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مبانی و مفاهيم نظری
تنوعپذیری سهام
عبارت است از نسبت تغييرات ايجاد شده در ساختار مالکيت سهام نسبت به صنعت و نسبت به خود شرکت با
توجه به عامل نوسان پذيري قيمتها.
جریانهای نقد آزاد
جريان نقد آزاد از جمله معيارهاي مبتني بر اطالعات حسابداري است که براي اندازهگيري عملکرد مورد استفاده
قرار ميگيرد و وجه نقدي را نشان ميدهد که شرکت پس از انجام مخارج الزم براي نگهداري يا توسعه داراييها،
در اختيار دارد.
ساختار سرمایه
در اين پژوهش ساختار سرمايه با نسبت اهرم مالي سنجيده خواهد شد .نسبت باالي اهرم مالي به احتمال زياد
نشان از افزايش ميزان بدهي به وجوه نقد اندوخته شده شرکت ،داشته و با احتمال بيشتري باعث
ورشکستگيهاي مالي شرکتها خواهد شد .نسبت باالي اهرم مالي ،نشان دهنده اين است که با افزايش بدهيها
سطح وجوه نقد کاهش خواهد يافت .نسبت اهرم مالي شرکت از تقسيم ارزش دفتري جمع کل بدهي ها بر ارزش
دفتري جمع کل دارايي ها به دست مي آيد.
عملکرد مالی
به بازدهي نهايي حاصل از اجراي فعاليتهاي مالي بر مبناي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام به داراييهاي
در دست شرکت ،عملکرد مالي گفته ميشود.
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تحقيقات کاربردی مرتبط

بررسی رابطه بين جریان نقدآزاد و ميزان بدهی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
رضواني راز ( ،)1931تحقيقي باعنوان"بررسي رابطه بين جريان نقدآزاد و ميزان بدهي شرکت هاي پذيرفته شده
دربورس اوراق بهادارتهران " انجام داده است .نتايج اين تحقيق نشان داد که در فرضيه اول بين ميزان بدهي و
جريان نقد آزاد در شرکت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري پايين ،همبستگي معني داري وجود دارد.
همچنين در شرکت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري پايين بين ميزان بدهي وجريانات نقد وجود دارد.
سرمايه گذاران و اعتباردهندگان تمايل دارند در شرکت هايي سرمايه گذاري نمايند که جريان نقد آزاد بااليي
داشته باشند  .زيرا يکي از ابزارهاي ارزيابي قدرت بازپرداخت بدهي و تعيين انعطاف پذيري مالي شرکت ها
شاخص جريان نقد آزاد مي باشد.
جريان نقد آزاد به عنوان منبع تامين داخلي شرکتها تحت تاثير دو متغير فرصت هاي سرمايه گذاري و اندازه قرار
مي گيرد .در شرکت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري پايين انتظار مي رود که جريان نقد آزاد بااليي وجود
داشته باشد  .زيرا که در اين شرکت ها طرح هاي سرمايه گذاري زيادي براي استفاده از وجوه مازاد وجود ندارد.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که در شرکتهاي داراي فرصتهاي سرمايه گذاري پايين و در شرکت هاي بزرگ ,
بين جريان نقد آزاد و ميزان بدهي رابطه مثبت معني داري وجود دارد .نتايج نشان ميدهد که در شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس تهران  ,سرمايه گذاران و اعتباردهندگان  ,در تصميمات خود جهت سرمايه گذاري و
اعتباردهي  ,منبع تامين مالي داخلي و معيار ارزيابي توان بازپرداخت بدهي  ,يعني جريان نقد آزاد را مورد توجه
قرار ميدهند.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بين دو متغير مهم جريان نقد آزاد و ميزان بدهي در شرکتهاي عضو بورس
تهران رابطه مستقيم وجود دارد  .با افزايش وجوه مازاد  ,بدهي نيز افزايش مي يابد  .اين نتيجه از تئوري جريان
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نقد آزاد و نظريه جنسن حمايت مي کند  .چرا که از شرکتهاي بزرگ بدليل داشتن طرق تامين مالي (استقراض )
بيشتر نسبت به ساير شرکتها و از شرکتهاي داراي فرصتهاي سرمايه گذاري پايين به دليل نداشتن فرصتهاي
مناسب جهت سرمايه گذاري انتظار مي رود که جريان مازاد بااليي داشته باشند .ميران بدهي چنين شرکتهايي از
وجوه مازاد تبعيت مي کند و اين حاکي از اين است که سرمايه گذاران و اعتباردهندگان داخلي در سرمايه
گذاري واعتبار دهي به شرکتهاي عضو سازمان بورس  ,منبع تامين مالي داخلي و معيار مهم ارزيابي توان
بازپرداخت بدهي يعني جريان نقد آزاد را مورد توجه قرار مي دهند  .نتيجه مذکور با نتيجه تحقيق انجام شده در
هنگ کنگ در سال  1333توسط بي کي جگي و فرديناند هماهنگ است.
بررسی تاثير ساختار مالکيت نهادی بر عدم تقارن اطالعاتی و عملکرد مالی
کاظمي و محمدنژاد ( ،) 1931به بررسي تاثير ساختار مالکيت نهادي بر عدم تقارن اطالعاتي و عملکرد مالي
شرکت ها پرداختند .يافته هاي تحقيق نشان مي دهد بين مالکيت سهامدارن نهادي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه
منفي و معناداري وجود دارد  .به عبارتي افزايش مالکيت نهادي باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي مي شود که
اين امر موجب کارايي بازار از نظر اطالعات مي گردد  .در اين پژوهش  ،همچنين ارتباط مالکيت سهامداران
نهادي با بازده حقوق صاحبان سهام مورد تاييد قرار گرفته و رابطه اي مثبت با عملکرد مالي شرکت ها دارد .
بدين ترتيب مي توان چنين استدالل کرد که افزايش تعداد سهامدارن نهادي در ترکيب مالکيت شرکت باعث
تسهيم نظارت و کنترل در ميان سهامداران مي شود که اين امر منجر به کاهش تضاد منافع و افزايش سود آوري
خواهد شد.
هدف اين پژوهش  ,بررسي تاثير ساختار مالکيت بر عدم تقارن اطالعاتي و عملکرد مالي است  .به بيان ديگر ,
ميزان و نحوه تاثيرگذاري سرمايه گذاران نهادي بر عملکرد مالي و عدم تقارن اطالعاتي مورد بررسي قرار گرفته
است تا مشخص شود  ,آيا هنگامي که انگيزه هاي ارزيابي و نظارتي اين سهامداران قوي تر مي شود  ,اين ارتباط
تقويت خواهد شد يا خير ؟

6

براي آزمون فرضيه هاي تحقيق  ,نمونه اي مشتمل بر  06شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي
سالهاي  48تا  44مورد مطالعه قرار گرفته است  .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين مالکيت سهامداران
نهادي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه منفي و معناداري وجود دارد  .بطوريکه هرچه ميزان مالکيت نهادي افزايش
يابد  ,ارائه اطالعات به دست مديران شرکت به افراد مرتبط در بازار نيز افزايش مي يابد .به عبارت ديگر  ,افزايش
مالکيت نهادي باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي مي شود که اين امر موجب کارآئي بازار از نظر اطالعات خواهد
شد .در اين پژوهش  ,همچنين ارتباط مالکيت سهامداران نهادي با بازده حقوق صاحبان سهام مورد تاييد قرار
گرفته و رابطه اي مثبت با عملکرد مالي شرکتها دارد .بدين ترتيب مي توان چنين استدالل کرد که افزايش تعداد
سهامداران نهادي در ترکيب مالکيت شرکت باعث تسهيم نظارت و کنترل در ميان سهامداران ميشود که اين امر
منجر به کاهش تضاد منافع و افزايش سود آوري خواهد شد.
پژوهش حاضر در قالب چهار فرضيه و با در نظر گرفتن متغيرهاي کنترلي اندازه  ,اهرم مالي و رشد فروش رابطه
بين مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي
 48تا  40را مورد بررسي قرار داد .نتايج حاصل از آزمونهاي آماري نشان مي دهد متغيرهاي دوره وصول مطالبات
 ,رشد فروش و اهرم مالي تاثير معناداري بر نرخ بازده دارايي ها دارد ولي تاثير اندازه بر سودآوري معنادار نيست .
دوره وصول مطالبات و اهرم مالي رابطه منفي و رشد فروش رابطه مثبتي با سودآوري دارد .بنابراين شرکت ها
مي توانند از طريق کاهش سرمايه گذاري در حساب هاي دريافتني تا يک حد منطقي  ,سودآوري خود را افزايش
دهند .نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه مبني بر وجود رابطه منفي بين دوره وصول مطالبات و سودآوري با
پژوهش هاي دلوف( )8668و تروئل و سوالنو( , )8662رحمان و نصر( )8662و سميل اگلو و دميرگونس()8664
منطبق است.
عالوه بر آن  ,نتايج حاصل از آزمون هاي آماري حاکي از آن است که متغيرهاي دوره تبديل موجودي کاال ,رشد
فروش و اهرم مالي تاثير معناداري بر نرخ بازده داراييها دارد ولي تاثير اندازه بر سودآوري معنادار نيست  .دوره
تبديل موجودي کاال و اهرم مالي رابطه منفي و رشد فروش رابطه مثبتي با سودآوري دارد .بنابراين شرکتها مي
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توانند از طريق کاهش سرمايه گذاري در موجودي ها تا يک حد منطقي  ,سودآوري خود را افزايش دهند .نتايج
حاصل از آزمون اين فرضيه  ,مبني بر وجود رابطه منفي بين دوره تبديل موجودي کاال و سودآوري با پژوهش
هاي دلوف ( )8669و تروئل و سوالنو( , )8662رحمان و نصر ( )8662و سميل اگلو و دميرگونس()8664
مطابقت دارد.
همچنين يافته هاي آزمونهاي آماري بيانگر آن است که متغيرهاي رشد فروش  ,اهرم مالي و اندازه تاثير
معناداري بر نرخ بازده دارايي ها دارد ولي تاثير دوره پرداخت حساب هاي پرداختني بر سودآوري معنادار نيست.
اهرم مالي رابطه منفي و متغيرهاي رشد فروش و اندازه رابطه مثبتي با سودآوري دارد .نتايج حاصل از آزمون اين
فرضيه مبني بر عدم وجود رابطه معنادار بين دوره پرداخت حسابهاي پرداختني و سودآوري با يافته هاي تروئل و
سوالنو( )8662مطابقت دارد .و با يافته هاي دلوف( )8669و تروئل و سوالنو( , )8662رحمان و نصر ( )8662و
سميل اگلو و دميرگونس( )8664که وجود رابطه منفي و معنادار بين دوره پرداخت حساب هاي پرداختني و
سودآوري را تاييد کردند منطبق نيست .
در نهايت  ,نتايج حاصل از آزمونهاي آماري نشان مي دهد که متغيرهاي چرخه تبديل وجه نقد  ,رشد فروش و
اهرم مالي تاثير معناداري بر نرخ بازده داراييها دارد ولي تاثير اندازه بر سوآوري معنادار نيست .چرخه تبديل وجه
نقد و اهرم مالي رابطه منفي و رشد فروش رابطه مثبتي با سودآوري دارد  .وجود رابطه منفي بين چرخه تبديل
وجه نقد و سودآوري حاکي از آن است که شرکتها مي توانند از طريق کاهش طول اين چرخه تا يک حد منطقي
سودآوري خود را افزايش دهند  .بنابراين مديريت صحيح سرمايه در گردش پديده اي است که در جهت ارزش
آفريني براي سهامداران مورد توجه مديران شرکتها قرار گيرد .نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه مبني بر وجود
رابطه منفي بين چرخه تبديل وجه نقد و سوآوري با يافته هاي ادورادو و سي( ,)8668دلوف ( ,)8669الزاريديس
و ترافوئيديس( )8660تروئل و سوالنو( )8662و رحمان ونصر( )8662مطابقت دارد و با نتيجه پژوهش سميل
اگلو و دميرگونس( )8664مبني بر عدم وجود رابطه معنادار بين چرخه تبديل وجه نقد و سودآوري منطبق
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نيست .مقدار بتا در آزمونهاي انجام شده نيز حاکي از آن است که تاثير اهرم مالي بر سودآوري شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بيشتر از ساير متغيرهاي مورد بررسي است.
محتوای اطالعاتی جریانهای نقدی و تعهدی از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با سود و اجزای آن
عرب مازار يزدي و همکاران ( ،)1936محتواي اطالعاتي جريانهاي نقدي و تعهدي را از طريق بررسي ارتباط
بازده سهام با سود و اجزاي آن بررسي کردند .شواهد از محتواي اطالعاتي بيشتر سود نسبت به جريانهاي نقدي
عملياتي حمايت مي کند .هم چنين محتواي افزاينده اطالعاتي اقالم تعهدي نسبت به جريانهاي نقدي عملياتي
مورد تأييد قرار گرفت .يافته ها بار اطالعاتي فزاينده اقالم تعهدي اختياري را نسبت به اقالم غيراختياري تأييد
مي کند.
اين تحقيق محتواي افزاينده و نسبي اطالعاتي سود  ,جريانات نقدي عملياتي و اقالم تعهدي را در بازار سرمايه
ايران بررسي مي کند .اين موضوع از طريق بررسي ارتباط بازده سهام با سود و اجزاي آن آزمون مي شود .
براساس يک نمونه متشکل از  866سال_شرکت از ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طي سالهاي  23تا  , 48نتايج حاکي از آن بود سود نسبت به جريانات نقدي عملياتي داراي محتواي اطالعاتي
بيشتري است .نتياج ياد شده بر وجود محتواي افزاينده اطالعاتي سود نسبت به جريانات نقدي عملياتي تاکيد
دارد .از سوي ديگر بررسي هاي انجا گرفته در اين مطالعه  ,حاکي از محتواي افزاينده اطالعاتي اقالم تعهدي به
اجزاي اختياري و غيراختياري آن  ,نمود بيشتري مي يابد .اين موضوع با اين بحث که اقالم تعهدي  ,مربوط
بودن سود را در انعکاس ارزش بنيادي شرکت افزايش مي دهد  ,سازگار است  .نتايج تحقيق حاکي از بار
اطالعاتي فزاينده اقالم تعهدي اختياري نسبت به اقالم تعهدي غير اختياري است.
از آنجائيکه سود با بازده سهام شرکت در ارتباط است  ,در رابطه با مفيد بودن اجزاء تعهدي سود براي ارزيابي
شرکت  ,گفته هاي متعددي وجود دارد  .از يک سو  ,هيئت استانداردهاي حسابداري مالي معتقد است که اقالم
تعهدي براي ارزيابي سهام سودمند هستند  .از طرف ديگر  ,برخي از تحليل گران مالي قابليت اتکاء و مربوط
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بودن سود را به دليل اجزاء تعهدي آن مورد پرسش قرار مي دهند .آنها اين بحث را مطرح مي کنند که مديران
تمايل دارند تعهدي ها را با بکارگيري روش هاي مختلف مجاز براي تعديل سود گزارش شده دستکاري کنند  .در
تحقيقات قبلي ارتباط بين بازده با تعهدي ها و جريان وجوه نقدي عملياتي آزمون مي کردند  .هر چه آنها
دريافتند که هر دو جزء سود اطالعات متفاوتي درباره جريانات نقدي ارائه مي کند  ,اما نتايج آنها بيان مي کرد
که تعهدي ها محتواي افزاينده اطالعاتي نسبت به جريان وجوه نقد عملياتي دارد  .اين نتايج بر اساس اطالعات
بازارهاي پيشرفته مانند آمريکا است  .شواهد تجربي وجود ندارد که اجزاء تعهدي سود چگونه در بازار ايران اثر
گذار است  .بازار ايران غيرحرفه اي تر است و سرمايه گذاران ايران دستيابي محدودتري به اطالعات شرکتها دارند
 .براساس يک نمونه شامل  866سال_شرکت طي دوره زماني  23تا  48از ميان شرکتهاي ايراني پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران  ,اين تحقيق محتواي اطالعاتي افزاينده و نسبي اقالم تعهدي و نقدي در بازار سرمايه
ايران را بررسي کرد .نتايج رگرسيون ساده نشان مي دهد که سود نسبت به وجوه نقد عملياتي توان بيشتري براي
توضيح دادن بازده سهام دارد .در حاليکه وجوه نقدي عملياتي تنها  2,4درصد از تغييرات بازده ساالنه را به
تنهايي توضيح مي دهد  ,سود به تنهايي و براي مجموع داده ها مي تواند  10,8درصد از اين تغييرات بازده
ساالنه را توضيح دهد .اين يافته ها نشان مي دهد که سود چون شامل اقالم تعهدي نيز مي شود محتواي
اطالعاتي بيشتري نسبت به وجوه نقد دارد  .اين نتايج همچنين نشان مي دهد که سود محتواي افزاينده
اطالعاتي نسبت به وجوه نقدعملياتي دارد  ,اما عکس آن صادق نيست  .نتايج رگرسيون چندگانه نشان مي دهد
که اقالم تعهدي به بار اطالعاتي جريانات نقد عملياتي مي افزايند  .همچنين نتايج تحقيق حاکي ازآن است که
اقالم تعهدي اختياري و غيراختياري نسبت به وجوه نقد عملياتي محتواي افزاينده اطالعاتي دارند  ,و البته ,
سبب اثر گذار شدن و مربوط شدن سود مي شوند  .اين نتايج نشان مي دهد که سرمايه گذاران ايراني در بازار
سرمايه ايران  ,در فرآيند ارزيابي سهام بر سود بيشتر از جريان نقد عملياتي اتکاء مي کنند .اين نتايج با اين بحث
که سرمايه گذاران ايراني توجه بيش از اندازه اي نسبت به سود دارند مطابقت داشته و ساز گار است.
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بررسی تاثير جریان های نقدی آزاد و محدودیت تامين مالی بر سطوح سرمایه گذاری
تهراني و حصارزاده ( ،)1944به بررسي تاثير جريان هاي نقدي آزاد و محدوديت تامين مالي بر سطوح سرمايه
گذاري در  186شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ي زماني  1941-1923پرداختند.
نتايج پژوهش آن ها نشان مي دهد که رابطه ي بين جريان هاي نقدي آزاد و سطوح باالي سرمايه گذاري،
مستقيم و به لحاظ آماري ،معني دار است .بين محدوديت در تامين مالي و سطوح پايين سرمايه گذاري در
شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه ي معني داري وجود ندارد.
بررسي برخي از جنبه هاي نظريه بيش و کم سرمايه گذاري در اين تحقيق مورد توجه است  .بر اساس نظريه
مزبور  ,از يک سو وجود جريان هاي نقدي آزاد به سبب نبود تقارن اطالعاتي بين مديران و سهامداران منجر به
بيش سرمايه گذاري مي شود و از ديگر سو وجود محدوديت در تامين مالي  ,به کم سرمايه گذاري منتهي مي
گردد .اين تحقيق با استفاده از اطالعات سالهاي  23تا  41شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به بررسي تجربي رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و بيش سرمايه گذاري و همچنين رابطه بين محدوديت در
تامين مالي و کم سرمايه گذاري پرداخته است  .نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که رابطه بين جريان هاي
نقدي آزاد و بيش سرمايه گذاري مستقيم و به لحاظ آماري معني دار مي باشد  .با اين وجود  ,يافته هاي اين
مقاله حاکي از عدم معني داري رابطه بين محدوديت در تامين مالي و کم سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
اين تحقيق به بررسي برخي از جنبه هاي نظريه بيش و کم سرمايه گذاري پرداخت  .بر اساس نظريه مزبور ,
وجود جريانهاي نقدي آزاد که به سبب عدم تقارن اطالعاتي بين مديران و سهامداران بوجود مي آيد منجر به
بيش سرمايه گذاري مي شود  .همچنين بر اساس اين نظريه  ,وجود محدوديت در تامين مالي  ,موجب کم
سرمايه گذاري مي گردد .هدف اين تحقيق بررسي تجربي رابطه بين جريانهاي نقدي آزاد و بيش سرمايه گذاري
و همچنين رابطه بين محدوديت در تامين مالي و کم سرمايه گذاري بود .نتايج اين مقاله نشان داد که رابطه بين
جريانهاي نقدي آزاد و بيش سرمايه گذاري مثبت و به لحاظ آماري معني دار مي باشد .اين يافته با نظر جنسن
( ) 1340در مورد اينکه مديران ممکن است از جريانات نقدي آزاد استفاده نموده و پروژه هايي با ارزش فعلي
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خالص منفي (و در نتيجه بيش سرمايه گذاري ) را جهت افزايش منافع خود بکار گيرند ,مطابقت دارد.بنابراين
پيشنهاد مي گردد که سهامداران و هئيت مديره شرکتها با ايجاد ساز و کارهاي نظارتي بيشتر  ,جهت کنترل و
کاهش مبالغ جريانهاي نقدي آزاد  ,از وقوع بيش سرمايه گذاري که نشان دهنده نوعي ناکارآئي در سرمايه
گذاري است  ,جلوگيري نمايند .همچنين  ,يافته هاي اين تحقيق حاکي از عدم معناداري رابطه بين محدوديت
در تامين مالي و کم سرمايه گذاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .يکي از
داليلي که ممکن است موجب عدم معني داري رابطه بين محدوديت در تامين مالي و کم سرمايه گذاري شده
باشد  ,عدم توجه تامين کنندگان عمده منابع مالي شرکتها مخصوصا بانکهاي دولتي  ,به اطالعات مالي شرکتها و
در نتيجه عدم منظور نمودن اين موارد در نرخ سود تضمين شده تسهيالت مالي مي باشد .به هر ترتيب اين
تحقيق  ,به بررسي دو جنبه از نظريه بيش و کم سرمايهگذاري پرداخت .
مقایسه توانایی جریانهای نقدی و اقالم تعهدی در پيشبينی جریانهای نقدی آتی
ميرفخرالديني و همکاران ( ،)1944به مقايسه توانايي جريانهاي نقدي و اقالم تعهدي در پيشبيني جريانهاي
نقدي آتي پرداختند .نتايج تجربي آنها نشان داد که "سودهاي گذشته"" ،جريانهاي نقدي" و "جريانهاي
نقدي و اجزاي تعهدي سود" ميتوانند براي پيشبيني جريانهاي نقدي آتي شرکتهاي پذيرفته شده دربورس
اوراق بهادار تهران استفاده شود ،ولي توانايي متفاوتي بين سه مدل پيشبيني (مدل رگرسيون "سود"،
"جريانهاي نقدي" و"جريانهاي نقدي واجزاي تعهدي سود") وجود ندارد .گذشته از اين دورههاي زماني اضافي
دادههاي حسابداري ميتواند توانايي پيشبيني مدل را بهبود ببخشد.
پيش بيني جزء مهمي از فرآيند تصميم گيري است  ,زيرا تصميم گيري  ,آنچه در آينده رخ خواهد داد را
منعکس مي کند  .در تصميم گيري اقتصادي  ,پيش بيني مالي فعاليت مهمي محسوب مي شود .نياز به پيش
بيني جريان وجوه نقد درتصميمات اقتصادي مختلف وجود دارد زيرا جريان هاي نقدي مبنايي براي پرداخت
سود سهام  ,بهره  ,بازپرداخت بدهي و  ...هستند .باتوجه به ادبيات نظري و تحقيقات انجام گرفته  ,سه مدل
رگرسيون سود  ,جريان هاي نقدي و جريان هاي نقدي و اجزاي تعهدي سود براي پيش بيني جريان هاي نقدي
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آتي ساخته شده است  .نتايج تجربي نشان ميدهد که سودهاي گذشته  ,جريان هاي نقدي و جريان هاي نقدي و
اجزاي تعهدي سود ميتوانند براي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران استفاده شود  ,.ولي توانايي متفاوتي بين سه مدل پيش بيني وجود ندارد .گذشته از اين دوره هاي
زماني اضافي داده هاس حسابداري مي تواند توانايي پيش بيني مدل را بهبود ببخشد.
ساختار سرمایه ،جریانهای نقدی و کارایی شرکت
مهراني و همکاران ( ،)1931طي پژوهشي با عنوان "ساختار سرمايه ،جريانهاي نقدي و کارايي شرکت" به
بررسي رابطه بين اين متغيرها پرداختند .آنها با بررسي دادههاي  196نمونه شرکت بين سالهاي  1948و
 1936به اين نتيجه رسيدند که نسبت اهرم مالي شرکتها رابطه معنادار و مستقيمي با جريانهاي نقدي داشته
و در نهايت باعث افزايش کارايي شرکتها خواهد شد .آنها نشان دادند که ساختار بهينه سرمايه نشات گرفته از
عملکرد بهينه در سالهاي گذشته بوده است.
بررسی رابطه ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت ها
نمازي و شيرزاد ( ،)1948در پژوهش خود تحت عنوان "بررسي رابطه ي ساختار سرمايه باا ساودآوري شارکت
ها" نشان دادند که بين ساختار سرمايه و سودآوري شرکت ها رابطه ي مثبتي وجود دارد ،اما اين رابطاه از نظار
آماري ضعيف است؛ رابطه ي بين ساختار سرمايه و سودآوري بساتگي باه صانعت نياز دارد و سااختار بهيناه ي
سرمايه را مي توان در صنايع گوناگون تعيين کرد .هم چنين ،رابطه ي بين ساختار سرمايه و سودآوري در صنايع
مختلف ،بستگي به تعريف سودآوري دارد.
هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير ساختار سرمايه بر سودآوري شرکتهاي پذيرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران در صنايع مختلف است  .در راستاي اين هدف  ,کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران
که صورتهاي مالي (ترازنامه و صورتحساب سودوزيان) و اطالعات مورد نيااز را در ساالهاي  21تاا  23ارائاه داده
بودند  ,مورد بررسي قرار گرفتند .در مجموع  164شرکت از صنايع مختلاف انتخااب شادند  .سا س  ,اطالعاات
مربوط به ميانگين نسبت بدهي ها به داراييها و حقوق صاحبان سهام طي دوره پنج ساله مطالعه بصورت متمرکز
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و همچنان به صورت ساالنه جمع آوري و مورد آزمون قرار گرفت  .به دنبال آن  ,اطالعاات مرباوط باه مياانگين
نسبت بدهي ها به داراييها و نسبت بازده داراييها ( )ROIطي همان دوره پنج ساله به صورت متمرکز و همچنين
ساالنه جمع آوري و آزمون شد  .به منظور آزمون فرضيه ها از رگرسيون ساده و ضريب همبستگي استفاده شد و
معني دار بودن آنها با استفاده از آماره  tو  zصورت گرفت  .نتايج بدست آمده حاکي از اين است که  :بطور کلي
 ,بين ساختار سرمايه و سودآوري شرکت رابطه مثبتي وجود دارد  ,اما اين رابطه از نظار آمااري در حاد ضاعيف
است ; رابطه بين ساختار سرمايه و سودآوري بستگي به صنعت نيز دارد  ,و ساختار بهينه سرمايه را مي توان در
صنايع گوناگون تعيين کرد ; و رابطه بين ساختار سارمايه و ساودآوري در صانايع مختلاف بساتگي باه تعرياف
سودآوري نيز دارد.
ستايش و همکاران ( ،)1944در پژوهش خود نشان دادند که رابطه ي بين ساختار سرمايه و سودآوري به تعريف
متغير سودآوري بستگي دارد .بيشترين مقدار سودآوري نيز در ازاي استفاده ي کمتر از اهرم ماالي حاصال شاده
است.
پژوهش حاضر به بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري شرکتهاي پذيرفتاه شاده در باورس اوراق
بهادار تهران مي پردازد.
در اين راستا  ,از متغيرهاي دوره وصول مطالبات  ,دوره تبديل موجودي کاال  ,دوره پرداخت حسابهاي پرداختني
و چرخه تبديل وجه نقد براي اندازه گيري مديريت سرمايه در گردش و از متغير نرخ بازده داراييها براي سنجش
سودآوري شرکتها استفاده گرديد .
با استفاده از رگرسيون چندگانه  ,يافته هاي بررسي  888شرکت در قلمرو زمااني ساال  48تاا ساال  40بياانگر
وجود رابطه منفي و معنا دار بين متغيرهاي دوره وصول مطالبات  ,دوره تبديل موجودي و چرخه تبديل وجه نقد
با سود آوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
شواهدي دال بر وجود رابطه معنا دار بين دوره پرداخت حسابهاي پرداختني و سود آوري مشاهده نشد.
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با وجود  ,رابطه منفي و معنا دار سود آوري و چرخه تبديل وجه نقد که اثر مشترک دوره وصول مطالباات  ,دوره
تبديل موجودي و دوره پرداخت حسابهاي پرداختني را اندازه گيري مي کند  ,حاکي از آن است کاه شارکت هاا
مي توانند از طريق مديريت مناسب سرمايه در گردش و کاهش چرخه تبديل وجاه نقاد تاا ياک حاد منطقاي ,
سودآوري خود را افزايش داده و براي سهامداران خود ايجاد ارزش کنند .
تاثير عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گيری ساختار سرمایه ی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران
سينايي ( ،)1940تاثير عوامل داخلي شرکت ها (اندازه ي شرکت ،وضعيت دارايي ها ،ميزان ساودآوري و فرصات
هاي رشد) را بر چگونگي شکل گيري ساختار سرمايه ي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران
بررسي کرده و به اين نتيجه رسيد که از ميزان متغيرهاي مورد بررسي ،اندازه ي شرکت و فرصت هاي رشد نقش
موثرتري در تعيين ساختار سرمايه دارند.
يکي از ويژگيهاي بازارهاي نوظهور امروز  ,توجه به پارامتر سارمايه و روش هااي ماوثر بار حفای و ايجااد ارزش
شرکت و مديريت ريسک شرکت در بازارهاي تامين مالي است .
ضرورت اين امر  ,داشتن آگاهي جامع نسبت به جايگاه شرکت در بازارهاي مالي و نيز محيط پيرامون اثرگذار بار
عملکرد شرکت هاي مختلف در قالب صنايع مختلف است  .به لحاظ متفاوت بودن پارامترهاي دروني شرکت ها و
صنايع مختلف نظير وضعيت دارائي ها  ,اندازه شرکت  ,ميزان سودآوري و فرصت هاي رشد  ,نوع تاامين ماالي و
ساختار مالي و به تبع آن ريسک اين شرکت ها متفاوت است .
دراين تحقيق سعي شده است تاثير عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامين مالي اهرماي ماورد سانجش قارار
دهيم  .نتايج حاصله ضمن تاييد اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالي شرکت ها  ,پيشنهادات ويژه اي نياز
به منظور استفاده مديران شرکت ها ارائه نموده است.
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بررسی تأثير دوره سرمایهگذاری بر عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران
شيخ وصفرپور ( ،)1940در تحقيقي ،به بررسي تأثير دوره سرمايهگذاري بر عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني  1941الي  1941بر اساس ميانگين سرمايهگذاري
کوتاهمدت و بلندمدت ترازنامه ،و تقسيم شرکتهاي سرمايهگذاري به دو گروه شرکتهاي سرمايهگذاري با دوره
سرمايهگذاري بلندمدت وشرکت هاي سرمايهگذاري با دوره سرمايهگذاري کوتاهمدت پرداختند .نتايج حاصل از
تحقيق آن ها نشان داد که دوره سرمايهگذاري عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري را تحت تأثيرقرار نميدهد و
شرکتهاي با دوره سرمايهگذاري بلندمدت و کوتاهمدت عملکرد يکساني دارند که البته براساس شاخص قيمت و
بازده نقدي به عنوان شاخص مبنا ،عملکردي ضعيفتر از بورس داشتهاند و براساس شاخص  16شرکت فعال،
عملکردي برابر با بورس داشتهاند.
در بازار سرمايه همواره تمايل زيادي به ارزيابي عملکرد سرمايه گذاري وجود دارد چرا که ارزيابي عملکرد
شرکتهاي سرمايه گذاري بعنوان ارزيابي عملکرد متخصصان سرمايه گذاري است  .يکي از مباحث مطرح در حوزه
سرمايه گذاري دوره سرمايه گذاري بعنوان عاملي تاثير گذار بر تصميمات سرمايه گذاري است  .در پژوهش حاضر
بر اساس ميانگين سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت ترازنامه  ,شرکتهاي سرمايه گذاري به دو گروه
شرکتهاي سرمايه گذاري با دوره سرمايه گذاري بلند مدت و شرکتهاي سرمايه گذاري با دوره سرمايه گذاري
کوتاه مدت تقسيم شدند .در ارزيابي عملکرد شرکتهاي سرمايه گذاري بر اساس ريسک و بازده  ,يک بار بر اساس
بازده ماهانه پورتفوي بورسي شرکتهاي سرمايه گذاري و يکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکتهاي سرمايه
گذاري محاسبه معيارهاي شارپ  ,ترينر و جنسن صورت گرفت و فرضيه هاي تحقيق با استفاده از آزمون
من_ويتني و  tاستيودنت مورد آزمون قرار گرفت .
نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که دوره سرمايه گذاري عملکرد شرکتهاي سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار نمي
دهد و شرکتهاي با دوره سرمايه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت عملکرد يکساني دارند که البته بر اساس شاخص
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قيمت و بازده نقدي بعنوان شاخص مبنا  ,عملکردي ضعيف تر از بورس داشتند و براساس شاخص  16شرکت
فعال  ,عملکردي برابر با بورس داشته اند.
به تبيين الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
باقرزاده ( ،)1948به تبيين الگوي ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت.
يافته هاي بررسي  114شرکت توليدي در قلمرو زماني  1922تا  1941حاکي از اين است که الگوي ساختار
سرمايه شرکت هاي بورسي تابع متغيرهايي نظير ميزان دارايي ثابت ،اندازه ي شرکت و سودآوري آن است.
نتايج تحقيق حکايت از اين دارد که الگوي ساختار سرمايه شرکت هاي چذيرفته شده در سازمان بورس اوراق
بهادار تهران عمدتا تابع متغيرهايي نظير ميزان دارايي هاي ثابت شرکت (دارايي هايي که ارزش وثيقه اي داشته
باشند )  ,اندازه شرکت و سودآوري آن مي باشد  .نتايج اين تحقيق  ,اگرجه پيش بيني تئوري سلسله مراتب
گزينه هاي تامين مالي و فرضيه عدم تقارن اطالعاتي را تاييد نمي کند  ,اما به نظر مي رسد شرکت هاي عضو
بورس تهران در تامين منابع مالي موردنياز خود  ,در عمل  ,سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي را طي مي
کنند .مضافا اين که شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران  ,در تامين منابع مالي موردنياز از خارج شرکت ,
استقراض را به انتشار سهام ترجيح مي دهند  .بنابر اين  ,يافته هاي اين تحقيق  ,پيش بيني تئوري توازن پايدار
ساختار سرمايه را تاييد اما پيش بيني تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي را تاييد نمي کند.
شواهد حاصل از اين تحقيق حکايت از اين دارد که الگوي ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان
بورس اوراق بهادار تهران عمدتا تابع مستقيم متغيرهايي نظير ميزان دارايي ثابت شرکت (داراييهايي که ارزش
وثيقه اي داشته باشند )  ,حجم فروش شرکت و سودآوري آن ميباشد  .به تعبير ديگر در بورس اوراق بهادار
تهران شرکتهايي که از لحاظ حجم فروش (خواه از لحاظ دارايي ها و خواه از لحاظ درآمد فروش) بزرگترند ,
بيشتر به بدهي اتکا ميکنند تا سهام  .شايد دليل اصلي اين موضوع نيز در دسترسي آسان آنها به منابع مالي
بانکها يا بازار سرمايه نهفته باشد  .مضافا اينکه به نظر ميرسد عدم تقارن اطالعاتي بين شرکتهاي بزرگ و بازار
سرمايه کم رنگ تر از شرکتهاي کوچک مي باشد.
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با اين حال  ,نتايج اين تحقيق  ,پيش بيني تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي يا فرضيه عدم تقارن
اطالعاتي را تاييد نمي کند  .نتايج حاصل از رگرسيون برآوردي  ,بيانگر وجود رابطه مثبت معني دار بين
سودآوري شرکت و نسبت بدهي آن است  .اين يافته  ,با پيش بيني تئوري توازن ثابت يا پايدار ساختار سرمايه
که بيان مي کند شرکتها نسبت بدهي هدف و از قبل تعيين شده اي را دنبال مي کنند  ,مطابقت دارد .بعبارت
ديگر  ,شواهد بدست آمده از اين تحقيق نشان دهنده اين است که شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران براي
تامين منابع مورد نياز خود  ,سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي را طي نميکنند  .حال آنکه به نظر ميرسد در
واقعيت  ,شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران  ,منابع مالي مورد نياز خود را ابتدا از محل سودانباشته يا
اندوخته ها تامين مي کنند; اگر منابع داخلي تکافو نکرد  ,به استقراض (تسهيالت بانکي يا انتشار اوراق بدهي )
متوسل مي شوند ;و درنهايت  ,اگر به منابع مالي بيشتري نياز داشته باشند  ,ناگزير به افزايش سرمايه از محل
ا نتشار سهام جديد (آورده نقدي و مطالبات حال شده صاحبان سهام ) پناه مي برند  .بنابراين  ,يافته هاي تحقيق
با واقعيات موجود انطباق کامل ندارد  .از داليل احتمالي اين تناقض مي توان به سوء دار بودن داده ها يا کوتاه
بودن قلمرو زماني تحقق و تعداد نمونه شرکتهاي موردبررسي اشاره کرد.در اين ميان نبايد تاثير صنعت را در
توجيه بخشي از اين تناقض از نظر دور نگه داشت .مضاف اينکه نرخ باالي تورم در اقتصاد و تاثير آن بر اطالعات
مندرج در صورتهاي مالي و در نتيجه نسبتهاي مالي منتج از آنها به طور حتم در شکل گيري نتايج متناقض اين
تحقيق بي تاثير نبوده است ; بنابر اين در تعميم نتايج اين تحقيق مي بايستي به دو عامل تاثير صنعت و نرخ
تورم توجه کافي مبذول گردد .
بررسی عوامل تعيين کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کردستاني و نجفي عمران ( ،)1942به بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتيج بررسي  39شرکت طي سال هاي  1924تا  1941مويد اين بوده است
که سودآوري يکي از عوامل موثر بر ساختار سرمايه (نسبت بدهي) است و مطابق با نظريه سلسله مراتبي رابطه ي
منفي و معني داري بين اين دو متغير وجود دارد.
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هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه است  .نظريه هاي موازنه ايستا و سلسله
مراتبي عواملي همچون اندازه شرکت  ,فرصت هاي رشد  ,ريسک سود  ,سودهاي تقسيمي  ,قابليت مشاهده
داراييها  ,سودآوري و صرفه جويي مالياتي غيراز بدهي را بر ساختار سرمايه موثر در نظر مي گيرند .
در اين تحقيق عوامل تعيين کننده ساختار سرمايه بر اساس داده هاي  39شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طي سالهاي  24تا  41بررسي شده است  .يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که بين اندازه شرکت
و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري رابطه مثبت معناداري و بين صرفه جويي مالياتي غير از بدهي و نسبت
بدهي بر مبناي ارزش دفتري و ارزش بازار رابطه منفي معناداري وجود دارد که مطابق با نظريه موازنه ايستا
است .بين فرصتهاي رشد و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري مطابق با نظريه سلسه مراتبي رابطه مثبت
معناداري وجود دارد  .بين نوسان پذيري سود و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و ارزش بازار و بين نسبت
پرداخت سود و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري بر خالف پيش بيني هاي دو مدل موازنه ايستا و سلسله
مراتبي رابطه مثبت معناداري وجود دارد .بين قابليت مشاهده دارايي ها و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و
بين سودآوري شرکت و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و ارزش بازار مطابق با نظريه سلسله مراتبي رابطه
منفي معناداري وجود دارد.
عوامل موثر بر ساختار سرمایه
کيمياگري و عينعلي ( ،)1942عوامل موثر بر ساختار سرمايه را بررسي کردند .نمونه ي تحقيق شامل  24شرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ي زماني  1946تا  1941بود و نتيج نشان داد که سودآوري
يکي از عوامل موثر بر ساختار سرمايه بوده و با آن داراي رابطه ي منفي و معني داري است.
مسئله ساختار سرمايه از موضوعات بحث برانگيز در حيطه مالي شرکتي است  .پژوهشگران مختلف با ارائه
نظريات و تئوريهاي گوناگون  ,به دنبال يافتن راهي براي تعيين ساختار سرمايه بهينه اي هستند که هزينه
سرمايه شرکت را حداقل و ارزش آنرا حداکثر کند  .همگام با شکل گيري تئوري هاي جديد و معرفي متغيرهاي
تاثيرگذار  ,فقدان پژوهشي جامع که به طور همزمان به آزمون آخرين نظريات موجود ب ردازد  ,احساس مي شود.
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در اين تحقيق سعي شده است تا با بررسي دقيق و کامل ادبيات موضوع  ,متغيرهاي اثرگذار شناسايي و بااستفاده
از الگوريتم کاهش داده  Forward stepwiseو ابزارهاي اقتصادسنجي  ,مدل مناسبي ارائه شود  .بدين منظور
با استفاده از تکنيک غربالگري  ,تعداد  24شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران انتخاب گرديد و
اثرات متغيرهاي ارائه شده در تئوي توازن  ,تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي  ,تئوري هزينه هاي
نمايندگي و تئوري زمان سنجي بازار طي سالهاي  46تا  48مورد بررسي قرار گرفت در نهايت براي کل نمونه و
همچنين هرکدام از صنايع مدل رگرسيوني که بهترين برازش را از داده هاي موجود بدست مي دهد  ,ارائه شده
است .
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تحقيقات خارجی:
تاثير تنوعپذیری سهام بر عملکرد مالی
الهود و براوان ( ،)8619طي پژوهشي با عنوان تاثير تنوعپذيري سهام بر عملکرد مالي در  966شرکت آمريکايي
طي سالهاي  8668تا  8611به اين نتيجه رسيدند که تنوعپذيري سهام نشات گرفته از سياستهاي انبساطي
مديران بوده و ريشه در ساختار مالکيت دارد .آنها يافتند که تنوع پذيري سهام تاثير معناداري بر کارايي
شرکتها نداشته و بيشتر ساختار مالکيت را تحت تاثير قرار ميدهد.
ساختار سرمایه و جریانهای نقد آزاد بر تنوع پذیری سهام و عملکرد مالی
پوراک و همکاران ( ،)8619طي پژوهشي با عنوان "ساختار سرمايه و جريانهاي نقد آزاد بر تنوع پذيري سهام و
عملکرد مالي" به رابطه متقابل بين اين متغيرها پرداختند .آنها يافتند که افزايش جريانهاي نقد آزاد نشات
گرفته از ساختار سرمايه و نسبت اهرم مالي بهينه بوده و در نهايت عملکرد شرکتها را تحت تاثي قرار خواهد
داد .همچنين يافتند که تنوع پذيري سهام رابطه معنادر و مستقيمي با جريانهاي نقد آزاد نشات گرفته از
نوسانات نسبت اهرم مالي داشته و باعث افزايش عملکرد شرکتها خواهد شد.
بررسی رابطه بين جریان های نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی
فرديناند و تي سوي ( ،)8618در هنگ کنگ ،در تحقيقي به بررسي رابطه بين جريان هاي نقد آزاد و حق
الزحمه حسابرسي پرداختند .آنها ارتباط بين متغيرها ،براي شرکت هايي که داراي فرصت هاي سرمايه گذاري
پائين هستند را مورد بررسي قرار دادند .آنها نتيجه گرفتند که حق الزحمه حسابرسي تحت تأثير جريان نقد آزاد
و ميزان بدهي قرار مي گيرد و ارتباط بين  FCFو حق الزحمه حسابرسي در شرکت هاي با رشد پائين که بدهي
بااليي دارند از شرکت هاي مشابه با بدهي پائين ،ضعيف تر است و رابطه مثبت بين دو متغير  FCFوحق
الزحمه حسابرسي به ميزان بدهي بستگي دارد و با افزايش ميزان بدهي ،ارتباط به طور تصاعدي کاهش مي يابد .
زيرا زماني که جريان هاي نقد آزاد باال و فرصت هاي رشد پائين است ،حسابرسان انتظار دريافت حق الزحمه
باالتري دارند ،اما با افزايش ميزان بدهي از اين ارتباط مثبت ،کاسته مي شود.
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پيش بينی جریان های نقدی ،هزینه سرمایه و بازده مورد انتظار
هو و همکاران ( ،)8611در پژوهشي تحت عنوان "پيش بيني جريان هاي نقدي ،هزينه سرمايه و بازده مورد
انتظار " به بررسي رابطه بين سه متغير پرداختند .آنها با توجه به پيش بيني هاي سود شرکت ها بر مبناي مدل
هاي و شاخص هاي مربوط به جريان هاي نقدي پيش بيني شده و برآوردي بر روي هزينه سرمايه شرکت ها
تاکيد و نمونه هاي بزرگي از شرکت ها را مابين سال هاي  1304تا  8664مورد بررسي قرار دادند .آن ها يافتند
که پيش بيني هاي سود بر مبناي پيش بيني هاي ديگر در ارتباط با پيش بيني هاي جريان هاي نقدي بوده و بر
گرفته از ضرايب مربوط به پيش بيني هاي سود است .همچنين در ارتباط با هزينه سرمايه و ارتباط آن با بازده
مورد انتظار سهام به اين نتيجه رسيدند که شاخص مرتبط با بازده مورد انتظار همان پيش بيني هاي مربوط به
بازده سهام مي باشد .آن ها همچنين شواهدي را در ارتباط با تاييد رابطه معنادار بين سطح خصوصيات مربوط به
بازده مورد انتظار شرکت و جريان هاي نقدي پيش بيني شده دست يافتند و آن را بر مبناي مدل پايه اي هزينه
سرمايه تعديل نمودند.
نقش سود حسابداری و جریان های نقدی عملياتی در توضيح بازده سهام
برد و دي ( ،)1343نقش سود حسابداري و جريان هاي نقدي عملياتي را در توضيح بازده سهام بررسي کردند و
نتيجه گرفتند که تاثير سود حسابداري در توضيح بازده سهام بيشتر از جريان هاي نقدي عملياتي است .آن ها
در اين زمينه توضيح مي دهند که افراد به سود حسابداري بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي عادت کرده اند و از
آنجا که هنوز هم در دسترس است دليلي وجود ندارد که رفتارشان را تغيير دهند.
نظام راهبری شرکتی و تصميمات ساختار سرمایه در شرکتهای چينی پذیرفته شده در بورس
ون و همکاران ( ،)8668در تحقيقي با عنوان "نظام راهبري شرکتي و تصميمات ساختار سرمايه در شرکتهاي
چيني پذيرفته شده در بورس" ارتباطي مثبت ميان اندازه هيأت مديره و ساختار سرمايه کشف نمودند .نتايج اين
تحقيق نشان داد که هيأت مديرههاي بزرگتر ،به خصوص زماني که از طرف مراجع قانوني تحت کنترل بيشتري
قرار دارند ،به منظور افزايش ارزش شرکت ،سياست ايجاد سطوح باالتري از بدهي را دنبال مي کنند.
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تاثير ساختار مالکيت و حاکميت شرکتی بر ساختار سرمایه در شرکتهای پاکستانی
حسن و بوت ( ،)8663در پژوهشي تحت عنوان "تاثير ساختار مالکيت و حاکميت شرکتي بر ساختار سارمايه در
شرکتهاي پاکستاني" تأثير ساختار مالکيت و نظام راهبري شرکتي را بر ساختار سرمايه بررسي کردند .در ايان
تحقيق از سه متغير اندازه هيأت مديره ،ترکيب هيأت مديره و عضويت مدير عامل در هياأت ماديره باه عناوان
شاخصهاي سنجش نظام راهبري شرکت و از درصد سهام متعلق به ماديران و ساهام داران نهاادي باه عناوان
معيارهاي سنجش ساختار مالکيت استفاده گردياد .نتاايج ايان پاژوهش نشاان داد کاه انادازه هياأت ماديره و
سهامداري مديريتي به شکلي منفي و معنادار با نسبت اهرم مالي در ارتباط است ،در حاالي کاه عضاويت مادير
عامل در هيأت مديره و ترکيب هيأت مديره هيچ اثر معناداري بر ساختار سارمايه نادارد .همچناين يافتاههااي
تحقيق گوياي رابطه اي مثبت ،ولي غير معنادار ميان مالکيت نهادي و ساختار سرمايه بود.
مطالعه تجربی هزینههای نمایندگی و رابطه آن با ساختار سرمایه ناشی از ویژگیهای مدیران
شرکتهای آمریکایی
تيس و کيسي ( ،)1333در پژوهش خود با عنوان "مطالعه تجربي هزينههاي نمايندگي و رابطاه آن باا سااختار
سرمايه ناشي از ويژگيهاي مديران شرکتهاي آمريکايي" نشان دادند که تمرکز مالکيت و نسبت پرداخت سود،
داراي رابطه ي معنادار و منفي با سطح بدهي هستند.
تاثير متنوع سازی شرکتی را بر ریسک شرکت
آندرسون و همکاران( ،)8663تاثير متنوع سازي شرکتي را بر ريسک شرکت بررسي کردند.آنها دريافتند که
متنوعسازي شرکتي ريسک برخي شرکتها را کاهش و برخي ديگر را افزايش ميدهد.اما بطور متوسط ميتوان
بيان کرد که ريسک شرکت را کاهش نميدهد.
بررسی رابطه بين ساختار مالکيت و عملکرد شرکت
ديميستز و وياللونگا ( ،)1333در تحقيقي در آرژانتين به بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و عملکرد شرکت مي
پرداخته اند .يافته هاي آنان حاکي از آن است که از نظر آماري هيچ رابطه معنا داري ميان ساختار مالکيت و
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عملکرد وجود ندارند .آنان در رابطه با اين مطلب اينگونه بيان مي دارند که :يافته هاي ما با اين چشم انداز که
مالکيت پراکنده ممکن است مسائل نمايندگي و هم چنين مزاياي جبراني که عموماً از چنين مسائلي منتج مي
شود را همسان مي کند .نتيجتا با استفاده از داده هاي موجود رابطه سيستماتيک ميان ساختار مالکيت و عملکرد
شرکت که مورد انتظار باشد ،يافت نشد.
تاثير ساختار مالکيت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطالعات  171شرکت یونانی
کاپوپولوس والزاري توس ( ،)8662تاثير ساختار مالکيت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطالعات  121شرکت
يوناني مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که ساختار مالکيت متمرکز به گونه اي مثبت با سود آوري
باالتر شرکت ارتباط دارد و براي کسب سود آوري باالتر به مالکيت با پراکندگي کمتر نياز است.
بررسی رابطه ی بين سرمایه ی فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سنگاپور
تان و همکاران ( ،)8662به بررسي رابطه ي بين سرمايه ي فکري و عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار سنگاپور پرداختند .در اين راستا 116 ،شرکت در دوره ي زماني  8666-8668و با استفاده از
روش ارزش افزوده فکري مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاکي از آن است که سرمايه ي فکري و عملکرد شرکت
به طور مثبتي به هم مربوطند؛ بين سرمايه ي فکري و عملکرد آينده ي شرکت همبستگي معناداري وجود دارد،
نرخ رشد سرمايه ي فکري به طور مستقيم به عملکرد شرکت وابسته است و تاثير سرمايه ي فکري بر عملکرد
شرکت هاي فعال در صنايع مختلف ،با هم متفاوت است.
تعيين الگوهایی جهت انتخاب ساختار سرمایه در امریکا
تيتمن و وسلز ( )1344تحقيقي را تحت عنوان تعيين الگوهايي جهت انتخاب ساختار سرمايه در امريکا انجام
دادند .جامعه آماري شامل شرکت هاي صنعتي امريکا طي دوره  1328الي  1348بود که تعداد آن ها بالغ بر
 803شرکت گرديد .در اين تحقيق به بررسي رابطه بين متغيرهاي رشد ،محصوالت منحصر به فرد ،معافيت
مالياتي خارج از بدهي ،ساختار دارايي ،اندازه شرکت ،سودآوري ،بي ثباتي و نسبت اهرم مالي پرداخته شده است.

24

نسبت اهرم مالي به شش حالت نسبت بدهي کوتاه مدت ،بلند مدت و قابل تبديل هم به ارزش دفتري و هم به
ارزش بازار سهام عادي محاسبه گرديده است اين محققين پس از بررسي هاي انجام شده نتايج زير را ارائه دادند :
 )1شرکت ها با محصوالت منحصر به فرد نسبت بدهي پائيني دارند.
 )8شرکتهاي کوچکتر تمايل به استفاده از بدهي کوتاه مدت دارند.
 )9هيچ تفاوتي ميان شرکتها در زمينه بدهي هاي قابل تبديل وجود ندارد.
 )8هيچ ارتباطي بين بي ثباتي ساختار دارايي ها و نسبت بدهي وجود ندارد.
 )1شرکت هاي سودآورتر بدهي نسبتا پائيني نسبت به ارزش بازار سهام خود دارند.

نوع صنعت ،یک عامل مؤثر و تعيين کننده در ساختار مالی شرکت ها
نظام راهبری شرکتی و تصميمات ساختار سرمایه در شرکتهای چينی پذیرفته شده در بورس
ون و همکاران ( ،)8668در تحقيقي با عنوان "نظام راهبري شرکتي و تصميمات ساختار سرمايه در شرکتهاي
چيني پذيرفته شده در بورس" ارتباطي مثبت ميان اندازه هيأت مديره و ساختار سرمايه کشف نمودند .نتايج اين
تحقيق نشان داد که هيأت مديرههاي بزرگتر ،به خصوص زماني که از طرف مراجع قانوني تحت کنترل بيشتري
قرار دارند ،به منظور افزايش ارزش شرکت ،سياست ايجاد سطوح باالتري از بدهي را دنبال مي کنند.
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نتيجه گيری ادبيات تحقيق
رديف

تاريخ

محقق

متغيرها

مدل

1

1390

حسين کاظمي
عاطفه
محمدنژاد

عدم تقارن اطالعاتي
ساختار مالکيت
سود هر سهم
بازده حقوق صاحبان سهام
NOPAT

روش رگرسيوني
ترکيبي و هبستگي
داده ها

2

1388

دکتر رضا
تهراني
رضا حصارزاده

متغيرهاي اوليه  :که عموما از
صورت هاي مالي و
يادداشتهاي همراه شرکت
هاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران قابل
دسترسي اند
متغيرهاي ثانويه  :که با
استفاده از متغيرهاي اوليه و
چهار عمل اصلي رياضي به
سادگي قابل محاسبه هستند
متغيرهاي خاص تحقيق  :که
از مدل هاي خطي حسابداري
مالي حاصل ميشوند

تحليل همبستگي و
مدل رگرسيون

3

1387

ستايش محمد
حسين
کاظم نژاد
مصطفي
ذوالفقاري
مهدي

دوره وصول مطالبات
دوره تبديل موجودي
دوره پرداخت حساب هاي
پرداختني
چرخه تبديل وجه نقد
سودآوري
اندازه
رشد فروش ساالنه
اهرم مالي

همبستگي و
رگرسيون

4

1387

کردستاني
غالمرضا
نجفي عمران
مظاهر

نسبت بدهي به کل دارايي
شرکت
اندازه شرکت
فرصت هاي رشد شرکت
قابليت سودآوري شرکت
ريسک سود شرکت
صرفه جويي مالياتي غير از
بدهي شرکت

همبستگي و
رگرسيون
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نتيجه گيري
بين نوع ساختار ماليکت شرکت ها و عدم تقارن اطالعاتي آن ها رابطه ي معناداري وجود
دارد .بين مالکيت سهامدار عمده با عدم تقارن اطالعاتي رابطه مثبت و بين مالکيت
سهامداران عمده و سهامداران نهادي با عدم تقارن اطالعاتي رابطه منفي و معناداري
وجود دارد.
هر چه ميزان مالکيت نهادي افزايش يابد ,ارائه اطالعات بع دست مديران شرکت به افراد
مرتبط در بازار افزايش يافته و به عبارت ديگر ,عدم تقارن اطالعاتي کاهش خواهد يافت.
حضور سرمايه گذاران نهادي و سهامداران عمده در ساختار مالکيت شرکت ها باعث بهبود
عملکرد آن ها مي شود.
در اين تحقيق ,ارتباط مالکيت سهامداران نهادي با بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان
سهام مورد تاييد قرار گرفته است.

رابطه بين جريانهاي نقدي آزاد و بيش سرمايه گذاري مثبت و به لحاظ آماري معني دار
مي باشد.
يافته هاي اين تحقيق حاکي از عدم معني داري آماري رابطه بين محدوديت در تامين
مالي و کم سرمايه گذاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي
باشد.

رابطه معناداري بين دوره وصول مطالبات و نرخ بازده دارايي ها وجود دارد.
رابطه معناداري بين دوره تبديل موجودي کاال و نرخ بازده دارايي ها وجود دارد.
رابطه معناداري بين دوره پرداخت حساب هاي پرداختني و نرخ بازده دارايي ها وجود
دارد.
رابطه معناداري بين چرخه تبديل وجه نقد و نرخ بازده دارايي ها وجود دارد.
چرخه تبديل وجه نقد و اهرم مالي رابطه منفي و رشد فروش رابطه مثبتي با سودآوري
دارد .وجود رابطه منفي بين چرخه تبديل وجه نقد و سودآوري حاکي از آن است که
شرکت ها مي توانند از طريق کاهش طول اين چرخه تا يک حد منطقي  ,سودآوري خود
را افزايش دهند.

بين سودآوري و نسبت بدهي هم بر اساس ارزش دفتري و هم بر اساس ارزش بازار رابطه
منفي وجود دارد.
بين فرصت هاي رشد و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري رابطه مثبت وجود دارد که
مطابق با پيش بيني هاي مدل سلسله مراتبي است  .بعبارت ديگر  ,نتيجه بدست آمده از
يک سو بيانگر اين است که هرچه فرصت هاي رشد يک شرکت بيشتر باشد نسبت بدهي
به ارزش دفتري آن بيشتر است.
بين قابليت مشاهده دارايي ها و نسبت بدهي به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد که
با پيش بيني نظريه سلسله مراتبي مطابقت دارد.
بر اساس داده هاي ترکيبي رابطه منفي معني داري بين صرفه جويي مالياتي غير از بدهي
و نسبت بدهي بر مبناي ارزش دفتري و بر مبناي ارزش بازار وجود دارد.
بين نسبت پرداخت سود و نسبت بدهي به ارزش دفتري بر خالف پيش بيني هاي مدل
سلسله مراتبي و موازنه ايستا رابطه مثبت وجود دارد
بين نوسان پذيري سود و نسبت بدهي به ارزش دفتري بر خالف پيش بين هاي مدل
سلسله مراتبي و موازنه ايستا رابطه مثبت وجود دارد.
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علي محمد
کيمياگري
سودابه عينعلي

مدل

نتيجه گيري

ساختار سرمايه  ,متغير وابسته
نرخ ماليات
فرصت هاي رشد
اندازه شرکت
دارايي هاي مشهود
سودآوري
ريسک تجاري
نسبت پوشش بدهي
پرداخت سود
نوع صنعت
کسري مالي
متوسط موزون تامين مالي
خارجي گذشته
بازده سهام

رگرسيون

در همه مدل هاي رگرسيون برآورده شده در ارتباط با مهم ترين متغير مورد اختالف
تئوري توازن و تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي يعني سودآوري ,پيش بيني
تئوري دوم تحقق يافته است.
معافيت هاي مالياتي باعث مي شود که نرخ موثر ماليات شرکت ها کاهش يافته و از
جذاب بودن مزيت ماليات کاه بودن بدهي کاسته شود.
در ارتباط با دارايي هاي ثابت و توان وثيقه گذاري آن ها ,به نظر مي رسد در نمونه
انتخابي از مزيت باال بودن دارايي هاي ثابت بيشتر در جهت کاهش هزينه سهام بهره
برداري مي شود تا اين که از آن ها به عنوان وثيقه وام هاي بلند مدت و کوتاه مدت
استفاده شود.
متغيرهاي ريسک تجاري و نسبت پوشش بدهي که در جوامع غربي به عنوان شاخص
احتمال ورشکستگي به حساب مي آيد ,چندان در اخذ وام مورد توجه شرکت هايايراني
نيست .هزينه هاي ورشکستگي در ايران با کشورهاي ديگر متفاوت است .از علل اين امر
مي توان عدم وجود قوانين ورشکستگي کارا و هم چنين رتبه بندي اعتباري شرکت ها
اشاره کرد.
بازده سهام نيز از ديگر متغيرهاي مورد توجه مديران ايراني است که اثر معناداري داشته
است .شايد علت اين امر ,توجه سرمايه گذاران و سهامداران به تحرکات بازار سرمايه باشد.
مديران نيز با علم به اين موضوع ,از فرصت هاي ايجاد شده در بازار سرمايه و توجه عامه
به سمت شرکت هاي با بازده باال براي تامين منابع مالي مورد نياز خود حداکثر استفاده را
مي کنند.
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حسنعلي
سينائي

اندازه شرکت
سودآوري
دارائي هاي مشهود
فرصت هاي رشد

روش هاي تجريه و
تحليل توصيفي و
استنباطي و از روش
رگرسيون غيرخطي
بين متغيرها

نقش عوامل مورد بررسي به ويژه اندازه شرکت و فرصت هاي رشد در تحقيق حاضر نقش
موثرتري در ساختار سرمايه براي شرکت ها دارند.
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محمد جواد
شيخ
محمد حسن
صفرپور

بازده پورتفوي شرکت هاي
سرمايه گذاري
بازده سهام شرکت هاي
سرمايه گذاري
بازده بورس
بازده بدون ريسک
ريسک کل
ريسک سيستماتيک

بر اساس استنباط
آماري مقايسه
ميانگين ها
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کريم رضواني
راز دکتر حميد
حقيقت

فرصت هاي سرمايه گذاري
جراين هاي نقد آزاد
ميزان بدهي
اندازه شرکت

تحليل همبستگي
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محمد نمازي
جالل شيرزاده

ساختار سرمايه
سودآوري
نوع صنعت
نسبت بازده مجموع دارايي ها

رگرسيوني
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دوره سرمايه گذاري  ,عملکرد سرمايه گذاري را تحت تاثير قرار نمي دهد و عملکرد
شرکت هاي سرمايه گذاري با دوره سرمايه گذاري متفاوت ,برابر است.
ميانگين عملکرد شرکت هاي سرمايه گذاري با دوره سرمايه گذاري بلند مدت و کوتاه
مدت با عملکرد بورس برابر نبوده است و با توجه به رتبه شرکت ها ,عملکرد ضعيف تري
نسبت به بورس داشته اند.
هم چنين ميانگين بازده کسب شده توسط شرکت هاي سرمايه گذاري با دوره سرمايه
گذاري بلند مدت و کوتاه مدت کمتر از ميانگين بازده بورس است.
در سطح معني دار پنج درصد بين جريانهاي نقد آزاد و ميزان بدهي در شرکتهاي داراي
فرصتهاي سرمايه گذاري پايين رابط مثبت معني داري وجود دارد.
در سطح خطاي پنج درصد در شرکتهاي بزرگ بين ميزان بدهي و جريان هاي نقد آزاد
رابطه مثبت معني داري وجود دارد.

بين ساختار سرمايه و نسبت بازده حقوق صاحبان شرکت هاي يذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
رابطه ي بين ساختار سرمايه و سودآوري بستگي به نوع صنعت دارد  ,که شرکت در آن
فعاليت مي کند .
اگر از نسبت بازده مجموع دارايي ها ( )ROIبه عنوان نسبت سودآوري استفاده شود,
رابطه ي معني داري بين سرمايه و سودآوري شرکت هاي فعال در صنعت غذايي ,کاني
غير فلزي ,و صنعت شيميايي وجود ندارد و اين رابطه فقط براي صنعت وسايط نقليه
معني دار است .
رابطه ي بين ساختار سرمايه و سودآوري ,بستگي به تعريف سودآوري دارد.

رديف

تاريخ

محقق

متغيرها
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سعيد باقرزاده

نسبت بدهي يا اهرم
سودآوري شرکت
فرصت هاي رشد
سرمايه گذاري شرکت
ميزان دارايي هاي ثابت
مشهود
حجم فروش شرکت

تحليل همبستگي و
مدل رگرسيون
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نتيجه گيري
الگوي ساختار سرمايه شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران عمدتا
تابع مستقيم متغيرهايي نظير ميزان دارايي ثابت شرکت ( دارايي هايي که ارزش وثيقه
اي داشته باشند )  ,حجم فروش شرکت و سودآوري آن مي باشد.
شرکتهايي که از دارايي هاي ثابت يا داراييهايي که ارزش وثيقه داشته باشند  ,برخوردارند
 ,بيشتر به بدهي اتکا ميکنند تا سهام .
نتايج حاصل از رگرسيون برآوردي  ,بيانگر وجود رابطه مثبت معني دار بين سودآوري
شرکت و نسبت بدهي آن است.
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