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 بورس در شده پذيرفته هاي بانک گذاري سرمايه ميزان و مالي عملکرد بر مالي پذيري انعطاف تاثير

 تهران بهادار اوراق

 گلستاني رضا,  فالح رضا,  مرداني مهدي

 چکيده

 مجموعه. است بوده گذاري سرمايه تصميمات اتخاذ جهت گذاران سرمايه توجه مورد همواره ها شرکت و ها بانک مالي عملکرد

 محققين توجه مورد ابعاد از يکي مالي پذيري انعطاف که کنند مي اثرگذاري تجاري هاي بنگاه مالي عملکرد بر متعددي عوامل

 زيرساخت و پايه عنوان به تجاري هاي بنگاه گذاري سرمايه بر بلکه مالي عملکرد بر تنها نه مالي پذيري انعطاف نقش. است بوده

 در ها بانک مالي پذيري انعطاف نقش بررسي به حاضر تحقيق در رو اين از. استبوده  محققين بحث مورد نيز درآمد ايجاد

 طي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک منظور بدين. است شده پرداخته آنها گذاري سرمايه و مالي عملکرد

 روش به تحقيق رگرسيوني هاي مدل برازش از حاصل هاي يافته. گرفته است قرار مطالعه مورد 8313 تا 8317 هاي سال

 که حالي در است داشته بسزايي تاثير آنها مالي عملکرد بر ها بانک مالي پذيري انعطاف کهه است داد نشان ترکيبي هاي داده

 .است بوده معني بي و اغماض قابل ها بانک گذاري سرمايه ميزان در آن نقش
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 مقدمه -1

 موارد و رويدادها برابر در مناسب العمل عکس جهت مالي منابع تامين براي ها شرکت توان از است عبارت مالي، پذيري انعطاف

 در توانند مي دارند، مالي پذيري انعطاف که هايي شرکت(. 8001 بيون،. )شرکت ارزش کردن حداکثر براي نشده، بيني پيش

 حداقل با گذاري سرمايه جهت را الزم وجوه آيد، وجود به سودآور هاي فرصت که زماني و نمايند مقاومت مالي فشارهاي برابر

 تواند مي که است شرکت يک ظرفيت از اي درجه عنوان به مالي پذيري انعطاف (.8080 تريستان، و گامبا) نمايند فراهم هزينه

 انعطاف هاياستفاده تمام. برساند حداکثر به را شرکت ارزش تا کند تجهيز واکنشي هاي فعاليت جهت در را خود مالي منابع

 اصلي خطوط تدوين در (.8083 يان، بي) باشد مي ان محافظتي و واکنشي ماهيت هاي جنبه به وابسته مالي ادبيات در پذيري

 تجديد مسير اين در و است شده فراوان تأکيد اقتصادي هاي فعاليت در خصوصي بخش بکارگيري بر کشور اقتصاد بازسازي

 براي مکانيزمي بعنوان گذاري سرمايه امر در مردم مشارکت و دولت وظايف بار کاهشة ايد با تهران بهادار اوراق بورس فعاليت

 مطرح سازي خصوصي براي مکانيزمي بعنوان تنها بورس اما. شد آغاز خصوصي بخش به اقتصادي هاي فعاليت واگذاري

 رشد جهت در حياتي و ضروري امر يک گذاري سرمايه که چرا. است اقتصادي رشد به نيل جهت اي وسيله بلکه شود، نمي

 سرمايه تأمين جهت الزم منابع بايد شود فراهم ها گذاري سرمايه اين جهت الزم سرمايه اينکه براي. است کشوري هر اقتصادي

 عنوان به) مالي تامين مسائل بر تاثيرگذار عامل ترين مهم که دهد مي نشان ها تحقيق نتايج ديگر سوي از. باشد داشته وجود

 توانمند در مهمي نقش پذيري انعطاف که اند کرده بيان مديران و است مالي پذيري انعطاف حفظ ،(ها شرکت روي پيش چالش

 واحد توان معناي به مالي پذيري انعطاف(. 8088 ميتو، و بانسل) کند مي ايفا آينده در گذاري سرمايه خصوص در آنها ساختن

 شدن پيدا يا نشده بيني پيش مالي هاي نيازمندي درباره اطالع دريافت از کوتاهي فاصله در نقد وجه تأمين در( انتفاعي) تجاري

 تواند مي که است شرکت يک ظرفيت از اي درجه عنوان به مالي پذيري انعطاف. باشد مي گذاري سرمايه براي مناسب فرصت

 هوشمندانه انتخاب واقع در. برساند حداکثر به را شرکت ارزش تا کند تجهيز واکنشي هاي  فعاليت جهت در را خود مالي منابع

 بخشد مي بهبود نيز رقبايش ميان در را شرکت موقعيت بلکه سازد مي برطرف را شرکت مالي مشکالت تنها نه مالي تأمين نوع

  (. 8311 قرباني، و حقيقت)

 سپرده، گواهي در گذاري سرمايه شامل تواند مي واژه اين. شود شامل را ها فعاليت از وسيعي دامنه تواند مي گذاري سرمايه واژه

 گذاري سرمايه به اي حرفه صورت به که کساني اگرچه باشد، گذاري سرمايه مشترك صندوقهاي يا عادي سهام قرضه، اوراق

 هاي دارايي به تبديل قابل اوراق سهام، فروش و خريد اختيار برگ اسناد، خريد گواهي قبيل از ديگري هاي دارايي از پردازند مي

 مختلف درجات داراي تواند مي گذاري سرمايه. کنند مي استفاده گذاري سرمايه انجام براي قيمتي اشياء و طال:  مانند مشهود

 يک که فردي خواه و کند مي کار به شروع کاري در دانشگاهي تحصيالت با که شخصي خواه فردي، هر و باشد پذيري ريسک

 استفاده گذاري سرمايه تصميمات از خود شرايط به توجه با تواند مي کند مي فعاليت زندگي گذران براي و است عادي شهروند

 نگهداري آتي زمان در مدتي براي که دارايي نوع چند يا يک به مالي وجوه تبديل از است عبارت گذاري سرمايه بنابراين. کند

 که است مالي هاي ريزي برنامه و ها گيري تصميم کل از بخشي تنها مختلف، هاي دارايي در مالي  وجوه گذاري سرمايه. شد خواهد

. کند تنظيم را مالي کلي طرح يک بايد فردي هر دهند انجام گذاري سرمايه افراد اينکه از قبل. دهند مي انجام افراد اغلب

 عمر طول مالکيت، نحوه درخصوص عالوه به. باشد معامله انجام به مربوط گيري تصميم برگيرنده در بايد طرحي چنين اين

 انداز پس وجوه حداقل ميزان شامل بايد طرح اين اينکه سرانجام. آيد عمل به هايي گيري تصميم آن، سودآوري ميزان و دارايي

 (.8311 جهانخاني،) باشد نيز ضروري

 انعطاف نسبت که کرد بيني پيش توان مي مالي، عملکرد و  گذاري سرمايه با ارتباط در شده انجام پيشين تحقيقات به توجه با

 تصميمات گونه هر باشد، داشته را گذاري سرمايه نسبت کاهش يا افزايش در سزايي به تاثير تواند مي مالي پذيري
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 مورد در کامل اطالعات مستلزم مالي هاي فعاليت کردن بهينه و گذارد مي تاثير شرکت ارزش و عملکرد بر گذاري سرمايه

 به دستيابي در موجود مشکالت دليل به که انجا از. است گذاري سرمايه در مالي پذيري انعطاف تاثير جمه از گذاري سرمايه

 به حاضر پژوهش بنابراين .است گرديده مهيا کمتر زمينه اين در وتحقيق بررسي امکان ، ايران در ها شرکت در مالي اطالعات

 اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک  گذاري سرمايه ميزان و مالي عملکرد بر مالي پذيري انعطافآن است که  بررسي دنبال

 .تاثير دارد يا خير تهران بهادار

 پژوهشو مروري بر پيشينه  نظري مباني -2

  مالي پذيري انعطاف تعريف -8-8

 درباره اطالع دريافت از کوتاهي فاصله در نقد وجه تأمين در( انتفاعي) تجاري واحد توان معناي به مالي پذيري انعطاف

 مالي پذيري انعطاف حيات چرخة . باشد مي گذاري سرمايه براي مناسب فرصت شدن پيدا يا نشده بيني پيش مالي هاي نيازمندي

 منظور به. شود مي تعريف بلوغ رشد، تولد، شامل شرکت يک حيات چرخة مراحل طريق از مالي پذيري انعطاف چيست؟

 و عملياتي نقدي هاي جريان انباشته سود پولي، هاي دارايي شرکت اندازه تفسيرهاي از بلوغ و رشد تولد، مرحله نمودن مشخص

 تواند مي که است شرکت يک ظرفيت از اي درجه عنوان به مالي پذيري انعطاف بنابراين شود مي استفاده پرداختني سهام سود

 هوشمندانه انتخاب واقع در. برساند حداکثر به را شرکت ارزش تا کند تجهيز واکنشي هاي فعاليت جهت در را خود مالي منابع

 بخشد مي بهبود نيز رقبايش ميان در را شرکت موقعيت بلکه سازد مي برطرف را شرکت مالي مشکالت تنها نه مالي تأمين نوع

 رفع براي ناگزيرند و ندارند خود هاي فعاليت منظور به کافي وجوه تولد، مرحلة در ها شرکت(. 8001 فلوراکيس، و ارسالن)

 به نسبت بيشتري مالي پذيري انعطاف از رشد مرحلة در ها شرکت. آوردند روي سازماني برون مالي تأمين به خود مالي نيازهاي

 پولي بازارهاي به دسترسي منظور به ها شرکت مرحله اين در اينکه به توجه با بنابراين. برخوردارند تولد مرحله هاي شرکت

 نيازهاي دهند مي ترجيح ها شرکت بنابراين دارند الزم زيادي نقد وجه خود هاي فعاليت براي همچنين هستند، فشار تحت کمتر

 رفع منظور به و برخوردارند زيادي مالي پذيري انعطاف از بلوغ مرحلة در ها شرکت اما. سازند برطرف بدهي طريق از را خود مالي

 خدمات يا و توليد هاي هزينه مالي، تأمين صحيح مديريت با. نمايند مي استفاده سازماني درون مالي تأمين از خود مالي نيازهاي

 از اي درجه عنوان به مالي پذيري انعطاف: کلي طور  به. کند مي نزديک بيشتر سودآوري به را آنها و يابد مي کاهش ها شرکت

 حداکثر به را شرکت ارزش تا کند تجهيز واکنشي هاي فعاليت جهت در را خود مالي منابع تواند مي که است شرکت يک ظرفيت

 تجاري واحد توانايي از است عبارت مالي پذيري انعطاف خصوص در ايران حسابرسي استاندارهاي نظري مفاهيم در. برساند

 رويدادها قبال در بتواند تجاري واحد که اي گونه به باشد مي آن نقدي هاي جريان زمان و ميزان تغيير جهت مؤثر اقدام بر مبني

 سعي ها شرکت برخي که شود مي مطرح کلي صورت دو به مالي پذيري انعطاف. دهد نشان واکنش منتظره غير هاي فرصت و

 مشي خط يک با ديگر برخي و کند حفظ را خود مالي پذيري انعطاف نقد وجه داري نگه به مربوط هاي سياست با تا کنند مي

 صورت از پس(. Poter, 1998) گيرند مي پيش در را سياست اين بدهي، مازاد ظرفيت داشتن بر مبتني بدهي ة کاران محافظه

 همکاران و دانيل) ديدگاه اساس بر که شود مي مطرح مالي پذيري انعطاف گيري اندازه هاي روش مالي پذيري انعطاف کلي

 : باشد مي زير صورت به مالي پذيري انعطاف گيري اندازه روش دو( 8001

      اهرمي نسبت( 8

              نقدينگي نسبت( 8

 

 عملکرد تعريف -8-8
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 آن، دقيق معني کلمه، اين از استفاده تواتر عليرغم. گيرد مي قرار استفاده مورد مديريت مبحث در وسيع طور به عملکرد کلمه 

 معتقد  کين. دارد وجود متفاوتي هاي نگرش عملکرد، چيستي خصوص در . است شده تعريف صريحاً نويسندگان توسط بندرت

 تعريف کار نتايج عنوان به را عملکرد  برنادين. است هدف از جداي و گذارد مي جا به فرد که است چيزي عملکرد که است

 عملکرد واقع در  است بازار مختلف هاي قسمت براي ارزش خلق در شرکت يک موفقيت ميزان شرکت عملکرد اما است نموده

 هاي استراتژي موفقيت و گردد مي تعيين شرکت، مختلف واحدهاي طريق از کار، و کسب اهداف به دستيابي اساس بر شرکت

 توانايي به بازاريابي عملکرد: گفت توان مي بازاريابي عملکرد تعريف در.شود مي منعکس شرکت آن عملکرد در شرکت، هر

 تحويل زمان کاهش محصول، کيفيت بهبود جديد، محصول توسعه شرکت، رقابتي موقعيت ارتقاي فروش، افزايش براي سازمان

 در کلي طور به. دارد اشاره خاص صنعت يک در رقبا ديگر با مقايسه در وغيره بازار سهم گسترش مشتريان، به خدمات يا کاال

 و مختلف هاي فعاليت هستند، بزرگ ها سازمان معموال نيست اي ساده چندان کار بازاريابي عملکرد گيري اندازه سازمان يک

 نتايج به و هستند مختلفي و گوناگون متنوع، هاي هدف تامين پي در ايشان. اند پراکنده مختلف نقاط در و دارند گوناگوني

 دفت،) است شده ارايه متعددي هاي روش و ها شاخص سازمان، عملکرد گيري اندازه و سنجش براي. يابند مي دست نيز متفاوتي

ة روي هيچ و اند نموده استفاده متفاوتي هاي مولفه از بازاريابي عملکرد سنجش براي نيز مختلف محقيقن(. 803-80۱ ص ،831۱

 عملکرد با ارتباط در مولفه چند ابتدا در که است صورت اين به معمولة روي. شود نمي ديده زمينه اين در استانداردي و ثابت

 عملکرد اگرچه که است ذکر به الزم اما. سنجند مي را ها مولفه از هريک ذهني يا عيني روش به سپس و شده انتخاب بازاريابي

. نگريست آن به توان مي ديدگاه دو از عمده طور به( … و بلندمدت يا مدت کوتاه: مثال. )باشد داشته متنوعي معاني تواند مي

ة پاي بر که است عيني مفهوم دوم ديدگاه و آنها رقباي به نسبت ها شرکت عملکرد با است مرتبط که ذهني مفهوم نخست

 عملکرد سنجش منظور به فراوان هاي شاخص کاربرد رغم علي هرحال به[  Sin e, 2005. ]باشد مي عملکرد مطلق گيري اندازه

 هايي گروه در هستند مرتبط هم با بيشتر که را عملکرد از هايي مولفه پژوهشگران از گروهي مختلف، محقيقن توسط بازاريابي

 عملکرد ابعاد( 8111)  کليکومب و( 8113)  کوهلي جاوورسکي،: مثال عنوان به. اند کرده گذاري نام را آنها و داده جاي

 .شرکت رقابتي موقعيت ارتقاي-3 بازار سهم رشد-8 فروش حجم رشد-8:از عبارتند که اند کرده تقسيم دسته سه به را بازاريابي

 شرکت عملکرد گيري اندازه -8-8-8

. باشد داشته يکسان تفسيري يا معنا همگان، براي که کنيم استفاده مفاهيمي از تا هستيم آن دنبال به همواره گيري اندازه در

 و معنا که هستند آنهايي کيفي، هاي داده. هستند کمي و کيفي بردونوع رسند مي ما دست به محيط سوي از که هايي داده

 براي و ندارد افراد به بستگي آنها دريافت که هستند هايي داده کمي، هاي داده مقابل در و است، فرد به وابسته تفسيرشان

 ميزان) بنگاه فعلي موقعيت تعيين در تواند مي اقتصادي، بنگاه هر عملکرد گيري اندازه .دارند يکسان تعبيري و معنا همگان

 موثر بهبوددهنده هاي فعاليت و ها برنامه و آينده؛ هاي گيري جهت و حرکت ؛(امثالهم و راهبردي اهداف به دستيابي در موفقيت

 گيري اندازه هاي نظام و ها روش تاکنون عملکرد، گيري اندازه موضوع اهميت جهت به. شود مي اجرا منظور بدين اصوالً و باشد

 :کرد اشاره زير موارد به توان مي آنها جمله از که است شده داده توسعه مختلفي

 و قوانين شناخت براي مناسب بستري گذاردن اختيار در آن اصلي هاي ويژگي از که متوازن امتيازي هاي کارت سيستم - 8

 .است سازمان استراتژي کردن اجرايي براي عملياتي برنامه استخراج و کار و کسب دنياي بر حاکم معلولي و علت روابط

 ها، پروژه پيشرفت دفتري، هاي ارزش سود، درآمدها، چون مواردي آنها در مورد، برحسب که ماهانه گيري اندازه هاي سيستم - 8

 روندهاي مشتريان، با تعامل آنها، حل چگونگي و سازماني معضالت کارکنان، به مربوط ارقام شده، برنده هاي مناقصه تعداد

 .شود مي گيري اندازه شرکت مختلف
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 امتياز حوزه هر. کند مي سنجش کيفيت با مرتبط حوزه هفت در را سازمان که  بالدريج کيفيت جايزه ارزيابي چارچوب - 3

 عنوان به بالدريج، ارزيابي معيارهاي. رسد مـــــي 8000 عدد به حالت بهترين در امتيازها اين جمع که دارد را خود به مربوط

 .است دنيا در کيفيت هاي جايزه معتبرترين از يکي

 به و است کيفيت مديريت اروپايي موسسه کيفيت جايزه بر منطبق و سازمان سرآمدي ارزيابي منظور به که EFQM مدل - ۱

 .کند مي همساني بالدريج مدل با شهرت لحاظ

. است مجموعه اين پيشين قسمت در برشمرده راهبردي جهات از شرکت ارزيابي بر مبتني که TEAM-SD ارزيابي سيستم - ۱

 :گيرد مي نظر در شرکت عملکرد ارزيابي براي را زير معيارهاي ،BSCمدل به شبيه بسيار مدل اين

 .شرکت فرهنگ ،شرکت منظر: شرکت داخلي منظر ▪

 .پاداش اهداي و کارکنان عملکرد ارزشيابي نظام ،خودمختار هاي تيم وجود: کارکنان ▪

 .يادگيرنده سازمان شرايط وجود ،سازماني فرايندهاي مداوم بهبود  :سيستم ▪

 .مشتري شکايات و نيازها به پاسخگويي در تعهد ،شده ارايه خدمات و محصوالت در نوآوري: بازار در نفوذ و تمايز ايجاد ▪ 

 .ايشان هاي توانمندي رقبا از شناخت ،آنها هاي خواسته و مشتريان از شناخت: شرکت خارجي منظر ▪

 هر براي امتياز ۱0) باال راهبردي هاي حوزه از هريک براي امتياز 800 تخصيص با که است ترتيب اين به مدل عملکرد

 در) اجرايي و عالي مديريت توسط معموالً امتياز تخصيص. شود مي پرداخته موارد اين در شرکت عملکرد ارزيابي به( زيربخش

 تا 10 امتياز و کارکردن بهينه دهنده نشان باال به 10 امتياز راهبردي، حوزه هر در. گيرد مي صورت( شرکت مختلف هاي بخش

 حوزه آن در شرکت که است آن معني به 10 تا 10 امتياز. است بازار در رقابت براي مورد آن بودن اتکاء قابل دهنده نشان 10

 ، ۱0 تا 80 امتياز. شود مي تلقي ها حوزه آن کردن اداره معناي به صرفـــاً ،10 تا ۱0 امتياز. است بهبود و يادگيري حال در

 بحراني از نشان ،80 زير امتياز باالخره و است جريان در حداقلي، صورت به حوزه آن به مربوط فرايندهاي که است آن بيانگر

 براي خوبي معيار شود، مي حاصل پرسشنامه طريق از معموالً که ارزيابي اين هاي يافته در! دارد حوزه آن در اوضاع بودن

 .است شرکت هاي فعاليت و راهبردها بازمهندسي

 مالي عملکرد کليدي هاي شاخص مفاهيم -8-8-8

 سرمايه بازده شامل مالي هاي نسبت از نسبت چهار شامل مالي عملکرد کليدي هاي شاخص مالي عملکرد کليدي هاي شاخص

 سازمان عملياتي هاي هزينه نسبت و ، فروش بازده ، سهام صاحبان حقوق بازده يا ويژه ارزش بازده ، دارائي بازده يا گردش در

 . باشد مي  آن عملياتي درآمدهاي به

 اين. شود مي ناميده سهام صاحبان حقوق بازده تجاري، واحد يک صاحبان براي شده تحصيل سود :سهام صاحبان حقوق بازده 

  :شود مي محاسبه زير بصورت نسبت

 (.ROE) سهام صاحبان حقوق بازده=  خالص سود/ سهام صاحبان حقوق متوسط

 شوند، بکارگرفته بيشتري کارائي با ها دارائي هرقدر کنند، مي ايفاء سود تحصيل در اساسي نقش مولد، هاي دارائي :دارائي بازده

 شده تامين صاحبان گذاري سرمايه يا استقراضي وجوه محل از که اين از صرفنظر ها، دارائي بود، خواهد سودآورتر تجاري واحد

 که درصورتي. شود محاسبه بهره کسر از قبل بايد دارائي بازده بنابراين دهند، مي انجام يکسان نحوي به را مربوط وظايف باشند،
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 محاسبه بهره کاهش از بعد سود اساس بر ماليات زيرا گردد کسر نبايد نيز درآمد بر ماليات هزينه نشود کسر بهره هزينه

 .شود مي استفاده  ماليات و بهره از قبل سود از "معموال دارائي بازده سنجش براي نتيجه در. شود مي

 (.ROA)دارائي بازده=  وماليات بهره از قبل سود/  دارائيها کل متوسط

 پرداخت ماليات و بهره بايد آن محل از که شود مي سود ريال n تحصيل موجب دارائي ريال يک هر که دهد مي نشان نسبت اين

 (. 877: 831۱ شباهنگ،)گردد

 درآمد از درصدي بعنوان که شود مي ناميده سود حاشيه يا فروش بازده فروش، درآمد متوسط از حاصل سود : فروش بازده

 (.871-7همان،) شود مي محاسبه زير بشرح خالص فروش

 (.ROS)فروش بازده=  خالص سود/  خالص فروش درآمد

 يا ها دارائي از استفاده موارد ساير يا ها دارائي خروج جريان از عبارتست هزينه: عملياتي درآمد به عملياتي هاي هزينه نسبت

 و اصلي عمليات اجراي در ها فعاليت ساير انجام يا خدمات ارائه کاال، تحويل و توليد بمنظور که دوره يک طي بدهي ايجاد

 که ها بدهي در ناخالص افزايش يا ها دارائي در کاهش از عبارتست هزينه ديگر بيان به گيرد؛ مي صورت تجاري واحد مستمر

 بتواند که است تجاري واحد هاي فعاليت گروه آن از ناشي و شود مي گيري اندازه و شناسائي حسابداري شده پذيرفته اصول طبق

 عمليات محل از که شود مي گفته هايي هزينه کل مجموع به عملياتي هاي هزينه  دهد تغيير را(. سرمايه) سهام صاحبان حقوق

 آيد مي بدست شرکت عمليات محل از که که است هايي درآمد تمام شامل نيز عملياتي درآمد همچنين و شود مي حاصل شرکت

 .اي سرمايه غير خواه اي سرمايه عمليات خواه

 (.OE/OI) نسبت=  عملياتي هاي هزينه/  عملياتي هاي درآمد

 درآمدهاي اينکه ارزيابي براي است معياري شود مي حاصل عملياتي درآمدهاي به عملياتي هاي هزينه تقسيم از که نسبت اين

 صنعت در بويژه کليدي معياري بعنوان نسبت اين همچنين دهد؛ مي پوشش آنرا هاي هزينه از اندازه چه سازمان عملياتي

 کارائي روش نتيجه در و داده پوشش را خود هاي هزينه تواند مي خاص سازمان يک چگونه اينکه تعيين جهت در يا بانکداري

 (. ۱0-۱8 ،8313، اکبري)گيرد مي قرار استفاده مورد باشد داشته خود يابي هزينه براي

 مالي هاي نسبت از استفاده و تفسير-8-8-3

 طرقي به توان مي نيز را مشروح هاي نسبت يا کرد محاسبه توان مي نيز را ديگري هاي نسبت شده ارائه مالي هاي نسبت بر عالوه

 تجاري واحد يک مورد در گيري تصميم براي مالي هاي نسبت از تعدادکمي محاسبه موارد، از برخي در .آورد بدست متفاوت

 براي توانند مي مالي هاي نسبت ارزيابي با مالي گران تحليل است آنها تفسير هاي، نسبت محاسبه از مهمتر امّا، کند، مي تکافو

 تجاري، واحد يک کلي تحليل و تجزيه. کنند گيري تصميم تجاري واحد از معيني هاي جنبه در بيشتر هاي بررسي لزوم تعيين

 هاي نسبت بين ارتباطات و معاني عميق درك. کند مي فراهم مالي هاي نسبت يکايک تحليل با مقايسه در را بيشتري اطالعات

 و تحليل و تجزيه در کافي تجربه مستلزم درك، اين آوردن دست به دارد، ضرورت نيز مالي صورتهاي در مندرج اقالم و مالي

 کليه مورد در يکسان طور به را خود هاي مهارت توانند نمي نيز تجربه با گران تحليل حتي عالوه، به .است مالي صورتهاي تفسير

 يک براي و باشد داشته آشنائي آن با بايد مالي گر تحليل که دارد را خود هاي ويژگي صنايع، از يک هر. برند بکار مالي صورتهاي

 وجود خدماتي موسسات صنعتي، کشورهاي از برخي در .کند درك يکسان طور به را صنايع کليه که ندارد امکان گر تحليل نفر

 گونه اين مالي هاي نسبت و ازقام از استفاده کنند، مي منتشر و گردآوري را مختلف هاي شرکت مالي اطالعات و ارقام که دارد

 مالي صورتهاي تفسير براي بايد مفسرين اين امّا، کند، مي شاياني کمک مالي صورتهاي مفسرين به شده، منتشر اطالعات

 ممکن مالي دوره چند در معين شرکت يک مالي هاي نسبت مقايسه .نمايند اتکا خود تجربيات و درك مهارت، به ها شرکت
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 خدماتي موسسات شده منتشر اطالعات در شده محاسبه هاي نسبت از تر استفاده قابل و دهد نشان را مهمي روندهاي است

 استفاده مربوط صنعت و شرکت درمورد نيز ديگري اطالعات از غالباً مفسرين مالي، صورتهاي وتحليل تجزيه بر عالوه .باشد

 جديد، محصول يک آميز موفقيت آزمايش يا دولت با منعقده جديد قرارداد شرکت، يک نشده انجام هاي سفارش. کنند مي

 هستند اطالعاتي جستجوي در مداوم بطور مفسرين بنابراين باشد، داشته شرکت آتي سودهاي بر توجهي قابل اثر است ممکن

 مالي، صورتهاي مفسرين (.Vidović, Maja, 2010: 29) دهند قرار استفاده مورد مالي صورتهاي در مندرج اطالعات با همراه که

 روابط تکنولوژي، توسعه جديد، قوانين درباره اطالعات کنند، مي مراجعه مختلفي منابع به نياز، مورد اطالعات به دسترسي براي

 صورت در. باشد مربوط معين شرکت يک هاي تحليل و تجزيه و ها بررسي به است ممکن کشور اقتصادي وضعيت و خارجي

 ايجاد در مالي صورتهاي مفسرين. کنند مي مطرح را سؤاالتي و مراجعه بررسي تحت هاي شرکت به مستقيماً گران تحليل لزوم،

 که اين از قبل مالي، وضعيت در تغييرات صورت کشورها از برخي در مثالً. کنند مي ايفا نقشي نيز حسابداري تحوالت و تغييرات

 .گرديد نمي محسوب مالي صورتهاي از الزامي بخشي شود، درخواست مصراً مالي گران تحليل توسط

 گذاري سرمايه تعريف -8-3

 بتواند تا باشد، سرمايه داراي بايد هرشرکت. است منفعت جلب وسيله ترين بزرگ و بوده تجارت عوامل ترين مهم از سرمايه

 .کرد درك توان مي آنها سرمايه از را تجارتي هاي شرکت اهميت. شود منتفع و برده است تجارت که خود عمليات از اي نتيجه

 تر، دقيق تعريف حقيقت در. شود مي واقعي سرمايه حجم تثبيت يا افزايش صرف که مخارجي جريان از عبارتست گذاري سرمايه

 مصرف قصد که کاالهايي توليد هاي طرح به يافته اختصاص مخارج جريان از است عبارت شود، مي نيز فوق توصيف شامل که

 موجودي يا انساني سرمايه و مادي سرمايه افزايش شکل به است ممکن گذاري سرمايه هاي طرح اين. نباشد ميان در آنها فوري

 خالص حال ارزش که شود مي تعيين هايي طرح همه توسط آن حجم که است جرياني حقيقت در گذاري سرمايه. باشد انبار

 عامل و است معروف خالص حال ارزش ضابطه به نخست عامل دو، اين از. دارند بهره نرخ از بيشتر داخلي بازده نرخ يا مثبت

 را ها فعاليت از وسيعي دامنه تواند مي گذاري سرمايه واژه (.8371 بنهنگي، حسيني) دارد نام گذاري سرمايه نهايي بازده به دوم

 مشترك هاي صندوق يا عادي سهام قرضه، اوراق سپرده، گواهي در گذاري سرمايه شامل تواند مي واژه اين. شود شامل

 گواهي قبيل از ديگري هاي دارايي از پردازند مي گذاري سرمايه به اي حرفه صورت به که کساني اگرچه باشد، گذاري سرمايه

 انجام براي قيمتي اشياء و طال:  مانند مشهود هاي دارايي به تبديل قابل اوراق سهام، فروش و خريد اختيار برگ اسناد، خريد

 که شخصي خواه فردي، هر و باشد پذيري ريسک مختلف درجات داراي تواند مي گذاري سرمايه. کنند مي استفاده گذاري سرمايه

 فعاليت زندگي گذران براي و است عادي شهروند يک که فردي خواه و کند مي کار به شروع کاري در دانشگاهي تحصيالت با

 تبديل از است عبارت گذاري سرمايه بنابراين. کند استفاده گذاري سرمايه تصميمات از خود شرايط به توجه با تواند مي کند مي

 هاي دارايي در مالي  وجوه گذاري سرمايه. شد خواهد نگهداري آتي زمان در مدتي براي که دارايي نوع چند يا يک به مالي وجوه

 افراد اينکه از قبل. دهند مي انجام افراد اغلب که است مالي هاي ريزي برنامه و ها گيري تصميم کل از بخشي تنها مختلف،

 گيري تصميم برگيرنده در بايد طرحي چنين اين. کند تنظيم را مالي کلي طرح يک بايد فردي هر دهند انجام گذاري سرمايه

 به هايي گيري تصميم آن، سودآوري ميزان و دارايي عمر طول مالکيت، نحوه درخصوص عالوه به. باشد معامله انجام به مربوط

 (.8311 جهانخاني،) باشد نيز ضروري انداز پس وجوه حداقل ميزان شامل بايد طرح اين اينکه سرانجام. آيد عمل

 :پردازيم مي نياز  حد از کمتر و نياز  حد از بيش گذاري سرمايه بررسي به ديگر ديدگاهي از حال

 نياز حد از بيش گذاري سرمايه مشکل -8-3-8

 آنها ترتيب بدين. شود مي ايجاد شان گيري تصميم قدرت از مديران سوءاستفاده درنتيجه نياز حد از بيش گذاري سرمايه مشکل

 آسيب سهامداران منافع به و(  مديريتي نياز حد از بيش گذاري سرمايه ) بپذيرند را سود بدون هاي گذاري سرمايه توانند مي
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 منافع برخالف و سهامداران منافع درجهت ترتيب بدين و( ريسک انتقال ) بپذيرند را زياد ريسک با هايي پروژه يا و رسانند،

 (. 8001 همکاران، و رکا) نمايند عمل اعتباردهندگان

 مديريتي نياز حد از بيش گذاري سرمايه -8-3-8

 را سهامداران منافع خود، نقش بر تأکيد با مديران که است استوار فرض اين بر مديريتي نياز حد از بيش گذاري سرمايه مشکل

 (.8001همکاران، و رکا) گردد-مي شرکت ارزش کل کاهش به منجر آنها طلبانه فرصت رفتار اين و گرفته ناديده

 مورد را نياز حد از بيش گذاري سرمايه مديران، توسط  شرکت مالي منابع بکارگيري چگونگي فهم منظور به ،(8111) جنسن

 دهند¬مي ترجيح مديران رشد، فرصتهاي و سودآور گذاري سرمايه هاي پروژه وجود عدم زمان در ترتيب بدين. داد قرار بررسي

 نياز مورد مثبت خالص فعلي ارزش با هايي گذاري سرمايه براي که دسترس در نقدي هاي جريان ) آزاد نقدي جريانهاي از که

 جنسن که همانگونه. نمايند استفاده سهامداران به سهام سود پرداخت جاي به خود طلبانه فرصت اهداف براي(  باشد مي

(  است شده گرفته درنظر بهينه سطح يک عنوان به آنچه از غير به ) شرکت توسعه نمايند، مي اشاره ،(8110)  استالز و( 8111)

 به را مديران انگيزه، اين. دارد همراه به مديران براي را بيشتري قدرت و اعتبار حقوق، مديريتي، کنترل تحت منابع افزايش و

 افزايش را آن ارزش نه و شرکت اندازه که هايي پروژه در(  آزاد نقدي هاي جريان ) موجود منابع تمام گذاري سرمايه سمت

 در حتي خود شخصي منافع درنتيجه و شرکت اندازه افزايش منظور به مديران حقيقت، در. نمايد مي تحريک دهد، مي

 (.8008 ،  جانگ دي و دگريس) نمايند مي گذاري سرمايه نيز منفي خالص فعلي ارزش با هايي پروژه

 منابع از بکارگيري در مديران کردن محدود نياز، حد از بيش گذاري سرمايه مشکل کاهش حل راه ،(8111) جنسن گفته به

 محدود طريق از مديريتي رفتار به بخشيدن نظم و کنترل براي غيرمستقيمي ابزار بدهي، به منابع تبديل و باشد مي شرکت

 سرمايه اصل و بهره بايستي مي ابتدا که چرا باشد، مي ناکارا صورت به آزاد نقدي جريانهاي بکارگيري در آنها توانايي کردن

 (.8001همکاران، و رکا) گردد استرداد استقراضي

 ريسک انتقال هاي انگيزه ،زياد ريسک با هايي پروژه در نياز حد از بيش گذاري سرمايه -8-3-3

 ميان منافعي تضاد ،(ريسک انتقال)  زياد ريسک با هايي پروژه در گذاري سرمايه شد اشاره نيز قبل هاي قسمت در که همانگونه

 منافع جهت در فعاليت منظور به مديران که دهد مي افزايش را احتمال اين و نمايد مي ايجاد اعتباردهندگان و سهامداران

 ريسک که است ترتيب بدين و دهند انتقال سهامداران به دهندگان اعتبار از را ارزش اهرم، افزايش طريق از شرکت، مالکين

 گذاري سرمايه هاي پروژه مديران، که دارد وجود امکان اين همچنين. يابد مي افزايش شرکت مالي تنگناي و ورشکستگي

(.  8171 ، لينگ مک و جنسن)  باشد شرکت ريسک ميانگين به نسبت بيشتري ريسک داراي که نمايند انتخاب را جديدي

 بدهي ارزش و افزايش را سهام ارزش باشند، مي بيشتري ريسک داراي که مالي تأمين و گذاري سرمايه سياستهاي ترتيب بدين

 (.8001همکاران، و رکا) سازند مي منتقل سهامداران به اعتباردهندگان از را ثروت و کاهش را

 بيشتر ريسک وجود درنتيجه سهام ارزش که زماني نمود؛ اشاره بدهي و سهام ميان بنيادي هاي تفاوت به توان مي اينجا در

 نوسانات افزايش با سهامداران ترتيب بدين .يابد مي کاهش شرکت، فعاليتهاي نوسان درنتيجه بدهي ارزش يابد، مي افزايش

 هاي شرکت سهامداران بنابراين. پذيرند مي را بيشتر ريسک با هايي پروژه و دهند مي افزايش را شان ثروت شرکت، هاي فعاليت

 از ناموفق هاي پروژه هاي هزينه تحمل از و آورند مي بدست را بيشتري منافع زياد، ريسک با هاي پروژه موفقيت درصورت اهرمي،

 (.8001همکاران، و رکا) نمايند مي اجتناب اعتباردهندگان به آن انتقال طريق

 نياز حد از کمتر گذاري سرمايه -8-3-۱
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 جهت در مديران اينکه فرض با اعتباردهندگان، و سهامداران ميان نمايندگي ارتباط درنتيجه نياز حد از کمتر گذاري سرمايه

 و قديم سهامداران ميان نمايندگي ارتباط يا و ،(  بدهي تهديد يا و مايرز توسط شده ارائه ) نمايند مي عمل سهامداران منافع

 داراي هاي پروژه در نياز حد از کمتر گذاري سرمايه( نمايند مي عمل قديم سهامداران منافع جهت در مديران که زماني جديد،

 (.8001 همکاران، و رکا) شود مي ايجاد(  گريزي ريسک يا و ريسک

  بدهي تهديد يا مايرز نظر طبق نياز حد از کمتر گذاري سرمايه -8-3-۱

 که نمود مطرح را مسأله اين بار اولين براي ،8177 سال در اي مطالعه طي مايرز شد اشاره نيز قبل قسمتهاي در که همانگونه

 مايرز اعتقاد به.نمايد ترغيب مثبت خالص فعلي ارزش با هايي پروژه رد به را مديران باال، بدهي که دارد وجود اين احتمال

(  سودآور هاي گذاري سرمايه براي آتي توانايي) شرکت آن توليد درحال هاي دارايي و رشد هاي فرصت از شرکت ارزش ،(8177)

 کسب احتمال از بلکه انتظار، مورد نقدي هاي جريان از تنها نه رشد، هاي فرصت فعلي ارزش حقيقت در.  است شده تشکيل

 درنتيجه و گردند مي مالي تأمين طريق آن به شرکت توليد حال در هاي دارايي که روشي. شود مي حاصل آنها، از ناشي منافع

 و رکا) گذارد مي تأثير رشد هاي فرصت مزاياي از استفاده و ايجاد توانايي بر گيرد، مي شکل شرکت سرمايه ساختار

 (.8001همکاران،

 نمايند مي عمل سهامداران منافع جهت در که مديراني شود مي باعث دار، ريسک بدهيهاي وجود که داد نشان ،(8177) مايرز

 همراه به شرکت براي را مثبتي خالص ارزش که سودآوري هاي گذاري سرمايه رد به منجر که نمايند اتخاذ را هايي گيري تصميم

 که هايي پروژه مالي تأمين به تمايلي باشند، مي دار ريسک بدهي داراي که هايي شرکت سهامداران بهعبارتي. گردد دارند

 حالت، اين در که چرا داشت، نخواهد گردند مي اعتباردهندگان عايد تنها آنها منافع و دارند دنبال به شرکت براي را هايي هزينه

 در.گردد مي سهامداران براي منفعتي ايجاد بدون بدهي، بازار افزايش به منجر باشد مثبت ها پروژه خالص فعلي ارزش چنانچه

 را بدهي ارزش که مثبتي خالص فعلي ارزش داشتن بر عالوه که دارند هايي گذاري سرمايه انتخاب به تمايل مديران حقيقت

 (.8001همکاران، و رکا) باشد داشته همراه به بازدهي نيز سهامداران براي دهد، مي پوشش

 گريزي ريسک هاي انگيزه: دار ريسک هاي پروژه در نياز حد از کمتر گذاري سرمايه -8-3-1

 وضعيت گاهي و نشده ريسک انتقال به منجر موارد همه در دار ريسک بدهي وجود که دادند نشان( 8008) جان و بريتو

 انگيزه. باشد مي متفاوت قبل حالت با که(  دار ريسک هاي پروژه در نياز حد از کمتر گذاري سرمايه ) کند مي ايجاد را گريزي ريسک

 و تجزيه مورد باشد مي پيوسته سيرتکاملي داراي اقتصادي، واحد يک عنوان به شرکت اينکه گرفتن درنظر بدون ريسک، انتقال

 جان و بريتو . شود نمي گرفته درنظر افتد مي اتفاق آينده در که رشد فرصتهاي وجود بنابراين و است گرفته قرار تحليل

 که دادند نشان اند، نپيوسته وقوع به هنوز که رشدي هاي فرصت گرفتن درنظر و ريسک انتقال انگيزه مجدد بررسي با ،(8008)

 هاي فرصت حقيقت در. باشند مي(  دار ريسک هاي بدهي با ارتباط در ) نمايندگي هاي هزينه بر زيادي تأثير داراي ها، فرصت اين

 انتقال مشکل و ساخته برطرف را( 8177) مايرز توسط شده توصيف نياز حد از کمتر گذاري سرمايه مشکل توانند مي رشد

 گيري تصميم فرآيند بر دار ريسک بدهي تأثير .دهند کاهش گريزي ريسک مخالف موقعيت به آن تبديل طريق از را ريسک

 بسيار، ريسک با گذاري سرمايه هاي سياست وجود. دارد بستگي گذاري سرمايه آتي هاي فرصت وجود عدم يا وجود به شرکت،

 از توانند مي درصورتي تنها مديران. کند مي دار خدشه را رشد هاي فرصت از برداري بهره زمان تا بقا براي شرکت توانايي حتي

 دور ورشکستگي وضعيت از آنرا مثال عنوان به و برآمده شرکت کنترل عهده از که نمايند استفاده رشد هاي فرصت مزاياي

 توانايي حفظ به متعهد بايد مديران بنابراين. دهد مي انتقال اعتباردهندگان به را شرکت مالکيت ورشکستگي، که چرا نمايند،

 بريتو مطالعات از آمده بدست نتيجه .باشند رشد هاي فرصت مزاياي از استفاده براي نياز مورد مالي منابع کسب در شرکت آتي

 بدهي نمايندگي هزينه بر توجهي قابل تأثير است، نشده حاصل هنوز آنها مزاياي که رشدي هاي فرصت دهد، مي نشان جان و

 نياز حد از بيش گذاري سرمايه به باشند مي باال اهرم و پايين رشد انداز چشم داراي که ارزشي هاي شرکت: گذارد مي دار ريسک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 از کمتر گذاري سرمايه به مناسب اقتصادي انداز چشم با رشدي هاي شرکت درحاليکه دارند، تمايل زياد ريسک با هاي پروژه در

 (.گريزي ريسک ) آورند مي روي زياد ريسک با گذاريهاي سرمايه از اجتناب و نياز حد

 

 پژوهش پيشينه -2-4

 که است کالن ديدگاه. است کرده ارائه گذاري سرمايه تصميمات و داخلي منابع بين ارتباط يراي عمده دليل دو( 8111) هوبارد

 سرمايه کاربرد هزينه يا بازار آينده انتظار مورد آوري سود هاي شاخص توسط زيادي حد تا گذاري سرمايه در اي دوره تغييرات

 بين نامتقارن اطالعات مساله. شود مي ناشي اعتباري بازار در اطالعاتي نقص پيامدهاي از خرد ديدگاه. شود مي داده توضيح

 کند، مي اشاره مطلب اين. شود مي منجر داخلي و خارجي مالي تامين هزينه بين شکاف به دهندگان قرض و گيرندگان قرض

 مطلوب سرمايه سهم مالي تامين براي باال، خالص ارزش با هاي شرکت و نيستند روبرو اطالعاتي هاي هزينه با که هايي شرکت

 رابطه با پايين، خالص ارزش و باال اطالعاتي هزينه با هاي شرکت که، حالي در. گيرند قرارنمي داخلي منابع تاثير تحت خود،

 .هستند روبرو ها گذاري سرمايه سطح و داخلي منابع به دسترسي بين مثبت

 گذاري سرمايه مورد در را شواهدي و کرده آزمايش را شرکت ارزش و گذاري سرمايه بين ارتباط(  8003)  پيندادو و مورگادو

 . آوردند بدست مطلوب حد از کمتر و مطلوب حد از بيشتر

 زماني فاصله در عمومي تجاري شرکت 8۱0 بدهي ساختار مورد در دقيق اطالعات از استفاده با( 8008)  جيمز و  هوستون

 و يابد مي افزايش ها بانک طريق از مالي تامين بر شرکت اتکا با داخلي منابع به گذاري سرمايه حساسيت يافتند، 8133- 8110

 چندين با که هايي شرکت به نسبت هستند، ارتباط در بانک يک با تنها که هايي شرکت براي تخميني حساسيت کردند، بيان

 نقدي جريان –گذاري سرمايه حساسيت يابد، مي افزايش مالي تامين براي بانک به اتکا که زماني. است بيشتر دارند، ارتباط بانک

 و دارند نگه را خود جاري هاي دارايي از بيشتري بخش دارند تمايل بانک از مستقل هاي شرکت ها، آن نمونه در. يابد مي افزايش

 به وابسته هاي شرکت براي باالتر گذاري سرمايه – نقدينگي حساسيت چند هر. دارند تري پايين تقسيمي سود پرداخت نرخ

 باالتر سطوح براي بانک، از مستقل هاي شرکت. دارد وجود ها، دارايي با مرتبط اي سرمايه مخارج بيشترين براي فقط ها، بانک

 عمومي بدهي بازارهاي به دسترسي با هايي شرکت به نسبت کمتري محدوديت نقدي جريان نظر از گذاري، سرمايه مخارج

 و کند مي کمک نامتقارن اطالعات پديده کاهش به بانکداري نزديک ارتباط که بود اين خود مشاهدات براي ها آن توجيه. دارند

 کمتري داري معني نقدي جريان و بيشتر داري معني q نسبت يافتند، ها آن.بخشد مي بهبود را سرمايه تخصيص فرآيند بنابرين

 .دارند بانک با نزديک رابطه که دارد هايي شرکت براي

 اول ي وجه در مالي پذيري انعطاف حفظ جهت ها شرکت که دادند نشان خود تحقيق در( 8001) فلوراکيس و ارسالن

 مبادرت مالي پذيري انعطاف داشتن به زياد، نقد وجوه داري نگه با ندرت به و گيرند مي پيش را بدهي ةکاران محافظه هاي سياست

 که دهد مي نشان تحقيق اين نتيجه(. است مالي پذيري انعطاف را جزء ترين مهم بدهي آنان، هاي يافته مطابق) ورزند مي

 . اند داشته بهتري عملکرد دارند تري کم پذيري انعطاف که هايي شرکت به نسبت مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت

 را مالي پذيري انعطاف ، مالي پذيري انعطاف گيري اندازه براي مدلي تدوين براي خود تحقيق در( 8080) تريانتيس و گامبا

 بيان آنها. کردند تعريف تر هزينه کم مالي تامين با خود مالي تامين کردن ساختار تجديد و دستيابي براي شرکت يک توانايي

 و باشند مي منفي هاي شوك با مواجهه در مالي درماندگي از از اجتناب توان داراي مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت کردند

 .کنند مي گذاري سرمايه پايين هزينه با يابد مي افزايش سودآور هاي فرصت که هنگامي

 خواهند را قابليت اين ها شرکت بدهي،ة کاران محافظه سياست يک تحت که بود اين( 8088) مورا و مارچيکا تحقيق نتايج

 زمان در تا سازد مي قادر را ها شرکت مالي، پذيري انعطاف بودن دارا. باشند داشته پذير انعطاف مالي ساختار يک تا داشت
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 را خود نياز مورد وجوه و باشند داشته مالي منابع به بهتري دسترسي گذاري، سرمايه هاي فرصت براي بازار مثبت هاي شوك

 پذيري انعطاف داراي هاي شرکت بدهي،ة کاران محافظهة دور از بعد. نمايند فراهم گذاري سرمايه هاي فرصت مالي تامين براي

 در زيادي افزايش ديگر، طرف از و اند داده افزايش قبل سال به نسبت را خود اي سرمايه مخارج اي عمده شکل به مالي

 اين در که هايي شرکت که است امر اينة دهند نشان تحقيق، نتايج ديگر چنين هم. است گرديده مشاهده ها آن گذاري سرمايه

 .اند داشته بازار در را بهتري وضعيت اند، گرديده بندي طبقه مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت عنوان به تحقيق،

 ساختار با مرتبط هاي درتصميم که است اي نکته مهمترين مالي، پذيري انعطاف که داد نشان خود تحقيق در( 8088) کالرك

 مالي پذيري انعطاف با هاي شرکت که داد نشان تحقيق نتايج چنين هم. گيرد مي قرار نظر مد ها شرکت مالي ساختار و سرمايه

 انعطاف که هايي شرکت خصوص در چنين هم. کنند حفظ آينده براي را خود بدهي ظرفيت از بخشي تا دارند تمايل باالتر،

 حفظ براي آينده هاي سال در اند، داده انجام بدهي طريق از زيادي مالي تامين جاري،ة دور در و داشتند بااليي مالي پذيري

 که داد نشان تحقيقة يافت اين. دهند مي انجام سرمايه طريق از تر بيش را خود خارجي مالي تامين خود، بدهي مازاد ظرفيت

 مازاد ظرفيت اين از نياز صورت در و آينده در تا دارند نگه پاييني سطح در را خود بدهي نسبت تا دارند سعي همواره ها، شرکت

 .نمايند استفاده شرکت رشد جهت در

 هاي بحران از شواهدي: عملکرد و شرکتي گذاري سرمايه مالي، پذيري انعطاف" عنوان با تحقيقي(  8083) همکاران و ارسالن

 آسياي هاي شرکت عملکرد و گذاري سرمايه روي بر مالي پذيري انعطاف تاثير بررسي به حاضر تحقيق که دادند انجام "مالي

 تاکيد و شد استفاده شرکت 8011 شامل نمونه يک از تحقيق اين در. پردازد مي 8001 تا 811۱ هاي سال زماني بازه در شرقي

 حاصل نتايج. است داده قرار( 8001 – 8007) اخير اعتباري بحران و( 8111 – 8117) آسيايي بحران هاي دوره روي بر خاصي

 هاي اهرم هاي سياست طريق از عمدتاً يابند، دست مالي پذير انعطاف به توانند مي ها شرکت که دهد مي نشان حاضر تحقيق از

 يک که رسد مي نظر به مالي پذيري انعطاف. نقدي بزرگ مقادير هاي توازن داشتن نگاه توسط کمتري ميزان به و کارانه محافظه

 – 8117 هاي سال بين در آسيايي بحران در عمدتاً باشد، خصوص اين در عملکرد و گذاري سرمايه از مهم کننده تعيين عامل

 بيشتري قابليت و توانايي داراي( 8) اند بوده پذير انعطاف بحران اين از قبل مالي لحاظ از که هايي شرکت خصوصاً،.  8111

( شرکت داخلي) داخلي هاي بودجه موجوديت روي بر کمتري تکيه( 8) باشند، مي گذاري سرمايه هاي فرصت به دستيابي براي

 کمتري پذيري انعطاف از بحران طي در که دارند هايي شرکت با مقايسه در بهتري عملکرد( 3) و کنند مي گذاري سرمايه براي

 که است اين از حاکي که دهد مي پوشش نيز را 8001 تا 8007 هاي سال اعتباري بحران بازه ما تحليل. اند بوده برخوردار

 و توجه قابل ميزان به حال اين با ولي است مانده باقي گذاري سرمايه خصوص در پذير انعطاف هاي شرکت هاي مزيت از برخي

 و مختص مالي پذيري انطاف ارزش که اند رسيده نتيجه اين به حاضر تحقيق در همچنين ما. اند شده تر کمرنگ چشمگيري

 اغلب مختلف مناطق/  کشورها که شود داده توضيح واقعيت اين توسط تواند مي که ، است کشور/  ناحيه هر مخصوص

 گوناگوني و متفاوت اقتصادي/  حقوقي هاي محيط در و کنند مي اتخاذ را مختلفي کالن اقتصاد هاي مشي خط و ها سياست

 . کنند مي فعاليت

 و سهام بازار نقدينگي بين رابطه بررسي به " شرکت گذاري سرمايه و نقدينگي " عنوان با تحقيقي در( 8083)  مانوز

 مورد را سهام بازار نقدينگي و شرکت گذاري سرمايه بين رابطه خاص طور به خود مقاله در او. پرداخت شرکتي گذاري سرمايه

 سطح با ارتباط در شواهدي او. کرد استفاده آمريکا بورس در شده پذيرفته هاي شرکت ديتا پانل هاي داده از و داد قرار واکاوي

 دارايي کل تجهيزات، و آالت ماشين امول،) گذاري سرمايه باالي سطح با مرتبط صنايع شده تعديل باالتر سطح و تجاري باالتر

 براي همچنين و داد ارائه سهام انتشار هاي گيري تصميم با ارتباط در بيشتري ضمني شواهد رابطه اين. يافت( ها موجودي و ها

 طور به آن شواهد. داد ارائه را بهتر گذاري سرمايه هاي فرصت از بهتر استفاده نويد بيشتر مالي هاي محدوديت با هايي شرکت

 هزينه پايين مزاياي دريافت از نشان بيشتر، گذاري سرمايه و ها شرکت شده انتشار سهام و انحرافات بردن بين از با پيوسته

 نقدينگي که هنگامي اطالعات حذف با کمتري ارتباط او همچنين. دارد سهام بازار نقدينگي با مستقيمي رابطه که بوده سرمايه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 نمي ها توقف اين که کرد بيان مانوز. کرد بيان کند، مي کمک کارآمادتر تصميمات گرفتن با ارتباط در مديران به سهام بازار

 . کند مي کارآتر را موجود گذاري سرمايه تنها اما شود گذاري سرمايه هاي بيني پيش ترقي باعث "لزوما تواند

 در شده پذيرفته گذاري سرمايه هاي شرکت عملکرد بر گذاري سرمايه دوره تأثير بررسي به تحقيقي، در( 8311) وصفرپور شيخ

 و ترازنامه، بلندمدت و مدت کوتاه گذاري سرمايه ميانگين اساس بر  831۱ الي 8318 زماني بازه در تهران بهادار اوراق بورس

 هاي وشرکت بلندمدت گذاري سرمايه دوره با گذاري سرمايه هاي شرکت گروه دو به گذاري سرمايه هاي شرکت تقسيم

 گذاري سرمايه دوره که داد نشان ها آن تحقيق از حاصل نتايج. پرداختند مدت کوتاه گذاري سرمايه دوره با گذاري سرمايه

 عملکرد مدت کوتاه و بلندمدت گذاري سرمايه دوره با هاي شرکت و دهد نمي تأثيرقرار تحت را گذاري سرمايه هاي شرکت عملکرد

 و اند داشته بورس از تر ضعيف عملکردي مبنا، شاخص عنوان به نقدي بازده و قيمت شاخص براساس البته که دارند يکساني

 . اند داشته بورس با برابر عملکردي فعال، شرکت ۱0 شاخص براساس

 از شوند مي نزديک بلوغ ي مرحله به تولد ي ازمرحله ها شرکت چه هر که دادند نشان خود تحقيق در( 8311) بشيري و حقيقت

 ة دهند نشان ضمني صورت به تحقيق اين نتيجه. شود مي افزوده ها آن پذيري انعطاف درجه بر و کاسته ها آن بدهي نسبت

 . است مالي تأمين فرآيند در بدهي از محتاطانه استفاده و خود بدهي خالي ظرفيت حفظ جهت در ها شرکت تالش

 اين که دادند انجام "گذاري سرمايه تصميمات بر مالي پذيري انعطاف تاثير" عنوان تحت تحقيق( 8311) تيموري و خدايي

 از اي درجه به شرکتها ، کارانه محافظه اهرمهاي از دوره يک از بعد آيا که است پرسش اين به پاسخي يافتن پي در تحقيق

 انجام بيشتري و مهمتر اي سرمايه هاي هزينه تابتوانند سازد مي قادر را آنها که يابند مي دست مالي پذيري انعطاف توانايي

 در. است رفته باال آنها گذاري سرمايه توانايي آيا ، هستند مالي پذيري انعطاف داراي که هايي شرکت آيا ديگر عبارت به. دهند

 در پذيري انعطاف تعيين براي شاخصي عنوان به مورا و مارچيکا مدل از استفاده با اختياري تعهدي اقالم از تحقيق اين

. است شده گرفته کار به 8311 الي 8318 هاي سال طي شرکت 878 اطالعات منظور بدين. است گرديده استفاده ها شرکت

 عدم همچنين و گذاري سرمايه هاي هزينه بر مالي پذيري انعطاف تاثير وجود عدم دهنده نشان پژوهش اين از حاصل نتايج

 .باشد مي تهران بورس بررسي مورد هاي شرکت در اي سرمايه هاي هزينه و نقد وجوه گردش بين رابطه

 که دادند انجام "گذاري سرمايه هاي بافرصت مالي پذيري انعطاف اي رابطه بررسي" عنوان با تحقيق( 8313) اصالني و زنجيردار

 830 اطالعات تحقيق اين در. باشد مي گذاري سرمايه هاي فرصت با مالي پذيري انعطاف رابطه بررسي تحقيق اين از هدف

 آماري روش و گرفت قرار آزمون مورد باشد مي تهران بهادار اورق بورس اطالعات از که 10 تا 1۱ سال از سال 1 طي شرکت

. شد استفاده مالي پذيري انعطاف سنجش براي موراومورچيکا و فاماوفرنچ کالرك، مدل 3 از تحقيق اين در. است ols تحقيق

 از حاصل نتايج. کرد شناسايي را مالي پذيري انعطاف سنجش جهت روش بهترين تا شد، استفاده روش 3 از منظور بدين

 هاي شرکت يعني دارد وجود مثبتي و معنادار رابطه گذاري سرمايه هاي فرصت و مالي پذيري انعطاف بين داد نشان تحقيق

 در. دارند بااليي سودآوري نتيجه در و کنند مي استفاده مناسب نحو به گذاري سرمايه هاي فرصت از مالي پذيري انعطاف داراي

 مثبتي و معنادار رابطه گذاري سرمايه هاي فرصت با کالرك روش و ومورچيکا مورا روش طريق از مالي پذيري انعطاف بين واقع

 تحقيق اصلي فرضيه نتيجه در ندارد وجود گذاري سرمايه هاي فرصت با معناداري رابطه فاماوفرنچ روش طريق از اما دارد وجود

 . گردد مي تاييد

 پژوهش هاي فرضيه -3

 :باشند مي زير شرح به پژوهش هاي فرضيه شده، مطرح هاي سؤال به توجه با

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک گذاري سرمايه ميزان و مالي پذيري انعطاف بين: اول فرضيه

 .دارد وجود معناداري ارتباط
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 ارتباط تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک مالي عملکرد و مالي پذيري انعطاف بين: دوم فرضيه

 .دارد وجود معناداري

 پژوهش شناسي روش -4

 اين نياز مورد واقعي هاي داده که باشند مي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک کليه حاضر تحقيق آماري جامعه

 از تحقيق اين نياز مورد واقعي هاي داده. شد خواهد گردآوري تهران بهادار اوراق بورس در ها شرکت واقعي اطالعات از تحقيق

 حذف روش از استفاده با پژوهش اين در که باشند مي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک کليه واقعي اطالعات

 :است شده اقدام زير معيارهاي اساس بر باشد مي بانک 7 شامل نمونه حجم تعيين به نسبت سيستماتيک

 .باشد ماه اسفند پايان به منتهي ها آن مالي دوره مقايسه، قابليت افزايش لحاظ به -8

 .باشد نداشته مالي سال تغيير( 8313-8317) بررسي مورد دوره طي در -8

 .باشد دسترس قابل آن مالي اطالعات -3

 .باشد دسترس در متغيرها تعريف بخش در نياز مورد اطالعات -۱

 آزمون براي سپس گردد، مي استفاده ها داده توزيع بودن نرمال بررسي براي( K-S) اسميرنوف – کلموگروف آزمون از ابتدا در

 8 واتسون - دوربين آزمون از باشد تصادفي نظر مورد نمونه و باشند مستقل هم از( مشاهدات) نمونه تعداد که اين کردن

 مورد نمونه که است معني بدان  گردد،( 8   0.۱"  تقريبا) 8 نزديک واتسون – دوربين آماره مقدار چه چنان. گردد مي استفاده

 بررسي نيز تحقيق متغيرهاي ميان پيرسون همبستگي ضريب .است همبستگي خود عدم دهنده نشان و است تصادفي نظر

 آزمون براي تحقيق اين در. گردد مي آزمون استيودنت، t آزمون از استفاده با رگرسيوني مدل متغيرهاي ضرايب. شود مي

 وجود عدم آزمون براي همچنين و اطمينان درصد 1۱ سطح در( F) فيشر آماره از شده برازش رگرسيون مدل کلي معناداري

 رگرسيون مدل در خطا اجزاي منحني نهايت در شود، مي استفاده واتسون - دوربين آزمون از مدل خطاهاي بين همبستگي

 اين در. پردازيم مي ها فرضيه آزمون به 8 خطي رگرسيون از استفاده با .گردد بررسي نيز خطا اجزاي بودن نرمال تا گرديده رسم

 که است اين اصلي هدف رگرسيون، روش در. شود مي استفاده آماري روش عنوان به متغيره چند رگرسيون روش از تحقيق

 ها داده تحليل همچنين . خير يا دارد وجود اي رابطه تحقيق مستقل متغيرهاي بين و وابسطه هاي متغير بين آيا کنيم بررسي

 چولگي معيار انحراف پراکندگي هاي شاخص و ميانه ميانگين، جمله از مرکزي هاي شاخص محاسبه با توصيفي آمار بخش در

 .شد خواهد انجام کلي صورت به همچنين و مختلف صنايع تفکيک به ها شاخص اين. شد خواهد شروع چولگي کشيدگي و

 متغيرها گيري اندازه و بررسي چگونگي شرح و پژوهش مدل -5

 استفاده  تحقيق هاي فرضيه آزمون جهت زير رگرسيوني هاي مدل از( 8083)همکاران و اُزگور تحقيق مطابق تحقيق اين در

 :شود مي

 :اول فرضيه آزمون مدل

I it = α0+ σ 1 Financial Flexibility it + σ 2CFLOWit + σ3 MTB it +ԑi,t 

 :دوم فرضيه آزمون مدل

                                                           
1 Durbin - Watson 
2 Linear - Regression  
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Tobin’s Q it = β0+β1 Financial Flexibility it +β2 Investment it +β3 Business group it +β4 Financial owner it +β5 

Managerial ownership it +β6Sizeit +β7 Lev it +ԑi,t 

 

 

 : وابسته متغيرهاي

I :خالص به سال طي در ثابت هاي دارايي خالص مبلغ در تغييرات نسبت از که ثابت هاي دارايي در گذاري سرمايه ميزان 

 .آيد مي بدست سال ابتداي در ها دارايي

Tobin’s Q: ارزش عالوه به ها بدهي کل دفتري ارزش طريق از و باشد مي مالي عملکرد معيار عنوان به که توبين کيو نسبت 

 .شود مي محاسبه ها دارايي کل دفتري ارزش بر تقسيم سهام صاحبان حقوق بازار

 :مستقل هاي متغير

Financial Flexibility :غير در يک عدد باشد مالي پذيري انعطاف داراي شرکت که صورتي در است( مجازي) دامي متغير 

 ها شرکت برخي شود، مي مطرح کلي صورت دو به مالي پذيري انعطاف ، پيشين تحقيقات در.شود مي منظور صفر عدد اينصورت

 با ديگر برخي و کنند حفظ را خود مالي پذيري انعطاف ،(نقد وجه نگهداري) نقد وجه به مربوط هاي سياست با تا کنند مي سعي

 ظرفيت از مالي پذيري انعطاف گيري اندازه براي تحقيق اين در. گيرند مي پيش در را سياست اين بدهي، مازاد ظرفيت داشتن

 :نماييم مي استفاده زير شکل به و بانک  بدهي مازاد

 زير شرح به و ها بدهي مازاد ظرفيت شناسايي جهت( 8001)گويال و فرانک مدل از خود هاي تحليل در گام نخستين در

 .نماييم مي استفاده

  

 :آن در که

LEV_i,t   بانک هاي¬دارايي جمع به بدهي نسبت دهنده نشان  

Ind LEV   تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک بدهي ةميان 

M/B  دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت. 

Size  (مالي تامين فرآيند بر شرکت اندازه تاثير گرفتن نظر در) بانک هاي دارايي لگاريتم 

Tan (ها دارايي گذاري وثيقه قابليت)  ها دارايي کل به ثابت هاي دارايي نسبت 

 Profitability ها دارايي جمع به ماليات و بهره از قبل سود  

Inflation  مرکزي بانک اعالم مطابق کننده مصرف شاخص رشد اساس بر سال، تورم نرخ  

ε_it شرکت (مدل باقيمانده ) عوامل ساير i دوره در t. 
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 ها بانک( هدف )انتظار مورد بدهي مقدار وابسته، متغير ساله يک وقفه از استفاده با و متغيره چند رگرسيون از استفاده با ابتدا

 نظر در بدهي مازاد ظرفيت داراي را هايي بانک و گردد مي مقايسه واقعي مقادير با برآوردي مقادير اين سپس و گردد مي برآورد

 داشته( باشد انتظار مورد مقادير از کمتر واقعي مقادير) برآوردي مقادير و واقعي مقادير بين منفي انحراف يک که گيريم مي

 ظرفيت دادن نشان براي تحقيق اين در گذشته، تحقيقات به توجه با و مدل احتمالي اختالل تاثير کردن حداقل براي. باشند

 بدهي، واقعي مقادير و( هدف) برآوردي مقادير تفاوت که زماني اول معيار مطابق. گردد مي استفاده معيار دو از بدهي مازاد

 ظرفيت داراي بانک آن باشد،( بدهي نسبت) وابسته متغير% 80 از بزرگتر انحراف مقدار اين و باشد منفي مقادير دهنده نشان

 باشد معيار انحراف برابر 8.۱ از بزرگتر بايد منفي مقدار اين دوم معيار مطابق و( 8080 مورا، و مارچيکا) است بدهي مازاد

 انجام آن در مشابه تحقيقات که کشورهايي ساير با کشور اقتصادي و محيطي هاي تفاوت و شرايط به توجه با(. 8111 هافورد،)

. شود مي گرفته بکار تحقيق در اصلي معيار عنوان به معيار بهترين و گرفته قرار استفاده مورد مذکور معيار دو هر است، شده

 نظر در مالي پذيري انعطاف داراي را بانک آن باشد، بدهي مازاد ظرفيت داراي متوالي سال دو حداقل براي بانکي چنانچه سپس

 .مالي پذيري انعطاف فاقد اينصورت غير در گيريم مي

 کنترل متغيرهاي

CFLOW :دوره اول ثابت هاي دارايي خالص بر تقسيم عملياتي هاي فعاليت از حاصل نقدي جريانهاي خالص نسبت. 

MTB :سهام صاحبان حقوق بازار ارزش عالوه به ها بدهي کل دفتري ارزش طريق از که گذاري سرمايه هاي فرصت شاخص 

 .شود مي محاسبه ها دارايي کل دفتري ارزش بر تقسيم

Investment :به سال طي در ثابت هاي دارايي خالص مبلغ در تغييرات نسبت از که ثابت هاي دارايي در گذاري سرمايه ميزان 

 .آيد مي بدست سال ابتداي در ها دارايي خالص

Business group :عدد اينصورت غير در يک عدد باشد تجاري هاي گروه عضو بانک که صورتي در است( مجازي) دامي متغير 

 .شود مي منظور صفر

Financial owner :عدد باشد ديگري مالي موسسات يا ها بانک آن سهامدار بزرگترين که صورتي در است( مجازي) دامي متغير 

 .شود مي منظور صفر عدد اينصورت غير در يک

Managerial ownership :مديره هيات رييس نايب يا مديره هيات رييس عامل، مدير که صورتي در است( مجازي) دامي متغير 

 .شود مي منظور صفر عدد اينصورت غير در يک عدد باشد بانک عمده سهامدار داراي

 Size: آيد مي بدست بانک هاي دارايي جمع لگاريتم طريق از که بانک اندازه . 

  Lev:آيد مي بدست ها دارايي جمع بر تقسيم ها بدهي جمع نسبت از که مالي اهرم.

 پژوهش نتايج -6

 رگرسيون معادله رازشب از حاصل نتايج  8-1جدول

 سطح معني داري tآماره  مقدار ضريب ضريب متغير نام متغير

 β0 171/0 173/8 00۱/0 عدد ثابت

Financial Flxibility انعطاف پذيري مالي β 1 338/0 171/8 811/0 
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CFLOW جريانات نقدي عملياتي β 2 ۱۱۱/0 81۱/8- 8۱۱/0 

MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري β 3 ۱1۱/0 8۱۱/3 008/0 

 F 717/80آماره  378/0 ضريب تعيين

 

 ضريب تعيين تعديل شده
3۱۱/0 

 000/0 (P-Value)داري معني

 111/8 آماره دوربين واتسون

 

 ارائه 8-1جدول در فوق رگرسيون معادله برازش از حاصل نتايج ها، آن برقراري از اطمينان و رگرسيون مفروضات آزمون از پس

 پايين قسمت در که طور همان. باشد مي رگرسيون مدل کل معناداري از حاکي نيز (F=  717/80)آماره مقدار. است شده

 ۱/3۱ و درصد 8/37 از عبارتند ترتيب به فوق مدل شده تعديل تعيين ضريب و تعيين ضريب است، شده مشخص 8-1  جدول

 وابسته متغير تغييرات از درصد ۱/3۱ حدود تنها ، مزبور رگرسيوني معادله در که گرفت نتيجه توان مي بنابراين،. درصد

 ستون در( منفي) مثبت اعداد جدول اين در. شوند مي تبيين مزبور کنترل و مستقل متغيرهاي توسط بررسي مورد هاي بانک

 .است ها بانک گذاري سرمايه ميزان بر متغيرها از يک هر( معکوس) مستقيم تاثير ميزان دهنده نشان ضريب مقدار

 ميزان و مالي انعطافپذيري بين ارتباط معناداري بر مبني  H1 فرضيه و شده تاييد% 1۱ اطمينان سطح در H0 فرضيه لذا

 .گردد مي رد ها بانک گذاري سرمايه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رگرسيون معادله رازشب از حاصل نتايج 8-1جدول

 tآماره  مقدار ضريب ضريب متغير نام متغير
سطح معني 

 داري

 β0 0.11388 8.۱8۱11 183/0 عدد ثابت

Financial 

Flexibility 
 β 1 0.37۱83 8.31718 0۱۱/0 انعطاف پذيري مالي  

Investment 
 β 2 0.3۱838 8.3381۱ 008/0 ميزان سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت
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Business group بانک عضو گروه هاي تجاري β 3 0.81801 8.81313 083/0 

 

Financial owner 

 

بزرگترين سهامدار بانک ها يا موسسات 

 مالي
β 4 0.۱3887 8.3۱3۱1 0087/0 

Managerial 

ownership 

مدير عامل، رييس هيات مديره يا نايب 

 عمدهرييس هيات مديره سهامدار 
β 5 0.۱83۱8 8.۱8800 0۱8/0 

Size 
 β 6 0.31133 8.3۱۱11 0۱1/0 اندازه بانک

Lev اهرم مالي β 7 0.31۱18 8.۱87۱3 038/0 

 F 71۱/8۱آماره  ۱1۱/0 ضريب تعيين

 ۱83/0 ضريب تعيين تعديل شده

 000/0 (P-Value)داري معني

 338/8 آماره دوربين واتسون

 

 ارائه 8- 1جدول در فوق رگرسيون معادله برازش از حاصل نتايج ها، آن برقراري از اطمينان و رگرسيون مفروضات آزمون از پس

 پايين قسمت در که طور همان. باشد مي رگرسيون مدل کل معناداري از حاکي نيز (F=  71۱/8۱) آماره مقدار. است شده

 3/۱8 و درصد ۱/۱1 از عبارتند ترتيب به فوق مدل شده تعديل تعيين ضريب و تعيين ضريب است، شده مشخص 8-1 جدول

 وابسته متغير تغييرات از درصد 3/۱8 حدود تنها ، مزبور رگرسيوني معادله در که گرفت نتيجه توان مي بنابراين،. درصد

 ستون در( منفي) مثبت اعداد جدول اين در.شوند مي تبيين مزبور کنترل و مستقل متغيرهاي توسط بررسي مورد هاي بانک

 .است بررسي مورد هاي بانک مالي عملکرد بر متغيرها از يک هر( معکوس) مستقيم تاثير ميزان دهنده نشان ضريب مقدار

 

 گيري نتيجه -7

 اول فرضيه از گيري نتيجه-7-8

 ارتباط تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک گذاري سرمايه ميزان و مالي پذيري انعطاف بين: فرضيه شرح 

 .دارد وجود معناداري

 با( F=  717/80) باشد مي تر کوچک 0۱/0 از  F آماره احتمال مقدار که اين به توجه با مدل کل بودن دار معني بررسي در

 سرمايه از درصد ۱/3۱  که است آن گوياي نيز مدل  تعيين ضريب. شود مي تاييد مدل کل بودن دار معني% 1۱ اطمينان

 مدل در شده وارد کنترلي متغيرهاي ساير و آنها مالي پذيي انعطاف توسط تهران بهادار اوراق و بورس بازار در ها بانک گذاري

 ضريب براي t آماره احتمال جايي آن از ،8-1 جدول در شده ارائه نتايج توجه با ضرايب داري معني بررسي در .گردد مي تبيين

 و مالي پذيري انعطاف ميان دار معني رابطه وجود نتيجه در ،(P-Value= 811/0) باشد مي 0۱/0 از بزرگتر مالي پذيري انعطاف

. است نگرفته قرار تاييد مورد تحقيق اول فرضيه بنابراين. شود مي رد درصد 1۱ اطمينان سطح در ها بانک گذاري سرمايه ميزان
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 نقد وجوه و سرمايه ميزان از تاثير بدون بانک هاي گذاري سرمايه که نمود ادعا گونه اين بتوان فرضيه اين نتايج تفسير در شايد

 جمله از و مديريتي تصميمات معلول تنها را بانک در گذاري سرمايه هاي تسسيا توان نمي رو اين از و باشد نمي مردم دست در

 همچنين و شناختي جامعه هاي پديده کنار در بانک مالي پذيري انعطاف نقش رو اين از. دانست ها بانک مالي پذيري انعطاف

 که نمود ادعا گونه اين بتوان فرضيه اين نتايج تفسير در شايد.گردد واقع بحث مورد تواند مي رقيب هاي بانک ساير عملکرد

 هاي سياست توان نمي رو اين از و باشد نمي مردم دست در نقد وجوه و سرمايه ميزان از تاثير بدون بانک هاي گذاري سرمايه

 ترين عمده همچنين و. دانست ها بانک مالي پذيري انعطاف جمله از و مديريتي تصميمات معلول تنها را بانک در گذاري سرمايه

 که بوده بورسي هاي شرکت مديريتي ساختار بودن متفاوت ، پيشين تحقيقات نتايج با حاضر تحقيق نتايج ناسازگاري دليل

 دوره طي آن بر حاکم حاد تورم و ايران اقتصاد دولتي ساختار ديگر سوي از. باشد مي نهادي و دولتي مالکيت بر مبتني عمدتا

 هاي يافته با توان مي را تحقيق هاي يافته. است گرديده پيشين تحقيقات نتايج با حاضر تحقيق نتايج در تفاوت به منجر تحقيق،

 ،(8080)تريانتيس و گامبا ،(8088) مورا و مارچيکا ،(8001) فلوراکيس و ارسالن ،(8008)جيمز و هوستون ،(8111) هوبارد

 يراي عمده دليل دو( 8111) هوبارد .دانست ناهمسو( 8313) اصالني و زنجيردار و( 8311)صفرپور و شيخ ،(8088)کالرك

 گذاري سرمايه در اي دوره تغييرات که است کالن ديدگاه. است کرده ارائه گذاري سرمايه تصميمات و داخلي منابع بين ارتباط

 از خرد ديدگاه. شود مي داده توضيح سرمايه کاربرد هزينه يا بازار آينده انتظار مورد آوري سود هاي شاخص توسط زيادي حد تا

 به دهندگان قرض و گيرندگان قرض بين نامتقارن اطالعات مساله. شود مي ناشي اعتباري بازار در اطالعاتي نقص پيامدهاي

 اطالعاتي هاي هزينه با که هايي شرکت کند، مي اشاره مطلب اين. شود مي منجر داخلي و خارجي مالي تامين هزينه بين شکاف

 داخلي منابع تاثير تحت خود، مطلوب سرمايه سهم مالي تامين براي باال، خالص ارزش با هاي شرکت و نيستند روبرو

 منابع به دسترسي بين مثبت رابطه با پايين، خالص ارزش و باال اطالعاتي هزينه با هاي شرکت که، حالي در. گيرند قرارنمي

 جهت ها شرکت که دادند نشان خود تحقيق در( 8001) فلوراکيس و ارسالن هستند روبرو ها گذاري سرمايه سطح و داخلي

 نقد وجوه داري نگه با ندرت به و گيرند مي پيش را بدهي ةکاران محافظه هاي سياست اول ي وجه در مالي پذيري انعطاف حفظ

(. است مالي پذيري انعطاف را جزء ترين مهم بدهي آنان، هاي يافته مطابق) ورزند مي مبادرت مالي پذيري انعطاف داشتن به زياد،

 دارند تري کم پذيري انعطاف که هايي شرکت به نسبت مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت که دهد مي نشان تحقيق اين نتيجه

 ، مالي پذيري انعطاف گيري اندازه براي مدلي تدوين براي خود تحقيق در( 8080) تريانتيس و گامبا. اند داشته بهتري عملکرد

 تر هزينه کم مالي تامين با خود مالي تامين کردن ساختار تجديد و دستيابي براي شرکت يک توانايي را مالي پذيري انعطاف

 با مواجهه در مالي درماندگي از از اجتناب توان داراي مالي پذيري انعطاف داراي شرکتهاي کردند بيان آنها. کردند تعريف

 نتايج .کنند مي گذاري سرمايه پايين هزينه با يابد مي افزايش سودآور هاي فرصت هنگاميکه و باشند مي منفي هاي شوك

 تا داشت خواهند را قابليت اين ها شرکت بدهي،ة کاران محافظه سياست يک تحت که بود اين( 8088) مورا و مارچيکا تحقيق

 هاي شوك زمان در تا سازد مي قادر را ها شرکت مالي، پذيري انعطاف بودن دارا. باشند داشته پذير انعطاف مالي ساختار يک

 تامين براي را خود نياز مورد وجوه و باشند داشته مالي منابع به بهتري دسترسي گذاري، سرمايه هاي فرصت براي بازار مثبت

 شکل به مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت بدهي،ة کاران محافظهة دور از بعد. نمايند فراهم گذاري سرمايه هاي فرصت مالي

 ها آن گذاري سرمايه در زيادي افزايش ديگر، طرف از و اند داده افزايش قبل سال به نسبت را خود اي سرمايه مخارج اي عمده

 عنوان به تحقيق، اين در که هايي شرکت که است امر اينة دهند نشان تحقيق، نتايج ديگر چنين هم. است گرديده مشاهده

 .اند داشته بازار در را بهتري وضعيت اند، گرديده بندي طبقه مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت

 دوم فرضيه از گيري نتيجه -7-8

 معناداري ارتباط تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي بانک مالي عملکرد و مالي پذيري انعطاف بين: فرضيه شرح

 .دارد وجود
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 با( F=  71۱/8۱) باشد مي تر کوچک 0۱/0 از  F آماره احتمال مقدار که اين به توجه با مدل کل بودن دار معني بررسي در

 مالي عملکرد از درصد 3/۱8  که است آن گوياي نيز مدل  تعيين ضريب. شود مي تاييد مدل کل بودن دار معني% 1۱ اطمينان

 تبيين مدل در شده وارد کنترلي متغيرهاي ساير و آنها مالي پذيري انعطاف توسط تهران بهادار اوراق و بورس بازار در ها بانک

 انعطاف ضريب براي t آماره احتمال جايي آن از ، 8-1 جدول در شده ارائه نتايج توجه با ضرايب داري معني بررسي در .گردد مي

 عملکرد و مالي پذيري انعطاف ميان دار معني رابطه وجود نتيجه در ،(P-Value= 0۱۱/0) باشد مي 0۱/0 از کوچکتر مالي پذيري

 مثبت. گيرد مي قرار تاييد مورد تحقيق دوم فرضيه بنابراين. گيرد مي قرار تأييد مورد درصد 1۱ اطمينان سطح در ها بانک مالي

 ها بانک مالي عملکرد و مالي پذيري انعطاف ميان مستقيم رابطه وجود از حاکي( Beta=  37۱8/0) متغير اين ضريب بودن

 واحد 37۱8/0 ميزان به مطالعه مورد هاي شرکت مالي عملکرد مالي، پذيري انعطاف واحدي 8 افزايش با که طوري به باشد مي

. است داشته معناداري تاثير ها بانک مالي عملکرد بر مالي پذيري انعطاف داشت، انتظار محقق که همانطور. يابد مي افزايش

 اگرچه ها، بانک مالي پذيري انعطاف که نمود ادعا گونه اين توان مي تحقيق اول فرضيه نتايج به توجه با تحقيق هاي يافته

 تامين هاي سياست و بانک حاکميتي سازوکارهاي بر که تاثيري به توجه با اما نداده قرار تاثير تحت را ها بانک گذاري سرمايه

 يک بعد توانند مي منعطف هاي شرکت همچنين .نمايد ايفا ها بانک مالي عملکرد بهبود در معناداري نقش توانسته داشته مالي

 را خود ساختار قادرند نتيجه در.گيرند بکار هايشان پروژه مالي تامين براي را خود وجوه راحتتر ، پايين اهرمي سياست دوره

 اين در تحقيق هاي يافته .شوند مي آنان بهتر عملکرد باعث عامل اين که دهند تغغير سرعت به رقابتي فشارهاي با همراستا

 مورا و مارچيکا ،(8001) فلوراکيس و ارسالن ،(8008)جيمز و هوستون ،(8111) هوبارد هاي يافته با توان مي را فرضيه

 .دانست همسو( 8313) اصالني و زنجيردار و( 8311)صفرپور و شيخ ،(8088)کالرك ،(8080)تريانتيس و گامبا ،(8088)

 که است کالن ديدگاه. است کرده ارائه گذاري سرمايه تصميمات و داخلي منابع بين ارتباط يراي عمده دليل دو( 8111) هوبارد

 سرمايه کاربرد هزينه يا بازار آينده انتظار مورد آوري سود هاي شاخص توسط زيادي حد تا گذاري سرمايه در اي دوره تغييرات

 بين نامتقارن اطالعات مساله. شود مي ناشي اعتباري بازار در اطالعاتي نقص پيامدهاي از خرد ديدگاه. شود مي داده توضيح

 با هاي شرکت که، حالي در. شود مي منجر داخلي و خارجي مالي تامين هزينه بين شکاف به دهندگان قرض و گيرندگان قرض

 هستند روبرو ها گذاري سرمايه سطح و داخلي منابع به دسترسي بين مثبت رابطه با پايين، خالص ارزش و باال اطالعاتي هزينه

 اول ي وجه در مالي پذيري انعطاف حفظ جهت ها شرکت که دادند نشان خود تحقيق در( 8001) فلوراکيس و ارسالن

 مبادرت مالي پذيري انعطاف داشتن به زياد، نقد وجوه داري نگه با ندرت به و گيرند مي پيش را بدهي ةکاران محافظه هاي سياست

 که دهد مي نشان تحقيق اين نتيجه(. است مالي پذيري انعطاف را جزء ترين مهم بدهي آنان، هاي يافته مطابق) ورزند مي

 و گامبا. اند داشته بهتري عملکرد دارند تري کم پذيري انعطاف که هايي شرکت به نسبت مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت

 توانايي را مالي پذيري انعطاف ، مالي پذيري انعطاف گيري اندازه براي مدلي تدوين براي خود تحقيق در( 8080) تريانتيس

 کردند بيان آنها. کردند تعريف تر هزينه کم مالي تامين با خود مالي تامين کردن ساختار تجديد و دستيابي براي شرکت يک

 و باشند مي منفي هاي شوك با مواجهه در مالي درماندگي از از اجتناب توان داراي مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت

 اين( 8088) مورا و مارچيکا تحقيق نتايج .کنند مي گذاري سرمايه پايين هزينه با يابد مي افزايش سودآور هاي فرصت هنگاميکه

 داشته پذير انعطاف مالي ساختار يک تا داشت خواهند را قابليت اين ها شرکت بدهي،ة کاران محافظه سياست يک تحت که بود

 هاي فرصت براي بازار مثبت هاي شوك زمان در تا سازد مي قادر را ها شرکت مالي، پذيري انعطاف بودن دارا. باشند

 گذاري سرمايه هاي فرصت مالي تامين براي را خود نياز مورد وجوه و باشند داشته مالي منابع به بهتري دسترسي گذاري، سرمايه

 خود اي سرمايه مخارج اي عمده شکل به مالي پذيري انعطاف داراي هاي شرکت بدهي،ة کاران محافظهة دور از بعد. نمايند فراهم

 چنين هم. است گرديده مشاهده ها آن گذاري سرمايه در زيادي افزايش ديگر، طرف از و اند داده افزايش قبل سال به نسبت را

 پذيري انعطاف داراي هاي شرکت عنوان به تحقيق، اين در که هايي شرکت که است امر اينة دهند نشان تحقيق، نتايج ديگر

 .اند داشته بازار در را بهتري وضعيت اند، گرديده بندي طبقه مالي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
  تحقيق پيشنهادات -8

 .باشد تحقيقات آتي مي پيشنهادات تحقيق شامل پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق و

 تحقيق نتايج بر مبتني پيشنهادات -8-1

 : گردد مي ارائه زير شرح به نتايج اين از استفاده براي پيشنهادهايي حاضر پژوهش نتايج به توجه با

 هاي بانک گذاري سرمايه ميزان بر مالي پذيري انعطاف تاثير معناداري برعدم مبني اول فرضيه نتيجه به توجه با 

 هاي طرح تحليل در گران تحليل و گذاران سرمايه که شود مي پيشنهاد تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذيرفته

 ،ساختار تورم نرخ همچون اقتصادي کالن متغيرهاي به و ننمايند تمرکز مالي پذيري انعطاف به تنها گذاري سرمايه

 .                                                                                           نمايند توجه..  و ها شرکت مديريتي

 به شود مي پيشنهاد ها بانک مسئوالن و مديران به ها، بانک عملکرد در مالي پذيري انعطاف مستقيم نقش به توجه با 

  موجبات بانک مالي پذيري انعطاف افزايش طريق از نموده سعي ها بانک عملکرد بهبود و سودآوري افزايش منظور

 .آورند فراهم را ها بانک عملکرد بهبود و سودآوري افزايش

 

 آتي تحقيقات براي پيشنهادات -8-2

 زماني، و موضوعي از اعم شکلي و ماهوي هاي محدوديت برخي لحاظ به شود، فرض جامع صورت به که چند هر تحقيقي هر

 نبوده مستثني قاعده اين از نيز تحقيق اين. بپردارد آن به مختلف هاي جنبه از و نگريسته موضوع ابعاد همه به نيست قادر

 انجام براي ذيل شرح به پيشنهادهايي آن، توسعه همچنين و موضوع اين با همسو تحقيقات برخي انجام براي بنابراين است،

 :شود مي ارائه آتي، پژوهشگران و بعدي تحقيقات

 شود بررسي بورس هاي شرکت سهام سرمايه بازده بر مالي پذيري انعطاف تاثير گردد مي پيشنهاد. 

 در شده پذيرفته هاي شرکت پذيري انعطاف بر  مالکيت ساختار و سرمايه ساختار موثرمثل عوامل گردد مي پيشنهاد 

 . گيرد قرار بررسي مورد بهادار اوراق بورس

 نيز ها تحريم ، تورم مانند اقتصادي کالن هاي شاخص اثر شود مي پيشنهاد اقتصادي، کالن متغيرهاي تاثير به توجه با 

 .شود گرفته نظر در

 فهرست منابع

 . سمت انتشارات: تهران مديريت، در آن کاربرد و آمار(. 8318. ) منصور مومني، و عادل آذر، .8

 حسابرسي و حسابداري تخصصي تحقيقات مرکز انتشارات: تهران. مالي تهاي صور تحليل و تجزيه ،(8313) ،.اهلل فضل ، اکبري .8

 .17- 10صص ،.حسابرسي سازمان

 اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهاي عملکردي هاي ويژگي و سرمايه ساختار بين ارتباط بررسي»( 831۱) کيومرث بيگلر، .3

 . بهشتي شهيد دانشگاه ارشد، کارشناسي نامه پايان بهادار،

 .سمت انتشارات:  تهران ،8 و8 جلد ي.  مال مديريت(.  8310. ) علي پارساييان، و علي جهانخاني، .۱

 عصبي هاي شبکه رويکرد با مشترك گذاري سرمايه هاي صندوق بازده بيني پيش ،(8318) صابر، ابراهيم و کاظم چاوشي، .۱

 .838-887 صص زمستان، هفدهم، شماره بهادار، اوراق مديريت و مالي مهندسي مجله مصنوعي،

 شده پذيرفته هاي شرکت در عموم به سهام اوليه عرضه زمان در سود مديريت بررسي" ،(831۱) الهام، دارياني، آذر حسني .1

 .30 -8 ،صص ۱۱ شماره حسابرسي، و حسابداري هاي بررسي ،"تهران  بهادار اوراق بورس

  ،"تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شرکت گذاري سرمايه نهايي بازده ارزيابي" ،(8371) سعيد، بنهنگي، حسيني .7

 .تهران دانشگاه حسابداري، و مديريت دانشکده  ارشد، کارشناسي نامه پايان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 منابع و ماخذ

  

 عمر، چرخه چارچوب در شرکت ارزش با نقدي هاي جريان و سود ميان رابطه بررسي ،(8311) آرش، قرباني، و حميد ، حقيقت .1
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