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Abstract:
Financing decisions of the firms are one of important tasks for management and according to its nature, it is considered as a
Multi-Criteria Decision problem. In this research, a comprehensive review on capital structure theories and its determinants
has been made, then the effect of this determinants on the financial leverage of the firms is investigated in three levels: firm
specific, industry and economy. In this regard, stepwise regression and pooled mean group model are used. This models
specified both short-term and long-term effects of detected factors on capital structure. In this models, as the number of
independent variables increase, the co-linearity in the model increases. So, the reliability of model declines and the model
can't be a good pattern for financing decisions. In the next step, the identified factors were employed as decision criteria in a
hybrid MCDM model that combining DEMATEL and ANP. The ANP weights of the model were used in a Goal programing
model and a satisfactory solution for the case study was obtained. By using this model, decision makers can systemically
structure a multi-criteria network framework and derive priority weights of those criteria, and then deal with the quantitative
financial constraints for a satisfactory solution.
Keywords: Capital structure, Analytical Network Process, DEMATEL, Goal Programing
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چکیده
 نوعی از مساال ننادمعیاره محساو،تصمیمهای تأمین مالی شرکتها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود
 مامن مارور، بادینمنظاور. الگوی جامعی برای کمک به تصمیمهاای تاأمین ماالی بارونساازمانی ارالاه شاده اسات، در این پژوهش.میشود
 صنعت و اقتصاد کالن در اهرم مالی شرکتهاای مادننظر، تأثیر این عوام در سه سطح سازمانی،نظریههای ساختار سرمایه و عوام مؤثر بر آن
 با افااایش متییرهاای مساتق. از الگوهای اقتصادسنجی گامبهگام و میانگین گروهی تلفیقی استفاده شده است، در این راستا.بررسی شده است
 معموالً مشکالت همخطی در تخمین الگوی رگرسیونی افاایش مییابد؛ بنابراین از قابلیت اطمیناان الگاو کاساته مایشاود و، در اینگونه مسال
 نمیتواند الگوی مطمئنی برای کمک به تصمیمهای ساختار سارمایه شارکتی باشاد؛ بناابراین از نتاایج الگاوی اقتصادسانجی در،الگو بهتنهایی
 اساتفادۀ بیشاتر از دو منباع اوراا اجاارۀ، نتایج نهاایی.طراحی یک الگوی تصمیمگیری نندمعیارۀ ترکیبی برای تأمین مالی شرکتی استفاده شد
 تطابق مطلوبی، نتایج الگو. وجود مجدودیتهای کنترل ریسک در الگو است، دلی آن.اسالمی و وامهای کوتاهمدت بانکی را توصیه میکنند
.با عملکرد واقعی نمونۀ مطالعهشده نیا داشت
 فرایند تحلی شبکه، ساختار سرمایه،  دیمات، برنامهریای آرمانی:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
تأمین مالی شرکتی ،معطوف باه راهکارهاایی اسات
که با آن برای تأمین مالی سارمایهگاذاریهاا ،مایتاوان

( )MCDMراهگشا است که روشهایی را برای تساهی
تصمیم گیری در مساال درگیار باا معیارهاا ،آرماانهاا،

وجوهی را کسب کرد .گاینههای موجاود شاام اناوا

اهداف و نظرات نندگانه و متعاار

مختلف بدهی ،سهام و اوراا بهادار اسالمی (صاکو )

هنگام مواجهه با معیارهای تصمیمگیری نندگانه ،دیگر

است .در محیط یک شارکت ،ترکیابهاای انتخاابی از

تصمیم بهینهی واحدی نمیتواند وجود داشاته باشاد (از

ایاان دو گاینااه ،ساااختار ساارمایه سااازمان را مشااخص

منظاار بهینااهسااازی ساانتی)؛ بااهگونااهای کااه اهااداف و

میکناد .در بسایاری از پاژوهشهاا ،مناابع تاأمین ماالی

آرمااانهااای مختلااف ،بااهطااور طبیعای بااه شااک گی اری

شرکتهاا براسااس سیاساات تاأمین مااالی آنهاا بااه دو

توصایههاای (راهحا هاا) متفااوتی منجاار مایشااود ].[8

بخاش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» تقسایم

تصمیم گیری دربارۀ تاأمین ماالی شارکت نیاا ناوعی از

میشود که میتواند به روش کوتااهمادت یاا بلندمادت

مسال تصمیم گیری نندمعیاره مبتنی بار تصامیم گیاری

اسااتفاده شااود .الزم اۀ تااأمین ساارمایه از منااابع درون ای،

گروهی است .در این مسال  ،ارتباطات به هم وابساتهای

سودآوری گذشتۀ شرکت است که از مح سود انباشته

میان معیارها و گاینهها وجود دارد که تنها در بساتر ایان

انباشاته ،مناابع الزم

الگااو از مسااال بررسایشاادنی اساات .تعیااین و ارزیاابی

برای تاأمین ماالی شارکت فاراهم مایآیاد .مناابع ماالی

معیارهای تأمین مالی و انتخا گایناههاای تاأمین ماالی

بیرونی نیا از مح انتشار بدهی و ساهام تأمین مایشاود.

که ارزش شرکت را به حداکثر میرساند ،ریساکهاای

استفادۀ بیش از حد از بدهی در تأمین ماالی ،باهویاژه در

مالی سازمان را کاهش میدهد و انعطاافپاذیری ماالی

دورههای رکود اقتصادی ،به علت هاینۀ ورشکستگی و

شرکت را حفظ میکند ،مومو مهمی است .ایان ناو

هاینااههااای پرداختاای باباات بهااره ،شاارکتهااا را دنااار

مسال تصمیمگیری از عواما زیاادی مانناد ساوددهی،

مخاطره میکند .در این شرایط ،این شارکتهاا ،وجاوه

نرخ مالیات ،ظرفیت بادهی ،هایناه سارمایه ،میثاااناماۀ

مروری عملیات خود را بهسختی تأمین میکنند کاه باه

مالی سازمان و  ...تأثیر میپذیرد .سااختار سارمایه بارای

وخیمترشدن شرایط عملکردیشان منجر میشود .تأمین

شرکتهای مختلف متفاوت است؛ زیارا شارکتهاا در

مالی از طریق حقوا صاحبان سهام ،شام ساهام عاادی

شااهرت ،مقی ااس ،نااو  ،ظرفی ات باادهی ،نرخ اۀ عماار،

م ایشااود کااه هاین اه ساارمایۀ بیش اتری نی ااا دارد؛ زیاارا

انعطافپذیری مالی و ...متفاوت هستند؛ اماا نظریاههاای

ساهامداران در ازای ریساک بیشااتری کااه نساابت بااه

ساانتی تااأمین مااالی شاارکتی از توماایح اینکااه نگونااه

صااحبان بادهی تحم میکنند ،خواهاان ساود بیشاتری

شرکتها در شرایط گوناگون باید راجع به تاأمین ماالی

نیا هساتند.

تصمیم بگیرند ،ناتوان است ] .[21در رویکرد کاربردی

و مبالغ درجشده بهعنوان اساتهال

توساعه مایدهاد.

با توجه به وجود ذینفعان نندگاناه در شارکتهاا،

مسألۀ ساختار سرمایه ،از دو نو الگو برای تاأمین ماالی

تصاامیمهااای مااالی ،ماااهیتی نندبعاادی دارنااد .در ای ان

استفاده میشود .در رویکرد اول ،تصامیمهاا و عملکارد

راسااتا ،اسااتفاده از اباارهااای تصاامیمگی اری نناادمعیاره

گذشتۀ شرکتهاا مطالعاۀ تجربای مایشاود و دادههاای
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تاریخی و الگوهای آماری برای انتخا الگوی سااختار

شبکه ،0روش دیمات  ،9رواباط باین اهاداف ،معیارهاا و

سرمایه به کار میرود .در رویکارد دوم ،باا پارامترهاای

گاینههای تأمین مالی مشخص و این عواما  ،وزندهای

موجود در هر صنعت و با استفاده از الگوهاای ریامای،

میشود.

ترکیب بهینۀ ساختار سرمایه تبیاین مایشاود؛ اماا هاردو
روش ،نقصهایی دارناد؛ ماثالً در بهیناهساازی ریامای،

مبانی نظری

همۀ عوام مؤثر را نمیتاوان وارد مساأله کارد و ناناار

بااا وجااود مبااانی گسااترده دربااارۀ ساااختار ساارمایه

باید فرمیههاای ساادهسااز مساأله را باه کاار بارد .اگار

شرکتی ،هنوز شکاف بارگی بین نظریاه و عما وجاود

فرمیههای الگو ،کام و پیچیادگیهاای آن زیااد شاود،

دارد .با شرو کار مبنایی مودیلیانی و میلار ،باه بهینگای

ح ا آن نیااا بااهمراتااب ،دشااوارتر م ایشااود .در روش
اساااتفاده از الگوهاااای تااااریخی نیاااا لاومااااً الگاااوی
بااهدسااتآمااده بهینااه نخواهااد بااود؛ زیاارا معیارهااای
تصمیمگیاری و شارایط ،از ساازمانی باه ساازمان دیگار

ساختار سرمایه توجه بیشاتری شاد .در ساالهاای اخیار،
نظریههاای متعاددی بارای تعیاین سااختار سارمایه بهیناه
شک گرفته است .جدول  7خالصهای از ایان نظریاههاا
را نشان میدهد.

متفاوت اسات .نظریاههاای مطار شاده درباارۀ سااختار
سرمایه بجا نظریۀ سلساله مراتاب 7تاأمین ماالی ،همگای
نیازمند الگویی از تصامیم گیاری باهگوناهای اسات کاه
اهااااداف و معیارهااااای نندگانااااه و بعماا ااً متماااااد
تصاامیمگیرناادگان را در نظاار بگیاارد و ساااختار ساارمایه
بهینه را تحت شرایط مسأله به ما ارالاه کناد؛ بناابراین در
ایاان پااژوهش ،الگااویی کاااربردی باارای کمااک بااه
تصمیمگیری تأمین ماالی شارکتی باه کاار گرفتاه شاده
اساات .در ایاان راسااتا ،شاارکتهااای گااروه محصااوالت
ش ایمیایی پذیرفتااهشااده در بااورس اوراا بهااادار تهااران
مطالعااه و ماامن شناسااایی عواما اصاالی تأثیرگااذار در
ساختار سرمایه (انتشار بادهی یاا ساهام) ،از آن در یاک
الگوی تصمیم گیری ننادمعیارۀ ترکیبای اساتفاده شاده
اسااات .در ایااان پاااژوهش ،ابتااادا عوامااا ماااؤثر در
تصمیم گیری دربارۀ ساختار سرمایه شناساایی و بررسای
میشود؛ ساس

باا اساتفاده از ترکیبای از فرایناد تحلیا

1. Pecking order theory

2. Analytical Network Process
3. DEMATEL: Decision-Making Trial and Evaluation
Laboratory
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جدول ( )1اصول و نظریههای ساختار سرمایه
سال

پژوهشگر

مفاهیم

نظریه

 تحت شرایط بازارهای کام و بدون اصطکا  ،ارزش بازارنظری اۀ نااامربو بااودن یک شرکت و رفاه دارنادگان اوراا آن ،بادون تأثیرپاذیری از
7351و7399

مرتون میلر و فرانک
مودیلیانی

ارزش بازاری شارکت تصمیمهای تأمین مالی باقی میماند.
بااا ساااختار ساارمایه  - -در محاسبات مالیات بر درآمد شارکت ،پرداخاتهاای بهاره
تأثیر نسابت بادهی در کم میشاود؛ بناابراین هرناه در سااختار سارمایه بادهی بیشاتر
کاهش مالیات

باشد ،هاینههاای مالیااتی شارکت کمتار مایشاود و درنتیجاه،
ارزش بازار شرکت افاایش مییابد

7319

کراوز و لینتانبرگر

7314

مایرز و مجلوف

7319

فالنری

نظریۀ موازنۀ 7انتخاا
سیاست بدهی بهینه

موازناۀ منااافع و هاینااههااای باادهی  -منااافع مالیاااتی باادهی ،بااا
هاینههای مدننظر از توقیاف دارایای باهدلیا نااتوانی پرداخات
بدهی (هاینههای ورشکستگی) ،موازنه میشوند.
اوراا بهادار مالی ممکن است بهدلی نامتقاارنی اطالعاات باین
مدیران و سرمایهگذاران ،زیر ارزش ذاتی قیمتگاذاری شاود؛

نظریۀ سلسله مراتب در
تأمین مالی

بنابراین بهتر است شرکت ها از اوراا بهادار در خاالف ترتیاب
نامتقارنی اطالعات استفاده کنند؛ یعنای ابتادا از وجاوه داخلای
سازمان ،دوم بدهی ،سوم اوراا تبدی پذیر و درنهایت ،از سهام
استفاده کنند .برای پرهیا از نیاز به وجوه برونسازمانی ،ممکان
است شرکتها ترجیح دهند وجوه امافی خود را ذخیره کنند.

رتبۀ اعتباری

شرکت ها درصورتیکه انتظار داشته باشاند رتباۀ اعتبااریشاان
بهبود یابد ،بدهی کوتاهمدت منتشر میکنند.
سیاستهای بدهی بهطور مشخصای ،نشااندهنادۀ تصامیمهاای

7319-7314

تیتمن ()7314
برندر و لوی ()7319

تأثیرات صنعت و بازار
محصول

تولید است .شرکتهای حساس به محصاول از بادهی کمتاری
استفاده میکنند تا مشتریان و تأمینکننادگان ،نگاران باه تنگناا
افتادن شرکت نباشند .در این حالت ،نسبت بدهی ،مشخصاهای
از صنعت است.

0220

بیکر و ورگلر

نظریۀ موقعیت سانجی رفتار شرکتها در انتخا ترکیاب سااختار سارمایه ،وابساتگی
بازار

0

زیادی به شرایط بازار دارد.

1. Trade-off theory
2. Market timing theory

ارالۀ الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایۀ شرکتی 747 / ...

هر یک از پژوهشهای مذکور  ،تبیینکنندۀ عواما

وابستگی معیارها در نظار گرفتاه شاده اسات  -0روش

و معیارهای مسألۀ تصمیمگیاری سااختار سارمایه اسات.

الگوسازی وابساتگی معیارهاا نیسات  -9آیاا از روش

عالوه بر این پژوهشها ،تاکنون پژوهشهایی نیا دربارۀ

بیطرفانهای برای تعیین وابستگی معیارهاا اساتفاده شاده

استفاده از اباارهای تصمیمگیری نندمعیاره ()MCDM

است (منظور از روش بیطرفانه ،نبود نقاص اطالعااتی

در مسال مالی شرکتی انجام شده است که در جدول 0

یا اعمال نظر جانبدارانۀ پاسخگویان در تعیاین ارتباطاات

به برخی از آنها اشاره و تفاوت آنها با این پژوهش نشان

و وابسااتگی بااین معیارهااا اساات .ایاان مشااک در ایاان

داده شده است .این پژوهشها ،معیارهای ارزیابی پایش

پژوهش به علت استفاده از تحلی های علّی و همبساتگی

رو را در مسألۀ تصمیمگیری در نظر مایگیرناد -7 :آیاا

بر دادههای آماری واقعی ،منتفی شده است).

جدول ( )2برخی از پژوهشهای اخیر که از  MCDMدر پژوهشهای مالی استفاده کردهاند
روش تعیین

تعیین وابستگی

وابستگی معیارها

بهصورت بیطرفانه
-

نویسنده

مومو پژوهش

روش

زیانگ 0223

تأمین مالی زنجیرۀ تأمین شرکت

GDM7, CNN0

-

انتخا سبد سهام عادی

ELECTRE

-

-

ANP

ANP

خیر

زیدوناس و
همکاران 0223
لی و همکاران

انتخا سهام براساس الگوی

0223

گوردون

هو و همکاران
[3] 0277

انتخا سبد سهام مبتنی بر الگوی
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای

DEMATEL, ANP

دیمات

خیر

()CAPM

لی و همکاران

تحلی عوام مؤثر در تصمیمگیری

0277

در سرمایهگذاری در سهام

DEMATEL, ANP

دیمات

خیر

آگاروال و
همکاران

GP9

الگوسازی نندهدفۀ ساختار سرمایه

-

-

[4]0270

تی سی و

الگوی یکسارنۀ تصمیمگیری

همکاران 0279

گروهی برای تأمین مالی شرکتی

این پژوهش

این پژوهش

][2

ANP ,GDM, DEMATEL

رگرسیون
گامبهگام،
میانگین گروهی
تلفیقی

GDM,
DEMAT
EL,
ANP,GP

دیمات

خیر

دیمات ،VAR ،
بله

آزمون علیت گرانجر،
تحلی همبستگی

1. Group decision making
2. Cooperative neutral network
3. Goal programming
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در بیشاااتر روشهاااای تصااامیمگیا اری ننااادمعیاره
( )MCDMفر

بر این است کاه معیارهاا از یکادیگر

مستق هستند .این فر  ،فر

واقعبیناناهای در مساال

ترکیااب روشهااای الگااوسااازی ساااختاری تفساایری

7

( )ISMو دیمات فازی استفاده کردند .آنها روش ISM

را برای تعیین تعام بین معیارهای ارزیاابی تاأمینکننادۀ

دنیای واقعی نیست .بسیاری از مساال تصامیم گیاری را

مااداوم بااه کاربردنااد؛ در حااالی کااه اسااتفاده از دیماتا

نمیتاوان باهطاور مناسابی باا سااختار سلسالهمراتبای در

فازی به ایشان اجازه داد شدت وابستگیهاای متقابا را

معیارهااا الگااوسااازی کاارد .شااک هااای مختلفاای از

تعیین کنند.

باارهمکاانشهااا می اان معیارهااا ممکاان اساات در شاارایط

یکاای از نقاادهایی کااه بااه  ANPوارد ماایشااود،

زناادگی واقع ای بااه وقااو پیوناادد؛ بااهگونااهای کااه بااه

پیچیدگی زیاد آن برای پیادهساازی عملای اسات .یاو و

تکنیکهای پیچیدهتر و یا هوشمندتری بارای تعاما باا

تیانااگ ( )0229باار مهاامتاارین نقااا مااعف ،ANP

نیازهای خاص مسألۀ مدننظر نیاز است.

بهصورت زیر تأکید کردند:

فرایند تحلی شبکه ( )ANPرا ساعتی ( )7339ارالاه
کرد تا باه فرایناد تحلیا سلسالهمراتبای ( )AHPاجاازۀ

  ANPبه مقایسههای جفتی زیادی نیااز دارناد کاهممکن است زمانبر و دست نیافتی باشند.

الگاااوساااازی رواباااط متقابا ا با این ساااطو مختلاااف

 -برای برخی شارایط خااص ،پرساشهاای مقایساۀ

سلسله مراتب را بدهاد ANP .سااختاری غیرخطای دارد

زوجی ممکن است بایمعنای باشاد یاا باهساختی تفسایر

که وابستگی بین معیارهاای درون خوشاه هاا (وابساتگی

شود.

داخلاای) و نیااا بااین خوشااههااای مختلااف (وابسااتگی

به نظر بسیاری از پژوهشگران ،روش دیمات ANP ،

خارجی) را تحت کنترل قرار میدهد .یاک روش ماؤثر

را از جنبااههااای متعااددی بهبااود ماایدهااد؛ همچااون

دیگااار بااارای برقاااراری وابساااتگی باااین معیارهاااای

سااختاردهی بااه معیارهاا ،غلبااه باار پرساشهااای مشااک

تصمیم گیری ،روش «آزمون تصمیم گیری و آزمایشگاه

مربو به مقایسه هاای زوجای وابساتگیهاای داخلای و

ارزیااابی» (دیماتاا ) اساات .دیاااگراف (گاارافهااای

وزندهی به ابر ماتری  0بدون وزن با آثار ناابرابر ].[14

جهتدار) روابط وابستگی میان عناصار یاک سیساتم را

در  ،ANPوابساااتگی داخلااای ،وابساااتگی خاااارجی و

بهتر به تصویر میکشد؛ بنابراین دیماتاا نیااا مبتنای بار

تأثیرات خودبازخوردی ،همه باا مقایساههاای زوجای 3

نمودارهایی است که میتواناد عواما درگیار را باه دو

مقیاسی ،کمنیسازی مایشاوند .باه هار حاال ،اساتخراج

گااروه علاات و معلااول تقساایم و روابااط میااان آنهااا را

اطالعات مقایسههای زوجی ،کار آسانی نیست؛ بهویژه،

بهصورت الگوی ساختاری فهمپذیری بیان کند ].[12

در حالت وابستگی داخلی ،پرسشهاای مقایساۀ زوجای

عااالوه باار دو روش فااوا ،روشهااای دیگااری نی اا

ممکن است بیمنطاق باشاد یاا پرساششاونده را دناار

روابط میاان معیارهاا و اجااای مساألۀ تصامیم گیاری را

ساردرگمی کناد؛ بناابراین اساتفاده از رویکارد دیماتا

الگوسازی کردهاناد؛ بارای مثاال ،مهرگاان و همکااران

برای ترسیم روابط بین معیارها و به دست آوردن وزنها

( ،)0274برای مطالعۀ برهمکنش باین معیارهاای قابلیات

بسیار مؤثر است.

دوامآوری در انتخا تأمینکنندگان ،برای اولین باار از
1. Interpretational structural modeling
2. Super matrix
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روش پژوهش

پرسشااانامههاااایی را درباااارۀ تشاااکی یاااک الگاااوی

شک  ،7خالصهای از مراح این پاژوهش را نشاان

تصمیمگیری نندمعیاره برای تأمین مالی تکمیا کنناد.

میدهد .مطابق شک  ،ابتادا باا اساتفاده از نظار خبرگاان

این پرسشنامهها دربردارندۀ مقایسههای زوجی باود و از

(شام مدیران ارشاد تعادادی از شارکت هاای فعاال در

پرسااششااوندگان خواسااته شااد تااا بااا روش امتی اازدهی

صااانعت پتروشااایمی و کارشناساااان ماااالی آنهاااا) و

عددی ،مقایسه ها را انجاام دهناد .مقایساههاای زوجای،

پااژوهشهااای پیشااین ،عواماا و معیارهااای مااؤثر در

مربو به مقایسۀ معیارها در ارتبا با هدف مسأله بود و

باا

هدف مسأله ،تأمین مالی رمایتبخش تعریف شد .ایان

تصمیم های ساختار سرمایه شرکتی شناساایی ؛ ساس

اسااتفاده از دو الگااوی اقتصادساانجی ،معیارهااا و عواما

دسته از مقایسه هاا باه تعیاین وزن معیارهاا در ارتباا باا

مؤثر در متییر ساختار سرمایه (نسبتهای بدهی) پاالیش

هدف منجر شد .نحاوۀ مقایساۀ زوجای در ایان قسامت

و تأثیر آنها در ساختار سرمایه شرکتهای نمونه بررسی

(مطابق روش ساعتی) براساس امتیازدهی با مقیاس 7تاا3

شده است .در ادامه ،از نتاایج ایان الگاو اساتفاده شاد و

مبتنی بر اهمیت هر معیار است.

ماامن اعمااال نظاار خبرگااان ،از آنااان خواسااته شااد

شکل ( )1فرایند الگوسازی مسأله
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بااا اطالعااات بااهدسااتآمااده از نظاارات خبرگااان و

زمیناااه باااه نقاااش صااانعت توجااه کااردهانااد ] .[11در

استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیا شابکه و روش

پااژوهشهااای می ادانی مربااو بااه عوام ا تعیااینکنناادۀ

دیمات  ،مسألۀ تصمیمگیری الگوسازی شد .فرایناد ایان

ساااختار ساارمایه شاارکتهااا ،معمااوالً سااااختار ساارمایه

الگو را اینگونه میتاوان تشاریح کارد :ابتادا ،معیارهاای

بااهعنااوان متییااار وابساااته و بناااا بااار هااادف مطالعااه،

تصمیم گیری براساس یافتاه هاای پاژوهش هاای پیشاین،

متییرهای سطو مختلف بهعنوان متییار مساتق تعریف

نظرات خبرگان و نتایج الگوی اقتصادسانجی اساتخراج

میشود .مطالعات متعددی ،نقاش کشاورها و صانایع را

شد .در گام دوم ،روش دیمات برای بناکردن ارتباطات

در سیاستهای تأمین ماالی تجایاه و تحلیا کاردهاناد.

مستقیم یا غیرمساتقیم باین دوباهدوی معیارهاای الگاوی

افاارادی ماننااد جونااگ و همکاااران ( ،)0221بااک و

تصمیم گیری به کاار گرفتاه شاد تاا شابکۀ ارتباا باین

همکاران ( ،)0221خانا و همکاران ( )0275نشان دادناد

معیارها دست آیاد .در ایان مرحلاه ،بارخالف رویکارد

عالوه بر ویژگیهای شرکت ،عوام خاص کشاور نیاا

اصلی روش دیمات که از نظرات خبرگاان بارای تعیاین

ممکن است در ساختار سارمایه شارکت ماؤثر باشاد .از

ارتباطات وابساتگی میاان معیارهاا اساتفاده مایشاود ،از

دیگر پژوهشهای مربو به اثرگذاری متییرهای کاالن

الگو سازی خاود رگرسایون بارداری ( )VARو تحلیا

اقتصادی در ساختار سرمایه ،مایتاوان باه مقالاۀ شاین و

علت و معلولی گرانجر بار دادههاای آمااری معیارهاای

آدریان ( )0272اشااره کارد .آنهاا نشاان دادناد شارایط

الگااوی تصاامیمگیااری اسااتفاده شااد .درنهایاات ،وزن

مساعد یا نامساعد اقتصادی و متییرهای کاالن اقتصاادی

گاینهها با استفاده از الگوی  ANPاستخراج و از آن در

یک کشور در توسعۀ ساختار سرمایه شرکتها اثرگذار

الگااوی برنامااهری اای آرمااانی اسااتفاده شااد تااا راه ح ا

است.

رمایتبخشی تحات قیاود محیطای شارکت مادننظر باه
دست آید.

در ایااان قسااامت ،اثرگاااذاری عواما ا متعااادد در
تصمیمهاای سااختار سارمایه کاه از نظارات خبرگاان و

عواماا متعااددی در ساااختار ساارمایه شاارکتی اثاار

پژوهش های پیشین استخراج شده ،در دادههاای مادننظر

میگذارند .این عوام در پژوهشهای بسایاری بررسای

آزمون شده اسات .بارای تعریاف و محاسابۀ متییرهاای

شدهاند .از این پژوهشها میتوان دریافات کاه انتخاا

نماینااادۀ هااار یاااک از معیارهاااای تصااامیمگیاااری
0

ساختار سرمایه یک شرکت نهتنها از ویژگیهای خاص

شناساییشده ،از مطالعات بندیوپادهایای و مالینی باروآ

خود شرکت تاأثیر مای پاذیرد ،بلکاه محایط پیراماون و

( ،)0279خاناااا و همکااااران ( ،)0275بیکااار و ماااارتین

عواملی همچون شرایط کلی اقتصادی و صانعت نیاا در

( )0277و فرانک و گویال ( )0221استفاده شاده اسات.

آن مؤثر اسات؛ بناابراین برخاای مطالعااات عااالوه باار

جدول  9انوا سنجههاای عواما تعیاینکنناده سااختار

ویژگاایهااای سااطح شاارکت ،تاااأثیر عوامااا کاااالن

سرمایه و نیا تعریف و شیوۀ محاسبۀ متییار نماینادۀ آنهاا

همچاااون تولی ااد ناخاااالص داخل ای ،7توسااعۀ بازارهااای

را بهترتیب در سطو مختص سازمان ،مختص صنعت و

سهام ،سطح حمایت از سرمایهگذار و یا عواما جهاانی

اقتصاد کالن نشان میدهد.

را بررسی کرده اند .تعدادی از پاژوهشهاا نیاا در ایاان
1. GDP

2. Bandyopadhyay & Malini Barua

ارالۀ الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایۀ شرکتی 745 / ...

جدول ( )9متغیرهای استفادهشده در الگوی اقتصادسنجی و تعریف آنها
متغیر

نماد

تعریف
عوامل مختص سازمان

قابلیت سودآوری

سود عملیاتی به ارزش ک داراییها

مشهودبودن دارایی

نسبت داراییهای ثابت به ارزش ک داراییها

انعطافپذیری مالی

نسبت داراییهای نقد و نادیک به نقد به بدهیهای جاری

رشدیبودن شرکت

درصد تیییرات در فروش

ریسک نقدینگی

نسبت جاری

ریسک تجاری
هاینه سرمایه

انحراف معیار فروش سه سال گذشته به ارزش ک داراییها
در آن سال
میانگین موزون هاینه سرمایۀ تأمین مالی گذشته
عوامل مختص صنعت

شرایط صنعت

میانگین درصد بدهی ک شرکتهای صنعت در هرسال
عوامل اقتصاد کالن

تورم

درصد تیییرات در شاخص قیمتی مصرفکننده ()CPI

نرخ سود بانکی

نرخ سود تسهیالت بانکهای دولتی

شاخص سهام

درصد تیییرات در میانگین شاخص ک سهام هرسال

نرخ ارز

درصد تیییرات میانگین قیمت هر دالر در هرسال

در ایااان پاااژوهش از دادههاااای اساااتخراجشاااده از

برای پاالیش عوام مؤثر در اهارم ماالی کوتااهمادت و

صورتهای مالی (صورت سود و زیاان و ترازناماه) 00

بلندمدت از الگوی رگرسیونی گامبه گام 0مطاابق روش

شرکت حامر در بخش صانایع شایمیایی باورس اوراا

دراپاار و اساامیت )0274( 9اسااتفاده شااد .روش میااانگین

بهاادار تهاران در ده ساال یعنای از ساال  7915تاا 7934

گروهی تلفیقای 4پساران و همکااران ( )7333نیاا بارای

اسااتفاده شااده اساات .اطالعااات مربااو بااه متییرهااای

بررسی آثار کوتاهمدت و بلندمدت عوام شناساییشده

اقتصادی نیا از گاارشهای ساالنۀ بانک مرکای باا ناام

در اهرم مالی ک در دادههای نمونه به کار رفتاه اسات.

فصلنامۀ نماگرهای اقتصاادی ،اساتخراج شاده اسات .از

متییرهای وابسته در الگوهای اقتصادسنجی استفادهشده،

این دادهها در محاسبۀ سنجههای اهرم مالی و متییرهاای

نسبت بدهی کوتاهمدت ،نسبت بدهی بلندمدت و نسبت

نمایندۀ معیارهای تصمیمگیری استفاده شده است .سری

بدهی ک اسات .خروجای الگاوی اقتصادسانجی نشاان

زمااانی متییرهااای محاساابهشااده کااه الگااوی دادههااای

می دهد هر یاک از عواما اساتفادهشاده در الگاو ،ناه

تااابلویی 7دارد ،ورودی الگااوهااای اقتصادساانجی اساات.
1. Panel data

2. Stepwise regression
3. Draper & Smith
4. Pooled Mean Group
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تأثیری در رویکرد تصمیمگیرندگان این شارکتهاا در

پ

از پاالیش معیارهای مؤثر در تصامیمگیاری در

رویآوردن به بازار بدهی و استفاده از اهارمهاای ماالی

ساختار سرمایه ،این معیارها وارد الگاوی تصامیمگیاری

داشته است .اناوا معیارهاای اثرگاذار شناسااییشاده و

میشود .بادین منظاور از روش فرایناد تحلیا شابکه در

متییرهای نمایندۀ آن ،در جادول  9تعریافشاده اسات.

ترکیب با روش دیمات استفاده میشود .اولاین قادم در

درصااد اساتفادۀ شارکت  iاز اهاارم

حاا مساااأله باااه روش  ،ANPتعیاااین سااااختار شااابکه

در ایان جادول

مالی در سال  N،tتعداد شرکتهاای بررسایشاده،
شاااخص ک ا سااهام در سااال ،t
مصرفکننده در سال  tو

تصاامیمگیاری و تشااکی ابرماااتری

الگااو اساات .اگاار

شاااخص قیمتاای

ساختار مساأله ،ساه ساطح هادف ،معیاارهاا و گایناههاا

میانگین نارخ تبادی ارز

مربااو بااه الگااوی  ANPدر

(دالر) در بازار آزاد در سال  tاست.

داشااته باشااد ،ابرماااتری

سادهترین حالت بهصورت جدول  4خواهد بود.
جدول ( )4شکل کلی ابر ماتریس
معیارها

گاینهها

هدف
هدف
معیارها
گاینهها

هاا ،نشااندهنادۀ

تعیین میشود .بهدلی تعادد تصامیمگیرنادگان ،بایاد از

در ماتری

فاوا ،هار یاک از

مااااتری

وزنهاااای نسااابی هریاااک از قسااامتهاااای

راهکارهای تصمیم گیری گروهی استفاده کرد؛ بنابراین

ابرماتری

بارداری

باارای تجمیااع نظاارات گروهاای ،از میااانگین هندساای

اساات کااه وزن نساابی هریااک از معیارهااا در ارتبااا بااا

امتیازات در ماتری های مقایسۀ زوجای باهدساتآماده

ماتریسی است کاه اثار هار

ساازگاری باین قمااوتهاا باا

نسبت به هم است؛ برای مثاال،

هدف را نشان میدهد.

استفاده میشاود؛ ساس

یااک از معیارهااا را در یکاادیگر (براساااس ارتباطااات

شاخص ای بااه نااام ناارخ ناسااازگاری7ساانجیده ماایشااود.

درواقاع،

حداکثر نرخ ناسازگاری مطلو بین قماوتهاا  2/7در

نشاندهندۀ وابستگی و برهمکنش بین معیارها است کاه

نظر گرفته میشاود؛ باه عباارتی ،اگار نارخ ناساازگاری

نشاااندهناادۀ

بیشتر از  2/7باشد ،باید دربارۀ قماوتهاای انجاامشاده

موجود بین آنها) بیاان مایکناد .ایان مااتری
بااا روش دیمات ا محاساابه م ایشااود.

وزنهای نسبی گاینهها براساس هر یاک از شااخصهاا
است و سایر اجااای ابرمااتری

تجدید نظر کرد.

نیاا باه هماین صاورت

گام بعدی ،تعیین ماتری

روابط مستقیم بین معیارها

هماانی

است .برای بهدساتآوردن

جادول

مشخص مایشاود I .نیاا معارف یاک مااتری

در ابرمااتری

اساات .در تشااکی ایاان ماااتری  ،هماننااد روش تحلی ا

 ،4از رویکرد دیماتا اساتفاده مایشاود .روش دیماتا

سلساالهمراتبای ،بااا اسااتفاده از مقایسااههااای زوجای بااین

عالوه بر کشاف رواباط علات و معلاولی باین معیارهاا،

عناصر هار ساطح باا عناصار ساطو دیگار و سااختار و
ارتباطات داخلی موجود ،وزن نسبی هر یاک از عناصار

1. Inconsistency Ratio
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شدت روابط بین هر دو معیار را نیاا تعیاین مایکناد .در

براساس دو متییر درونزای

روش مرسوم ،تعیاین ایان رواباط و شادت آن براسااس

 VARمعادالت کلی زیر را دارد:

و

 ،الگوی پایهای
(-0الف)

نظرات خبرگاان اسات و از ایشاان خواساته مایشاود باا
مقایسۀ زوجی دوبهدوی معیارها ،وجود ارتبا و شادت
آن را تعیین کنند .فر

() - 0

کنید مقیااسهاای  9 ،0 ،7 ،2و

 4محدودهای از پاسخهای «بدون تأثیر» تا پاسخهایی«باا
تأثیر خیلی زیاد» باشد که درجۀ تأثیر مستقیم هر معیاار i

اعمالشده بر هر معیار  jرا نشان دهد که بهصاورت  aijو
با استفاده از مقیاسهای فر شده مشخص شاده اسات
(رابطۀ .)7

کااه در آن،
متییر

است و فر

j ،امااین وقفااه از
میشود هر یک از جمالت خطا،

همبسااتگی سااریالی یااا خودهمبسااتگی ندارنااد .الگااوی
ارالاااهشاااده در رابطاااۀ  ،0باااهدلیا ا وجاااود دو متییااار
درونزای Y1و  ،Y2یک الگوی علّی دوجانباه در نظار

( )7

گرفته میشود .در ایان الگاو ،نهاار ناو رابطاۀ علیات
بهصورت یکطرفه از  Y2به  ،Y1یاکطرفاه از  Y1باه
 ،Y2بازخورد یا علیات دوجانباه و نیاا اساتقالل رواباط
همانگونه که ذکر شد ،در ایان مااتری  ،پاساخگو،

تشااخیص داده ماایشااود .باارای تعیااین الگااوی خااود

عالوه بر تعیین ارتباطات علت و معلاولی باین معیارهاای

رگرسیون برداری صحیح باین هار دو متییار ،ابتادا بایاد

تصمیم گیری ،شدت تأثیرگذاری معیارها را در یکدیگر

تعااداد وقفااههااای متییرهااای درونزای اسااتفادهشااده در

نیا مشخص میکند؛ اما تعیین رواباط علّای و افااون بار

الگو مشخص شود و یاا باه عباارتی ،مرتباۀ الگاو تعیاین

آن ،تعیین شدت این روابط توسط افاراد ،ممکان اسات

شااود .باادینمنظااور ،از معیارهااای آکالی اک ،شااوارتا و

براساس ذهنیت هار فارد متفااوت باشاد و در ماواردی،

حنان-کویین میتوان استفاده کرد .پ

از تعیاین مرتباۀ

خطای زیادی نسابت باه واقعیات داشاته باشاد؛ بناابراین

الگاوی  ،VARاز آزماون علیات گرنجار در آن مرتبااه،

برای تعیین ایان مااتری  ،باا بهارهگیاری از یاک روش

برای تشاخیص وجاود رابطاۀ علّای باین هار زوج متییار

نوآورانه ،به جای استفاده از نظرات خبرگاان ،دادههاای

استفاده میشود.

آماری واقعی به کار رفت و روابط علت و معلولی و نیا

 -تعیین شدت روابط بین هر دو معیار:

شدت این رواباط باا اساتفاده از آن تعیاین شاد .در ایان

همانگونه که ذکار شاد ،در روش مرساوم دیماتا ،

راساااتا ،از روش خاااود رگرساایون بااارداری ( )VARو

فرد خبره ،شدت اثرگذاری هر معیاار را در دیگاری ،باا

7

یک مقیااس عاددی از  2تاا  4تعیاین مایکناد .در ایان

آزمون علیت گرنجر مطابق با رویکرد دوفور و تاموتی

( )0272برای تعیین روابط علّی و از مارایب همبساتگی

پااژوهش ،باارای تعیااین ایاان شاادت ،ارتبااا ماااتری

بین متییرها برای تعیین شدت روابط استفاده شد.

مرایب همبساتگی معیارهاا تشاکی و معنااداری رابطاۀ

الف -تعیین روابط علّی بین معیارها:

همبستگی بین هر زوج معیار با استفاده از آماارۀ  tتعیاین
ماایشااود؛ سااس

1. Dufour & Taamouti

ماارایب همبسااتگی خطاای معنااادار،

بهعنوان شاخصی از شدت ارتباا باین هار دو متییار باه
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کار میرود.
حال ،مرایب همبستگی بهدستآمده از روش فاوا

( )9

در عدد  4مر میشود تا با مقیاسهای روش دیماتا
یکسااان شااود؛ سااس

بااهدسااتآمااده باارای

از ماااتری

طی کردن دیگر مراح روش دیمات استفاده مایشاود.
تااأثیر اولیااۀ

براساااس اصااول روش دیماتاا  ،ماااتری

مسااتقیم  )X=[xij]n×n( Xبااا نرمااالسااازی ماااتری
حاص میشود .بهطور خاص ،مااتری

A

 Xمایتواناد باا

معااادالت ( )9و ( )4بااه دساات آیااد کااه در آن ،همااۀ
معیارهای قطر اصلی برابر با صفر است.
X  s .A

()4




n

a

ij

i 1

 aij ,1/ max j
j 1

استنتاج ماتری


s  min 1/ max i


اثر مستقیم /غیرمساتقیم کا  :باا باه

توان های باالرسااندن مااتری

توانهایباال ،مشابه باا فرایناد زنجیرهاای ماارکوف ،باه
یک ماتری

نهایی همگرا میشود .درنهایت ،وزنهاای

بهدست آمده را پ

از نرمالسازی ،باهعناوان وزنهاای

نهایی برای گایناههاا مایتاوان معرفای کارد .اگار حاد
تنها یکی نباشد (ابرمااتری

ابرماتری

همگارا نباشاد)،

بهعناوان مثاال ،اگار حاد آن باه  Nابرمااتری

( )9

n

در واقااااع ،ابرماااااتری

وزندار بااااا رساااایدن بااااه

 ،Xتاأثیرات غیرمساتقیم

مختلاف

همگرا شود ،از آنها میانگین گیری میشاود .ابرمااتری
حدگیریشده ،وزنهاای هریاک از گایناههاای مساألۀ
تصمیمگیری را که در اینجا منابع تأمین ماالی اسات ،باه
ما میدهد.
پ

از مشخصشدن وزنهای هریاک از گایناههاا،

از آن بهعنوان ماریب اهمیات در الگاوی برناماهریاای

معیارها بهطور پیوسته کاهش مییابد؛ بناابراین مااتری

آرمانی استفاده میشاود .برناماهریاای آرماانی یکای از

تأثیر نهایی بهصورت زیر محاسبه میشود:

تکنیکهای برنامهریاای نندهدفاۀ معاروف اسات کاه

( )5

اجااااازۀ درنظرگاااارفتن منااااابع محاااادود و انتخااااا
T  x  X 2  ...  X

محدودیتهایی را که باید دقیقاً در مسال تصمیمگیری

که  T  [t ij ]n nو  (I  X )(I  X )1  Iاست.

مشاااهده شااود ،بااه تصاامیمگیرنااده ماایدهااد .هاادف

 Tبه جاای w22

برنامااهری اای آرمااانی ،حااداق سااازی انحاارافهااا بااین

جدول  4و جایگذاری سایر قسامتهاای

دسااتیابی بااه هاادف و سااطو مادننظر از آنهااا اساات .در

با وزنهای نسبی بهدستآمده از مقایسههاای

دنیای واقعی بسیار پیش میآید که سطو مادننظر بارای

 X (I  X ) 1

k

در مرحلۀ بعد با جایگذاری ماتری
در ابرماتری
ابرماتری

زوجی ،ابرماتری

الگوی  ANPتکمی میشود؛ سس

اهداف بهطور غیردقیق بیاان مایشاوند؛ ماثالً در برخای

وزندار نهایی محاسبه میشود .بادینمنظاور،

مواقع ،سطح مدننظر برای هدف بهطور مابهم باهصاورت

بار مجماو عناصار ساتون

بارگتر از ،مساوی با و یا اساساً کمتر از مقادار آرماان

مرباو تقسایم مایشاود .بااا اسااتفاده از مااتری هاای

بیاان مایشاود؛ بنااابراین شاک الگاوی برناماهریاای

ابرماتری

هر یک از عناصر ابرماتری

احتمالی و زنجیرههای مارکوف میتوان اثبات کرد کاه
وزن نهایی گاینهها را از رابطۀ  9میتوان به دست آورد

آرمانی را بهصورت زیر میتوان در نظر گرفت:
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تشکی الگوی برنامهریای آرمانی این پاژوهش ،فار

( )1

)؛

میشود اولویت تمامی اهداف یکساان اسات(

امااا انحااراف از مقااادیر آرمااان بااا اسااتفاده از وزنهااای
بااااهدسااااتآمااااده از الگاااااوی ANP-DEMATEL

اولویاتدهای مایشااود .در ایاان الگااو فاار
بااهگونااهای کااه در آن Z ،نشاااندهناادۀ مجمااو
انحاارافهااا از  mهاادف؛  nمجموعااۀ گاینااههااا؛
نشاندهندۀ اولویت انحصاری برای آرمان  kباهگوناهای
کاه (

و

)،

متییرهاای

انحااراف مثباات و منفاای باارای انتخااا آرمااان  i؛
نمایندۀ اولویت وزنی محادودیت jام و

نشااندهنادۀ

مقدار آرمانی است که در تصمیمگیاری در نظار گرفتاه
می شود .نیا نمایانگر گاینه هاا اسات ] .[3در تشاکی
ساختار مسأله ،متییرهای انحراف براساس اینکه دستیابی
بیش از حد یا کمتر از حد به یک آرمان خاص مطلو
است ،در تابع هادف ظااهر مایشاود .اگار دساتیابی باه
سطحی باالتر از سطح آرمان تعیینشده نامطلو باشاد،
متییر انحراف مثبت از آن آرماان (

) ،از تاابع هادف

حذف میشود و بارعک  ،اگار دساتیابی کمتار از حاد
نامطلو باشد ،متییر انحراف منفی از آن آرماان (

)،

از تابع هدف حذف میشود .اگر دستیابی به مقدار دقیق
آرمان تعیینشاده مادننظر باشاد ،هار دو متییار انحاراف
مثبت و منفی در تابع هادف ظااهر مایشاود ] .[4بارای

شرکت برای توسعۀ کسابوکاار خاود ،نیازمناد مبلیای
معادل  Kواحد است و قصاد دارد از پانج گایناۀ اوراا
مشارکت ،سهام ،وام بلندمدت باانکی ،وام کوتااهمادت
بانکی و اوراا اجاره تأمین مالی کناد .متییرهاای  x1تاا
 x5هریک بهترتیب ،نشااندهنادۀ مقادار تاأمین ماالی از
هریک از گاینههای ذکرشده است .متییرهای  w1تا w5

نیا هریک بهترتیاب وزنهاای گایناههاای تاأمین ماالی
بااهدسااتآمااده از الگااوی ترکیباای ANP-DEMATEL

است .آنچه در این الگاو مادننظر اسات ،ایان اسات کاه
هرنه وزن بهدستآماده بارای گایناۀ تاأمین ماالی  kام
( )wkبااارگتاار باشااد ،اسااتفاده از آن منبااع در الگااوی
برنامهریای آرمانی نیا بیشتر باشد؛ بنابراین الگوی مسأله
به صورت جدول  5توسعه دادهشده است .در ایان الگاو
برای حفظ انعطاف پذیری ماالی و نیاا کنتارل ریساک،
سقفی برای نسبت بدهی و نیا هاینههای بهاره پرداختای
طر تأمین مالی در نظر گرفته شده اسات .یاک مقادار
هدف نیا بهعنوان هاینههای انتشار اوراا و کارمادهاای
معامالتی برای ک طر تأمین مالی منظور شده است.

جدول ( )5الگوی برنامهریزی آرمانی مسألۀ تأمین مالی

تابع هدف :7حداق سازی انحراف از آرمانها
تابع هدف :0حداق سازی هاینه سرمایه
جلوگیری از افاایش نسبت بدهی بیش حد تعیینشده
پرهیا از هاینههای بهرۀ بیشازحد تعیینشده برای حفظ
انعطافپذیری مالی و کاهش ریسک

مایشااود
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تعیین حد هاینههای کارماد انتشار اوراا و سایر هاینههای تأمین
مالی
تعیین میاان انحراف هر منبع تأمین مالی از سقف الزم با توجه به
وزن آن (وزن بیشتر در تابع هدف به استفادۀ بیشتر از آن منبع منجر
میشود)
اوراا مشارکت باید حداق  722میلیارد ریال باشد تا اجازۀ انتشار
یابد؛ در غیر این صورت ،برابر صفر خواهد بود.
اوراا مشارکت باید حداق  52میلیارد ریال باشد تا اجازۀ انتشار
یابد؛ در غیر این صورت ،برابر صفر خواهد بود.
مجمو مبلغ الزم برای تأمین مالی

در الگوی باال،

هاینه سرمایۀ تأمین مالی از گایناۀ

iام؛  TDسقف تعیینشده برای نسبت بدهی طر تأمین

یافتههای الگوی تصمیمگیری نیا اراله میشود.
ابتاادا باارای شناسااایی متییرهااای مااؤثر ،برآوردگاار

مالی؛  ICسقف هاینههاای بهارۀ طار تاأمین ماالی؛

رگرسیونی گامبهگام 7بر دادههای ماالی اساتخراجشاده،

هاینۀ انتشار اوراا یا کارماد تأمین ماالی از گایناۀ iام و

اعمال شد .نتایج حاص از این روش برای برآورد اهارم

 γک مبلغ در نظر گرفتهشده بهعنوان هاینههاای انتشاار

کوتاه مدت و اهرم بلندمدت در شارکتهاای نموناه در

اوراا و کارمادهای معامالتی طر تاأمین ماالی اسات.

جدول  1ذکر شده است .در این الگو هم ارتباا ساطح

بنااا باار دسااتورالعم انتشااار اوراا مشااارکت و اوراا

صفر متییرهای تصمیم و هم ارتباطات یک وقفه قبا از
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هر یک از متییرها با دو متییار وابساته یعنای اهارم ماالی

میلیارد ریال و برای اوراا مشاارکت مبلاغ  722میلیاارد

کوتاهمدت و بلندمادت بررسای شاد .از متییرهاایی کاه

ریال است .این دو محدودیت با متییرهای صافر و یاک

حااداق در یکاای از برآوردهااای رگرساایونی در سااطح

 y1و  y2الگوسازی شدهاند.

معناداری  2/7مؤثر واقع شاده باود ،باهعناوان معیاار ،در

اجاره ،حداق رقم قاب انتشار اوراا صاکو

الگااوی تصاامیمگیاری نناادمعیاره اسااتفاده شااد .بنااا باار
نتااایجی کااه از رگرساایون گااامبااهگااام بااه دساات آمااد،

یافتهها
گاینههای مختلف بارای تاأمین ماالی در ایان الگاو

تیییرات نرخ ارز در هایچ یاک از برآوردهاا وارد الگاو

عبارتنااد از :انتشااار سااهام ،دریافاات وامهااای بلندماادت

نشااااده اساااات و در صااااورت واردشاااادن ،قاااادرت

بانکی ،دریافت وامهای کوتااهمادت باهصاورت پیااپی،

تومیح دهندگی بسیار کمی داشته اسات؛ بناابراین ،ایان

انتشار اوراا مشارکت و انتشاار اوراا صاکو

اجااره.

درادامه ،ممن مروری بار گاامهاای پیاادهساازی الگاو،
1. Stepwise
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حذف کرد.

متییر را بهطور کام از الگوی تصامیمگیاری مایتاوان

جدول ( )6نتایج الگوی رگرسیونی گامبهگام
متییر وابسته
اهرم

اهرم کوتاهمدت (با یک

کوتاهمدت

وقفۀ قبلی از معیارها)

قابلیت سوددهی

خیر

بله

بله

نسبت داراییهای مشهود

بله

بله

بله

بله

انعطافپذیری

بله

بله

خیر

خیر

خیر

بله

معیارها

فرصتهای رشد

بله -در سطح
معناداری کم

اهرم بلندمدت

بله

بله -در سطح معناداری
کم

معناداری کم

ریسک تجاری

بله

بله

هاینه سرمایه

بله

خیر

بله

بله -در سطح
معناداری کم

خیر
بله -در سطح
معناداریکم

بله
بله
بله
بله

خیر

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

تورم

خیر

نرخ سود تسهیالت

خیر

تیییرات شاخص سهام

خیر

خیر

تیییرات نرخ ارز

خیر

خیر

پااا

بله

کم

ریسک نقدینگی

شرایط صنعت

بله

بله

بله -در سطح

بله

معناداری کم

وقفۀ قبلی از معیارها)

تصمیمگیری

بله -در سطح معناداری

بله

بله -در سطح

اهرم بلندمدت (با یک

استفاده در الگوی

بله -در سطح معناداری
کم

از شناساااایی متییرهاااای ماااؤثر در مساااألۀ

اجااای آن در ساااختاری ماانظم باهصااورت شاابکهای بااا

تصمیم گیری ،الگوی تصمیم گیاری براسااس گاامهاای

ارتباطات منطقای الگاوساازی مایشاود .شاک سااختار

زیر تشکی میشود:

الگوی فرایند تحلی شبکۀ این مساأله در شاک  0نشاان

گام  :7در مرحلۀ اول ،مساأله باه روشانی تعریاف و

داده شده است.
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شکل ( )2ساختار مسألۀ تصمیمگیری تأمین مالی

هاادف تصاامیم تااأمین مااالی در رأس سلساالهمراتااب

به هدف ،میانگین هندسی ماتری ها محاسبه شد .بارای

نشان داده شده و  77عام مؤثر در تصامیم ،باهصاورت

بهدستآوردن

جدول ،4از رویکارد

 C1تا  C11باهعناوان معیارهاای تصامیمگیاری در نظار

دیمات استفاده شاد .نتاایج حاصا از رواباط علّای باین

گرفته شده است .برای این مسألۀ تاأمین ماالی 5 ،گایناه

معیارها با توجه به نتایج الگاوی  VARو آزماون علیات

در نظر گرفته شده است که پیش از این ذکر شد .فلاش

گرانجاار و محاساابات ماارایب همبسااتگی بااهصااورت

کنار ساطح معیارهاا ،نشااندهنادۀ ارتباطاات مرباو باه

جدول  1به دست آمد .اگر در این جدول ،عنصر سطر i

وابسااتگیهااای داخلاای میااان معیارهااا اساات .باارای

و ستون  jغیرصفر باشد ،بدان معناست کاه معیاار iام در

بااهدسااتآوردن صااورت دقیااق ارتباطااات داخلاای میااان

معیااار jام مااؤثر اساات .مؤلفااههااای باااا مقااادار صااافر،

معیارهااا از روش دیمات ا  ،الگااوی رگرساایون باارداری،

نشان دهندۀ نبود تاأثیر باین معیارهاای مرباو اسات .در

آزمااون علیاات گرانجاار و تحلیاا همبسااتگی اسااتفاده

سطر و ستون انتهایی جدول نیا جماع ساتونی و ساطری

میشود.

مؤلفهها محاسبه شده است؛ بنابراین با مار تاکتاک

گام  ،0تشاکی ابرمااتری  :پا

در ابرماتری

از مشاخصشادن

درایاههااا در معکااوس عاادد ( 12/5ماااکایمم مقاادار در

اجاای الگاوی سااختاری مساأله ،مقایساههاای زوجاای

جمع سطری و ستونی) ،این ماتری

نرمالسازی و بااقی

راجع به اهمیت معیارهاا نسابت باه هادف انجاام و نارخ

مراح روش دیمات مطابق آنچه قبالً ذکار شاد ،انجاام

مقایسااههااای زوجاای هاار یااک از

می شود تا ماتری

اثر مستقیم /غیرمستقیم ک به دسات

پرسششوندگان محاسبه شد .مقادیر این نرخ در تماامی

بیاید و در ماتری

فرایند تحلی شابکه

ماتری های مقایسۀ زوجی کمتر از  2/7به دسات آماد،

جایگذاری شود.

ناسااازگاری ماااتری

همگی پذیرفته و برای محاسبۀ وزن نهایی معیارها نسبت

ابرماتری
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جدول ( )7ماتریس روابط مستقیم بهدستآمده برای دیماتل

جمع سطری c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11
6.06

0.14

0

0

0

1.4

0

1.88 0.72 1.92

0

0

6.74

0.11

0

0

0

1.28

0

1.41 1.08 1.62

0

1.24

2.62

0

0

0

0

0.38 1.08

0

0.32

0

0

0.84

0.28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.28

5.72

0

0

0

0

1.8

0

0

0

0

2.78

0

0

0

0

0.88

0

0

0

1.1

5.89

0

0

0

0

0

0

0

2.32

8.95

0.2

0

0

0

12.5

0.71 2.56

5.85

0

0

2.1

0

1

0

0.8

1.84 0.15 1.58

1.51 1.39 1.22 0.39 1.13 1.48 1.63

0

1.42 0.78 0.72 0.51 0.67 1.39 1.32 2.43

0

0.2 0.76 0.69 0.8 0.66

0.51 2.23

0.12 0.32

4.9 0.88 1.71 0.57

وزن گاینهها در ارتبا با معیارها (مااتری
ابر ماتری

3.48 0.44

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11

0
0

0

0

0

0.66

0

0

8.91 2.93 11.2 5.87 7.58 3.25 9.9

در

جدول )4از مقایسههای زوجیای باه دسات

آمد که خبرگان تکمیا کارده بودناد .نکتاۀ مهام ایان

جمع ستونی

زوجی در سناریوی اول با فر

وجود شرایط رکاودی

در آینااده و سااناریوی دوم بااا فاار

وجااود شاارایط

انبساطی و رونق اقتصادی در آینده انجام گرفتند.
پا

است که تیییرات سیاستهای کالن میتواند از مجارای

از بااهدسااتآوردن قساامتهااای مختلااف اباار

نرخ بهره ،در انتخا سااختار سارمایه شارکتهاا ماؤثر

ماتری  ،برای هریک از دو سناریوی در نظرگرفتهشده،

باشد .ومعیت سیاستهای پاولی نیاا در ایان امار ماؤثر

دو ابرماتری

تشکی شاد تاا وزن هریاک از گایناههاا

اساات ] .[5انتظاااراتی کااه از نوسااانهااای آیناادۀ برخاای

تحاات هاار سااناریو محاساابه شااود .پاا

متییرهای اقتصادی وجود دارد ،در الگاوی تاأمین ماالی
اثر می گذارد؛ بناابراین بارای تشاکی مااتری

ابرماتری

از تشااکی

و نرمالسازی آن و رساندن آنها به توانهاای

در

باال ،ابر ماتری ها همگرا شد و وزن هریک از گاینههاا

ابرماتری  ،گاینهها در ارتباا باا هار یاک از معیارهاا،

در ارتبااا بااا هاادف مسااأله بااه دساات آمااد .نتااایج ایاان

تحاات دو سااناریو ،مقایساۀ زوجاای شاادند .مقایسااههااای

محاسبات در جدول  3ذکر شده است.

جدول ( )8وزنهای الگوی  ANPبرای هریک از گزینهها تحت هریک از سناریوها
رکود اقتصادی

رونق اقتصادی

اوراا مشارکت

0/123

0/136

سهام

0/252

0/307

وام بلندمدت

0/234

0/177

وام کوتاهمدت

0/224

0/311

0/168

0/068

صکو
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وزن هااای بااهدسااتآمااده از الگااوی  ANPکااه در

مطالعه شده تجویا کرد؛ زیرا ممکان اسات هار شارکت

جدول  3ذکرشده است ،مایتواناد باه عناوان راهنماایی

باارای تصاامیمگیاریهااای مااالی و بااهخصااوص تشااکی

کلی به تصمیمگیری دربارۀ میااان بهارهگیاری از مناابع

ساااختار ساارمایه خااود ،قیااود و الاامااات خاصاای داشااته

مختلف تأمین مالی کمک کند .شک  9میااان گارایش

باشد؛ بناابراین بارای غلباه بار ایان نقاص ،باا اساتفاده از

به هر منبع را تحت هر یک از دو سناریو نشان مایدهاد.

الگااوی برنامااهری اای آرمااانی ،بااهطااور خاااص ،مسااألۀ

باید توجه داشت کاه ایان نتاایج ،حاصا ترکیاب نظار

تصمیمگیری تأمین ماالی یکای از شارکتهاای مادننظر

خبرگان و دادههای آماری واقعی است کاه باا رویکارد

بررسی شده است (شرکت پتروشیمی کرمانشاه) .برخی

خاصاای در یااک الگااوی تصاامیمگیااری نناادمعیاره

الاامااات و محاادودیت ایاان شاارکت در تصاامیمگی اری

گنجانیده شده است؛ بنابراین ،ایان وزنهاا را نمایتاوان

تااأمین مااالی ،بنااا باار اظهااار یکاای از کارشناسااان مااالی

بااهعنااوان نسااخۀ عااامی باارای هماۀ شاارکتهااای نمونااۀ

شرکت در ادامه اراله میشود.

رونق اقتصادی

رکود اقثصادی

رونق اقتصادی; اوراا
رکود اقثصادی; اوراا
مشارکت; 2,799
مشارکت; 2,709
رونق اقتصادی; سهام;
رکود اقثصادی; سهام;
2,921
2,050

رکود اقثصادی; صکو ;
2,791رونق اقتصادی; صکو ;
2,291

رونق اقتصادی; وام
رکود اقثصادی; وام
کوتاهمدت; 2,004
رونق اقتصادی; وام

رکود; 2,711
بلندمدت
اقثصادی; وام
بلندمدت; 2,094

کوتاهمدت; 2,977

شکل( )3وزنهای  ANPبرای هریک از گزینههای تأمین مالی

ایاان شاارکت کااه یکاای از شاارکتهااای پتروشاایمی

ظرفیت مشابه فاز اول آغاز کارده اسات .شارکت بارای

حامار در گااروه صانایع شاایمیایی باورس اوراا بهااادار

اجرای این پروژه به تأمین مالی نیاز داشات؛ بناابراین در

است ،برای افاایش ظرفیت ،اجرای فاز توسعه خود را با

نیماااۀ ساااال  7934شااارکت تصااامیم گرفااات مبلاااغ
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7،194،922میلیون ریال برای افااایش سارمایه (افااایش

معافیتهای مالیاتی ،درعم  ،سسر مالیاتی بادهی در ایان

 722درصدی سرمایه) تأمین مالی کند .در ابتادای ساال

شرکت بیاثر است (مالیات در سالهای اخیر صفر بوده

 7934این شرکت درمجمو  9،733،911 ،میلیون ریاال

است).

باادهی بااانکی و در سااال نیااا  7،922،222میلیااون ریااال

در تعیین پارامترهای الگوی برنامهریاای آرماانی باه

بانکی داشته است؛ بنابراین گفتنای اسات ایان

نند نکتۀ خاص توجه شده است؛ ازجمله اینکه ،جریاان

شاارکت در سااال  ،7934درمجمااو  ،مبلااغ 9،294،922

نقدی دارایی اجارهشاده در فرایناد انتشاار اوراا اجااره

میلیون ریال با بدهی و سهام ،تأمین مالی شده اسات .در

تحت اجارۀ عملیاتی حسابداری میشاود .بناا بار سااز و

اینجااا بااا توجااه بااه وزنهااای بااهدسااتآمااده از الگااوی

کار اوراا اجاره ،مبلغ الزم برای تأمین ماالی باا فاروش

تصمیمگیری و برخی محدودیتهاا و الااماات موجاود

دارایی پایه به سرمایهگذاران باه دسات مایآیاد؛ ساس

در شرکت ،از رویکرد الگاوی ارالاهشاده ،بارای تاأمین

دارایااای باااه اجاااارۀ شااارکت درما ایآیا اد؛ بناااابراین

مااالی انجااامشااده در سااال  7934ایاان شاارکت اسااتفاده

ساارمایهگااذاران ،مالااک دارایاای ماایشااوند و مبااالغ

میشود .درواقع ،رویکرد تاأمین ماالی شارکت در ساال

کسبشده از طریق فروش این اوراا در نسبت بدهیهاا

 34مشااخص اساات؛ امااا از اطالعااات آن در الگااوی

وارد نمیشود .هاینه سرمایۀ انوا گاینههای تأمین مالی

پیشاانهادی پااژوهش اسااتفاده و پاسااخهااای الگااو ارالااه

نیا براساس نرخهای اعالمی بانک مرکاای تعیاین شاد.

می شود .بارای برناماهریاای تاأمین ماالی ایان شارکت،

برای تعیین هاینه سرمایۀ ساهام نیاا روشهاای مختلفای

محدودیتهایی به شر زیر در نظار گرفتاه شاده اسات

وجود دارد .در این پژوهش برای محاسبۀ آن از الگاوی

(بنا بر نظر کارشناس مالی):

 CAPMاستفاده شده است.

استقرا

 -برای حفظ انعطافپاذیری ماالی شارکت ،نسابت

در الگااوی طراحایشااده،

و

و

و

و

باادهی طاار تااأمین مااالی ،از  42درصااد کاا مبلااغ

بهترتیب ،نشاندهندۀ مقدار مباالیی اسات کاه باهترتیاب

تأمینشده تجاوز نکند.

بایااد از هاار ی اک از منااابع اوراا مشااارکت ،سااهام ،وام

 میانگین هاینه سرمایۀ طر  ،حداق شود. هاینههای مالی (هاینه بهره) از  452میلیاارد ریاالدر سال فراتر نرود.
 کا هاینااههااای انتشااار اوراا و کارمادهااا نیااا ازیک درصد منابع مالی تأمینشده ،تجاوز نکند.
این شرکت بهدلی برخورداری از بیشتر از 02درصد

بلندمااادت باااانکی ،وام کوتااااهمااادت باااانکی و اوراا
صکو

اجاره تاأمین ماالی شاود.

تاا

وزنهاای

بهدستآمده از الگوی  ANPبرای هر منبع است کاه در
جدول  3ذکر شد .با جایگاذاری اطالعاات ماذکور در
الگوی برنامهریای آرمانی ارالهشده در جادول  ،5یاک
الگوی خطی – عدد صاحیح حاصا مایشاود .پا

از

سهام شناور در بورس اوراا بهادار ،معافیتهای مالیاتی

ح ا الگااو ،نتااایج مسااأله تحاات هریااک از سااناریوهای

ویااژهای دارد؛ بناااابراین باااا توجاااه باااه وجاااود اناااوا

موجود مطابق جدول  72به دست آمد.
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جدول ( )9نتایج الگوی برنامهریزی آرمانی (ارقام به میلیون ریال است)
متغیر

گزینهها

بدون وزنهای ANP

سناریوی رکود

سناریوی رونق

X1

اوراا مشارکت

770,527

-

-

X2

سهام

329،157

124،339

7،191،192

X3

وام بلندمدت

791،492

-

-

X4

وام کوتاهمدت

711،191

7،005،142

7،005،142

X5

اوراا اجاره

7،107،307

7،299،194

-

مقادیر هریاک از متییرهاای  X1تاا  X5نشااندهنادۀ

تأمین مالی ،بهراحتی نمیتوان بازده و ریسک حاص از

مقاادار بهین اۀ تااأمین مااالی از منبااع م ادننظر بااا توجااه بااه

جااوا الگااو را ارزیااابی کاارد؛ امااا بااهطااور شااهودی،

محدودیت های مسأله است .نتایج الگاو ،اساتفاده از وام

تحلی هایی راجع به آن میتاوان ارالاه کارد .همانگوناه

بلندمدت بانکی را تحت دو سناریوی بیاانشاده توصایه

که در نتایج الگو دیده میشاود ،در تماامی ساناریوها از

نمیکناد .تحات ساناریوی رکاود ،انتشاار ساهام ،اوراا

وام بلندمدت بانکی یا استفاده نمایشاود و یاا باه مقادار

اجاره و وام کوتاهمدت بانکی ،راهکاار تاأمین ماالی در

اندکی اساتفاده مایشاود .ایان نتاایج باا دادههاای ماالی

نظر گرفته میشود .تحت سناریوی رونق نیا تأمین ماالی

گذشتۀ شرکت نیا تا حادی همبساتگی دارد؛ اماا شااید

تنها با سهام و وام بانکی کوتاهمدت انجاام مایشاود .در

بهدلی ناآشنایی شارکت باا اوراا اساالمی اجااره و نیاا

از کمتاارین وزن

ساز و کارهای پیادهسازی ،حسابداری و اجرایای تاأمین

برخوردار است؛ اما الگوی برنامهریای آرماانی ،درصاد

مالی از طریاق ایان اوراا ،اقباالی باه آن وجاود نداشاته

زیادی از منابع تأمین مالی را در سناریوی رکاود ،اوراا

است.

نتااایج الگااوی  ANPاوراا صااکو

معرفاای ماایکنااد .دلیاا ایاان اماار ،وجااود

عالوه بر استداللهای باال ،عملکارد واقعای شارکت

صااکو

محدودیت مربو به سقف نسبت بدهی و نیا هاینههای

در سال  7934نیاا نشااندهنادۀ تمایا ایان شارکت باه

بهره در الگوی برنامهریاای آرماانی اسات؛ زیارا بناا بار

کاهش بدهیهای بانکی به خصوص وامهاای بلندمادت

مسااأله ،مبااالغ تااأمینشااده از طریااق اوراا اجاااره

اجاره را جایگاین

فاار

بهعنوان بدهی منظور نمیشود.

بانکی است؛ بنابراین اوراا صکو

مناسبی برای وامهای بلندمدت بانکی مایتاوان دانسات

با مروری بر پاژوهشهاای پیشاین در حاوزۀ مساال

که نتایج الگو نیا این مومو را تأیید میکند .عالوه بار

تصامیمگیاری نناادمعیاره بااهنادرت مایتااوان رویکاارد

موارد فوا ،طر تأمین ماالی ارالاهشاده ،مامن کنتارل

جامعی برای اعتبارسنجی اینگوناه مساال یافات؛ اماا در

هاینه بهره و نسبت بدهی ،هاینه سرمایۀ کمتاری نسابت

حوزۀ مسال مالی مانند انتخا سبد سهام باا اساتفاده از

به طر تأمین مالی واقعی شرکت دارد.

اباارهااای تصاامیمگیاری نناادمعیاره ،معمااوالً دو معیااار
ریسک و بازده برای اعتبارسنجی الگاو باه کاار مایرود

نتایج و پیشنهادها

] .[8ساااعتی ( )0279نیااا ارزیااابی پیاماادهای تصاامیم را

ساختار سرمایه بنگاه و نگونگی ترکیب تأمین مالی

راهکاری برای اعتبارسنجی آن ذکر میکناد .در مساألۀ

بین بازار بدهی و بازار سارمایه ،یکای از مارورتهاای

ارالۀ الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایۀ شرکتی 751 / ...

تصمیمگیری مدیران بنگاههای فعاال تولیادی و صانعتی

برناماااهریا اای آرماااانی را ترکیاااب کااارد تاااا پاساااخ

کشور است که در این رابطه ،برخای از بنگااههاا بادون

رمایتبخشی به مسألۀ تصمیمگیاری ننادمعیارۀ تاأمین

ه ایچ برنام اۀ مااؤثر و کااارا و تنهااا براساااس قماااوت و

مالی سازمان بدهد .این الگو با ارالۀ ناارنوبی نظاممناد

پیشبینی تیم مادیریتی بنگااه بارای پیشابرد برناماههاای

و واقاااعگرایاناااه ،ما ایتواناااد باااین اهاااداف متمااااد و

عملیاتی و تولیدی ،به تأمین مالی از بازار بدهی یاا باازار

محاادودیتهااای مااالی مصااالحه برقاارار کنااد و راهکااار

سرمایه اقدام میکنند .ممکن است این دسته از بنگااههاا

مطلوبی به تصمیمگیرندگان مالی شرکتها ارالاه دهاد.

در کوتاااهماادت موفااق عما کننااد؛ امااا در نشاامانااداز

استفاده از روابط و استداللهای آماری در کنار استفاده

بلندمدت تاأمین ماالی فعالیاتهاای عملیااتی باا مشاک

از نظرات خبرگان ،توانسته است الگوی مساتحکمی بناا

مواجه خواهند شد؛ زیرا تصمیمهاای سااختار سارمایه از

کند و نتایج معتباری باه دسات آورد .باهطاور کلای ،در

ریسک هاینۀ تأمین مالی و فراهمکردن بازده متناسب باا

مواردی که امکاان خطاا در قمااوتهاای انساانی زیااد

آن اثر میپذیرد .در این پژوهش ،ابتدا ،عوام اثرگاذار

است یا انجام این قماوتهاا باه تحلیا هاای پیچیادهای

در ساااختار ساارمایه شاارکتهااای شاایمیایی حاماار در

نیاز دارد ،استنبا های آماری میتواند کمک زیادی باه

بورس اوراا بهادار تهران بررسی شد .این عوام در سه

بهبود فرایند تصمیمگیری کناد کاه در ایان پاژوهش از

سطح عواما ساطح ساازمان ،عواما صانعت و عواما

این رویکرد جدید و نوآورانه استفاده شد .نتاایج الگاو،

اقتصاد کاالن طبقاهبنادی شاد .بارای کشاف تاأثیر ایان

استفاده از منابع تأمین ماالی جدیاد تحات عناوان اوراا

عوام در شیوۀ تأمین مالی در کوتاهمادت و بلندمادت،

اجاره یا اوراا صکو

را توصیه میکند؛ این در حالی

با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی و رگرسایون

است که اقبال زیادی در میان مدیران شرکتهاا باه ایان

گام به گام با دادههاای تاابلویی 00 ،شارکت حامار در

اوراا دیااده نم ایشااود و دلی ا آن م ایتوانااد شااناخت

صنعت محصوالت شیمیایی بورس اوراا بهاادار تهاران

ناکااافی از اینگونااه اوراا باشااد .ساااز و کااار ایاان اوراا

برای دورۀ  7915تا  7934بررسای شاد .براسااس نتاایج

میتواند ریسکهای واردشده بر تأمینکنندۀ منابع ماالی

به دست آمده ،در بلندمدت ،نسبت داراییهاای مشاهود،

را کنترل کند؛ بهخصوص بنا بار نتاایج الگاو در شارایط

فرصتهای رشد ،ریسک نقدینگی ،میانگین اهرم ماالی

رکود ،استفاده از این منابع تأمین مالی توصیه میشود.

صنعت و نرخ تورم ،تاأثیر مثبات و قابلیات ساودآوری،
تأثیر منفی در تأمین مالی بنگاههاای اقتصاادی مادننظر از
بازار بدهیها دارد .مروری بر مبانی تصمیمگیاری ماالی
نشان میدهد پژوهشهای کنونی ،بهنادرت ،رویکاردی
یکسارنه ،از مطالعات اقتصادسنجی تا الگوهای ترکیبای
نندمعیاره بارای تصامیم گیاری ماالی شارکتهاا ارالاه
دادهانااد .ایاان پااژوهش ماامن اسااتفاده از نتااایج الگااوی
اقتصادسنجی و همبستگی آمااری باین عواما ماؤثر در
تصاامیم ،روشهااای فراینااد تحلیاا شاابکه ،دیماتاا و
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