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کاربرد تکنیکهای پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه

چکیده
یكی از مهمترین مسائلی كه مدیران مالی باید برای حداكثر كردن ثروت سهامداران در نظر بگیرند ،تعیین بهترین تركیب منابع
شركت یا همان ساختار سرمایه 1است ،بهگونهای كه در آن تركیب ،منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک ،نرخ بازده
میرساند ،ساختار سرمایه بهینه میباشد .امروزه توجه به تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه به قدری است كه پژوهشگران با استفاده
از مدل ها و بکارگیری تکنیکهای کمی سعی در ایجاد ترکیب بهینه دارند .از اینرو یکی از علومی که تاکنون در علم مالی بسیار مورد

استفاده قرار گرفته و منشأ توسعه پژوهشهای مالی شده ،استفاده از مدلهای پژوهش عملیاتی )OR( 2بوده است ،به طور یكه نقش

تعیینكننده در توسعه تئوریهای مالی و سرمایهگذاری نیز داشته است و منجربه به رابطه دوسویه بین امور مالی و تكنیکهای پژوهش
عملیاتی گردیده است .الزم به ذكر است كه همانطور كه تكنیکهای مختلف پژوهش عملیاتی برای مسائل مالی بكار گرفته شده،
نظریههای مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تكنیکهای راهحل پژوهش عملیاتی بوده است .ازاینرو مقاله حاضر به صورت مروری و
بهطور خالصه به برخی از كاربرد تكنیکهای پژوهشهای عملیاتی در ساختار سرمایه میپردازد.
واژههای کلیدی :ساختار سرمایه ،هز ینه سرمایه ،پژوهش عملیاتی.
دریافت9318/9/24 :

اصالح9318/2/22 :

پذیرش9318/5/3 :

 -1مقدمه
امروزه تصمیمات بودجهبندی سرمایهای و تأمین مالی از اصلیترین حوزههای تصمیمگیری مدیران مالی شركتهای سهامی عام به شمار
می روند .این تصمیمات باید در راستای حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند .بهعنوان مثال ،آنچه در تصمیمات
بودجهبندی سرمایهای نقش كلیدی ایفا میكند ،هزینه سرمایه شركت است ،زیرا هزینه سرمایه بهعنوان نرخ تنزیل جریانهای نقدی حاصل
از پروژهای سرمایهگذاری استفاده میشود (صلواتی و رسائیان .)1831 ،از طرفی دیگر بیشینه كردن ارزش شركت منجر به بهبود ثروت
سهامداران میگردد و از بهترین راهكارهای آن ،گزینش یا تركیب مناسب منابع مالی بلندمدت است .بهگونهای كه در آن تركیب ،منابع مالی
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بیشتری را تحصیل نماید و ادعا میشود ساختار سرمایهای كه ارزش شركت را افزایش میدهد و یا هزینه سرمایه كل را به حداقل

با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک بتواند نرخ بازده بیشتری را تحصیل كند .بنابراین ،رد یا قبول پروژههای سرمایهگذاری
پیشنهادی در ِگرو انتخاب بهترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است .درحالیكه هزینه سرمایه شركت ،تابعی از ساختار سرمایه
ً
است .بنابراین انتظار میرود تغییر در تركیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه) بر هزینه سرمایه 1و متعاقبا ارزش شركت (بهواسطه رد
یا قبول پروژههای سرمایهگذاری دارای ارزش فعلی مثبت یا منفی) تأثیرگذار باشد (ایزدی نیا و رسائیان .)1833 ،لذا با توجه به اینكه
در بازار سرمایه ایران نیز سیاستگذاری روشهای تأمین مالی از ثبات الزم برخوردار نیست و شركتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران به دالیل مختلف اقتصادی دارای محدودیتهای منابع مالی هستند و تنها راه بقاء و تداوم فعالیت شركتها انجام
سرمایهگذاری برای توسعه آنها میباشد و انجام سرمایهگذاری نیز مستلزم اصالح یا تغییر ساختار سرمایه نیز میباشد ،بنابراین
ضرورت دارد كه با توجه به محدودیتهای مذكور ،رفتارهای سرمایهگذاری شركتها و رفتار تأمین مالی آنها ،مورد مطالعه قرار گیرد
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(كاویانی.)1831،

 -2تئوریهای ساختار سرمایه
در ارتباط با ساختار سرمایه ،نظریهها و مدلهای مختلفی ارائه گردیده كه عبارتند از :نظریه سنتی ، 2نظریه درآمد خالص ،)NI( 8نظریه
نمایندگی ،فرضیه عدم تقارن اطالعات و فرضیه جریان نقد آزاد .طبق نظریه سنتی ،ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و میتوان ارزش

شركت را از طریق استفاده فزاینده از اهرم مالی 3افزایش داد ،در واقع پیشنهاد میكند كه شركت میتواند هزینه سرمایه خود را از

طریق افزایش میزان بدهی كاهش دهد (كنعانی امیری .)1834،نظریه درآمد خالص كه توسط دیوید دوراند 3پیشنهاد شده است بیان
دارد كه تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شركت ارتباط دارد و نیز تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجربه تغییر در هزینه سرمایه
كل و ارزش كل شركت خواهد شد .نظریه دیگر ساختار سرمایه كه توسط دیوید دوراند پیشنهاد شده است ،تئوری درآمد خالص عملیاتی

می باشد .براساس این نظریه درجه اهرم مالی در تصمیمات ساختار سرمایه شركت تأثیری ندارد و بنابراین هر گونه تغییری در اهرم اثری
در ارزش شركت و قیمت بازار سهام ندارد و عالوه بر آن هزینه سرمایه شركت مستقل از اهرم میباشد و ارزش كلی شركت تحت تأثیر
ساختار سرمایه نیست .نظریه مودیلیانی و میلر با مقاله مشهورشان در سال  ،1353ضمن رد نظریه سنتی معتقدند كه هزینه سرمایه
شركت در تمامی سطوح استفاده از اهرم ثابت و بدون تغییر است و هر گونه تغییر در درجه اهرم مالی ،تأثیری بر هزینه سرمایه شركت
ندارد .آنها در نظریه اول خود كه با فرض عدم وجود مالیات بوده ،استدالل میكنند كه با تغییر ساختار سرمایه نمیتوان ارزش شركت
را باال برد .آنها در نظریه دوم خود با فرض درنظر گرفتن مالیات ابراز داشتند كه هزینه سرمایه شركت دیگر ثابت نیست چون با افزایش
نسبت بدهی و در نتیجه افزایش مزایای سپر مالیاتی ارزش كل شركت افزایش مییابد .بنابراین هزینه سرمایه كل شركت با افزایش نسبت
بدهی كاهش می یابد .تئوری موازنه در پی واكنش تئوری میلر و مودیلیانی ایجاد شده و منافع حاصل از تأمین مالی از طریق بدهی
بواسطه صرفهجوئی مالیاتی میباشد .بدهی منجر به افزایش مخارج بهرهای میشود و به موجب اهرم باالتر صرفه جوئی مالیاتی افزایش
می یابد .با این عمل ارزش شركت افزایش مییابد (كاویانی .)9311،تئوری سلسله مراتبی كه توسط دو نفر از استادان مالی به نامهای

بریلی 11و مایرز 11پیشنهاد شده ،چنین اظهار میكند كه در سایه تصمیمات مدبرانهای كه در زمینه سرمایهگذاری اتخاذ میگردد (و نه
در سایه تصمیمات مدبرانهای كه در زمینه تأمین مالی گرفته میشود) میتوان به پولهای زیادی دست یافت .تردیدی نیست كه این
نظریه نقش مهم "تأمین مالی" را انكار نمیكند بلكه اولویت و یا حق تقدم را به سرمایهگذاری میدهد تصمیمات مربوطه به تأمین مالی
باید به گونه ای اتخاذ گردد كه هماهنگ با استراتژی سرمایهگذاری شركت باشد ،نه برعكس (مختاری .)1831،مایرز و
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كاربرد تكنیکهای پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه

درآمد خالص عملیاتی ،)NOI( 4نظریه میلر و مودیلیانی ،)M.M( 5تئوری موازنه( 1مبادله) و تئوری سلسله مراتبی( 7ترجیحی)؛ تئوری

ماژلوف )1334(1معتقدند كه تئوری سلسله مراتبی به تبیین تصمیمات شركتها در اولویت بندی تأمین مالی بصورت سلسله مراتبی
ً
پرداخته است .بر اساس این تئوری شركتها تمایل دارند كه وجوه داخلی را ابتدا خارج نمایند ،ثانیا از بدهی بدون ریسک (مطمئن) و
ً
نهایتا از حقوق صاحبان سهام پرمخاطره كه بعنوان منبع تأمین مالی خارجی میباشند ،استفاده نمایند .تأمین مالی سلسله مراتبی وانمود
می نماید كه شركتهایی كه در تأمین مالی با كسری مواجه میشوند بایستی در آینده بسوی تئوری سلسله مراتبی گام بر دارند (ساندر و

میرز.)1333 ،2

 -3پژوهش عملیاتی
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پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) یا علم مدیریت ،با علم تصمیم و كاربرد آن در ارتباط است .علم مدیریت را میتوان بهعنوان
شاخهای از حوزه مدیریت قلمداد كرد كه رو یه عقالیی ،منطقی ،سیستماتیك و علمی را در تحلیل فرآیند مدیریت و مسائل مدیریتی بكار
میگیرد .پژوهش عملیاتی را میتوان "مجموعهای از مدلها و تكنیکهای كمی كه از طریق روشهای علمی ،مدیران را در امر
تصمیمگیری یاری میدهد" تعریف كرد .در اروپا و بریتانیا از واژه "پژوهش عملیاتی ( ")Operational researchاستفاده میشود ،در
حالیكه در آمریكا از واژه "تحقیق در عملیات ( ")Operations researchاستفاده میشود كه هر دو همان  ORگفته میشوند OR .را

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه944-982 :

میتوان چارچوبی نظامیافته دانست كه روی كاربرد فنآوری اطالعات برای تصمیمگیری آگاهانه متمركز است .به دیگر سخن  ORعلم
اختصاص بهینه منابع است .هدف  ORفراهم آوردن مبانی منطقی برای تصمیمگیری است از راه جستجو برای فهم و پیریزی شرایط
پیچیده و استفاده از این فهم برای پیشبینی رفتار سیستم و بهبود عملكرد سیستم .بیشتر كار واقعی با استفاده از تكنیکهای عددی و
تحلیلی ،برای ساخت و حل مدلهای ریاضی سیستمهای سازمانی مركب از انسان ،ماشینها و راهكارها ،انجام میپذیرد .پژوهش
عملیاتی ،شاخهای از ریاضیات كاربردی و علم اداری است كه با رشتههای مختلف علمی ارتباط دارد و از روشهایی مانند مدلسازی
ریاضی ،آمار و الگوریتمهایی برای یافتن راهحلی بهینه یا نزدیك به بهینه برای مسائل پیچیده استفاده میكند .ازنقطهنظر عملی OR ،را
میتوان هنر بهینهسازی ،یعنی هنر یافتن كمینه یا بیشینه توابع هدف تعریف نمود .تا حدودی هم میتوان آن را هنر تعریف توابع هدف
دانست .نمونه توابع هدف ،سود ،عملكرد خط تولید ،محصول میوه ،پهنای باند ،زیان ،زمان انتظار در صف و ریسك میباشد .ازنقطهنظر
سازمانی OR ،به مدیریت كمك میكند تا با استفاده از فرآیند علمی به اهدافش برسد .واژگان  ORو علم مدیریت ،اغلب به یك معنا
بكار میروند .اگر دنبال تمایز این دو باشیم ،علم مدیریت رابطه نزدیکتری با مدیریت بازرگانی دارد درحالیكه  ORارتباط نزدیکتری
با مهندسی صنایع دارد .مهندسی صنایع ،بیشتر از یك نقطهنظر مهندسی بهره میگیرد و مهندسان صنایع اغلب ،تكنیکهای  ORرا
بهعنوان بخش عمدهای از مجموعه ابزارهای خود در نظر میگیرند .برخی ابزارهای عمده بكار گرفتهشده در  ORشامل ،آمار،
بهینهسازی ،تئوری احتمال ،تئوری صف ،تئوری بازی ،تئوری گراف ،تحلیلهای تصمیم و شبیهسازی میباشد.

 -4پژوهش عملیاتی و تصمیمات مالی
حداقل دو تن از برندگان جایزه نوبل در امور مالی ،به تكنیکهای پژوهش عملیاتی كمک شایانی نمودند .ماركوویتز ( )9181در مورد
ماتریسهای اسپارس از طریق  ORSA/ TIMSو ابداع زبان شبیهسازی كامپیوتری  SIMSCRIPTمورد تقدیر قرار گرفت .در حالیكه
هم او و هم شارپ الگوریتمهای كامپیوتری را برای حل مسائل مربوط به پرتفوی معرفی كرده بودند .ازاینرو تكنیک پژوهش عملیاتی،
برنامهریزی ریاضیاتی است كه بهطور گسترده در بازارهای مالی مورداستفاده قرارگرفته است .اكثر برنامهریزیهای ریاضیاتی از روشهای
خطی ،درجه دوم ،8غیرخطی ،عدد صحیح ،آرمانی ،قیدهای تصادفی ،جزء به جزء ،تحلیل پوششی دادهها ،و پویا را بكار گرفتهاند.
برنامهریزی ریاضیاتی برای حل طیف قابلتوجهی از مسائل بازارهای مالی  -تشكیل پرتفوی سهام ،اوراق قرضه ،وام و ارز؛ مصونسازی
كلی4؛ ایمنسازی5؛ حقوق صاحبان سهام و ردیابی شاخص اوراق قرضه؛ تخمین ضمنی احتماالت بیتفاوتی به ریسک 1برای اوراق
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اختیار معامالت ،فراهم كردن فهرستی از كوپنهای برای مناقصه/مزایده اوراق قرضه شهرداری ،1شناسایی اوراق قرضه زیر قیمت ،تعیین
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شركت ،تصمیمگیری برای تأمین مالی اوراق قرضهی پرداختنشده ،تخمین هزینهی سرمایه
تقسیمی ،تعیین حداقل حاشیه اوراق اختیار معاملهای موردنیاز ،تشكیل اوراق بهادار با پشتوانه رهنی و تعهدات رهنی وثیقه گذاری شده

قابلتبدیل ،ایجاد یک استراتژی تجاری برای اجرای معامالت بلوكی ،2طراحی اجاره اهرمی ،8محاسبه حداكثر زیان سهامداران ،یافتن
بانکهای ورشكسته و درک نیروهایی كه منجر به نوآوری مالی میشوند ،استفاده شده است .عالوه بر نقش سنتی پژوهش عملیاتی در
بهبود كیفیت تصمیمگیری ،این علم میتواند در درک نیروهای اقتصادی شكلدهنده بخش مالی ،كمک كند .نوآوری مالی ممكن است

زمانی رخ میدهد كه یک تغییر برونزا 4در محدودیتها و یا هزینههای مواجهشدن با محدودیتهای موجود ،ایجاد شده باشد .با استفاده
از مدل برنامهریزی خطی یک بانک ،بن و سیلبر )9144(5دادههای ساالنه را برای محاسبه تغییر در قیمتهای سایه 1محدودیتهای
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مختلف ،بكار بردند .آنها پیشنهاد كردند كه افزایش در قیمت سایه محدودیت سپردهها منجر به نوآوری مالی در گواهی سپرده
قابلتبدیل ،میشود .تئوری قیمتگذاری آربیتراژ ،كه میتواند به عنوان یک كلیت از مدل قیمتگذاری داراییهای

سرمایهای7

( )CAPMمعرفی شود ،به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بازده دارایی میباشند .بیشتر آزمونهای تئوری قیمتگذاری آربیتراژ از
تحلیلهای عاملی استفاده می كنند و در تعیین تعداد و تعریف عواملی مؤثر بر بازده دارایی دچار مشكل هستند .برای غلبه بر این
بهدستآمده میباشد.
 -4-1کاربرد پژوهش عملیاتی در ساختار سرمایه
تكنیکهای پژوهش عملیاتی برای كمک به شركتها در تعیین مناسبترین روش افزایش سرمایه از بازارهای مالی و جهت تأمین مالی
فعالیتها مورد استفاده قرارگرفتهاند .در ادامه به برخی از تحقیقاتی كه از تكنیکهای پژوهشهای عملیاتی در ساختار سرمایه استفاده
نمودند میپردازیم.
 -4-1-1تصمیمگیری چند معیاره )MCDM( 9و ساختار سرمایه
در مسائل تصمیمگیری ،مشكل یافتن بهترین گزینه در حضور چندین معیار سنجش است و نه یک معیار .بهعنوان مثال در انتخاب یک
گوشی همراه معیارهایی همچون برند گوشی ،ابعاد ،حافظه ،ویژگیهای دوربین و رنگ آن میتواند دخیل باشد كه درگوشیهای موجود
این معیارها هركدام از قوت و ضعفی برخوردار میشوند و تصمیمگیری اینكه كدام گوشی جهت خرید انتخاب شود مشكل میگردد.
مسائل تصمیمگیری در چنین مواردی پدید میآید كه گزینههایی جهت انتخاب با معیارهایی متفاوت وجود دارد MCDM .به دو دسته

كلی مدلهای تصمیمگیری چندهدفه  )MODM(11و تصمیمگیری چند شاخصه ( )MADMتقسیم میگردند .مدلهای MODM

بیشتر در حوزههای آ كادمیک و حل مسائل بسیار پیچیده و بهصورت مدلسازی ریاضی استفاده میشوند .این مدلها به دنبال یافتن
بهترین جوابها در حضور اهداف متفاوت هستند .در مدلهای  MADMانتخاب یک گزینه از بین گزینههای موجود مورد توجه است.
تصمیمگیری چند شاخصه در حضور معیارهای اغلب متضاد با هم ساخته میشود و تمامی گزینهها در حضور آنها رتبهبندی میشود.
تعداد گزینههای مورد نظر میتواند كم یا زیاد باشد .در پژوهشهای مربوط به تصمیمات ساختار سرمایه اسكاتن و
اسپرونک )2117(11در پژوهشی با عنوان" ساختار سرمایه بهینه " و با در نظر گرفتن مالحظات و دیدگاههایی متفاوت ،روش
جدیدی را برای تعیین ساختار سرمایه پیشنهاد دادند .بدین منظور ،آنان نشان دادند مسئله تعیین ساختار سرمایه ،مسئلهای با ماهیت
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كاربرد تكنیکهای پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه

مشكالت احمدی ( )9113شبكه عصبی برای آزمون تئوری قیمتگذاری آربیتراژ ،پیشنهاد داده است و دارای مزیت فاقد توزیع 3نتایج

چندمعیاره است كه میتوان برای تعیین آن سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری را ارائه نمود .تسای 1و همكاران ( )2112با استفاده از
روشهای چندمعیاره و چندهدفه ،مدلی را جهت حمایت از تصمیمات تأمین مالی برای شركتها ارائه نمودند .منابع مورد نظر آنان
برای تأمین مالی عبارتند از :افزایش سرمایه از طریق سهام عادی ،از طریق سهام ممتاز ،استفاده از بدهی بانكی و انتشار اوراق قرضه
بوده است .بدین منظور ،آنان ابتدا با استفاده از روش دیمتل ،روابط بین معیارهای مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی را شناسایی و
سپس با بهكارگیری روش فرآیند تحلیل شبكهای ( ،)ANPروشهای تأمین مالی را اولویتبندی نمودند .در نهایت با استفاده از
تكنیک برنامهریزی آرمانی ،میزان تأمین مالی از هر یک از منابع را استخراج كردند .شاه علیزاده و معماریان )2117( 2در پژوهشی

با در نظر گرفتن نسبتهای جدید تجزیهوتحلیل ساختار مالی شركتهای هلدینگ ،مدل جدیدی را برای تعیین ساختار سرمایه این
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شركتها ارائه نمودند .آنان برای این منظور از برنامهریزی چندهدفه بهره گرفتند .نتایج تحقیق نشان میدهد كه مدل آنان از اعتبار
خوبی برخوردار است.

 -4-1-2مسئله برنامهریزی خطی ،آرمانی و ساختار سرمایه
برنامهریزی خطی ،یا همان بهینهسازی خطی روشی در ریاضیات است كه بهمنظور یافتن مقدار كمینه یا بیشینه یک تابع خطی بر

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه944-982 :

یک چندضلعی محدب میپردازد .این چندضلعی محدب در حقیقت نمایش نموداری تعدادی محدودیت از
ً
نوع نامعادله بر متغیرهای تابع است .به بیان سادهتر بهوسیله برنامهریزی خطی میتوان بهترین نتیجه (مثال بیشترین سود یا كمترین
هزینه) را در شرایط خاص و با محدودیتهای خاص به دست آورد .محل اصلی استفاده برنامهریزی خطی در مدیریت و اقتصاد است.
اصول مدلسازی در برنامهریزی آرمانی خطی تفاوت معنیداری با رویه مدلسازی برنامهریزی خطی ندارد .تفاوت اساسی در اینجا
مربوط به توضیح و فرموله كردن "اهداف" " ،آرمانها"" ،اولویت آرمانها" و "محدودیتهای آرمانها" میباشد .برنامهریزی آرمانی خطی
از جمله تكنیکهای اساسی برای مدلهایی است كه تصمیمگیرنده همزمان درصدد دستیابی به چندین هدف میباشد .مسائل
برنامهریزی آرمانی مانند سایر مسائل میتوانند بهصورت خطی ،غیرخطی و یا اعداد صحیح فرموله شده و انواعی مختلفی از خانواده
مدلهای برنامهریزی آرمانی ارائه نمایند .هدف برنامهریزی عدد صحیح پیدا كردن مقدار كمینه یا بیشینه از یک تابع خطی بر روی
فضایی با محدودیت هایی خطی است ،اما به دلیل وجود متغیرهای گسسته این فضا پیوسته و محدب نیست بلكه فضایی گسسته (در
نتیجه نامحدب) است .بریک و همكاران ،)9183(8یک مدل برنامهریزی خطی با قیود تصادفی جهت محاسبه مقادیر نسبت بدهی به
حقوق صاحبان سهام هر دوره كه موجب به حداكثر رسیدن ارزش شركت میشود را به وجود آوردهاند .مطالعات دیگر انتخاب بین انواع

مختلفی از تأمین مالی بهعنوان مسئله برنامهریزی آرمانی خطی 4را مشخص كردهاند (هنگ9189 ،5؛ لی و اوم .)9181 ،1نس)9142(7

از برنامهریزی خطی برای یافتن حداقل هزینه در تصمیمات مالی برای پروژههای سرمایهگذاری توسط شركتهای چندملیتی استفاده
كرده است .كورنبالد و وینسو )9182(3تصمیمات مالی یک شركت چندملیتی را با داشتن دو هدف معرفی كردهاند :به حداقل رساندن

هزینههای سرمایه كل و دستیابی به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف در هر كشور .از آنجایی كه نسبت بدهی به حقوق
صاحبان سهام هدف ،به عنوان نسبتی در متغیرهای تصمیم مدنظر است ،مدل به مسئله برنامهریزی آرمانی خطی جز به جز ،3تبدیل
میشود .یک سؤال مهم هنگام ارزیابی پروژههای سرمایهگذاری ،تعیین هزینه سرمایه مناسب میباشد ،برای مثال هزینهای كه باید در
بازارهای مالی برای تأمین مالی پروژه پرداخت شود .بوكوئیست و مور ،)9183(11استفاده از برنامهریزی خطی آرمانی را برای تخمین

هزینه سرمایه برای بخشهای شركتها با باورهای قبلی در مورد بتا پیشنهاد دادند .الیر 11و همكاران ( )2111در پژوهشی با عنوان
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"مدلسازی ساختار سرمایه چندهدفه :رویكرد برنامهریزی آرمانی " با استفاده از اطالعات  511شركت هندی طی سال های -1333
 ،2117مدلی را برای تعیین ساختارسرمایه این شركتها ارائه نمودند .آنان برای این منظور از تكنیک برنامهریزی آرمانی استفاده
نمودند .نتایج این پژوهش حاكی از آن است كه مدل ارائه شده از اعتبار خوبی برخوردار است .پریک و بابیک )2112(1با بهكارگیری
تكنیک برنامهریزی آرمانی و فرمول تیلور ،روش جدیدی را برای حل مسائل برنامهریزی خطی جزئی چند هدفه و بهینهسازی ساختار
مالی شركتها ارائه نمودند .روش پیشنهادی آنان ،برای بهینهسازی ساختار مالی یک شركت نمونه مورد استفاده قرار گرفت .نتایج
نشان داد كه روش پیشنهادی عالوه بر داشتن كارایی در بهینهسازی ساختار مالی ،در حل مسائل برنامهریزی جزئی چند هدفه
نیزكاربرد دارد .كریمی و مؤیدفر ( )1835پژوهشی با عنوان بهینهسازی روشهای تأمین مالی شهرداری ایالم :رهیافت  MCDMو
برنامهریزی خطی بدین نتیجه رسیدند كه تكا بیش از  41درصدی درآمدهای شهرداری ایالم به منابع ناشی از ساختوساز و اولویت
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معیارهای عدالت و شفافیت در اخذ عوارض است .همچنین نتایج نشاندهنده اهمیت بازنگری شهرداری در اصالح نرخ عوارض
بهخصوص عوارض بر خودرو است .خدامرادیو راعی عزآبادی ( )1835در پژوهشی با عنوان مدلسازی تامین مالی شركت های هلدینگ
با رویكرد كاهش هزینه سرمایه از روش برنامه ریزی آرمانی خطی به منظور طراحی سازوكاری موثر برای تعیین كمیت استفاده بهینه از
هر یک از آلترناتیوهای مزبور در كنار ملحوظ داشتن سیاست ها و محدودیت های عملیاتی هلدینگ در یكی از شركت های چند بخشی
رویكرد بازار سرمایه داخلی پرداخته و قابلیت گسترش دارد .پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار لینگو ،نتایج نشان دهنده تاثیر باالی
آن در كاهش میانگین موزون هزینه سرمایه و افزایش استفاده از شبكه روابط داخلی در موضوع تامین مالی است .همچنین خدامرادی
و راعی عزآبادی ( )1838در پژوهشی دیگری با عنوان طراحی مدل ریاضی تامین مالی بهینه در شركت های هلدینگ صنعتی از روش
برنامهریزی آرمانی خطی نشان دادند كه تاثیر باالی آن در كاهش ریسک مالی و افزایش استفاده از شبكه روابط داخلی در موضوع تامین
مالی است .ستایش و غیوری مقدم ( )1833در پژوهشی با عنوان تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تكنیک
تحلیل پوششی دادهها بدین نتیجه رسیدند كه اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری ،در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه
صنعت با متغیر نسبت داراییهای ثابت رابطه معناداری دارد .عالوه بر آن ،به استثنای صنعت كانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی،
تئوری سلسله مراتبی تأیید گردید ،در صورتی كه تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تأیید است .در مرحله دوم پژوهش حاضر با
بهرهگیری از تكنیک تحلیل پوششی دادهها ،ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شركتها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید .با
توجه به نتایج حاصله ،شركتهای مورد بررسی میتوانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شوند .انواری رستمی ( )1831در تحقیقی،
مدل ریاضی چند دوره ای مختلط اعداد صحیح برنامهریزی آرمانی را برای بهینهسازی تأمین مالی شركتها ارائه نمود .او در این
تحقیق ،آرمان هایی نظیر تأمین هرچه دقیق تر نیازهای مالی شركت در دوره های مختلف مالی با سیاست حفظ سطح حداقلی از
سود سهام پرداختی،حداكثرسازی ارزش شركت ،حداقل سازی متوسط هزینه های تأمین مالی و كمینهسازی ریسک مالی را در
نظرگرفت .عالوه بر این موارد ،برای واقعی ساختن محیط تصمیم ،فرصتهای سرمایهگذاری و اثر متقابل آنها برتامین مالی شركتها
را در مدل پیشنهادی ملحوظ كرد.
 -4-1-3برنامهریزی غیرخطی )NLP(2و ساختار سرمایه
در ریاضیات برنامهریزی غیرخطی فرایند حل یک سیستم از برابریها و نابرابریها بر مجموعهای ز متغیرهای ناشناخته حقیقی ،در
یک تابع هدف كه باید كمینه یا بیشینه شود و بخشی از محدودیتهای آن غیرخطی است ،میباشد .به عبارتی دیگر این مدل حوزهای
از ریاضیات كاربردی مربوط به یافتن مقادیر متغیرهائی كه كوچکترین و بزرگترین مقدار یک تابع مشخص را در دستهای از تمام
متغیرهای تأمینكننده شرائط معین ارائه میدهد .شركتها ،سازمانهای دولتی و برخی دیگر شركتها ممكن است به انتشار اوراققرضه
قابل بازخرید بپردازند كه در آن ناشر دارای گزینهای برای بازپرداخت اوراققرضه در زمان انتخابشده خود قبل از تاریخ سررسید اوراق
قرضه میباشد .ناشر باید پارامترهای مختلفی از اوراققرضه قابل بازخرید را انتخاب كند .كانسلو و زنیوس1337(8الف1337 ،ب) از
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فعال در بورس تهران استفاده كردند كه مدل حاصله برای اولین بار به حل مساله برنامه ریزی تامین مالی در شركت های چند بخشی با

برنامه ریزی غیرخطی برای طراحی چنین اوراق بهاداری كه بیشترین منفعت را برای ناشر دارد استفاده كردهاند ،درحالیكه هلمر و
همكاران )1333( 1از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده 2استفاده كردهاند.
 -4-1-4مسئله برنامهریزی پویا و ساختار سرمایه
در كامپیوتر و ریاضیات ،برنامهریزی پویا یا داینامیک روشی كارآمد برای حل مسائل جستجو و بهینهسازی با استفاده از دو
خصیصهی زیرمسئلههای همپوشان و زیرساختهای بهینه است .بر خالف برنامهریزی خطی ،چارچوب استانداردی برای فرموله كردن
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مسائل برنامهریزی پویا وجود ندارد .در واقع ،آنچه برنامهریزی پویا انجام میدهد ارائه روش برخورد كلی جهت حل این نوع مسائل
است .در هر مورد ،باید معادالت و روابط ریاضی مخصوصی كه با شرایط آن مسئله تطبیق دارد نوشته شود .این روش در سال 1358
توسط ریاضیدانی به نام ریچارد بلمن معرفی شد .برنامهریزی پویا در ریاضی و علوم رایانه روشی شناختهشده است كه از آن در نوشتن
الگوریتمهای بهینه با استفاده از حذف اجرای چندبارۀ یک زیر مسئله یكسان استفاده میشود .تعریف برنامهریزی پویا در ریاضی و
علوم رایانه متفاوت است .نشان داده شده است كه روش علوم رایانهای برای برنامهریزی پویا كارایی باالتری دارد زیرا محاسبات تكراری
را حذف میكند در حالی كه در روش ریاضی برنامهریزی پویا امكان كاهش فضای حافظه بیشتر است .برنامهریزی پویا شبیه روش
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تقسیم و حل مسائل را با استفاده از تركیب كردن جواب زیر مسئلهها حل میكند .الگوریتم تقسیم و حل ،مسئله را به زیر مسئلههای
مستقل تقسیم میكند و پس از حل زیرمسئلهها به صورت بازگشتی ،نتایج را با هم تركیب كرده و جواب مسئله اصلی را به دست
میآورد .به عبارت دقیقتر ،برنامهریزی پویا در مواردی قابلاستفاده است كه زیر مسئلهها مستقل نیستند؛ یعنی زمانی كه زیر مسئلهها
دارای زیرمسئلههای یكسان هستند .در این حالت روش تقسیم و حل با اجرای مكرر زیر مسئلههای یكسان ،بیشتر از میزان الزم
محاسبات انجام میدهد .یک الگوریتم برنامهریزی پویا زیر مسئلهها را یک بار حل و جواب آنها را در یک جدول ذخیره میكند و با این
كار از تكرار اجرای زیر مسئلهها در زمانی كه مجد ًدا به جواب آنها نیاز است جلوگیری میكند .شركتهایی كه وامهای قابل بازخرید
صادر كردهاند باید تصمیم بگیرند كه چه موقع وامهای موجود را بازپرداخت كنند و آن را با انتشار اوراققرضه جدید و با هزینه كمتر

تأمین مالی كنند و مسئله برنامهریزی اوراققرضه را حل كنند .این یک مسئله برنامهریزی پویا است و توسط وینگارتنر ،)9194(8التون

و گروبر )9149(4و كراوس )9143(5اینگونه معرفیشده است .بیكر و وندروید )9182(1این مدل را برای پوشش یک شركت چند
با وامهای موردنیاز برای هر تابع ،بسط دادند .دمستر و ایرلند )9118(7مدلی را توسعه دادند كه بخشی از تكنیکهای پژوهش عملیاتی

را برای مسئله زمانبندی اوراققرضه بكار میبرند .مدل با استفاده از برنامهریزی خطی تصادفی 3با برنامهریزی طرح چند دورهای برای
ً
انتشار و بازخرید اوراققرضه آغاز میشود .طرح استفاده از فنآوری هوشمند كه احتماال منجر به برنامههای متعدد میشود ،و توزیع
احتمال این طرحهای تجدیدنظر شده با استفاده از شبیهسازی مشتق شدهاند .در نهایت از یک سیستم حرفهای برای كمک در
تصمیمگیری بین برنامههای جایگزین ،استفادهشده است.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه تامین مالی شركت ها با هدف ساختار سرمایه بهینه به منظور كاهش هزینه سرمایه ،یكی از دغدغههای اصلی مدیران بوده است
و در این حین مدیران سعی دارند كه بهترین تصمیم را در این زمینه اتخاذ كنند .از آنجایی كه ادبیات و متون مالی با استفاده از علوم
كامپیوتری ،پژوهش عملی اتی و اقتصادسنجی تكامل یافته است لذا آنچه در این مقاله بدان پرداخته شد مروری بر كاربرد تكنیکهای
پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه بوده كه امروزه نقش تعیینكنندهای در اتخاذ تصمیمات بهینه مالی و سرمایهگذاری دارد.
علیرغم بهرهگیری فراوان این روشها و تكنیكها در مسائل سرمایهگذاری و بهینهسازی ،در زمینه برنامهریزی تأمین مالی شركتها،
تحقیقات فراوانی با بهكارگیری این روشها انجام نشده است .ازاینرو با توجه به خأل موجود ،در این مقاله به بررسی كاربرد این
تكنیكها با رویكرد تحقیقات تجربی گام بر داشته و نتایج نشان داد كه تكنیکهای پژوهش عملیاتی نقش مهمی در تصمیمات مالی
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خصوصا ساختار سرمایه داشته است و در این زمینه پژوهشهای مختلفی در کشورمان نیز انجام شده است .همچنین در سالهای اخیر
با بهبودهای چشمگیر در زمینهی در دسترس بودن زمان واقعی دادهها و افزایش سرعت كامپیوتر ،این نقش بیشتر خواهد شد ،كه خود
منجربه ایجاد فرصتی برای بهكارگیری تكنیکهای پژوهش عملیاتی و نقش بیشتر آن در تصمیمات مالی میگردد .بنابراین مستند به
موارد فوق پیشنهاد میگردد كه گروه آموزشی به مدرسان خود تأكید نمایند كه مباحث پیشرفته پژوهشهای عملیاتی با رویکرد کاربردی
و تجربی به دانشجویان خود در رشتههای مالی تدریس شود تا این تكنیکها بهصورت كاربردی در تصمیمات بهینه مالی علیالخصوص
در تعیین ساختار سرمایه بهینه مفید واقع شود.
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