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عضو بورس اوراق بهادار تهران

چشم انداز حسابداری و مديريت (دوره دوم)

بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکتهای بیمه

چکیده

واژه سرمايه در گردش به سرمايهگذاری سازمان در دارايیهای جاری ،بدهیهای جاری ،وجوه نقد ،اوراق بهادار کوتاهمدت،
حسابهای دريافتنی و موجودی کاال مربوط میشود و مديريت سرمايه در گردش نيز عبارت است از تعيين حجم و ترکيب
منابع و مصارف سرمايه در گردش بهنحویکه ثروت سهامداران افزايش يابد .هدف اين تحقيق ،بررسی تأثير دوره اهرم مالی
بر مديريت سرمايه در گردش شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران میباشد .به اين منظور ،از اطالعات  11شرکت
بيمهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بين  1931الی  1931مورد بررسی قرار گرفت .درنهايت بهمنظور بررسی
فرضيه تحقيق حاضر از مدل رگرسيونی و درنهايت برای برآورد مدل جهت رد يا پذيرش فرضيه تحقيق از نرمافزار Eviews
نسخه  3استفاده گرديده شد .نتايج حاصل از آزمون فرضيهی تحقيق بيانگر اين است که اهرم مالی بر مديريت سرمايه در
گردش شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثير معکوس و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :اهرم مالی ،سرمايه در گردش ،شرکتهای بيمه.

مقدمه
امروزه با گسترش سطح کيفی فعاليتها و همچنين توسعه گستره امور اقتصادی ،تصميمهای مالی ازجمله مسائل پيچيدهای
است که در راستای کسب بهترين بازده و مطلوبيت در بهترين شرايط به وجود میآيد .در عمل ،تمامی بنگاههای انتفاعی
میکوشند ثروت خود را افزايش دهند و برای اين منظور بايد بهترين ترکيب دارايیها و ساختار سرمايه مشخص شود .در راه
تعيين ساختار مطلوب سرمايه با مفهوم اهرم مواجه میشويم .مفهوم اهرم از ايده اهرم در فيزيك گرفتهشده است که با انجام
کار نهايی با بهکارگيری نسبی نيروی انسانی به کار گرفتهشده در محيطهای مالی و اقتصادی مرتبط است .اهرم نتيجه
استفاده از دارايیها و وجوهی است که هزينه ثابت در جهت افزايش ثروت سهامداران ايجاد میکند (ستايش و جماليانپور،
.)1911
مفهوم اهرم مالی يکی از مهمترين مفاهيم مالی است و استفاده و جايگاه ويژهای در ساختار سرمايه دارد .اهرم مالی نسبت
بدهی به سهام را در بافت سرمايه شرکت نشان میدهد و هرچه ميزان بدهی در ساختار سرمايه بيشتر باشد اهرم مالی باالتر
خواهد بود .افزايش ثروت سهامداران از محل اهرم ناشی از بدهیها ،يکی از مسائلی است که بايد هنگام تأمين مالی مدنظر
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مديران شرکتها قرار داشته باشد .متخصصان امور مالی در پی دست يافتن به ترکيب بهينه سرمايه هستند تا ارزش شرکت و
بهتبع آن ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند (قربانی.)1931 ،
يکی از مهمترين بحثهای مديريت يك واحد انتفاعی ،مديريت سرمايه در گردش آن واحد انتفاعی است که نقش
قابلتوجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ايفا میکند .به زبان ديگر ،مديريت سرمايه در گردش يکی از وظايف مهم مدير
مالی ،که نقش مهمی در دستيابی به اهداف ،سياستها و موفقيتهای سازمانی دارد .وقتی تصميمهايی درزمينه مديريت مالی
و بهخصوص مديريت سرمايه در گردش اتخاذ میشود ،سطح آن در شرکت تعيين میشود و بررسی نظری مدير مالی در
رابطه با افزايش ارزش کلی شرکت انجام میگيرد .برای مديريت سرمايه در گردش کارا و مؤثر در يك شرکت ،پيشبينی و
تأمين وجه نقد موردنياز شرکت بهعنوان يك هدف است .بهطورکلی ،مديريت سرمايه در گردش بدين معنی است که
موجودی کاال ،حسابهای دريافتنی و موجودینقد در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورتحسابهای
کوتاهمدت و تعهدات جاری مناسب و کافی باشند .با استفاده از سرمايه در گردش خالص میتواند توانايی مالی شرکت را در
مقابل بازپرداخت بدهیهای کوتاهمدت پيشبينی نمود (کابالرو و همکاران.)2113 ،1
با توجه به مطالب مطروحه فوق ،چالش يا پرسش اصلی سؤال که در پی پاسخگويی به آن هستيم اين است که اهرم مالی بر
مديريت سرمايه در گردش شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران چه تأثيری دارد؟ که در اين راستا ،به بيان اهميت
و ضرورت تحقيق پرداخته و فرضيه تحقيق تدوين میگردد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
وجود اهرم مالی ،نشاندهنده اين مطلب است که يك مقدار تغيير در سود عملياتی (سود قبل از کسر بهره و ماليات) نتيجه
بالنسبه بزرگتری در سود هر سهم شرکت ايجاد خواهد کرد .بنابراين باوجود هزينههای ثابت مالی ،تغيير يك درصد در سود
عمليات ،موجب تغيير بيش از يك درصد در سود هر سهم شرکت خواهد شد .به معيار سنجش اين اثر ،معموالً درجه اهرم مالی
اطالق میشود .همانگونه که واژه اهرم اشاره دارد ،شرکتی که اهرم بااليی دارد ،بهطور غيرمتناسبی توانايیاش در کسب سود
افزايش میيابد ،که اين موضوع به اين دليل رخ میدهد که شرکت افزايش سرمايه از طريق تأمين مالی بدهی با نرخ بهره
ثابت را بهجای تأمين مالی از طريق سرمايه (انتشار سهام) انتخاب کرده است (داور.)2112 ،
همچنين بايد اشاره کرد که ،سرمايه در گردش از اقالم مهم دارائیهای واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی میشود که در
تصميمات مالی نقش قابلتوجهی دارد .توسعه کمی و کيفی فعاليتهای تجاری ،توسعه کمی و کيفی قلمرو مديريت مالی را
به دنبال داشته است و بهتبع آن مديريت مالی را پيچيده نموده است .تداوم فعاليتهای بنگاههای اقتصادی تا ميزان زيادی به
مديريت منابع کوتاهمدت آن بستگی دارد ،زيرا فعاليتهای عملياتی در يك دوره عادی که معموالً ساالنه است به شناخت
سرمايه در گردش و مديريت مطلوب آن مربوط میشود بطوريکه از اين طريق ،نتايج مورد انتظار تحقق يابد و امکان تداوم
فعاليت در بلندمدت فراهم شود اهميت سرمايه در گردش از اين حقيقت نشأت میگيرد که سطوح سرمايه در گردش ،بر روی
سودآوری و سطح ريسکی که شرکت میتواند متحمل شود و درنهايت بر ارزش شرکت مؤثر است .بحرانهای نقدينگی اخير
اهميت مديريت و کنترل سرمايه در گردش را پررنگتر میکند .مديران برای رسيدن به سرمايه در گردش بهينه بايد بده
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بستان بين بيشينهسازی سودآوری و نقدينگی را کنترل کنند .از يك مديريت سرمايه در گردش بهينه انتظار میرود که
بهصورت مثبت برای شرکت ايجاد ارزش کند (فتحی و توکلی.)1911 ،
حاال بابيان مطالب فوق نياز به يك تحقيقی که بررسی تأثير اهرم مالی بر مديريت سرمايه در گردش شرکتهای بيمه عضو
بورس اوراق بهادار تهران را نمايان کند قابليت ضرورت و اهميت میباشد .ليکن انتظار میرود نتايج و يافتههای تحقيق
پژوهش پيشين را پوشش داده و موجب بهبود و شفاف شدن هر چه بيشتر موضوع برای مخاطبين و استفادهکنندگان و
سرمايهگذاران و ...گردد.
با اشاره به مبانی نظری پيرامون تحقيق ،حال به دنبال مرور بر چند پيشينه تحقيق مشابه داخلی و خارجی صورت گرفتهشده
در راستای موضوع تحقيق به شرح زير میباشيم:
 پيشينه تحقيقات داخلی
جعفریدهکردی ( )1933نقش واسطهای اهرم مالی در تأثير محافظهکاری در حسابداری بر فرصتهای سرمايهگذاری
شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1911تا  1932را مورد بررسی قرار داد .نتايج نشان داد که
محافظهکاری در حسابداری بر اهرم مالی شرکت تأثير مثبت و معنیداری دارد و همچنين اهرم مالی شرکت بر فرصتهای
سرمايهگذاری تأثير منفی و معنیداری دارد .برای بررسی نقش واسطهای اهرم مالی در تأثير محافظهکاری در حسابداری بر
فرصتهای سرمايهگذاری شرکتها از روش رگرسيون چندگانه ،روش بارون و کنی ،استفاده گرديد .نتايج حاصل از آزمون
فرضيهها نشان داد که اهرم مالی در تأثير محافظهکاری در حسابداری بر فرصتهای سرمايهگذاری شرکتهای پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران ،نقش واسطهای نسبی دارد .بهعبارتديگر حدود  22درصد تأثير محافظهکاری در حسابداری بر
فرصتهای سرمايهگذاری از طريق اهرم مالی (تأثير غيرمستقيم يا واسطهای) و حدود  31درصد تأثير محافظهکاری در
حسابداری بر فرصتهای سرمايهگذاری مستقيم است.
ارضا و صيفی ( )1933در تحقيقی به تأثير مديريت سرمايه در گردش بر کارايی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .آنان ابتدا کارايی شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در ايران در طی سالهای  1932-1931به
لحاظ تکنيکی و با استفاده از تحليل پوششی دادهها که يکی از ابزارهای کارآمد است را با رويکرد پنجرهای محاسبه کردند؛
عالوه بر اين روند کارايی را نيز به لحاظ افزايش يا کاهش کارايی در شرکتها در طول زمان مورد بررسی قرار دادند .سپس با
استفاده رگرسيون گشتاورهای تعميميافته ( )GMMبه بررسی تأثير مديريت سرمايه در گردش بر کارايی شرکتها پرداخته و
نتايج نشان میدهد که دوره وصول مطالبات دارای تأثير معنیدار و منفی بر کارايی است و رشد فروش و نسبت جاری نيز
دارای تأثير معنیدار بر کارايی هستند ،ضمن اينکه اين تأثير مثبت است.
قربانی و وديعینوقابی ( )1933تحقيقی با عنوان شواهدی از تأثير جريانهای نقدی غيرعملياتی بر سياست مديريت سرمايه در
گردش و پيامدهای اقتصادسنجی آن در مدلهای تعهدی انجام دادند .در اين تحقيق ،با استفاده از يك نمونه شامل 2122
مشاهده از دادههای ساالنه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره  1911تا  ،1932شواهدی ارائه میشود که
ورود يا خروج جريانهای نقدی غيرعملياتی عمده ،که با رخدادهای شرکتی مانند عرضه عمومی اوليه يا رخدادهای تأمين مالی
و سرمايهگذاری همبسته است ،احتماالً به دليل تأثير بر درجه تحمل ريسك ،باعث تغيير در سياست مديريت سرمايه در گردش
و متعاقباً افزايش يا کاهش در ميزان سرمايهگذاری در سرمايه در گردش میشود يافته فوق میتواند نشان دهد که احتماالً بين
خطای اندازهگيری سنجه اقالم تعهدی غيرعادی و متغيرهای جداکننده يك همبستگی وجود دارد و لذا نتايج اين تحقيقات،
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در صورت عدم کنترل اين همبستگی ،دارای تورش است .اين تحقيق ،ضرورت کنترل تأثير جريانهای نقدی غيرعملياتی بر
تغيير سياست مديريت سرمايه در گردش را در تحقيقات کشف مديريت سود ،بهويژه حول رخدادهای شرکتی ،برجسته
میکند.
 پيشينه تحقيقات خارجی
احمدبشير و همکاران )2113( 2تأثيرات ويژگیهای حاکميت شرکتی بر کارايی مديريت سرمايه در گردش در شرکتهای
پاکستان را بررسی کردند .در مجموع  21شرکت ذکرشده در بورس اوراق بهادار پاکستان برای مدت  2سال انتخاب شدند که
منجر به مجموع  211مشاهده میشود .چرخه تبديل وجه نقد و نسبت جاری ،عوامل اندازهگيری اصلی از کارايی مديريت
سرمايه در گردش است .نتايج نشان میدهد که ويژگیهای حکمرانی تأثير قابلتوجهی بر کارايی مديريت سرمايه در گردش
دارند.
9
ابوزيد ( )2111به بررسی مديريت سرمايه در گردش و عملکرد شرکتها در بازارهای در حال ظهور ،در کشور اردن پرداخت.
در اين پژوهش دادههای سالهای  2111تا  2111تجزيه و تحليل شد چرخه تبديل نقدی و همچنين اجزای آن بهعنوان
مهارتهای مديريت سرمايه استفاده بهحساب میآيد اين مطالعه نشان داد که سودآوری مثبت بعد از چرخه تبديل وجه نقد قرار
داشته و شرکتهای سودآور کمتر انگيزه برای مديريت سرمايه در گردش دارند.
داور )2112( 2در مطالعۀ خود تحت عنوان رابطه بين اهرم مالی و عملکرد شرکت در بورس را با استفاده از رگرسيون دادههای
ترکيبی مورد -اوراق بهادار هند ،برای سالهای  2119تا  2112بررسی قرار داد .نتايج پژوهش وی نشان داد که اهرم مالی اثر
منفی بر عملکرد شرکت دارد.
فرضیه تحقیق
فرضيه تحقيق حاضر را میتوان به شرح زير بيان کرد:
اهرم مالی بر مديريت سرمايه در گردش شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداری دارد.
روش اجرای تحقیق
اين تحقيق بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده ،هدف اصلی آن تعيين وجود ،ميزان و نوع رابطه بين متغيرهای مورد آزمون
است .روش پژوهش بهصورت کتابخانهای و گرداوری دادهها روش اسناد کاوی استفاده میشود .طرح پژوهش اين تحقيق از
نوع نيمه تجربی و با استفاده از رويکرد پس رويدادی (از طريق اطالعات گذشته) است .از طرف ديگر ،پژوهش حاضر از نوع
تحقيقات توصيفی -همبستگی است .بر اساس ماهيت دادهها ،از نوع تحقيق کمی بهحساب میآيد .بهمنظور بررسی
فرضيههای پژوهش و با توجه به ماهيت اطالعات و دادههای پژوهش که مبتنی بر اطالعات کمی و واقعی گذشته است.
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جامعه آماری تحقیق
جامعهی آماری اين پژوهش تمامی شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده و ازنظر زمانی شامل  3سال از سال
 1931تا سال  1931است .همچنين ،برای تعيين نمونه مورد مطالعه ،شرکتهای بيمه عضو بورس از جامعهی آماری ياد شده
انتخاب شدهاند که شرايط زيرا دارا میباشند:
 .1پايان سال مالی آنها  23اسفندماه باشد.
 .2بين سالهای  1931تا  1931سال مالی نداشته باشد.
 .9اطالعات و دادههای موردنياز در دسترس باشد.
 .2سهام آنها در تاريخ موردنظر مورد معامله قرارگرفته شود.
حال با توجه به شرايط فوق نمونه نهايی شامل  11شرکت بيمه عضو بورس انتخاب شد.
روش گردآوری اطالعات
اين پژوهش از لحاظ طبقهبندی پژوهش برمبنای هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طبقهبندی برحسب روش ،از نوع
توصيفی است .همچنين اين تحقيق به لحاظ گردآوری دادههای تحقيق ،توصيفی رگرسيونی مبتنی بر اطالعات واقعی مندرج
در صورتهای مالی شرکتها و به لحاظ استدالل از نوع قياسی -استقرايی محسوب میشود .برای جمعآوری مبانی نظری و
ادبيات موضوع پژوهش از روش کتابخانهای و برای جمعآوری دادههای موردنياز جهت تجزيه و تحليل و آزمون فرضيهها از
روش اسناد کاوی استفاده گرديده است .دادههای موردنياز از بانك اطالعاتی تدبير پرداز ،رهآورد نوين ،سايت اينترنتی مديريت
پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار ،سايت اينترنتی بورس اوراق بهادار تهران و سايت اطالعات
بورس و اوراق بهادار جمعآوریشده است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
پس از آن که دادهها از نمونههای جامعه آماری جمعآوری شد ،مرحله بعد آن است که دادهها جهت آزمون فرضيهها تحليل
شود .فرايند تجزيه و تحليل دادهها يك فرايند چندمرحلهای است که طی آن دادههای جمعآوریشده خالصه ،کدبندی،
بستهبندی و درنهايت پردازش میشوند تا زمينه اجرای تحليلها و انجام آزمون فراهم گردد .در اين بخش با توجه به حجم
وسيع دادهها و ضرورت پردازش آنها برای برآورد آمارهای توصيفی و پارامترهای مدل تحقيق و تجزيه و تحليل و استنباط
آماری از نرمافزارهای  Eviewsو  Excelاستفادهشده است .به اين منظور ،برای پردازش ،دستهبندی و آماده نمودن متغيرها و
ورود به نرمافزارهای  Eviewsاز نرمافزار تخصصی  Excelاستفاده شده است و درنهايت برای برآورد مدل تحقيق از نرمافزار
 Eviewsاستفاده گرديده است.
متغیرهای تحقیق
 متغير وابسته
در اين تحقيق متغير وابسته سرمايه در گردش ( )CCCمیباشد که برای سنجش مديريت سرمايه در گردش از معيار چرخه
تبديل وجه نقد استفاده میشود .چرخه تبديل وجه نقد ،مدتزمان بين پرداختهای نقدی برای خريد مواد خام و وصول
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مربوط به فروش کاال است که بهعنوان معيار جامعی از مديريت سرمايه در گردش در نظر گرفته میشود .چرخه تبديل
وجهنقد بزرگتر نشاندهنده زمان بيشتر بين خروج وجه نقد از شرکت و بازيافت آن است .از اين معيار در تحقيقات مشابه
همچون؛ کابايرو و همکاران ،)2113( 2رستمی و همکاران ( )1939استفادهشده است که فرمول مربوط به آن به شرح زير
است.
حساب دريافتنی
فروش

=RCP

 متغير مستقل:
اهرم مالی ( :)LEVبه معنای وجود هزينههای ثابت در ميان هزينههای شرکت است .اهرم مالی ميزان استفاده از بدهی برای
تأمين مالی دارايیها را نشان میدهد در اين تحقيق برای سنجش اهرم مالی شرکت از تقسيم جمع کل بدهی بر کل دارايی
استفاده میشود که در اکثر تحقيقات ازجمله؛ اوتکارش و همکاران ( )2112اين مدل استفاده میشود.
 متغيرهای کنترلی:
اندازه شرکت ( :)SIZEدر اين تحقيق ،اندازه شرکت ،توسط محاسبه لگاريتم از کل دارايیهای هر شرکت ،محاسبه میشود.
رشد شرکت ( :)Growthنسبت فروش سال جاری منهای سال قبل به سال قبل تعريف میشود.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
ویژگیهای توصیفی دادهها
در جدول  1آمارههای توصيفی مربوط به متغيرهای تحقيق نشان داده شده است .الزم به ذکر است که دادههای تحقيق مربوط
به دوره  3ساله ،از  1931تا  1931برای  11شرکت بهصورت ساالنه استخراج شده است.
جدول ( :)8آمار توصیفی

متغير

نماد

ميانگين

ميانه

حداقل

حداکثر

چولگی

کشيدگی

انحراف معيار

مديريت سرمايه در گردش
اهرم مالی
اندازه شرکت
رشد شرکت

CCCit
LEVit
SIZEit
Growth it

21.1111
0.98
23.19
0.1663

29.191
0.92
32.19
0.2436

-19.3232
0.36
12.03
-13.32

91.21322
0.98
92.11
21.11

6.04
-3.24
-0.54
- 19.1

11.9
75.4
22.2
13.9

21.1122
0.09
1.32
4.67

Caballero, J
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آزمون ایستایی
پيش از برآورد مدل در مطالعاتی که با دادههای پانلی (مقطعی و سری زمانی) مربوط هستند بايد ايستايی (ثابت بودن توزيع
متغير در طول زمان) متغيرهای مورد مطالعه بررسی شوند زيرا درصورتیکه متغيرها ايستا نباشد ،باعث به وجود آمدن رگرسيون
کاذب میشوند .برای تعيين ايستايی ( مانايی) 1متغيرهای مدل از آزمونهای ريشه واحد در دادههای تابلويی استفاده میشود.
پايايی متغيرها به معنی ثابت بودن ميانگين و واريانس متغيرها در طول زمان و کوواريانس متغيرها بين سالهای مختلف است.
طبق نظر گجراتی در اقتصادسنجی چنانچه تعداد مقاطع يا شرکتها خيلی بيشتر از مقطع زمانی باشد نيازی به مانا کردن يا
پايايی دادهها نداريم .در اين تحقيق از آزمون لوين ،لين و چو برای آزمودن مانايی متغيرها استفادهشده است .با توجه به اينکه
سطح معنیداری بهدستآمده برای آزمون لوين ،لين وچو برای همه متغيرها کمتر از سطح خطای  1012میباشد ،میتوان
نتيجه گرفت که متغيرهای تحقيق در سطح مانا میباشند .بنابراين با توجه به مانا بودن متغيرها در تحليل رگرسيونی مشکل
ايجاد شدن رگرسيون کاذب وجود نخواهد داشت.

متغير
مديريت سرمايه در گردش
اهرم مالی
اندازه شرکت
رشد شرکت

جدول ( :)2آزمون مانایی لوین ،لین و چو
آزمون لوين ،لين و چو
سطح معنیداری
مقدار آماره
101119
10139
CCCit
101112
120293
LEVit
101112
-19012
SIZEit
101193
12103
Growth it

نتيجه آزمون
مانا (ايستا)
مانا (ايستا)
مانا (ايستا)
مانا (ايستا)

آزمون فروض کالسیک رگرسیون
از مفروضات ديگر رگرسيون خطی ،يکسان بودن واريانس جمالت خطا در دورههای مختلف است .نقض اين فرض ،مشکلی
به نام ناهمسانی واريانس ايجاد میکند .يکی از مفروضات مدل رگرسيونی خطی کالسيك وجود همسانی واريانس جمالت
اختالل میباشد .اما بهطور متعارف در دادههای سری زمانی و دادهها مقطعی ممکن است واريانس جمالت اختالل ثابت نموده
و از مقادير وقفه دار جمالت اختالل تبعيت نمايد .در اين صورت مشکل ناهمسانی واريانس بين جمالت اختالل بروز میکند و
تخمين زنندههای رگرسيون علیرغم بدون تورش بودن دارای کار آيی نخواهد بود.
فرضيههای آماری آزمون همسان بودن واريانس به شرح زير میباشد:
همسانی واريانسهاH0 :
ناهمسانی واريانسهاH1 :
آزمون های مختلفی برای تشخيص ناهمسانی واريانس وجود دارد که در اين تحقيق برای آزمون ناهمسانی واريانس از آزمون
وايت استفادهشده است .فرض صفر اين آزمون داللت بر همسانی واريانس دارد .با توجه به اينکه سطح معناداری اين آزمونها
در جدول  9کمتر از سطح خطای  1012میباشد ،بنابراين نتيجه میشود که فرض صفر اين آزمون تأييد نمیشود به عبارتی

stationary
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مشکل ناهمسانی واريانس در مدلها وجود دارد و برای رفع مشکل ناهمسانی از روش حداقل مربعات تعميميافته ()GLS
استفاده میشود.
جدول ( :)9مفروضات کالسیک رگرسیون
آزمونها همسانی واريانس :وايت
سطح معناداری
مقدار آماره F
مدل فرضيه تحقيق

جزء خطای مدل فرضيه
تحقيق

10112
290212
آزمون نرمال بودن متغير ماندهها  :آزمون جارک برا
مقدار آماره

سطح معنیداری

2110912

1011122

نتيجه آزمون
ناهمسانی واريانس

نرمال بصورت مجانبی

بررسی فرضیه تحقیق
برای آزمودن فرضيههای تحقيق با استفاده از مدلهای زير استفاده میشود.
مدل فرضيه
CCC it = β0 + β1 LEV it + β2SIZEit + β3 Growth it + εi
 :CCC itمديريت سرمايه در گردش
 :LEV itاهرم مالی
 :Size itاندازه شرکت
 :Growth itرشد شرکت
 :εitخطای رگرسيونی
 :β0ضريب ثابت
 :�i ,i=1,2,3,4,5,6ضرايب رگرسيونی
در مدل رگرسيونی باال درصورتیکه ضريب متغير مستقلی معنیدار باشد نتيجه خواهد شد فرضيه تحقيق تائيد میشود.
برای انتخاب مدل تحليل داده و استفاده از دادههای ترکيبی يا تلفيقی از آزمون چاو استفادهشده است .فرض صفر آزمون فوق
مربوط به استفاده از روش دادههای تابلويی (پولد) و فرضيۀ مقابل آن مبنی بر استفاده از دادههای تلفيقی (پنل ديتا) است.
فرضيههای آماری آزمون  Fليمر بهصورت زير میباشند.
فرض صفر :مقاطع همگن میباشند يا به عبارتی مدل ترکيبی ( )pooled dataبرای برآورد مناسب میباشد.
فرض مقابل :بين مقاطع ناهمگنی وجود دارد يا به عبارتی مدل پانلی ( )panel dataبرای برآورد مناسب میباشد.
درصورتیکه فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع (مناسب بودن مدل ترکيبی تأييد شود) بايد تمامی دادهها با يکديگر
ترکيب شوند و بهوسيله يك رگرسيون کالسيك پارامترها برآورد شوند .نتايج حاصل از اين آزمون در جدول  2نشان دادهشده
است .در مدلهای تحقيق با توجه به اينکه سطح معنیداری آزمون  Fليمر کمتر از سطح خطای  1012میباشد ،نتيجه میشود
که روش پانلی با اثرات ثابت برای برآورد مدلهای تحقيق مناسب میباشد.
1
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جدول ( :)4نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن

مدل فرضه تحقيق

آزمون

مقدار آماره

سطح معنیداری

نتيجه آزمون

آزمون  Fليمر
آزمونهاسمن

102919
201922

101113
101921

روش پانلی
پانلی با اثرات ثابت

همانطور که گفته شد برای آزمون فرضيههای تحقيق از برآورد مدل تحقيق استفاده شد .با برقراری پيشفرضهای رگرسيون
و انتخاب روش مناسب برآورد ،نتايج برآورد مدل در جدول  2نشان داده شده است .برای اينکه بتوان به نتايج برآورد مدل
اعتماد کرد بايد مفروضات رگرسيون بررسی شود .فرض اصلی تحليل رگرسيون چند متغيره معنیداری کل رگرسيون میباشد.
در جدول  2آماره  Fو سطح معنیداری آن مربوط به آزمون قطعيت وجود رابطه خطی (آزمون معنیداری کل رگرسيون) بين
متغيرهای مستقل و متغير وابسته میباشد .يکی ديگر از مفروضاتی که در رگرسيون مدنظر قرار میگيرد ،استقالل خطاها
(تفاوت بين مقادير واقعی و مقادير پيشبينیشده توسط معادله رگرسيون) از يکديگر است .درصورتی که فرضيه استقالل
خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد .بهمنظور بررسی استقالل
خطاها از يکديگر از آزمون دوربين واتسون استفاده میشود .چنانچه آماره دوربين واتسون نزديك مقدار ( 2بين  102تا )202
قرار گيرد عدم همبستگی بين خطاها پذيرفته میشود .با توجه به برقراری مفروضات رگرسيون به بررسی معنیداری ضرايب
پرداخته میشود.
فرضیه تحقیق
اهرم مالی بر مديريت سرمايه در گردش شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداری دارد.
جدول ( :)2برآورد مدل اول تحقيق
CCC it = β0 + β1 LEVit+ β2SIZEit +β3 Growthit + εit
روش
رگرسيون پانلی با اثرات ثابت
CCC it
متغير وابسته
متغيرهای مستقل
ضريب
خطای استاندارد
سطح معنیداری
آمارهt
اهرم مالی
-10113
2203111
-201131
101111
LEVit
اندازه شرکت
-21022
2201232
-203112
10113
SIZEit
رشد شرکت
120313
1109122
-102111
1012
Growthit
ضريب تعيين
1039
ضريب تعيين تعديلشده
1032
301239
آماره F
101111
سطح معنیداری آماره F
آماره دوربين واتسون ()DW
2021
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همانگونه که نتايج مندرج در جدول  2نشان میدهد ،سطح معنیداری ( )101111محاسبهشده برای ضريب متغير نسبت
اهرمی کمتر از سطح خطای  2درصد و ضريب برآوردی ( )-10113آن منفی میباشد ،درنتيجه میتوان اظهار داشت که نسبت
اهرمی بر مديريت سرمايه در گردش شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثير معکوس و معناداری دارد .منفی
بودن ضرب نشان میدهد که با افزايش يا کاهش ميزان نسبت اهرمی ،سرمايه در گردش کاهش يا افزايش میيابد.
مقدار ضريب متغير اندازه شرکت برابر  -21022میباشد .سطح معنیداری ضريب اين متغير برابر  10113که کمتر از سطح
خطای  2درصد میباشد ،بنابراين میتواند گفت اندازه شرکت تأثير معکوس و معنیداری بر سرمايه در گردش شرکتهای بيمه
دارد.
مقدار ضريب متغير رشد شرکت شرکت برابر  120313میباشد .سطح معنیداری ضريب اين متغير برابر  1012است که کمتر از
سطح خطای  2درصد میباشد ،بنابراين میتواند گفت رشد شرکت شرکت تأثير مستقيم معنیداری بر سرمايه در گردش
شرکتها دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق
بايد اذعان کرد که با توجه به جايگاه و اهميت سرمايه در فرايندهای سازمانی ،مديريت آن از اهميت خاصی برخوردار میباشد.
در اين ميان سرمايه در گردش به طور کلی در همه سازمانها و به خصوص در سازمانهای با اندازههای کوچكتر ،بخش
عظيمی از سرمايه سازمان را به خود اختصاص داده و مديريت آن بر اساس مکانيزم مديريت عناصر زنجيره تأمين نيز از
اهميت به سزايی برخوردار است .سرمايه در گردش يك شرکت مجموعه مبالغی است که در دارايیهای جاری سرمايهگذاری
میشود و مديريت سرمايه در گردش نيز عبارت است از تعيين حجم و ترکيب منابع و مصارف سرمايه در گردش به نحوی که
ثروت سهامداران افزايش يابد سياستهای سرمايه در گردش شامل برخی اصول و برنامههايی است که شامل اقداماتی در
خصوص دارايیها و بدهیهای جاری میشود .بسياری از نويسندگان و محققين به سه نوع سياست سرمايه در گردش
اشارهکردهاند :جسورانه (تهاجمی) ،متعادل و محافظهکارانه .تفاوت اساسی اين سياستها در ميزان سرمايه در گردش خالص
است که برابر با تفاضل دارايیهای جاری و بدهیهای جاری است با توجه به نتايج و دست آوردهای تحقيق حاضر میتوان
پيشنهادهای کاربردی زير را متصور شد:
با توجه به نتيجه فرضيه تحقيق که نشان داد اهرم مالی بر مديريت سرمايه در گردش شرکتهای بيمه عضو بورس اوراق
بهادار تهران تاثير معکوس و معناداری وجود دارد .لذا پيشنهاد میشود برای جلوگيری از دستکاری فعاليتهای واقعی سود
توسط مديران فرصتطلب ،مالکان اصلی شرکتها و اعضای هيئتمديره توجه بيشتری به بدهی جاری و استفاده از
قراردادهای بدهی کوتاهمدت بهعنوان عاملی برای جلوگيری و محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مديران استفاده کنند و
میتوانند ترکيب مناسبی از بدهی کوتاهمدت و بدهی بلندمدت را در ساختار سرمايه شرکت بهکارگيرند .همچنين بر اين اساس
الزم است ،شرکتهای بيمه عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران به منظور ايجاد و افزايش ارزش افزوده اقتصادی سطح
مناسبی از سرمايه در گردش را در اختيار داشته باشند.
برای ساير محقيقين همچنين تحقيقات با موضوع زير پيشنهاد میگردد:
 بررسی تاثير سرمايه در گردش بر سودآوری و ارزش شرکت های بيمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثير ميزان سرمايه در گردش و اهرم مالی بر بازده سهام و حجم معامالت سهام شرکت های بيمه عضو بورس اوراقبهادار تهران
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همچنين در نهايت بايد اشاره کرد که با توجه به اينکه اين پژوهش در طی دوره  1931تا  1931انجامگرفته است ،لذا در تعميم
نتايج به ساير سالها بايد با احتياط عمل شود.
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