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 بورس در شده پذیرفتههای تکای با عملکرد مالی شرهای سرمایهمالی از طریق اجاره تأمینرابطه 

 تهران بهادار اوراق

 دکتر سید صمد هاشمی

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

 اکرم رسا حسین زاده

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین

 چکیده

شاود  باه یمحساو  م یهار کشاور یق نظام ماالیو از عوامل مهم در تعم یمال یتوانمند نهادها یبه عنوان بازو یمنابع مال تأمین

و باا  یماال یگذاران در بازارهااهیسارما یماال یازهاایشده است. امروزه هماه ن یطراح یمتنوع یمال یا ابزارهاین جهت در دنیهم

 یابزارهاا یدر حاا  طراحا یازها با سرعت فراوانین نیجهت رفع ا یشوند و مهندسان مالیه مبرآورد ین مالینو یاستفاده از ابزارها

ران، یا. در ااندشاده یه( طراحای)در بازار پو  و سارما گذارانسرمایهمتنوع  یازهاین ابزارها متناسب با نیهستند و همه ا ین مالینو

ناه ین زمیاخاود را در ا یهاد، تالشیجد یدن به نهادها و ابزارهایشیاندکشور را وادار نمود تا ضمن  ی، نظام مالیکنون یهاضرورت

، یافتنیادر یهاافروش حسا ، یاتیعمل یهااجاره، یسپاربرونمالی خارج از ترازنامه شامل  تأمینابزارهای  ترینمهم شدت بخشد.

 اجارهاایق یااز طر یماالنین پاووه  رابطاه تامیدر ا باشند.و .... می ها به اوراق بهادارییدارا تبدیل ،خاص یهاپروژه ین مالیتأم

از نسابت بادهی باه  انادعبارتمعیارهای ارزیاابی عملکارد شارکت  .گیردمیقرار  یها مورد بررستکشر یرد مالکبا عمل یاهیسرما

 وق صاحبان سهام.و بازده حق هادارایی، بدهی به حقوق صاحبان سهام، بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، بازده هادارایی

-1031 ماالی سالهای برای تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 03 به مربوط اطالعات از ما موضوع این بررسی برای 

 رگرسایون از پووهشای هایفرضیه آزمون برای و است رویدادیپس توصیفی و کاربردی نوع از تحقیق این .ایمکرده استفاده 1031

و  هایسارمایه هاایاجارهماالی از طریاق  تاأمین کاه باین دهادمینتایج نشاان . است شده استفاده ترکیبی هایدهدا متغیره چند

 .رابطه معنی داری وجود داردمعیارهای عملکرد شرکت 

 شرکت عملکرد مالی، اجاره سرمایه ای، تأمیننقدینگی،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 نقاادینگیکمبااودجبااراندلیاالبااهیاااوخااودیهاااتیفعالگسااترشوبساا یبااراهاشاارکت

 نیاازماوردوجاوهونماودهشارکتخاارجیو داخلایمناابعازماالینیتاأمبهاقدامموجود،

 وجاوهعملیاات،ازحاصالینقادیهااانیجرشااملداخلایمناابعنادینمایمانیتأمراخود

 انتشااارومااالییبازارهااازاسااتقرا شااملخااارجیمناابعو،هااایایدارافااروشازحاصال

 مادیرانماذکور،اقاداماتیبرانیازموردمالینیتأم(. ،رحیمیان،)باشدیمسهام

 .استطلبیدهچال بهراهاشرکتمجر مالی

شاود  باه یمحساو  م یهار کشاور یق نظام ماالیو از عوامل مهم در تعم یمال یتوانمند نهادها یبه عنوان بازو یمنابع مال نیتأم

و باا  یماال یگذاران در بازارهااهیسارما یماال یازهاایشده است. امروزه هماه ن یطراح یمتنوع یمال یا ابزارهایهت در دنن جیهم

 یابزارهاا یدر حاا  طراحا یازها با سرعت فراوانین نیجهت رفع ا یشوند و مهندسان مالیبرآورده م ین مالینو یاستفاده از ابزارها

ران، یا. در ااندشاده یه( طراحای)در بازار پو  و سارما گذارانهیسرمامتنوع  یازهایها متناسب با نن ابزاریهستند و همه ا ین مالینو

ناه ین زمیاخاود را در ا یهاد، تالشیجد یدن به نهادها و ابزارهایشیکشور را وادار نمود تا ضمن اند ی، نظام مالیکنون یهاضرورت

 شدت بخشد.

 هااااااااااد کااااااااااهاساااااااااات ایاااااااااانباااااااااارفاااااااااار مااااااااااالییدرتئااااااااااور

 ثااروتنمااودنحااداک رنتیجااه،دروشاارکتیاا بااازارارزشنمااودنحااداک رریتماادی

 وهاایباده،هاایایداراسااختاریساازبهیناهماالیمادیرهار وظیفاهبنابرایناستسهامداران

 راسااتاایااندراسااتسااهامدارانثااروتساااختنحااداک رمنظااوربااهسااهامصاااحبانحقااوق

 هاریبکاارگیراثاروداردوجاودماالینیتاأمجهتمنابعیچهکهبدانندبایدمالیمدیران

 تحقیااقایااندرچیسااتهاشاارکتارزشویسااودآور عملیاااتی،عملکااردباارهاااآنازیاا 

 هااااجارهمااالی از طریااق  نیتااأمبخصااوص  سااازمانیباارونمااالینیتااأمریتااأثکااهاسااتآنبااراهتمااام

باااااااااااااااارعملکااااااااااااااااردیهاشاااااااااااااااارکتپذیرفتااااااااااااااااهشاااااااااااااااادهدر 

 ایانماالیسااختاردرماالینیتاأماهمیتتاگیردقراربررسیموردن،بهادارتهرااوراقبورس

 :گرددیممطرحزیرسؤا بنابراینشودواضحکنندگاناستفادهیبراهاشرکت

 دارد؟وجودرابطه،هاشرکتعملکردواز طریق اجاره مالینیتأمبینآیا (1

 

 مبانی نظری
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 گونااگون یهاباه صاورت یماال نیتاأم دارناد، مناابع هیسرما به ازین آن در تیفعال مهادا و تجارت به ورود یبرا یاقتصاد یهابنگاه

 براسااس هاتکشار یماال نیتأم منابع قاتیشتر تحقیب در اما ،نشده نیتضم منابع و شده نیتضم منابع مانند، است دهیگرد میتقس

 روش باه توانادیم منابع نیا هک شوندیم میتقس «یرونیب یمال منابع» و «یدرون یمنابع مال» بخ  دو به هاآن یمال نیتأم استیس

 محال از هکا اسات تکشر گذشته یسودآور ،یدرون منابع از هیسرما نیتأم رد. الزمهیگ قرار استفاده مورد مدت بلند ای وتاه مدتک

 ساود سهامداران نیب سود میتقس یبه جا یعنی ،دیآیم فراهم تکشر ین مالیتأم جهت مناسب یمنبع هک گذشته یسودها انباشت

انتشاار  ،هاایباده از محال یرونیب یمال منابع در و رندیگیم ارکب شتریب بازده سبک جهت تکشر یاتیعمل عمدتاً یهاتیفعال در را

 اعتباردهنادگان و( ساهامداران) گذارانهی، سارمایماال منابع نندگانک نیتأم یطرف از. دینمایم یمال نیتأم به اقدام هاسهام و اجاره

باه  یمشخص تیفعال در را خود منابع تا کندیم قیتشو را نندگانک نیتأم هک آنچه خود هستند، منافع بدنبا  گروه هر هک باشندیم

 در باا دیاران بایمد نیبنابرا. ابدییم  یافزا تکشر عملکرد مالی و ارزش آن بدنبا  هکاست،  تیفعال آن مطلو  ردکرند، عملیگ ارک

عملکرد ماالی  تکشر تا باشد داشته ازین یمترک هینه سرمایهز هک نندک انتخا  را مالی نیتأممنابع  موجود یاستراتوها گرفتن نظر

 (.3، 1031پور،ینظر) باشند داشته یبهتر یو بازده

ت کشار یا در ترازناماه  یماال نیتاأمت یافعال یا ا یو یا بدهی ییقلم دارا ی   یعدم نما یخارج از ترازنامه به معن یمال نیتأم

ناه یپرداخات هز صرفاًموجر  یهایه به رغم استفاده از دارائک( یاتیمورد اجاره )اجاره عمل ی  تواندیمقلم مورد بحث  نیا .باشدیم

 دهد.یل مکینه را تشیاز هز ییارقام باال معموالًه کاجاره  یمتوال یهاو نه تعهدات بلند مدت پرداخت ابدییم  یاجاره در دفاتر نما

 ی  ییشناسا ین روش به جایه در اکباشد. چرا یم یاتیعمل یهاخارج از ترازنامه مورد اجاره یمال نیتأمج یار رایرد بساز موا یکی 

ن روش در یاشاود. ایتفاا مکان ایاناه اجااره در صاورت ساود و زی  هزیباه نماا صرفاً( یاهیر اجاره سرمای)نظ یدارائ ی و  یبده

ز یا( ن11ران )شاماره یاج باوده )در اساتاندارد ایاا در حا  حاضر رایکامر یو استانداردها یلن الملیب یمال یگزارشگر یاستانداردها

ر ییاساب نظارات در خصاوص تغکدر حا  ارائه  ین دو نهاد معتبر حسابداریا راًیاخه کها مورد قبو  قرار گرفته است( ن روشیهم

ن یب اعضاء این موضوع به تصوین حسا  اگر اینامه هستند. با امربوطه در تراز یهایو نشان دادن بده یاتیاجاره عمل یاستانداردها

خواهاد شاد  ییدر ترازناماه شناساا یاهیل اجااره سارماکبه ش تماماًخارج شده و  یفعل یبندمیها از تقساجاره ظاهراًدو نهاد برسد 

 (.1-1، 1033)غالمزاده، 

 یو باده یای، آن دارایایل دارایخواهناد ضامن تحصایها متکه شرکگردد یاستفاده م یزمان معموالً خارج از ترازنامه یمال نیتأم

 یتااً منحنایت را متحاو  و نهاکه شاری، سااختار سارمایمال نیتأموه ین شیجه ایه در نتکمربوط به آن را در ترازنامه نشان ندهند 

فاروش ، یاتیاعمل یهاااجااره ،یساپاربارونمالی خارج از ترازنامه شاامل  نیتأمابزارهای  نیترمهم .دهدیر مییرا تغ  سیر

  یپا سؤا  نیا نیبنابرا باشند.و .... میها به اوراق بهادارییدارا لیتبد ،خاص یهاپروژه ین مالیتأم، یافتنیدر یهاحسا 

ده در های پذیرفتاه شاشارکت یبا عملکرد مال یچه ارتباط ای(های سرمایهها )اجارهمالی از طریق اجاره نیتأماین است که  دیآیم

 دارد؟ بورس اوراق بهادار تهران

، بادهی باه حقاوق صااحبان ساهام، بادهی هااییدارااز نسبت بدهی به  اندعبارتدر این تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت 

 و بازده حقوق صاحبان سهام. هاییدارابلندمدت به حقوق صاحبان سهام، بازده 

 پیشینه تحقیق
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 نظریااااهدوکااااهاساااتنمااااوده بیاااان(1334) رزیاااامزانقااال بااااه(1030)زادهناااادی

 ییهاشارکتاو ،نظریاهطباق،دارد وجاودوعملکارد ساودآوریبارسرمایه ساختارتأثیربارابطهدر

 صار آینادهسالهایدرراخوددرآمدهای ازبخشیاست،بدهیطریقازهاآنمالی تأمینکه

 خواهاادکاااه هاااآنآیناادهسااودآورینتیجااه، در کناادیماامااالیتااأمینیهانااهیهزپرداخاات

 نیااازمااوردمااالیمنااابعازتااوجهیقاباالبخاا  کااه ییهاشاارکتدومنظریااهطبااقیافاات

 منباعایانازاساتفادهبااتاادارنادرافرصات ایان،ندینمایمتأمینبدهیطریقازراخود

 نتیجااااهدروکااااردهگااااذاریساااارمایهآفاااارین ارزشیهاااااپروژهدرارزانمااااالیتااااأمین

 هاشااارکتایااانساااودآوریرودیماااانتظاااار دهنااادارتقااااراخاااودارزشوودآوریسااا

 افاازای بیشااتریمیاازانباادهی،ازشاادهایجاااد مالیاااتی( سااپر)جااوییصاار ازاسااتفادهبااا

مجتهاد زاده . دارد وجاودمتقابالرابطاهسودآوریوسرمایه ساختاربینگفتتوانیم واقعدریابد

 پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران یهاشارکتمالی و عملکرد در  نیتأمرابطه قی با عنوان در تحقی (1033) وهمکاران

.مالی و عملکرد شرکت وجود ندارد نیتأم یهاروشدریافتند که ارتباطی بین انواع 

 سهامبازده و(خارجیمنابع)مالیتأمینهایروشبینرابطهبررسی به( 1033) راد ابراهیمی و دار زنجیر

 وانتشارساهامطریاقازماالیتاأمینباینضاعی رابطاهوجودازحاکیتحقیقنتایج. پرداختند

 درساهامباازدهوساهامانتشاارطریقازمالیتأمینبینم بترابطهوجودوسهامبازده

 ومادتبلنادهاایواماخاذطریاقازماالیتاأمینبینم بترابطههمچنینوداروصنعت

 باشدمیسیمانوالستی هایصنعتدرسهامبازده

 شااارای درهاشااارکتماااالیتاااأمینیهاوهیشااا عناااوانباااایامقالاااهدر(1014)جهانخاااانی

 اناادنمودهاظهااارنظرگونااهنیامااالیتااأمین دالیاالخصااوصدرایاارانساارمایهبااازارکنااونی

 ثاااروتوشااارکتارزشنماااودنحاااداک ر،هااااآنمااادیرانوساااهامییهاشااارکتهاااد 

 مناابعبهیناهیریکارگباهمساتلزمشارکت،ارزش نماودنحاداک رطرفایازباشادیمامدارانسها

.استمتناسبریس وبازدهکسبومالی

 هایسا  طی را نیوزیلند هایشرکت عملکرد بر سرمایه کفایت و اعتباری ریس  تأثیر خود تحقیق در (1314) 1همکاران و تروئل

 رابطه نیوزیلند هایشرکت عملکرد میزان و اعتباری ریس  بین که رسیدند نتیجه این به و دادند قرار بررسی مورد 1311 تا 1333

 هایشارکت عملکارد میازان و سارمایه کفایات باین دهادمی نشاان هاآن هاییافته نتایج همچنین. دارد وجود معناداری معکوس

هاای حساابداری اجااره رویاه یرتاأث باا عناوان یقای( تحق1013) ،وهمکااران 1ی ار .دارد وجود معناداری مستقیم رابطه نیوزیلند

های که استفاده از رویه در این تحقیق به نتیجه رسیدند هاآن ، انجام دادند.صنعت مختل  5شرکت از  5ای بر عملکرد مالی سرمایه

 ضامن خاود کتاا  در (1310) 0خاان و احماد .گارددها میمتفاوت منجر به تفاوت معنادار در معیار ارزیابی عملکرد مالی شرکت

                                                           
1 - Troel, A., Desai, A. S. & Katz, J. P. 
2 - Eric D. Bostwick, Robert T. Fahnestock 
3 - Ahmad. Ali. Khan, Cengiz 
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 یماال یابزارهاا از اساتفاده ضارورت ها،شارکت در نقدینگی و عملکرد ساختن پدید در یمال نیتأم گوناگون یابزارها نق  یبررس

.(053-064، 1310)احمد وخان، اندشده متذکر را نقدینگی و عملکرد افزای  جهت دیجد

یااادآووساالیم
4

1311درپووهشاایعنااوان باااررساایبتااأثیرساااختارساارمایهباار 

 کااهنمودناادگیااری نتیجااهمااالزیبهاااداراوراق بااورسشاادهپذیرفتااهیهاشاارکتعملکاارد

 سااودآوریعملکااردباار،هااابنگاهسااویاز شاادهانتخااا گااردشدرساارمایهساااختارنااوع

 دهبااازناار ،هااایاایدارابااازدهناار معیااار،چهااار ازپااووه ،ایااندرگااذاردیمااتااأثیرهاااآن

 ههااابنگاااحسااابداریعملکااردارزیااابی باارای کیوتااوبینمعیاااروسااهمهاارعایاادیساارمایه،

 منفاایرابطااهدارایهااایباادهافاازای کااهداد نشااانپااووه نتااایجتاسااگردیاادهاسااتفاده

 تااأمینهزینااهکاارده،تغییاارساارمایهساااختار ،هااایباادهافاازای بااااسااتعملکااردبااا

 باااازدهنااار ،هاااایااایداراباااازدهنااار کااااه  موجااابدفرآیناااایااانویافتاااهافااازای ماااالی

 .اسات یافتاهافازای کیوتاوبینولایشادهساودآوری وبنگااهعملکاردوسهمهرعایدیسرمایه،

5زینگااالزوکاااپالن
1311،هاشاارکتبراساااس رانااوع انتخاااروشتااأمینمنااابعمااالی 

 بارایطیا یا  انادودهنمبنادیطبقاهاهرمای وایسارمایهگروهدوبهخارجیوداخلی

ا رآناصصااالحاًکااهدارناادسااهامصاااحبان ساارمایهازاسااتفادهبااهمتمایاالمااالی،تااأمین

 تاااأمینبااارایکاااههساااتندییهاشااارکتدیگااار، طیااا گوینااادمااایای سااارمایهیهاشااارکت

 کاااااااااههساااااااااتندبااااااااادهیایجاااااااااادباااااااااهمتمایااااااااالماااااااااالیمناااااااااابع

 6ساکالهیم و نلماو م،هاااگر (.1035امیاری،کنعانیوجهانخانینامندیماهرمییهاشرکتراآناصصالحاً

 راختااسا از یاعظیما  ابخ یاسرمایه هایرهجاا هاب سبتان اتیاعملی ایاهرهااجا ینکها نبیا ضمن 1333  ااس در تحقیقی طی

 یدیااز ودحاد تاا یاتیعمل هایرهجاا از دهستفاا باالی سطح» هاک یدنداسر هانتیج نایا هاب ،هددمی تشکیل را هاتشرک ٔ  یهسارما

 .«مه شده استناازتر دیریتام یایامز هاب منجر

 نتیجاه یانا باه و نادداد منجااا «نامهازتر از رجخا مالی تأمین از زاربا یابیارز» انعنو تحت را تحقیقی (1335) 1میهو و من ،لیم 

 داده ننشاا نامهازتر در که هاییبدهی سایر به کمترینسبت همیتا از یرتجا حدوا نکنندگا یابیارز یابر عملیاتی رهجاا که سیدندر

 زدهباا بار یانامهاازتر هایبادهی که ستا تاثیری شبیه ،شرکت زدهبا بر عملیاتی رهجاااز ناشی بدهی تأثیر .ستا رداربرخو ،شودمی

 بادهی نسبت کاه  در ستا نممک نامهازتر از رجخا مالی تأمین از ناشی بدهی کهحالی در ،دهدمی ننشا هایافته ینا. دارد شرکت

.هدد فریب را زاربا تواندنمی ماا باشد مؤثر

 

 پووه  هایفرضیه

                                                           
4 Salim & Yadav 

5 Kaplan & Zingales 
6 - Graham, lemmon and schalheim(1998) 
7 - Lim, Mann & Mihow 
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 اصلی: هیفرض

 دارد؟ رابطه معنا داری، هاردمالی شرکتکبا عمل های سرمایه ایمالی از طریق اجاره نیتأم

 های فرعی:فرضیه

 ها رابطه معنا داری دارد.به دارائیها ای با نسبت جمع بدهیهای سرمایهمالی از طریق اجاره نیتأم (1

 دارد. یها به حقوق صاحبان سهام رابطه معنادارای با نسبت جمع بدهیهای سرمایهمالی از طریق اجاره نیتأم (1

 های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام رابطه معنا داری دارد.ای با نسبت بدهیهای سرمایهمالی از طریق اجاره نیتأم (0

 ها رابطه معنا داری دارد.ای با نسبت بازده دارائیهای سرمایهریق اجارهمالی از ط نیتأم (4

 دارد. ای با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنا داریهای سرمایهمالی از طریق اجاره نیتأم (5

 روش تحقیق

اسات کاه هاد  آن  ییهاروششامل مجموعه  یفیتوص قیتحق روش. باشدیم یفیتوص قیتحق روش ق،یباتوجه به هد  تحق

کما   ایاموجود   یشناخت شرا یبرا تواندیم یفیتوص قیتحق یاجرااست.  یمورد بررس یهادهیپد ای  یکردن شرا  یتوص

روش رابطاه  نیاا در. باشدیم یهمبستگ قیتحق، یفیوصت قیتحق یهاروشاز انواع  یکیباشد.  یریگ میتصم ندیکردن به فرا

 .شودیم لیتحل قیبر اساس هد  تحق رهایمتغ انیم

اساتفاده  رهیچند متغ ونیاز رگرس یپووهش یهاهیفرضآزمون  یاست وبرا یدادیپس رو یفیوتوص یاز نوع کاربرد قیتحق نیا

 شده است.

معکاوس باودن روابا   ایا میومساتق یهمبستگ رشدتیتفس یبرا و  و از آماره  بیمعنادار بودن مد  وضرا نییتع یبرا

 .شودیماستفاده  یهمبستگ بیضرو نییتع بیاز ضر رهایمتغ

 :شودیمرگرسیونی زیر استفاده  یهامد برای آزمون فرضیات تحقیق از 

D/A j,t =3 β+1βCapital Lease j,t + 0βSIZE j,t + 4βCFO j,t+ εj,t 

D/E j,t =3 β+1βCapital Lease j,t + 0βSIZE j,t + 4βCFO j,t+ εj,t 

LTD/Ej,t =3 β+1βCapital Lease j,t + 0βSIZE j,t + 4βCFO j,t+ εj,t 

ROA j,t =3 β+1βCapital Lease j,t + 0βSIZE j,t + 4βCFO j,t+ εj,t 

ROE j,t =3 β+1βCapital Lease j,t + 0βSIZE j,t + 4βCFO j,t+ εj,t 

 



 که در اینجا:

: ها، ها به داراییبدهی نسبت: بدهی به حقوق صاحبان سهام،  نسبت: د مدت به بلن یبده

حقوق صاحبان سهام =  بازده :، هاییدارال کم بر یها=سود خالص تقسدارایی بازده :حقوق صاحبان سهام، 

که از  یه ایمالی از طریق اجاره سرما نیتأم: م بر حقوق صاحبان سهام، یسود خالص تقس

: اندازه شرکت که از طریق ، دیآیمبه دست  هاییارادتقسیم بر جمع  یه ایمالی از اجاره سرما نیتأمنسبت مبلغ 
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عملیاتی ندازه شرکت  یهاتیفعال: جریانات نقدی حاصل از  ،دیآیمبه دست  هاییدارالگاریتم طبیعی ارزش دفتری 

 زمان : نشانگرها(، شرکت) مقاطع: نشانگر  .دیآیمبه دست  هاییداراکه از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری 

 

 جامعه آماری و نمونه آماری پووه 

ی منتخب در نمونه تحقیق کاه در هاشرکت 31 تا 31ی مالی سالهای هاصورتاطالعات مور د نیاز برای بررسی فرضیات تحقیق، از 

ی هاشارکت. جامعاه آمااری کلیاه شاودیممنتشر شده است و همچنین نرم افزار ره آورد نوین استخراج  www.codal.irسایت 

نمونه انتخابی  .دهندیمت فعا  به فعالیت خود ادامه صور به 31تا  31ی هاسا در  که ،باشدیمپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

هاا منتهای باه پایاان ماالی آن سا  :تهران است که شرای  زیر را دارا باشند های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارشامل شرکت

اطالعاات  -دانباورس حضاور فعاا  داشاته در 1031الای  1031هایی کاه در طاو  باازه زماانی شرکت - اسفند ماه هر سا  باشد

ومشکالت پای  روی  هاتیمحدودبه باتوجه . ها حسابرسی شده باشدهای مالی آنصورت - ها در دسترس باشدهای مالی آنصورت

 .باشدیم شرکت 03ی مورد بررسی هاشرکت تعداد محقق،

 هایافته

 آمار توصیفی

 تحقیق متغیرهای یفیآمار توص 1 نگاره

 
CAPITAL CFO D/A D/E LTD/A ROA ROE SIZE 

 53614/11 351341/1 510133/3 413330/3 304111/0 113115/1 1/165461 11155/11 نیانگیم

 40115/11 330304/3 313113/3 330135/3 340351/1 301163/3 5/00100 313616/3 انهیم

 33130/14 313/1053 35111/05 635106/3 63516/65 13361/3 11411311 4331/366 نیشتریب

 311166/3 -034/010 -1111/13 -45161/3 -3455/43 130131/3 -1110434 -15010/3 نیمترک

 63133/3 31500/11 311413/0 0133561/4 111134/3 504363/4 355615/0 13543/13 یدگیشک

 553011/1 1101/151 45313/43 61361/15 14353/13 4115/10 13361/13 3103/111 یچولگ

 133 133 133 133 133 133 133 133 مشاهدات

 آمار استنباطی

لیمر استفاده شده است کاه در اداماه  Fی مشترک از آزمون هاهدادی الگوهای رگرسیونی پانل و الگوی هاروشبرای انتخا  از بین 

 0 و 1 نیز از آزمون هاسمن برای بررسی اثرات تصادفی در مقابل اثرات ثابت استفاده شده است که نتاایج ایان دو آزماون در نگااره

 اثرات ثابت روش ارجح است.پانل با  هایدادهاز پنج درصد روش باتوجه به کمتر بودن سطح خطای هر دو آزمون  آمده است.

 آزمون لیمر 1نگاره 
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 شماره مد  (PVاحتما  )مقدارارزش  Fمقدار آماره آزمون  روش پذیرفته شده

 1 3333/3 03/0 روش پانل

 1 3333/3 0151/0 روش پانل

 0 3311/3 1331/1 روش پانل

 4 3066/3 6353/1 روش پانل

 5 3336/3 4335/1 روش پانل

 اسمنآزمون ه 0نگاره 

 شماره مد  (PVاحتما  )مقدارارزش  Fمقدار آماره آزمون  روش پذیرفته شده

 1 3051/3 4144/1 اثرات ثابت

 1 3050/3 13103/1 اثرات ثابت

 0 3155/3 6341/6 اثرات ثابت

 4 3454/3 6611/1 اثرات ثابت

 5 3335/3 3403/6 اثرات ثابت

 

 نتایج حاصل از رگرسیون

 D/Aمتغیر وابسته:  (fixed effect) ثابتن مد  با روش اثرات : نتایج تخمی4 جدو 

 متغیرها رهایمتغ
ب یضرا

 رهایمتغ
 Tآماره 

 یسطح معن

 آزمون یدار
 جه در مد ینت

C 3333/3 0316/5 -1313/1 عر  از مبداء  

CAPITAL 
مالی از طریق اجاره  نیتأم

 سرمایه ای
 رگذار استیتاث 3003/3 -1560/1 -3115/3

CFO رگذار نیستیتاث 1303/3 -0330/1 -6331/6 ان نقدی عملیاتیجری 

SIZE رگذار استیتاث 3333/3 000/13 1335/3 اندازه بنگاه 

AR(2) 
 AUTOفرآیند 

REGRESSIVE 
1664/3- 6131/1- 3333/3  

 خطاها در مد  همبسته نیستند 30/1 ن واتسونیآماره دورب

 30/3 (R2مد  )ن یب تعیضر
توس  متغیرهای  D/Aت رایدرصد از تغ 30

 .شودیممستقل معنادار بیان 
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  F 11/10آماره 

 .شودیم دییتأخطی بودن مد   33333/3 سطح معنی داری مد 

متغیار  دارییمعناسطح  ه: چونک دهدیمنشان ( D/A)متغیر وابسته: رگرسیون تابلویی با اثرات ثابت  روش با مد  تخمین نتایج

ای هاای سارمایهماالی از طریاق اجاره ینتاأمن یاسات بناابرا ترکوچا  3035از  باشد کهمی 303003برابر  ،CAPITALمستقل 

ای های سارمایهمالی از طریق اجاره ینتأماین متغیر منفی بوده و این بدین معناست که  یبضر .باشدیمتاثیرگذار  D/Aبرعملکرد 

 های منتخب دارد.در شرکت D/Aرابطه منفی و معکوس با 

 D/Eمتغیر وابسته:  (fixed effectثابت )نتایج تخمین مد  با روش اثرات  5جدو  

  رهایمتغ
ب یضرا

 رهایمتغ
 Tآماره 

 یسطح معن

 آزمون یدار
 جه در مد ینت

C 5653/3 -5116/3 -6036/3 عر  از مبداء  

CAPITAL 
مالی از طریق اجاره  نیتأم

 سرمایه ای
 رگذار استیتاث 3465/3 3131/1 50111/3

CFO رگذار استیتاث 3311/3 10433/1 6141/0 جریان نقدی عملیاتی 

SIZE رگذار نیستیتاث 4114/3 3143/3 31633/1 اندازه بنگاه 

AR(2) 
 AUTOفرآیند 

REGRESSIVE 
3115/3- 16633/3- 3665/3  

 خطاها در مد  همبسته نیستند 61/1 آماره دوربین واتسون

 13/3 (R2)ضریب تعیین 
توس  متغیرهای  D/Eرات درصد از تغیی 13

 شودیممستقل معنادار بیان 

  F 13/6آماره 

 شودیم دییتأخطی بودن مد   33333/3 سطح معنی داری مد 

 

ها به حقوق م بت و معناداری بر متغیر وابسته نسبت جمع بدهی یرتأث( CAPITAL) یامالی از طریق اجاره سرمایه ینتأممتغیر 

ترتیب با هر واحاد افازای  در  ینبد باشد.می 305به اندازه اثرگذاری این متغیر بر متغیر وابسته  یزانم ( دارد.D/Eسهام )صاحبان 

رگاذاری متغیار یفرضیه این مطالعه مبنای بار تاث ینبنابرا افزای  خواهد یافت. 305اندازه  های متغیر وابسته بهمتغیر اجاره سرمایه

 شود.می ییدتأ D/Eای بر اجاره سرمایه

 LTD/Eوابسته:  (fixed effectنتایج تخمین مد  با روش اثرات ثابت ) :6  جدو

  رهایمتغ
ب یضرا

 رهایمتغ
 Tآماره 

 یسطح معن

 آزمون یدار
 جه در مد ینت
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C 6110/3 -03160/5 -13135/1 عر  از مبداء  

CAPITAL 
مالی از طریق اجاره  نیتأم

 سرمایه ای
 رگذار استیتاث 3333/3 -1560/1 -3115/3

CFO رگذار استیتاث 3331/3 -6366/1 -3105/6 جریان نقدی عملیاتی 

SIZE رگذار نیستیتاث 3113/3 000/13 1335/3 اندازه بنگاه 

AR(2) 
 AUTOفرآیند 

REGRESSIVE 
3413/3- 1164/1- 3130/3  

 خطاها در مد  همبسته نیستند 313/1 ن واتسونیآماره دورب

 30/3 (R2مد  )ن یب تعیضر
توس  متغیرهای مستقل  LTD/Eاز  درصد 30

 .شودیممعنادار بیان 

  F 33/03آماره 

 .شودیم دییتأخطی بودن مد   33333/3 سطح معنی داری مد 

 

اثر منفی و معناداری بر  30315و ضریب منفی  3035ای با سطح معناداری کمتر از مالی از طریق اجاره سرمایه ینتأممتغیر مستقل 

های بلناد ای بر متغیر وابسته نسابت بادهیمالی از طریق اجاره سرمایه ینتأموق داشته. بدین ترتیب اثر متغیر معادله رگرسیونی ف

اباد و یکااه  می LTD/Eمتغیار  CAPITALمدت به حقوق صاحبان سهام منفی و معنادار بوده و با هر واحد تغییر در متغیار 

 شود.مورد پذیرش واقع می LTD/Eبر فرضیه این مطالعه مبنی بر اثرگذاری اجاره عملیاتی 

 ROAمتغیر وابسته:  (fixed effect: نتایج تخمین مد  با روش اثرات ثابت )1جدو  

  رهایمتغ
ب یضرا

 رهایمتغ
 Tآماره 

 یسطح معن

 آزمون یدار
 جه در مد ینت

C 3333/3 3613/4 16335/1 عر  از مبداء  

CAPITAL 
مالی از طریق اجاره سرمایه  نیتأم

 ای
 رگذار استیتاث 3415/3 0311/1 31131/3

CFO رگذار استیتاث 3133/3 -1313/1 -1331/6 جریان نقدی عملیاتی 

SIZE رگذار استیتاث 3351/3 -3361/1 -3534/3 اندازه بنگاه 

 خطاها در مد  همبسته نیستند 30/1 ن واتسونیآماره دورب

 66/3 (R2مد  )ن یب تعیضر
متغیرهای  توس  ROAرات یاز تغ درصد 66

 .شودیممستقل معنادار بیان 

  F 66/1آماره 

 .شودیم دییتأخطی بودن مد   31113/3 سطح معنی داری مد 
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ماالی از طریاق  ینتاأمن یاست بناابرا ترکوچ  3035از  باشد کهمی 303415برابر  ،CAPITALمتغیر مستقل  دارییمعنسطح 

ماالی از طریاق  ینتاأماین متغیر م بات باوده و ایان بادین معناسات کاه  یبضر .باشدیمتاثیرگذار  ROAهای عملیاتی بر اجاره

 های منتخب دارد.در شرکت ROAهای عملیاتی رابطه م بت و معکوس با اجاره

 ROEمتغیر وابسته:  (fixed effectثابت ): نتایج تخمین مد  با روش اثرات 3جدو  

  رهایمتغ
ب یضرا

 رهایمتغ
 Tآماره 

 یسطح معن

 زمونآ یدار
 جه در مد ینت

C 3131/3 -1154/1 -61035/1 عر  از مبداء  

CAPITAL 
مالی از طریق اجاره  نیتأم

 سرمایه ای
 رگذار استیتاث 3333/3 1663/5 1113/3

CFO رگذار نیستیتاث 0614/3 3156/3 3511/1 جریان نقدی عملیاتی 

SIZE رگذار استیتاث 3133/3 6343/1 1633/3 اندازه بنگاه 

AR(2) 
 AUTOفرآیند 

REGRESSIVE 
3334/0 03311/3 6311/3  

 خطاها در مد  همبسته نیستند 11/1 ن واتسونیآماره دورب

 33/3 (R2مد  )ن یب تعیضر
توس  متغیرهای مستقل  ROEاز  درصد 33

 .شودیممعنادار بیان 

  F 36/546آماره 

 .شودیم دییتأخطی بودن مد   33333/3 سطح معنی داری مد 

     
 

باشد. همچنین ضاریب بوده که نشان دهنده معناداری این متغیر می 3035در مد  فوق کمتر از  CAPITALسطح معناداری متغیر 

کند. بناابراین در مجماوع باه ازای هار و احاد افازای  در می تأییدم بت این متغیر اثرگذاری م بت این متغیر بر متغیر و ابسته را 

 تاأمینافزای  یافته و فرضیه این مطالعه مبنی بر اثرگذاری  301، متغیر بازده حقوق صاحبان سهام به اندازه ایمتغیر اجاره سرمایه

 شود.می تأییدای بر بازده حقوق صاحبان سهام مالی از طریق اجاره سرمایه

 آن یهاافتهی ریتفس و پووه  یهاهیفرض آزمون جینتا: 3جدو  

 /ردییدتأ فرضیه

 ییدتأ دارد یرتأثها بر نسبت بدهی به دارایی هااجارهطریق مالی از  ینتأم

 ییدتأ دارد. یرتأثها به حقوق صاحبان سهام بر نسبت بدهی هااجارهمالی از طریق  ینتأم

 ییدتأ دارد یرتأثهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ها بر نسبت بدهیمالی از طریق اجاره ینتأم
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 ییدتأ دارد. یرتأثها ها بر بازده داراییهمالی از طریق اجار ینتأم

 ییدتأ دارد. یرتأثها بر بازده حقوق صاحبان سهام مالی از طریق اجاره ینتأم

 

 وپیشنهادات نتیجه گیری

. باشدمی دخو تعملیا و تمکاناا تهیه جهت مالی تأمین چگونگی است، جهامو آن با شرکتی هر معموالً که مسائلی از یکی

 را هجوو دشگر تنزیل از دهستفاا هایرتئو ینا از یربسیا یبندبودجه یندآفر با بطهرا در تیومتفا هایجنبه از یربسیا یاهیرتئو

 تأمین تویاسترا کنندیم سعی طالعاتیا چنین با هاتشرک. ندادهکر دپیشنها آ هیدا و  مطلو سرمایه رساختا ی  تعیین یابر

 ممکن راه بهترین را تویاسترا چنین هاآن یاآ  حا ینا با. کنند یزیرحطر ،ستا ننظرشا مد هاک فیاهدا ااب مطابق را دخو مالی

 تحت را مناسب مالی تأمین هشیو ی  که ستا تیرصو به هیرا چنین ذتخاا در هاآن تتصمیما بندیرساختا یاآ ؟کنندمی تلقی

 به مسائل حل ناییاتو ،ییهاارزش چنین به ستیابید یابر شتال در ؟باشد داده ارقر مدنظر ،مربوطه شرکت با متناسب ی اشر

 .شتدا هداخو اههمر هاب را یداایز یهاتیمز ، امختل یهاراه مقایسه و هشیو بهترین

 نیترمتداو  حاضر  حا درو مشکل یودداح تا آن به ستیابید که ستا مالی تأمین یهاوهیش از یکی 3نامهازتر از رجخا مالی تأمین

 تغییر را یس ر منحنی جتاًینت و  متحو را شرکت سرمایه ساختار ،مالی تأمین از هشیو ینا. شودیم  محسو مالی تأمین هشیو

 ستا ضحوا ربسیا دجوو ینا با د؟شومی دهستفاا هاآن ازکه تیرصو در ،شوندیم  حذ نامهازتر از هایبده و هایدارائ چگونه. دهدیم

 مقایسه رمنظو به زاربا در نکنندگاده ستفاا که کلیدی یهانسبت ،گرفت هنداخو ارقر تأثیر تحت شرکت کلیدی یهانسبت که

 مالی تأمین هایاربزا از یکی  نتخاا با یدآورسو یهانسبت قبیل از کلیدی یهانسبت. کنندیم دهستفاا هاآن از هاشرکت کردعمل

 (.1 -01، 3،1333)لیق و اولورن دکر هنداخو تغییر ،باشند هم جایگزین ننداتومی هک نامهازتر از رجخا

 اناواع نقا . است شده ثابت موضوعی جهان، سراسر در همگانی ضرورتی عنوان به هااجاره توسعه و گسترش از سویی دیگر، امروزه

 منطقی توازن سرانجام و تقاضا و عرضه در تعاد  ایجاد در که ناپذیریاجتنا  و م بت اثرهای و کشورها اقتصادی چرخه در هااجاره

 بر تکیه با اعتباری، شیوه این امروزه که است شده موجب گذاشته، جای به توسعه روبه و صنعتی هایجامعه هایپرداخت موازنه در

 داخلای اقتصاد سطح در اعتبار نیتأم مراحل نیترمهم از یکی عنوانبه  را خود موقعیت بتواند اجرایی نوین هایویوگی و هاتخصص

قارار  یها مورد بررساتکشر یرد مالکبا عمل یاهیسرما یاجارهاق یاز طر یمالنین پووه  رابطه تامیدر ا .کند ت بیت المللیبین و

از نسابت  اندعبارتهای عملکرد شرکت که و معیار یهاهیسرما یهااجارهمالی از طریق  نیتأمدهد که بین نتایج نشان می .ردیگیم

ان و بازده حقاوق صااحب هاییدارا، بدهی به حقوق صاحبان سهام، بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، بازده هاییدارابدهی به 

 اجااره چاه هر ها،ییدارا به هایبده جمع نسبت و یاهیسرما اجاره نیب یمنف ارتباط به توجه با رابطه معنی داری وجود دارد.سهام 

 یهایباده اه کا جهات شاودیم شنهادیپ نیبنابرا. ندکیم دایپ اه ک هاییدارا به هایبده نسبت ابدی  یافزا تکشر یاهیسرما

                                                           
8 -Off balance sheet financing (OBSF) 
9 -leigh & olvere 
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 شاودیم شانهادیپ هاییدارا بازده و یاهیسرما اجاره م بت ارتباط به توجه با ابدی  یافزا تکشر یاهیسرما اجاره رانیم تکشر

 مساله نیا شودیم شنهادیپ. شود فراهم تکشر یهاییدارا بارده  یافزا نهیزم تکشر مبادالت در یاهیسرما اجاره زانیم  یافزا با

 مادت بلناد یهایبده نسبت و تکشر یاهیسرما اجاره نیب یمنف ارتباط به توجه با ردیگ قرار تکشر رانیگمیتصم توجه مورد

 استگذارانیس به نیبنابرا. باشد داشته اهندهک روند نسبت نیا یاهیسرما اجاره  یافزا با شودیم ینیب یپ سهام صاحبان حقوق به

 باه توجاه باا باشند داشته یافک توجه نسبت دو نیا نیب ارتباط به یمال ماتیتصم در شودیم شنهادیپ تکشر رانیگمیتصم و

 ریساا از شاودیم شانهادیپ باود ریتاأثیبا ی اندازهنترلکریمتغ( هاییدارا به هایبده نسبت) او  هیفرض در یونیرگرس مد  در هکنیا

 .شود استفاده ینترلک یرهایمتغ
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