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 چکيده
انات از نوس یناش ینقد یهاانیبر جر یسازمانبرون یمال نیروش تأم ریتاث بررسی به پژوهش این در

 نیز زمانی قلمرو. باشدمی در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یگذارهیسرما

 از پژوهش نظری مبانی آوریجمع برای که. گیرد دربرمی را 1939 تا 1923 هایسال بین فاصله

 آن همراه هاییادداشت و مالی هایصورت از آماری اطالعات آوریجمع برای و ایکتابخانه روش

 لیلوتحتجزیه جهت و بوده پانل هایداده روش تحقیق این در وتحلیلتجزیه روش. است شدهاستفاده

 اننش تحقیق اطالعات وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج. است استفاده Excel و EVIEWS3 افزارنرم از

همچنین  .ندارد وجود معناداری رابطه گذاری های نقدی و نوسانات سرمایهجریان بین که دهدمی

 یهادر بانک یگذارهیاز نوسانات سرما یناش ینقد یهاانیبر جر یسازمانبرون یمال نیروش تأمبین 

 دارد. یمعنادار ریو ... تأث یو خصوص یدولت
 

 .پانل یهاداده، سهام قیمت زمانیهم،  کنترلی سهامداران :يديکل واژگان

 

 مقدمه -1

توان گذاری نیاز به وجه نقد دارند. وجه نقد را هم میهای سرمایهبرداری از فرصتها برای بهرهشرکت 1مطابق با فرضیه منابع مالی داخلی

های تأمینمانی مختلف ، انتخاب از میان گزینه2از منابع مالی درون شرکتی و هم از منابع مالی برون شرکتی تأمین کرد. در بازارهای کامل

                                                           

1. Internal Resource Hypothesis 

2. Perfect and Complete Markets 

 

 2، رؤیا دارابی 1 یزمان رايسم

 حسابداری ، واحد الکترونیکی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران ، ایران.گروه  1
گروه حسابداری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران،  دانشیار رشته حسابداری، 1

 ایران)نویسنده مسئول(

 

 1 یزمان رايسم
@yahoo.com0011samiramis  

 2رؤیا دارابی
@yahoo.com001royadarabi 

 

 یناش ينقد يهاانیبر جر یسازمانبرون یمال نيروش تأمتاثير 

در بورس  شدهرفتهیپذ يهادر شرکت يگذارهیاز نوسانات سرما
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ها در بازار، مانند عدم تقارن هرحال وجود برخی نقص(. به1،1352رزش شرکت ندارد )مودیگیلیانی و میلرگذاری و اتأثیری بر تصمیمات سرمایه

و  2،1313دهد )جنسن و همکارانهای نمایندگی، هزینه سرمایه برون شرکتی را نسبت به سرمایه درون شرکتی افزایش میاطالعات و هزینه

ی(. گذاران بالقوه آتکنندگان سرمایه برون شرکتی )سرمایهشود که تأمیننه بدین دلیل ایجاد میاین تمایز در هزی(. 9،1322مایرز و همکاران

گذاری برخوردارند و همچنین از قدرت کافی برای حصول اطمینان از اینکه های سرمایهنسبت به مدیران از آگاهی کمتری درباره فرصت

اران به سهامد -سرمایه ایجادشده از طریق عملیات شرکت  -یستند. سرمایه درون شرکتیکنند برخوردار نها عمل میمدیران در جهت منافع آن

 فعلی تعلق دارد.

های های تأمین مالی، در دسترس بودن منابع درون شرکتی برای دنبال کردن و اجرای فرصتدر حالت وجود تفاوت در هزینه

توان به دو عامل نسبت داد؛ نخست جایگزین شدن سرمایه درون ارزش را می دهد. این افزایش درگذاری، ارزش شرکت را افزایش میسرمایه

(. NPVهای دارای خالص ارزش فعلی )جای سرمایه برون شرکتی دارای هزینه سرمایه باالتر در پروژهشرکتی دارای هزینه سرمایه پایین به

ها با منابع مالی برون گذاری که اجرای آنهای سرمایهاز فرصتها افزایش دهد. دوم آن دسته گذاریاین سرمایه NPVتواند رقم مثبت می

ع یابند. جریان نقدی عملیاتی منبقیمت توجیه اقتصادی میکرد، با در دسترس بودن منابع درون شرکتی ارزانمنفی ایجاد می NPVشرکتی 

گذاران رمایهشود که سطور بالقوه منجر به این میبه نشده در جریان نقدی عملیاتیبینیاصلی تأمین مالی درون شرکتی است. تغییرات پیش

گذاری نهایی را موردبازنگری قرار داده و در صورت های سرمایهارزیابی خود از مقدار منابع مالی درون شرکتی در دسترس برای تحقق فرصت

در  ا جایگزین منابع درون شرکتی نمایند. بنابرایننشده در جریان نقدی عملیاتی، سرمایه برون شرکتی دارای هزینه باالتر ربینیکاهش پیش

گذاری راحتی به منابع خارجی برای تأمین مالی دسترسی داشته و تصمیمات سرمایهها بهرود که همه شرکتبازارهای کامل سرمایه، انتظار می

و  ونه تأثیری بر تصمیمات نداشته باشد )باباجانیگهای داخلی هیچمنحصراً مبتنی بر سودآوری مورد انتظار آینده باشد و دسترسی به سرمایه

از نوسانات  یناش ینقد یهاانیبر جر یسازمانبرون یمال نیروش تأم ریتاثلذا درنهایت هدف اصلی این تحقیق رابطه  (.1931همکاران،

 می باشد. در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یگذارهیسرما

 پيشينه پژوهش -2

های بورسی کشور چین گذاری شرکتی، کنترل دولتی و تأمین مالی در شرکت(، به پژوهشی با عنوان سرمایه2112) 2فرس و همکاران

گذاری دارند، های داخلی تأثیر ثابتی بر نوسانات سرمایهگرفته از کنترلهای نقدی نشئتها با بررسی این موضوع که عموماً جریانپرداختند. آن

وح گذاری رابطه منفی با یکدیگر نداشته و سطهای نقدی و سرمایهها دانستند. جریانهای ثابت شرکتثباتی این نوسانات را از داراییبرآورد بی

 ها یافتند تأمینگذاری گردد. همچنین آنهای جریان نقدی سرمایهعنوان عاملی تأثیرگذار در حساسیتتواند بههای نقدی مثبت میجریان

گیرد اما تأمین مالی برون شرکتی بیشتر بر پایه زمان طوالنی را دربر میشرکتی در اکثر مواقع دارای هزینه کمتر بوده اما مدت مالی درون

 دهد.گذاری را افزایش میهای سرمایهگذاری خارجی بوده و فرصتهای نقدی سرمایهنوسانات جریان

های نقدی پرداخت. نتایج پژوهش با انتخاب ای نسبت به جریانبه بررسی حساسیت مخارج سرمایه پژوهشی (، در2113)5هواکیمین 

های رشد و درصد تقسیم سود پس از کنترل اندازه شرکت، اهرم مالی، فرصت 2119-1325شرکت برای دوره زمانی  1113ای شامل نمونه

 های نقدی حساس هستند.ای نسبت به جریانهای مالی، نشان دادند که مخارج سرمایهعنوان محدودیتبه

های مالی های نقدی و محدودیتای نسبت به جریان(، در پژوهشی به بررسی حساسیت مخارج سرمایه2112) 3گئورگ و همکاران

مالی شامل  هاینشان دادند که محدودیت 2111-1335شرکت هندی در دوره زمانی  993ای شامل پرداختند. نتایج پژوهش با انتخاب نمونه

گذاری در بورس اوراق بهادار های نقدی سرمایهگروه تجاری، ساختار مالکیت، اهرم مالی، اندازه شرکت و عمر شرکت بر حساسیت جریان

 بمبئی تأثیرگذار هستند.

                                                           
3. Modigliani & Miller, 8591. 
4. Jensen & et al, 8591. 
9. Myers & et al, 8514. 
8. Firth et al, 2184. 
2. Hovakimian, 2115. 
3. George et al, 2111. 
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ن محدودیت های با محدودیت مالی و بدوهای نقدی شرکت(، در پژوهشی به بررسی حساسیت سرمایه نسبت به جریان2112) 1ناتالی

های نقدی، برای گذاری به جریاننشان داد که حساسیت سرمایه 2111-1321مالی آمریکایی پرداخت. نتایج پژوهش برای دوره زمانی 

 های بدون محدودیت مالی است.های دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتشرکت

شرکت  121گذاری در و محدودیت تأمین مالی بر سطوح سرمایه های نقدی آزاد(، به بررسی تأثیر جریان1931تهرانی و حصار زاده )

های دهد که رابطه بین جریانها نشان میپرداختند. نتایج پژوهش آن 1923-1913شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی پذیرفته

ت. بین محدودیت در تأمین مالی و سطوح پایین دار اسگذاری، مستقیم و به لحاظ آماری، معنینقدی آزاد و سطـوح باالی سرمـایه

 داری وجود ندارد.شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنیهای پذیرفتهگذاری در شرکتسرمایه

 شدهرفتههای پذیگذاری در شرکت(، در پژوهشی به ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه1923سروشیار )

حاکی  1923الی  1911های شرکت عضو نمونه بین سال 111اطالعات مالی پرداخت. نتایج پژوهش با استفاده از  در بورس اوراق بهادار تهران

ای حساسیت های سرمایهگذاری در داراییهای دارای اقالم تعهدی اختیاری مثبت بزرگ، سرمایهاز آن بود که در سطح کل نمونه در شرکت

 های نقدی داخلی دارد.جریان بیشتری به

 چهارچوب نظري تحقيق -3

های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه ها به بخشهای مردم و هدایت آنوجب جذب سرمایهمسو گذاری از یکتوسعه سرمایه

خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک ها به سمت صنایعی هدایت گذاریگذاران، )مبتنی بر ریسک و بازده( سرمایهگیری سرمایهبه جهت

داده، کشورها، کمتری برخوردار است و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحوالتی که در جهان امروز رخ

تن راهکارهای مناسبی ای روبرو هستند، جهت حل مشکالت اقتصادی خود نیازمند یافتوسعه که با تهدیدات عدیدهویژه کشورهای درحالبه

 .گذاری استکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایهدر این راستا یکی از راه های در دسترس خود هستند.برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت

ذاری گات سرمایهگذار است. برای رسیدن به این هدف، باید تصمیمها، حداکثر کردن سود و رفاه سرمایهگذاری در سهام شرکتهدف از سرمایه

هایی را جستجو کند که ارزش سهام را دهد تا فرصتاز این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه میوجه نقد مناسبی اتخاذ شود. 

 ، پرداخت سودهای نقدی به سهامدارانهای مالکیتیقبضهدهد. بدون در اختیار داشتن وجـه نقد، توسعه محصوالت جدید، انجام افزایش می

پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ها امکانو کاهش بدهی

 دیگر نقدینگی شرکت رابطه بین وجهعبارتدهد. بهمدت نشان مینقدینگی، توانایی شرکت را در انجام تعهدات کوتاه .ناکافی تعادل برقرار شود

مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی که شرکت به آن نیاز خواهد داشت. نمود اصلی میزان نقدینگی دی است که در کوتاهنق

های جاری(. وجود دارد که در محاسبه میزان نقدینگی اهمیت های جاری است. نیروهایی برای کاهش نقدینگی )میزان بدهیشرکت، دارایی

 (.1939دارد )پهلوان، 

 های شرکت دارد، تحت چنینباشند که میزان وجوه نقد نیز بستگی به سطح نیازمندیها برای مصارف خود نیازمند وجه نقد میشرکت

که این سطح نگهداری کمتر از میزان مورد انتظار و ضروری باشند. درصورتیقبول وجه نقد میها نیازمند نگهداری سطوح قابلشرایطی شرکت

ره های بههایی ازجمله هزینههای خود مجبور به تأمین مالی خواهند شد که هزینهها و پروژهباشد، مدیریت برای تأمین مالی طرحبرای شرکت 

تواند ها و کاهش بازده شرکت خواهد بود که میهای بهره، کاهش سودآوری شرکترا به شرکت تحمیل خواهد نمود و پیامد افزایش هزینه

های سرمایه نیز شود. از طرفی نگهداری سطوح مازاد بر نیازهای شرکت منجر خواهد شد تا شرکت متحمل هزینه نهمنجر به افزایش هزی

های سودآور را از دست خواهد های جدید، شرکت فرصتگذاریرفته شود یعنی در صورت عدم استفاده از وجوه نقد برای سرمایهفرصت ازدست

های جدید خواهد بود. لذا نگهداری ش سودآوری شرکت شود، که این بار از طریق از دست دادن فرصتتواند منجر به کاهداد و این نیز می

تواند ها است و میقبول و اقتصادی وجه نقد در شرکت و مدیریت نقدینگی شرکت یکی از عوامل تأثیرگذار بر سودآوری شرکتسطح قابل

تواند باعث سوء مدیریت در شرکت شود و درنهایت سهامداران شرکت دچار ورت میثروت سهامداران را به حداکثر برساند و در غیر این ص

 (.1939زیان شوند )پهلوان، 

 فرضيه تحقيق -4

 .وجود دارد یها رابطه معنادارشرکت یگذارهیو نوسانات سرما ینقد یهاانیجر نیب .1

                                                           

4. Nathalie, 2113. 



 22-93، ص 1935 شهریور،  2، جلد 15علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 2113-2122 

   http://www.joih.ir  
 

 

42 
 

 ریو ... تأث یو خصوص یدولت یهادر بانک یگذارهیاز نوسانات سرما یناش ینقد یهاانیبر جر یسازمانبرون یمال نیروش تأم .2

 دارد. یمعنادار

 روش شناسی پژوهش -5

های مالی گذشته به بررسی های پس رویدادی است که بر اساس دادهپژوهش حاضر ازلحاظ ماهیت، پژوهشی کاربردی و از نوع بررسی

ضیه ساس روش فرس و همکارانها میفر شالوده پژوهش بر ا سبت تأمین 1122) 1پردازد.  ست که در ابتدا، اطالعات مربوط به ن شده ا (. بنا

های نقدی ناشــی از آوری اطالعات مربوط به جریانســ س اقدام به جمع ،گذاران نهادی گردآوری خواهد شــدمالی برون شــرکتی و ســرمایه

گیرد تغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار میشـود. همچنین در پژوهش حاضـر ابتدا همبسـتگی بین مها میگذاری شـرکتنوسـانات سـرمایه

ساس نحوه  ست، بر ا شد. الزم به ذکر ا سیونی خواهد  ستگی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد مدل رگر صورت وجود همب س س در 

شامل مجموعهها میها پژوهشگردآوری داده صیفی  شند. پژوهش تو ستگی، تجربی یا علّی با صیفی، همب سروش توانند تاریخی، تو ت هایی ا

شرایط یا پدیده صیف کردن  ست. پژوهشکه هدف آن تو سی ا شامل پژوهشهای موردبرر ستگی  ست که در آنهای همب سعی هایی ا ها 

 شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد.می

ندازه و مقدر پژوهش یا چند متغیر میهای همبســـتگی هدف اصـــلی مشـــخص کردن نوع، ا ـــرمد و دار رابطه بین دو  ـــد )س باش

سیم1929همکاران، ستگی می(. با توجه به تق صیفی و همب ستدالل بندی فوق، این پژوهش از نوع تو ضر از جنبه ا شد. در ادامه پژوهش حا با

سی  ستقرایی و ترکیبی )قیا –قیا سی، ا سه روش قیا ستدالل  ست. در ا سم منطقی(. ا ستقرایی )پوزیتیوی ستقرایی(. به کار –سی ا گرفته  ا

ستدالل قیاسی با تعمیم آغاز میمی ستدالل رسد. باشود و به تخصیص میشود. ا ست اما صحیح منطقاً که رسیممی اینتیجه به قیاسی ا  ا

 فرآیند دو شامل قراءاست. است که کلی کنداستخراج می اصلی جزئی، مورد چند استدالل استقرایی از .دارد بررسی به نیاز آن اثبات درستی

استقرایی برای  -استدالل قیاسی .انجامدمی نیست حتمی و همیشه قطعی که احتمالی نتایجی به استدالل استقرایی و است تعمیم و مشاهده

ستفاده مییافتن راه ستدالل ا سائل، از هر دو روش ا ست. درحل م سمت مجهول ا سمت معلوم به  ستدالل حرکت از  این  شود. در این نوع ا

د تا گیرنها مورد آزمایش قرار میشــود، آنگاه با روش قیاســی، مفاهیم فرضــیهها میروش، تجربه به نحو اســتقرایی تحلیل و منجر به فرضــیه

 .نماییموتحلیل استفاده میجهت تجزیه EVIEWS3و  SPSS29افزار وتحلیل از نرمهمچنین جهت تجزیه ها سنجیده شود.روایی آن

 هادادهروش جمع آوري اطالعات و  -5-1

ای )کتب، مقاالت و مجالت موجود درزمینه جهت گردآوری منابع نظری، ادبیات موضوع و مباحث تئوریک پژوهش، از روش کتابخانه

ای علمی معتبر هر پایگاههای اینترنتی موجود بوده و سایصورت آنالین در پایگاهالمللی که بهها، نشریات معتبر بیننامهپژوهش موردنظر(. پایان

منظور بررسی متغیرهای اصلی و کنترلی فرضیات پژوهش، از طریق ها نیز، بههای خام موردنیاز شرکتشده است. اطالعات و دادهاستفاده

ازمان بورس و اوراق سایت متعلق به سها که در وبهای مالی شرکتآورد نوین و در مواقع لزوم از طریق مراجعه مستقیم به صورتافزار رهنرم

 آوری خواهد شد.بهادار )مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی( در دسترس است، جمع

های شده است. دادههای ترکیبی استفادهوتحلیل موجود، از روش دادههای تجزیهها و روشهمچنین در این پژوهش با توجه به نوع داده

 شود. اینسال در نظر گرفته می -های شرکتصورت مشاهدههای مختلف است و بهمختلف در سال هایهای مربوط به شرکتترکیبی از داده

ها مزایایی همچون ارائه اطالعات بیشتر، وجود ناهمسانی واریانس محدود، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی نوع داده

گرفته (. انجامExcelافزار )های نمونه، در صفحه گسترده نرماولیه اطالعات مربوط به شرکتباشند. در پژوهش حاضر ابتدا محاسبات بیشتر می

و  SPSS29افزار های آماری با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره از طریق نرموتحلیل آماده، س س تحلیلها برای تجزیهو داده

EVIEWS3 انجام خواهد شد. 

  هادادهروش تجزیه و تحليل  -5-2

                                                           

1. Firth & et al, 2184. 
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ها، در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی اقدام به تحلیل شد. در ابتدا از میانگین، میانه، بیشترین، برای تحلیل منسجم و مناسب داده

 عاستفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن توزیپژوهش های آمار توصیفی متغیرهای عنوان شاخصکمترین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی به

 استفاده خواهد شد. 2و جهت بررسی همخطی بین متغیرهای مدل از آزمون ضرایب همبستگی پیرسون 1برا -متغیرها از آماره جارکیو

ها این نوع دادهخواهد شد. های ترکیبی استفاده وتحلیل موجود، از روش دادههای تجزیهها و روشدر این پژوهش با توجه به نوع داده

ارائه اطالعات بیشتر، وجود ناهمسانی واریانس محدود، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر را مزایایی همچون 

برای انتخاب مدل ترکیبی دارای  9آزمون چاوهای رگرسیونی نیز حسب مورد از جهت انتخاب الگوی مناسب برای برازش مدل باشند.دارا می

استفاده خواهد  3در مقابل مدل با اثرات تصادفی 5برای انتخاب مدل با اثرات ثابت 2قی بدون اثرات و از آزمون هاسمناثرات در مقابل مدل تلفی

 یافته و آزمون مانایی استفاده خواهد شد.منظور رفع هرگونه ناهمسانی واریانس از روش کمترین مجذورات تعمیمافزون بر این، به شد.

داری ضرایب متغیرهای ، برای بررسی معنی1آماره فیشرها از داری کلی مدلنی، برای بررسی معنیهای رگرسیوپس از برازش مدل 

و برای بررسی  3واتسون -ها از آماره دوربین ، برای بررسی خودهمبستگی سریالی پسماندهای مدل2استیودنتها از آماره تیتوضیحی مدل

اس گیری بر اسشده، تصمیمهای مختلف مطرحدر خصوص آماره بهره گرفته خواهد شد. ه،شدها از آماره ضریب تعیین تعدیلتوان توضیح مدل

درصد  5آمده از آماره موردنظر با سطح خطای دستآمده با مقادیر بحرانی و همچنین از طریق مقایسه احتمال بهدستهای بهمقایسه آماره

 .خواهد شددرصد( انجام  35)سطح اطمینان 

 مدل آماري پژوهش  -5-3

ها رابطه معناداری وجود دارد(. به شرح زیر است )فرس و گذاری شرکتهای نقدی و نوسانات سرمایه)بین جریان مدل رگرسیونی فرضیه اول

 (.11،2112همکاران

, 0 1 , 2 , ,       i t i t i t i tINV CFLOW Q                                                 

 در مدل فوق:

INV :گذاریسرمایه 

CFLOWجریان نقدی : 

Qهای رشد: فرصت 

و  های دولتیگذاری در بانکهای نقدی ناشی از نوسانات سرمایهسازمانی بر جریانمدل رگرسیونی فرضیه دوم )روش تأمین مالی برون

 .(2112خصوصی و ... تأثیر معناداری دارد(. به شرح زیر است )فرس و همکاران،

 , 0 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , ,

9 , , 10 , , 11 , , 12 , , ,

         

    

         

        

i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t i t i t i t i t

INV CFLOW Q IE Size Age DPS Lev CFLOW IE

CFLOW Size CFLOW Age CFLOW DPS CFLOW Lev
                

 در مدل فوق:

 IEتأمین مالی برون شرکتی : 

Sizeاندازه شرکت : 

Ageعمر شرکت : 

DPSنسبت سود تقسیمی : 

Levاهرم مالی : 

                                                           

1. Jarque–Bera 

2. Pearson Correlation Coefficient 
3. Chow Test (F Stat.) 
4. Hausman Test (χ2 Stat.) 
9. Fixed Effect 
1. Random Effect 
8. Fisher 
2. T Student 
3. Durbin-Watson 

4. Firth et al, 2184. 
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 متغيرهاي پژوهش  -5-4 

د درصد تغییر در سهام عادی )اس تأمین مالی برون شرکتی: تأمین مالی برون شرکتی عبارت است از مجموع درصد تغییر در کل بدهی و

 (.1932زاده، 

ای ههای عملیاتی بر خالص داراییهای نقد حاصل از فعالیتگر جریان نقدی است که با استفاده از خالص جریانجریانات نقدی: بیان

 (.1939گیری شده است )پهلوان، ثابت اول دوره اندازه

دهد. و از نسبت سود )زیان( ویژه پس از کسر مالیات را با سود واحد تجاری نشان میگذاری: این نسبت رابطه سرمایه در گردش سرمایه

 آید.بر سرمایه به دست می

عالوه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری ها بههای رشد با استفاده از نسبت ارزش دفتری کل بدهیهای رشد: فرصتفرصت

 (.1939لوان، شود )پهگیری میها اندازهکل دارایی

با  های بزرگطورکلی، شرکتهای نقدی تأثیرگذار باشد. بهگذاری به جریانتواند بر حساسیت سرمایهاندازه شرکت: اندازه شرکت می

های نظارتی و نمایندگی کمتری مواجه های بزرگ اعتباردهندگان با هزینهگذاری کمتری مواجه هستند؛ زیرا در شرکتمشکالت جذب سرمایه

های باالتر تأمین مالی برون شرکتی و دسترسی محدودتر به های بزرگ، دارای هزینههای کوچک نسبت به شرکتتند. درنتیجه شرکتهس

های نقدی رابطه معکوسی وجود گذاری به جریانرو، انتظار بر این است بین اندازه شرکت و حساسیت سرمایهبازارهای سرمایه هستند. ازاین

شده است ها استفاده(. در این پژوهش برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی1،2112ک و همکارانداشته باشد )گئور

 (.2112)فرس و همکاران،

یت های با عمر باال به دلیل وضعهای نقدی تأثیرگذار باشد. شرکتگذاری به جریانتواند بر حساسیت سرمایهعمر شرکت: عمر شرکت می

تر ریسک اطالعاتی های جوانتر به اطالعات خود، از محدودیت کمتری برخوردار هستند. شرکتتر و آسانسریع بهتر و دسترسیاعتباری 

ت و رو، انتظار بر این است بین عمر شرکهای تأمین مالی برون شرکتی بیشتری باشند. ازاینباالیی دارند و به این دلیل، باید دارای محدودیت

گیری (. در این پژوهش برای اندازه2112های نقدی رابطه معکوسی وجود داشته باشد )گئورک و همکاران،گذاری به جریانحساسیت سرمایه

 (.2112شده است )فرس و همکاران،شده، استفادههایی که از سال تأسیس شرکت س ریعمر شرکت، از تعداد سال

هایی که سود های نقدی تأثیرگذار باشد. شرکتگذاری به جریانسرمایهتواند بر حساسیت نسبت سود تقسیمی: نسبت سود تقسیمی می

واجه های مالی مکنند، احتمال پایینی وجود دارد که با محدودیتهایی که سود سهام تقسیم نمینمایند نسبت به شرکتسهام تقسیم می

رو، توانند پرداخت سود سهام را متوقف نمایند. ازاینش یابد، میها در دسترسی به تأمین مالی برون شرکتی کاهشوند، زیرا زمانی که توانایی آن

های نقدی رابطه معکوسی وجود داشته باشد )ارسالن و گذاری به جریانانتظار بر این است بین نسبت سود تقسیمی و حساسیت سرمایه

 شده است.نقدی به سود هر سهم استفادهگیری نسبت سود تقسیمی از نسبت سود سهام (. در این پژوهش برای اندازه2113همکاران،

اال، های با اهرم مالی برود شرکتهای نقدی تأثیرگذار باشد. انتظار میگذاری به جریانتواند بر حساسیت سرمایهاهرم مالی: اهرم مالی می

ای مالی هتر، با محدودیتینهای اهرمی پایهای با نسبتمشکالت بیشتری در تأمین وجوه برون شرکتی داشته باشند و نسبت به شرکت

 های نقدی رابطه مستقیمی وجود داشتهگذاری به جریانرو، انتظار بر این است بین اهرم مالی و حساسیت سرمایهبیشتری مواجه باشند. ازاین

شده است ها استفادهیها به جمع کل دارای(. در این پژوهش برای محاسبه اهرم مالی از نسبت جمع کل بدهی2112باشد )گئورک و همکاران،

 (.2112)فرس و همکاران،

  جامعه آماري و حجم نمونه -5-5

پژوهش  یریگاست. نمونه 1939 یال 1923 یهاسال یدر بورس اوراق بهادار تهران ط شدهرفتهیپذ یهاپژوهش شرکت یجامعه آمار

 موردنظر بر اساس روش طیمنطبق با شرا یهاشده و شرکتغربال یطیکه جامعه با در نظر گرفتن شرا یمعن نیصورت هدفمند است؛ به ابه

 پژوهش ینمونه آمار یهاانتخاب شرکت طیقرار گرفتند. شرا لیپژوهش مورد تحل ینمونه آمار یهاعنوان شرکتبه کیستماتیس یحذف

 اند از:عبارت

در بورس اوراق بهادار تهران  1922اسفندماه سال  انیکه حداکثر تا پا ییها، شرکت1923از سال  ازیبا توجه به اطالعات موردن .1

 حذف نشده باشد؛ ادشده،ی یهااز فهرست شرکت 1939سال  انیها تا پاو نام آن اندشدهرفتهیپذ

                                                           

1. George et al, 2111. 
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 شده باشد؛طور فعال در بورس معاملهها بهدر طول دوره موردنظر، سهام آن .2

 باشند؛ مهیو ب یمال یگرواسطه نگ،یهلد ،یگذارهیسرما یهاجزء شرکت یتحت بررس یهاشرکت .9

 .در دسترس باشد. ازیاطالعات موردن .2

 نیفوق، از ب یهاتیشرکت بوده است. بعد از اعمال محدود 223شامل  1939سال  انیتا پا شدهرفتهیپذ یهاتعداد کل شرکت ق،یتحق نیدر ا

  اند.قرارگرفته یصنعت مختلف موردبررس 5شرکت از  29تعداد  ،یشرکت موجود در جامعه آمار 223

 پژوهش  هايیافته -6

 آمار توصيفی  -6-1
نامند. این شده را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار توصیفی میآوریتوان اطالعات جمعها میوسیله آنهایی را که بهطورکلی، روشبه

(. در 1923پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است )آذر و مؤمنی، پردازد و هدف از آن محاسبه نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می

یار، مع های پراکندگی انحرافهای مرکزی هم چون میانگین و میانه و شاخصها با استفاده از شاخصوتحلیل دادهبخش آمار توصیفی، تجزیه

که یطوردهد، بهها را نشان میمتوسط داده مرکزی بوده و ترین شاخصمیانگین، اصلیارتباط . دراینانجام پذیرفته است 2و کشیدگی 1چولگی

ر از گیرد. انحراف معیاصورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میها بر روی یک محور بهاگر داده

ی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن دهد. چولگها را نشان میپارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده

که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، درصورتیهاست. درصورتیداده

کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه  که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود.چولگی منفی و درصورتی

گری و حذف از غربال پس مدل متغیرهای مربوط به وضعیت آمار توصیفی خالصه(. 1931باشد )مؤمنی و قیومی، نسبت به توزیع نرمال می

 .شده است( ارائه1در جدول ) 29SPSSافزار به کمک نرم 9های پرتداده

 ( آمار توصيفی1جدول )

 اندازه

 شرکت

 عمر

 شرکت

 اهرم

 مالی

تأمین مالی 

 برون

 شرکتی

 نسبت

 سود 

 تقسیمی

 هایفرصت

 رشد 

 جریان

 نقدی

 سرمایه

 گذاری
 

 5131٫15   259129٫2   931311٫1   219219٫1   2531٫911   191113٫1   1312121.  353131٫1  میانگین 

 22323٫15   912525٫2   212222٫1   115222٫1   1111/251   155131٫1   223221  925129٫1  میانه 

 33221٫13   391523٫9   322911٫1   29211٫35   211٫1511   291323٫2   92225251  22522٫25  حداکثر 

 11239٫12   313292٫1   112232٫1  - 123323٫1  101111  951213٫1  -221211 - 922525٫1  حداقل 

 339112٫1   231313٫1   219122٫1   393532٫2   9932٫233   251533٫1   5252312.  321313٫5  انحراف معیار 

 231923٫1   132259٫1   132219٫1   91113٫11   32512٫1   235922٫1   293332٫5   313525٫5  چولگی 

 929539٫9   112115٫9   921313٫2   3221٫112   931252٫3   319312٫9   31321٫92   22233٫95  کشیدگی 

 تعداد 115  115  115  115  115  115  115  115 

 مثال:به عنوان 

ترین و کم و بیشترین 925129/1بوده و میانه متغیر برابر با  353131/1برابر با نمونه  گذاریسرمایه، میانگین (1جدول )با توجه به 

باشد  9و  1باشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب می -922525/1و  22522/25آن به ترتیب برابر با  مقدار

 دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.متغیر دارای توزیع نرمال باشد، بنابراین نشان میتا 

                                                           

2. SKEWNESS 

3. KURTOSIS 
ها نسبت به مقادیر دیگر در بین مجموعه ها قرار گرفته و مقادیر آن( مشاهداتی هستند که در فاصله دورتری از سایر دادهoutliersهای پرت )داده .1

ا، کاهش توان آزمون، بر های آماری اثرات نامطلوبی از قبیل افزایش واریانس خطتواند بر تحلیلهای پرت میتر است. دادهتر یا کوچکها بزرگداده

 گیری نماید.ها تصمیمها در جهت حذف آنها و برآورد اریب پارامترها بگذارد و الزم است محقق پس از شناسایی آنهم زدن توریع نرمال داده
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ترین و کم و بیشترین 155131/1بوده و میانه متغیر برابر با  191113/1برابر با نمونه های رشد فرصت، میانگین (1جدول )با توجه به 

باشد  9و  1باشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب می 951213/1و  291323/2آن به ترتیب برابر با  مقدار

 دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.تا متغیر دارای توزیع نرمال باشد، بنابراین نشان می

ترین و کم و بیشترین 223221 بوده و میانه متغیر برابر با  1312121برابر با نمونه  جریان نقدی نمونه، میانگین (1جدول )با توجه به 

باشد  9و  1باشد. بررسی میزان چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب می -221211و  92225251 آن به ترتیب برابر با  مقدار

 ع نرمال نیست.دهد که این متغیر دارای توزیتا متغیر دارای توزیع نرمال باشد، بنابراین نشان می

 وابسته متغير بودن نرمال آزمون -6-2
گردد و این روش بر این فرض منظور تخمین پارامترهای مدل از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده میدر این مطالعه به

رای به تخطی از مفروضات رگرسیون باستوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشند. توزیع غیرنرمال متغیر وابسته منجر 

شود، لذا الزم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق تخمین پارامترها می

 :باشدصورت زیر میر این آزمون بهشود. فرض صفر و فرض مقابل دبررسی می 1برا -آماره جارکیو
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NZH

NZH

 
شود. یر پذیرفته میع متغیبر نرمال بودن توز یمبن 0Hه ی( فرض.<15PROBباشد ) 15/1آماره این آزمون بیشتر از  سطح اهمیتاگر 

 شده است.ارائه( 2جدول ) درزمانی قیمت سهام برای متغیر همنتایج آزمون جارکیو برا 

 جارکيو برا ( آزمون2جدول )

 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت

11111/1  925/5133 برا -آزمون جارکیو  زمانی قیمت سهامهم   

تحقیق نرمال متغیر وابسته باشد، لذا می %5زمانی قیمت سهام سود کمتر از برای متغیر هم ازآنجاکه سطح اهمیت آزمون جارکیو برا

 در این تحقیق استفاده کردیم. 2سازی از تابع تبدیالت جانسوننرمالباشد. لذا در این تحقیق جهت نمی
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Best Transformation Ty pe: SU

Transformation function equals

-0.237613 + 0.428293 *  A sinh( ( X - 0.418542 ) / 0.00520780 )

Probability Plot for  Or iginal Data

Probability Plot for  T ransformed Data

Select a T ransformation

(P-Value = 0.005 means <= 0.005)

Johnson Transformation for INV

 
 زمانی قيمت سهام( تبدیالت جانسون براي متغير هم1نمودار )

حاصل از آزمون که نتایج  باشند؛ما نرمال میمتغیر وابسته دهد سازی حاصل از تبدیالت جانسون نشان میبعد از نرمال  (9جدول )

 کند.سازی نیز همین مطلب را تائید میجارکیو برا بعد از فرایند نرمال

                                                           

2. JARQUE - BERA 
8. JOHNSON 
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 سازي( آزمون جارکيو برا بعد از فرایند نرمال3جدول )

 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت

131666/1  913369/1 برا -آزمون جارکیو  زمانی قیمت سهامهم   

 )خطاها( هاماندهيباق انسیوار یآزمون همسان 6-3

یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی این است که تمامی جمالت پسماند دارای واریانس برابر هستند. در عمل 

ها به دالیل مختلفی از قبیل شکل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، شکست ساختاری این فرض چندان صادق نیست و در بسیاری از نمونه

هایی از قبیل آزمون وایت، جامعه آماری، یادگیری در طی زمان و... شاهد پدیده واریانس ناهمسانی هستیم. برای بررسی این مشکل آزموندر 

پاگان -آزمون بروش .شده استپاگان توسط اقتصاددانان مختلف معرفی-کوانت و آزمون بروش-آزمون پارک، آزمون گلجسر، آزمون گولدفلد

یون آمده از رگرسدستشود و وابستگی واریانس جمالت پسماند بههای رگرسیون خطی استفاده مین واریانس ناهمسانی در مدلمنظور آزمودبه

های مورداستفاده در این زمینه است و توسط ترین آزمونکند. این آزمون از سادهدهنده مدل، بررسی میخطی را به مقادیر متغیرهای توضیح

باشد، فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی  15/1سطح اهمیت این آزمون اگر بیشتر از  شده است.معرفی 1313در سال  آقایان بروش و پاگان

 .باشدمشکل ناهمسانی واریانس نمی توان گفت مدل دارایواریانس رد شده و می

 جمله خطا انسیحاصل از آزمون ثابت بودن وار جینتا( 4جدول )

 احتمال مقدار آماره نوع آماره 

 F 293312/1 3211/1آماره  مدل اول

 F 931333/1 9639/1آماره  مدل دوم

 آزمون مانایی متغيرهاي پژوهش 6-4

الزم است که قبل از تخمین مدل، مانایی متغیرهای آن موردبررسی قرار بگیرد. یک متغیر، وقتی ماناست که میانگین، واریانس و 

طورکلی اگر مبدأ زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کوواریانس تغییری بماند. بهکوواریانس آن در طول زمان ثابت باقی 

 اشد:بصورت زیر میهای مربوط به مانایی متغیرها بهنکند، در آن صورت متغیرماناست و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود. فرضیه

𝐻1: متغیر ناماناست  

𝐻1:متغیر ماناست 

تواند بررسی شود. متغیرهایی که احتمال حاصل می "روی تفاضل دوم "و "روی تفاضل اول"، "در سطح"مانایی متغیرها در سه حالت 

باشد،  %5که بیشتر از باشد فرضیه صفر در مورد آن رد شده و آن متغیر در سطح ماناست درصورتیمی %5کمتر از  "در سطح "از آزمون آنها 

 %5 کمتر از value-pچون مقدار  1«لوین، لین و چو»( درج گردیده است. بر اساس آزمون 3-2یج آزمون مانایی در جدول )نامانا است. نتا

اند پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش بوده 2بوده است، همه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی در سطح پایا

 های مختلف ثابت بوده است.متغیرها بین سالدر طول زمان و کوواریانس 

 

 ( آزمون مانایی5جدول )

 متغيرها
 لوین، لين و چو

 نتایج
 احتمال آماره

 مانا 1111/1 1/32119- گذاریسرمایه

-39253/3 نسبت سود تقسیمی  1111/1  مانا 

-9532/15 تأمین مالی برون شرکتی  مانا 1111/1 

 مانا 1111/1 21/1213- های رشدفرصت

                                                           
1. Levin, Lin & Chu 
2. Stationarity 
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-193/122 جریان نقدی  مانا 1111 
-29292/3 اندازه شرکت  مانا 1111/1 

-21321/1 عمر شرکت  مانا 1111/1 

-92253/2 اهرم مالی  مانا 1111/1 

  هاسمن و چاو آزمون 6-5

شده است. لیمر استفاده Fها الزم است که روش تخمین )تلفیقی یا تابلویی( مشخص گردد. برای این منظور از آزمون قبل از تخمین مدل

ها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی دیگر آماره آزمون آنعبارتیباشد یا به %5ها بیشتر از برای مشاهداتی که احتمال آزمون آن

شود. روش تابلویی ه میاست، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاد %5ها کمتر از شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آناستفاده می

تواند انجام گیرد. برای تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود از آزمون می "اثرات ثابت "و  "اثرات تصادفی "خود با استفاده از دو مدل 

ها تمال آزمون آناست از مدل اثرات ثابت و مشاهداتی که اح %5ها کمتر از هاسمن استفاده گردیده است. مشاهداتی که احتمال آزمون آن

 .شده استاست از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده %5بیشتر از 

 ( آزمون چاو و هاسمن6جدول )

 نوع آزمون P-Value درجه آزادي مقدار آماره آماره آزمون 

F 255123/2 چاو مدل اول  39/13  1122/1  روش تابلویی 

2 هاسمن  333115/5  2 1513/1  اثرات تصادفی 

F 223211/1 چاو مدل دوم  29/13  1112/1  روش تلفیقی 

2 هاسمن  532122/13  12 1353/1  اثرات تصادفی 

 تخمين مدل اول 6-6

زیر  صورتو فرضیه آماری آن به باشدگذاری میهای نقدی و نوسانات سرمایههدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی رابطه بین جریان

 شود:تعریف می

1Hها رابطه معناداری وجود ندارد.گذاری شرکتهای نقدی و نوسانات سرمایه: بین جریان 

1Hها رابطه معناداری وجود دارد.گذاری شرکتهای نقدی و نوسانات سرمایه: بین جریان 

 که ضریبشود و درصورتینل برآورد میهای پاصورت داده( به1این فرضیه با استفاده از مدل )
1 دار باشد معنی %35در سطح اطمینان

 مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

, 0 1 , 2 , ,       i t i t i t i tINV CFLOW Q  

( تحقیق با 1چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیک، مدل )های چاو و هاسمن و همبا توجه به نتایج حاصل از آزمون

شده است. شکل برآورد شده ( ارائه1شود. نتایج برآورد مدل در جدول )صورت اثرات تصادفی برآورد میهای پانل و بهاستفاده از روش داده

 صورت زیر خواهد بود:به EVIEWS3افزار از نرم مدل با استفاده

 ( تخمین مدل اول پژوهش7جدول )

 گذاریمتغیر وابسته: سرمایه

 شرکت -سال  115تعداد مشاهدات: 

 نتیجه احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

C -1/511959 1/ 123513  -2/112219 1/ 9131  منفی 

/1 2/221351 1/211333 1/233951 فرصت رشد 2131  مثبت 

1/13E جریانات نقدی 12-  1/12E 12-  معنیبی 1/5113 1/322119 

/1 ضریب تعیین 522121  
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/1 شدهضریب تعین تعدیل 952111  

 1/512211 واتسون-دوربین

/F 9آماره  222331  

/1 داریسطح معنی 23311  

 %35( با اطمینان 12331/1باشد )تر میکوچک 15/1از  Fدار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

درصد از متغیر وابسته توسط متغیرهای واردشده در  25/9شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که دار بودن کل مدل تأیید میمعنی

(، ازآنجایی ضریب احتمال جریانات نقدی بیشتر از 1شده در جدول )داری ضرایب با توجه نتایج ارائهدر بررسی معنی گردد.مدل تبیین می

توان گفت بین جریانات نقدی و گذاری رد شده و نمیداری بین جریانات نقدی و سرمایهباشد، درنتیجه وجود رابطه معنیمی 15/1

 گذاریتوان گفت بین جریانات نقدی و سرمایهتحقیق مورد تأیید قرارگرفته و می 1Hدارد. لذا فرضیه داری وجود گذاری رابطه معنیسرمایه

 ندارد. رابطه معناداری وجود

 تخمين مدل دوم 6-7

باشد و گذاری مینوسانات سرمایههای نقدی ناشی از هدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی تأثیر تأمین مالی برون شرکتی بر جریان

 شود:صورت زیر تعریف میفرضیه آماری آن به

1Hگذاری تأثیر معناداری ندارد.های نقدی ناشی از نوسانات سرمایه: تأمین مالی برون شرکتی بر جریان 

1Hارد.گذاری تأثیر معناداری دهای نقدی ناشی از نوسانات سرمایه: تأمین مالی برون شرکتی بر جریان 

دار باشد معنی %35در سطح اطمینان  3که ضریبشود و درصورتیصورت روش تلفیقی برآورد می( به2این فرضیه با استفاده از مدل )

 مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

, 0 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , ,

9 , , 10 , , 11 , , 12 , , ,

         

    

         

        

i t i t i t i t i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t i t i t i t i t

INV CFLOW Q IE Size Age DPS Lev CFLOW IE

CFLOW Size CFLOW Age CFLOW DPS CFLOW Lev
 

( تحقیق با 2چنین نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیک، مدل )های چاو و هاسمن و همبا توجه به نتایج حاصل از آزمون

شده است. شکل برآورد شده ارائه 2شود. نتایج برآورد مدل در جدول صورت اثرات تصادفی برآورد میهای تلفیقی و بهاستفاده از روش داده

 صورت زیر خواهد بود:به EVIEWS3افزار از نرم مدل با استفاده

 ( تخمین مدل دوم پژوهش8جدول )

 گذاریمتغیر وابسته: سرمایه

 شرکت -سال  115تعداد مشاهدات: 

 نتیجه احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

C 1/122135 1/ 252211  1/115152 1/ 3121  معنیبی 

 معنیبی 1/5192 1/311239 1/299315 1/153325 فرصت رشد

-123595/1 شرکتی تأمین مالی برون   1/ 335211  -2/335312 1/ 9211  منفی 

/1 9/991951 1/521129 1/393219 گذاران نهادیدرصد سرمایه 1211  مثبت 

-932191/1 اندازه شرکت  1/ 131291  -2/351552 1111/1  منفی 

/1 2/192192 1/225219 1/222325 عمر شرکت 9231  مثبت 

/1 نسبت سود تقسیمی 123511  1/ 932111  9/222113 1/ 1111  مثبت 

/1 2/522222 1/221252 1/191132 اهرم مالی 1191  مثبت 

95/2 جریان نقدی E 13-  51/2 E 11-  2/129122 1/ 1211  مثبت 

-11/2 جریان نقدی * اهرم مالی E 11-  33/2 E 11-  1-  معنیبی 1/2992 125133/

-31/1 شرکتجریان نقدی * اندازه  E 12-  12/5 E 12-  معنیبی 1/1923 1/513193- 

-13/2 جریان نقدی * عمر شرکت E 11-  53/1 E 11-  -1/ 195323  معنیبی 1/1113 



 22-93، ص 1935 شهریور،  2، جلد 15علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 2113-2122 

   http://www.joih.ir  
 

 

02 
 

-25/9 جریان نقدی * نسبت سود تقسیمی E 11-  15/2 E 11-  -1/321213 1/ 3521  معنیبی 

 1/912511 ضریب تعیین

 1/911332 شدهضریب تعین تعدیل

 1/115123 واتسون-دوربین

/F 5آماره  312111  

/1 داریسطح معنی 111111  

دار بودن کل معنی %35باشد با اطمینان تر میکوچک 15/1از  Fدار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

گذاری توسط متغیرهای واردشده در مدل درصد از متغیر سرمایه 1332/91شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که مدل تأیید می

ی ضریب احتمال برای ضریب تأمین مالی برون ، ازآنجای2شده در جدول داری ضرایب با توجه نتایج ارائهگردد. در بررسی معنیتبیین می

ین توان گفت بگذاری رد شده و نمیداری بین تأمین مالی برون شرکتی و سرمایهباشد، درنتیجه وجود رابطه معنیمی 15/1شرکتی بیشتر از 

توان گفت بین تحقیق مورد تأیید قرارگرفته و می 1Hداری وجود دارد. لذا فرضیه گذاری رابطه معنیتأمین مالی برون شرکتی و سرمایه

 ندارد. گذاری رابطه معناداری وجودتأمین مالی برون شرکتی و سرمایه

 بحث و نتيجه گيري -7

 یهادر شرکت یگذارهیاز نوسانات سرما یناش ینقد یهاانیبر جر یسازمانبرون یمال نیروش تأم ریتاث بررسی به پژوهش این در

 آوریجمع برای که. گیرد دربرمی را 1939 تا 1923 هایسال بین فاصله نیز زمانی قلمرو. باشدمی در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ

. است شدهاستفاده آن همراه هاییادداشت و مالی هایصورت از آماری اطالعات آوریجمع برای و ایکتابخانه روش از پژوهش نظری مبانی

که نتایج  .است استفاده Excel و EVIEWS3 افزارنرم از وتحلیلتجزیه جهت و بوده پانل هایداده روش تحقیق این در وتحلیلتجزیه روش

 حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد:

 %35( با اطمینان 12331/1باشد )تر میکوچک 15/1از  Fبه اینکه مقدار احتمال آماره و با توجه   fبر اساس آماره  اول هیدر فرض

درصد از متغیر وابسته توسط متغیرهای  25/9ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که همچنین شود. دار بودن کل مدل تأیید میمعنی

 15/1بیشتر از و  5113/1داری ضرایب ازآنجایی ضریب احتمال جریانات نقدی بررسی معنی همچنین گردد. واردشده در مدل تبیین می

اری ذگتوان گفت بین جریانات نقدی و سرمایهگذاری رد شده و نمیداری بین جریانات نقدی و سرمایهباشد، درنتیجه وجود رابطه معنیمی

گذاری و جریان نقدی مورد تائید قرار نگرفت. این داری بین سرمایهدر فرضیه اول پژوهش رابطه معنیداری وجود دارد.  بنابراین رابطه معنی

( در پژوهش خود دریافتند 2112( نیست. فرس و همکاران )2113(، هواکیمین)2112های پژوهش فرس و همکاران )جه سازگار با یافتهنتی

عنوان عاملی تأثیرگذار در تواند بههای نقدی مثبت میگذاری رابطه منفی با یکدیگر نداشته و سطوح جریانهای نقدی و سرمایهجریان

های بت به جریانای نس( در پژوهش خود دریافت مخارج سرمایه2113گذاری تلقی گردد. هواکیمین)دی سرمایههای جریان نقحساسیت

 .نقدی حساس هستند

دار معنی %35باشد با اطمینان تر میکوچک 15/1از  Fاینکه مقدار احتمال آماره  و با توجه به   fهمچنین در فرضیه دوم بر اساس آماره 

گذاری توسط متغیرهای درصد از متغیر سرمایه 1332/91ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که همچنین  شود.می بودن کل مدل تأیید

، ازآنجایی ضریب احتمال برای 2شده در جدول داری ضرایب با توجه نتایج ارائهدر بررسی معنیهمچنین گردد. واردشده در مدل تبیین می

گذاری رد داری بین تأمین مالی برون شرکتی و سرمایهباشد، درنتیجه وجود رابطه معنیمی 15/1از ضریب تأمین مالی برون شرکتی بیشتر 

های پژوهش سازگار با یافتهنتایج این فرضیه  داری وجود دارد. گذاری رابطه معنیتوان گفت بین تأمین مالی برون شرکتی و سرمایهشده و نمی

( نیست. 1922( و کریمی و صادقی)1922نژاد) ( و کاشانی پور و نقی1923پور و همکاران) کاشانی(، 2112مشابه صورت گرفته توسط ناتالی)

های دارای محدودیت مالی بیشتر از های نقدی، برای شرکتگذاری به جریان( در پژوهش خود دریافت حساسیت سرمایه2112ناتالی)

های با محدودیت مالی نسبت به شرکت ( در پژوهش ایشان دریافتند1923پور و همکاران) های بدون محدودیت مالی است. کاشانیشرکت

( در پژوهشی 1922های نقدی باالتری برخوردارند. کریمی و صادقی)گذاری به جریانهای بدون محدودیت مالی از حساسیت سرمایهشرکت

های محدودیت های نقدی وجود دارد و با افزایشریانگذاری نسبت به جدار و مثبتی بین اندازه شرکت و حساسیت سرمایهدریافتند رابطه معنی

  های نقدی نیز در حال افزایش است.گذاری نسبت به جریانمالی خارجی، حساسیت سرمایه
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