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 ها در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت یمال یریپذبر انعطاف سهام ینقدشوندگ ریتأث یبررس

 
 *علی اکبر بیرونی

 ایران-عضو مدعو گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی مرکز هندیجان
 EMAIL: biroonialiakbar@gmail.com  

 

  فریده علیجانی

 ایران-کارشناس ارشد حسابداری مرکز بین المللی کیش

 

 بیژن جاودان زاده
 ایران-دانشگاه آزاد اسالمی مرکز هندیجانگروه حسابداری  عضو هیات علمی

 

 

 چکیده

 هایجریان زمان و میزان تغییر جهت مؤثر اقدام بر مبنی تجاری، واحد توانایی از است عبارت مالی، پذیریانعطاف    

 اساس، این بر. دهد نشان واکنش غیرمنتظره هایفرصت و رویدادها درقبال بتواند تجاری واحد که ایگونهبه آن، نقدی

 با نیازها این تأمین و مختلف مقاطع در هاشرکت و مؤسسات نیازهای بینیپیش شامل شرکتی، مالی تأمین مدیریت

 در نیز، نقدشوندگی عامل نقش. است ارتباط در هاآن اعتباری رتبه با مستقیم طوربه که، است، ممکن هزینه حداقل

 عدم ریسك تبلور موضوع این. است اهمیت حائز شرکتی حاکمیت به مربوط مسائل به توجه و هادارایی گذاریارزش

 از. شود شرکت در گذاریسرمایه از گذارسرمایه انصراف باعث تواندمی که است خریدار ذهن در سهام شوندگی نقد

 امر همین و گردیده سازمانی برون گذارانسرمایه بین در شرکت شهرت کاهش موجب تقسیمی سود قطع دیگر، طرف

 بررسی به پژوهش این شده، گفته موارد اساس بر. گرددمی خارجی مالی تأمین شدن ترمشکل موجب خود نوبه به

 این بررسی برای. پردازدمی هاشرکت مالی پذیریانعطاف بر و سهام نقدشوندگی اعتباری، رتبه تأثیرگذاری چگونگی

 آزمون نتایج. شد استفاده ،4333تا4311 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس عضو شرکت 401 اطالعات موضوع،

 نوسانات برابر در شرکت، شدن منعطف موجب معناداری، طوربه اعتباری، رتبه بهبود که، است این بیانگر هافرضیه

 شرکت مانور قدرت سهام، جذابیت افزایش آن تبع به و سهام نقدشوندگی افزایش با دیگر، طرف از. شد خواهد اقتصادی

 . یافت خواهد افزایش آن، مالی پذیریانعطاف دیگر، عبارت و

 مالی پذیریانعطاف ،سهام نقدشوندگی های کلیدی:واژه
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 .مقدمه1

 هایجریان و زمان تغییر میزان مؤثر جهت بر اقداممبنی واحد تجاری از توانایی عبارت است مالی پذیریانعطاف  

دهد )دراهوزال،  نشان واکنش غیرمنتظره رویدادها و فرصتهای بتواند درقبال واحد تجاری که ایگونه به آن نقدی

 بهره خوبیبه گذاریسرمایه غیرمنتظره سازد تا از فرصتهایرا قادر می تجاری واحد مالی پذیری(. انعطاف6002

 محصوالت در تقاضا برای غیرمنتظره کاهش مثالً بدلیل از عملیات حاصل نقدی جریانهای که و در دورانیگیرد ّ

 بازار هر (. در4331دهد )گروپ،  خود ادامه یاتح قرار دارد به و احتمااًل منفی پایین در سطح واحد تجاری تولیدی

 های موضوع از دارد. یکی وجود گذاری سرمایه جهت متنوعی ابزارهای بازار، عمق و گستردگی به توجه با مالی

سهام با توجه به عواملی مانند معیار اختیارات سهام و نظارت مستقل  نقدشوندگی میزان سرمایه گذاری در اساسی

 مالی منابع به سرعت به است ممکن گذاران سرمایه از برخی زیرا ؛1(6003ت )کوکی و گویزانی، حسابرسان اس

 اوراق بورس در معامله انجام استقبال به مربوط نیز سهام شوندگی نقد باشند. سرعت داشته نیاز خود گذاری سرمایه

 ارزش در نقدشوندگی عامل نقش .استها ها بر شفافیت عملکرد شرکتو تاکید آنسرمایه گذاران  به وسیله ی بهادار

 نقد عدم ریسك تبلور موضوع این .است اهمیت حائزو توجه به مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی  هادارایی گذاری

)دِآنجلو و  شود گذاری سرمایه از گذار سرمایه انصراف باعث میتواند که است خریدار ذهن در سهام شوندگی

 دستیابی اساسی معیارهای از یکی و باشد داشته زیادی اهمیت میتواند سهام شوندگی نقد (. قدرت6044همکاران، 

 و میزان و سهامداران بین سهام سود توزیع با ارتباط در درست مبانی با همراه بهینه عملکرد داشتن اهداف این به

 تامین به دسترسی در هاآن توانایی که زمانی زیرا. است جدید هایگذاریسرمایه با ارتباط در بازار نقدینگی حجم

 شود، استفاده احتیاط با باید معیار این لیکن نمایند، متوقف را سهام سود پرداخت توانندمی یابد، کاهش خارجی مالی

. باشد داشته منفی اثر تواندمی بازار در شرکت سهام ارزش بر نقدینگی حفظ منظور به سهام سود پرداخت قطع زیرا

 انعطاف بر سهام، نقدینگی آیا که است پرسش این به پاسخگویی دنبال به محقق پژوهش، این اصلی هدف به توجه با

 خیر؟ یا است تاثیرگذار هاشرکت مالی پذیری

 

 .پیشینه تحقیق2

 هایسال طی ایسرمایه هایدارایی گذاریسرمایه و سود کیفیت بین رابطه بررسی به ،(6043)  ویکی و کوین

 کوچکتری بازده نرخ دارند، کمتری سود کیفیت که هاییشرکت داد نشان تحقیق نتایج. پرداختند 6002-6046

. است حساس کمتر ورودی، نقدی هایجریان به نسبت آنها، ای سرمایه هایدارایی در گذاری سرمایه و دارند

 دهند می تخصیص ای سرمایه هایدارایی به کنتر شان منابع ها، شرکت سایر به نسبت مذکور، هایشرکت همچنین

 و گذاری سرمایه بر تجاری هایگروه اثر بررسی به تحقیقی در ،(4333) کلیچ.دارند کمتری "دارایی بازده نرخ" و

 گروه در عضویت اثرگذاری تحقیق این در او. است پرداخته بهادار اوراق بورس در مالی تامین هایمحدودیت کاهش

 را ها شرکت مالی تامین محدودیت رفع بر تجاری گروه در عضویت اثر و ها شرکت گذاری سرمایه رفتار بر تجاری

                                                           
1 - Kouki  and Guizani. 
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 رفع و ها شرکت گذاری سرمایه رفتار بر تجاری گروه در عضویت تحقیق، نتایج به توجه با. است داده قرار آزمون مورد

 ساختار تاثیر بررسی به ،(4333) محمدنژاد و کاظمی.است بوده موثر ها شرکت مالی تامین جریان محدودیت

 بین دهد می نشان تحقیق هاییافته. پرداختند ها شرکت مالی عملکرد و اطالعاتی تقارن عدم بر نهادی مالکیت

 نهادی مالکیت افزایش عبارتی به. دارد وجود معناداری و منفی رابطه اطالعاتی تقارن عدم و نهادی سهامدارن مالکیت

 تحقیق، این در. گردد می اطالعات نظر از بازار کارایی موجب امر این که شود می اطالعاتی تقارن عدم کاهش باعث

 با مثبت ای رابطه و گرفته قرار تایید مورد سهام صاحبان حقوق بازده با نهادی سهامداران مالکیت ارتباط همچنین

 ترکیب در نهادی سهامدارن تعداد افزایش که کرد استدالل چنین توان می ترتیب بدین. دارد ها شرکت مالی عملکرد

 و منافع تضاد کاهش به منجر امر این که شود می سهامداران میان در کنترل و نظارت تسهیم باعث شرکت مالکیت

 .شد خواهد آوری سود افزایش

 های تحقیق.فرضیه3

 .دارد وجود معناداری رابطه هاشرکت مالی پذیریانعطاف و سهام شوندگینقد بین: اول فرضیه

 
 :تحقیق مفهومیمدل  .4

 به صورت زیر برآورد شده است. یتحقیق به صورت کلمفهومی مدل
 

   VariableAFE i tIndependen*0 
0:0 مدل معنادار نیست                                                               iH  

0:1 مدل معنادار است                                                                       iH  

 یر(، به صورت ز6041) یزشده تحقیق دن یلتعد یرهای( و متغ6002تحقیق برگرفته از تحقیق کاسِر ) مدل    

 برآورد شده است:
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 :باشدیم یرتحقیق به صورت ز یمدل مفهوم و

 

 
  

 
  

 
  

  
  

 

  
 

  
  

 
  

  

               

               

            

      

      

           

     

                 

       

    

        

     

       

      

          

      

          

      

      

         

     

 

 تحقیق یمدل مفهوم

 . قلمرو تحقیق : 5

 باشد:قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیرمی

 ها.پذیری مالی شرکتشوندگی  سهام، بر انعطافقلمرو موضوعی: در این تحقیق بررسی تاثیر نقد 

  باشد. می 4333الی  4311های ساله و در برگیرنده سال 2قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق 

 بهادار های فعال در بورس اوراق قلمرو مکانی: قلمرو مکانی یا همان جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت

است.)شرکتهای ها در بورس ارائه شده تهران بوده، که طی دوره زمانی تحقیق کلیه اطالعات مالی آن

 بهادار تهران(پذیرفته شده در بورس اوراق

 

 شناسی تحقیق.روش6

تجربی و از نوع پس رویدادی است که براساس اطالعات واقعی  تحقیق حاضر از جمله تحقیقاتی که به طور     

اصلی، تعیین همبستگی بوده، هدف –وگذشته بوده و از لحاظ روش گردآوری اطالعات از نوع تحقیقات توصیفی 

بندی تحقیقات کاربردی های مورد آزمون است. این تحقیق از نظر هدف در دستهوجود، میزان و نوع رابطه بین متغیر

مالی )تولیدی( پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران های غیرقرار دارد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت

باشد. نمونه آماری مورد مطالعه در این هجری شمسی می 4333ال هجری شمسی تا پایان س 4313از سال 
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گردد: نوع فعالیت شرکت، تولیدی بوده و لذا تحقیق با استفاده از غربالگری و با توجه به معیارهای زیر انتخاب می

رد بررسی هایی که در دوره موها، بیمه، شرکت لیزینگ و هلدینگ و نیز شرکتگذاری، بانكموسسات مالی، سرمایه

و  شوند. سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه باشدحداکثر شش ماه توقف معامالتی داشته باشند، در نمونه آورده نمی

تا پایان  13ها از ابتدای سال مالی ها تغییر نکرده باشد. اطالعات مالی آنطی دوره تحقیق آن، دوره مالی شرکت

تغییر  %30ها بیش از ی(. عالوه بر شرایط فوق، مشاهداتی که اطالعات آندر دسترس باشد)قلمرو زمان 33سال مالی 

-سال 4411کرده باشد را حذف  نموده تا اثرات مالکیت، ادغام، ورشکستگی و ... را حذف کنیم. در نهایت تعداد 

عات، انتخاب های فاقد اطالهای الزم و حذف شرکتشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از بررسی

های مالی نوین و بررسی صورتآوردای، با استفاده از نرم افزار رهگردیدند. روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

کمك گرفته شده است. در Eviews7 و  Excelدست آمده است که برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزارهای به

اسمیرنوف مورد -ها با روش کولموگروفتحقیق، ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها و روش آماری راستای آزمون فرضیه

دار بودن رابطه برای تعیین معنی %32و در سطح اطمینان  Tاز روش  ار گرفت. سپس برای آزمون فرضیهبررسی قر

میان متغیرها  همبستگی بین متغیرها استفاده گردید. از آماره دوربین واتسون به منظور بررسی وجود خودهمبستگی

 استفاده شد.

 های تحقیقها و یافته.روش تحلیل داده7

 :شد خواهد برآورد زیر صورت به( 6002 دراهوزال،) مدل طریق از مالی پذیریانعطاف

tilexF ,inf
ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

TA

FA
Size

TA

Dep
MB

TA

CF

M

C

,

,

7,6

,

,

5,4

,

,

3

1,

1,

21  



εi,t+ 

 که در آن:

tilexF ,inf مالی(.=ارزش نهایی وجه نقد )انعطاف پذیری  

1,  tiC  یا انتهای سال قبل. جاری ابتدای سال درکل وجه نقد شرکت 

1,  tiM(قیمت ابتدای سال هر شرکت ضربدر تعداد سهام) ارزش بازار در ابتدای سال تحقیق 

tiCF , های نقدی عملیاتیجریان 

tiTA ,  های شرکت داراییکل 

tiMB , ارزش دفتری  ربتقسیم ارزش بازار 

tiDep , هزینه استهالک شرکت 

tiSize ,سهام (طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان لگاریتم ) اندازه شرکت 

tiFA , های ثابت شرکت کل دارایی 

ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. های تحقیق، یك الگو تدوین شد که، در جهت تأیید یا رد فرضیهبرای آزمون فرضیه

 ،(6041)آنگ و اسمدما شده، برگرفته از مقاله تعدیل متغیرهای و( 6002) کاسِر تحقیق از برگرفته الگوی تحقیق،

 اند. شده برآورد زیر صورت به
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 متغیرهای مستقل: تعریف عملیاتی

 مورد در داده گردآوری به اقدام شرکت، اعتباری رتبه محاسبه برای تحقیق، این در(:ti,TradCre) رتبه اعتباری

 سپس شود،می محاسبه ضریب یك شرکت هر برای فوق فرمول محاسبه از پس نمودیم. هاشرکت تعدیلی کل امتیاز

 هاییشرکت .شودمی محاسبه بعدی هایرتبه و رتبه اولین ضریب، بیشترین اساس بر شرکت برای آن کردن مرتب با

 مالی محدودیت دارای هایشرکت عنوان به باشد، بررسی مورد صنایع کل شاخص میانگین زیر هاآن طبقه رتبه که

 :باشدمی زیر صورت به شرکت تعدیلی کل امتیاز محاسبه نحوه(.  6040 همکاران، و کامپِلو )شدند بندیطبقه

امتیاز کل شرکت =
(EPS درصد رشد × 𝐸𝑃𝑆 ضریب رشد) + × درصد رشد جمع درآمدها) (ضریب رشد جمع درآمدها + × درصد رشد حاشیه سود پیشبینی) (ضریب رشد حاشیه سود

(𝐸𝑃𝑆 ضریب رشد + + ضریب رشد جمع درآمدها (درصد رشد حاشیه سود
× 100 

امتیاز کل تعدیلی شرکت =

× امتیاز کل)) 1) + (1 + 𝐸𝑃𝑆درصد پوشش × 𝐸𝑃𝑆ضریب پوشش) + (𝐸𝑃𝑆میانگین انحراف × 𝐸𝑃𝑆ضریب انحراف))

(1 + 𝐸𝑃𝑆 ضریب پوشش + 𝐸𝑃𝑆ضریب انحراف)
× 100 

tiLiq) نقدشوندگی سهام  سهام نقدشوندگی محاسبه نحوه (، 6040همکاران)  و تحقیق کاپریو طبق بر (:,

 :باشد می زیر صورت به شرکت

 سهام نقدینگی=  میانگین (سهام بازده/معامالت حجم*)1.000.000

 شرکت، برای آن کردن مرتب با سپس شود،می محاسبه ضریب یك شرکت هر برای فوق، فرمول محاسبه از پس

 و خرید برای الزامی نقدشوندگی، برتر رتبه .شودمی محاسبه بعدی هایرتبه و رتبه اولین ضریب، بیشترین اساس بر

 هایشرکت سایر به نسبت را شدن نقد میزان که، است نسبتی اما نیست. بازار از وضعیتی هر در شرکت سهام فروش

 گواید، و سِر نِی) باشدمی زیر صورت به پژوهش این در سهام نقدشوندگی رتبه محاسبه فرمول. دهدمی نشان بورسی

6006:) 

= فرمول رتبه نقدشوندگی -1
𝟏

𝟏

ریدارانخ تعداد 
+

𝟏

تعداد دفعات معامله
+

𝟏

تعداد روز معامله شده
+

𝟏

 تعداد سهام معامله شده
+

𝟏

حجم معامالت
+

𝟏

متوسط ارزش روز

 

 :کنترلی متغیرهای عملیاتی تعاریف

tiExfinتأمین مالی خارجی )     (، متغیر تأمین مالی خارجی شرکت از  6040(: طبق تحقیق دوچین و همکاران),

 بود:طریق فرمول زیر قابل محاسبه خواهد 

tiExfin ,= 

تأمین مالی خارجی شرکت در سال جاری از طریق وام بانکی و 

 بستانکاران

 هاارزش دفتری کل دارایی

tiCashهای نقدی )نسبت دارایی های نقدی به صورت زیر (، نسبت دارایی6001(: طبق تحقیق کوین و ویکی ),

 محاسبه خواهد شد:
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tiCash ,  

 های نقدیدارایی

 هاارزش دفتری کل دارایی

 

 ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

tiInsنسبت سهامداران نهادی ) (،  6040از پژوهش لینز و همکاران)  نهادی سهامداراننسبت (:برای محاسبه متغیر ,

 باشد:پیروی کرده و نحوه محاسبه آن به صورت زیر می

  tiIns ,   

 درصد مالکیت سهامداران نهادی

 درصد کل سهام در دست سهامداران شرکت

 داشته دست در را شرکت سهام درصد 20 از بیش که شد خواهند گرفته نظر در سهامدارانی پژوهش این در نهادی سهامدارن

 .باشند

tiSpvol) پذیری قیمت سهامنوسان پذیری قیمت سهام برابر است با نرخ رشد قیمت سهام که طبق پژوهش نوسان (:,

tiSpvol                                                                      (، به صورت زیر محاسبه خواهد شد:6003سوفی ) , 

1,

1,,





ti

titi

P

PP
=  

tiSpvol  .tدر سال  i= نوسان پذیری قیمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاری شرکت  ,

tiP ,
 .tدر سال  i= قیمت سهام شرکت  

1, tiP .قیمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسی = 

tiSalesG) نرخ رشد فروش های باشد. طبق یافتهکننده عملکرد شرکت مینرخ رشد فروش شرکت نیز یك عامل تعیین(:,

رشد، استفاده شده است. نرخ رشد فروش (، رشد فروش به عنوان شاخصی برای ارزش فرصت  6003کوکی و گویزانی) 

                                                                                 شود:شرکت، با استفاده از فرمول زیر محاسبه می

tiSalesG ,

1,

1,,





ti

titi

S

SS
=   

tiSalesG  .tدر سال  i= نرخ رشد فروش شرکت  ,

tiS ,
 .tدر سال  iفروش خالص شرکت =  

2- 
1, tiS  = فروش خالص شرکتi  1در سال-t باشد.می 

 .تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق8

های توصیفی متغیرهای پژوهش به صورت خالصه در های تحقیق پرداخته شود، شاخصقبل از اینکه به آزمون فرضیه

 گیرد.جدول شماره یك مورد بررسی قرار می
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 ( شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول)
 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین تعداد نام متغیر

 601/44 466/6 2321/6 0006/0 6216/0 3021/0 261 انعطاف پذیری مالی

 -110/0 124/0 3312/0 0000/0 3431/0 3322/0 261 نقدشوندگی سهام

 062/243 134/61 1200/10 0442/0 1412/6 1021/0 261 تامین مالی خارجی

 101/0 -211/0 1400/4 0213/0 6120/0 3133/0 261 نسبت دارایی های نقدی

 130/10 612/2 3161/6 0006/0 6416/0 4110/0 261 رتبه اعتباری

 311/6 632/4 2412/6 0441/0 1422/0 1130/0 261 نسبت سهامداران نهادی

نوسان پذیری قیمت 
 سهام

261 4126/0 4321/0 0004/0 3126/0 134/4 140/1 

 201/3 341/4 0000/4 6000/0 4121/0 2213/0 261 نرخ رشد فروش

 133/3 202/4 624/62 421/43 231/4 362/64 261 شرکت اندازه

 

هایی هستند. ستون اول این جدول بیان ویژگیدهدکه متغیرهای تحقیق دارای چه جدول شماره یك نشان می

 .سال شرکت مورد بررسی قرار گرفته است 4411کند که همه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه در می

 شده محاسبه مجزا طور  به پراکندگی و مرکزی پارامترهای متغیرها، کلیه برای تحقیق، هایمتغیر توصیفی درآمار

، 421/43 میانگین و  حداکثر حداقل، دارای ترتیب به مشاهده، 4031 تعداد اندازه شرکت با لمستق متغیر. است

 تغییرات دامنه .است نرمال توزیع از متغیر این پیروی دهنده نشان شده حاصل باشد. اعدادمی 362/64 و 624/62

 باتوجه .دهدمی پوشش را231/4 تا صفر از معیار، انحراف آماره به توجه با ها،داده میانگین از یاد شده متغیر توزیع

 عبارتی به و بوده  راست به چوله یادشده متغیر توزیع که دریافت توان، می202/4چولگی ضریب بودن مثبت به

 ضریب مقدار. است حاکم( مد < میانه < میانگین) رابطه و دارد تمایل راست سمت به بیشتر هاداده تراکم دیگر

 توزیع از بلندتر متغیر این توزیع کشیدگی و بلندی که دهدمی نشان و باشدمی 133/3 متغیر این برای  کشیدگی

 از نشان باشد، 3 عدد از ترکوچك اگر شده محاسبه کشیدگی ضریب Eviewsافزار نرم در. است استاندارد نرمال

 یك به مربوط کشیدگی و بلندی هر قدر خالصه بطور .دارد نرمال توزیع بلندی از هاداده کشیدگی بودن ترکوتاه

 ترپهن هادامنه باشد، ترپهن توزیع هر قدر برعکس و باشدمی  هاداده بیشتر تراکم و تجمع از نشان باشد بیشتر متغیر

 .بود خواهد زیادتر عناصر بین پراکندگی و بوده

 وابسته تحقیق آزمون نرمال بودن توزیع متغیر.9

این گردد و استفاده می حداقل مربعات معمولیدر انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش 

متغیر نرمال توزیع غیر طوری کهباشد، بهتحقیق دارای توزیع نرمال  وابسته روش بر این فرض استوار است که متغیر

رو از این. دهدشده و نتایج درستی را ارائه نمیامترها روش برای تخمین پاراین منجر به تخطی از مفروضات  وابسته

های مدل رگرسیونی باقیمانده بودن نرمالدر ادامه الزم است، نرمال بودن توزیع این متغیر مورد آزمون قرار گیرد. 

یر نرمال بودن متغ های رگرسیونی است، بنابرایندهنده اعتبار آزمونهایی رگرسیونی است که نشانیکی از فرض

انجامد. پس الزم است نرمال های مدل )تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی( میوابسته به نرمال بودن باقیمانده

حل مناسبی برای نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه
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-تخاذ نمود. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره کولموگروفها )از جمله تبدیل نمودن آن( انمودن آن

 باشد: صورت زیر میگیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به( مورد بررسی قرار میK-S) 2اسمیرنوف

 4-6  فرمول



onDistributiNormalNotH

DistrbutonNormalH

:

:

1

0

 

ع یبر نرمال بودن توز یمبن 0Hه ی( فرضProb>.05باشد ) 02/0آماره این آزمون بیشتر از  سطح اهمیتاگر 

 شود. ر پذیرفته مییمتغ

 (: نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق2)جدول 

 سطح معناداری Zآماره  نماد نام متغیر

 Finflex 3/602 0/102 پذیری مالیانعطاف

 همبستگی میان متغیرهای تحقیقبررسی . 11

روش تحقیق مورد استفاده در این پایان نامه توصیفی) همبستگی( می باشد. تحلیل همبستگی ابزاری آماری 

است که به وسیله آن می توان درجه ای که یك متغیر به متغیری دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری 

رسیون بکار می برند. آماره مناسب برای آزمون در خصوص صفر بودن ضریب کرد. همبستگی را معمواًل با تحلیل رگ

 همبستگی جامعه عبارت است از: 

 (: آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق3)جدول 
 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

           1 انعطاف پذیری مالی

          1 0/01 نقدشوندگی سهام

        1 0/053 0/082 0/016 تامین مالی خارجی

       1 0/015 0/04- 0/03- 0/04- نسبت دارایی های نقدی

     1 0/049 0/085 0/044 0/138 0/092 0/143 رتبه اعتباری

    1 0/157 0/259 0/067 092/ 0/049 0/079 0/064 نسبت سهامداران نهادی

   1 0/24 0/45 0/17 0/07- 0/06- 0/37- 0/29- 0/12- نوسان پذیری قیمت سهام

  1 0/062 0/037 0/082 0/19 0/024 0/03 0/052- 0/018 0/042 نرخ رشد فروش

 1 0/23 0/18 0/06 0/073 0/092 0/041 0/042 0/064 0/071 0/05 شرکت اندازه

 
استیودنت بزرگتر باشد فرضیه   tاز مقدار بحرانی بدست آمده متناظر در جدول  tچنانچه مقدار محاسبه شده 

همبستگی وجود  yو  xرد می شود در نتیجه   پذیرفته می شود. پذیرفته شدن فرض   بدین معنی است که بین 

روش د. همبستگی وجود دارد و این دو متغیر به یکدیگر وابسته ان yو  xندارد و رد فرض   دال بر این است که بین 

یان نامه توصیفی) همبستگی( می باشد. تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به تحقیق مورد استفاده در این پا

 یندر ا وسیله آن می توان درجه ای که یك متغیر به متغیری دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد.

آنها  ینجود بمو یو همبستگ یقتحق یرهایمتغ باطارت یبه بررس یرسونپ یهمبستگ یسبخش با استفاده از ماتر

 ارائه شده است جدول در  یقتحق یرهایمتغ ینب یهمبستگ یبضرا یسماتر شودیپرداخته م

                                                           
2 Kolmogorov-Smirnov 
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 یقتحق  هیآزمون فرض.نتایج 11

 هافرضیه بررسی در مستقل متغیر ضریب ( تحلیل4جدول)

 Fin flex وابسته متغیر

 متغیر های توضیحی
 سطح معناداری tآماره  ضریب

عامل تورم 

 عالمت اختصاری نام متغیر واریانس
  C 0/0333 5/6825 0/0000 عرض از مبدأ

 Liq 0/0353 4/8312 0/0000 3/784 نقدشوندگی سهام

 Ex fin 0/0216 3/1133 0/0056 1/629 تأمین مالی خارجی

 Cash 0/039 1/018 0/0327 1/430 های نقدینسبت دارایی

 TradCre 0/053 2/111 0/0106 3/114 رتبه اعتباری

 Ins 0/0214 5/385 0/0000 1/903 نسبت سهامداران نهادی

 Spvol 0/0820 2/079 0/0219 2/444 پذیری قیمت سهامنوسان

 SalesG 0/0552 2/685 0/0174 1/975 نرخ رشد فروش

 Size 0/0221 3/430 0/0062 1/082 شرکت اندازه

 F 6/5516آماره 

 0/0000 سطح معنی داری

 1/720 آماره دوربین واتسون

 1/169 لیمر  Fآزمون 

 0/081 سطح معنی داری

 0/62 ضریب تعیین تعدیل شده

 

 این در واحد صد افزایش صورت در که است این بیانگر و بوده 053/0 الگو این اعتباری در رتبه مستقل متغیر ضریب

 که گفت توانمی متغیر این معناداری سطح به توجه با. یافت افزایش خواهد واحد 5 میزان به وابسته متغیر متغیر،

 معنادار و مثبت رابطه پذیری مالی،اعتباری و انعطاف رتبه بین یعنی .است معنادار %33 اطمینان سطح در رابطه این

 صورت در که است این بیانگر و بوده 0323/0 الگو این سهام در نقدشوندگی مستقل متغیر ضریب .دارد وجود

 این معناداری سطح به توجه با. یافت افزایش خواهد واحد 3 میزان به وابسته متغیر متغیر، این در واحد صد افزایش

 قیمت پذیرینوسان مستقل متغیر ضریب .است معنادار %33 اطمینان سطح در رابطه این که گفت توانمی متغیر

 به وابسته متغیر متغیر، این در واحد صد افزایش صورت در که است این بیانگر و بوده 0160/0 الگو این سهام در

 سطح در رابطه این که گفت توانمی متغیر این معناداری سطح به توجه با. یافت افزایش خواهد واحد 1 میزان

درصد از تغییرات متغیر  26کند است که بیان می26/0شده برابرضریب تعیین تعدیل .است معنادار %33 اطمینان

از تغییرات متغیر وابسته توسط  %31شود. اگر چه وابسته توسط متغیرهای سمت راست مدل توضیح داده می

توان گفت این مدل فیشر و سطح معناداری آن، می Fمتغیرهای سمت راست توضیح داده نشد، اما با توجه به آماره 

ها برای قابلیت برازش رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را دارد. آماره دوربین واتسون از مشهورترین آزمون

باشد، معرف آن است که  2/6تا  2/4تشخیص خودهمبستگی است. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود 

همبستگی هستیم. صل شده برای این آماره، شاهد عدم خودحا160/4همبستگی وجود ندارد. با توجه به عددخود

که بتوان شود. برای اینها و تابلویی یا تلفیقی بودن آن محاسبه میلیمر برای بررسی نحوه چینش داده Fآماره 

نظور لیمر و به م Fهای پانل در برآورد کارآمد خواهد بود یا نه، از آزمون مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده
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تر است از آزمون هاسمن که مشخص گردد کدام روش )اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی( جهت برآورد مناسباین

 02/0لیمر بیشتر از  F(، از آنجایی که سطح معناداری آماره 1استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون )جدول

 هایروش از یکی خطی رگرسیون هایمدل رت گیرد. درها باید به صورت تلفیقی صوباشد، بنابراین چینش دادهمی

 چالش به را روش این تواندمی که مشکالتی و مسائل از یکی. باشدمی مربعات حداقل روش مدل، پارامترهای تخمین

خطی باشد شاهد عدم هم 40تا  4خطی محاسبه شده بین اگر هم .باشدمی خطیهم نام به ایپدیده وجود بکشد،

 خطی وجود ندارد.هستیم. با توجه به اعداد حاصل شده برای این آماره، مشکل هم

   نتایج آزمون فرضیه

پذیری مالی شوندگی سهام و انعطافبین نقد یاموضوع است که آ ینا یبررس یقتحق یههدف از آزمون فرض

 شود:یم یانب یربه صورت ز یآمار یهفرض یر؟ اینخ یا معناداری وجود داردها رابطه شرکت

 0Hها رابطه معناداری وجود نداردپذیری مالی شرکتشوندگی سهام و انعطاف: بین نقد. 

 1H :وجود دارد.ها رابطه معناداری پذیری مالی شرکتشوندگی سهام و انعطافبین نقد 

 صد افزایش صورت در که است این بیانگر و بوده 9530/9 الگو این سهام در نقدشوندگی مستقل متغیر ضریب

 متغیر این معناداری سطح به توجه با. یافت افزایش خواهد واحد 5 میزان به وابسته متغیر متغیر، این در واحد

 .است معنادار %00 اطمینان سطح در رابطه این که گفت توانمی

 (: نتایج آزمون فرضیه 5جدول)
 نتیجه فرضیه ردیف

 تأیید ها رابطه معناداری وجود داردپذیری مالی شرکتشوندگی سهام و انعطافبین نقد 1

 

  گیرینتیجه و .بحث11

 برابر در شرکت، شدن منعطف موجب معناداری، طوربه اعتباری، رتبه بهبود که، است این بیانگر یهفرض آزمون نتایج 

 قدرت سهام، جذابیت افزایش آن تبع به و سهام نقدشوندگی افزایش با دیگر، طرف از. شد خواهد اقتصادی نوسانات

 بین از تحقیق نمونه که این به توجه با .یافت خواهد افزایش آن، مالی پذیریانعطاف دیگر، عبارت و شرکت مانور

 قیمت، ساختار لحاظ از نمونه هایشرکت و است شده انتخاب تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 احتیاط با باید هایافته تعمیم بنابراین نیستند، کشور در فعال اقتصادی هایواحد جزء لزوماً محصوالت، مالکیت و نوع

 از را هاآن ناچار به هاشرکت اطالعات از بخشی نبودن دسترس دلیل به اطالعات  آوریجمع طول در .گیرد انجام

 تریتعمیم قابل نتایج اطالعات، این بودن دسترس در صورت در که نمودیم، حذف نهایی ماتریس از یا و نهایی نمونه

 با البته .ندارد وجود هاآن بر کنترل امکان که هستند هاییمحدودیت جمله از فوق، هایمحدودیت .آمدمی بدست

( واتسون – دوربین)آماره  از استفاده با مشاهدات بین همبستگیخود هایآزمون از آمده بدست مطلوب نتایج به توجه

 بین روابط روی بر عوامل این تاًثیر عدم از توانمی تحقیق، هایمدل همبستگی ضرایب بودن دارمعنی نیز و

 .کرد حاصل تحقیق، اطمینان مدل متغیرهای
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ABSTRACT 

Financial flexibility is defined as a commercial unit’s ability to take useful measures in order 

to change the amount and time of its liquidity currents in a way that the commercial unit can 

react in case of unexpected events and opportunities. According to this, corporate financial 

supply management involves predicting companies’ and institutes requirements at different 

levels and satisfying these needs at the least cost which is directly related to their credit 

rating. The role of liquidation factor in asset valuation and paying attention to corporate 

governance’s related affairs is significant as well. This makes the buyer think of shares’ lack 

of liquidation which can change an investor’s mind concerning investment in that company. 

On the other hand, lack of dividend profit can reduce the company’s fame among the 

investors who are out of the organization and this can by itself, make the process of external 

financial supply more difficult. According to the above-mentioned statements, this research 

has targeted the investigation of the influence of credit rating, share liquidation and profit 

division on companies’ financial flexibility. In order to investigate this issue, the data of 104  

companies that have been the members of Tehran stock exchange from 1388 to 1393 was 

used. The results of the investigation of hypotheses suggest that improving credit rating can 

significantly make a company more flexible against economic fluctuations. On the other 

hand, as shares’ liquidity increases, which consequently raises shares’ attraction, a company’s 

maneuver power or in other words, its financial flexibility will rise.  

 

Key words: shares’ liquidation, financial flexibility 
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