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چکیده:
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین تامین مالی ،انعطافپذیری مالی و نرخ رشد شرکتها است .این پژوهش از نوع مطالعه
کتابخانهای و تحلیلی -علی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههای تابلویی (پانل دیتا) است .در این پژوهش اطالعات مالی  901شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی  9831تا  9811بررسی شده است ( 451شرکت  -سال) .برای
تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمدهی پژوهش از نرمافزارهای  Eviews 7 ،Spss 00و  Minitab 94استفاده شده است .نتایج
تحقیق در ارتباط با تایید فرضیهی اول پژوهش نشان از آن داشت که بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی شرکتها
رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد .همچنین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش
به این نتیجه رسیدیم که بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد .درنهایت نتایج
پژوهش در ارتباط با تایید فرضیهی سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین
مالی شرکتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
واژههای کلیدی :انعطافپذیری مالی ،نوسانات تامین مالی ،نرخ رشد ،انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد ،پانل دیتا.
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 .1مقدمه
سیاستهای سرمایه گذاری ،موازنه بین ریسک و بازده را سنجیده و مورد بررسی و واکاوی قرار میدهد ( Yang j and Kim w,
 )2009از یک سو استفاده از بدهی بیشتر ،ریسک جریان سودآوری شرکت را بیشتر می کند و از سوی دیگر به نرخ بازده مورد
انتظار بیشتری منجر می شود ( )Almeida et al, 2008سیاستهای سرمایهگذاری مطلوب سیاستهای سرمایهگذاری است که
تعادل بهینه ای را بین ریسک و بازده ایجاد کرده و در نتیجه باعث کاهش هزینه سرمایه و به حداکثر رسانیدن قیمت سهام و
ارزش شرکت گردد ( )faure and gromb d, 2004چندین عامل بر روی تصمیمات سرمایهگذاری اثر میگذارند .اولین عامل
ریسک تجاری شرکت یا میزان ریسک مربوط به دارایی ها در صورت عدم استفاده از بدهی می باشد ( Holod d and peek j
 ) ,2007هر چه میزان ریسک تجاری شرکتی بیشتر باشد ،نسبت بدهی بهینه آن کمتر و در نتیجه میزان سرمایهگذاری کاهش
خواه د بود .دومین عامل کلیدی ،وضعیت مالیاتی شرکت است .مهمترین استفاده از بدهی ،مورد قبول بودن هزینه بهره آن توسط
وزارت اقتصاد و دارایی می باشد که هزینه مؤثر بدهی را کاهش می دهد و در نتیجه باعث افزایش نسبت سرمایهگذاریهای
جدید میشود ( )Bhagat S, et al,2005سومین عامل ،انعطاف پذیری مالی میباشد ()i-Jung Tseng and Chien- wen Lai,2007
انعطافپذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنیبر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن به
گونهای که واحد تجاری بتواند درقبال رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره واکنش نشان دهد ()Caglayanm et al, 2012
انعطافپذیری مالی واحد تجاری را قادر میسازد تا از فرصتهای غیرمنتظره سرمایهگذاری بهخوبی بهره گیرد و در دورانی که
جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثالً بدلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصوالت تولیدی واحد تجاری در سطح پایین
و احتماالً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد ( )Brav O and et al, 2009انعطافپذیری مالی از منابع مختلفی نشأت
میگیرد .بهطور مثال توان کسب سرمایه جدید در کوتاهمدت از طریق صدور اوراق مشارکت ،توان دستیابی به وجه نقد از طریق
فروش داراییها بدون اختالل در عملیات درحال تداوم و توان نیل به بهبود سریع در خالص جریانهای نقدی ناشی از عملیات ،از
جمله این منابع است (  )George R and Kabir R, 2008نتایج مطالعات اخیر حاکی از این است که تئوری های سنتی
سرمایه گذاری و تامین مالی از قبیل تئوری سلسله مراتبی و تئوری موازنه ایستا به دلیل عدم مد نظر قرار دادن ارزش انعطاف
پذیری مالی شرکت ها ،قادر به تبیین تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی نمی باشند  .در این پژوهش در بخش اول
مقدمهای در ارتبا ط با موضوع بیان شد ،در ادامه در بخش دوم ،بیان مساله و در بخش سوم ،اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و در
بخش چهارم ،مطالعات نظری و در ادمه در بخش پنجم ،فرضیهها بیان شده و در بخش ششم ،مدل و تجزیه و تحلیلهای مربوط
به آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرها بیان شده و در بخش هفتم به تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و در نهایت در
بخش هشتم نتیجهگیری بیان خواهد شد.

 .2بیان مسأله
بر اساس مدل های موازنه ایستا و پویای ساختار سرمایه ،شرکت ها با ایجاد توازن میان منافع مالیاتی بدهی و هزینه های ناشی
از تأمین مالی از طریق بدهی به دنبال رسیدن به یک ساختار سرمایه بهینه می باشند ( )Caglayanm et al, 2012اما یافته های
تجربی حاکی از این است که شرکت ها عالوه بر مد نظر قرار دادن منافع مالیاتی بدهی و هزینه های ناشی از تأمین مالی از طریق
بدهی ،هزینه های فرصت مرتبط با تأمین مالی از طریق بدهی را نیز در تصمیمات خود لحاظ می کنند ()Fosberg R. H,2014
با فرض این که ظرفیت تأمین مالی از طریق بدهی برای انجام سرمایهگذاریهای جدید محدود می باشد ،تصمیمگیری برای
تأمین مالی از طریق بدهی توانایی شرکت برای استقراض در آینده را کاهش خواهد داد ()Bianco M and Nicodano G,2006
تمایل به اتخاذ ظرفیت مشخصی از بدهی برای تأمین مالی جهت انجام سرمایهگذاریهای جدید ،که در حالت کلی از آن تحت
عنوان ارزش نهایی وجه نقد یاد می شود ،برای شرکت ها حائز اهمیت و ارزش می باشد (  )Casser and Gavin John, 2013ذکر
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این نکته ضروری ا ست که ارزش وجه نقد ،عالوه بر ظرفیت استقراض ،به توزیع مورد انتظار سرمایه گذاری های آتی و نوسانات
مورد انتظار جریان های نقدی نیز بستگی دارد .به طور خاص ،ارزش نهایی جریان نقدی یک تابع صعودی از مزایا و سودهای وجوه
در دسترس می باشد ( )FazzariSM and Hubbard RG, 2000رشد و بقای شرکتها نیازمند سرمایه گذاری آنها و واکنش مثبت
شرکتها در مقابل فرصت های سرمایه گذاری است ،هرچه شرکتها توان سرمایه گذاری و واکنش سریع در مقابل این فرصتها
را داشته باشند انتظار بر این است که سریع تر از رقبای خود رشد کنند و بازار نیز نسبت به این رشد بی تفاوت نخواهد بود ،لذا
می توان چنین بیان کرد که شرکت هایی که دارای انعطاف پذیری باالیی هستند ،انعطاف پذیری باال توسط سرمایه گذاران و
سهامداران شرکت به صورت مثبت ارزیابی شده و در بازدهی غیرعادی آن ها متبلور می شود ( )Lins kv et al, 2005بنابراین
انتظار می رود با افزایش ارزش نهایی وجه نقد میزان بازدهی غیرعادی شرکت ها نیز افزایش یابد نتایج مطالعات صورت گرفته
حاکی از این است که بین ظرفیت سرمایهگذاری شرکتها و انعطاف پذیری رابطه مستقیم وجود دارد ( Gamba A and Triantis
 )A, 2008شواهد تجربی ارائه شده مؤید این است که شرکت هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری باالتری هستند تمایل
بیشتری به ذخیره ظرفیت سرمایهگذاریهای خود برای سالهای آتی دارند ( )Yang j et al, 2009با توجه به تئوریهای مطرح
شده ،هدف اصلی پژوهش ما بررسی رابطه بین تامین مالی ،انعطافپذیری مالی و نرخ رشد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران می باشد.
 .3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
از آنجایی که هرچه نسبت اهرمی پایین باشد ظرفیت بدهی باال خواهد بود انتظار می رود شرکتهایی که دارای ارزش انعطاف
پذیری باالیی هستند دارای نسبت اهرمی پایین تری باشند در نتیجه میزان سرمایهگذاریها نیز کاهش خواهد یافت .لذا می توان
چنین استنباط کرد که بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت سرمایهگذاریها رابطه معناداری وجود دارد ( Tan H et al,
 )2007زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات سرمایهگذاری مورد بررسی قرار میگیرد این احتمال وجود
دارد که سایر متغیر های تاثیر گذار بر سیاستهای سرمایهگذاریها اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست بدهند و به عبارتی
بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر سیاستهای سرمایهگذاریها می شود .انعطاف پذیری مالی نتیجه فرآیند ساختار
سرمایه و از طرفی خود عاملی تاثیر گذار بر تصمیمات ساختار سرمایه است ،در واقع عاملی کلیدی است که خود منبعی از
تصمیمات ساختار سرمایه بوده و از طرف دیگر مبداء تمامی تصمیمات ساختار سرمایه است ( )Beck T et al, 2006رشد و توسعه
شرکتها ،استفاده از فرصت های سرمایه گذاری سودآور ،دستیابی به سهم مناسبی از بازار ،مقاومت در برابر تورم و سایر موارد
احتمالی مستلزم وجود وجه نقد کافی است ( )Dewaelheyns N and Van Hulle C,2010شرکتها جهت تامین وجوه مورد نیاز
خود برای انجام سرمایهگذاری های جدید می توانند از شیوه های مختلف تامین مالی استفاده نمایند .از جمله این شیوه ها می
توان به تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی ،سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن ،سود انباشته و بدهی های بلند
مدت اشاره کرد ( )Laeven L, 2003پذیرش هر کدام از این شیوه ها می تواند عواقب مطلوب یا نامطلوب را به همراه داشته باشد.
شرکتها در صورتی که در انتخاب ،دقت الزم را به عمل نیاورند ،ممکن است در معرض خطر ناتوانی مالی و حتی ورشکستگی قرار
گیرند .شیوه های تأمین مالی و به بیانی دیگر ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری واحدهای انتفاعی
و انجام سرمایهگذاریهای جدید برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است ( )Giannetti M ,2003پایین
بودن سطح نگهداشت وجه نقد و باال بودن نسبت اهرمی شرکت های ایرانی لزوم توجه به موضوع انعطاف پذیری مالی و تصمیمات
سرمایهگذاری های جدید و همچنین روابط میان آن ها را دوچندان می کند .همچنین با توجه به اینکه محققان در زمینه شیوه
های تامین مالی نظریات و تئوری های مختلفی را ارائه داده اند و حتی نظرات بعض ًا همدیگر را نقض کرده اند لذا ،تحقیق حاضر
از این منظر نیز حائز ض رورت و اهمیت بوده و نتایج آن باعث بسط ،گسترش و رفع ابهامات تئوری ها و نظریات پیشین خواهد
شد (آقایی و همکاران .)9833 ،جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به
کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند:
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انعطافپذیری مالی ،نرخ رشد ،انعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد شرکت و تاثیرگذاری آن بر نوسانات تامین مالی ،میتواند
راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکتها باشد.

 .4مبانی نظری پژوهش
پژوهش حاضر با شناخت و بررسی رابطهی بین تامین مالی ،انعطافپذیری مالی و نرخ رشد شرکتها ،مبانی کاربردی برای
بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و .....فراهم خواهد نمود .بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی
تالش بر این است نتایج به دست آمده مورد استفاده عالقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد ،لذا این
تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود .از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا
نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند .در این پژوهش مفاهیم متغیرهای اصلی پژوهش به صورت زیر مطرح شده اشت:
تامین مالی :حداقل نرخ بازدهی م ورد انتظار که شرکت باید بدست آورد تا بازده موردنظر سرمایهگذاران بدست آید ( George R
 )and Kabir R, 2008همچنین هیچ تصمیمی در مورد سرمایهگذاری بدون ارزشیابی مناسب پروژه و هیچ ارزشیابی پروژهای
بدون آگاهی از هزینه تامین مالی آن نباید بکار گرفته شود ،به هر حال تامین مالی درون شرکتی در واحدهای مختلف به شیوههای
گوناگون و با بکارگیری از منابع متنوع صورت میگیرد و در خصوص انتخاب بهترین گزینه تامین مالی عوامل متعددی دخیل
می باشند که بهترین آنها هزینه یا مخارج تامین مالی است که در مدیریت مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد میشود
( ) Bravo and et al, 2009مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن
ثروت سهام داران ،هزینه سرمایه به لحاظ مفهومی ساده است اما در عمل محاسبه آن پیچیده میباشد ،اقالم سمت چپ ترازنام
اجزاء سرمایه شرکتها را تشکیل میدهند ()Gamba A and Triantis A, 2008
انعطافپذیری مالی :عبارت است از میزان نوسانپذیری ارزش نهایی وجه نقد با توجه به میزان جریانهای نقدی نشات گرفته از
داراییهای قابل تبدیل به وجوه نقد ()Bhagat S, et al,2005
نرخ رشد :طبق پژوهش(  ،)Audretsch DB and Weigand J, 2005نرخ رشد فروش شرکت عبارت است از درصد افزایش یا کاهش
در میزان و حجم فروش شرکتها نسبت به سال قبل از سال مورد بررسی
در ادامه به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در زمینه این پژوهش اشاره خواهد شد.
 .1-4مروری بر تحقیقات انجام شده

) (Fosberg, R. H, 2014با بررسی رابطه بین مشکالت نمایندگی و تامین مالی از طریق بدهی به این نتیجه رسید که بین
استقالل هیات مدیره و ساختار سرمایه رابطه ی مثبت وجود دارد ،لیکن این رابطه از لحاظ آماری ضعیف است .همچنین ،نتایج
پژوهش وی بیانگر وجود رابطه ی مثبت و معناداری بین تمرکز مالکیت و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بودCasser ( .
 )and Gavin John, 2013ارتباط بین میزان و نوع تامین مالی و عملکرد عملیاتی آتی و گذشته ی شرکت هایی از بورس نیویورک
را مورد بررسی قرار داد که طی سال های  0090تا  9113تامین مالی کرده بودند .سنجه های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد
عملیاتی پیرامون تامین مالی شامل عرضه اولیه سهام بازده دارایی ها ،بازده فروش ،نسبت درآمد عملیاتی قبل از استهالک و
بهره بر دارایی ها ،نسبت درآمد عملیاتی قبل از کسر استهالک و بهره بر فروش ،نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها و نسبت
وجه نقد عملیاتی به فروش بود .نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در عملکرد عملیاتی شرکت ،به طور منظم با میزان و نوع
تامین مالی شرکت رابطه دارد .این رابطه برای تغییرات آتی منفی و برای تغییرات قبلی مثبت بود؛ همچنین ،تامین مالی از طریق
فروش سهام ،در مقایسه با سایر منابع تامین مالی مثل بدهی بلند مدت ،با تغییرات عملکرد بیشتر رابطه داشتTan H et al, ( .
 ) 2007به بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور
پرداختند .در این راستا 950 ،شرکت در دوره ی زمانی  0000-0000و با استفاده از روش ارزش افزوده فکری مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاکی از آن است که سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت به طور مثبتی به هم مربوطند؛ بین سرمایه ی فکری و
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عملکرد آینده ی شرکت همبستگی معناداری وجود دارد ،نرخ رشد سرمایه ی فکری به طور مستقیم به عملکرد شرکت وابسته
است و تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های فعال در صنایع مختلف ،با هم متفاوت استi-jung Teng and chien – ( .
 ) wen Lai,2011ارتباط بین تفاوت در تامین مالی و عملکرد شرکت (بازده حقوق صاحبان سهام ) را با میزان هموارسازی سود
در شرکت هایی که نوسان های زیادی در جریان کل سودشان وجود دارد ،مورد آزمون قرار دادند .آن ها در این مطالعه تمرکز
خود را بر روی هموارسازی سود مرتبط با تغییرات سرمایه و بدهی و ساختارهایی که روی این ارتباط تاثیرگذار است ،معطوف
کردند .این ساختارها عبارتند از :نسبت پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام.
) )Said A et al,2008پژوهشی را تحت عنوان " محتوای نسبی و فاینده اطالعاتی نرخ های مبتنی بر سود در برابر نرخ های
مبتنی بر بازیافت وجوه نقد" انجام دادند .نتایج پژوهش آنها حاکی از این مطلب بود که نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه
نقد ارتباط مستقیمی با بازده سهام و  Qتوبین دارد و شاخص های مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به شاخص های مبتنی بر
سود (مانند نرخ بازده دارایی ها ،سود هر سهم و بازده سرمایه) ،بهتر می توانند عملکرد واحد تجاری را نمایش دهند و در نتیجه
دارای محتوای فزاینده اطالعاتی نسبت به شاخص های مبتنی بر سود هستند) ،(Madhogarhia p et al,2009تاثیر متفاوت رشد
و ارزش شرکت را بر مدیریت سود مورد بررسی قراردادند و نقش مالکان نهادی ،داخلی و اثر نسبت پوششی شرکت را وارد این
رابطه کردند .آزمون فرضیه ها نشان داد که رشد شرکت ها در مقایسه با ارزش شرکت مدیریت سود را در سطح باالیی به کار
می گیرد؛ که این امر ناشی از تفاوت ارزش و رشد شرکت و عدم تقارن اطالعاتی زیاد در رشد شرکت نسبت به ارزش شرکت
است .نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین رشد شرکت با حضور مالکان نهادی و داخلی با مدیریت سود بود .نسبت
بدهی به حقوق صاحبان سهام در رابطه ی بین مدیریت سود  ،ارزش و رشد شرکت معنادار نبود)Yang j and kim w , 2009) .
رابطه بین بازده غیرعادی با شیوه های تامین مالی ،اندازه شرکت و پرداخت های نقدی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که از
این معیارها تنها پرداخت های نقدی با بازده غیرعادی رابطه معنادار دارد )Banker R et al,2011( .تاثیر عواملی مانند تغییرات
متوالی هم جهت فروش ،س فارش مشتریان ،پیش بینی تحلیلگران از فروش و رشد تولید ناخالص داخلی ،بر چسبندگی هزینه ها
آزمون شد و یافته ها نشان داد که اگر عوامل مذکور ،حاکی از خوش بینی بیشتر مدیریت باشد ،افزایش هزینه ها ،سریع تر و
کاهش هزینه ها با سرعت کمتری انجام می شود)Caglayanm M et al ,2012( .در پژوهشی با عنوان "موجودی ها ،فروش های
نامتقارن و توان مالی شرکت ها" به بررسی تاثیر رابطه بین این عوامل پرداختند .آن ها این موضوع را بررسی کردند که آیا
فروش های نامتقارن منشات گرفته از توان مالی شرکت ها است یا ریشه در سطح سرمایه گذاری شرکت ها در موجودی ها دارد.
بر مبنای داده های پانل دیتا در ارتباط با شرکت های تولیدی به این نتیجه رسیدند که فروش های نامتقارن نشات گرفته از
افزایش در سطح سرمایه گذارای در موجودی ها می باشد که به نوعی در ارتباط با افزایش توان مالی شرکت ها است .همچنین
نتایج آن ها شواهدی را در ارتباط با توان مالی و تاثیر آن بر فروش های نامتقارن فراهم آورد.
(احمدی ) 9818 ،نیز ارتباط ساختار سرمایه و انواع روش های تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت را از طریق بررسی ارتباط
بدهی ها با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که استنتاجی قطعی در
مورد وجود رابطه معنی داری بین نسبت ساختار سرمایه و نسبت های بازده نمی توان انجام داد ،اما به نظر می رسد که این
رابطه به طور کامل نیز منتفی باشد( .محمد نمازی و نورالدین رستمی )9810،رابطه بین نسبت های مالی شامل نسبت های
نقدینگی ،سودآوری ،فعالیت ،بازده و بازار را با بازده سهام بررسی نمودند و دریافتند که میان کلیه نسبت های مالی با بازده سهام
رابطه معنی دار وجود دارد اما نسبت های سودآوری و نقدینگی (شامل نسبت جاری و آنی) با بازده سهام از ضریب همبستگی
باالیی برخوردار هستند این یافته ها نشان دهنده اهمیت نسبتهای نقدینگی و همچنین سودآوری در بازار بورس تهران می باشد.
(مهرانی و مرادی « )9819،رابطه بین نسبت های مالی (نسبت های بدهی ،سودآوری و بازار) و بازده سهام در بازار بورس اوراق
بهادار تهران » را مورد بررسی قرار دادند .رابطه ارزش بازار با بازده سهام نیز بررسی گردید .نتایج نشان داد که در مجموع رابطه
بین نسبت ه ای مالی با بازده سهام نسبتا ضعیف است .به نظر می رسد ،سرمایه گذاران ایرانی همراه با این نسبت ها عوامل
دیگری را نیز در مدل تصمیم گیری خود وارد می کنند .عالوه بر این ،نتایج این پژوهش آزمون سنجی کارایی بازارها را با چالش
مواجه می کند( .کرمی و زیبایی  )9810،در پژوهشی به بررسی «اثرات نوسان پذیری نرخ ارز بر صادرات محصوالت کشاورزی
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در کشورهای مختلف» پرداختند .نتایج حاصل از بررسی تاثیر نوسان پذیری نشان می دهد که نوسان پذیری نرخ ارز ،دارای اثرات
متفاوتی بر روی میزان صادرات محصول ذکر شده به کشورهای مختلف می باشد ،لذا در رابطه با سیاستهای تجاری محصوالت
کشاورزی به کشورهای مختلف ،می یابد به تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشور هدف ،توجه خاص داشت( .کریمی و
صادقی ) 9833،در تحقیق خود به بررسی سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و محدودیت های مالی داخلی و خارجی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .جامعه آماری متشکل از  913شرکت تولیدی در دوره زمانی
 9873الی  9837می باشد .در این پژوهش از نسبت جریان های نقدی عملیاتی به حقوق صاحبان سهام به عنوان محدودیت
های مالی داخلی و از اندازه شرکت به عنوان محدودیت ما لی خارجی استفاده شده است .تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه
ها با استفاده از روش الگوی تصحیح خطا ( )ECMحاکی از وجود رابطه معنی دار و مثبت بین اندازه شرکت و حساسیت سرمایه
گذاری نسبت به جریان های نقدی است و بنابر این با افزایش محدودیت های مالی خارجی ،حساسیت سرمایه گذاری نسبت به
جریان های نقدی نیز در حال افزایش است .نتایج دیگر پژوهش نشان میدهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و حساسیت
سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی رابطه ای معنی دار و منفی وجود دارد .بنابراین با کاهش محدودیت های مالی داخلی،
حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی افزایش یافته است( .تهرانی و حصارزاده  )9833،به بررسی تاثیر جریان
های نقدی آزاد و محدودیت تامین مالی بر سطوح سرمایه گذاری در  900شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دوره ی زمانی  9835-9871پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشا ن می دهد که رابطه ی بین جریان های نقدی آزاد و سطوح
باالی سرمایه گذاری ،مستقیم و به لحاظ آماری ،معنی دار است .بین محدودیت در تامین مالی و سطوح پایین سرمایه گذاری
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه ی معنی داری وجود ندارد( .کریمی ،اخالقی و رضایی مهر
 )9831،تاثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت ها را بر تصمیم های سرمایه گذاری مورد بررسی قراردادند .یافته ها نشان داد
که بین اهرم مالی و تصمیم های سرمایه گذاری رابطه منفی معنادار وجود دارد .به عبارتی ،شرکت های دارای بدهی باالتر
نسبت به سایرین ،کمتر سرمایه گذاری می کنند .هم چنین ،نتایج حاکی از نبود رابطه معنادار بین فرصت های رشد و تصمیم
های سرمایه گذاری بود( .اسماعیل زاده مقری ،علی و احمد شعر بافی ،مهرداد  )9831،در مقاله ای ارتباط سطح افشای اختیاری
را با نرخ بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دادند .براساس یافته های تحقیق ،اگرچه در بیشتر سال ها
ارتباط بین این دو متغیر ،مثبت بود ولی نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی رابطه معناداری بین سطح افشای به کار رفته در
تهیه صورت های مالی و بازده سهام در شرکت های سرمایه گذاری وجود ندارد( .صادقی و سروشیار  )9831،در تحقیق خود به
ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو ،شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .بدین منظور اطالعات مالی  907شرکت عضو نمونه بین سال های  9877الی  9834مورد استفاده قرار گرفت.
یافته های پژوهش حاکی از این است که درسطح کل نمونه در شرکت های دارای اقالم تعهدی اختیاری مثبت بزرگ ،سرمایه
گذاری در دارایی های سرمایه ای حساسیت بیشتری به جریان های نقدی داخلی دارد .افزون بر این نتایج حاصل شده بر رابطه
منفی بین اقالم تعهدی اختیاری جاری و بازده آتی دارایی ها داللت دارد .نتیجه دیگر تحقیق نشان می دهد که قیمت گذاری
بازار اقالم تعهدی اختیاری تحت تأثیر میزان تأمین مالی خارجی قرار ندارد .افزون بر این آزمون فرضیه های تحقیق در بین
صنایع مورد بررسی به نتایجی متنوع منتهی گردید( .کلیچ  )9810،در تحقیقی به بررسی اثر گروه های تجاری بر سرمایه گذاری
و کاهش محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار پرداخته است .او در این تحقیق اثرگذاری عضویت در گروه تجاری بر
رفتار سرمایه گذاری شرکت ها و اثر عضویت در گروه تجاری بر رفع محدودیت تامین مالی شرکت ها را مورد آزمون قرار داده
است .با توجه به نتایج تحقیق ،عضویت در گروه تجاری بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها و رفع محدودیت جریان تامین مالی
شرکت ها موثر بوده است( .کاظمی و محمدنژاد  )9810،به بررسی تاثیر ساختار مالکیت نهادی بر عدم تقارن اطالعاتی و عملکرد
مالی شرکت ها پرداختند .یافته های تحقیق نشان می دهد بین مالکیت سهامدارن نهادی و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی و
معناداری وجود دارد  .به عبارتی افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی می شود که این امر موجب کارایی
بازار از نظر اطالعات می گردد  .در این پژوهش  ،همچنین ارتباط مالکیت سهامداران نهادی با بازده حقوق صاحبان سهام مورد
تایید قرار گرفته و رابطه ای مثبت با عملکرد مالی شرکت ها دارد  .بدین ترتیب می توان چنین استدالل کرد که افزایش تعداد
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سهامدارن نهادی در ترکیب مالکیت شرکت باعث تسهیم نظارت و کنترل در میان سهامداران می شود که این امر منجر به کاهش
تضاد منافع و افزایش سود آوری خواهد شد.
 .5فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات انجام شده فرضیههای این تحقیق به صورت زیر ارایه میشود:
فرضیه اصلی :1بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی  :2بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی  :3بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
 .6روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و از لحاظ هدف نیز از نوع تحقیقات کاربردی است .همچنین طرح پژوهش از نوع نیمه
تجربی است ،زیرا از دادههای تاریخی استفاده میشود .جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی دوره زمانی  9831لغایت  9811است و نمونه تحقیق شامل شرکتهایی است که تا پایان سال  9834در بورس
اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند ،دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد ،طی دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی
نداده باشند و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق در دسترس باشد .بر اساس محدودیتهای در نظر گرفته شده تعداد
 901شرکت (شرکت در تمام سال ها) به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شد .اطالعات و دادههای مورد نیاز برای انجام تحقیق
از طریق سایتهای رسمی بورس اوراق بهادار تهران از جمله سایت مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی شرکت اطالع
رسانی بورس و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و محاسبات اولیه مورد نیاز در صفحه گسترده اکسل انجام شد .سپس تجزیه و
تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزارهای  Eviews 7و  Spss00و Minitab94صورت گرفت .برای آزمون فرضیههای تحقیق نیز از
الگوی رگرسیونی چندگانه و روش آماری پانل دیتا استفاده شده است.
مدلهای پژوهش برگرفته از پژوهش ( )Caglayanm M..¸Maioli¸S.¸ Mateut¸S.¸ 2012به صورت زیر برآورد شدهاند:
مدل مربوط به فرضیههای پژوهش:
()9

ΔDebtFini, t  α0  β1FinFlex i, t  β 2Growth i, t  β3FinFlex i, t * Growth i, t  β 4Size i, t  β5CFi, t  β6ΔCashi, t  β7levi, t  εi, t

در الگوی فوق نوسانات تامین مالی ،نشاندهنده متغیر وابسته تحقیق است و به صورت زیر محاسبه میشود:
نوسانات تامین مالی ( :) DebtFini ,t
نحوه محاسبه متغیر نسبت هزینههای تامین مالی به صورت زیر میباشد:
()0
هزینههای تامین مالی
ارزش دفتری کل داراییها

= DebtFin i ,t

و نوسانات تامین مالی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
()8
DebtFin i ,t  DebtFin i ,t 1
DebtFin i ,t 1

 = DebtFini ,tنوسانات تامین مالی شرکت  iدر سال t
 = DebtFini ,tنسبت تامین مالی شرکت  iدر سال .t
 = DebtFini ,t 1نسبت تامین مالی شرکت  iدر سال  t-1میباشد.
7

www.SID.ir

= DebtFini ,t

Archive of SID

انعطافپذیری مالی ،نرخ رشد و انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد متغیرهای مستقل تحقیق میباشند و برای آزمون هر فرضیه
به تناسب از آنها استفاده شده است .نحوه محاسبه این متغیرها به شرح زیر است:
انعطافپذیری مالی (  :) FinFlex i ,tانعطافپذیری مالی از طریق مدل ) ) i-Jung Tseng, Chien-Wen Lai, 2012به صورت زیر
برآورد خواهد شد:
()1

FA i, t
TA i, t

 λ 6Size i, t  λ 7

Depi, t
TA i, t

 λ 4 MBi, t  λ 5

CFi, t
TA i, t

 λ3

Ci, t 1
M i, t 1

FinFlex i, t  λ1  λ 2

که در آن:
 = FinFlex i ,tبرابر است با ارزش نهایی وجه نقد (انعطاف پذیری مالی).
  C i ,t 1کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.
  M i ,t 1ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست
خواهد آمد.

  CFi ,tجریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.

  TAi ,tکل دارایی های شرکت می باشد
  MBi ,tارزش بازار شرکت به ارزش دفتری شرکت است.
  Depi ,tهزینه استهالک شرکت می باشد.
  Sizei ,tاندازه شرکت است که از طریق لگاریتم کل فروش شرکت بدست خواهد آمد.
  FAi ,tکل دارایی های ثابت شرکت است.
نرخ رشد ( :) Growthi ,tنحوه محاسبه شاخص نرخ رشد به صورت زیر خواهد بود:
( )5

Growth i, t  GR i, t * GPi, t

که در آن:
R i, t  R i, t 1

()4

R i, t 1

= GR i, t

 = GRi ,tنرخ رشد بازده سهام شرکت  iدر سال t
 = Ri ,tبازده سهام شرکت  iدر سال .t
 = Ri ,t 1بازده سهام شرکت  iدر سال  t-1میباشد.
و
Pi, t  Pi, t 1
Pi, t 1

= GPi,t

() 7
 = GPi ,tنرخ رشد قیمت سهام شرکت  iدر سال t
 = Pi ,tقیمت سهام شرکت  iدر سال .t
 = Pi ,t 1قیمت سهام شرکت  iدر سال  t-1میباشد.
انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد (  :) FinFlex i ,t * Growthi ,tانعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد از تقابل دو متغیر
انعطاف پذیری مالی و نرخ رشد محاسبه می گردد.
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متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش به شرح ذیل میباشند:
اندازه شرکت (  :) Sizei ,tبرابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت (.)Caglayanm et al, 2012
نسبت جریان های نقدی (  :) CFi ,tبر طبق پژوهش ) )Dewaelheyns N et al, 2010نسبت جریانهای نقدی از طریق فرمول زیر
قابل محاسبه خواهد بود:
()3
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

= CFi ,t

ارزش دفتری کل داراییهای شرکت

نسبت تغییر در دارایی های نقدی (  :) Cashi ,tبرای محاسبه نسبت داراییهای نقدی از مطالعات پیشین

(Audretsch DB et

) ،)Yang J ,Hailin Qu and Kim W, 2009) ، (Caglayanm M et al, 2012( ، al, 2005پیروی خواهیم کرد .از نظر این
پژوهشگران داراییهای نقدی برابر است با جمع وجوه نقد و معادلهای وجوه نقد.
جهت محاسبه نسبت تغییرات در داراییهای نقدی ابتدا داراییهای نقدی از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:
معادلهای وجوه نقد  +وجوه نقد صندوق و حسابهای بانکی = داراییهای نقدی
اوراق بهادار کوتاه مدت = معادلهای وجوه نقد
سپس نسبت داراییهای نقدی به ارزش دفتری کل داراییها از طریق رابطه زیر بهدست میآید:
()1
داراییهای نقدی
ارزش دفتری کل داراییها

Cashi ,t 

در نهایت برای محاسبه نسبت تغییرات در داراییهای نقدی ،مبلغ داراییهای نقدی در سال  tرا از مبلغ داراییهای نقدی در
سال  t-1کسر و بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت  iدر پایان سال tتقسیم مینماییم .نحوه محاسبه به صورت زیر میباشد:
دارایی های نقدی در سال)−(t−1دارایی های نقدی در سال)𝑡(

()90

ارزش دفتری کل داریی ها

= 𝑡∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,

اهرم مالی (  :) levi ,tنسبت باالی اهرم مالی به احتمال زیاد نشان از افزایش میزان بدهی به وجوه نقد اندوخته شده شرکت ،داشته
و با احتمال بیشتری باعث ورشکستگیهای مالی شرکت ها خواهد شد  .نسبت باالی اهرم مالی ،نشان دهنده این است که با
افزایش بدهیها سطح وجوه نقد کاهش خواهد یافت  .بر این اساس شرکتهایی با داراییهای نقدی بیشتر میتوانند این داراییها
را با سطوح وجوه نقد پوشش داده و بیشتر بدهیها را کاهش بدهند در این پژوهش نسبت اهرم مالی (  ) Levi ,tرا به صورت زیر
محاسبه خواهیم کرد:
()99
ارزش دفتری جمع کل بدهی ها
ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

= خطای تصادفی شرکت  iدر پایان سال .t
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 .7نتایج آزمون فرضیهها
 1.7نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق

هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی رابطه بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی شرکتها میباشد و فرضیه آماری
آن بهصورت زیر تعریف میشود:
 : H 0بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
 : H 1بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل ( )9به صورت دادههای پانل برآورد میشود و در صورتی که ضریب  1در سطح اطمینان %15
معنیدار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
ΔDebtFini, t  α 0  β1FinFlex i, t  β 2Growth i, t  β 3FinFlex i, t * Growth i, t  β 4Size i, t  β 5CFi, t
 β 6ΔCas hi, t  β 7 lev i, t  ε i, t

()90
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0

برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادههای پانل در برآورد مدل موردنظر کارآمد خواهد بود یا نه ،از آزمون
چاو یا  Fمقید و به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسبتر است (تشخیص
ثابت یا تصادفی بودن تفاوتهای واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج حاصل از این آزمونها در نگاره -1
 5ارائه شده است.
نگاره  5-4نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل ()1
آزمون

تعداد

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

P-Value

چاو

451

F

9/5185

()583،903

0/0010

هاسمن

654

2

1/5412

7

0/0100

با توجه به نتایج آزمون چاو و  P-Valueآن ( ،)0/0090فرضیه  H 0آزمون در سطح اطمینان  %15رد شده و بیانگر این است
که میتوان از روش دادههای پانل استفاده نمود .همچنین با توجه به نتایج آزمون هاسمن و  P-Valueآن ( )0/0903که کمتر
از  0/05میباشد ،فرضیه  H 0آزمون در سطح اطمینان  %15رد شده و فرضیه  H 1پذیرفته میشود .لذا الزم است مدل با
استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود .برای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک الزم است است عالوه
بر بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل ،آزمونهایی در ارتباط با نرمال بودن باقیماندها ،همسانی
واریانسها ،استقالل باقیمانده ها و عدم وجود خطای تصریح مدل (خطی بودن مدل) نیز انجام شود .برای آزمون نرمال بودن
جمالت خطا از آزمونهای مختلفی میتوان استفاده کرد .یکی از این آزمونها ،آزمون جارکیو -برا میباشد که در این تحقیق نیز
از این آزمون استفاده شده است .نتایج آزمون جارکیو -برا حاکی از این است که باقیماندههای حاصل از برآورد مدل تحقیق در
سطح اطمینان  %15از توزیع نرمال برخوردار هستند ،بهطوری که احتمال مربوط به این آزمون ( )0/9517بزرگتر از 0/05
میباشد .یکی دیگر از مفروضات آماری رگرسیون کالسیک همسانی واریانس باقیماندهها میباشد .در صورتی که واریانسها
ناهمسان باشند برآورد کننده خطی نااریب نبوده و کم ترین واریانس را نخواهد داشت .در این مطالعه برای بررسی همسانی
واریانسها از آزمون برش پاگان استفاده شده است .با توجه به سطح اهمیت این آزمون که کوچکتر از  0/05میباشد (،)0/0809
فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و میتوان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس میباشد .در این
مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده شده است .همچنین در این
مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیماندهها که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون میباشد و خود همبستگی
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نامیده می شود از آزمون دوربین واتسون ( )D-Wاستفاده شده است .با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین
واتسون برابر با  0/93بوده و از آنجایی که مابین  9/5و  0/5میباشد میتوان نتیجه گرفت باقیماندهها مستقل از هم میباشند.
عالوه بر این ،برای آزمون اینکه مدل دارای رابطه خطی است و اینکه آیا مدل موردنظر تحقیق از نظر رابطه خطی بودن و یا
غیر خطی بودن درس ت تبیین شده است یا خیر از آزمون رمزی استفاده گردیده است .با توجه به این که سطح اهمیت آزمون
رمزی ( )0/1314بزرگتر از  0/05می باشد ،بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای
خطای تصریح نمیباشد .خالصه نتایج آزمونهای فوق در نگاره  4-1ارائه شده است.
نگاره  6-4نتایج آزمونهای مربوط به مفروضات آماری مدل ()1
آماره Breusch-Pagan

آماره Jarque-Bera

PGB

P  Value

F

P  Value

9/9443

0/9517

0/0040

0/0809

آماره Ramsey

آماره Durbin-Watson
D

F

P  Value

0/93

8/0901

0/1314

با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای چاو و هاسمن و هم چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیک ،مدل ()9
تحقیق با استفاده از روش دادههای پانل و بهصورت اثرات ثابت برآورد میشود .نتایج برآورد مدل در نگاره  7-1ارائه شده است.
شکل برآورد شده مدل با استفاده از نرمافزار  Eviews 7به صورت زیر خواهد بود:
ΔDebtFin i, t  0.9632  0.0568FinF lex i, t  0.0638Grow th i, t  0.0428FinF lex i, t * Growth i, t

()98

 0.0693Size i, t  0.0151CF i, t  0.0342 Δ.03 h i, t  0.2138lev i, t  ε i, t

نمودار برآورد شده متغیرهای تحقیق در مدل رگرسیونی چند متغیره در روش اثرات ثابت به صورت زیر میباشد:
ADEBTFIN

CF
7

ACASH
3.2

4

2.8

6
3

5

2.4
2.0

4

1.6

2
3

1.2

2

0.8

1

1

0.4

0

0

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89

GROWTH

0.0

FINFLEX

FINFLEXGROWTH
2.0

5

1.6

4

1.2

3

0.8

2

0.4

1

0.0

0

4

3

2

0

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89

SIZE

LEV
9

2.0

8

1.6

7

1.2

6

0.8

5

0.4

4

0.0

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89

1 - 87
5 - 88
9 - 89
13 - 90
17 - 91
21 - 92
26 - 87
30 - 88
34 - 89
38 - 90
42 - 91
46 - 92
51 - 87
55 - 88
59 - 89
63 - 90
67 - 91
71 - 92
76 - 87
80 - 88
84 - 89
88 - 90
92 - 91
96 - 92
101 - 87
105 - 88
109 - 89
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GLS  توسط روش1 نتایج برآورد مدل
Dependent Variable: ADEBTFIN
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 09/19/14 Time: 08:34
Sample: 1389 1394
Periods included: 6
Cross-sections included: 109
Total panel (balanced) observations: 654
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
FINFLEX
GROWTH
FINFLEXGROWTH
SIZE
CF
ACASH
LEV

0.963264
-0.056853
0.063866
0.042878
-0.069333
-0.015199
0.034215
-0.213833

0.138494
0.032202
0.036415
0.026456
0.020115
0.026070
0.021651
0.085178

1.955268
-1.765495
1.753854
1.620693
-1.446750
-0.583002
1.580323
-1.510427

0.0000
0.0180
0.0357
0.0057
0.0006
0.5601
0.0146
0.0124

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.683184
0.679099
0.521371
1.940522
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.643557
0.533152
146.2434
2.184368

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.182485
149.3695

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.461972
2.003809

Model 1:
ΔDebtFini, t  α0  β1FinFlex i, t  β 2Growth i, t  β3FinFlex i, t * Growth i, t  β 4Size i, t  β5CFi, t  β6ΔCashi, t  β7levi, t  εi, t

)91(
( t  در سالi  نرخ رشد شرکت.) FinFlex i ,t ( t  در سالi  انعطافپذیری مالی شرکت.) DebtFini ,t ( t  در سالi نوسانات تامین مالی شرکت
.) Sizei ,t ( t  در سالi  اندازه شرکت.) FinFlex i ,t * Growthi ,t ( t  در سالi  انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد شرکت.) Growthi ,t
 درi  اهرم مالی شرکت.) Cashi ,t ( t  در سالi  نسبت تغییر در دارایی های نقدی شرکت.) CFi ,t ( t  در سالi نسبت جریان های نقدی شرکت
.) levi ,t ( t سال
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نگاره  7-4نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت
متغیر وابسته :نوسانات تامین مالی
تعداد مشاهدات 451 :سال  -شرکت
ضریب
0/1480
-0/0543
0/0483
0/0103
-0/0418
-0/0959
0/0810
-0/0983

متغیر
جزء ثابت
انعطافپذیری مالی
نرخ رشد
انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد
اندازه شرکت
نسبت جریان های نقدی
نسبت تغییر در دارایی های نقدی
اهرم مالی

آماره t
9/1550
-9/7451
-9/7583
9/4004
-9/1147
-0/5380
9/5308
-9/5901

ضریب تعیین مدل

آماره F

( ) P  Value

P-Value
0/0000
0/0930
0/0857
0/0057
0/0004
0/5409
0/0914
0/0901

رابطه
مثبت
منفی
مثبت
مثبت
منفی
بی معنی
مثبت
منفی
0/4389
9/1105
()0/0000

در بررسی معنی دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  0/05کوچکتر میباشد ( )0/0000با اطمینان
 %15معنیدار بودن کل مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  43/89درصد از نوسانات تامین مالی
شرکتها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میگردد .در بررسی معنیداری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره -1
 ،7از آنجایی احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر انعطافپذیری مالی کوچکتر از  0/05میباشد ( ،)0/0930در نتیجه وجود
رابطه معنیداری میان انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی در سطح اطمینان  15درصد مورد تأیید قرار میگیرد .بنابراین
فرضیه اول تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان  15درصد میتوان گفت بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی شرکتها،
رابطه معناداری وجود دارد .منفی بودن ضریب این متغیر ( )-0/0543حاکی از وجود رابطه معکوس میان انعطافپذیری مالی و
نوسانات تامین مالی شرکتها میباشد بهطوری که با افزایش  9واحدی انعطافپذیری مالی ،نوسانات تامین مالی شرکتها نیز به
میزان  0/0543واحد کاهش مییابد .بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش
میتوان نتیجه گرفت که بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.
 2.7نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق

هدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی این موضوع میباشد که آیا بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه
معناداری وجود دارد یا خیر؟ و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:
 : H 0بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
 : H 1بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل ( )0بصورت دادههای پانل برآورد میشود و در صورتی که ضریب  1در سطح اطمینان %15
معنیدار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0

در بررسی معنیداری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره  ،7-1از آنجایی احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر نرخ رشد
کوچکتر از  0/05میباشد ( ،)0/0857در نتیجه وجود رابطه معنیداری میان نرخ رشد و نوسانات تامین مالی در سطح اطمینان
 15درصد مورد تأیید قرار میگیرد .بنابراین فرضیه دوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان  15درصد میتوان گفت بین نرخ رشد
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و نوسانات تامین مالی ،رابطه معناداری وجود دارد .مثبت بودن ضریب این متغیر ( )0/0483حاکی از وجود رابطه مستقیم میان
نرخ رشد و نوسانات تامین مالی میباشد بهطوری که با افزایش  9واحدی نرخ رشد ،نوسانات تامین مالی نیز به میزان 0/0483واحد
افزایش مییابد .بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد
 3.7نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق

در فرضیه سوم تحقیق رابطه میان بین انعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین مالی مورد بررسی قرار می گیرد
و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:
 : H 0بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
 : H 1بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل ( )8بصورت دادههای پانل برآورد می شود و در صورتی که ضریب  1در سطح اطمینان %15
معنیدار باشد ،مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0

در بررسی معنیداری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره  ،7-1از آنجایی احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر انعطافپذیری
مالی ناشی از نرخ رشد کوچکتر از  0/05میباشد ( ،)0/0057در نتیجه وجود رابطه معنیداری میان انعطافپذیری مالی ناشی
از نرخ رشد و نوسانات تامین مالی در سطح اطمینان  15درصد مورد تأیید قرار میگیرد .بنابراین فرضیه سوم تحقیق پذیرفته
شده و با اطمینان  15درصد میتوان گفت بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین مالی ،رابطه معناداری
وجود دارد .مثبت بودن ضریب این متغیر ( )0/0103حاکی از وجود رابطه مستقیم میان انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد
و نوسانات تامین مالی میباشد بهطوری که با افزایش  9واحدی انعطاف پذیری مالی ناشی از نرخ رشد ،نوسانات تامین مالی نیز
به میزان  0/0103واحد افزایش مییابد .بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم
پژوهش میتوان نتیجه گرفت که بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معنادار و
مستقیمی وجود دارد.
 .0بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا خالصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داده شد .در ادامه به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدل
های تحقیق در قالب آمار استنباطی فرضیهها ارائه شد .برای آزمون مدلهای ابتدا از آزمون چاو استفاده شد تا مشخص گردد که
آیا از روش پانل باید استفاده کرد یا روش ترکیبی و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات
ثابت استفاده شد .در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کالسیک برای مدلهای تحقیق بیان گردید.
در این تحقیق سه فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفت .در فرضیه اصلی اول رابطه بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین
مالی شرکتها بررسی شد .نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که بین انعطافپذیری مالی و نوسانات تامین مالی
شرکتها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد .نتایج فرضیه اول تحقیق با بعضی از تحقیقات گذشته از جمله
) (Corbett, J. & T. Jenkinson, 2015و ) (Fosberg R H, 2014مطابقت داشته و با نتایج تحقیق ( )Tan H P et al, 2007در تضاد
است .در فرضیه اصلی دوم نیز رابطه بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه آزمون این
فرضیه حاکی از این بود که بین نرخ رشد و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد .نتایج حاصل از
این فرضیه با یافتههای بسیاری از تحقیقات از جمله ( )Said A et al, 2008( ، )Casser and Gavin John, 2013و (Acharya
) ، V et al 2007مطابقت دارد .همچنین در فرضیه اصلی سوم رابطه بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد و نوسانات تامین
مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه آزمون این فرضیه حاکی از این بود که بین انعطافپذیری مالی ناشی از نرخ رشد
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و نوسانات تامین مالی شرکتها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با یافتههای بسیاری از تحقیقات
از جمله ( )Banker R et al, 2011و ( )Yang J et al, 2009مطابقت دارد.
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