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 چکیده 

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت گذاریکارایی سرمایه بر اهرم مالی تاثير این تحقيق، در

 171ها، تعداد ها و آزمون فرضيهاست. در این راستا، برای انجام تحليل گرفته قرار بررسی تهران مورد

مورد بررسی  1831الی  1811ساله،  1شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 
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 مقدمه

گذاری گذاری موثر است. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایهاز عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه

گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد. این امر از طریق های مختلف باید حد یا ميزان سرمایهدر طرح

گذاری شود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایهها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام میارزیابی طرح هایروش

هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به گيرد که ارزش فعلی خالص آن طرح مثبت باشد. از این رو تقبل طرحانجام می

گذاری کمتر از حد یی با ارزش فعلی خالص مثبت، منجر به سرمایههانظر کردن از طرحگذاری بيش از حد، و صرفسرمایه

زیرا مدیران باید به صورت بهينه و در (. Verdi, 2006)گذاری را به دنبال خواهد داشت شود که عدم بهينه بودن سرمایهمی

الص مثبت، پذیرفته و هایی با ارزش فعلی خگذاری کنند که برای شرکت ارزش آفرینی کند؛ یعنی طرحهایی سرمایهطرح

 (.Yang and Jiany, 2008)هایی با ارزش فعلی خالص منفی رد شوند طرح

رود. حداکثر کردن ارزش ها به شمار میترین اهداف شرکتایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از جمله مهم

های سودآور نيز نياز به تامين مالی دارد. اجرای پروژهباشد. ها میهای سودآور توسط آنها مستلزم اجرای پروژهشرکت

باشد. انتخاب نوع تامين مالی اعم از ها اثرگذار میای بر ساختار سرمایه شرکتهای موجود برای تامين مخارج سرمایهاستراتژی

گذارد. برای بهينه ت تاثير میانتشار سهام جدید یا گرفتن وام بر ساختار مطلوب سرمایه و ساختار سرمایه نيز بر ارزش کل شرک

هایی که برای تامين منابع مالی مختلف ها و هزینهها درک و شناخت منابع مختلف مالی آنکردن ساختار سرمایه شرکت

گيری درباره تامين مالی جهت حداکثرسازی ارزش شرکت از ها به منظور تصميمشوند، برای مدیران مالی شرکتمتحمل می

 (1811ردار است. )مهرانی و رسائيان، اهميت خاصی برخو

یابد که شرکت از افزایش ثروت تنها در نتيجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. حداکثر شدن ارزش شرکت وقتی تحقق می

سالمت مالی برخوردار باشد؛ یعنی منابع مالی آن به درستی انتخاب شده و به شکل صحيحی استفاده شوند )صلواتی و 

-(. در تئوری، نحوه تامين مالی، تصميمات سرمایه1817؛ مهرانی و همکاران، 1811کاشانی پور و رسائيان،  ؛1811رسائيان، 

دهد. در چنين بازارهایی، های انتقال و بازارهای نامتقارن، تحت تاثير قرار میگذاری را در بازارهای ناقص به دليل هزینه

هایی آید و متعاقب آن انگيزهان، اعتباردهندگان و مدیران به وجود میمشکالت نمایندگی ناشی از بر هم کنش ميان سهامدار

هایی گذاریای از سرمایهشود. چنين مشکالت نمایندگی ممکن است دامنهگذاری بيشتر یا کمتر از اندازه ایجاد میبرای سرمایه

ن است تا با بررسی تاثير اهرم مالی بر را ایجاد کند که در جهت تامين منافع سهامداران نباشد. پژوهش حاضر در جستجوی آ

های صورت گرفته توسط مدیران، مشخص گذاریگذاری، ميزان اثرگذاری اهرم مالی را بر بهينه بودن سرمایهکارایی سرمایه

 نماید.

 تحقیق پیشینهو  نظری مبانی

ها عالوه بر اینکه خود یکی از بدهیهای با اهميت سود حسابداری نقش آن در قراردادهای بدهی است. وجود یکی از جنبه

طلبانه مدیران به کاهش نوسانات سود تواند از طریق کاهش رفتارهای فرصتعوامل ایجاد انگيزه برای مدیریت سود است، می

طلبانه مدیران تواند در ميزان رفتارهای فرصتواحد تجاری و بنابراین کاهش مدیریت سود منجر گردد. از عواملی که می

های گذاری شرکت است. بر اساس تئوری قراردادها، رویههای رشد و سرمایهرگذار باشد، ميزان جریان نقدی آزاد، فرصتتأثي

های طرف قرارداد های مختلف طرف قرارداد با شرکت است. یکی از گروهحسابداری ابزاری برای کاهش تضاد منافع ميان گروه

ها و های اعطایی به شرکت بوده و همواره بين آنره نگران وصول اصل و فرع واماعتباردهندگان هستند. اعتباردهندگان هموا

های های ذینفع از جمله مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد. اعتباردهندگان همچنين نگران توزیع وامسایر گروه

های قبلی ها در مقابل وامبه تسویه آناعطایی بين سهامداران بوده و در قبال اخذ وام جدید توسط شرکت و اولویت دادن 

ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعيت مطلوبی از دهند. از طرف دیگر ممکن است مدیران شرکتحساسيت نشان می

سودآوری شرکت را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه الزم بتوانند هزینه بدهی را نيز کاهش دهند. در واقع وجود 

ها و های بدهی منجر خواهد شد که مدیریت ارقام حسابداری را دستکاری کند و به واسطه این دستکاری شرطقرارداد

شوند. محدودیتی که برای کاهش تضاد منافع ميان هایی که در قراردادهای بدهی وجود دارد، نقض میمحدودیت
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شود، اهرم مالی است. به طور مثال، اگر شرکتی در میاعتباردهندگان به عنوان یکی از طرف قراردادها و شرکت به کار گرفته 

قرارداد بدهی خود موافقت کرده باشد که سطح معينی از نسبت بدهی به دارایی )اهرم مالی( داشته باشد، در آن صورت 

یریت به شکل ها را کمتر نشان دهد. مدها را بيشتر گزارش نماید و یا بدهیمدیریت این انگيزه را خواهد داشت که یا دارایی

کند و برای تامين منافع اشخاصی که از شرکت طلبکار هستند، عمل نخواهد کرد. منظور از رفتارهای طلبانه ای عمل میفرصت

گيرند و معموال به شکل گذاری است که مدیران در موقعيت نامطمئن و پرخطر میطلبانه مدیران، تصميمات سرمایهفرصت

دهند و بازده متفاوتی از جریان عادی عمليات شرکت دارند. بنابراین در گذاری رخ میرایی سرمایهگذاری یا ناکاکارایی سرمایه

گذاری غيرکارا، صرف نظر کردن از شرایطی که هيچ مشکلی مثل انتخاب نامطلوب یا هزینه نمایندگی وجود ندارد، سرمایه

گذاری ناکارا شامل اتنخاب گذاری(. به عالوه سرمایهمایهباشد )کم سرگذاری با ارزش فعلی خالص مثبت میهای سرمایهفرصت

 (.Lyandres and Zhdanov, 2005)گذاری( شود )بيش سرمایههایی با ارزش فعلی خالص منفی نيز میپروژه

یعنی کند، اهرم مالی است؛ طلبانه مدیران را در این زمينه محدود میاز طرفی، یکی از عوامل مختلفی که رفتارهای فرصت

ها در سررسيد، باعث کاهش فرصت افزایش اهرم مالی به دليل فشار ناشی از قراردادهای بدهی و نياز به باز پرداخت بدهی

کند. به طور کلی، در فرآیند عقد قرارداد تر میها را محتاطشود و به عبارت دیگر آنطلبانه از سوی مدیران میرفتارهای فرصت

ریسک از دست دادن اصل سرمایه رو به روست. لذا او از هر ابزاری که بتواند این ریسک را کاهش یک بدهی، اعتباردهنده با 

کنندگان اعتبار ابزار مناسبی برای دادن گذاری دریافتکارایی سرمایهکند. در حقيقت، بررسی کارایی و نادهد، استقبال می

آید تا از این طریق اقدامات الزم را به موقع انجام داده و ریسک می موقع در مورد عملکرد نامناسب  به شماراطالعات و عالئم به

نشان دادند که عدم تقارن اطالعاتی بين ،  Meyers and Majlof(1984) های اعطایی را کاهش دهند.وصول اصل و فرع وام

ه مدیران در جهت منافع اند در شرایطی کگردد. آنان بيان کردهگذاری میگذاران منجر به کم سرمایهشرکت و سرمایه

هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است، مدیران نمایند و واحد تجاری نيازمند تامين مالی پروژهسهامداران کنونی عمل می

گذاری، از تامين مالی با انتشار اوراق به قيمت کمتر اجتناب های سرمایهممکن است حتی به قيمت صرف نظر کردن از فرصت

گذاری کارا شود؛ زیرا مدیران در صدد دم تقارن اطالعاتی بين مدیران و سهامداران ممکن است مانع سرمایهکنند. به عالوه ع

گذاری را انتخاب کنند که منافع سهامداران های سرمایهباشند و از این رو ممکن است فرصتحداکثر کردن منافع شخصی می

گذاری اند. وجوه حاصل از منابع مالی، صرف سرمایهذاری دو روی یک سکهگرا به بهترین نحو تامين نکند. تامين مالی و سرمایه

های مختلف، کنند بر اساس مدلگذاری میشود. دليل اینکه چرا مدیران به طور غيرکارا سرمایه سهامداران را سرمایهمی

و ترحيح یک ( Holmstrom, 1999)موضوعات دوره کاری مدیر (، Jensen, 1986;1993)متفاوت است؛ اما شامل مصرف عواید 

بينی نمایند که گذاران پيشباشد. عالوه بر این در صورتی که سرمایهمی (Bertrand and Mullainathan, 2003)زندگی آرام 

از این رو،  های تامين مالی خواهد شد.توانند از منابع سوء استفاده نمایند، مشکالت نمایندگی باعث افزایش هزینهمدیران می

ای با ميزان اهرم مالی شرکت داشته باشد و بتواند به عنوان یک ساز و کار موثر گذاری شرکت رابطهانتظار داریم کارایی سرمایه

 در قراردادهای بدهی مطرح گردد. 

 :است بوده زیر شرح به حاضر تحقيق موضوع زمينه در شده انجام هایپژوهش مهمترین

(1984)Green ، گذاری مستقل از تصميمات تامين مالی نيست و نتيجه دست یافت که تصميمات سرمایه در تحقيقاتش به این

گذاری نامناسب منجر شود. تامين مالی از محل بدهی، انگيزه مدیران و سهامداران هایی برای سرمایهاهرم ممکن است به انگيزه

 دهد.های با ارزش کاهش میگذاری در پروژهرا برای سرمایه

(2005)Lyandres and Zhdanov ، گذاری دریافتند که بين اهرم مالی و بيش در بررسی رابطه بين اهرم مالی و بيش سرمایه

هایی که از طریق اوراق مالکانه ها نشان دادند که شرکتگذاری به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود ندارد. به عالوه آنسرمایه

ایی که از طریق اوراق بدهی اقدام به تامين مالی نموده اند، تمایل کمتری به افزایش هاند، نسبت به شرکتتامين مالی کرده

 هایشان دارند.گذاریگذاری و تمایل بيشتری به کاهش سرمایهسرمایه

(2005)Varouj et al ، های آوری و بررسی اطالعات شرکتها با جمعگذاری پرداختند. آنبه بررسی ارتباط بين اهرم و سرمایه

گذاری )اعم درصدد پاسخ به این پرسش برآمدند که آیا هنگام سرمایه 1333تا  1311های پذیرفته شده در بورس کانادا از سال
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ها این بود که ارتباط منفی شود؟ استدالل آنگذاری کمتر از حد( بر اهرم مالی توجه میگذاری بيش از حد یا سرمایهاز سرمایه

تر است. چنين های رشد بيشتر به طور با اهميتی قویهای با فرصتکمتر نسبت به شرکتهای با فرصت رشد برای شرکت

های رشد ضعيفی پيش هایی دارد که فرصتاستداللی حاکی از تایيد این مفهوم است که اهرم نقش مهارکنندگی برای شرکت

 رو دارند.

(2012)Arslan et al ، ها نشان دادند که ها را بررسی کردند. آنیی شرکتاکار گذاری وتاثير انعطاف پذیری مالی بر سرمایه

توانند از طریق انتخاب یک سياست محافظه کارانه در اهرم مالی، به انعطاف پذیری مالی بيشتری در مقایسه با ها میشرکت

گذاری و سرمایه هایها همچنين ثابت کردند که انعطاف پذیری مالی در تعيين سياستآن نگهداری ذخایر نقد، دست یابند.

 .کندیی شرکت، نقش مهمی ایفا میاکار

 (2013)Franklin and Muthsamy ، ها انجام دادند که در گذاری شرکتتحقيقی با عنوان تاثير اهرم مالی بر تصميمات سرمایه

ها به سه تحقيق شرکتبه عنوان نمونه انتخاب گردیده بود. در این  1003تا سال  1331شرکت داروسازی هند از سال  11آن 

های بزرگ، متوسط و کوچک تقسيم شده بودند. همچنين سه مدل تجربی )رگرسيون ترکيبی، اثر ثابت و اثر دسته شرکت

گذاری رابطه معنادار مثبتی وجود تصادفی( همزمان مورد استفاده قرار گرفته بودند. نتایج نشان داد که بين اهرم مالی و سرمایه

 کنند.گذاری ایفا میافتند که جریان نقد و سود انباشته، نقش معناداری در تصميمات سرمایهدارد. همچنين دری

(2014)Huiji ، نيکه ب افتیدست  جهينت نیبه ا 1011تا  1331 یهاسال یط ینيشرکت چ 1111 یبر رو قيبا انجام تحق 

 یهااگر فرصت یهای با اهرم باال حتکه شرکتها استدالل کردند وجود دارد. آن یرابطه منف یگذارهیو سرما یاهرم مال

در تامين  یاز حد از بده شيب استفاده نیها نخواهند بود. بنابرااز آن فرصت ادهرو داشته باشند قادر به استف شيپ یسودآور

 نيدر چ یهای دولتشرکت یرابطه برا نیخواهد شد. ا یآت یهایگذارهیدر سرما تیمحدود جادیسبب ا یگذارهیسرما یمال

 دولت هستند. تیها تحت حماآن رایتر است، زفيضع

(2014)Umutlu ، گذاری در بازارهای نوظهور پرداخته است. بر اساس نتایج بدست به بررسی تاثير اهرم مالی بر کارایی سرمایه

توان نتيجه گرفت که افزایش گذاری وجود دارد. از اینرو میسرمایه دار مثبت بين اهرم مالی و ناکاراییآمده رابطه معنی

گذاری و در روی دیگر سکه منجر به کاهش )افزایش( سرمایه افزایش )کاهش( ناکارایی )کاهش( اهرم مالی از یک سو منجر به

 گذاری خواهد شد.کارایی سرمایه

 کم و گذاریسرمایه شبي بر مالی تامين در محدودیت و آزاد نقدی هایجریان تاثير ( به بررسی1811تهرانی و حصار زاده )

گذاری بيش از دهد که جریان نقدی آزاد و محدودیت در تامين مالی، به ترتيب سرمایهمی نشان گذاری پرداختند. نتایجسرمایه

 گذاری کمتر از حد را به دنبال خواهد داشت.حد و سرمایه

 پذیرفته هایشرکت در گذاریسرمایه ناکارایی بر حسابداری اطالعات شفافيت (، به بررسی تاثير1831بادآورنهندی و همکاران )

 کارایی بر حسابداری اطالعات شفافيت که است آن از حاکی پژوهش تهران پرداختند. نتایج بهادار اوراق بورس در شده

 ذینفع هایگروه بين اطالعات برابر توزیع در حسابداری اطالعات فعال نقش عدم بيانگر موضوع این. ندارد تاثيری گذاریسرمایه

 .باشدمی بهينه هایپژوهش در گذاریسرمایه سمت به مدیریت سوی از منابع صحيح هدایت در هاآن نظارت و

 اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت گذاریسرمایه تصميمات و مالی اهرم رابطه (، به بررسی1838پاکدالن ) احمدپور و

 مالی اهرم اول اندازه است که ارتباط آن از حاکی پژوهش زمينه پرداختند. نتایج این در رشد هایفرصت نقش و تهران بهادار

 نسبت) مالی اهرم دوم اندازه ارتباط راستا همين در. شد حاصل دارمعنی و منفی گذاریسرمایه با( هادارایی بر هابدهی نسبت)

 بيشتر که است آن دليلبه احتماالً موضوع این. شد گزارش دارمعنی و مثبت گذاریسرمایه با( هادارایی بر بلندمدت هایبدهی

 حاصل وجه هاشرکت دیگر عبارتبه گردد،می ایسرمایه مخارج صرف مالی، اهرم طریق از بلندمدت مالی تامين از حاصل منابع

 اضافه اوليه مدل به نيز رشد هایفرصت عامل دوم فرضيه در. کنندمی گذاریسرمایه ثابت هایدارایی در را بلندمدت هایوام از

 منفی یرابطه دهد،می نشان نتایج. گردد بررسی گذاریسرمایه و مالی اهرم بين ارتباط بر رشد هایفرصت نقش تا شد

 رشد فرصت با هایشرکت به نسبت کمتر رشد فرصت با هایشرکت برای گذاریسرمایه و مالی اهرم اول اندازه بين تریقوی

 .باشدمی بيشتر
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 تحقیق هایفرضیه

های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تامين مالی شوند. به عبارت بر اساس ادیبات کالسيک مالی، در یک بازار کارا همه پروژه

انداز روشن و مثبت توسط بازار تامين مالی های دارای چشمدیگر صرف نظر از وضعيت مالی و اقتصادی واحد تجاری، پروژه

های مالی، توانایی مدیران را برای تامين ای از ادبيات موجود نشان داده است که در عمل محدودیتاما بخش عمدهشوند. می

-های مواجه با محدودیتتوان استنباط نمود آن است که شرکتسازد. یکی از مواردی که میهای خوب محدود میمالی پروژه

-های با ارزش فعلی خالص مثبت صرفد تامين مالی از قبول و انجام پروژههای زیاهای تامين مالی ممکن است به دليل هزینه

هيچ  ،اگر یک شرکت تصميم به تامين مالی بگيردشود. از سوی دیگر، گذاری منجر مینظر نمایند که این کار به کم سرمایه

های نامناسب در جهت منافع همدیران ممکن است با پروژ گذاری صحيحی با آن انجام شود.تضمينی وجود ندارد که سرمایه

 مالی اهرم اند کهبرخی مطالعات نشان داده گذاری ناکارا نمایند.خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود اقدام به سرمایه

که کنند بينی میموجود در این حوزه پيش مطالعاتبيشتر . کندمی های ضعيف را رقيقگذاری در پروژهها برای سرمایهانگيزه

. بر این اساس، تاثير اهرم (Franklin and Muthsamy, 2013) شودگذاری میهای ضعيف موجب بيش سرمایهانتخاب پروژه

های پذیرفته شده در هایی بر اساس شواهد گردآوری شده از شرکتگذاری مورد انتظار بوده و فرضيهمالی بر کارایی سرمایه

 شوند:بيان میبورس اوراق بهادار تهران به صورت زیر 

 ها تاثير دارد.گذاری شرکتاهرم مالی بر کارایی سرمایه فرضيه اول:

 ها در سطوح مختلف اهرم مالی وجود دارد.گذاری شرکتداری بين کارایی سرمایهفرضيه دوم: اختالف معنی

 تحقیق شناسی روش
 هاروش تحقیق و گرد آوری داده

لحاظ ماهيت، یک تحقيق توصيفی با تاکيد بر روابط همبستگی است، زیرا از یک طرف این تحقيق از لحاظ هدف کاربردی و از 

نماید. کند و از طرف دیگر، رابطه بين متغيرهای مختلف را با استفاده از تحليل رگرسيون، تعيين میوضع موجود را بررسی می

گيرد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت قرار میعالوه بر این، در حوزه مطالعات پس رویدادی )استفاده از اطالعات گذشته( 

  ها است.های مالی شرکت

 نرم همچنين و بهادار اوراق بورس سایت از استفاده با سپس و ایکتابخانه یمطالعه از حاضر تحقيق نظری مبانی تدوین برای

. است شده استفاده تحقيقهای متغير یمحاسبه برای و شده گردآوری هاشرکت به مربوط یاوليه هایدادهره آورد نوین  افزار

 .است ميدانی بررسی نوع از حاضر تحقيق در هاداده گردآوری روش بنابراین،

 دوره مورد آزمون، جامعه و نمونه آماری

با . است 1831تا  1811های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی ی آماری تحقيق شامل کليه شرکتجامعه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش ها ميان شرکتتوجه به ماهيت تحقيق و نيز وجود برخی ناهماهنگی

ی آماری تحقيق در نظر گرفته شده گيری حذف سيستماتيک )هدفمند( استفاده شد. شرایط زیر به منظور تعيين جامعهنمونه

 است:

ها، رابطه ذاری، هلدینگ و ليزینگ نباشد زیرا به دليل ماهيت فعاليت خاص آنگها، موسسات مالی، سرمایهجزء بانک .1

 های مورد بررسی در این تحقيق برای چنين موسساتی متفاوت بوده و قابل تعميم به سایرین نمی باشد.مولفه

س اوراق بهادار نيز از بور 1831تا  1811در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و طی سال های  1811شرکت تا پایان سال  .1

 خارج نشده باشد.

 .اسفند ماه هر سال باشد 13برای رعایت قابليت مقایسه پذیری، سال مالی شرکت منتهی به  .8

 باشند. نداشته مالی سال تغيير بررسی مورد هایسال طی هاشرکت .4

 .اندبوده دارا را فوق شرایط 1831 تا 1811 زمانی دوره در شرکت 171 تعداد فوق هایمحدودیت اعمال از پس و اساس این بر

 متغیرهای تحقیق

 شود.متغيرهای تحقيق حاضر به سه گروه متغيرهای مستقل، وابسته و کنترلی تقسيم می
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 مستقل ریمتغ

گيری ميزان استفاده از در این تحقيق اهرم مالی شرکت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است که معياری برای اندازه

گيری شود. باشد. بر اساس تئوری ساختار سرمایه، اهرم مالی باید بر اساس ارزش بازار اندازهدر ساختار سرمایه شرکت می بدهی

. به (Jermias, 2008) باشدتر میشود؛ زیرا ارزش دفتری عينیاما در بسياری از مطالعات تجربی از ارزش دفتری استفاده می

های مالی در بحث اهرم مالی، ارزش دفتری بيش از ارزش بازار مورد گيریاند در اندازهنشان داده ، Stonhill et al(1974)عالوه 

رو از شود. به منظور ارزیابی اهرم مالی در پژوهش پيشباشد. بنابراین اهرم مالی بر اساس ارزش دفتری محاسبه میاستفاده می

 ها استفاده شده است. ها به دارایینسبت بدهی

 وابسته ریمتغ

( برای 1811در پژوهش صورت گرفته توسط تهرانی و حصارزاده ) باشد.می گذاریناکارایی سرمایهمتغير وابسته در این تحقيق، 

ها در ایران باشد، بيش گذاری شرکتهای رشد که بتواند توضيح دهنده سرمایهیافتن متغيرهای مناسب به عنوان معيار فرصت

برای محاسبه  ( Biddle and Hilary, 2006؛,Verdi 2006 ؛,Biddle et al 2009 استفاده شده توسطالگو )شامل الگوهای  80از 

ها، هيچ کدام از الگوهای مذکور نتوانست فرصت های آنگذاری مورد آزمون قرار گرفته است که بر طبق یافتهیهسرما ییکارا

بنابراین، در تحقيق حاضر، از الگوی زیر که حاصل کار تهرانی و ها در ایران بيابد. گذاری شرکترشد مناسبی را برای سرمایه

( نيز مورد استفاده قرار گرفته 1838( و نمازی و غالمی )1830( است که توسط ثقفی و معتمدی فاضل )1811حصارزاده )

 شود.است، استفاده می

Ii,t = β0+ β1CFOi,t-1/TAi,t-1 + β2MTBi,t + β3ΔSi,t-1 + β4ROAi,t-1 + β5OPi,t/TAi,t-1 + ɛi,t                                               )1( 

 که در آن:

i,tIگذاری شرکت : سرمایهi  در سالt شود.ها اندازه گيری میتغييرات کل دارایی که بر مبنای نسبت 

1-i,tCFOوجوه نقد عملياتی شرکت  : جریانi  1در سال-t. 

i,tMTBدفتری شرکت  ارزش به بازار ارزش : نسبتi  در پایان سالt ارزش ها بعالوه که بر اساس مجموع ارزش دفتری کل بدهی

 شود.ها اندازه گيری میتقسيم بر ارزش دفتری کل دارایی بازار حقوق صاحبان سهام

1-i,tΔSفروش شرکت  تغييرات : نسبتi 1 در سال-t. 

1-i,tROAها شرکت دارایی بر کلها که از تقسيم سود و زیان خالص : بازده داراییi  1در سال-t. 

i,tOP سود عملياتی شرکت :i  در سالt. 

1-i,tTAهای شرکت : کل داراییi  1در سال-t. 

گذاری است. دهنده انحراف از کارایی سرمایه، قدرمطلق مقادیر پسماند حاصل از برازش رگرسيونی نشاندر این مدل

هایی با خالص ارزش فعلی منفی یا همان گذاری مورد انتظار(، بيانگر انتخاب پروژهپسماندهای مثبت )انحراف مثبت از سرمایه

-های سرمایهگذاری مورد انتظار(، بيانگر گذر از فرصتگذاری بيش از حد و پسماندهای منفی )انحراف منفی از سرمایهسرمایه

-سرمایه این موارد معياری برای سنجش ناکاراییگذاری کمتر از حد خواهد بود. گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت یا سرمایه

-سرمایه گذاری است؛ به عبارتی افزایش ناکاراییگذاری نيز معيار معکوسی از کارایی سرمایهسرمایه باشند. ناکاراییگذاری می

 گذاری خواهد شد و برعکس. گذاری، منجر به کاهش کارایی سرمایه

 کنترلی یرهایمتغ

 نحوه کهاند ر گرفته شدهکنترلی در نظ به عنوان متغيرهای شرکت اندازه و سهام صاحبان حقوق بازدهدر این تحقيق، دو متغير 

 .است زیر شرح به آن محاسبه

گذاران و نشان دهنده قدرت این نسبت بيانگر مدیریت شرکت در استفاده کارا از پول سرمایه: سهام صاحبان حقوق بازده

در افزایش ارزش شرکت به صورت قابل قبول است. در واقع، بازده حقوق صاحبان سهام وضعيتی است که مدیر به مدیریت 

 تحقيق، این در های فعاليت را به منظور استفاده بهتر و سودآورتر از منابع در دسترس موسسه، کنترل کند.دقت تمامی جنبه

 آید.بدست می سهام صاحبان حقوقبر  از تقسيم سود )زیان( خالص سهام صاحبان حقوق بازده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

7 

 

های متفاوتی استفاده شده است. در این تحقيق از های مختلف از شاخصدر تحقيق برای تعيين اندازه شرکت،: اندازه شرکت

 .شودمیبرای تعيين اندازه شرکت استفاده  هادارایی کللگارتيم طبيعی 

 تحقیق هایمدل

 رگرسيونی به شرح زیر استفاده خواهد شد: برای آزمون فرضيه اول از مدل

IEi,t = β0+ β1LEVi,t + β2ROEi,t + β3Sizei,t + ɛi,t                                                                                      )1( 

i,tIEگذاری شرکت : ناکارایی سرمایهi  در سالt؛ 

i,tLEVشرکت  : اهرم مالیi  در سالt؛ 

i,tROE :شرکت  بازده حقوق صاحبان سهامi  در سالt؛ 

i,tSize اندازه شرکت :i  در سالt؛ 

i,tε.خطاهای مدل : 

بندی شده و به چهار گروه ها به ترتيب صعودی مرتب شده، سپس چارکبرای آزمون فرضيه دوم، ابتدا مقادیر اهرم مالی شرکت

دربرگيرنده مشاهدات با مقادیر کمتر و مشاهدات قرار گرفته در چارک چهارم تقسيم شدند. مشاهدات قرار گرفته در چارک اول 

-ها، مقادیر کارایی سرمایهباشند. سپس بر اساس آزمون برابری ميانگيندربرگيرنده مشاهدات با مقادیر بيشتر اهرم مالی می

 گردد.ها مقایسه میگذاری بين دو گروه شرکت

 هان فرضیهها و آزموروش تجزیه و تحلیل داده

های آماری با استفاده از رگرسيون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات انجام شده است. در تحقيق حاضر، آزمون فرضيه

 ، انجام خواهد شد.7نسخه  E-viewsو  1/3نسخه  Stata، 1010نسخه  Excelها نيز به کمک نرم افزارهای تحليل آماری داده

شود. دو روش متداول مورد استفاده در های ترکيبی استفاده میها از دادهآزمون فرضيهدر این پژوهش جهت تخمين مدل و 

 باشد.می (پولينگ) تلفيقی روش( و پانل) تابلویی روش، های ترکيبیداده

 tو برای بررسی معنادار بودن ضریب متغيرهای مستقل در هر مدل از آماره  Fدار بودن کل مدل از آماره جهت بررسی معنی

 شود.گيری میها تصميمنسبت به پذیرش یا رد فرضيه %31استفاده شده و در سطح اطمينان 

 های تحقیقیافته
 آمار توصیفی

های پراکندگی های مرکزی همچون ميانگين و شاخصها با استفاده از شاخصدر بخش آمار توصيفی، تجزیه و تحليل داده

 جدولتحقيق در خالصه وضعيت آمار توصيفی مربوط به متغيرهای . است انحراف معيار، چولگی و کشيدگی انجام پذیرفته

 .ارائه شده است( 1شماره )
 تحقیق اصلی متغیرهای توصیفی های. آماره1جدول 

 متغیرها شرح

 توصیفی هایآماره
 کنترلی مستقل وابسته

 اندازه شرکت سهام صاحبان حقوق بازده اهرم مالی گذاریسرمایه ناکارایی

 18518181 05113870 05113304 05111111 میانگین

 18510480 05173000 05111100 05111111 میانه

 11541410 15313100 15077100 15134011 حداکثر

 10508110 -15118700 05031400 05000171 حداقل

 15401101 05401870 05111334 05118711 معیار انحراف

 05141411 -05413077 05117711 -05011111 چولگی

 85300711 15118744 15141017 15318180 کشیدگی

 171 171 171 171 مشاهدات تعداد
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 از پژوهش این در .باشدمی گذاریکارایی سرمایهنا، پژوهشمتغير وابسته  است، مشاهده قابل نيز فوق جدول در که همانطور

است. بر این  شده استفاده گذاریشاخص مستقيم از ناکارایی سرمایه عنوان به گذاریقدرمطلق مقادیر پسماند مدل سرمایه

طور ميانگين با مقادیر مثبت پسماند حاصل از برازش مدل و به عبارتی های مورد بررسی بهاساس، نتایج نشان داد که شرکت

درصد  11/11آن حدود اند که ميزان گذاری کردههایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایهها فقط در تمامی طرحشرکت

 باشد مواجه هستند.می

ها را درصد دارایی 33/11طور ميانگين حدود های مورد بررسی بهباشد. اهرم مالی شرکتاهرم مالی میمتغير مستقل پژوهش، 

 های نمونه است.ها در ساختار تامين مالی شرکتتشکيل داده که بيانگر سهم عمده بدهی

 درصد است. 38/11طور ميانگين حدود های مورد بررسی بهبازده حقوق صاحبان سهام شرکتکنترلی،  در مورد متغيرهای

 واحد است. 18/18طور ميانگين حدود های مورد بررسی اندازه شرکت بهدر شرکتهمچنين 

 انحراف. دهدمی نشان ار ميانگين از هاداده پراکندگی هاداده معيار انحراف های توصيفی مربوط به توزیع متغيرها،در مورد آماره

 ميانگين از هاداده زیاد پراکندگی دهنده نشان زیاد معيار انحراف و ميانگين از هاداده کم پراکندگی دهنده نشان کم معيار

 از پراکندگی بيشترین اندازه شرکت دارای متغير و ميانگين از پراکندگی ترینکم دارای گذاریسرمایه ناکارایی متغير. باشدمی

 اکثرا از متغيرها این که است آن گویای تحقيق متغيرهای با رابطه در کشيدگی و چولگی ضریب همچنين،. است ميانگين

 آن به ادامه در که کنيم استفاده آماری هایآزمون از باید ادعا، این اثبات برای اما. باشندمی برخوردار نرمال توزیع تقریبا

 .شودمی پرداخته

 تحقیق متغیرهای توزیع بودن نرمال آزمون

 متغيرهایبررسی شده است. زیرا نرمال بودن تحقيق  متغيرهایبرا نرمال بودن توزیع  -در ادامه با استفاده از آزمون جارکو

 ( ارائه شده است.1در جدول شماره )تحقيق  متغيرهایبرا  -انجامد. نتایج آزمون جارکوبه نرمال بودن خطاهای مدل می تحقيق
 تحقیق متغیرهایبرا  -. نتایج آزمون جارکو2جدول 

 نتیجه داریمعنی سطح آزمون آماره متغیرها

 0Hقبول  05131111 05111011 گذاریسرمایه ناکارایی

 0Hقبول  05141111 85131101 مالی اهرم

 0Hقبول  05013411 15107731 سهام صاحبان حقوق بازده

 0Hقبول  05113301 45111713 اندازه شرکت

باشد بنابراین می 01/0بيشتر از  هاداری متغيربا توجه به این که سطح معنی است، مشاهده قابل نيز فوق جدول در که همانطور

 گيرد.مورد تایيد قرار می %31در سطح اطمينان  تحقيق متغيرهایمبنی بر نرمال بودن توزیع  0Hفرضيه 

 تحقیق متغیرهای همبستگی آزمون

 بين همبستگی بررسی برای پيرسون همبستگی ضریب از باشند پيوسته و نسبتی مقياس با تحقيق متغيرهای که صورتی در

 .است شده ارائه( 8) جدول شماره در تحقيق متغيرهای پيرسون همبستگی نتایج آزمون. شودمی استفاده هاآن
 تحقیق متغیرهای پیرسون همبستگی نتایج آزمون. 3 جدول

 شرح
 کنترلی مستقل وابسته

 شرکت اندازه سهام صاحبان حقوق بازده اهرم مالی گذاریسرمایه ناکارایی

ته
س

واب
 

 گذاریسرمایه ناکارایی
15000000 

------- 
 

ل
تق

س
م

 

 اهرم مالی
05111414 

050000 

15000000 

------- 
 

ی
رل

نت
ک

 

 سهام صاحبان حقوق بازده
05111047- 

050000 

05033108- 

050080 

15000000 

------- 
 

 اندازه شرکت
05143173- 

050000 

05013114 

050401 

05111111 

050000 

15000000 

------- 
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همبستگی بين هر جفت متغير با استفاده از روش پيرسون تخمين زده شده  است، مشاهده قابل نيز فوق جدول در که همانطور

همبستگی مذکور به دست آمده است.  داریمعنیبرای  tاست و در زیر آن نيز مقدار احتمال به دست آمده با استفاده از آزمون 

و جهت همبستگی بين متغيرهای  داریمعنیتوان با توجه به این موارد و عالمت به دست آمده برای ميزان همبستگی می

پژوهش را به صورت دو به دو بررسی کرد. به عنوان مثال با توجه به احتمال به دست آمده برای همبستگی بين متغيرهای 

، گذاریسرمایه ناکاراییتوان بيان کرد که فارغ از کنترل اثرات سایر متغيرها بر روی ، میگذاریسرمایه ناکاراییو  مالی اهرم

دهد که رابطه بين به دست آمده برای همبستگی به دست آمده نشان می مثبتاین دو متغير رابطه وجود دارد و عالمت بين 

بين متغيرهای پژوهش،  همبستگی مطلق قدرگردد، همانگونه که مشاهده می باشد. همچنينمی مستقيمدو متغير مذکور 

با توجه به اینکه  که بين متغيرهای مذکور همخطی شدید وجود ندارد.توان بيان کرد باشد. بنابراین میمی 70/0کمتر از 

متغيره،  دهد، الزم است تا با استفاده از رگرسيون چندضریب همبستگی صرفا وجود رابطه همزمان بين دو متغير را نشان می

 گردد.  اثر سایر عوامل تاثيرگذار بر متغير وابسته کنترل شده و اثر متغير مستقل بر وابسته معين

 خطیآزمون هم

 معرفی شاخص یک واقع در. کندمی ارزیابی مربعات حداقل رگرسيون تحليل در را چندگانه خطیهم واریانس شدت تورم عامل

نتایج آزمون  .است یافته افزایش خطیهم بابت شده برآورد ضرایب به مربوط تغييرات از مقدار چه داردمی بيان که گرددمی

VIF ( ارائه شده است.4تحقيق در جدول شماره ) متغيرهای 
 تحقیق متغیرهای VIF. نتایج آزمون 4جدول 

 آماره آزمون متغیر

 15011131 اهرم مالی

 15011141 بازده حقوق صاحبان سهام

 15001031 اندازه شرکت

در تمام متغيرهای  VIFدهد که مقادیر آماره خطی نشان مینتایج آزمون هماست،  مشاهده قابل نيز فوق جدول در که همانطور

 بين متغيرهای مستقل تحقيق دارد. خطیبوده که این امر حکایت از عدم وجود هم 1مدل، کمتر از 

 واریانس همسانی آزمون

شده  تعدیل والد نتایج آزمون .است شده بررسی مدل خطای واریانس همسانی شده، تعدیل والد آزمون از استفاده با ادامه در

 ( ارائه شده است.1در جدول شماره ) مدل خطای
 مدل شده خطای تعدیل والد آزمون . نتایج5جدول 

 نتیجه دارییسطح معن آماره آزمون مدل

 0H قبول 05703101 85114111 اول فرضيه

باشد می 01/0از  بيشتر مدل خطایداری با توجه به این که سطح معنی است، مشاهده قابل نيز فوق جدول در که همانطور

 مدل شود و خطایمی قبول %31در سطح اطمينان  تحقيق مدل خطای واریانس همسانیمبنی بر  0Hبنابراین فرضيه 

 د.باشمیواریانس  همسانیرگرسيون دارای 

 خطاها بودن نرمال آزمون

در  مدل خطای برا -بررسی شده است. نتایج آزمون جارکو مدل خطای بودن برا نرمال -جارکودر ادامه با استفاده از آزمون 

 ( ارائه شده است.1جدول شماره )
 مدل خطای برا -جارکو آزمون . نتایج6جدول 

 نتیجه دارییسطح معن آماره آزمون مدل

 0Hقبول  05117813 05101111 اول فرضيه

 .باشدمی 01/0بيشتر از  مدل خطایداری با توجه به این که سطح معنی است، مشاهده قابل نيز فوق جدول در که همانطور

 گيرد.مورد تایيد قرار می %31در سطح اطمينان  تحقيق مدل خطایمبنی بر نرمال بودن  0Hبنابراین فرضيه 
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 مدل برآورد برای الگو انتخاب آزمون

 برای الگو بررسی شده است. نتایج انتخابرگرسيونی  شيوه برازش مناسب مدل چاو و هاسمندر ادامه با استفاده از آزمون 

 ( ارائه شده است.7در جدول شماره ) مدل برآورد
 . نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل7جدول 

 داریمعنی سطح درجه آزادی مقدار آماره نوع آزمون مدل

 اول فرضيه
 050000 (174-771) 85043871 اف ليمر پذیری چاوآزمون ترکيب

 050018 1 115101113 دوکای آزمون اثرپذیری هاسمن

نشان دادند که، بر اساس آماره اف ليمر و احتمال آن استفاده از روش تابلویی )احتمال آماره کمتر از  هانتایج پيش برازش مدل

بر اساس آماره  هادرصد( مناسب است. سپس آزمون انتخاب مدل اثرات ثابت یا تصادفی انجام شد. در این مدل 1سطح خطای 

 درصد( مناسب است. 1ال آماره کمتر از سطح خطای دو و احتمال آن استفاده از مدل با اثرات ثابت )احتمکای

 اول آزمون فرضیه

 تاثير هاشرکت گذاریسرمایه کارایی بر مالی اهرم باشد که آیاهدف از آزمون فرضيه اصلی اول تحقيق بررسی این موضوع می

( 1رگرسيون کالسيک در جدول )ها و مفروضات نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنين نتایج مربوط به آمارهیا خير؟  دارد

 آورده شده است.
 . نتایج آزمون فرضیه اول8جدول 

 گذاریکارایی سرمایهنامتغیر وابسته: 

 ثابت اثرات با تعمیم یافته تابلوییروش: حداقل مربعات 

 875تعداد مشاهدات )متوازن(:             5ها: تعداد دوره                175تعداد مقاطع: 

 داریسطح معنی آماره تی خطای استاندارد ضرایب عالئم متغیرها

 C 05443710 05014714 15113311 050000 عرض از مبدا

 LEV 05018331 05004118 15141011 050000 اهرم مالی

 ROE 05011111- 05001178 45110107- 050000 بازده حقوق صاحبان سهام

 SIZE 05018881- 05001818 45814110- 050000 اندازه شرکت

 05000000 احتمال آماره اف فيشر 145113103 آماره اف فيشر

 15381111 واتسون -آماره دوربين 05117111 ضریب تعيين تعدیل شده

داری کل مدل رگرسيونی درصد( بيانگر معنی 1نتایج نشان داد که، آماره اف فيشر مدل و احتمال آن )کمتر از سطح خطای 

 بينی ناکاراییتوان استنباط درستی در مورد قابليت پيشداری در مدل وجود دارد و میروابط خطی معنی است. در نتيجه

 مالی، بازده متغيرهای اهرمگذاری بر اساس متغيرهای توضيحی مدل انجام داد. ضریب تعيين تعدیل شده نشان داد که سرمایه

را  گذاریسرمایه ناکاراییدرصد تغييرات  17شرکت در مجموع این قابليت را دارند که حدود  اندازه سهام و صاحبان حقوق

( نشان داد که بين پسماندهای مدل خود همبستگی وجود ندارد و 1/1تا  1/1)بين  واتسون مدل-توضيح دهند. آماره دوربين

 رند. مدل شرایط مناسبی دارد. در حقيقت پسماندهای مدل از استقالل برخوردا

( 018331/0باشد )( و ضریب آن مثبت می000/0بوده ) 01/0تر از کوچک مالی مربوط به اهرم tآماره ( sig) داریمعنی سطح

-کارایی سرمایهتاثير مثبت و از طرفی دیگر بر ها گذاری شرکتاهرم مالی بر ناکارایی سرمایهتوان نتيجه گرفت که میبنابراین، 

 گردد.درصد تایيد می 31دارد. در نتيجه فرضيه اول تحقيق در سطح اطمينان  داریتاثير منفی و معنی هاگذاری شرکت

 دوم آزمون فرضیه

ها در گذاری شرکتداری بين کارایی سرمایهاختالف معنی باشد که آیاهدف از آزمون فرضيه دوم تحقيق بررسی این موضوع می

ها و مفروضات نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنين نتایج مربوط به آماره ير؟یا خ سطوح مختلف اهرم مالی وجود دارد

 ( آورده شده است.3رگرسيون کالسيک در جدول )
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 فرضیه دوم آزموننتایج . 9جدول 

 اهرم مالی ها:معیار تفکیک شرکت

 عالئم متغیرها

 هامقادیر میانگین

 )در سطوح مختلف(

 هاآزمون مقایسه میانگین

 واریانس( )تحلیل

 اهرم کم

 )چارک اول(

 اهرم زیاد

 )چارک چهارم(
 داریسطح معنی آماره اف

 LEV 05841131 05114141 17835110 050000 اهرم مالی

 IE 05111107 05111114 75140141 050077 گذاریهکارایی سرماینا

 ROE 05818117 05101378 15131818 050084 بازده حقوق صاحبان سهام

 SIZE 18514141 18511111 15117048 050110 شرکت اندازه

 شود در سطح کم اهرمگونه که مشاهده میمالی ارائه شده است و همان های اهرمدر بخش ابتدایی جدول، مقادیر ميانگين

مقادیر درصد است. نتایج نشان داد که  41/11مالی حدود  درصد است، در حالی که در سطح زیاد اهرم 11/84مالی حدود 

در سطوح کم و زیاد با توجه به تحليل واریانس و بر اساس آماره اف و احتمال آن )احتمال آماره کمتر از  مالی ميانگين اهرم

دار بين مقادیر ها وجود دارد. وجود اختالف معنیداری بين ميانگيندرصد(، برابر نيستند و اختالف معنی 1سطح خطای 

شود که همچنين مشاهده مینماید. در دو گروه مشاهدات را تایيد می مالی تمایز بودن اهرمها ادعای مربوط به مميانگين

گذاری کمتری در مقایسه با مشاهدات قرار گرفته در سطح زیاد مشاهدات قرار گرفته در سطح کم اهرم مالی از ناکارایی سرمایه

-میگذاری رابطه مثبت برقرار است. بنابراین، ناکارایی سرمایهاهرم مالی برخوردارند. این بدان معنی است که بين اهرم مالی و 

گذاری بيشتری در مقایسه با مشاهدات قرار گرفته در سطح زیاد مالی از کارایی سرمایه توان نتيجه گرفت که در سطح کم اهرم

منفی دارد که تایيدی بر  اثيرت هاگذاری شرکتمالی بر کارایی سرمایه مالی برخوردارند. این بدان معنی است که اهرم اهرم

گذاری در سطوح کم باشد؛ در عين حال نتایج نشان داد که مقادیر ميانگين ناکارایی سرمایهنتایج آزمون فرضيه اول پژوهش می

درصد(،  1مالی با توجه به تحليل واریانس و بر اساس آماره اف و احتمال آن )احتمال آماره کمتر از سطح خطای  و زیاد اهرم

درصد  1داری در سطح خطای ها وجود دارد. بر این اساس، شواهد آماری معنیداری بين ميانگينرابر نيستند و اختالف معنیب

، یافت شد. در نتيجه ها در سطوح مختلف اهرم مالی وجود داردگذاری شرکتداری بين کارایی سرمایهاختالف معنیمبنی بر 

 گردد.رصد تایيد مید 31فرضيه دوم تحقيق در سطح اطمينان 

 گیری نتیجه و بحث

ای روبه رو در کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده با توجه به تحوالتی که در جهان امروز رخ داده است، خصوصاً

 باشند. درمی منابعجهت حل مشکالت اقتصادی خود نيازمند راهکارهای مناسب جهت استفاده بهتر از  باشند، این کشورهامی

با توجه به محدودیت منابع، عالوه بر مساله توسعه  .گذاری استاین راستا یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه

که در این زمينه فرضيه قراردادهای بدهی  باشدگذاری از جمله مسائل بسيار با اهميت میگذاری، افزایش کارایی سرمایهسرمایه

 .گذاری داشته باشدکارایی سرمایه تاثيرگذاری برد پيامدهای اقتصادی مهمی از جمله توانو ميزان اهرم مالی شرکت می

تاثير مثبت و از ها گذاری شرکتاهرم مالی بر ناکارایی سرمایه که، دهدمی نشان تحقيق اول فرضيه آماری تحليل و تجزیه نتایج

توان گفت که، ناتوانی برای توجيه این رابطه می دارد. داریتاثير منفی و معنی هاگذاری شرکتکارایی سرمایهطرفی دیگر بر 

شود تا مدیر وسوسه شده، آید، موجب میدهندگان که در نظارت بر کليه کارهای مدیر ارشد و کيفيت کار او به وجود میوام

های نترل وی هستند. در عمل محدودیتکم کاری کند و ضعف عملکرد را ناشی از وجود عواملی وانمود کند که خارج ازک

توان استنباط نمود آن است سازد. یکی از مواردی که میهای خوب محدود میمالی، توانایی مدیران را برای تامين مالی پروژه

های های زیاد تامين مالی از قبول و انجام پروژههای تامين مالی ممکن است به دليل هزینههای مواجه با محدودیتکه شرکت

اگر یک شرکت شود. از سوی دیگر، گذاری منجر مینظر نمایند که این کار به کم سرمایهبا ارزش فعلی خالص مثبت صرف

مدیران ممکن است با  گذاری صحيحی با آن انجام شود.هيچ تضمينی وجود ندارد که سرمایه ،تصميم به تامين مالی بگيرد

-انگيزهو  گذاری ناکارا نمایندیا حتی سوء استفاده از منابع موجود اقدام به سرمایههای نامناسب در جهت منافع خویش و پروژه
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گردد میگذاری سرمایه ناکاراییاهرم مالی باعث افزایش  ،از این رو. کندمی های ضعيف را رقيقگذاری در پروژهها برای سرمایه

 شود.گذاری میو موجب کاهش ارتقای کارایی سرمایه

ها در گذاری شرکتداری بين کارایی سرمایهاختالف معنی که، دهدمی نشان تحقيق دوم فرضيه آماری تحليل و تجزیه نتایج

مدیریت باید تصميم بگيرد که نسبت بدهی که،  گفت توانمی رابطه این توجيه برای. سطوح مختلف اهرم مالی وجود دارد

بر داشته باشد تا ارزش  در گذاری کند که کارایی سرمایه راشرکت چقدر باشد و سرمایه شرکت را در چه جاهایی سرمایه

 مدیران، انتظار داریم با وضع شروط محدودکننده قراردادهای بدهی توسط اعتباردهندگان از این رو شرکت حداکثر گردد.

ناکارایی افزایش گذاری، موجب سرمایه ميزان کم نمودن کمگذاری و همچنين ميزان بيش سرمایه افزایشبا  هاشرکت

هایی که گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعاليتکارایی سرمایه، . به طور کلیگردد گذاریسرمایه

گذاری( و از دیگر سو، بيش سرمایه )جلوگيری از ممانعت شود ،تر از حد مطلوب انجام شده استگذاری در آن بيشسرمایه

  ،از این رو. گذاری()جلوگيری از کم سرمایه گذاری دارد، هدایت گرددياز بيشتری به سرمایههایی که نمنابع به سمت فعاليت

 باشند.متفاوتی میگذاری ها دارای کارایی سرمایهدر سطوح مختلف اهرم مالی شرکت

  نتایج با و همخوانی Umutlu(2014)و   Green ، (2005)Lyandres and Zhdanov(1984)نتایج این تحقيق، با نتایج 

(2013)Franklin and Muthsamy  دارد مغایرت. 

 شود که:پيشنهاد میتحقيق  نتایج در راستای

گذاران، سرمایه توسط موضوع این شودمی گذاری پيشنهادبا توجه به وجود رابطه بين اهرم مالی و کارایی سرمایه .1

چرا که شواهد حاکی از این است که روابط  .شود گرفته نظر در هاگران، مدیران و سایر گروهاعتباردهندگان، تحليل

تحت تأثير قراردادهای موجود در شرکت از جمله قراردادهای بدهی  گذاریها در زمينه کارایی سرمایهموجود در شرکت

 باشند.)اهرم مالی( می

 دارد پيشنهاد وجود مالی اهرم مختلف سطوح در هاشرکت گذاریسرمایه کارایی بين داریمعنی با توجه به اینکه اختالف .1

باید گذاری در یک شرکت سرمایه ان هنگامگذارسرمایهنيز سسات اعتباردهنده هنگام دادن اعتبار و ؤمو  هابانکشود می

هایی قرار در اختيار شرکتباید وجوه و اعتبارات  ،تخصيص بهينه منابعبه این نکته توجه نمایند که با توجه به مفهوم 

  باشند.های دیگر در اولویت ظرفيت آن را داشته و نسبت به شرکت اقعاًگيرد که و

 :باشد حاضر تحقيق مکمل تواندمی زیر تحقيقات که رسدمی نظر به همچنين

 ها.گذاری بر اساس چرخه عمر شرکترابطه بين اهرم مالی و کارایی سرمایه .1

 های نمایندگی؛تاثير اهرم مالی بر هزینه .1

 بر کيفيت گزارشگری مالی؛تاثير اهرم مالی  .8

 تاثير اهرم مالی بر مدیریت سود. .4

 بر عدم تقارن اطالعاتی؛گذاری کارایی سرمایهتاثير  .1

 قدردانی و تشکر

 .است بوده برخوردار بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه حمایت از و بوده نامه پایان از مستخرج مذکور مقاله

 منابع و ماخذ
 بورس در شده پذیرفته هایشرکت گذاریسرمایه تصميمات و مالی اهرم رابطه (. بررسی1838پاکدالن ) احمد و سعيد احمدپور، .1

 .77-31، صص 1، جلد 8، شماره 8زمينه. پژوهش های تجربی حسابداری، دوره  این در رشد هایفرصت نقش و تهران بهادار اوراق

(. تأثير شفافيت اطالعات حسابداری بر ناکارایی 1831نهندی )بادآور نهندی، یونس؛ قادری، صالح الدین و رضا بهشتی  .1

، شماره 11های اقتصادی، سال ها و سياستهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشگذاری در شرکتسرمایه

 .11-11، صص 11

گذاری و کم محدودیت در تامين مالی بر بيش سرمایه(. بررسی تاثير جریان های نقدی آزاد و 1811تهرانی، رضا و رضا حصارزاده ) .8

 .10- 17گذاری. تحقيقات حسابداری، شماره سوم، صص سرمایه
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های با امکانات گذاری در شرکت(. رابطه ميان کيفيت حسابرسی و کارایی سرمایه1830ثقفی، علی و مجيد معتمدی فاضل ) .4

 .1-14، صص 10سوم، شماره چهارم، شماره پياپی های حسابداری مالی، سال گذاری باال. پژوهشسرمایه

 علوم نور پيک فصلنامه تهران. بهادار اوراق بورس در مالی های نسبت و سهام ساالنه بازده(. 1811) و امير رسائيان صلواتی، شاپور .1

 نور. پيام دانشگاه انسانی

 بهادار اوراق بورس در عملکرد ارزیابی شاخص و بازار افزوده ارزش بين رابطه بررسی(. 1811) رسائيان محمد و امير پور، کاشانی .1
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 در شرکت اندازه و مالی اهرم قيمت، به سود نسبت سهام، صاحبان حقوق بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت و سهام صاحبان حقوق

 .1-14صص اصفهان، دانشگاه اقتصاد و اداری علوم دانشکده مجله تهران. بهادار اوراق بورس

های پذیرفته شده در گذاری شرکت(. تاثير مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر کارایی سرمایه1838نمازی، محمد و رضا غالمی ) .3

 .13-41، صص 17حسابداری، سال پنجم، شماره بورس اوراق بهادار تهران. دانش 
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