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چکیده
منطق انعطافپذیری مالی و اثر آن بر سیاست مالی را میتوان در منافع و هزینههای این سیاست ،جستجو کرد .بر این
اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ارزش انعطافپذیری مالی بر سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .به این منظور  121شرکت طی بازه زمانی  1831تا  1818بررسی گردید .اطالعات
مالی موردنیاز با مراجعه به صورتهای مالی و از نرمافزار رهآورد نوین  8استخراجشده و توسط نرمافزار اکسل تلخیص،
طبقهبندی ،محاسبهشده و درنهایت از طریق نرمافزار  Eviewsو  SPSSتجزیهوتحلیل گردید .با استفاده از دادههای
ترکیبی و با بهرهگیری از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته و رگرسیون لجستیک در سطح اطمینان 0/19
یافتههای تحقیق نشان میدهد ،ارزش انعطافپذیری مالی موجب کاهش ساختار سرمایه می شود .عالوه بر این
یافتههای تحقیق نشان داد که ارزش انعطافپذیری مالی بر وجه نقد نگهداری شده تأثیر مثبت دارد .همچنین شواهد
قابل اتکایی مبنی بر تأثیرگذاری ارزش انعطافپذیری مالی بر سود سهام تقسیمی در سطح اطمینان  %19یافت نشد.
کلمات کلیدی :انعطافپذیری مالی ،سیاستهای مالی ،ساختار سرمایه ،نگهداشت وجه نقد و سود سهام تقسیمی
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مقدمه
درک تصمیمگیریهای مالی شرکتها یک چالش کلیدی در تحقیقات اقتصاد مالی است .به این منظور در دهههای گذشته،
روشهای مختلف ازجمله هزینههای نمایندگی و یا نواقص بازار مطرح شده است .بااینحال ،شواهد مطالعات بین
تصمیمگیرندگان شرکتها نشان میدهد که عامل دیگری وجود دارد که تاکنون تنها توجه کمی در ادبیات دانشگاهی به آن
شده است که این عامل مالی انعطافپذیری میباشد .درواقع با توجه به جریانهای نقدی عملیاتی میتوان بیان نمود که در
درجه اول مالحظات انعطافپذیری مالی در راستای تصمیمگیریهای سیاست مالی شرکت میباشد (راپ 1و همکاران.)4012 ،
گامبا و تریستان )4003( ،4انعطافپذیری را اینگونه تعریف میکند که انعطافپذیری عبارت است از توانایی شرکت در به
دست آوردن و تجدید ساختار مالی تأمین مالی با کمترین هزینه (گامبا و تریانتیس .)4003 ،با توجه به این دیدگاه دو
خطمشی ارزشمند از طریق انعطافپذیری مالی برای شرکت وجود دارد .اول اینکه ،شرکت با استفاده از انعطافپذیری مالی
میتواند ،مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد در مورد محدودیت دسترسی به سرمایه را کاهش دهد .دوم اینکه با استفاده از
انعطافپذیری مالی میتواند هزینههای ناشی از بحرانهای مالی را کاهش داد و میتواند مانع تحمیل اینگونه هزینهها شود.
یکی از دالیل مهم در مورد عدم وجود شواهد بسیار؛ در این زمینه این است که ارزش انعطافپذیری مالی برای شرکتها بهطور
مستقیم قابلمشاهده نیست .تمرکز اصلی اکثر تحقیقات روی محدودیت مالی است ،بااینحال ،اندازهگیری سطحی
انعطافپذیری مالی را بیان میکند نه ارزش انعطافپذیری مالی .سطح انعطافپذیری مالی درونزا است و با تصمیمگیریهای
مالی قبل تعیین میشود؛ بنابراین چنین معیاری نمیتواند چرایی استفاده برخی شرکتها از انتخاب سیاستهای مالی که
موجب انعطافپذیری باال و پایین می شود را ،توضیح دهد و نقش مؤثری را در این راستا نمیتواند ایفا کند (راپ و همکاران،
 .)4012مهمترین مسائلی که تصمیمهای مدیران را برای استقراض و افزایش بدهی در ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار میدهد،
انعطافپذیری مالی شرکت است .انعطافپذیری مالی برای عدم استفاده از ظرفیت کامل بدهی ،فرصتهای سرمایهگذاری آتی و
نیاز غیرمترقبه به وجه نقد است (بانسِل و میتو .)4002 ،8شرکتهایی که انعطافپذیری مالی دارند ،میتوانند در برابر فشارهای
مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصتهای سودآور به وجود آید ،وجوه الزم را جهت سرمایهگذاری با حداقل هزینه فراهم
نمایند (گامبا و تریستان.)4003 ،2
شرکتهای دارای انعطافپذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی مالی در مواجهه با شوکهای منفی میباشند و
هنگامیکه فرصتهای سودآور افزایش مییابد با هزینه پایین سرمایهگذاری میکنند (گامبا و تریانتیس .)4003 ،انعطافپذیری
مالی بهعنوان درجهای از ظرفیت یک شرکت در نظر گرفت که میتواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز
کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند (بیون )4003 ،9و تمام استفادههای انعطافپذیری در ادبیات مالی وابسته به
جنبههای ماهیت واکنشی و محافظتی آن میباشد .تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از
فرصتهای سودآور شود ،حتی هنگامیکه مدیران و سهامداران عالقهمند به استفاده از این فرصتها هستند (بشیری و جمالی،
 .)1814انعطافپذیری مالی به دو صورت کلی مطرح میشود که برخی شرکتها سعی میکنند تا با سیاستهای مربوط به
نگهداری وجه نقد انعطافپذیری مالی خود را حفظ کند و برخی دیگر با یک خطمشی محافظهکارانهی بدهی مبتنی بر داشتن
1- Rapp
2- Graham & Triantis
3- Bancel and Mittoo
4- Graham & Triantis
5- Souk byoun
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ظرفیت مازاد بدهی ،این سیاست را در پیش میگیرند .باتوجه به مطالب فوق سؤال اصلی این تحقیق را میتوان به این صورت
بیان نمود که آیا ارزش انعطافپذیری مالی بر سیاست مالی تأثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور در این تحقیق تالش
میشود که تأثیر ارزش انعطافپذیری مالی بر سیاست مالی شرکت موردبررسی قرار گیرد .منظور از سیاستهای مالی در این
تحقیق میزان سود سهام تقسیمی ،ساختار سرمایه و میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت میباشد.
بهطورکلی یکی از چالشهای اصلی در اقتصاد مالی ،تالش برای درک رفتار شرکتها در سیاستهای مالی است .ازلحاظ تئوری،
سیاستهای مالی ،اطالعاتی را در مورد چشمانداز آینده شرکت منتقل میکند .شرکتها زمانی سیاستهای مالی محافظهکارانه
ای دارند ،انتظار میرود ،مدیران به منابع مالی پیشبینیشده در بودجه آینده دسترسی کمتری دارند .شرکتهایی که دارای
جریانهای نقدی و نیازهای سرمایهگذاری هستند نباید سود سهام منظم و باالیی پرداخت کنند .وجه نقد از منابع مهم و
حیاتی هر واحد اقتصادی است .ایجاد توازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی ،یکی از مهمترین عوامل سالمت اقتصادی و
تداوم فعالیت واحدهای تجاری است .انعطافپذیری مالی نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایهگذاری در
آینده ایفا میکند .با توجه به اهمیت سیاستهای مالی هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر انعطافپذیری مالی بر پرداخت سود
سهام میباشد .تحقیق حاضر نیز بهعنوان یکی از منابع اطالعاتی مدیران ،سرمایهگذاران و سهامداران برای تولید و تأمین
اطالعات مالی مربوط تالش میکند .اطالعاتی مربوط است که بتواند ارزیابی استفادهکنندگان را نسبت به انتظارات آنان در
مورد رویدادهای آتی یک واحد انتفاعی تأیید ،تعدیل یا رد کند و از این طریق در تصمیمات استفادهکنندگان برای انجام یک
عمل یا خودداری از آن مؤثر واقع میشود.
روش شناسی
روش تحقیق توصیفی از نوع علی و معلولی بود .کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه آماری این پژوهش را
تشکیل میدهند .برای انتخاب نمونه نمونهگیری سیستماتیک استفاده شده است و کل جامعه در دسترس مورد استفاده قرار گرفت .در این
پژوهش شرکتهایی که دارای ویژگیهای زیر بودند بهعنوان نمونه انتخاب شده است:
 .1از سال  1833تا  1818در بورس حضور داشته باشند.
 .4شرکتهای موردنظر جزو بانکها و واسطهگری مالی ،لیزینگ و سایر شرکتهای سرمایهگذاری نباشد.
 .8بهمنظور قابلمقایسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکتها منتهی به  41اسفندماه باشد.
 .2وقفه معامالتی بیش از  2ماه نداشته باشند؛
 .9ناقص نبودن دادهها ،بنابراین با توجه به محدودیت تعیینشده ،تعداد  121شرکت در طی سالهای  1831-1818بهعنوان نمونه نهایی
انتخاب گردید ،اسامی شرکتها در پیوست آورده شده است.
مراحل انتخاب نمونه نهایی

تعداد شرکتها

کل شرکتهای موجود در بورس

293

شرکتهای که جزء بانکها ،بیمهها ،واسطهگریهای مالی ،شرکتهای سرمایهگذاری و  ...هستند.

10

شرکتهایی که پایان سال مالی غیر از  41اسفند ماه میباشد

13

شرکتهایی که بیشتر از  2ماه وقفه معامالتی دارند

83

شرکتهایی که دادههای ناقصی دارند

99

نمونه نهایی

121

جدول شماره ( :)1مراحل انتخاب نمونه نهایی
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در این پژوهش روش نمونهگیری به این صورت است که کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال
 1389تا سال  1818در بورس فعال بودهاند با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب میگردند .با توجه به شرایط و محدودیتهای
تعیینشده فوق  121شرکت از  48صنعت باقی ماندهاند.
متغیرهای مورداستفاده در این تحقیق سه نوع هستند؛ متغیر وابسته ،مستقل و کنترلی.
الف) متغیرهای وابسته

متغیرهای وابسته این پژوهش سود سهام تقسیمی ،ساختار سرمایه و وجه نقد نگهداریشده میباشند.
 -1سود سهام تقسیمی :برای سنجش این متغیر از پرداخت سود نقدی استفاده میشود که روش محاسبه آن به شرح زیر
میباشد.
 :پردخت سود نقدی شرکت  iدر دوره t؛ (متغیر مجازی است که اگر شرکت  iسود سهام نقدی را در دوره t
پرداخت نماید یک و در غیر این صورت صفر میباشد).
 -4ساختار سرمایه :برای سنجش ساختار سرمایه از اهرم مالی استفاده میشود که نحوه محاسبه آن به شرح زیر میباشد.
 :کل بدهیها ب کل داراییها برای شرکت  iدر دوره t؛
 -8وجه نقد نگهداریشده :نحوه محاسبه وجه نقد نگهداریشده به شرح زیر میباشد.
 :وجه نقد و سرمایهگذاریهای کوتاهمدت برای شرکت  iدر دوره t؛ (جهت همگنشدن شرکتها و حذف اثر اندازه شرکت
به کل داراییها تقسیم میشود).
ب) متغیر مستقل
متغیر مستقل تحقیق حاضر ارزش انعطافپذیری مالی است.
ابتدا تغییرات غیرمنتظره وجه نقد با استفاده از مدل آلمیدا 1و همکاران ( )4002برآورد میشود .در این مدل با استفاده از
اطالعات گذشته وجه نقد موردانتظار با استفاده از مدل زیر برآورد میشود.
مدل ()1

 :وجه نقد و سرمایهگذاری کوتاهمدت شرکت  iدر دوره t؛
 :ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر دوره t -1؛
 :کیو توبین (ارزش بازار دارایی به ارزش دفتری دارایی) شرکت  iدر دوره t؛
 :سود ناخالص شرکت  iدر دوره t؛
 :لگاریتم داراییهای شرکت  iدر دوره .t
 :میزان خطای مدل.
سپس با استفاده از مدل زیر تأثیر تغییرات غیرمنتظره در نگهداشت وجه نقد و برخی ویژ گیهای شرکت بر بازده غیر عادی
موردبررسی قرار میگیرد .درواقع واکنش بازار به تغییرات صورتگرفته بررسی میشود.
مدل ()4
1- Almeida
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که در اینجا:
 :بازده غیر عادی شرکت  iدر دوره t؛
 :ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر دوره t -1؛
 :تغییرات غیرمنتظره در نگهداشت وجه نقد شرکت  iدر دوره t؛ استخراجشده از مدل ()1
 :سود ناخالص شرکت  iدر دوره t؛
 :کل داراییها منهای وجه نقد شرکت  iدر دوره t؛
 :RDهزینه تحقیق و توسعه شرکت  iدر دوره t؛
 :هزینه بهره 1شرکت  iدر دوره t؛
 :سود سهام نقدی شرکت  iدر دوره t؛
 :اهرم مالی 4بازار شرکت  iدر دوره t؛ (از تقسیم کل بدهیهای به ارزش بازار داراییها به دست میآید) .ارزش دفتری
بازار از مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهیها به دست میآید) (راپ و همکاران.)4012 ،
 :خالص تأمین مالی به کل داراییهای شرکت  iدر دوره t؛ خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام  +خالص وجه نقد
حاصل از استقراض (خانی و همکاران.)1814 ،
 :نرخ مؤثر مالیاتی 8شرکت  iدر دوره t؛
 :رشد فروش شرکت  iدر دوره t؛ (فروش سال جاری منهای فروش سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل)
 :داراییهای ثابت مشهود تقسیم بر کل داراییها شرکت  iدر دوره t؛
 :اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار شرکت  iدر دوره t؛
عرض از مبدأ؛
مقدار ثابت متغییرها و

میزان خطای مدل.

1- interest expense
2- Leverage
3- Tax Avoidance
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در ادامه با استفاده از مدل ارائهشده توسط گامبا و تریستان )4003( 1ارزش انعطافپذیری مالی با استفاده از مدل زیر استفاده
میشود:
مدل ()8

که در اینجا:
 :ارزش انعطافپذیری مالی 4شرکت  iدر دوره t؛ استخراجشده از مدل ()1-8
سایر اجزا در مدل ( )4-8توضیح داده شده است
ج) متغیرهای کنترل
 -1سرمایه در گردش خالص :سرمایه در گردش که از تفاوت (داراییهای جاری منهای بدهی جاری به دست میآید).
 -4مخارج سرمایهای :مخارج سرمایهای 8که از تقسیم مخارج سرمایهای بر تفاوت (کل داراییها منهای وجه نقد) برای شرکت
 iدر دوره  tبدست میآید؛ ( مخارج سرمایهای در سال  ،tکه از تغییر داراییهای ثابت بین سال های  tو t - 1به دست می-
آید (رحمانی و همکاران .)1810 ،بهعبارتدیگر مخارج سرمایه از اختالف داراییهای ثابت سال جاری نسبت به داراییهای
ثابت سال قبل بدست میآید.
 -8سود انباشته :سود انباشته تقسیم بر کل داراییها.
 -2بازده حقوق صاحبان سهام :این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام به دست میآید.
رابطه ()1-8
که در اینجا:
 :بازده حقوق صاحبان سهام برای شرکت  iدر دوره t؛
 :سود خالص برای شرکت  iدر دوره t؛
کل دارایی برای شرکت  iدر دوره .t
 -9بازده دارایی :این نسبت از تقسیم سود خالص بر کل دارایی به دست میآید.
رابطه ()4-8
که در اینجا:
 :بازده دارایی برای شرکت  iدر دوره t؛
 :سود خالص برای شرکت  iدر دوره t؛
کل دارایی برای شرکت  iدر دوره .t
 -8اندازه شرکت :اندازه شرکت با استفاده از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت اندازهگیری میشود.
1- Gamba and Triantis
2- Value Of Financial Flexibility
3- Capital Expenditure
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مدلهای مورداستفاده برای آزمون فرضیههای پژوهش
مدلهای پژوهش :برای آزمون فرضیههای پژوهشی به ترتیب از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود.
مدل ( )2مربوط به آزمون فرضیه اول

مدل ( )9مربوط به آزمون فرضیه دوم

مدل ( )8مربوط به آزمون فرضیه سوم

که در اینجا:
 :ارزش انعطافپذیری مالی 1شرکت  iدر دوره t؛
 :پرداخت سود نقدی شرکت  iدر دوره t؛
 :وجه نقد و سرمایهگذاریهای کوتاهمدت برای شرکت  iدر دوره t؛
 :کل بدهیها به کل داراییها برای شرکت  iدر دوره t؛
 :سرمایه در گردش شرکت  iدر دوره t؛
 :مخارج سرمایهای شرکت  iدر دوره t؛
 :سود انباشته تقسیم بر کل داراییها برای شرکت  iدر دوره t؛
 :بازده حقوق صاحبان سهام برای شرکت  iدر دوره t؛
 :بازده دارایی شرکت  iدر دوره t؛
 :اندازه شرکت  iدر دوره t؛
 :عرض از مبدأ؛

 :ضریب ثابت متغیرها و

جهت آزمون فرضیه اول این پژوهش ضریب

 :میزان خطای مدل.
در مدل ( )2موردبررسی قرار میگیرد .چنانچه سطح معناداری بدست آمده

برای ضریب متغیر مذکور کمتر از سطح  0/09و قدرمطلق بدست آمده از آزمون (  )tبیشتر از  4باشد ،فرضیه اول مبنی بر بی
معنی یودن پارامتر برآوردی پژوهش رد نخواهد شد.
جهت آزمون فرضیه دوم این پژوهش ضریب در مدل ( )9مورد بررسی قرار میگیرد .چنانچه سطح معناداری بدست آمده
برای ضریب متغیر مذکور کمتر از سطح  0/09و قدرمطلق بدست آمده از آزمون (  )tبیشتر از  4باشد ،فرضیه دوم مبنی بر بی
معنی یودن پارامتر برآوردی پژوهش رد نخواهد شد.
1- Value Of Financial Flexibility
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جهت آزمون فرضیه سوم این پژوهش ضریب در مدل ( )8مورد بررسی قرار میگیرد .چنانچه سطح معناداری بدست آمده
برای ضریب متغیر مذکور کمتر از سطح  0/09و قدرمطلق بدست آمده از آزمون (  )tبیشتر از  4باشد ،فرضیه سوم مبنی بر بی
معنی یودن پارامتر برآوردی پژوهش رد نخواهد شد.
در رابطه با متغیر کنترل نیز اگر سطح معناداری آنها کمتر از سطح  0/09و قدرمطلق بدست آمده از آزمون (  )tبیشتر از 4
باشد ،نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترل بر متغیر وابسته تأثیرگذار میباشند ،ضریب برآوردی برای متغیر کنترل اگر
دارای عالمت مثبت و معنادار باشد بیانگر اثر مستقیم متغیر کنترل بر متغیر وابسته است و ضریب برآوردی منفی و معناداری
برای متغیر کنترل بیانگر اثر معکوس این متغیر بر متغیر وابسته میباشد.
نتایج
در جدول ،4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیرها

 TEبازده

SIZE
اندازه

ROA
بازده

WC
سرمایه در

VOFF
ارزش

شرکت

دارایی

حقوق

گردش

انعطافپذیر

صاحبان

خالص

ی مالی

سهام

 REسود
انباشته

PAYER
 Dسود

LEV
ساختار

نگهداری

سهام

سرمایه

شده

 Cوجه نقد

CAPEX
مخارج
سرمایهای

تقسیمی

میانگین

100364/2

-3/311400

3/026042

4/324362

3/116202

3/120400

3/626623

3/402006

3/346260

3/303020

میانه

63633/33

-3/313333

3/223333

4/333333

3/113333

3/103333

1/333333

3/423333

3/363333

3/313333

ماکزیمم

10020222

3/333333

266/1033

6/243333

3/403333

3/403333

1/333333

0/343333

3/663333

3/003333

مینیمم

-23204401

-3/303333

-02/03333

6/663333

-3/063333

-2/233333

3/333333

3/133333

3/333333

-3/403333

انحراف معیار

.2260030

3/336260

13/22266

3/400004

3/104203

3/261612

3/063442

3/200030

3/306002

3/130012

چولگی

-0/246016

-1/222333

26/33200

3/001000

3/602300

-6/062221

-1/034302

2/213620

2/030262

1/222023

کشیدگی

60/64266

0/626023

462/3044

0/46002

6/400644

66/32266

0/213064

22/20002

13/03004

16/30043

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن
مرکزیت دادههاست  .برای مثال مقدار میانگین برای اندازه شرکت برابر با  8/018034میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها
حول این نقطه تمرکز یافتهاند  .پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها
نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .در بین متغیرها میانگین ارزش انعطافپذیری
مالی کمترین و متغیر بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین میزان پراکندگی را دارا میباشند.
همچنین در جدول ،8نتایج حال از نرمال بودن نیز در جدول  8آورده شده است که نتایج تحقیق نیز حاکی از نرمال بودن داده
هاست.
جدول  :8نتایج آزمون نرمال بودن
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مدل

فرضیهی صفر
()H0

مدل 4

نرمالیتی

4/993389

مدل 8

نرمالیتی

1/890419

آماره چارکو -برا

p-value

نتیجه آزمون

0/413111

 H0تأیید میشود (نرمال میباشد)

0/901104

 H0تأیید میشود (نرمال میباشد)

نتایج آزمون مدل اول
درشرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
 :H0ارزش انعطافپذیری مالی بر سود سهام تقسیمی
تأثیر معناداری ندارد.
 :H1ارزش انعطافپذیری مالی بر سود سهام تقسیمی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری
دارد.

تحلیل آماری بااستفاده از رگرسیون لجستیک
جدول  :2خالصه فرایند
درصد

تعداد داده

100

189

انتخاب شد برای تحلیل

0

0

دادههای ناقص

100
0
100

189
0
189

کلی

دادههای انتخابی

حاالت انتخابنشده
کل

 .منبع :یافتههای تحقیق

جدول  :9جدول طبقهبندی
سود سهام تقسیمی
SPCR
درصد

1/00

0/000

0/000

141

0

0/00

100/0
34/2

808

0

1/00

PAYERDسود
سهام تقسیمی
درصد
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منبع :یافتههای تحقیق
نتایج جدول نشان میدهد که با اطمینان  34/2درصد با استفاده از مجموع متغیرهای مستقل قادریم تغییرات متغیر وابسته
یعنی سود سهام تقسیمی را تبیین کنیم.
جدول  :8تحلیل آزمون با استفاده از روش  foeward stepwiseو استفاده از آزمون اوم نیبوس
ضریب معناداری

درجه آزادی

آزمون چی – دو

0/00

1

378/454

مرحله 1

0/00

4

981/831

مرحله 4

منبع :یافتههای تحقیق
نتایج آزمون اوم نیبوس به بررسی این موضوع میپردازد تا چه اندازه قدرت تبیین و کارایی دارد با توجه به سطح معنیداری
مدل ،برازش مدل قابلقبول بوده و در سطح خطای کمتر از  0/09معنیدار است.
جدول  :1ضرایب تعیین
ضریب تعیین نگلکرک

ضریب تعیین کوکس و اسنل

مرحله

0/889

0/204

1

0/830

0/211

4

منبع :یافتههای تحقیق
جدول  1نشان میدهد که در مرحله  1مقادیر دو آماره برابر با  0/204و  0/889میباشد و بدین معناست که متغیرهای
مستقل توانستهاند بین  20تا  88درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند .در مرحله  4مقادیر دو آماره برابر با  0/211و
 0/830میباشد و بدین معناست که متغیرهای مستقل توانستهاند بین  21تا  83درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند.

جدول  :3آزمون معناداری مدل
ضریب معناداری

درجه آزادی

آزمون چی – دو

مرحله

0/030

3

12/031

1

0/111

3

11/139

4

منبع :یافتههای تحقیق
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جدول  3نشان میدهد که مدل بیانگر برازش کلی مدل است که آزمون  Hosmer and Lemeshowمیباشد ازآنجاکه
مقدار سطح معنیداری باالی  0/09است لذا فرض صفر مبنی بر توضیح قابلقبول دادهها توسط مدل تأیید میشود لذا در
آخرین سطح که مقدار سطح معنیداری  0/111محاسبه شده است نشان میدهد در پایان گام دوم مدل برازش یافتهای وجود
دارد و نتایج حاصله از آن معتبر و قابل استناد است.
جدول  :1قدرت تبیین مدل
درصد صحیح

سطح متغیر وابسته (سود سهام مراحل
تقسیمی)

سود سهام تقسیمی
1

0

88/8

21

34

0

11/8

911

19

1

11/8

PAYERD

مرحله اول

درصد کلی

89/1

22

39

0

13/9

911

1

1

14/3

PAYERD

مرحله دوم

درصد کلی

منبع :یافتههای تحقیق
جدول  1در حقیقت نشان میدهد که دقت کل طبقهبندی سود سهام تقسیمی با متغیرهای مستقل موردبررسی در مرحله اول
 11/8درصد در مرحله دوم  14/3میباشد.
این دقت در مرحله  1با سود سهام تقسیمی سطح صفر  88/8درصد میباشد .برای تحلیل بیشتر یعنی  34نمونه در سود سهام
تقسیمی سطح صفر بهدرستی تفکیک شدهاند و  21نمونه در سطح یک بهاشتباه تفکیک شدهاند همچنین دقت در مرحله 1
سود سهام تقسیمی سطح یک  11/9درصد میباشد برای تحلیل بیشتر یعنی  19نمونه در سود سهام تقسیمی سطح صفر
بهاشتباه تفکیک شدهاند و  911نمونه در سطح یک بهدرستی تفکیک شدهاند.
این دقت در مرحله 4با سود سهام تقسیمی سطح صفر  89/1درصد میباشد .برای تحلیل بیشتر یعنی  39نمونه در سود سهام
تقسیمی سطح صفر بهدرستی تفکیک شدهاند و  22نمونه در سطح یک بهاشتباه تفکیک شدهاند همچنین دقت در مرحله 4
سود سهام تقسیمی یک  13/90درصد میباشد برای تحلیل بیشتر یعنی  1نمونه در سود سهام تقسیمی سطح صفر بهاشتباه
تفکیک شدهاند و  911نمونه در سطح یک بهدرستی تفکیک شدهاند.
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جدول  :10تحلیل آماری متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل و کنترل و ضرایب آنها در رگرسیون
ضریب برآوردی

سطح معناداری

درجه آزادی

آماره

متغیرهای مستقل

0/0000

0/811

1

0/421

VOFF

0/0000

0/801

1

0/481

WC

0/0000

0/488

1

1/240

CAPEX

1/890

0/0000

1

119/831

RE

0/0000

0/898

1

0/404

TE

0/0000

0/004

1

1/882

ROA

0/0000

0/112

1

0/034

SIZE

0/0000

0/281

1

0/949

VOFF

0/0000

0/143

1

0/141

WC

0/0000

0/818

1

1/001

CAPEX

44/214

0/0000

1

38/812

RE

0/0000

0/881

1

0/139

TE

4/818

0/008

1

3/110

ROA

0/0000

0/832

1

0/191

SIZE

مراحل

مرحله یک

مرحله دو

منبع :یافتههای تحقیق
بهمنظور برآورد تأثیر هریک از متغیرهای مستقل و کنترل از رگرسیون استفاده شد .جدول ( )10نتایج برآورد مدل برای
فرضیهها را بهطور خالصه نشان میدهد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل  VOFFارزش انعطافپذیری مالی جدول  10نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین ارزش
انعطافپذیری مالی و سود سهام تقسیمی در سطح خطای  0/09است .زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این
متغیر مستقل تحقیق ،بیشتر از  0/09بهدستآمده است )0/281( .بنابراین میتوان گفت که ارزش انعطافپذیری مالی و سود
سهام تقسیمی در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  WCسرمایه در گردش خالص جدول  10نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین سرمایه در
گردش خالص و سود سهام تقسیمی در سطح خطای  0/09است .زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر
کنترلی تحقیق ،بیشتر از  0/09بهدستآمده است )0/143( .بنابراین میتوان گفت که بین سرمایه در گردش خالص و سود
سهام تقسیمی در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  CAPEXمخارج سرمایهای جدول  10نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین مخارج
سرمایهای و سود سهام تقسیمی در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی
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تحقیق ،بیشتر از  0/09بهدستآمده است )0/818( .بنابراین میتوان گفت که بین مخارج سرمایهای و سود سهام تقسیمی در
سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  REسود انباشته جدول  10نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین سود انباشته و سود سهام
تقسیمی در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از 0/09
بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین سود انباشته و سود سهام تقسیمی در سطح اطمینان  %19رابطه
معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  TEبازده حقوق صاحبان سهام جدول  10نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین بازده حقوق
صاحبان سهام و سود سهام تقسیمی در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر
کنترلی تحقیق ،بیشتر از  0/09بهدستآمده است )0/881( .بنابراین میتوان گفت که بین بازده حقوق صاحبان سهام و سود
سهام تقسیمی در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  ROAبازده دارایی جدول  10نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین بازده دارایی و سود سهام
تقسیمی در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از 0/09
بهدستآمده است )0/008( .بنابراین میتوان گفت که بین بازده دارایی و سود سهام تقسیمی در سطح اطمینان  %19رابطه
معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  SIZEاندازه شرکت جدول  10نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و سود
سهام تقسیمی در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،بیشتر
از  0/09بهدستآمده است )0/832( .بنابراین میتوان گفت که بین اندازه شرکت و سود سهام تقسیمی در سطح اطمینان %19
رابطه معناداری وجود ندارد.
نتایج آزمون مدل دوم
 :H0ارزش انعطافپذیری مالی بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری
ندارد.
 :H1ارزش انعطافپذیری مالی بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری
دارد.
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جدول -11خالصه نتایج آماری آزمون مدل دوم
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری()sig

VIF

( Cعرض از مبدأ)

0/202389

0/032030

2/319419

0/0000

NA

 VOFFارزش انعطافپذیری مالی

1/088318-

0/281208

4/818934-

0/0183

1/009384

 WCسرمایه در گردش خالص

0/0000

0/0000

2/028919-

0/0001

1/120829

 CAPEXمخارج سرمایهای

0/130832-

0/081444

2/328401-

0/0000

1/018449

 REسود انباشته

0/388911-

0/028181

13/81198-

0/0000

4/048038

 TEبازده حقوق صاحبان سهام

0/001001

0/000881

4/113884

0/0043

1/004928

 ROAبازده دارایی

0/028329

0/091029

0/393199

0/8108

4/149881

 SIZEاندازه شرکت

0/094138

0/018988

8/109211

0/0001

1/041112

آماره  Fفیشر(سطح معنیداری)

840/9109
()0/0000

آماره دوربین واتسن

1/8042

ضریب تعیین

0/1998

ضریب تعیین تعدیلشده

0/1941

تعیین وجود هم خطی چندگانه:1
هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر م ستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .اگر هم خطی در
یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است باوجود
2
باال بودن  ، Rمدل از اعتبار باالیی برخوردار نباشد .با توجه به ستون آخر جدول شماره  11مقدار  VIFبرای کلیه متغیرهای
مستقل کمتر از  )VIF<10( 10میباشد؛ بنابراین بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد .لذا مدل برازش شده دارای
اعتبار میباشد .همچنین قبل از آزمون فرضیه پژوهش براساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود.
بدین منظور برای بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده (،)0/0000
میتوان ادعا نمود که مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود،
حدود  19درصد از تغییرات در م تغیر وابسته مدل توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.
ضریب برآوردی متغیر مستقل  VOFFارزش انعطافپذیری مالی جدول  11نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین ارزش
انعطافپذیری مالی و ساختار سرمایه در سطح خطای  0/09است .زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر
مستقل تحقیق ،کمتر از  0/09بهدستآمده است )0/0183( .بنابراین میتوان گفت که بین ارزش انعطافپذیری مالی و ساختار
سرمایه در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود دارد.

1- Multicollinearity
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ضریب برآوردی متغیر کنترلی  WCسرمایه در گردش خالص جدول  11نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین سرمایه در
گردش خالص و ساختار سرمایه در سطح خطای  0/09است .زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی
تحقیق ،کمتر از  0/09بهدستآمده است )0/0001( .بنابراین میتوان گفت که بین سرمایه در گردش خالص و ساختار سرمایه
در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  CAPEXمخارج سرمایهای جدول  11نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین مخارج سرمایهای
و ساختار سرمایه در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر
از  0/09بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین مخارج سرمایهای و ساختار سرمایه در سطح اطمینان
 %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  REسود انباشته جدول  18-2نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین سود انباشته و ساختار
سرمایه در سطح خطای  0/09است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از 0/09
بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین سود انباشته و ساختار سرمایه در سطح اطمینان  %19رابطه
معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  TEبازده حقوق صاحبان سهام جدول  11نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین بازده حقوق
صاحبان سهام و ساختار سرمایه در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی
تحقیق ،کمتر از  0/09بهدستآمده است )0/0043( .بنابراین میتوان گفت که بین بازده حقوق صاحبان سهام و ساختار
سرمایه در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  ROAبازده دارایی جدول  11نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین بازده دارایی و
ساختار سرمایه در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،بیشتر
از  0/09بهدستآمده است )0/8108( .بنابراین میتوان گفت که بین بازده دارایی و ساختار سرمایه در سطح اطمینان %19
رابطه معناداری وجود ندارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  SIZEاندازه شرکت جدول  18-2نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و ساختار
سرمایه در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از 0/09
بهدستآمده است )0/0001( .بنابراین میتوان گفت که بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه در سطح اطمینان  %19رابطه
معناداری وجود دارد.
سرانجام عدم خودهمبستگی باقیماندهها از طریق آزمون دوربین – واتسون موردبررسی قرار گرفته است .ضریب دوربین –
واتسون بین اعداد  1/9تا  4/9نشاندهنده نبودن خودهمبستگی باقیماندهها میباشد (.)1/8042
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متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری()sig

VIF

( Cعرض از مبدأ)

0/004901-

0/041314

0/038142-

0/1881

------

 VOFFارزش انعطافپذیری مالی

0/191310

0/184148

2/881822

0/0000

1/009384

 WCسرمایه در گردش خالص

0/0000

0/0000

2/381901

0/0000

1/120829

 CAPEXمخارج سرمایهای

0/082428-

0/001114

2/181319-

0/0000

1/018449

 REسود انباشته

0/048101

0/002102

9/348112

0/0000

4/048038

 TEبازده حقوق صاحبان سهام

0/0000189

0/0000142

9/113120

0/0000

1/004928

 ROAبازده دارایی

0/091218

0/011300

2/884482

0/0000

4/149881

 SIZEاندازه شرکت

0/011048

0/002390

4/418048

0/0482

1/041112

آماره  Fفیشر(سطح معنیداری)

14/1914
()0/0000

آماره دوربین واتسن

4/0311

ضریب تعیین

0/1811

ضریب تعیین تعدیلشده

0/8114

نتایج آزمون مدل سوم
 :H0ارزش انعطافپذیری مالی بر وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
معناداری ندارد.
 :H1ارزش انعطافپذیری مالی بر وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
معناداری دارد.

جدول  :14خالصه نتایج آماری آزمون مدل سوم

تعیین وجود هم خطی چندگانه:
هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .اگر هم خطی در
یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است باوجود
2

باال بودن  ، Rمدل از اعتبار باالیی برخوردار نباشد .با توجه به ستون آخر جدول شماره  14مقدار  VIFبرای کلیه متغیرهای
مستقل کمتر از  )VIF<10( 10میباشد؛ بنابراین بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد .لذا مدل برازش شده دارای
اعتبار میباشد .همچنین قبل از آزمون فرضیه پژوهش براساس نتایج بهدستآمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود.
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بدین منظور برای بررسی معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه بهاحتمال آماره  Fمحاسبهشده (،)0/0000
میتوان ادعا نمود که مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود،
حدود  18درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.
ضریب برآوردی متغیر مستقل  VOFFارزش انعطافپذیری مالی جدول  14نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین ارزش
انعطافپذیری مالی و وجه نقد نگهداری شده در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این
متغیر مستقل تحقیق ،کمتر از  0/09بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین ارزش انعطافپذیری مالی و
وجه نقد نگهداری شده در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  WCسرمایه در گردش خالص جدول  14نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین سرمایه در
گردش خالص و وجه نقد نگهداری شده در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر
کنترلی تحقیق ،کمتر از  0/09بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین سرمایه در گردش خالص و وجه
نقد نگهداری شده در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  CAPEXمخارج سرمایهای جدول  14نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین مخارج سرمایهای
و وجه نقد نگهداری شده در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی
تحقیق ،کمتر از  0/09بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین مخارج سرمایهای و وجه نقد نگهداری شده
در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  REسود انباشته جدول  14نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین سود انباشته و وجه نقد
نگهداری شده در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از
 0/09بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین سود انباشته و وجه نقد نگهداری شده در سطح اطمینان
 %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  TEبازده حقوق صاحبان سهام جدول  12-2نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین بازده حقوق
صاحبان سهام و وجه نقد نگهداری شده در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر
کنترلی تحقیق ،کمتر از  0/09بهدستآمده است )0/00000( .بنابراین میتوان گفت که بین بازده حقوق صاحبان سهام و وجه
نقد نگهداری شده در سطح اطمینان  %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  ROAبازده دارایی جدول  12-2نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین بازده دارایی و وجه نقد
نگهداری شده در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبهشده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از
 0/09بهدستآمده است )0/0000( .بنابراین میتوان گفت که بین بازده دارایی و وجه نقد نگهداری شده در سطح اطمینان
 %19رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی  SIZEاندازه شرکت جدول  14نشاندهنده وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و وجه نقد
نگهداری شده در سطح خطای  0/09است؛ زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از
 0/09بهدستآمده است )0/0482( .بنابراین میتوان گفت که بین اندازه شرکت و وجه نقد نگهداری شده در سطح اطمینان
 %19رابطه معناداری وجود دارد.
سرانجام عدم خودهمبستگی باقیماندهها از طریق آزمون دوربین – واتسون موردبررسی قرار گرفته است  .ضریب دوربین –
واتسون بین اعداد  1/9تا  4/9نشاندهنده نبودن خودهمبستگی باقیماندهها میباشد( .)4/0311
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جدول  :18نتایج آزمون فرضیات پژوهش
فرضیات

شرح فرضیه

نتیجهگیری

فرضیه اول

ارزش انعطافپذیری مالی بر سود سهام تقسیمی تأثیرگذار میباشد.

عدمتأیید فرضیه

فرضیه دوم

ارزش انعطافپذیری مالی بر ساختار سرمایه تأثیرگذار میباشد.

تأیید فرضیه

فرضیه سوم

ارزش انعطافپذیری مالی بر وجه نقد نگهداری شده تأثیرگذار میباشد.

تأیید فرضیه

بحث و نتیجه گیری
 تحلیل نتیجهی فرضیه اولدر این فرضیه تأثیر ارزش انعطافپذیری مالی بر سود سهام تقسیمی موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که ارزش
انعطافپذیری مالی بر سود سهام تقسیمی تأثیر معناداری ندارد .به این معنی که ارزش باال (پایین) انعطافپذیری مالی
شرکتها ،بهصورت قابلتوجهی سود سهام تقسیمی افزایش (کاهش) نخواهد داد .نتیجه کلی بهدستآمده از این فرضیه در
مقایسه با نتیجه بهدستآمده از پژوهش راپ و همکاران ( )4012و کینگ وارا ( )4019مطابقت ندارد .در ایران نیز تحقیق در
این رابطه صورت نگرفته است .سود نقدی هر سهم بهواسطهی عینیت و ملموس بودن ،برای دارندهی سهام بهعنوان یکی از
منابع ایجاد نقدینگی افراد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .این مسئله نزد مدیران شرکتها نیز دارای اهمیت بوده ،ازاینرو
بخشی از توان و توجه مدیران شرکتها معطوف به چگونگی تقسیم سود میباشد؛ اما مسئلهی اصلی ،ریشهیابی دالیل اتخاذ
یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکتها است .در یک بازار بدون محدودیت معامالتی ،سرمایهگذاران عقالیی با نیاز
نقدشوندگی میتوانند بین سود نقدی و فروش سهم خود بدون هزینه انتخاب کنند؛ اما در بازارهایی با محدودیتهای
معامالتی ،سهامی که سود نقدی پرداخت میکند ،به سهامداران این اختیار را میدهد در صورت نیاز به نقدینگی با کمترین
میزان معاملهی سهام ،از هزینههای معامالتی پرهیز کنند .درنتیجه سهامداران با نیاز جاری یا آتی به نقدشوندگی ،بهاحتمال
سهام با پرداخت سود نقدی را ترجیح میدهند .این ترجیح بهطور مستقیم با سطح محدودیتهای معامالتی رابطه دارد؛
بهگونهای که سهام با محدودیت معامالتی باالتر (پایینتر) نیازمند پرداخت سود نقدی بیشتر (کمتر) است .بازار بورس ایران نیز
از آن دسته بازارهایی است که محدودیتهای معامالتی دارد و یک بازار ناکار محسوب میگردد .بر این اساس پرداخت سود
نقدی اهمیت باالیی برای سهامداران دارد و مدیران سعی میکنند که تصمیمات و سیاستهایی که اتخاذ میکنند بهصورت
قابلتوجه ،سود سهام تقسیمی را تحت تأثیر قرار ندهند .به این دلیل میتواند عنوان نمود که انعطافپذیری مالی نمیتواند سود
سهام تقسیمی را بهصورت قابلتوجه تحت تأثیر قرار دهد .در فرضیه دوم تأثیر ارزش انعطافپذیری مالی بر ساختار سرمایه
موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که ارزش انعطافپذیری مالی بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارد .با توجه به
اینکه ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی است ،تأثیرگذاری ارزش انعطافپذیری مالی بر ساختار سرمایه نیز منفی میباشد.
یکی از مهمترین مواردی که شرکتها با آن روبرو هستند ،تأمین وجوه نقد موردنیاز برای فعالیتهای جاری و عملیاتی و نیز
پروژههای سرمایهگذاری و توسعهای میباشد .تأمین وجوه میتواند از محل منابع داخلی شرکت یا با صدور سهام و یا استقراض
صورت گیرد .تأمین مالی توسط هر یک از منابع مالی فوق تأثیرات بسیار متفاوتی بر ریسک و بازده سرمایهگذاران و ارزش
شرکت خواهد داشت و تعهدات متفاوتی را بر شرکت تحمیل مینماید .تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکتها معموالً
بلندمدت میباشد و چندین دوره مالی را تحت تأثیر قرار میدهد و گروههای مختلف ذینفعان شرکت را به اشکال مختلف متأثر
میسازد .همچنین از طرفی با توجه به عدم وجود اطالعات مناسب و مطمئن در خصوص آینده و نیز رویدادهای غیرمنتظره در
مورد آینده ،تصمیمات اتخاذ شده توسط شرکتها در شرایط اطمینان کامل نیست و نمیتوان در خصوص کسب بازده قطعی و
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بازپرداخت منابع تأمینشده ،اطمینان داشت؛ بنابراین مدیران شرکتها که مسئول کسب بازده موردنظر ذینفعان مختلف بهویژه
سرمایهگذاران و ذینفعان شرکت هستند ،سعی مینمایند تا به نحوی در برابر حوادث و اتفاقات احتمالی آینده ایمن شوند و
خود را در برابر موارد پیشبینینشده پوشش داده و مصون نگه دارند و به عبارتی سعی میکنند که انعطافپذیری مالی و ارزش
انعطافپذیری مالی را افزایش دهند و منابع مالی کمتری نیاز داشته باشند .درواقع نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان میدهد که
بین ارزش انعطافپذیری مالی و نسبت بدهی رابطه منفی برقرار است و هرچه انعطافپذیری مالی بیشتر باشد نسبت بدهی
کمتر خواهد بود و درواقع این رابطه بیان میکند که با افزایش انعطافپذیری مالی شرکت؛ میزان تأمین منابع شرکت از محل
تسهیالت و بدهی کمتر خواهد شد .درواقع میتوان از این رابطه نتیجه گرفت شرکتها به تأمین مالی داخلی بیشتر توجه دارند
و هرچه ارزش انعطافپذیری مالی شرکت بیشتر باشد سعی دارند منابع مالی موردنیاز را از داخل شرکت تأمین نمایند که با
تئوری ترجیحی یا سلسله مراتبی مطابقت دارد .نتیجه کلی بهدستآمده از این فرضیه در مقایسه با نتیجه بهدستآمده از
پژوهشهای بشیری ( ،)1833بیون ( ،)4003گامبا و تریانتیس ( ،)4003مارچیکا و مورا ( ،)4010راپ و همکاران ()4012
مطابقت دارد همچنین در فرضیه سوم تأثیرگذاری ارزش انعطافپذیری مالی بر وجه نقد نگهداری شده موردبررسی قرار گرفت.
نتایج نشاندهنده تأثیرگذاری ارزش انعطافپذیری مالی بر وجه نقد نگهداری شده میباشد .با توجه به اینکه ضریب برآوردی
متغیر مستقل (ارزش انعطافپذیری مالی) مثبت است ،تأثیرگذاری ارزش انعطافپذیری مالی بر وجه نقد نگهداری شده نیز
مثبت میباشد .امروزه وجه نقد بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر موردتوجه تمامی شرکتها و مؤسسات قرار دارد .وجه نقد
بهمثابه خون برای بدن انسان است که در صورت نبود آن شرکتها قادر به ادامه حیات اقتصادی خود نیستند .در حال حاضر
تصمیمگیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکتها تبدیل به یکی از عوامل قابلتوجه در ادبیات تأمین مالی شده است.
بااینوجود نگهداری وجه نقد هزینههای خاص خود را به همراه دارد ،نگهداری زیاد وجه نقد توسط شرکتها ،میتواند منجر به
شکلگیری تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران شود که این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و
باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود .سرمایهگذاران به وجه نقد توجه خاصی دارند یعنی هر چه شرکت دارای وجه
نقد بیشتری باشد میتوان انتظار داشت دارای انعطافپذیری بیشتری باشد؛ بنابراین شرکتهایی که دارای ارزش انعطافپذیری
مالی باالیی هستند ،سعی در نگهداری وجوه نقد بیشتری هستند .نتیجه کلی بهدستآمده از این فرضیه در مقایسه با نتیجه
بهدستآمده از پژوهش گامبا و تریانتیس و راپ و همکاران ( )4012مطابقت دارد.
در انتها پیشنهاد می شود با توجه به اینکه در اقتصاد امروز شرکتها بایستی ازهر فرصتی سرمایهگذاری و کسب سود استفاده
نمایند لذا شرکتهایی که دارای انعطافپذیری بیشتری باشند قادر خواهند بود نقدینگی خود را در آینده افزایش دهند لذا ،به
مؤسسات تحلیلگری توصیه میشود شرکتها را ازنظر انعطافپذیری رتبهبندی نمایند تا هم بر شفافیت بازار افزوده شود و هم
سرمایهگذاران بازار سرمایه بتوانند با اتکا بر آنها تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند.
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