفاده از لگاریتم طبیعی فروش خالص در تحقیقات مشابه(ایتریدیس )019:1880 ،49در این
تحقیقنیزازلگاریتمطبیعیمبلغفروشبهعنوانمعیاراندازهشرکتشدهاست .
( )4
(
)
کهدرآن :
:اندازهشرکتiدردورهt
:فروششرکتiدردوره t

ییها ،میزان
 -1-4-9-9قابلیت مشاهده داراییها( : )TANGمنظور از قابلیت مشاهده دارا 
ییها ایناست
ییهای شرکتاست.بهعبارتدیگر ،منظورازقابلیت مشاهدهدارا 
مشهودبودندارا 
ازآنهاجزوبقیه
ییهای مشهودهستندوچهمیزان 
ییهاشرکتجزودارا 
کهچهمیزانازکلدارا 
ییهابه
ییهای ثابتمشهودبرجمعکلدارا 
ییهااست .این خصیصه بااستفادهازنسبتدارا 
دارا 
اندازهگیریمیشود .
شرحرابطه 9
( )9
کهدرآن:
داراییهایثابتمشهودشرکتiدردوره t

:
:کلداراییهایشرکتiدردوره t



شرکت هایسودآورمنابعتأمینمالیداخلیرابهمنابعخارجی

-9-4-9-9سودآوری(:)ROA
دهند.پیشبینینظریهسلسلهمراتبیدرارتباطباگزینههایتأمینمالیایناستکه


ترجیحمی
هایغیرسودآور،کمتراستقراضمیکنند؛درنتیجهنسبت


هایسودآوردرمقایسهباشرکت

شرکت
نرخبازدهیداریی هابهعنوانیکمعیاراندازهگیریسودآوری

بدهیبهسرمایهآنهاکماست.

آید.نسبتبازدهیداراییهابه

مالیازحاصلتقسیمسودخالصبرمبلغجمعداراییهابدستمی

عنوانیکمعیارارزیابیعملکرد،کارایییکشرکترا اندازهگرفتهویاکاراییسرمایهگذاری
شرکتهای متعدد را با هم مقایسه مینماید .نسبت بازدهی داراییها براساس تحقیق (سجادی

1
وهمکاران2900،؛ چااُووگری  )30:1828،بهعنوانیکمعیارارزیابیعملکردمالیمورداستفاده
قرارگرفتهوبااستفادهازرابطه1اندازهگیریمیشود :
( )1
کهدرآن :
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:سودخالصشرکتiدردوره t
:کلداراییهایشرکتiدردوره t


هایرشد( :)GROمنظور از فرصت رشد پتانسیل و توانایی شرکت برای
فرصت 

 -4-4-9-9
افزایشدرنرخسودآوریوبازدهیسهامداراناست.ازآنجاییکهباارشدشرکت،ارزشبازارسهام
رابطهایمنفیوجودداشته
یتوانانتظارداشتکهرشدشرکتباساختارسرمایه 
ییابد،م 
افزایشم 
باشد(سرلکوهمکاران)4:2934،از آنجاییکهدرتحقیقات مرتبطبرای  رشدشرکتازرشددر
 EPSاستفاده شده(ایتریدیس)011:1880 ،دراین تحقیق نیز ازرشددر EPSبهعنوانشاخص
یشود .
سنجشفرصتهایرشداستفادهم 

( )7
کهدرآن :
:رشدشرکتiدردورهt
:سودهرسهمشرکتiدردورهt-1

:سودهرسهمشرکتiدردوره t

 -6مدل پژوهش
 -1-6مدل آزمون فرضیه اول
برایآزمونفرضیهاولتحقیقازمدل0بهشرحزیراستفادهمیشود :

( )0

کهدرآن :
جدول  -1نماد متغیرها و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
نماد

تعریف عملیاتی متغیر

نماد

هابهکلداراییهایشرکتiدرسالt


نسبتکلبدهی

عدمتقارناطالعاتیشرکتiدرسال t
اندازهشرکتiدرسال t
مقدارخطا 

تعریف عملیاتی متغیر
مشاهدهداراییهایشرکتiدرسال t

قابلیت
نسبتبازدهیداراییهایشرکتiدرسال t

نرخرشددرسودهرسهمشرکتiدرسال t
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 -2-6مدل آزمون فرضیه دوم
برایآزمونفرضیهدومتحقیقازآزمونچاو استفادهمیشود.آزمونچاواولینباردرسال
41

 2318توسطپروفسورگریگوریچاوواردادبیاتاقتصادسنجیگردید.هدفآزمونچاوتعییناین
نکتهاستکهآیامعادلهرگرسیونیبرآوردشدهبینچندگروهازمشاهداتبایکدیگرمتفاوتاست
یا خیر؟ آیا مجموعه ضرایب دو یا چند معاد له رگرسیونی با یکدیگر برابر هستند یا خیر؟ آماره
میباشد .با توجه به عنوان پژوهش و تفکیک شرکتها به شرکتهای کم
آزمون چاو آماره   F
گذاروبیشارزشگذار،درصورتیکهآزمون Fازنظرآماریمعنادارباشدایننتیجهحاصل


ارزش
گذاروبیشارزشگذاربایکدیگر


هایکمارزش
میگرددکهضرایبرگرسیونیبیندوگروهش 
رکت

تفاوتساختاریدارندونبایدرگرسیونایندوگروهشرکتهابهصورتترکیبیمحاسبهشودبلکه

بایدبرایهرگروهیکخطرگرسیونیمجزابرآوردگردد.درحقیقتمعناداربودنآمارهFدلیلیبر
وجوداثرتعدیلگریمتغیریاستکه مبنایتقسیمبندیوتفکیکجامعهبهدویاچندگروه

رابهشرحزیرنشانمیدهد :

است.مدل3آمارهF

( )3

)

(


کهدرآن :
:مجموعمجذوراتباقیماندهکلیهمشاهدات(مجموعمجذوراتمدل )1
:مجموعمجذوراتباقیماندهمشاهداتگروهبیشارزشگذاریشده(مجموعمجزوراتگروه


اولمدل )4
:مجموعمجذوراتباقیماندهمشاهداتگروهکمارزشگذاریشده(مجموعمجزوراتگروه


دوممدل )4
بیشارزشگذاریشده 

آنها
شرکتهاییکهسهام 

:تعدادسال-
کمارزشگذاریشده 

آنها
رکتهاییکهسهام 
:تعدادسال-ش 
:تعدادمتغیرهایپیشبین 
گذارینادرستسهامازآزمونچاواستفادهمیگردد.


گریمتغیرارزش

برایآزموننقشتعدیل
تصمیمگیریمیشودوآماره Fبدستآمدهبامقداربحرانیاین

درآزمونچاوبراساسآماره F
مقایسه میگردد .اگر آماره  Fمعنادار باشد متغیر ارزشگذاری نادرست،
آماره
متغیر تعدیل گر بوده و نقش تعدیلگری آن تأیید میگردد .در صورت تأیید نقش تعدیلگری
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گذاروبیشارزشگذارتقسیم

گذارینادرستبایدشرکتهارابهدوگروهکمارزش


متغیرارزش
نمود .
 -3-6مدل آزمون فرضیه سوم
گریارزش گذارینادرستسهامفرضیهسومتحقیقآزمون


ییدنقشتعدیل
تنهادرصورتتأ
استفادهمیشود،بااینتفاوتکهبرایآزمونفرضیه

میشود.برایآزموناینفرضیهازمدل 0

گذاریوبیشارزشگذاریشدهبهصورتمجزامورد


هایکمارزش

سوماینمدلرابرایشرکت
استفاده قرار میدهیم و برای تفکیک شرکتها بر اساس تحقیقات روهدس-کروپف و همکاران
()1889وچانگوهمکاران()1829ازرابطه 9استفادهمیشود.ردکردنیاعدمردفرضیهبر
دراینآزموناگرآمارهآزمونپترنوستربزرگتریامساوی

اساسآزمونپترنوسترصورتگرفته
گذاریوبیشارزشگذاری)


کمارزش
توانبیاننمودکهوضعیتشرکتها(ازنظر


باشدمی
 2/31
برایمقایسهتفاوتشرکتهای

میگذارد.
بررابطهبینعدمتقارناطالعاتیوساختارسرمایهتأثیر 
شرکتهارابا

گذاروبیشارزشگذاربایدضریبعدمتقارناطالعاتی( )ایندوگروه


کمارزش
هممقایسهنمود .

 -7تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
 -1-7آمار توصیفی
درجدول  1برخیمفاهیمآمارتوصیفیشاملمیانگین،میانه،کمینه،بیشینهوانحرافمعیار
هاارائهشدهاست.اصلی ترینشاخصمرکزی،میانگیناستکهبیانگرنقطهتعادلومرکز


مشاهده
زیعاستوشاخصخوبیبراینشاندادنمرکزیتدادههااست.برایمثالمقدارمیانگین

ثقلتو
متغیر ارزشگذاری نادرست برابر با  8/841است .لذا میتوان گفت به طور متوسط ارزشگذاری
نادرستبرایکلشرکت هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهاداربهصفرنزدیکبودهوبورساروراق

گذاریکارایینسبیداشتهاست.میانهیکیدیگرازشاخصهایمرکزی


دارتهرانازنظرقیمت
بهار
استکهوضعیتجامعهرانشانمی دهد.باتوجهبهنتایج،مقدارمیانهبرایمتغیرساختارسرمایه

میباشد .این شاخص مرکزی نیز نشان میدهد بصورت کلی  %42ساختار شرکتها از
برابر   8593
محل سرمایه و  %93باقیمانده از محل بدهی تأمین شده است .انحراف معیار یکی از مهمترین
یپراکندگیاستومعیاریبرایاندازه گیریمیزانپراکندگیمشاهداتازمیانگیناست

پارامترها
کهمقدارآن8/714می باشد،امااینمعیارقابلمقایسهنیستبنابراینضریبتغییراتبهعنوانیک
شاخصپراکندگیکهقابلمقایسهبودهارائهشدهاست.براساسضریبتغییراتمیتوانگفتبین
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متغیرهایپژوهش،اندازهشرکتباپایین ترینضریبتغییراتدارایکمترینپراکندگیونرخرشدبا

باالترینضریبتغییراتدارایبیشترینپراکندگیونوساناتمیباشد .

جدول  -2آماره توصیفی مربوط به متغیرهای استفاده شده در آزمون فرضیهها
قابلیت

ساختار

عدم تقارن



سرمایه

اطالعاتی

میانگین 

8/909

8/819

29/911

میانه

8/939

8/811

29/492

8/172

بیشینه

8/309

8/210

20/307

8/079

8/093

كمینه

8/839

8/882

0/211

8/821

()8/948

()1/481

انحراف معیار

8/209

8/821

2/191

8/232

8/213

2/199

8/714

ضریب تغییرات

8/927

8/178

8/211

8/129

2/271

91/829

29/714

()8/177

1/993

8/943

8/002

2/288

()8/919

8/831

چولگی

47

كشیدگی

48

مشاهده 

اندازه

نرخ بازدهی

نرخ

ارزشگذاری

دارییها

رشد

نادرست

8/922

8/228

()8/814

8/841

8/834

8

8/889

9/317

1/877
()2/011

مشاهده
داراییها

1/789

29/491

9/113

9/199

7/092

28/143

1/779

994

994

994

994

994

994

994
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 -2-7تحلیل فرضیهها
آزمونهای آماری

بعد از توصیف مختصر داده های تحقیق در قالب آمار توصیفی با استفاده از 
همیشود:
مناسببهآزمونفرضیههایپژوهشبهشرحزیرخواهیمپرداخت 

 -1-2-7فرضیه اول :عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه (نسبت بدهی) تأثیر معکوس
میگذارد .

درجدول9نتایجحاصلازآزمونفرضیهاولارائهشدهوبرایبررسیساختارسرمایهازنسبت
کلبدهیبهکلداراییهااستفادهشدهاست.ابتدابر اساس آزمونهای  Fلیمروهاسمنالگوی

مناسبمدلرگرسیونیانتخابشدهودرادامه،فرضیه پژوهش درقالبالگویانتخابی(الگوی
اثراتثابت)آزمونگردید.سطحمعنیداریآزمون Fبرای مدلمذکور()8/882بوده،کهبیانگر

معناداربودنمدلدرسطحاطمینان39درصد است.همچنینمقدارآمارهدوربینواتسوننشانگر
عدموجود خود همبستگیسریالیدراجزایاخاللرگرسیوناست .ضریبتعیینتعدیلشدهنیز
بیانگر آن است که در کل پژوهش حدود  12درصد از تغییرات نسبت ساختار سرمایه توسط
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متغیرهایپژوهشدرمدلمربوطهتوضیحدادهمیشوند.بینمتغیرهایکنترلینیزتأثیرمعکوس
دارمیباشد .


هابرساختارسرمایهازنظرآماریمعنی

نرخبازدهیدارایی

جدول -3نتایج حاصل از آزمون تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه (نسبتهای بدهی).
نسبت كل بدهیها به كل داراییها

متغیرهای وابسته
متغیرهای مستقل

ضریب تأثیر

انحراف

آماره t-

احتمال

عدمتقارناطالعاتی 

-8/949

8/298

-1/103

8/811

اندازه

-8/882

8/884

-8/297

8/079

قابلیتمشاهدهداراییها

ییها
نرخبازدهیدارا 

-8/881
-8/431

8/824
8/892

-8/291
-29/718

8/073
8/882

نرخرشد

-8/882

8/881

-8/081

8/419

مقدارثابت

8/191

8/898

29/192

8/882

استاندارد

ضریبتعیین

8/780

آمارهF

ضریبتعیینتعدیلشده

8/12

احتمالF

آمارهدوربینواتسون 

79/229
 8/882
2/177
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سطحمعنیداریآزمونtبرایتأثیرمتغیرعدمتقارناطالعاتیبرساختارسرمایه()8/811بوده

که نشان میدهد عدم تقارن اطالعاتی بر نسبت بدهی تأثیر معنیداری گذاشته ،لذا بصورت کلی
میتوان گفت تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه در سطح اطمینان  %39از نظر آماری

یرمتغیرعدمتقارناطالعاتینیزمیتوانگفتعدمتقارن

دارمیباشد.باتوجهبهضریبتأث


معنی
اطالعاتی تأثیر معکوس و معنیداری بر ساختار سرمایه می گذارد و به عبارتی هر چه عدم تقارن
اطالعاتی شرکتی افزایش یابد ،شرکت مورد نظر برای تأمین وجوه مورد نیاز خود کمتر از بدهی
استفاده کرده و بیشتر از منابع سرمایه استفاده می کند .نتایج آزمون این فرضیه با تئوری سلسله
مراتبیهم خوانینداردچراکهبر اساساینتئوریدر شرایطعدمتقارناطالعاتیشرکتهابرای

ینوجوهموردنیازخودبیشترازبدهیاستفادهمی کنند.ازطرفدیگرنتایجآزموناینفرضیهبا

تأم
تئوری نمایندگی هم خوانی دارد چرا که براساس تئوری نمایندگی هرچه عدم تقارن اطالعاتی
تری(هزینههاینمایندگیو


هایبیش

هاباالترباشدبرایتأمینمالیازمحلبدهیبایدهزینه

شرکت
نظارتی) پرداخت نمایند لذا این شرکت ها برای تأمین مالی وجوه مورد نیاز خود کمتر از بدهی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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استفادهکردهوبیشترازمنابعداخلی(حقوقصاحبانسهام)بهرهخواهندگرفت.نتایجمتضاداین
یمتغیرارزشگذاری

فرضیهباتئوریسلسلهمراتبیمارابراینداشتهکهدرادامهنقشتعدیلگر

نادرسترابررابطهبینعدمتقارناطالعاتیوساختارسرمایهبررسینماییم .
 -2-2-7فرضیه دوم :عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه (نسبت بدهی) با تاکید بر نقش
ارزشگذارینادرستسهامتأثیرگذاراست .

منظور از آزمون نقش تعدیلگری بررسی الزامی بودن دستهبندی شرکتها به شرکتهای کم
باشد.جهتبررسینقشتعدیلگریعدمتقارناطالعاتیازآزمون


گذارمی

گذاروبیشارزش

ارزش
گریمتغیرارزشگذارینادرستتأییدشده


نقشتعدیل
چاواستفادهشدهدرصورتمعنیدارآمارهF

ارزشگذار را از شرکتهای بیش ارزشگذار
و برای بررسی دقیقتر موضوع باید شرکتهای کم  
تفکیکنمودومدلرگرسیونیرابرایهریکازدستهشرکتهابصورتمجزااجرانمود.برایآزمون

استفادهمیشود .

گریمتغیرارزشگذارینادرستسهامازآزمونچاوطبقمدل3


نقشتعدیل
باتوجهبهنتایجگزارششدهدرجدول،4ازآنجاییکهآمارهFجدولازآمارهFمحاسباتیکمتر
گریارزشگذارینادرستسهامبررابطهبینعدم


گیرینمودکهنقشتعدیل

تواننتیجه

باشدمی

می
دارمیباشد.باتوجهبه


%ازنظرآماریمعنی
تقارناطالعاتیوساختارسرمایهدرسطحاطمینان39
معنیداربودنآماره Fآزمون چاوایننتیجهحاصل میگرددکه ضرایبرگرسیونی بیندوگروه

گذاروبیشارزش گذاربایکدیگرتفاوتساختاریدارندونبایدرگرسیوناین


هایکمارزش

شرکت
هابهصورتترکیبیمحاسبهشودبلکهبایدجامعهرابهدوگروهکمارزشگذارو


دوگروهشرکت
بیشارزشگذارتفکیکنمودوبرایهرگروهیکخطرگرسیونیمجزابرآوردکرد،لذادرادامهتأثیر

عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه در شرکتهای کم ارزشگذار و بیش ارزشگذار بصورت
جداگانه آزمون و نتایج هریک با هم مقایسه گردیده است .تا تفاوت سیاست تأمین مالی در
زشگذاربهنحودقیقمشخصگردد .
هایبیشارزشگذاروکمار 


شرکت
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جدول -4نتایج حاصل از آزمون نقش تعدیلگری ارزشگذاری نادرست بر رابطه عدم تقارن
اطالعاتی و ساختار سرمایه
تعداد

شرح

)

(

مجموع مجذورات تعداد متغیرهای ضریب تعیین آماره دوربین

مشاهدات

جمالت باقیمانده

پیشبین

تعدیل شده

واتسون

کلمشاهدات 

 334

3/391

9

8/12

2/177
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 -3-2-7فرضیه سوم :تأثیر معکوس عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه شرکتهای بیش
هایکمارزشگذاریشدهاست.


ترازشرکت

گذاریشدهقوی

ارزش
استفادهشدهاست.ازآنجاییکهاینفرضیهبرایشرکتهای

برایآزموناینفرضیهازمدل 0
گذاربصورتمجزاآزمونمیگردد،بایداینمدلرا 1مرتبه(برای1

گذاروبیش 
ارزش


کمارزش
آزمونها در جدول 9ارائه شده است .ابتدا بر اساس

دسته شرکت) آزمون نمود؛ نتایج آین 
آزمونهای Fلیمروهاسمنالگویمناسبمدلرگرسیونیانتخابشدهودرادامه،فرضیهپژوهش

در قالب الگوی انتخابی (برای شرکتهای کم ارزش گذار از مدل اثرات ثابت و برای شرکتهای
.سطحمعنیداری

ارزشگذارازمدلاثراتتصادفیاستفادهشدهاست)آزمون گردیدهاست
بیش 

آزمون Fبرای هردودستهشرکت()8/882بوده،کهبیانگرمعناداربودنمدلدرسطحاطمینان
درهردودستهشرکتهانشانگر عدموجود

 39درصد است.همچنینمقدارآمارهدوربینواتسون
خودهمبستگیسریالیدراجزایاخاللرگرسیوناست .
سطح معنی داری آزمون  tبرای تأثیر متغیر عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه هم در
%بودهکهنشانمیدهد

هایکمارزشگذارکمتراز9


گذاروهمدرشرکت

هایبیشارزش

شرکت
یرمعنیداری

تأث یرعدمتقارناطالعاتیبرساختارسرمایهازنظرآماریدرسطحاطمینان%39تأث
متغیرعدمتقارناطالعاتیمی توانبیاننمودعدمتقارناطالعاتی

میباشد.باتوجهبهضریبتأثیر

تأثیر معکوس و معنیداری بر ساختار سرمایه می گذارد .به عبارتی هر چه عدم تقارن اطالعاتی
گذاریوکمارزشگذاریسهام)

شرکتیافزایشیابد،شرکتموردنظر(بدونتوجهبهبیشارزش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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لگر ي
نقشتعدی 

برای تأمین وجوه مورد نیا ز خود کمتر از بدهی استفاده کرده و بیشتر از منابع سرمایه استفاده
نمایندگیهمخوانیداردچراکهبراساستئورینمایندگی

میکند.نتایجآزموناینفرضیهباتئوری

هرچه عدم تقارن اطالعاتی شرکتی باالتر باشد آن شرکت برای تأمین مالی از محل بدهی باید
(هزینههای نمایندگی و نظارتی) متحمل شود لذا شرکتها برای کاهش

هزینههای بیشتری 

هزینه هاینمایندگیهرچهعدمتقارناطالعاتیباالتریداشتهباشندکمترازبدهیاستفادهکردهو

بیشترازمنابعداخلی(حقوقصاحبانسهام)بهرهخواهندگرفت .
زآزمونپترنوستراستفادهمیشود.براساس این

برایآزمونفرضیهسوموردیاعدمردفرضیها
باشدمیتوانبیاننمودکه

بزرگتراز   2/31
می
آزمونازآنجاییکه آمارهآزمونپترنوستر( )1/149
گذاریوبیشارزشگذاری)بررابطهبینعدمتقارناطالعاتیو


کمارزش
وضعیتشرکتها(ازنظر

امقایسهضریبمتغیرعدمتقارناطالعاتیدردودستهشرکتهای

میگذارد .ب
ساختارسرمایه تأثیر  
)وبیشارزشگذار()-2/290مشخصمیشودکهتأثیرمعکوسعدمتقارن

کمارزشگذار(-8/941
ترازشرکتهایکم


گذارقوی

هایبیشارزش

اطالعاتیبرساختارسرمایه(نسبتبدهی)درشرکت
فرضیهباتئوریزمانبندیبازارهم خوانیداشته،چراکهبراساساین

گذارمیباشد.نتایجاین


ارزش
گذارینادرستسهاممیباشدبه


ها،ارزش
تئوریاولینعاملتعیینکنندهساختارسرمایه شرکت
هایبیشارزشگذاربرایتأمینوجوهموردنیازکمترازبدهیوبیشترازمنابع


صورتیکهشرکت
سرمایه استقاده خ واهند کرد .عالوه براین ضریب تعیین تعدیل شده در دو دسته شرکتهای کم
ارزشگذار( )8/97و بیش ارزشگذار( )8/17نشان میدهد که قدرت توضیح دهندگی عدم تقارن

اطالعاتی بر ساختار سرمایه در شرکتهای بیش ارزشگذار قویتر از شرکتهای کم ارزشگذار
میباشد؛ یعنی در زمان تأم ین منابع مالی مورد نیاز ،چنانچه عدم تقارن اطالعاتی افزایش یابد،

باشد)نسبتبهشرکتهایکم


ذاتیمی

باالترازارزش
آنها 
هایبیشارزشگذار(ارزشبازار 


شرکت
باشد)بیشترازسرمایهاستفادهمیکنند.نتایج


ذاتیمی

ترازارزش
آنها  
پایین
ارزشگذار(ارزشبازار 

گذاروبیشارزشگذارباتئوری


هایکمارزش

ونمدلتحقیقبهصورتمجزادردودستهشرکت
آزم
بندیبازارهمخوانیداشتهونتایجمتضادتئوریسلسلهمراتبیراتاحدی


نمایندگیوتئوریزمان
توجیهمی کندچراکهبراساستئورینمایندگیهرچهعدمتقارناطالعاتیشرکتیباالترباشدآن

شرکت کمتر از بدهی استفاده کرده و بیشتر از منابع داخلی تأمین مالی خواهد کرد .عدم تقارن
اطالعاتی باال نیز هزینههای نمایندگی شرکتها را باال میبرند .حال جهت کاهش هزینههای
یکنند.ازآنجایی
نمایندگی،شرکتهادرزمانتأمینمنابعمالیموردنیازبیشترازسرمایهاستفادهم 

شود،اشتباهدرقیمتگذارینیزبهنوبهخود


گذاریمی

کهعدمتقارناطالعاتیباعثاشتباهدرقیمت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ارزشگذار در مقایسه با شرکتهای کم ارزشگذار ،در زمان تأمین
باعث میشود شرکتهای بیش 
مالیبیشترازروشصدورسهاماستفادهکنند .

جدول  -5نتایج حاصل از آزمون مقایسه تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ساختار سرمایه در
شركتهای كمارزشگذار و بیشارزشگذار
گروه شركتها
متغیرهای مستقل

شركتهای كمارزشگذار

شركتهای بیش ارزشگذار
ضریب تأثیر

آماره t-

احتمال

ضریب تأثیر

آماره t-

احتمال

عدمتقارناطالعاتی 
اندازه

-2/290
- 8/911

-9/173
-2/119

8/882
8/1893

-8/941
-8/882

-1/847
-8/719

8/842
8/410

قابلیتمشاهدهداراییها


8/8891

2/114

8/1819

-8/890

-8/729

8/493

ییها
نرخبازدهیدارا 

-8/074

-19/319

8/882

-8/109

-1/999

8/882

نرخرشد

8/827

9/171

8/881

-8/881

-1/190

8/883

مقدارثابت

8/499

28/992

8/882

8/739

28/927

8/882

8/174
8/178

8/194
8/971

ضریبتعیین
ضریبتعیینتعدیلشده
آمارهF

209/100

08/914

احتمالF

8/882

8/882

 2/932

2/147

آمارهدوربینواتسون
آمارهپترنوستر 
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هایبیش 
ارزش


شرکت
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 -8بحث و نتیجهگیری
نتایجحاصلازآزمونفرضیهاولنشانمیدهدکهعدمتقارناطالعاتیبهصورتکلیتأثیر

داریبرساختارسرمایه(نسبتبدهی)می گذاردبهصورتیکههرچهعدمتقارن


معکوسومعنی
اطالعاتیشرکتی افزایشیابدآنشرکتدرزمانتأمینمالیبرایتأمینمنابعمالیمورد نیاز
بیشترازمنابعسرمایهاستفادهکردهوکمترازمنابعبدهیاستفادهمیکند.نتایجاینفرضیهبا

تئورینمایندگیهمخوانیداشته،براساستئورینمایندگیهرچهعدمتقارناطالعاتیشرکتی

هاینمایندگیباالتریمواجههستندحالاگراینشرکتهابرای

باالترباشدآنشرکتباهز 
ینه
آنها مضاعفخواهدشدلذا
تأمینمالیازبدهیاستفادهنمایند،هزینههاینمایندگیونظارتی 

شرکت ها هر چه عدم تقارن اطالعاتی باالتری داشته باشند برای فرار از هزینههای نمایندگی

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مضاعفکمترازبدهیاستفادهکردهوبیشترازمنابعداخلی(حقوقصاحبانسهام)بهرهخواهند
گرفت  .نتایجبدست آمدهازآزموناینفرضیهباتئوریسلسلهمراتبیهمخوانینداردزیرا این
دارددرشرایطعدمتقارناطالعاتیشرکتهابرایتأمینوجوهموردنیازبیشتراز


تئوریاعالممی
منابعبدهیاستفادهمی کنند.نتایجآزموناینفرضیهبانتایجنحقیقات(گائووزو1829،؛بارثو

همکاران)1883همخوانینداشتهاماباتحقیقات(فرانکوکوپال1889،؛پنوهمکاران1829،؛
پیتاچی)1829،همخوانیدارد .
گریارزشگذارینادرستبررابطه


دهدنقشتعدیل

نتایجحاصلازآزمونفرضیهدومنشانمی
بین عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه (نسبت بدهی) در سطح اطمینان  39درصد از نظر
باشد.بنابراینمیتوانبیاننمودتأثیرعدمتقارناطالعاتیبرساختارسرمایهدر


دارمی

آماریمعنی
هایبیشارزشگذاربودهوجهتبررسیتأثیرعدم


گذارمتفاوتازشرکت

هایکمارزش

شرکت
هایبیشارزشگذار


گذارراازشرکت

هایکمارزش

تقارناطالعاتیبرساختارسرمایهبایدشرکت
تفکیک نمود .نتایج آزمون این فرضیه با تئوری زمانبندی بازار همخوانی دارد چرا که براساس
یرقیمتگذارینادرست

تئوریزمانبندیبازارتصمیماتساختارسرمایهدراولینمرحلهتحتتأث

گیرد.زیراشرکت هاییکهقیمتسهامشانبیشترازارزشذاتیسهامباشد،جهت


سهامقرارمی
هاستفادهکردهوکمترازمنبعبدهیاستفادهمیکنند.بههمین

تأمینمالیبیشترازمنبعسرمای
هایکمارزشگذارو


ترموضوع،کلجامعهموردبررسیبهدوگروهشرکت

دلیلجهتبررسیدقیق
گذارتفکیکوموضوعپژوهشدرهریکازاینگروههابهصورتمجزاآزمونونتایجبا


بیشارزش
هممقایسهگردیدهاست.شو اهدتجربیبدستآمدهازآزموناینفرضیهباتئوریزمانبندیبازارو
)دریکراستامیباشند .

تحقیقات(مارگاریتسوپسیالکی1828،؛یانگ1822،
به دلیل معنیدار بودن نقش تعدیلگری ارزشگذاری نادرست بر رابطه بین عدم تقارن
اطالعاتی و ساختار سرمایه ،در فرضیه سوم شرکتهای کم ارزشگذار و بیش ارزشگذار با هم
مقایسهگردیدهاند،نتایجاینفرضیهنشانمیدهدکهتأثیرمعکوسعدمتقارناطالعاتیبرساختار

سرمایه در شرکتهای بیش ارزشگذار قویتر از شرکتهای کم ارزشگذار میباشد .با در نظر
گرفتن تأثیر متقابل قیمتگذاری نادرست ،عدم تقارن اطالعاتی و ساختار سرمایه هم تئوری
گذاریاشتباهوهمتئوریسلسلهمراتبیتوجیحمیشوندوعلتنتایج


نمایندگی،همتئوریقیمت
تجربی متضاد تئوری سلسله مراتبی در بازار سرمایه را میتوان به دلیل عدم درنظر گرفتن
شرکتها درساختار

قیمت گذاریاشتباهسهامدانستچراکهبراساستئوری نمایندگیهرچه

سرمایه خود بیشتر از بدهی استفاده کنند عدم تقارن اطالعاتی افزایش مییابد .عدم تقارن
اطالعاتی باال نیز هزینههای نمایندگی شرکتها را باال میبرد .حال جهت کاهش هزینههای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ترازسرمایهاستفادهمیکنندوبر

نمایندگیشرکتهادرزمانتأمینمنابعمالیموردنیازبیش

یآورند
بندیبازار،شرکت هاپسازافزایشقیمتسهامبهانتشارسهامرویم 


اساستئوریزمان
زیرادراینشرایطمی توانندسرمایهمبتنیبرسهامخودرابهراحتیافزایشدهندوبنابراینبازده

یکند .در
سهام و شرایط بازار بدهی نقش مهمی را در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ایفا م 
کنندکهبازدهآنباالست.آنهادریافتندکهبازدهسهام


هازمانیسهاممنتشرمی

شرکت
نهایت
شرکت ها،رفتارانتشارسهامرادرمقایسهبادیگرعواملمؤثردرخطمشیمالی،بهترتوصیف

مینماید.نتایجآزموناینفرضیهشواهدتجربیمبنیبرتأییدتئوریزمانبندیبازاررادراختیارما

قرارداده و نتایج این تحقیق با تحقیق کردستانی و همکاران ( )2932مطابقت نداشته اما با
تحقیقات (مارگاریتس و پسیالکی1828،؛ سالمن و  آلتی1821،؛ پارالک )1828،در یک راستا
یباشد .
م
هایتحقیقبهشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراق


فرضیه
باتوجهبهنتایجبدستآمدهاز
ینوجوهموردنیازارزشگذارینادرستسهامرادرنظرگرفتهدر

بهادارپیشنهادمیشودجهتتأم

گذاریمواجههستندازمنبعسرمایهودرصورتیکهباکمارزشگذاری


صورتیکهبابیشارزش
مواجهباشندازمنبعبدهیاستفادهنمایند.باتوجهبهنتایجاینتحقیق،تأثیرمنفیعدمتقارن
گذاریسهاموهمچنینساختارسرمایهشرکتهامشخصمیشودلذابه


اطالعاتیبرکاراییقیمت
شرکتهای

سازمانبورس اوراقبهادارتهرانپیشنهادمیگرددکهبرایکاهشهزینه سرمایهٔ 
پذیرفتهشدهازمکانیزم هاوقوانینومقرراتیاستفادهنمایندکهباعثافزایشتقارناطالعاتیودر

گذارینادرستسهامشودتاقیمتمعامالتیسهامبهارزشذاتیسهامنزدیک


نتیجهکاهشارزش
هشرکتهاکاهش

وازاینطریقهمجلویزیانسهامدارانگرفتهشودوهمچنینهزینهسرمای
یابد .در نهایت سرمایه گذاران نیز برای انتخاب گزینه مناسب سرمایهگذاری باید ارزشذاتی و
معامالتیسهامراباهممقایسهکنندوبهایننکتهتوجهداشتهباشند،شرکتهاییکهدرتأمین

کنندبهطورمتوسطارزشذاتیآنها پایینترازقیمتمعامالتی


مالیبیشترازبدهیاستفادهمی
است .
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فهرست منابع
مروریبرنظریههایساختار

 )2انصاری،عبدالمهدی،نسرینیوسفزادهوزهرازارع"،)2931(،
)1

)9
)4

)9

)1
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