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چکیده
هدف از این مقاله بررسی متغیرهای منتخب کالن اقتصادی از منظر مخاطرات اخالقی و محددودیت
ﺖباشد .پژوهش حاضر عالوه بر متغیرهای اثدر
های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی می
گذار کالن اقتصادی ،درصدد بررسی و تبیین مخاطرات اخالقی و انتخاب نامناسب در بدازار سدرمایه و نقدش
اخالق در کاهش آن بوده است .این تحقیق از نوع کیفی/کمی است .تعدادی از خبرگدان بورسدی بده عندوان
نمونه ی پاسخ دهنده به سؤاالت مصاحبه انتخاب شده اند و از جمله مسائلی که جهت این تحقیق و سؤاالت
مصاحبه را تعیین می کند ادبیات مربوط به متغیرهای منتخب کالن اقتصادی ،محدودیت مالی و اثر آن بازده
و ساختار سرمایه و فعاالن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهدران مدی باشدد .بدرای تجزیده و
تحلیل نظرات خبرگان ،ابتدا از روش گراندد تئوری جهت شناسایی شاخص ها ،از روش دلفی فازی و معادالت
ساختاری برای ارزیابی متغیرهای منتخب کالن اقتصادی ،محدودیت مالی و اثر آن بازده و ساختار سدرمایه و
فعاالن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهدران و از روش دیمتدل فدازی بدرای اولویدت بنددی
شاخص ها و پایش عوامل استفاده شد و معادالت ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها اسدتفاده گردیدد.
همچنین در پژوهش قصد داریم نشان دهیم که پیروی از اصول اخالقی و تدوین دستورالعمل های اخالقی و
فرهنگ سازی برای حاکمیت ارزش های اخالقی می تواند تا حد زیادی در کاهش مخاطرات بازارهای مالی و
ایجاد شفافیت موثر باشد و هزینه نظارت را کاهش دهد و اجرای قوانین را نیز تضمین کند .یافته ها نشان داد
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری شﮑاف تولید اقتصادی بر ساختار سرمایه ،بازده سهام  ،اندازه شرکت و
مخاطرات اخالقی بر بازده سهام تاثیر دارند.
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طرح مسأله

در سال های گذشته تالش های قابل توجهی درزمینه ی مطالعه عدم تقدارن اطالعداتی و
مخاطرات اخالقی در بازارهای مالی صورت گرفته است .از دالیل اهمیت مخداطرات اخالقدی در
تئوری حسابداری این است که در بازارهای اوراق بهادار یﮑی از موضوعات اصلی مربوط به عددم
تقارن اطالعات مانند معامالت درون سازمانی و اطالعدات درون سدازمانی هسدتند کده در زمدره
مخاطرات اخالقی طبقه بندی می گردد(.خلیفه سلطانی و خواجوی .)1395،این مدورد بده دالیدل
متفاوتی ازجمله وجود معامالت و اطالعات محرمانه به وقوع می پیوند کده همده ناشدی از عددم
رعای اخالقیات در معامالت است.
مطابق با ادبیات مالی ،ریسﮏ و بازده دو رکن اساسی در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری
است و همواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسﮏ ،معیار مناسبی برای سرمایهگذاری
است .از این رو دارایی پر ریسﮏتر باید بازدهی باالتری داشته باشد تا انگیزه نگهداری آن در
سرمایهگذاران ایجاد شود(ریلی و براون .)2011، 1مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای
( )CAPM2و تئوری قیمتگذاری آربیتراژ مطرح شده توسط راس )1976( 3این مفهوم را برجسته
میکنند که سرمایهگذاران ممﮑن است تصمیمات سرمایهگذاری خود را با در نظر گرفتن منابﻊ
مختلﻒ ریسﮏ اتخاذ نمایند.
پﺲ از مطرح شدن مدل  CAPMو تئوری قیمتگذاری آربیتراژ ،پژوهشهای مختلفی به
بررسی عوامل موثر بر ریسﮏ سرمایهگذاری پرداختند و متغیرهای گوناگونی مانند عامل بازار،
اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار(فاما و فرنﭻ )2015، 4و یا مومنتوم(روند حرکت قیمت
سهام)(کارهارت )1997، 5به عنوان عاملهای ریسﮏ معرفی شده اند .یﮑی از عوامل اصلی
موثربربازده سهام ،اندازه شرکت است .بنز ،)1981( 6ﭼان و ﭼن )1991( 7و فاما و فرنﭻ()2015
نشان دادند که شرکتهای کوﭼﮏ نسبت به شرکتهای بزرگ بازده باالتری دارند.
در توجیه این موضوع ،فاما و فرنﭻ( )2015بیان میکنند که بازده
باالترشرکتهایکوﭼﮏنسبتبه شرکتهای بزرگ ،ناشیاز ریسﮏ باالتر شرکتهایکوﭼک
است .این محققان یادآور میشوند کهریسﮏ باالتر شرکتهای کوﭼﮏ نسبت به شرکتهای
1. Reilly and Brown
2. Capital Asset Pricing Model
3. Ross
4. Fama and French
5. Carhart
6. Banz
7. Chan and Chen
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بزرگ ،صرفا به دلیل کوﭼﮏ بودن این شرکتها نیست بلﮑه اندازه شرکت با عوامل ریسﮑی
مرتبط است که بر بازده تاثیر دارند .وایتد و وو )2006( 1نشان دادند که یﮑی از این عوامل،
محدودیت مالی است .منظور از محدودیتهای مالی ،موانﻊ مالی است که شرکت را از تامین
مالی کلیه پروژههای سرمایهگذاری مطلوب باز میدارد .ﭼنین ناتوانی در تامین مالی پروژههای
سرمایهگذاری ممﮑن است ناشی از محدودیتهای اعتباری یا ناتوانی در استقراض ،ناتوانی در
انتشار سهام و یا فاقد نقدنشوندگی بودن داراییها باشد(المونت و همﮑاران.) 2001،2
در عدم تقارن اطالعات گزینش نامناسب است و به این دلیل ایجداد میشدود کده برخدی از
اشخاص ،مانند مدیران و افراد درون سازمان در مواردی از جمله وضعیت فعلی شرکت یدا ﭼشدم
انداز آینده ی آن نسبت به سرمایه گذاران خارجی مزیت اطالعاتی دارندد ،بندابراین میتوانندد بده
هزینه آنها از این مزیت اطالعاتی بهره برداری نمایندد( کامیدابی و بوربدوری .)1397،مخداطرات
اخالقی نوعی از اطالعات نامتقارن است که در آن یﮏ یا ﭼند نفدر از طدرف قدرارداد یدا معاملده
میتواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ولدی طدرف مقابدل نمیتواندد شداهد
ﭼنین رخدادی باشد .مشﮑالت زیادی را میتوان در ارتباط با خطر اخالقی یافت(.خلیفه سلطانی و
خواجوی.)1395،
از آنجایی که محدودیت مالی و مخددداطرات اخالقدددی ،ریسﮏ شرکت را افزایش میدهد،
انتظار میرود سرمایهگذاران از شرکتهایی که محدودیت مالی بیشتری و خطدددرات اخالقدددی
کمتری دارند ،توقﻊ بازده باالتری داشته باشند .اساس نظریه سنتی ساختار سرمایه ،در صورتی که
سطﺢ بدهی شرکت از سدددددقﻒ معینی بیشتر گردد ،ریسﮏ شرکت و نهایتا نرخ بازده مورد انتظار
سهامداران افزایش مییابد(کردستانی و نجفی .)1387 ،با توجه به این که شرکتهای دارای
محدودیت مالی عموما شرکتهایی هستند که از ﻇرفیت بدهی خود استفاده کرده اند ،این
شرکتها ریسﮏ باالتر و نهایتا بازده مورد انتظار باالتری خواهند داشت .پژوهشهای مختلفی
شواهدی در تایید این دیدگاه ارایه داده اند(ﭼان و ﭼن1991،؛ ندژادی کالریجددانی1393،؛ کنعددانی
امیری1386،؛ سینایی و همﮑاران.)1390،
همچنین اساس تئوری مخاطرات اخالقی نیز مبتنی بر وجود پدیده عدم تقدارن اطالعداتی
میان افراد برون سازمانی و درون سازمانی  ،ساختار سرمایه در شرکت ها نیدز تحدت تديثیر قدرار
میگرد ،تا جایی کده باعدا ایجداد اولویدت بنددی در تصدمیمات تديمین مدالی شدرکت هدا مدی
گردد(کاشانی پور و همﮑاران)1390،
از آنجایی که پژوهشهای پیشین به دفعات نشان دادهاند که شرکتهای دارای محدودیت
1. Wited and Wu
2. Lamont et al
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مالی عموما شرکتهای کوﭼﮑی هستند(سینایی و همﮑاران ،)1390،این پرسش ایجاد میشود که
آیا ریسﮏ باالتر شرکتهای کوﭼﮏ ناشی از محدودیت مالی باالی این شرکتها است؟ وایتد و
وو ( )2006شواهدی ارایه دادند که نشان میدهد محدودیت مالی اثر اندازه بر بازده سهام را
توضیﺢ میدهد .به بیان دیگر اثر اندازه تا حدودی توسط ریسﮏ محدودیت مالی توضیﺢ داده
میشود .از این رو در این پژوهش نیز به این موضوع پرداخته میشود که آیا محدودیت مالی قادر
به توضیﺢ اثر اندازه شرکت بر بازده سهام است؟
در طول سالهای گذشته ،محققان تالش کردهددداند عواملی را شناسایی نمایند که قادر به
توضیﺢ تغییرات عمده در بازده سهام باشند .هدف شناسایی عواملی است که بر ریسﮏ
سیستماتیﮏ اثرگذار هستند و لذا منجر میشوند بازده سهام شرکتهای مختلﻒ باهم حرکت
کنند .متغیرهایی مانند بازار ،اندازه و یا ارزش دفتری به ارزش بازار ،از جملهی این عوامل هستند
و تغییرات همگام(همجهت و مشترک) بازده سهام گروهی از شرکتها را توضیﺢ میدهند .در این
راستا ،این پژوهش به بررسی وجود یﮏ عامل محدودیت مالی در ساختار عاملی بازده سهام
میپردازد .منظور از عامل ،متغیری است که منجر به تغییرات همگام در بازده سهام عمده
شرکتها میشود.
در واقﻊ بررسی میشود که آیا محدودیت مالی همانند عوامل بازار ،اندازه و یا ارزش دفتری
به ارزش بازار منجر به تغییرات همگامی در بازده سهام گروهی از شرکتها میشود .در صورتی
که ریسﮏ محدودیت مالی ﻏیرسیستماتیﮏ باشد ،دلیلی وجود ندارد که بازده شرکتهای دارای
محدودیت مالی با همدیگر حرکت کنند (بالمیر و وایتد .)2017، 1اما در صورتی که محدودیت
مالی بیانگر یﮏ بعد ریسﮏ سیستماتیﮏ باشد ،باید تغییرات همگامی در بازده شرکتهایی با
سطوح مشابه محدودیت مالی وجود داشته باشد(هان .)2003، 2برای مﺜال ،زمانی که یﮏ سیاست
پولی انقباضی ،توانایی تامین مالی پروژههای سرمایهای را برای برخی از شرکتها مشﮑل کند و
این شرکتها نتوانند به جریانات نقد آتی مورد انتظارشان دست یابند ،قیمت سهام آنها همزمان
با هم افت میکند .از این رو پرسش دومی که مطرح میشود این است که آیا محدودیت مالی
منجر به تغییرات همگام در بازده سهام شرکتها میشود؟
گددرﭼه عمده ی پژوهشها در حوزهددی محدودیت مالی به اثر نامساعد محدودیت مالی در
افزایش ریسﮏ شرکت توجه نموده اند اما جنسن )1986( 3اثرات مﺜبت محدودیت مالی را یادآور
میشود .به عقیده او محدودیت مالی میتواند ابزار نظمدهی رفتار مدیر باشد .در شرکتهایی که
1. Buehlmaier and Whited
2. Hahn
3. Jensen
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وجه نقد مازاد نگهداری میکنند ،مدیر این انگیزه را دارد تا وجوه نقد را در پروژههای دارای
ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری کند .اما در صورتی که منابﻊ نقدی به راحتی در دسترس مدیر
نباشد و با محدودیت در تامین مالی مواجه باشد ،باید به منظور تسویه تعهدات آتی برنامهریزی
1
کند(استیﮑلمن  .)2010،این موضوع مدیران را تشویق میکند تا صرفا در پروژههای دارایNPV
مﺜبددت سرماسددیه گددذاری نمایند و سایر پروژه های ﻏیرسودآور را کنار گذارند .در نتیجه عملﮑرد
شرکت بهبود مییابد .لذا انتظار میرود افزایش سرمایهگذاری در شرکتهای دارای
محدودیتهای مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ،بیشتر منجر به افزایش بازده
آتی سهام میگردد(اسﭙینسا .)2015، 2با توجه به مباحا مطرح شده این پرسش ایجاد میگردد
که آیا اثر سرمایهگذاری بر بازده آتی سهام در شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبت به
شرکتهای بدون محدودیت مالی متفاوت است؟
در ادامه پژوهش یﮑی دیگر از مباحا مهم در ادبیات محدودیت مالی یعنی رفتار متفاوت
شرکتهای دارای محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی در واکنش به تغییرات
اقتصاد کالن مورد بررسی قرار میگیرد .پژوهشگران با این استدالل که اقتصاد کالن جریانات
نقد آتی شرکت را تغییر میدهند ،انتظار دارند ،متغیرهای کالن اقتصادی بر بازده سهام اثرگذار
باشند .اما اینﮑه تا ﭼه میزان متغیرهای اقتصاد کالن میتوانند جریانات نقد آتی شرکت و نهایتا
بازده سهام را تحت تاثیر قرار دهند ،به شدت محدودیت مالی شرکت بستگی دارد .عدددم تقددارن
اطالعات بین عرضه کنندگان سهام جدید ،موسسات تيمین سرمایه و سدرمایه گدذاران بیروندی و
مخاطرات اخالقی از مشهورترین تئوری های مطرح شده در رابطه با عرضه های اولیه می باشند.
همچنین تئوریهای مالی پیشبینی کرده اند که هرﭼه یﮏ شرکت با هزینههای نمایندگی باالتر
و مشﮑالت عدم تقارن اطالعاتی بیشتری مواجه باشد ،بیشتر نسبت به شوکهای منفی در
اقتصاد که شرایط بازار اعتباری را کسادتر و نرخهای بهره را باالتر میبرد ،آسیبپذیر
است(برننﮏ و گرتلر1989 ،3؛ گرین والد و استیگالیتز.)1993 ،4
بعنوان مﺜال پژوهش کردستانی و فدائی کلورزی () 1391نشدان از آن دارد کده بدین عددم
تقارن اطالعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معنداداری و جدود دارد و بدین کسدری
مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مﺜبت معناداری وجدود دارد؛ از سدوی دیگدر بدین عددم
تقارن اطالعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطالعاتی و تغییرات اهرم مدالی ارتبداط
1. Stikkelman
2. Espinosa
3. Bernanke and Gertler
4. Greenwald and Stiglitz
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معناداری وجود ندارد؛ بر این اساس میتوان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطالعداتی ،تديمین
مالی از طریق بدهی افزایش یابد.
براث و همﮑاران ( ) 2009نیز به رابطه مﺜبت و معنداداری میدان عددم تقدارن اطالعداتی و
میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها پی بردند.
آرسوس و همﮑاران در پژوهشی ( ) 2008با عنوان تئوری نمایندگی در عرضه هدای اولیده
سهام پرداختند .آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نظارت هیات مدیره بر فرآیند عرضه
و میزان سهام قابل عرضه ،قیمت گذاری کمتر از حد عرضه های اولیه را کاهش می دهدد و نیدز
تخصص هیات مدیره در خصوص عرضه سهام موجب کاهش قیمت گذاری کمتر از حدد عرضده
های اولیه میگردد.
گالوی و همﮑاران () 2011با انجام تحقیقی نشان دادند که هر ﭼقددر میدزان عددم تقدارن
اطالعات ومخاطرات اخالقی پذیره نویسان بیشتر باشد ،قیمت گذاری کمتر از حدد عرضده هدای
اولیه بیشتر است.
همچنین ریسﮏ شرکتهای دارای محدودیت ها مالی نسبت بده شدرکت هدای بددون
محدودیت های مالی ،بدا سدخت تدر شدن شرایط بازار اعتباری ،بیشتر افزایش مییابد .بنابراین
یﮏ دوره رکود میتواند منجر شود که سرمایهگذاران از ریسﮏ باالی شرکتهای دارای
محدودیتهای مالی دوری کنند و به سمت شرکتهای بدون محدودیت مالی متمایل شوند
(برننﮏ و گرتلر .)1989،از این رو انتظار میرود بازده شرکتهای دارای محدودیتهای مالی
بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصاد کالن و وضعیت ﭼرخه تجاری قرار گیرد .با توجه به موارد بیان
شده پرسش بعدی پژوهش به این صورت مطرح میشود که آیا محدودیت مالی بر شدت
اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصاد بر بازده سهام ،تاثیر دارد؟
بر اساس نظریه زمان سنجی بازار ،شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار ،به منظور تامین
مالی فعالیتهای خود به شرایط بازار دقت میکنند .زمانی که سهام باالتر از حد ارزشگذاری
میشود ،انتشار سهام و در ﻏیر اینصورت استفاده از بدهی را ترجیﺢ میدهند .لذا بازده سهام،
عاملی است که بر ترکیب ساختار سرمایه اثرگذار است(بیﮑر و ورگلر )2002 ،1و عوامل موثر بر
بازده ،میتوانند ساختار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار دهند .از این رو در این پژوهش در نهایت به
اثر تعاملی محدودیت مالی و متغیرهای کالن اقتصادی بر ساختار سرمایه پرداخته میشود .به
عقیده دیسمساک 2و همﮑاران ( )2004ساختار سرمایه تحت تاثیر محیط و فضایی است که
شرکتها در آن فعالیت میکنند.
1. Baker and Wurgler
2. Deesomsak
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این پژوهشگران بیان میکنند که بحران سیاسی و اقتصادی از جمله بحران مالی 1997
و فضای متفاوت اقتصادی و رهنگی حاکم بر فعالیت شرکتها ،تعیین کننده نوع و میزان تاثیر
متغیرهای حاکم بر عملﮑرد و تصمیمات تامین مالی شرکتها است .کوراﭼیﮏ و لوی)2003( 1
عقیده دارند که در مورد شرکتهایی که به بازارهای مالی دسترسی دارند ،انتشار سهام الگویی
موافق ادواری 2دارد .به بیان دیگر افزایش (یا کاهش) انتشار سهام در دوره رونق (یا رکود) در
ﭼرخه تجاری اقتصاد اتفاق میافتد .همچنین انتشار بدهی الگویی مخالﻒ ادواری 3دارد .بدین
معنی که افزایش (یا کاهش) انتشار بدهی در دوره رکود (یا رونق) در ﭼرخه تجاری اقتصاد
صورت میگیرد.
اما شرکتهایی که محدودیتهای مالی زیادی دارند ،از این الگوی مخالﻒ ادواری انتشار
بدهی تبعیت نمیکنند .به بیان دیگر شرکتهای بدون محدودیتهای مالی تصمیمات ساختار
سرمایه خود را به گونهای زمانبندی میکنند تا در دورههایی که شرایط اقتصادی مساعد است به
تامین مالی بﭙردازند .اما شرکتهای دارای محدودیتهای مالی این توانایی را ندارند .از این رو در
ادامه پژوهش ،نقش شرایط اقتصاد کالن و محدودیتهای مالی بر تعیین انتخاب ساختار سرمایه
شرکت بررسی میگردد .انتظار میرود در شرکتهای بدون محدودیتهای مالی نسبت به
شرکتهای دارای محدودیتهای مالی ،انتشار بدهی یا سهام بیشتر به شرایط اقتصاد کالن
حساس باشد .زیرا این شرکتها راحتتر قادر هستند از ساختار سرمایه بودجه شده خود انحراف
داشته باشند و تامین مالی خود را در دورههایی انجام دهند که شرایط بازار مساعدتر است (یعنی
در دورههایی که هزینه های تامین مالی پایینتر است) .لذا پرسش بعدی پژوهش اینگونه مطرح
میشود که آیا محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصاد بر ساختار سرمایه،
تاثیر دارد؟
گددددرﭼه در پژوهشهای قبلی رابطه محدودیت مالی و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته
است ،در این پژوهش ابعاد دیگر تاثیر محدودیت مالی بر بازده سهام مورد بررسی قرار میگیرد و
به طور خاص تاثیر محدودیت مالی بر رابطهی بازده سهام با اندازهددددی شرکت ،سرمایهگذاری و
متغیرهای کالن اقتصادی ،آزمون میگردد .به عالوه در این پژوهش محدودیت مالی به عنوان
یﮏ بعد ریسﮏ سیستماتیﮏ که منجر به تغییرات هم جهت در بازده شرکتهای مختلﻒ
میشود ،مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به مطالب بیان شده ،به طور کلی این پژوهش به
دنبال پاسخ به این سوال که آیا ضمن در نظر گرفتن اندازه شرکت ،سرمایهگذاری شرکت و
1. Korajczyk and levy
2. Procyclical
3. Countercyclicial
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متغیرهای منتخب کالن اقتصادی ،محدودیت مالی بر بازده سهام و ساختار سرماه شدرکت تداثیر
دارد؟ همچنین در نهایت این پژوهش به دنبال این مسئله می باشد که آیا مخاطرات اخالقدی در
بازده سهام شرکت ها تاثیر دارد؟
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر ،بر اساس هدف از نوع تحقیق کداربردی اسدت و بدر اسداس نحدوهی
گردآوری دادهها از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی محسدوب مدیشدود (سدرمد و دیگدران،
 .) 1390بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعات مطالعاتی مربوط بده تحلیدل تحلیدل تداثیر نقدش
متغیرهای منتخب کالن اقتصادی با تاکید بر محددودیت مدالی بدر بدازده و سداختار سدرمایه در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز مطالعات و تحقیقات مشابه انجام شده،
در مورد موضوع تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد ،سﭙﺲ با استفاده از مطالعات میدانی ،اقدام بده
تبیین فرضیات مطابق با عنوان و هدف تحقیق خواهد شد.
با توجه به روشهای ﭼهارگانهی دیدگاه تئوریپردازی ،یعنی بسط یدا بهبدود تئدوریهدای
موجود ،مقایسهی دیدگاههای تئوریﮑی مختلﻒ ،بررسی پدیدهای خاص با استفاده از دیددگاههدای
تئوریﮑی مختلﻒ و بداالخره بررسدی پدیدده ای مسدتند و تﮑدراری در محدیط و شدرایطی جدیدد
) ،(Feldman, 2004تحقیق حاضر در گروه ﭼهارم قرار میگیرد .در این پژوهش از روش مددل
معادالت ساختاری و نرم افزار اسمارت  PLSبرای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد.

نمودار  1مدل مفهومی
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تحلیل داده ها
تحلیل اكتشافی

قبل از انجام هرگونه تحلیل برروی دادههای جمﻊآوری شده و استنباط آماری ،نخست باید
از پایایی و روایی ابزار اندازهگیری اطمینان حاصلکرد .پایدایی پرسشدنامه توسدط آزمدون آلفدای
کرونباخ سنجیدهشد و نتایج آزمون نشانداد که پرسشنامههای مورداستفاده از پایایی و دقت الزم
برخوردارند .به منظور سنجش روایی نیز روشهای گوناگونی وجود دارد که دراین پژوهش باتوجه
به اینﮑه متغیرهای پژوهش ازﭼند بُعد (مؤلفه) تشﮑیل شدهاند ،از آزمدون تحلیدل عداملی تاییددی
بهره گرفته شدهاست .لذا همانطور که در فصل سوم نیز بیانشد ،در انجام تحلیل عاملی بایدد از
این مسيله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان دادههای موجدود را بدرای تحلیدل مدورد اسدتفاده
قرارداد یا نه .به عبارت دیگر؛ آیا تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسدب هسدتند یدا
خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده گردیدهاست .براساس این دو آزمون
دادهها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که شاخص  KMOبیشتر از ( )0/6و نزدیﮏ بده
یﮏ و  sigآزمون بارتلت کمتراز ( )0/05باشد .خروجی این آزمونها در جداول زیر ارائه گردیدده-
است.
آزمون

KMO

22

آزمون بارتلت درجة آزادی
Sig

0/924
2104
91
0/000

جدول  1آزمون  KMOو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامه

باتوجه به جدول 1؛ مقدار شاخص  KMOبرابر  0/924است (بیشتراز  ،)0/6لذا تعداد نمونده
(تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی میباشدد .همچندین مقددار  sigآزمدون بارتلدت،
کوﭼﮑتراز  0/05است؛ که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب
است و فرض شناختهشدهبودن ماتریﺲ همبستگی ،رد میشود.
1
در تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عامدل هدا از روش مؤلفدههدای اصدلی و بدرای
ﭼرخش عاملها از روش واریماکﺲ2با نرمال سازی کیسر 3بهره گرفته شدهاست .مالک تصدمیم-
1. Principle Component
2. Varimax Rotation
3. Kaiser Normalization
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گیری درمورد بقا یا حذف سؤاالت پرسشنامه از تحلیل عاملی؛ مقادیر اشدتراک اسدتخراجی 1آن-
هاست .بدین ترتیب که اگر مقدار اشتراک استخراجی هریﮏ از سؤاالت کمتدراز ( )0/5باشدد ،آن
سؤال را از تحلیل عاملی کنار میگذاریم .همچندین مدالک تصدمیمگیدری درمدورد دسدتهبنددی
سؤاالت ،مقادیر ویژة باالتراز ( )1و نمرات عاملی باالتر از ( )0/4درنظر گرفتده شددهاسدت .نتدایج
آزمون تحلیل اکتشافی در جداول ( )3نمایان است .جهت اینﮑه نشان دهیم هر سؤال پرسشدنامه
در کدام عامل جای گرفتهاست ،بیشترین بار عاملی آن سؤال با رنگدی دیگدر در جدداول تحلیدل
عاملی اکتشافی مشخصشدهاست.
تحلیل عاملی اكتشافی سؤاالت پرسشنامه
سؤاالت
عوامل بنیادی عوامل درونی
جریان نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت
تغییر بدهی و دارایی های شرکت
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت
سود تقسیمی بر دارایی
نسبت بدهی به دارایی
موجودی نقد
تامین منابﻊ از طریق منابﻊ داخل شرکت
عدم تحصیل داراییهای جدید
عدم سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری جدید
کاهش پرداخت سود سهام
حفظ سطﺢ معینی از سرمایه در گردش
حاصل جمﻊ سود عملیاتی و استهالک
هزینه های تحقیق و توسعه
تغییر در دارایی های ﻏیر نقد
مخاطرات اخالقی بر بازده سهام

.530
.712
.558
.586
.478
.603
.566
.208
.367
.116
.267
.141
.280
.174
0.248

.363
.135
.407
.332
.419
.339
.556
.709
.596
.707
.636
.763
.742
.783
0.662

اشتراک
استخراجی

عامل اول

عامل دوم

.513
.525
.577
.654
.504
.579
.629
.545
.590
.514
.576
.603
.628
.643
598.

جدول  2ماتریﺲ عوامل ﭼرخش یافته با روش تحلیل مولفة اصلی و روش ﭼرخش واریماکﺲ
با نرمالسازی کیسر سؤاالت

1. Communalities Extraction
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باتوجه به جدول  ،2مقدار اشتراک استخراجی برای تمام سؤاالت بیشتراز ( )0/5مدیباشدد و
هیﭻ سؤالی از پرسشنامه الزم نیست که کنار گذاشتهشود .باتوجه به جددول ،دو عامدل بدا مقددار
ویژة باالتر از یﮏ استخراج شده اند که تمام سؤاالت مربوط به این متغیر درایدن دو عامدل جدای
گرفتهاند .همچنین باتوجه به بارهای عاملی سؤاالت؛ هریﮏ از سؤاالت بیشترین بار عداملی را در
همان عاملی که از پیش تعیینشدهبود ،دارا هستند .پﺲ هر سؤال دقیقاً همدان عداملی را انددازه-
گیری میکند که برای آن طراحی شدهاست ،بنابراین سؤاالت پرسشنامه از روایی الزم برخدوردار
میباشد.
تحلیل عاملی تاییدي
در تجزیه تحلیل استنباطی ،پیش از آزمون فرضیه ها می بایست با استفاده از آزمون تحلیل
عاملی تاییدی روایی سازه را مورد آزمون قرار دهیم .آزمون برازندگی در تحلیل تاییددی و مسدیر،
شاخص  ،RMSEAیا جذر برآورد واریانﺲ خطای تقریب کمتر از هشت درصد شاخص

x2
𝑓𝑑

کمتر

از سه و ( )GFH,CFL,IFI,NNFIباالتر از  90درصدد مدی باشدد .مقددار ( )T-Valueضدرایب
معنی داری هر متغیر نیز بزرگتر از  2و کوﭼﮑتر از  -2باشد ،مدل از برازش خوبی برخوردار اسدت
یا به عبارتی تقریبی معقولی از جامعه برخوردار می باشد.
نمودارهایی که در بخش زیر آورده ایدم مددل ابعداد محددودیت هدا در حالدت اسدتاندارد و
معناداری را نشان می دهد .همان طور که این نمودارها نشان می دهدد ،عضدویت کلیده عوامدل
بررسی شده در این متغیر تایید شده است.
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نمودار  2مدل اندازه گیری ابعاد محدودیت ها با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت استاندارد

نمودار  3مدل اندازه گیری ابعاد محدودیت ها با استفاده ار تحلیل عاملی در حالت معنی داری
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آزمون فرضیه ها با استفاده از روابط ساختاریافته خطی
پﺲ از تعیین مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهدومی تحقیدق و همچندین
اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهدای تحقیدق و بررسدی تناسدب داده
های مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیه های تحقیدق بدا اسدتفاده از مددل معدادالت
ساختاری نیز آزمون شدند .نتایج آزمون فرضیه ها در نمودار منعﮑﺲ شده اند.
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نمودار  4اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد
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نمودار  5اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار
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پایایی
پایایی شاخص نیز خود توسط دو معیار مورد سنجش واقﻊ میگردد:
 .1آلفای کرونباخ
 .2پایایی ترکیبی
آلفاي كرونباخ

معیاری کالسیﮏ برای سنجش و سنجهای مناسب برای ارزیابی پایداری دروندی محسدوب
میگردد .یﮑی از مواردی که برای سنجش پایایی در روش مدلسازی معادالت ساختاری به کدار
میرود ،پایداری درونی(سازگاری درونی) مدلهای اندازه گیدری اسدت .پایدداری دروندی نشدانگر
میزان همبستگی بین سازه و شاخصهای مربوط به آن است .مقدار باالی واریانﺲ بیان شده بین
سازه و شاخصهای آن در مقابل خطای اندازهگیری مربوط به هر شاخص ،پایداری درونی بداال را
نتیجدده مددیدهددد .مقدددار آلفددای کرونبدداخ بدداالتر از  ،0/7نشددانگر پایددایی قابددل قبددول
است( .)cronbach,1951برخی از محققان در مورد متغیرهای با تعداد سؤاالت اندک ،مقددار0/6
را به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کردهاند(داوری و رضازاده.)79،1392،
Cronbachs Alpha
1.000000
1.000000
1.000000
0.872605
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

تغییرات همگام
بازده سهام
ساختار سرمایه
محدودیت مالی
اندازه شرکت
سرمایه گذاری
شﮑاف تولید
نقدینگی
مخاطراتت اخالقی

جدول 3ضرایب آلفای کرونباخ

پایایی تركیبی
از آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یﮏ معیار سنتی برای تعیین پایدایی سدازههدا مدیباشدد،
روش  PLSمعیار مدرنتری نسبت به الفا به نام پایایی ترکیبی به کار میرود و برتری آن نسدبت
به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازه نه به صورت مطلق بلﮑه بدا توجده بده همبسدتگی
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سازههایشان با یﮑدیگر محاسبه میگردد .در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی در روش  ،PLSهر
دوی این معیارها به کار برده میشوند .مقدار پایایی ترکیبی یﮏ سازه از یﮏ نسبت حاصل مدی-
شود که در صورت این کسر ،واریانﺲ بین یﮏ سازه با شاخصهایش بده اضدافه مقددار خطدای
اندازهگیری میآید .در صورتی که مقدار  CRبرای هر سازه بداالی  0/7شدود ،نشدان از پایدداری
درونی مناسب برای مدل اندازهگیری دارد و مقدار کمتر از  0/6عدم وجود پایدایی را نشدان مدی-
دهد(داوری و رضازاده.)79،1392،
Composite Reliability
0.719557
0.728124
0.733000
0.745017
0.772385
0.755000
0.775720
0.795500

0.785863

تغییرات همگام
بازده سهام
ساختار سرمایه
محدودیت مالی
اندازه شرکت
سرمایه گذاری
شﮑاف تولید
نقدینگی
مخاطرات اخالقی

جدول 4پایایی ترکیبی

روایی همگرا
روایی همگرا دومین معیاری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSبه
کار برده میشود .معیار  AVEنشان دهنده میانگین واریانﺲ به اشتراک گذاشته بین هر سازه با
شاخصهای خود استAVE .میزان همبستگی یﮏ سازه با شاخصهای خود را نشدان میدهدد
که هر ﭼه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .مقددار  AVEبداالی  0/5روایدی
همگرای قابل قبول را نشان میدهد(.)Fornell &Larcker,1981برخی از محققان مقددار
حداقل قابل قبول را  0/4در نظر گرفته اند.
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AVE
0.519557
0.528350
0.772124
0.593683
0.672385
0.428124
0.775720
0.795500
0.56369

تغییرات همگام
بازده سهام
ساختار سرمایه
محدودیت مالی
اندازه شرکت
سرمایه گذاری
شﮑاف تولید
نقدینگی
مخاطرات اخالقی

جدول 5روایی همگرا

برازش مدل كلی
معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که توسط ایدن معیدار
محقق میتواند پﺲ از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مددل کلدی پدژوهش
خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .برای بررسی برازش در یﮏ مدل کلی تنها یﮏ معیار
به نام  GOFاستفاده کیشود .سه مقدار  0/36 ،0/25 ،0/01به عنوان مقادیر ضدعیﻒ ،متوسدط و
قوی برای  GOFمعرفی شده است(وتزلﺲ و همﮑاران .)2009،این معیدار از طریدق فرمدول زیدر
محاسبه میشود:
̅̅̅ × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
GOF = √communalities
(فرمولR2 )2-4
R Square
0.014153
0.009529
0.005854

Communality
1.000000
1.000000
1.000000
0.992648
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
جدول :6معیار GOF

تغییرات همگام
بازده سهام
ساختار سرمایه
محدودیت مالی
اندازه شرکت
سرمایه گذاری
شﮑاف تولید
نقدینگی
مخاطرات اخالقی
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̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ برابر است با  .0/80با توجه به مقدادیر R2کده در جددول
در نتیجه communalities
̅̅̅ برابر است با0/48:
باال آمده در نتیجه R2
بدین ترتیب مقدار  GOFمحاسبه شده به شرح زیر میباشد:
GOF = √0.48 × 0.80 = 0.62

با توجه به سه مقدار 0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضدعیﻒ ،متوسدط و قدوی بدرای
 ،GOFحاصل شدن  0/62نشان از برازش قوی مدل دارد.
نتیجه بدست آمده از تحلیل آماري
تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت  PLSانجام شده است .جددول
زیر ضریب معناداری و نتایج فرضیه های مطرح شده را به طور خالصه نشان می دهد.
استاندارد

معناداری

محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری اندازه شرکت بر بازده سهام تاثیر دارد.
با افزایش محدودیت مالی ،تغییرات همگام بازده سهام شرکتها افزایش مییابد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری سرمایهگذاری بر بازده سهام تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب کالن اقتصادی بر بازده سهام
تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری نقدینگی بر بازده سهام تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری شﮑاف تولید اقتصادی بر بازده سهام تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب کالن اقتصادی بر ساختار
سرمایه تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری شﮑاف تولید اقتصادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری بازده بازار سهام بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری مخاطرات اخالقی بر بازده سهام تاثیر دارد.
جدول  7نتایج فرضیه ها

نتیجه

فرضیه ها

-0.73
0.06
0.27

2.00
0.58
2.03

تایید
رد
تایید

-0.19

1.86

رد

-0.18
-0.01

1.86
0.18

رد
رد

0.00

0.02

رد

0.04
0.28
0.08
0.78

1.22
2.92
0.81
2.01

رد
تایید
رد
تایید

در فرضیه شماره  1پژوهش ادعدا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری اندازه
شرکت بر بازده سهام تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد بدا توجده بده
جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  1.96می باشد ،از ایدن رو ایدن فرضدیه
مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی ﭼون عدد معنی داری به دست آمده مﺜبت می باشدد ایدن اثدر
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مستقیم می باشد.
در فرضیه شماره  2پژوهش ادعا شده بدود کده با افزایش محدودیت مالی ،تغییرات همگام
بازده سهام شرکتها افزایش مییابد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجده
به جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیدر کدوﭼﮑتر از  1.96مدی باشدد ،از ایدن رو ایدن
فرضیه رد شده است.
در فرضددیه شددماره  3پددژوهش ادعددا شددده بددود کدده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری
سرمایهگذاری بر بازده سهام تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه
به جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  1.96می باشد ،از این رو این فرضیه
مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی ﭼون عدد معنی داری به دست آمده مﺜبت می باشدد ایدن اثدر
مستقیم می باشد.
در فرضیه شماره  4پژوهش ادعا شده بود که محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری متغیرهای
منتخب کالن اقتصادی بر بازده سهام تاثیر دارد که تجزیده تحلیدل آمداری بدین ایدن دو نشدان
میدهد با توجه به جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر کوﭼﮑتر از  1.96مدی باشدد ،از
این رو این فرضیه رد شده است.
در فرضیه شماره  5پژوهش ادعا شده بود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری نقدینگی
بر بازده سهام تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجه بده جددول7؛
عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر کوﭼﮑتر از  1.96می باشد ،از این رو ایدن فرضدیه رد شدده
است.
در فرضیه شماره  6پژوهش ادعا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری شﮑاف
تولید اقتصادی بر بازده سهام تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشدان مدی دهدد بدا
توجه به جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر کوﭼﮑتر از  1.96می باشد ،از این رو ایدن
فرضیه رد شده است.
در فرضیه شماره  7پژوهش ادعا شده بود که محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری متغیرهای
منتخب کالن اقتصادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بدین ایدن دو نشدان
می دهد با توجه به جدول()17-4؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیدر کدوﭼﮑتر از  1.96مدی
باشد ،از این رو این فرضیه رد شده است.
در فرضیه شماره  8پژوهش ادعا شده بود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری نقدینگی
بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین ایدن دو نشدان مدی دهدد بدا توجده بده
جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر کوﭼﮑتر از  1.96می باشد ،از این رو ایدن فرضدیه
رد شده است.
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در فرضیه شماره  9پژوهش ادعا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری شﮑاف
تولید اقتصادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد بدا
توجه به جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  1.96می باشد ،از ایدن رو ایدن
فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی ﭼون عدد معنی داری به دست آمده مﺜبدت مدی باشدد
این اثر مستقیم می باشد.
در فرضیه شماره  10پژوهش ادعا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری بازده
بازار سهام بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشدان مدی دهدد بدا
توجه به جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر کوﭼﮑتر از  1.96می باشد ،از این رو ایدن
فرضیه رد شده است.
در فرضددیه شددماره  11پددژوهش ادعددا شددده بددود کدده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری
مخاطرات اخالقی بر بازده سهام تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد بدا
توجه به جدول7؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر بزرگتر از  1.96می باشد ،از ایدن رو ایدن
فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.
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نتیجه گیري
اهمیت سرمایه گذاری و ثبات محیط سرمایهگذاری برای توسعه و رشد اقتصادی بر کسی
پوشیده نیست و عدم توجه به اهمیت آن میتواند منجر به افول اقتصاد شده و در بلندمدت رفاه
عمومی و توسعه تولید را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین توسعه بازارهای سرمایه و شناسایی و به
کارگیری عواملی که کارآیی این بازارها را افزایش میدهند ،گامی مهم در جهت افزایش رونق در
اقتصاد است .هرﭼه بازارهای سرمایه کارآتر باشند و سرمایهگذاران بهتر قادر به تعیین ارزشهای
واقعی باشند ،سرمایههای بیشتری به سمت این بازارها جذب میشود .سرمایهگذاران مایلند
متناسب با ریسﮏپذیری خود به بازده مناسب دست پیدا کنند .یعنی به صورت همزمان به دو
پدیدهی ریسﮏ و بازده توجه میکنند.
از طرفی هرﭼه بازارهای مالی دارای شفافیت بیشتری در اطالع رسانی باشند ،اطالعات بی
پرده و روشن و واضﺢ در اختیار عموم قرار میگیرد و تعداد معامالت انجام شده افزایش می یابد و
هزینه نظارت کاهش یافته و اجرای قوانین تضمین می گردد (ابریشمی و همﮑاران.)1396،
از اینرو میتوان عوامل ریسﮏ موثر بر بازده سهام را شناسایی نمایند .از این رو شناسایی و
بررسی عوامل ریسﮏ موثر بر بازده از جملهی مهمترین مسائل مالی است که باید مورد توجه
فراوان صاحبنظران و پژوهشگران باشد .به عالوه با توجه به اینکه ریسﮏ به دو بعد
سیستماتیﮏ و ﻏیرسیستماتیﮏ قابل تفﮑیﮏ است ،برای یﮏ سرمایهگذار تعیین این که یﮏ
عامل ریسﮏ صرفا بر بازده سهام یﮏ شرکت تاثیر دارد و ﻏیر سیستماتیﮏ است یا این که
ریسﮏ از نوع سیستماتیﮏ و مشترک است اهمیت فراوانی دارد .زیرا ریسﮏ سیستماتیﮏ و
مشترک ،ﻏیر قابل حد است ،اما ریسﮏ ﻏیر سیستماتیﮏ را میتوان از طریق تنوع بخشی
پرتفوی سهام حذف نمود(بادی 1و همﮑاران.)2010،
این پژوهش با تعیین این که آیا ریسﮏ محدودیت مالی از نوع سیستماتیﮏ یا
ﻏیرسیستماتیﮏ است ،سرمایهگذاران را در تنوع بخشی پرتفوی سهامشان یاری میرساند .از
سوی دیگر ،این پژوهش ﭼگونگی واکنش بازار به سرمایه گذاری شرکتهای دارای محدودیت
مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی را مورد بررسی قرار میدهد تا به سهامداران این دو
طیﻒ از شرکتها ،برای ارزیابی دقیقتر تصمیمات سرمایهگذاری مدیران کمﮏ کند .به عالوه،
امروزه با بزرگتر شدن شرکتها و توسعه تﮑنولوژی ،نیز به منابﻊ مالی هنگفت سرمایه شدت
گرفته و این موضوع را به یﮑی از اصلی ترین حوزه های تصمیمگیری مدیران تبدیل کرده است
(شعری و محسنی.)1394،
1. Bodie
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با توجه به یافته ها و نتایج بدست آمده ،پیشنهادهای کاربردی که می توان در این بخدش
ارائه نمود شامل موارد زیر می باشد:
در فرضیه شماره  1پژوهش ادعدا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری اندازه
شرکت بر بازده سهام تاثیر دارد که این فرضیه تایید شده است از این رو توصیه می شود ،با توجه
به نتایج این پژوهش که بیانگر اهمیت محدودیت مالی شرکت بر بازده سهام اسدت ،بده سدرمایه
گذاران پیشنهاد میشود در زمان اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و قیمت گذاری سهام ،محدودیت
مالی شرکت را نیز در نظر بگیرند و در هنگام تشﮑیل پرتفوی سهام ،سیستماتیﮏ بدودن ریسدﮏ
محدودیت مالی را مدنظر قرار دهند .با توجه به تنوع مدلهای قیمتگذاری دارایدی و عددم امﮑدان
بررسی کلیه آنها ،در این پژوهش ،مدل کاپالن زینگالﺲ و وایدت و وو انتخداب گردیدد و نقدش
محدودیت مالی بر توان تبیین بازده سهام از طریق اندازه شرکت توسط ایدن مددلها موردبررسدی
قرار گرفت.
در فرضیه شماره  2پژوهش ادعا شده بدود کده با افزایش محدودیت مالی ،تغییرات همگام
بازده سهام شرکتها افزایش مییابد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد با توجده
به جدول()2-5؛ عدد معنی داری مسیر مابین دو متغیر کوﭼﮑتر از  1.96می باشد ،از ایدن رو ایدن
فرضیه رد شده است . .نتایج نشان داد که با افزایش محدودیت های مالی ،همگام سدازی بدازده
سهام کاهش خواهد یافت که منجر به افزایش محتدوای مطالعداتی قیمدت سدهام خواهدد شدد و
همزمانی بازه سهام کاهش خواهد یافت .از اینرو می توان با کداهش شداخص هدای محددودیت
های مالی در مسیر همگام سازی گام برداشت و موجبات افزایش بازده سهام را فراهم نمود.
در فرضددیه شددماره  3پددژوهش ادعددا شددده بددود کدده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری
سرمایهگذاری بر بازده سهام تاثیر دارد و نتایج فرضیه این مدورد را تاییدد کدرده اسدت .پیشدنهاد
کاربردی در این راستا می تواند به این صورت باشد که با رفﻊ موانﻊ مدالی و کداهش آن سدرمایه
گذاری را در این شرکت ها افزایش داد و از طرفی موجبات بهبود بازده سهام را فراهم نمود.
در فرضیه شماره  4پژوهش ادعا شده بود که محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری متغیرهای
منتخب کالن اقتصادی بر بازده سهام تاثیر دارد که این فرضیه رد شدده اسدت و نشدان داد کده
محدودیت مالی بر اثرگذاری متغیرهای همچون نرخ تورم ،حجم نقدینگی ،نرخ سود بانﮑی و نرخ
ارز بر بازده سهام نمی تواند اثرگذار باشد.
در فرضیه شماره  5پژوهش ادعا شده بود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری نقدینگی
بر بازده سهام تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو از رد این فرضیه نتیجه گرفته شدد و
نشان داده شد که شاخص های محدودیت مالی نمی تواندد بدر شدت اثرگذاری نقدینگی بر بازده
سهام تاثیر گذار باشد.
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در فرضیه شماره  6پژوهش ادعا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری شﮑاف
تولید اقتصادی بر بازده سهام تاثیر دارد که نتایج یافته ها این رابطده را رد کدرده اسدت .اینگونده
استنباط شد که شاخص های محدودیت مالی نمی تواند بر شدت اثرگذاری شﮑاف تولید اقتصادی
بر بازده سهام اثرگذار باشد.
در فرضیه شماره  7پژوهش ادعا شده بود که محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری متغیرهای
منتخب کالن اقتصادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که این فرضیه نیز رد شده است و نشان داده
که متغیرهای همچون نرخ تورم ،حجم نقدینگی ،نرخ سود بانﮑی و نرخ ارز به تنهایی مدی تواندد
ساختار سرمایه شرکت ها را تعیین کند و نیازی به دخالت دادن شاخص های محدودیت مدالی در
این رابطه نیست.
در فرضیه شماره  8پژوهش ادعا شده بود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری نقدینگی
بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین ایدن دو فرضدیه را رد کدرده و پیشدنهاد
خاصی با رد شدن فرضیه قابل بیان نیست.
در فرضیه شماره  9پژوهش ادعا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری شﮑاف
تولید اقتصادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهدد ،
فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از دیرباز روند تغییرات تولید و علل ایجداد ایدن نوسدانات ذهدن
اقتصاددانان را به خود معطوف ساخته و هر یﮏ از زاویه ای به توجیده آن پرداختده اندد .در قدرن
اخیر توجه به عوامل طرف تقاضا بیش از پیش مورد توجده قدرار گرفتده و اقتصداددانان متعدددی
سعی در توجیه ادوار تجاری به کمﮏ ﭼرخه های متغیرهدای مصدرف ،سدرمایه گدذاری ،مخدارج
دولت و تراز تجاری نموده اند .لذا در مجموع میتوان دریافدت کده بدرای کنتدرل ادوار تجداری و
کاهش پیامدهای منفی آن در اقتصاد ایران ،مدیریت ﭼرخه هدای متغیرهدای سدمت تقاضدای از
اهمیت باالیی برخوردار بوده و مدیریت این متغیرها توسط سیاستگذاران اقتصادی جهدت مصدون
ماندن از آثار منفی ادوار تجاری ،بویژه در دوران رکود ،توصیه میشود.
در فرضیه شماره  10پژوهش ادعا شدده بدود کده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری بازده
بازار سهام بر ساختار سرمایه تاثیر دارد که تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان از رد این روابط
دارد و بیان می دارد که بازده بازار سهام خودش می تواند ساختار سدارمایه شدرکت هدا را جهدت
ببخشد.
در فرضددیه شددماره  11پددژوهش ادعددا شددده بددود کدده محدودیت مالی بر شدت اثرگذاری
مخاطرات اخالقی بر بازده سهام تاثیر دارد از این رو تجزیه و تحلیل آماری نشان از تایید فرضدیه
دارد .برای ایجاد شفافیت در بازار سرمایه و عملﮑدرد اخالقدی شدرکت هدا ،در دسدترس بدودن
اطالعات مهمترین عامل است.هر ﭼه اطالعدات در بدازار سدرمایه شدفاف تدر باشدد کده بده آن
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اطالعات متقارن می گویند ،بشتر باشد تاثیربیشتری بر رشد اقتصادی خواهد داشدت (ابریشدمی و
همﮑاران .)1398،مخاطرات اخالقی به خطر رفتار ﻏیراخالقدی مددیریت اشداره دارد .در همچدین
وضعیتی ،سهامداران تالش میﮑنند از طرق متعدد مدیر را به عمل مسئوالنه تر تشویق کنند (لی،
2009؛ به نقل از به نقل از خلیفه سلطانی و خواجوی .) 1395،عدم تقارن اطالعدات کده ازجملده
مخاطرات اخالقی بین شرکت ها و سرمایه گذاران است ،سبب میشدود کده هزینده تديمین مدالی
داخلی و خارجی متفاوت باشد ،به نحوی که تيمین مالی هزینه زیادی به شرکت تحمیدل خواهدد
کرد (قربانی و عدیلی1391 ،؛ به نقل از خلیفه سلطانی و خواجوی.)1395،
ضمنا هر ﭼه خطر اخالقی بین کارفرما و مدیر بیشتر باشد ،سهامدار کمتر امﮑدان مالحظده
جهت اقدام و عملیات مدیر را دارد ،بنابراین برای تامین منافﻊ خود در برابر ریسﮏ خطر اخالقدی،
بازده باالتری را انتظار دارد و طلب میﮑند.
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پیشنهادها پژوهشی
 -1به صنعت بورس کشور توصیه می گردد با توجه به اهمیدت شداخص هدای محددودیت
های مالی و عوامل اثرگذار بر آن در این صنعت اولویتهای پژوهشی مورد نیاز در امدر سدازمانی
به طور خاص را برای دانشگاه و مراکز علمی-تحقیقاتی تهیه نمایند.
 -2تحلیل یافته های این پژوهش و مقایسه آن با مدل های ارائه شده در این زمینده و در
سایر پژوهش ها به عنوان پژوهشی تحلیل مقایسه ای.
 -3تحلیل روند انجام کار در حالت معمولی و قطعی.
 -4ارائه روشی مبتنی بر هوش مصنوعی و بر اساس شاخص های بدست آمده جهت بهبود
شرایط موجود شرکت های مورد مطالعه
 -5پیشنهاد می گردد از سایر روش های وزن گیری نیز استفاده شده و بدرای رتبده بنددی
پیشنهاد می شود از سایر روش های رتبه بندی مانند روش های تاپسیﺲ و الﮑتدره و کدوپراس و
اورسته و پرومﺜه و تئوری خاکستری و روش های جدید در علم تصمیم گیری ﭼند معیداره بدرای
رتبه بندی استفاده کرده و بین نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر همبستگی گرفته شود.
 -6پیشنهاد میگردد الگوریتم انجام این پایان نامه در فضای عادی اجرا شود.
 -7اولویت بندی ابعاد و شاخص های محدودیت های مالی بر اساس تاثیر گذاری بر بدازده
سهام.
-8در نظر گرفتن اصل کرامت انسانی در انجام معامالت
-9پرهیز از تبانی و ائتالف جهت افزایش قیمت
 -10تدوین دستورالعمل های اخالقی و فرهنگ سازی برای حاکمیت ارزش های اخالقدی
در معامالت
محدودیت هاي پژوهش
از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطالعدات اسدت ،در ایدن زمینده
مشﮑالتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب ،مجالت ،آمدار،
بانﮏ های اطالعاتی و  ...در کشور به راحتی ممﮑن نباشد.
بخشی از این مشﮑل ناشی از فقدان یا کمبود هریﮏ از خدمات تحقیقدات فدوق اسدت و از
سوی دیگر فرهنگ ﻏلط ،سدبب خصوصدی تلقدی کدردن ایدن مدوارد شدده و در نتیجده افدراد و
موسسات به نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند.
از سوی دیگر متغیر های ناخواسته که ممﮑن است حاصل طرح ها و روش هدای ویدژه ای
باشند که در تحقیق به کار گرفته می شوند ،ﻏالبا به گونه های مختلﻒ ،اعتبدار دروندی و بیروندی
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تحقیق را به مخاطره می اندازند.
باید آگاه بود که در پژوهش ها ،کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل ﻏیر ممﮑن است .امدا
به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد االمﮑان پدیش بیندی شناسدایی و
تمام احتیاط های الزم را به منظور کاهش آنها بﮑار برند.
هر پژوهشی در کنار بدیﻊ بودن و داشتن نقاط قوت ،دارای برخدی محددودیت هدای روش
شناختی نیز می باشد .البته باید توجه داشت کده محددودیت هدای پدژوهش بده معندی نارسدایی
پژوهش در مراحل تدوین ،اجرا ،تحلیل و تبیین نتایج نمی باشد بده عبدارت دیگدر از زاویده روش
شناختی محدودیت های اعمال شده ،بیانگر توانمندی پژوهش است.
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