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  :چکیده

-انعطاف. و سیستم مالی است پذیري مالیي انعطافآگاهی درباره ترین موضوعات در بازار سرمایهیکی از مهم

جهت تجهیز منابع مالی در پاسخ به احتماالت آتی نامشخص  الزم  ظرفیت ایجاد نموده،مزیت رقابتی  پذیري مالی
اگر بازار مالی کامل باشد نیاز  .انعطاف پذیري یک حلقه گم شده در تئوري هاي موجود است. را فراهم می آورد

  .ایفا می نمایدگیري نقشی حیاتی در تصمیمنیز  هاي مالی سیستمزمینه در این .به انعطاف پذیري مالی وجود ندارد

وجود داري و سیستم مالی ارتباط معنی پذیري مالیآیا بین انعطاف نمائیمبررسی  هدف آن است که مطالعهدر این 
پذیرفته شده در  هاي شرکتشرکت از بین  109انتخاب  حاضر با به این هدف، پژوهش یابی دستبراي  ؟دارد

این تحقیق،  مدلدر . صورت پذیرفته است 1388الی  1382 هاي سالزمانی  ي دوره طیدار تهران بورس اوراق بها
عنوان اندازه شرکت به و شده داري نگهه نقد ومستقل، وجمالی متغیر وابسته، سیستم مالی متغیر  پذیري انعطاف

از ضریب همبستگی و  هاي فرضیهو آزمون  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل   .اندمتغیرهاي کنترلی در نظر گرفته شده 
ري مالی و پذیانعطاف نبی دار معنی ي رابطهنتایج حاصل بیانگر وجود . متغیره استفاده نمودیممدل رگرسیون چند 

  . باشد می سیستم مالی

  

.بازار محور مالی سیستمبانک محور،  مالی سیستم، سیستم مالیمالی،  پذیري انعطاف: کلیدي هاي واژه
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Abstract: 

One of the most important subjects in the market of investment is to have the knowledge about the 
financial flexibility and financial system. Under the resource-based view of the firm, financial 
flexibility as a firm's resource, confers competitive advantage and is a firm's capacity to mobilize 
its financial resource in response to uncertain future contingencies. Financial flexibility can be an 
important “missing link” in existing theories. If capital markets are perfect then there is no need 
for financial flexibility.   Especially financial system  has vital role in decision making.  

In this research, we are going to show whether there is a meaningful relation between financial 
flexibility and financial system. To achieve this goal we have selected 109 corporation from tehran 
stock exchange  from 1382 to 1388. In the model of this study we are going to test whether there is 
a meaningful relation between financial flexibility and financial system that financial flexibility is 
independent variable, financial system is dependent variable, cash holdings and firm size are 
control variables. To statistical analysis and for testing hypothesis we use coefficient of correlation 
and multiple regression model. We find out that there is a significant relatinship between financial 
flexibility and financial system . Our findings show that there is an inverted- U relation between 
financial flexibility and financial system. In conclusion market- based financial system is growing 
financial flexibility 

 

Keywords: Financial flexibility, Financial system, Bank-based Financial system, Market-
based Financial system. 
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  همقدم .1

عواملی نظیر افزایش . مدیریت است هاي سیاستو  ها تئورياز موضوعات با اهمیت در  پذیري انعطاف             
که می باشند ناشی از تغییرات سریع محیط و ظهور بازارهاي بسیار رقابتی، همگی مؤید آن  نوسانات، ها هزینه

خواهند بازار، موفقیت و حتی حیات خود را به خطر  بدون داشتن توانایی انطباق سریع با تغییرات ها شرکت
  . انداخت

 و تحوالت تغییر ایجاد قابلیت نظر از سودآور گذاري سرمایه هاي پروژه خاص هاي جذابیت وجود با            

سرمایه گذاري  راه بر سر مانعی همواره ها پروژه این شکست و موفقیت عدم از ترس ،ها سازمان در فراوان مثبت
 به شباهتی هیچ و کرده تغییر بنیادین شکلی به ها سازمان امروز، کار و کسب دنیاي در. بشمار می روند

  . شوند جایگزین تر یادگیرنده هموارتر و ،تر منعطف ساختارهاي با باید ها سازمان و لذاندارند سنتی هاي سازمان

 در ء مناسب چنین نقشیایفا دلیل به و ایفا می نمایند اقتصادي رشد و توسعه در مهمی نقش مالی سیستم            
 و اندازها پس افزایش نیز و مالی تأمین هاي هزینه کاهش از طریق اقتصاد، هاي بخش به همه منابع تخصیص

 سیستم واقع در .را به عهده گیرند اقتصادي مدت بلند رشد از اي عمده سهمتالش دارند  ،ها آن از کارا استفاده
منابع،  تخصیص از طریق مبادالت توسعه و اطالعاتی جریانبهبود  منظور به مدرن اقتصادهاي سکه دوم روي مالی
و به  قراردادها و خدمات ، تجارت تسهیل و ریسک مدیریت تسهیل ،ها شرکت بر نظارت ،اندازها پس آوري جمع

 کمک اقتصاديرشد  به طریق این از و گردد می تلقی فناورانه ابداعات گسترشو سرمایه انباشت دنبال آن
  .)83، 1388راستی، محمد، ( نماید می

 يتفکر کشور یک اقتصادي عملکردهاي بر مالی توسعه سطح آثار پیرامون اندیشه که است ذکر شایان
مورد  مالی و توسعه اقتصادي رشد میان ارتباط نیز تجربی مطالعات از بسیاريدر  ومحسوب نمی شود  جدید

  1.)1969،  گلد اسمیت( بررسی قرار گرفته است

زمینه را براي  تواند میو سیستم مالی،  مالی پذیري انعطافارتباط بین  زمان همبررسی  بنابراین
سیستم مالی جهت  بهبود همچنین و معین بهینه در شرایط غیر منتظره با حداقل ریسک و بازده هاي گیري تصمیم
  . آوردمؤثر فراهم  وکارا  به گونه اي ها فعالیتانجام 

  

  

                                                             
1. Goldsmith  
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  هبیان مسئل .2

منابع مالی خود را در  تواند میاز ظرفیت یک شرکت است که  اي درجهمالی به عنوان  پذیري انعطاف
توانایی  گربیانمالی  پذیري انعطاف. تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند نمایدواکنشی تجهیز  هاي فعالیتجهت 

به معنی میزان توانایی شرکت در تطبیق ساختار سرمایه با  و یک شرکت جهت رویارویی با اتفاقات آتی است
 هاي گذاري سرمایهشرکت باید هرزمان که نیاز به وجوه الزم براي . باشد مینیازهاي احتمالی ناشی از تغییر  شرایط 

باید به اندازه کافی برنامه مالی شرکت . مین مالی نمایدبتواند تأ اي هزینهو  خیرسودآور دارد بدون هرگونه تأ
عملیاتی شرکت و  مشی خطسرمایه را به تناسب  رباشد تا هرزمان که بخواهد بتواند ترکیب ساختا پذیر انعطاف

ه با هزمان مواجقادرند تا از فشارهاي مالی در يپذیر انعطافداراي توانایی  هاي شرکت. نیازهاي خود تغییر دهد
 نمایندسودآور فراهم  هاي فرصتمدن آ وجود بهزمان  را در گذاري سرمایهمنفی اجتناب کنند و وجوه  هاي شوك

  .)1389خدایی وله زاقرد و تیموري، (

و تجدید ساختار  یابی دستمالی را توانایی یک شرکت جهت  پذیري انعطاف ،1)2005(گامبا و تریانتیس 
مفاهیم نظري استانداردهاي حسابرسی ایران،  بر اساس.نموده اندتعریف   اي اندك با هزینه اش مالی تأمین

موثر جهت تغییر میزان و زمان  یاقدام در انجاممالی عبارت است از توانایی واحد تجاري  پذیري انعطاف
. منتظره واکنش نشان دهد غیر هاي فرصتکه واحد تجاري بتواند در قبال رویدادها و  اي گونهنقدي، به  هاي جریان

به خوبی بهره گیرد و  گذاري سرمایهغیرمنتظره  هاي فرصتتا از  سازد میمالی واحد تجاري را قادر  پذیري انعطاف
کاهش غیرمنتظره در تقاضا براي محصوالت تولیدي  دلیل به مثالًنقدي حاصل از عملیات  هاي جریاندر دورانی که 

  . منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد تماالًاحواحد تجاري در سطح پایین و 

 گذاري سرمایهآن در باال بردن توانایی  تأثیرمالی و  پذیري انعطافشناخت کمی در مورد  که اینبا توجه به 
به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این  چنین هم. در تالش است تا این خأل را پر نماید مقاله وجود دارد، لذا این

ندرت بررسی و ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان آن نیز به مالی معموالً پذیري انعطافواژه، قضاوت در مورد 
از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت بر مشکالت نقدینگی  اي عمدهبخش  که جائیآناز . شود می گیري اندازه

مالی با توجه به تعریف اول، تغییرات  پذیري انعطافشاخص مرتبط با  بررسی د دارد، لذا در اینحد تجاري تأکیوا
  . نقدینگی شرکت طی سال مالی در نظر گرفته شده است

شود که بازار محوري  گاه به اشتباه بازار محوري را مترادف با مشتري محوري دانسته و چنین برداشت می
دست  تري را به که بازار محوري فراتر از مشتري محوري بوده و دیدگاه جامع حال آن. همان مشتري محوري است

کار ببندد به نحوي که  ازهاي مشتري را بهاي از نی هاي مبتنی بر بازار محوري باید تعریف گسترده شرکت. دهد می
                                                             

1. Gamba and Triantis 
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ها متعهد به شناخت و درك نیازهاي اظهارنشده مشتریان خود و  این شرکت. ها نیز شود شامل نیازهاي پنهان آن
  باشند آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات بازار می هاي رقبایشان از طریق جمع ریزي ها و برنامه توانایی

گونه تعریف  بازار محوري را این 1تر نارور و اسلی. مختلفی ارائه شده استبراي بازار محوري تعاریف 
  :کنند می

تر براي  پردازد که براي ایجاد ارزش بیش فرهنگ سازمانی که به صورت بسیار کارا و اثر بخش به خلق رفتارهایی می«
  .».اند مشتریان و در نتیجه ارتقاي عملکرد بازرگانی شرکت الزم و ضروري

  . شود میسیستم مالی به دو سیستم بانک محور و بازار محور تقسیم در بسیاري از مطالعات 

پس اندازها،  آوري جمعدر این سیستم مالی، بانک نقش هدایت کننده در : سیستم بانک محور هاي ویژگی
و تهیه  ها کتشرمدیران  گذاري سرمایه هاي گیري تصمیمتخصیص سرمایه و منابع مالی، نظارت و سرپرستی بر 

  . کند میمدیریت ریسک ایفا  هاي راه

در  ها بانکاوراق بهادار مشارکت اساسی با  بازارهايدر این سیستم مالی، : سیستم بازار محور هاي ویژگی
  . و تسهیل مدیریت ریسک دارند ها شرکت، اعمال نظارت بر ها بنگاهمردم به  اندازهاي پسانتقال 

و  پذیري مالیین انعطافآیا ب «: به این سوال پاسخ دهیم کهتا بر اساس مدل زیر بر آن شدیم مطالعهلذا در این 
 »داري وجود دارد؟ها ارتباط معنیسیستم مالی شرکت

  وابسته و مستقلنگاره ارتباط بین متغیر

  

  

  

  

  

  

                                                             
1. Narver, J. C., Salter, S. F. 

 

 )A(سیستم مالی 

 )C( پذیري مالی انعطاف
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  تحقیقي و پیشینه يمبانی نظر .3

، در گرو گیرند یثروت سهامداران م یشافزا ینهها در زم شرکت ییاجرا یرانکه سهامداران و مد یماتیتصم
شرکت  یمال يها کوتاه مدت و بلندمدت، برنامه هاي بینی یشآنان با پ. دارند یندهآ یعاست که از وقا هایی بینی یشپ

در  یول. آورند یها را به اجرا در م ها، آن برنامه ینو تدو یهها پس از ته شرکت یناست که ا یهیبد. کنند یم یهرا ته
 و در یک بازنگري مجددا آن را مورد، نمودهنظر یدها تجد ، در آن برنامهیدجد یعصورت روبرو شدن با وقا

  ).1377جهانخانی؛ پارساییان، ( قرار می دهند یابیارز

 ایفا آیندهدر  گذاري سرمایه خصوص در مدیران ساختن توانمند در مهمی نقش مالی پذیريانعطاف

 از استفاده با هدف پذیري انعطاف حفظ ها را به شرکت ،سرمایه بازار و ابهامات موجود در مشکالت. کند می

 ها شرکت بدهی از ناشی تهدیداتچگونه  که داد نشان ،1)1977(  میرز .تاس نموده وادار سودآور هاي فرصت

 سهامداران و مدیران که هنگامی .شودمحسوب  سودآور  هاي فرصت از  استفاده ی در جهت مانع  است ممکن

 و شده بازار در ها شرکت موفقیت به منجر منابع بهینه تحصیل می باشند ها فرصت این از استفاده به مند عالقه
 مند بهره بازار در فعالیت مزایاي از و نموده دنبال موفقیت با را بازار هاي فرصت توانند می طریق این از ها شرکت

  .دشون

را مورد  ها روي انتخاب ساختار سرمایه شرکت بر ي مالیریپذ انعطاف، اثر 2)2006(فاول کندر و وانگ
 داند یمبازده سهام غیر عادي  کسب، ارزش نهایی وجه نقد را ناشی از ات آناننتایج  تحقیق. نده امطالعه قرار داد

  .حاصل شده استکه به علت تغییرات در وجه نقد و اهرم 

 تحقیق گذاري سرمایه تصمیمات و مالی پذیري انعطاف خصوص ارتباط ، در3)2007(مورا  و مارچیکا

عبارت  به. دارد وجود گذاري سرمایه و مالی پذیري انعطاف بین قوي يا رابطه که نتیجه رسیدند این به و اند کرده
توانایی از مالی،  پذیري انعطاف داراي هاي پایین، شرکت یاهرم گذاري با درجه تسیاس دوره یک از بعد دیگر

  .برخوردار بوده اند خود اي سرمایه مخارج انجام براي بیشتري

در این تحقیق . ه استاهرم را بررسی نمود استفاده از و مالی پذیري انعطاف ، ارتباط4)2010(کالرك 
 دهنده نشاننتایج این تحقیق . نده ا، از اهمیت باالیی برخوردار بودتعریف شدهبر اساس متغیرهاي  یابزارهاي اهرم

  .ه استبودبکار گرفته شده ي مالی و وجه نقد با اهرم ریپذ انعطافي منفی بین یک رابطه

                                                             
1. Myers 
2. Faulkender and wang  
3. Marchica and mura  
4. Clark  
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در این . نمودپذیري مالی و تصمیمات ساختار سرمایه را بررسی  ، ارتباط بین انعطاف1)2011(سوکو بیون 
 .هاي بالغ تقسیم نمود هاي در حال توسعه و شرکت هاي توسعه یافته، شرکت ها را به سه دسته شرکت تحقیق شرکت

 مخارج ناشی از پذیري مالی وجود دارد و منافع و  ي معکوسی بین اهرم و انعطافنتایج تحقیق نشان داد که رابطه
  . دهد ها را تحت تأثیر قرار می شرکت پذیري مالی، تصمیمات ساختار سرمایه انعطاف

 سیستم نوع و مالیبندي توسعه  بندي و رتبه تعیین سطح«اي با عنوان  در مقاله 1388محمد راستی در سال 
 بخش یافتگیتوسعه بنديرتبه و بندي سطحبه بررسی وضعیت » هشت دي گروه عضو میان کشورهاي در مالی
 مورد هشت دي گروه نام اي به منطقه مهم هاي نامه موافقت از یکی اعضاي مالی سیستم همچنین نوع و مالی

 نامناسب بر وضعیت عالوه که است مطلب این نشانگر تحقیق این هاي یافته .گیرد می قرار مطالعه و بررسی
 هاي وجود نابرابري نیز و جهان کل با مقایسه در مالی بخش یافتگی توسعه در هشت دي گروه عضو کشورهاي

میان  در نیز ایران کشور مالی توسعه وضعیت متأسفانه این گروه، درون در مالی یافتگیتوسعه سطح در گسترده
  .است ششم رتبه داراي و نامناسب گروه این کشورهاي

هاي  اي از تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط بازار محوري و عملکرد شرکت در آمریکا در سال خالصه
ي مثبت و روشن بین دو عامل ، حاکی از رابطه3، پلهام2، جاوورسکی، کوهلیتر و اسلی توسط نارور 1998تا  1990

هاي چون نرخ  گیري عملکرد در این مطالعات شامل مؤلفه الزم به ذکر است که معیارهاي اندازه. باشد مذکور می
  .باشد بازگشت سرمایه، رشد فروش و سهم بازار می

  تحقیق  فرضیه. 4

در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده  يها شرکتدر  مالیمالی و سیستم  يریپذ انعطاف نیب: اول هیفرض
  .وجود دارد يداریمعن يتهران، رابطه

  روش شناسی و روش اجراي تحقیق. 5

  . سیستم مالیو  یمال یريپذ انعطاف ینب يشناخت رابطه: یموضوعقلمرو 

  . اند شده يآور جمع 1388الی  1382ی زماناین تحقیق طی دوره  يها داده: یزمانقلمرو 

نقدینگی بخش خصوصی به منظور  و اندازها پس محل تمرکزاز سویی  بورس اوراق بهادار، :یمکانقلمرو 
مطمئنی است که دارندگان  از سویی دیگر مکان رسمی و بلندمدت است و يگذار هیسرما يها پروژهمالی  نیتأم

                                                             
1. Soku Byoun  
2. Jaworski, B. J. and Kohli 
3.pelham 
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به  ها شرکتدر  يگذار هیسرماوجوه مازاد خود را براي  ایمن، در آن محل مناسب و توانند یمراکد  ياندازها پس
بورس اوراق بهادار تهران  در شده  رفتهیپذي ها شرکتلذا  ؛)1389، و همکاران نویدي، حمیدرضا( ندازنداکار 

  .دهد یم لیپژوهش را تشک نیا یقلمرو مکان
  :اند مورد مالحظه قرار گرفته زیر ها نکاتدر انتخاب شرکت

 . هاي انتخاب شده، منتهی به پایان اسفند هر سال است سال مالی شرکت .1

ي  هـاي مـالی مجـدد ارائـه شـده      هـاي انتخـابی، از صـورت    هاي مالی سـال  در صورت ارائه مجدد صورت .2
 . سنوات یاد شده، استفاده گردیده است

 ).ها و مؤسسات مالی حذف شدندگذاري، بانکهاي سرمایهشرکت(ها تولیدي باشند شرکت .3

 .گذاري نداشته باشندگري و سرمایهها منفی نبوده و فعالیت واسطهحقوق صاحبان سهام آن .4

میان  ي رابطه به تبیین متغیره است که دهمبستگی چن) غیر آزمایشی(این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی 
تعریف شده در مدل متغیرهاي  يدو به دو يبررسی رابطه، هدف . مورد نظر می پردازدمتغیرها بر اساس هدف 

  تاکید مدل رگرسیون چند متغیره داري معنی واستفاده از آزمون همبستگی  نیز بر روش تحقیق .می باشد مفروض 

   .دارد

. و کار دارد سر ها شرکتواقعی  هاي دادهبوده و با  اي رابطههمبستگی  صورت بهروش انجام پژوهش 
 سایتدر  دسترسیبه منابع قابل  چنین همو  ها کتابخانهاطالعات از منابع و مجالت موجود در  گردآوريجهت 

هاي خام مورد نیاز از طریق نرم افزارها و از طریق  اطالعات و داده .مراجعه شده است المللی بینو  داخلیمجالت 
هاي فشرده منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار  ر لوحها که د هاي مالی شرکت مراجعه مستقیم به صورت

  .شود آوري می است جمع ها موجود هاي مربوط به شرکت تهران و سایت

  و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه. 6

وجود یا عدم وجود  بتداا ها آنیا عدم رد  رد انجام آزمون هاي مربوط به  و  هیفرض لیتحل و هیتجز يبرا
 کردن مشخص بررسی نیا هدف که جاآن از .را مورد تحلیل قرار داده ایم وابسته و مستقل ریمتغ نیب یخطرابطه 

 ی،همبستگ و ونیرگرس لیتحل از استفاده نیبنابرا ،باشد یم سیستم مالی ي مالی وریپذ انعطاف نیب يرابطه

  و رهایمتغبین  یهمبستگ وجود خود عدمهمراه با آزموهاي مربوط به  خطیهاي همآزمون. ضرورت داشته است
  . نیز در استنتاج نهایی کمک کننده بوده اند بیاضر تحلیلو t، F تحلیل آماره هاي

  .:ارائه گردیده است زیر مدل مذکور  هیفرض  يپژوهش برا نیدر ا
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C = a + bA + dx1 + ex2 + 0  

  :روابط نیدر ا
a ، :عرض از مبدأ.  
b، :شوند یم نییتع يآمار يکه توسط نرم افزارها یونیمستقل معادله رگرس ریمتغیب ضر.  
d' :شوند یم نییتع يآمار يکه توسط نرم افزارها یونیمعادله رگرسکنترلی  ریمتغ بیضر.  
e، :شوند یم نییتع يآمار يکه توسط نرم افزارها یونیمستقل معادله رگرسریمتغ بیضر.  

∆A :سیستم مالی.  
∆C :مالیي ریپذ انعطاف.  

X1  :اندازه شرکت.  

X2  :داري شده وجه نقد نگه.  

εi :جزء اخالل.   

  .ارائه شده است 1هاي مورد استفاده براي محاسبه متغیرها در جدول شاخص

  هادر مدل هاي مورد استفادهشاخص: 1جدول 

  فرمول شاخص متغیر

 نقدینگی تغییرات انعطاف پذیري مالی

1

12 )(
%

p

pp

C
CC

C


  

 بدهی/  حقوق صاحبان سهام  بدهی به ارزش ویژه  مالی سیستم

 لگاریتم ارزش دفتري دارایی ها  --- اندازه شرکت

 هاکل دارایی) / هاي کوتاه مدت گذاريسرمایه+ وجه نقد ( --- وجه نقد نگهداري شده
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  لیمر  Fآماره  1. 6
باشد و ما قصد داریم یک مدل می 1388الی  1382شرکت در طی بازه زمانی  109ها مربوط به چون داده
ها جهت تعیین عوامل مؤثر بر متغیر وابسته در نظر بگیریم، بنابراین فرض بر آن است که یک را براي کل سال

جهت بررسی نمودن این فرض نیاز به آزمون داریم؛ لذا آماره . باشدها صحیح میمعادله براي تمامی مقاطع و زمان
F شودگیرد که به شرح زیر توضیح داده میمی لیمر مورد استفاده قرار:  

nH   ...: 210  
nH   ...: 211  

باشد و در واقع مثل این است که ما با دو مدل مقید و غیر مقید می Fي این آزمون داراي توزیع آماره
  :مواجه هستیم که در مدل مقید، عرض از مبدأها ثابت و یکسان هستند

  
 

KNNTSSR
NSSRSSRF

UR

URR





1  

  
SSRR : ماندهاي مدل مقیدي پسمجذورهامجموع.  

SSRUR : ماندهاي مدل غیر مقیدي پسمجذورهامجموع.  
N :طعاتعداد مق.  
K :تعداد متغیرهاي مستقل مدل.  

NT : هاها در تعداد دورهضرب تعداد مقطعحاصل(تعداد مشاهدات تعدیل شده.(  
ي محاسبه شده اگر آماره. کنیمي حاصل از جدول مقایسه میو با آماره ي آزمون را محاسبهحال آماره

ي ي آزادي، یعنی درجهو درجه آزادي مدل که شامل دو درجه% 5ي جدول در سطح خطاي از آماره تر کوچک
مورد قبول واقع شده و در نتیجه  H0باشد، فرضیه ) NT- N- K(ي آزادي مخرج و درجه) N-1(آزادي صورت 

  .ها استفاده نمودتوان از روش تجمیع دادهمی
  .ها استفاده نمودتوان از روش تجمیع دادهنتایج نشان داد که می

  لیمر Fنتایج آماره : 2جدول 

  %5ي آزادي صورت و مخرج و سطح خطاي ي جدول بر اساس درجهمقدار آماره  ي مدلآماره  مدل
1  2101862/0  36/1  

  ونیاستفاده از مدل رگرس يها فرض شیآزمون پ 2. 6
  نرمال بودن خطاها یبررس 1. 2. 6
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نرمال با  عیتوز يآن است که خطاها دارا ونیرگرسمدل  از مفروضات در نظر گرفته شده در  گرید یکی
. استفاده کرد ونیاز رگرس توان یفرض نم شیپ نیا ياست در صورت عدم برقرار یهیبد. باشند یصفر م نیانگیم

  : شود یم فیتعر ریز صورت به مقابل فرض و صفر فرض
H0 :است نرمال ها داده توزیع.   
H1 :نیست نرمال ها داده توزیع.  

  .باشندنتایج نشان داد که اجزاي اخالل داراي توزیع نرمال می
  واتسون -  نیآزمون دورب 2. 2. 6
که یدر صورت. است گریکدی، استقالل خطاها از ردیگ یمدنظر قرار م ونیکه در رگرس یاز مفروضات یکی

. وجود ندارد ونیداشته باشند امکان استفاده از رگرس یهمبستگ گریکدیاستقالل خطاها رد شود و خطاها با  هیفرض
ی، مؤمن(، )داردنخطاها وجود  نیب یهمبستگ( شودپذیرفته می H0، ردیقرار گ 5/2تا  5/1آماره در بازه  نیچنانچه ا

1386.(  
   دوربین واتسوننتایج آزمون : 3جدول 

ضریب تعیین تعدیل   ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه  مدل
  شده

  واتسون -دوربین

1  388/0  151/0  147/0  761/1  
توان از  یمعدم خود همبستگی بین متغیرهاست،  دهنده نشانواتسون که  -مقدار دوربینبا توجه به 

  .رگرسیون استفاده نمود

  خطیهمآزمون  3. 6
اگر . دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهاي مستقل استاست که نشان می خطی وضعیتیهم

خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد، بدین معنی است که بین متغیرهاي مستقل همبستگی باالیی وجود دارد هم
ا وجود آن که مدل خوب به به عبارت دیگر ب. ، مدل داراي اعتبار باالیی نباشدR2و ممکن است با وجود باال بودن 

نتایج داراي یک خروجی ضرایب و یک خروجی . باشدداري نمیرسد ولی داراي متغیرهاي مستقل معنینظر می
در خروجی ضرایب، هر چقدر تولرانس کم باشد اطالعات مربوط به متغیرها کم بوده . باشدخطی میتشخیص هم

عامل تورم واریانس معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش . دشوو مشکالتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می
  .سازدبینی نامناسب میشود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را براي پیشیابد باعث می

مقادیر ویژه نزدیک . دهدخطی به ترتیب مقادیر ویژه و شاخص وضعیت را نشان میخروجی تشخیص هم 
ها به تغییرات ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر دادهبینیدهد همبستگی داخلی پیشبه صفر نشان می

-نشان 15تر از هاي وضعیت با مقدار بیششاخص. شودي رگرسیون منجر میبزرگ در برآورد ضرایب معادله
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ل جدي در استفاده از بیانگر مشک 30تر از باشد و مقدار بیشخطی بین متغیرهاي مستقل میي احتمال همدهنده
  .رگرسیون در وضعیت موجود آن است

خطی وجود ندارد و براي استفاده از با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید که بین متغیرهاي مستقل هم
  . رگرسیون مشکلی وجود ندارد

  ونیدار بودن رگرسیآزمون معن 4. 6
  k β =...... =2β  =1β  :H0=0. ستیدار نیمعن یونیمعادله رگرس

  H1 = βi ≠ 0 (i= 1,2,...,k). دار استیمعن یونیمعادله رگرس
به  Fتر از  کوچک ونیمحاسبه شده از معادله رگرس F يآماره)  α=5% يخطا( ٪95 نانیچنانچه در سطح اطم

 واضح است که در. شود یرد م H0 صورت نیا ریدر غ. رد کرد توان یرا نم H0 دست آمده از جدول باشد، فرض
  . دار شودیمعن ونیاستفاده کرد که معادله رگرس ونیاز رگرس توان یم یصورت

 داري مدلنتایج آزمون معنی: 4جدول 

مجموع   مدل
  ها مجذور

میانگین   درجه آزادي
  ها مجذور

F داريسطح معنی  

  رگرسیون  1
  مانده

  کل

003/0  
014/0  
017/0  

3  
759  
762  

001/0  
000/0  

833/44  000/0  

  .نتایج بدست آمده،  مدل معنی دار استا توجه به ب
  بیدار بودن ضرایآزمون معن 5. 6

 نیالبته ا. آزمون گردد بیدار بودن هر کدام از ضرایمعن دی، باونیدار بودن رگرسیبعد از آزمون معن
. باشد یونیاستفاده از مدل رگرس تیقابل يبرا ینانیاطم نکهیتا ا رود یکار مبه قیتحق جیبه نتا دنیرس يآزمون برا

محاسبه شده مخالف  بیمورد نظر، ضر نانیدر سطح اطم ایآزمون آن است که مشخص شود آ نیهدف از انجام ا
  :باشد یم ریآزمون به شرح ز نیا يها فرض. ریخ ای باشد یصفر م

 H0 = β1 = β2 =......= βk = 0. باشد یمستقل صفر م يرهایمتغ بیضر
 H1 = β1 ≠ 0 (i= 1,2,...,k). باشد یمستقل مخالف صفر م يرهایمتغ بیضر

بدست آمده از جدول با همان  tتر از مقدار  بدست آمده از آزمون، کوچک يآماره ٪95 نانیاگر در سطح اطم
  . شود یرد م H0صورت  نیا ریدر غ. رد کرد توان یرا نم H0باشد، فرض  يدرجه آزاد
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  اول داري ضرایب مدلآزمون معنی: 5جدول 

  
  مدل

ضرایب استاندارد   غیر استاندارد شده ضرایب
  شده

آزمون 
 تی

سطح 
  داريمعنی

B  خطاي
  معیار

  بتا

  ثابت  1
نسبت بدهی به ارزش 

  ویژه
  اندازه شرکت

  ي شدهدار نگهوجه نقد 

001/0  
015/0-  
007/0  
133/0  

000/0  
002/0  
004/0  
054/0  

  
723/0-  
445/0  
565/0  

299/4  
583/6-  
910/1  
474/2  

000/0  
000/0  
057/0  
014/0  

  پذیري مالیانعطاف: متغیر وابسته

ي خطااز سطح  تر شیباندازه شرکت  ریمتغ داريسطح معنیهمان طور که در نگاره مشخص است، ستون 
نسبت بدهی به ارزش  ریمتغمدل ضریب  نیادر . ستیندار ي مدل معنیبرا ریمتغ نیا بیضر نیبنابرا. باشد یم% 5

ي ریپذ انعطاف راتییتغسیستم مالی با درصد  راتییتغدرصد  نیبی از ارتباط معکوس حاک نیاویژه منفی بوده و 
داري شده، ارتباط مثبت و مستقیم درصد تغییرات این متغیر با همچنین ضریب مثبت متغیر وجه نقد نگه. مالی است

  :شود یم فیتعر ریزی اول به صورت ونیرگرسمدل . دهدپذیري مالی را نشان میدرصد تغییرات انعطاف
∆C= 001/0  - 015/0  ∆A + 133/0  X2 + ε          

ارزیابی نتایج. 7  

  تحقیق  یهنتایج مبتنی بر آزمون فرض 1. 7
هاي آماري نتایج حاصل از تحلیل. داري وجود داردپذیري مالی و سیستم مالی ارتباط معنیبین انعطاف

شناسی تحقیق نیز عنوان شد، سیستم مالی در بخش روشگونه که همان. داللت بر عدم رد این فرضیه داشته است
هایی که به توان گفت شرکتمی لذا باشد؛پذیري مالی میدار و خطی با انعطافاي معکوس، معنیداراي رابطه
تر از یک است، داراي ها کممحوري گرایش دارند، به عبارت دیگر نسبت بدهی به ارزش ویژه آن سمت بازار

آمدهاي غیر هاي بازار محور، در برخورد با پیشبه عبارت دیگر شرکت. باشندتري میالی بیشپذیري مانعطاف
  . تري دارندگذاري قابلیت انعطاف بیشهاي سرمایهمنتظره یا فرصت

وسیله پذیري مالی بهاز تغییرات انعطاف% 1/15توان دریافت که تنها ، مییب تعیین محاسبه شده با بررسی ضر
  .باشدمالی قابل توجیه بوده و بقیه تغییرات ناشی از سایر عوامل میسیستم 
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  پیشنهادات. 8
   حقیقتج یات مبتنی بر نتاپیشنهاد. 1 .8

گذاران و پذیري مالی، به سرمایهدار و معکوس بین سیستم مالی و انعطافي معنیبا توجه به وجود رابطه
حداکثر ثروت به عنوان هدف برتر و آمادگی مقابله با هر گردد که جهت کسب ها توصیه میمدیران ارشد شرکت

تر به گونه شرایط غیر منتظره، از تکیه صرف بر تأمین مالی از طریق بانک فاصله گرفته و با پذیرش ریسک بیش
کارهاي توانند با ارائه راهگذاران میدر این رابطه دولت مردان و قانون. سمت سیستم بازار محور گرایش یابند

  .سازنده، به عنوان پشتوانه برتر، زمینه را براي این منظور فراهم نمایند

 اصالح و توسعه جهت انگیزه عدم باعث نفتی درآمدهاي بیش از اندازه به اتکاکه در ایران آگاهی از این
 در موثري نقش تواند می بازارهاي مالی و ابزارهایافتگی نهادها،  توسعهکه  جااست و از آن شده مالی سیستم

  .یابد توسعه اصالح و ایران اقتصاد مالی بخش تر سریع چه هر که است ضروري باشد، داشته اقتصادي عملکردهاي

  پیشنهادات براي تحقیقات آتی.2. 8

مانند نرخ بازده (و سیستم مالی  پذیري مالیهاي مؤثر بر انعطافشود ارتباط بین سایر شاخصپیشنهاد می -1
  .مورد مطالعه قرار گیرد) هزینه بهره، نرخ تسهیالتگذاري، سرمایه

ها بر اساس بانک محوري و بازار محوري به جاي پذیري مالی و سیستم مالی با تفکیک شرکتبررسی انعطاف -2
  .هابررسی گرایش آن

  .هاي صرفاً بازار محور یا بانک محورانجام این تحقیق در سیستم -3

  .ورهاانجام این تحقیق در سایر کش -4

هاي متناسب و هایی داراي حجم داراییبراي شرکتي مالی و سیستم مالی پذیربررسی ارتباط بین انعطاف -5
    .تحقیقات آتی ضروري استهمگن، در 

  اتپیشنهاد سایر .3.8

هاي جاري ها با ارزشهاي مالی که بهاي تمام شده تاریخی آنبه دلیل نامربوط بودن برخی اطالعات صورت -1
شود، با سازد، از این رو پیشنهاد میرا با مشکل مواجه می... ها و تجزیه و تحلیل اهرم مالی، نرخ بازده دارایی،آن 

  .ها را به ارائه ارقام مرتبط بر مبناي ارزش جاري تشویق سازندهاي تشویقی شرکتاستفاده از سیاست
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  .سرمایهتدوین مقررات جامع براي بازار  -2

  .ها از بعد ریسکبندي شرکتمنظور تأسیس نهادي براي رتبهبسترسازي به -3

  .گر بازده کل بازار بورس اوراق بهادار تهران باشدتدوین و ارائه شاخص بورس که به طور کامل نشان -5
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