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چکیده مبسوط اثر
مقدمه:
بر اساااس منانی نیری و پیشااینهی پژوهشهای صااورت گرهته در حوزه اصتصاااد مالی خرد و کالن روی رد «توساا ه مالی» را
میتوان در سه حوزه « بان ی» « ،مالی غیر بان ی» و «شاخصها و سیاستگذاری پولی» بررسی کرد .بطوری ه نقش و سهم هر بخش
بهعنوان م شارکتکنندگان نیام مالی در هرایند «تو س ه مالی» بهروشهای گوناگون(کمی ،کیفی و مختلط) صابل تنیین ه ست .در این
خصوص ،تصمیمات مشارکتکنندگان نیام مالی (در سطوح خرد و کالن) نقش ت یینکنندهای بر توس ه بازارهای مالی و توس هی
اصتصادی کشورها ایفا میکنند .زیرا استراتژیها و تصمیمات مالی مشارکتکنندگان نیام مالی عمدتاً بر پایه نیازهای مالی و غیرمالی
آنها میبا شد که بر نوع ،اندازه و حجم منابع و م صارف مالی تأثیرگذار میبا شد .امّا ،به علت عدم توجه به الگوهای ت صمیم گیری
مالی مناساا  ،منجر به پیدایش پدیده ناخواسااتهای نییر کاهش مشااارکت اصتصااادی ،کاهش حجم و اندازه بازارهای مالی و دیگر
پدیدههای وابسته به آن در سطح اصتصاد خرد و کالن میشود .براین اساس ،میتوان بیان نمود بازنگری برخی روشهای تصمیمگیری
مالی گذشااته که نتای آنها مطلوب ذینف ان و مشااارکتکنندگان اصاالی نیام مالی نیساات از اهمیت و تاارورت اجتنابناپذیری
برخوردار میباشد.
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بیان مسأله
سیا ستگذاران یک اصت صاد با و تع سیا ستهای مختلف س ی در بهنود کل چرخه اصت صاد دارند .بهطوریکه ،برر سی نحوه
اثرگذاری اعمال و اجرای سیاستهای آنها بر بخشهای مختلف ازجمله بخش مالی ،برای دستیابی به اهداف ت یین شده ،از اهمیت
باالیی برخوردار ا ست .از سویی،خود این عوامل اصت صادی و سیا ستی نیز بر جریان تو س ۀ بازارهای مالی مؤثرند .تمن اینکه،
ماهیت نهادی عوامل سازمانی بازار نیز که اب اد و مفاهیم آن در این مقاله صابل مطرحشدن است ،خود نیز باز عامل اثرگذاری دیگر بر
توس ه مالی1به شمار میآید(اکنری روشن و شاکری.)1393،
برخی از صاااح نیران حوزه مالی نیز نییر اسااتیگر )1994(2بازارهای مالی را مغز متف ر نیامهای اصتصااادی و کانون اصاالی
ت صمیمگیری میدانند(آق ارکاکلی3و هم اران .)1395 ،مو شابی شا )2011(4نیز در نو شتههای خود بیان کرد که امروزه سی ستم مالی
بهعنوان محور اساسی بیشتر اصتصادها در سراسر جهان شناختهشده است و تا حد زیادی نیز این صضیه توجه بیشتر اصتصاددانان را به
خودش جل

کرده است(موشابیشا.)2011،

همچنین ،هوبارد )1997(5نیز بیان کرد که نیام مالی در حقیقت بیانگر یک شاان های از ارتناطات بین بازارها و مؤسااسااات مالی
اساات بهنحویکه این جریان ارتناطات شاان های کمک میکند که پسانداز کنندگان (وامدهندگان) و صرض گیرندگان(وامگیرندگان)
گرد هم بیایند(هوبارد.)1997،
النته گورلی و شاااو )1995(6بیان میکنند که این وظیفه که یک وظیفه اصاالی در یک نیام مالی میباشااد میتواند هم از طریق
تأمین مالی مستقیم و هم از طریق تأمین مالی غیرمستقیم انجام شود(یاوری وهم اران .)1395 ،تأمین مالی مستقیم از طریق بازارهای
مالی همانند بازارهای سااهام ،بازارهای اوراق صرتااه و بازارهای مشااتقات(مالی) رخ میدهد اما تأمین مالی غیرمسااتقیم از طریق
واسطههای مالی همانند بانکها ،صندوقهای مشترک و شرکتهای بیمه انجام میشود(گورلی وشاو.)1995،
می س )1969(7م تقد ا ست که سی ستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ در زمان آغاز انقالب صن تی نقش
حیاتی دا شته ا ست .درجایی که بانکهای با و ت یت مالی خوب با شنا سایی و انجام ه الیت تأمین مالی کارهرمایانی که بی شترین
احتمال موهقیت را برای تولید محصوالت جدید و یا اجرای طرحهای ابت اری دارند ،موج

تقویت نوآوریهای هنی میشوند.

در مقابل رابین سون )1952(8نیز بر این باور ا ست که سی ستم مالی تابع بخش واص ی اصت صاد ا ست .هرگاه بخش واص ی اصت صاد
تو س ه یابد ،بخش مالی نیز به دننال آن نیز تو س ه خواهد یاهت .بر این ا ساس میتوان گفت که ،تو س ه مالی موج

پیدایش انواع

خاصی از ترتینات مالی مشخص می شود و سیستم مالی هم بهنوبۀ خود بهطور خودکار به این تقاتا پاسخ میدهد.گروهی دیگر از
اصتصاااددانان ،نیز اعتقادی به اهمیت توسا ه مالی و نقش آن در توسا ه اصتصااادی ندارند .درجایی که لوکاس )1998(9بیان میکند که
اصتصاددانان بیشازاندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توس ه اصتصادی تأکیددارند .درحالیکه اصتصاددانان توس ه در این خصوص
تردید دارند و هرازگاهی بخش مالی را در تحلیلهای خود نادیده میگیرند(طینی و هم اران.)1390،
بهاینترتی

در این مطال ه به این پرسااش اصاالی میپردازیم که یک الگوی بومی و مشااخص تصاامیمات مالی در سااطح کالن

(رهتار مالی دولت) و در سااطح شاارکت(رهتار مالی شاارکتها) و در سااطح خرد(رهتار مالی خانوارها) چگونه و تا چه اندازه میتواند،
1

.Financial Development
).Stiglitz (1994
3
).Agharkakli and et al.(2016
4
).Moshabesha (2011
5
).Hubbard (1997
6
).Gurley & Shaw (1955
7 Hicks
. ,J
8
.Robinson, J
9
.Lucas, R
2

www.SID.ir

نخ
ستین جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی  ،جازیه وژیه عالمه جعفری

(رض)

Archive of SID

وت یت توس ه بازارهای مالی را بر اساس ساختار و نیام ه لی بازارهای مالی ایران ،توصیف و تنیین ،نماید؟ بهطوریکه پاسخگوی
نیازهای م شارکتکنندگان ا صلی نیام مالی در دو سطح خرد و کالن ،با شد؟ و اهداف تو س هگرایی و ر سیدن به درجهی تو س ه
مطلوب بازارهای مالی را در ایران تأمین نماید؟ بنابراین ،برای پاسخگویی به چنین سؤاالت و همچنین سؤاالت مشابه احتمالی دیگر،
هدف اصلی پژوهش حاتر طراحی الگوی ت صمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها در راستای توس هی بازارمالی ایران ا ست.
اما ن تهی صابلذکر آن ا ست که ی ی از مواردی که امروزه درر سیدن به تو س ه مالی و درنهایت ر سیدن به تو س ه اصت صادی دارای
اهمیت ا سا سی ا ست ،مقولهی نقش و تأثیر ت صمیمات م شارکتکنندگان ا صلی و هرعی نیام مالی ا ست .بهطوریکه ،پژوهشهای
گوناگونی هم که در حوزه حسااابداری(نییر لینای و الهت 199310،پیترز 199311،رهنمایرودپشااتی و هم اران 1387 ،مساایح آبادی
و پوریوساااف )1387،در حوزه مااالی (نییر بوت و تاااکور 199712،هااازاری و هم اااران 198813،لینتنر 199814،سااااابرامااانیااام و
ت ی ت من 199915،ویاادوهااان وه م اااران 200116،آ ل میاادا و کااام لو 200717،هوکو و گری ا  200818،بااا ت لر و ه م اااران201119،
ه یامنو2011- 200520،

با غدار ارم ،1390،و همچنین در حوزه اصتصااااادی(نییر نارکس 195321،لویس 195422،م چا لپ196723،

صاافرزاده و جاللی نژاد )1389،انجامشااده اساات ،شااواهد آنها نشااان میدهد که شااروع و انجام هر ه الیت در بازارهای مالی تابع
شااناخت دصیق اجزا  ،هرایندها توسااط مشااارکتکنندگان نیام مالی در دو سااطح خرد و کالن ی نی تصاامیمات دولت ،تصاامیمات
شاارکتها تصاامیمات،خانوارها و همچنین تصاامیمات خارجیان در بخش اصتصاااد بینالمللی ایران جهت ساارمایهگذاری و ورود به
بازارهای مالی است ،که از اهمیت هوقال اده برخوردار میباشد.
بهطوری که این جریانات متقابل و بههمپیوساااته بهنوبۀ خود نقش ت یینکنندهای بر درجهی توسااا ه یاهتگی بازارهای مالی و
تو س هی اصت صادی ک شورها ایفا میکنند .درواصع در اینجا میتوان بیان کرد که برر سی پایهای هرآیند ت صمیمگیری ب شر و نوع شنا سی
منطقی توس ه منانی تئوریک برای تنیین مراحل اتخاذ تصمیم در علوم مختلف،تابع تف رات و پارادایمهای ش لگرهته در طول زمان
است(منخوف و نی یهورو.)200924،
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
از یک سو ،بیان شده ا ست که بازار مالی م انی ا ست که در آن داراییهای مالی مورد منادله صرار میگیرند .النته با پیچیده شدن
روشها و ابزارهای منادله در سطح ملی و بینالمللی ،در بسیاری از موارد واژه م ان م نای مح صلی نمییابد .بر این اساس میتوان
گفت که بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع منادالت ،اعم از منادالت کاالها ،خدمات و داراییهای مالی ،بین عرتهکنندگان
و تقا تاکنندگان تحقق پیدا میکند(را ستاد .)1380،نقش و اهمیت نیام مالی در هرآیند ر شد و تو س ه اصت صادی ک شورها به صورتی
اسااات که میتوان تفاوت اصتصاااادهای توسااا ه یاهته و توسااا هنیاهته را در درجه کارآمدی و کارایی نیام مالی آن ها جساااتجو
کرد(کا شانی .)1380،از سوی دیگر نیز ،در تئوریهای مالی بیان شده ا ست که ی ی از مهمترین اهداف بنگاههای اصت صادی ،ک س
0
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انتفاع و اهزایش ثروت صاحنان سهام (مال ان) در درازمدت ا ست .سهامداران ،اعتناردهندگان و دیگر گروههای مرتنط با بنگاههای
اصتصااادی بهمنیور اخذ تصاامیمات منطقی نیازمند اطالعات صابلات ا و مربوط در خصااوص عمل رد آنها و مدیر آنها میباشااند.
ارزیابی بهموصع عمل رد واحدهای اصتصااادی ،میتواند منجر به تخصاایص بهینه منابع محدود شااود(رهنمای رود پشااتی .)1387،در
اینجا باید عنوان نمود که این دو روی رد بیان شدۀ هوق دیگر نمیتواند به همه جوان

در یک اصت صاد و در یک نیام مالی پی شرهته و

پویا توجه نماید .چراکه ما امروزه شاهد آن هستیم که توجه مسئولین اصتصادی و مالی کشورهای پیشرهته نییر آلمان ،ژاپن ،آمری ا و
غیره تنها توجه به مقوله رشد و توس ه اصتصادی یک کشور و کس

انتفاع و اهزایش ثروت صاحنان سهام(مال ان) در یک کشور و

در یکزمان مطلق نی ست ،بل ه توجه بی شتر آنها در صرن حا تر بی شتر م طوف به تأمین مالی همهی ه االن بازارهای مالی در زمان
آتی هساات .زیرا در سااالهای اخیر باوجود تغیرت زیادی که در نیام مالی داخلی و خارجی و هرآیند رشااد و توس ا ه اصتصااادی و
کس

ثروت برای بسیاری از کشورهای جهان ،بهخصوص ایران ایجادشده است ،منجر به این امر شده است که آن دسته کشورها

برای تأمین اهداف توس ه اصتصادی که بهعنوان ی ی از اهداف مهم کالن اصتصادی هر کشور محسوب میشود روی رد تأمین مالی را
بر اساس ابزارها و شیوههای گوناگونی نییر حسابداری ملی منتنی بر تصمیمات عملیاتی و راهنردی ،و اصتصاد مالی مدرن وغیره را
پایهگذاری نمایند .بهطوریکه میتوان گفت که همۀ این ک شورها خود شان را در آینده ملزم به ارائه یک طرح جامع برای تأمین مالی
جامع در سه سطح ی نی دولت ،شرکتها و خانوارها ،در بازارهای مالی موجود در اصتصاد میدانند .بهعنوان نمونه آنها به این نتیجه
رسااایدند که اهراد در طول حیات خود مالیاتهایی را به دولت پرداخت میکنند(مالیات بر درآمد ،سااارمایه ،دارایی ،حقوق ،مالیات
غیرمستقیم و سایر مالیاتها) و مزایایی را از دولت دریاهت میکنند(امنیت اجتماعی ،پزش ی و سالمت ،آموزش ،مزایای بازنشستگی
و سااایر مزید) اگر مزایای دریاهتی اهراد در یک کشااور بیش از مالیاتهای پرداختی آنها باشااد ،باعع عدم ت ادل در بودجه دولت
می شود .در این شرایط آنها میبای ست که مجدداً در بازارهای مالی در سطح اصت صاد خرد و کالن با استفاده از روشهای مناس

و

بر اساس ابزارها و شیوههای گوناگونی نییر تصمیم سازی در نیام حسابداری ملی ،و اصتصاد خرد و کالن و غیره مجدداً ت ادل را در
وت یت بودجه ایجاد نمایند .صاعدتاً کشور ایران نیز از این صاعده مستثنا نیست .چراکه کشور ایران نیز همانند سایر کشورها نیازمند
ارائه یک طرح جامع برای تصمیمات تأمین مالی در بین سه سطح ی نی ولت ،شرکتها و خانوارها ،هست .به راین اساس ،با توجه
موارد هوق ،در این رساله به دننال طراحی الگوی تصمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها در توس هی بازارمانی ایران ،با روی رد
ارائه راهنردهای رشد و توس ه اصتصادی منتنی بر توس ه ابزارها و نهادهای مالی نوین کارآمد است.
جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:
پژوهش حاتر به دلیل موارد نوآورانه زیر میتواند در توس ه ادبیات مالی کمک نماید:
 .1با توجه مطال ه ادبیات و منانی نیری و پیشااینهی پژوهش مطال ه حاتاار نخسااتین مطال های اساات که با در نیر گرهتن اب اد
مختلف به طراحی الگوی تصمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها در توس هی بازار مالی ایران ،با روی رد ارائه راهنردهای
رشد و توس ه اصتصادی منتنی بر توس ه ابزارها و نهادهای مالی نوین کارآمد ،میپردازد.
بنابراین ،تاکنون تحقیقی که به طراحی الگوی تصمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها در توس هی بازارهای مالی ایران ،ب ردازد
انجام نگرهته است ،ازاینرو پژوهش حاتر متون مربوط به تصمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها و توس هی بازارهای مالی
ایران ،در این حوزه را غنیتر میسازد.
 .2نوآوری م شتمل بر سهم اهزایی و م شارکت در ارتقا دانش ح سابداری ،و مالی از طریق شنا سایی ،نیریات و منانی علمی این
حوزه مرتنط با موتوع پژوهش.
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 .3همچنین ،تاکنون در چنین سطحی به مطال ه کامل اثرات اجزای مدل تصمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها در توس هی
بازارهای مالی ایران که برای کلیه ه االن بازارهای مالی ک شور و در حوزه بازارهای مالی که منجر به بومی شدن دانش مربوطه
شود پرداخته نشده است .امّا در تحقیق حاتر بهطور کامل به آنها توجه می شود .بنابراین ،موارد بیان شده در این مسئله نیز بر
جدید بودن انجام این تحقیق میاهزاید.
هدف:
بنابراین ،با توجه به موارد هوق ،هدف اصاالی پژوهش حاتاار طراحی الگوی تصاامیمات مالی دولت ،شاارکتها و خانوارها بر
اساس توجه به آمیختۀ مالی بهینه در راستای رسیدن به توس هی بازار مالی ایران ،میباشد.
روش پژوهش(روششناسی،جامعه،نمونه ابزار گردآوری اطالعات و تحلیل دادهها):
روش پژوهش رسااالهی حاتاار از نوع توصاایفی -کاربردی و روش گردآوری اطالعات هم شااامل روشهای کتابخانهای و
روش های میدانی می باشاااد .جام ه آماری پژوهش نیز بازار مالی ایران بوده که کلیه داده ها و اطالعات موردن یاز پژوهش(در مورد
و ت یت مالی ملی دولت ،خانوارها و شرکتها) جهت برر سی و آزمون مدلهای تجربی پژوهش نیز در دوره زمانی بین سالهای
 1385الی  1395از طریق مرکز آمار ایران ،بانک سااریهای زمانی جمهوری اسااالمی ایران ،نرماهزار تدبیر پرداز ،صااندوق بینالمللی
پول و در به خی موارد از طریق پژوهشها و رسالههای دانشگاهی و از طریق استاد و مدارک موجود در سازمان پولی و مالی داخلی
و بینالمللی تهیه شده ا ست .برای تجزیهوتحلیل دادهها و تخمین مدلهای تجربی پژوهش نیز از مدل رگر سیون خطی چند متغیره و
از هنون آماری توصاایفی و اسااتنناطی نییر آزمونهای دوربین -واتسااون،کولموگروف  -اساامیرنوف ،دی ی هولر ،دی ی هولر ت میم
یاهته ،هیلی س پرون ،و اِل .اِم.آرچ( )LM-ARCHا ستفاده شده ا ست .در پایان برای برر سی م نادار بودن م ادله خط رگر سیون از
آزمون هیشر( )F-testو جهت م نادار بودن ترای

هم نیز از آزمون) )T-testاستفادهشده است.

نتای پژوهش:
بهطورکلی نتای مطال ات پژوهش حاتاار نشااان میدهد که برخورداری دولت ،شاارکتها و خانوارها ،از الگوی مناس ا

برای

تصمیمگیری مالی مطلوب ،نقش ت یینکنندهای بر توس ه بازارهای مالی ایران دارد.
کاربردهای نتای پژوهش:
نتای پژوهش حا تر که بر ا ساس یک الگوی جامع جهت سنجش تو س ه بازارهای مالی ایران می با شد ،می تواند کاربردهای
متنوعی برای برنامهریزی و اجرایی نمودن طرحها و اصدامات سایاسااتگذاران کشااور باشااد .بهطوریکه برآیند این جریان عالوه به
راین برآیند این جریان نیز به سهم خود میتواند جریان مشارکت آنها را در بازارهای مالی ایران هراهم نماید و درنهایت نیز میتواند
منجر به پیدایش توس هی اصتصادی کشور گردد.

واژگان کلیدی:
دولت ،شرکتها ،خانوارها ،تصمیمات مالی ،آمیخته تصمیمات مالی،توس ه مالی ،بازارهای مالی ایران.
منابع و مراجع:
آب جام ،حمید رتا" .)1388( .بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط پذیرهته شده در بورس اوراق بهادار
تهران" .پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

اکنری رو شن ،مهدیه شاکری ،عناس ( .)1393اثرمخارج دولت ،نقدینگی و ساختار بازار بر تو س ه مالی بازار سهام ،ه صلنامه پژوه شنامه
اصتصادی ،سال چهاردهم ،شماره  ،53تابستان  ،1393صص.109-142:
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باغدار ارم ،ههیمه« ،)1390( ،بررساای عوامل مالی رهتاری مؤثر بر تصاامیم گیری ساارمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران» ،پایان نامه
برای دریاهت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانش ده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
باغ ستانی میندی ،م س ود میری ،ا شرف ال سادات صمدی بروجنی ،ر تا .)1394( ،.لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نیارت بر
بازارهای مالی .مجله اصتصادی ،شماره های 7و  ،8مهروآبان،1394صص.43-58 :
جنانی ،حسن .)1388( ،.چه عواملی را باید در تصمیم گیری برای خرید سهام ،در نیر گرهت؟ ،نشریه بورس ،شماره .15
جهان خانی ،علی،کن انی امیری ،من صور .)1385( ،.ارایه مدل ت یین میزان مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرهته شده در سازمان
بورس اوراق بهادار تهران با اسااتفاده از اطالعات حسااابداری .نشااریه دانشااور رهتار ،تیر  ،1385دوره ،13شااماره(،17ویژه مقاالت
مدیریت  ،)6صص.57-86:
ح سینی ،سیدمهدی عندی ،علیر تا غینی ،علیر تا هدایی ،ایمان .)1387( ،.ترکی

اجزای مخارج دولت و تأثیر آن بر ر شد اصت صادی با

تأکید بر امور و ه صول بودجه عمومی دولت .ه صلنامه پژوه شها و سیا ستهای اصت صادی ،سال شانزدهم ،شماره  ،48زم ستان ،1387
صص .37-63:آدرس دسترسی به نسخه ال ترونی ی مقاله

(.)http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-23-145&sid=1&slc_lang=fa

ذوالفقاری ،مهدی جمشیدی ،مهسا اس ندری ،حمید .)1395( ،.نقش بازار سرمایه کشور در رشد اصتصادی و اشتغال .تهران :انت شارات
بورس اوراق بهادارتهران ،مدیریت تحقیق و توس ه بورس اوراق بهادار تهران ،خرداد ماه .1395
راستاد ،مهدی .)1380( ،.توس ه مالی وتوس ه اصتصادی (مطال ه مقایسه کشورهای صادرکننده نفت باکشورهای آسیای جنوب شرصی)پایان
نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوس ه .مرداد 1380ص .87-1
را ستی ،محمد (.)1389آثار تو س ه تجارت بر تو س ه مالی در اصت صاد ایران .ه صلنامه پژوه شنامه بازرگانی -برر سی های بازرگانی (رتنه
ع ل می -پژوهشااای) ،شاااماااره  37م هر و آبااان ،1388صاااص .56-63:آدرس دسااا ترسااای بااه نساااخااه ا ل ترو ن ی ی
مقاله(.)http://www.ensani.ir/fa/content/10071/default.aspx

راعی ،رتا س یدی ،علی .)1391( ،.منانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ،تهران :انتشارات سازمان مطال ه و تدوین کت

علوم انسانی

دانشگاهها (سمت) ،چاپ هفتم،
رحمانی ،لیال نوهر ستی ،محمد صم صامی ،ح سین .)1389( ،.برر سی تاثیر نااطمینانی حا صل از سیا ستهای اصت صادی دولت بر ر شد
اصتصادی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،وزارت علوم ،تحقیقات ،و هناوری ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانش ده اصتصاد و حسابداری ،ایران.
رحیمیان ،نیام الدین .)1380( ،.تاملی در شیوه های تامین مالی در واحدهای اصت صادی .مجله ح سابدار ،سال  ،16شماره  ،146ا سفند
 ،1380صص.28-33 :
رهنمای رودپشتی ،هریدون تقوی ،مهدی شاهوردیانی ،شادی.)1392( ،.ت میق مالی وتوس ه نیام مالی.مجله علمی -پژوهشی دانش مالی
تحلیل اوراق بهادار(مطال ات مالی) ،بهار،1392دوره، 6شاااماره ،17صاااص. 28 - 15 :آدرس دساااترسااای به نساااخه ال ترونی ی
مقاله(.)http://jfksa.srbiau.ac.ir/

شهاب الدینی ،حمید .)1391( ،.ساختار مالی .تهران:هصلنامه تازه های اصتصاد ،تابستان  ،1391شماره ،136صص.205-207 :
شیرین بخش ،شمس اهلل امینی ،ت تم جواد ،هراتی .)1391( ،.بررسی تاثیر اندازه دولت(سهم مخارج مصرهی و سرمایه گذاری دولت از
تولید ناخالص داخلی) بر توس ه انسانی :با استفاده از الگوی داده هایی تابلویی .دوهصلنامه اصتصاد پولی ،مالی(دانش وتوس ه سابق)
دوره جدید ،سال نوزدهم ،شمارۀ  ،3بهار و تابستان  ،1391صص.130-151 :
طال

نیا ،صدرت اله دسینه ،مهدی مریدی ،هاطمه .)1394( ،.اثرتصمیمات تامین مالی مدیریت بر جریانهای نقدی .پژوهشهای حسابداری
مالی وحسابرسی ،مقاله  ،6دوره  ،7شماره  ،26تابستان  ،1394صص. 87-106:
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 بررساای تأثیر متغیرهای مالی شاارکتها بر حجم م امالت آنها در بورس.)1389( ،. محمود، صدرتاله زارع نی و پرور یزدی،نیا

طال

.79-98 :صص،1389  تابستان،29 شماره،12  دوره،5  مقاله،پژوهشی تحقیقات مالی- هصلنامه علمی.اوراق بهادارتهران
 برر سی تأثیر ت صمیمات مالی بر ارزش شرکت ها با هر صت های سرمایه.)1395( ،. الهه، ح سین پورعلیخانی، ابراهیم اخ ضری،عنا سی
 بهار،17  شماره،5  دوره،پژوه شی دانش سرمایه گذاری- ه صلنامه با روی رد علمی.گذاری کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران
.)http://jik.srbiau.ac.ir/article_8423_1547.html( آدرس دسترسی به نسخه ال ترونی ی مقاله.164-147  صفحه،1395
زماننندی بازار و سرمایه گذاری واص ی،آزمون ت صمیمات تامین مالی.)1393( ،.عنداهلل خانی حمیده اه شاری میر هادی ح سینی کندلجی
 شااا ماره، شااا ماره اول، ساااال اول، پژوهشااای مدیر یت دارایی و تامین مالی- هصااال نا مه علمی،در بورس اوراق ب هادار تهران
.)http://amf.ui.ac.ir/article_19816_00.html(

، اصتصاد کاربردی.جهان

 آدرس دسترسی به نسخه ال ترونی ی مقاله.109-122:صص،1392تابستان،)1(پیاپی

 تاثیر اندازه دولت و بازبودن تجاری بر توس ه مالی کشورهای منتخ.)1395( ،. منیره، مهدی دیزجی،نانفروش

 آدرس ال ترونی ی جهت دسترسی آسان به نسخه اصلی مقاله در.76-65 : صص،1396  بهار،1395  پاییز و زمستان،6  دوره،6 مقاله
.)http://jae.srbiau.ac.ir/article_10264_0.html(

وب سایت رسمی هصلنامه

 انتشااارات دانشااگاه:تهران،چاپ اول، بازارها ونهادهای مالی.)1387( ،. هریدون، هاشاام رهنمای رودپشااتی، هرشاااد نی ومرام،هینتی
.80-3  ص:1387سال،آزاداسالمی واحد علوم وتحقیقات
 سال، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی.)1338-1380(  عوامل مؤثر بر هزینه های جاری دولت در ایران.)1383( ،.یوسف محنت هر
 آدرس ال ترونی ی جهت د ستر سی آ سان به ن سخه.79-108: صص،) (ویژه اصت صاد8  سال،1383  زم ستان، شماره پانزدهم،چهارم
.)http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 55808( :مقاله
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اطالعات تکمیلی اثر ارسالی
عنوان اثر :الگوی آمیخته تصمیمات مالی وتوس هی بازارهای مالی
نویسندگان و مولفین :دکترحسین ا سالمی مفیدآبادی،دکتر فریدون رهنمای رود پشتی ،2دکترحمیدرضا وکیلی فرد،3دکتر ها شم
نیکومرام ،4دکترسیدجمالالدین

طبیبی5

محل انجام :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
محور موتوعی اثر (اثر در چه حوزه ای از علوم انسانی و اسالمی صرار دارد ،به بخش محورهای آثار در وبگاه جشنواره مراج ه نمایید):
محور کلی ارائه اثر (کتاب ،پایان نامه ،طرح پژوهشی ،مقاله ،رساله و  ...مشخص شود) :در حوزه تصمیم گیری در مسائل مالی با
روی رد نقش تصمیمات مشارکت کنندگان مختلف بزارهای مالی در جمهوری اسالمی ایران بوده است.
سال دهاع و یا ارائه و یا چاپ اثر1397 :
ت داد مقاالت مستخرج (چنانچه اثر ارسالی از نوع طرح ،پایان نامه ،رساله و یا کتاب باشد) :درحال حاتر به ت داد 2نسخه مقاله
علمی -پژوهشی استخراج در مجالت زیر به چاپ رسیده اند.
 -1ح سین ا سالمی مفیدآبادی دکترهریدون رهنمای رودپ شتی دکترحمید ر تا وکیلی هرد دکترها شم نی ومرام دکتر سید جمال
الدین طنینی .)1398( ،.طراحی الگوی آمیختۀ تصاامیمات مالی در راسااتای توساا ه ی بازارهای مالی ایران (مورد مطال ه :بازار
سرمایه ایران) .هصلنامه علمی -پژوهشی دانش مالی تحلیل اورا بهادار ،شماره ،43پایز ،1398صص.38-1:
 -2ح سین ا سالمی مفیدآبادی دکترهریدون رهنمای رودپ شتی دکترحمید ر تا وکیلی هرد دکترها شم نی ومرام دکتر سید جمال
الدین طنینی( .)1399طراحی الگوی تصمیمات مالی مشارکت کنندگان خرد وکالن نیام مالی در راستای توس هی بازارهای مالی
ایران .هصلنامه علمی -پژوهشی دانش سرمایهگذاری ،شماره ،10پایز( 1399پذیرهته شده و در حال چاپ).
توضیحات بیشتر در مورد اثر ارسالی (در چند خط):
تصمیمات مشارکتکنندگان نیام مالی برای نیل به هدف توس ه مالی دارای اهمیت است .زیرا تصمیمات مالی مشارکتکنندگان در
یک نیام مالی منسجم بر پایه عرته وتقاتای مالی است که بر حجم منابع مالی و مصارف مالی تأثیر صابلتوجه ای دارد .از اینرو،
الگوهای تصمیمگیری مالی مناس

باعع بهنود عمل رد بازارهای مالی کشورها ،اهزایش سهم مشارکت اهراد و دیگر پدیدههای مطلوب

در سطح خرد و کالن می شود .بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاتر طراحی الگوی تصمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها با
تأکید بر آمیختههای مالی در بازار سرمایه ایران است .روش پژوهش حاتر از نوع توصیفی -پیمایشی و از نیر هدف نیز کاربردی
است .برای تحلیل دادهها و تخمین مدلهای تجربی پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای بررسی م نادار بودن
م ادله خط رگرسیون برآوردی از آزمون ( )Fو برای بررسی م نادار بودن ترای

مدل نیز از آزمون ) )Tاستفادهشده است .نتای

پژوهش حاتر نشان میدهد هرکدام از آمیختههای تصمیمات مالی دولت ،شرکتها و خانوارها تأثیر م ناداری بر توس ه بازار سرمایه
ایران دارد .به طوری ه برآیند آن نیز به سهم خود اهزایش مشارکت را در بازارهای مالی ایران را به دننال خواهد داشت.
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