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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شـرکتهـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق
بهادار تهران بوده است .مكانیزمهای حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از تمرکز مالكیت ،مالكیت نهـادی ،انـدازه
هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره .برای اندازهگیری میزان جذب بدهی از شاخص اهرم مالی استفاده به عمـ آمـده و همچنـین از
متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،فرصتهای رشد ،سودآوری ،نقدینگی و نسبت داراییهای مشهود نیز استفاده شده است .بـه منظـور
انجام این پژوهش 120 ،شرکت در دوره زمانی  1385الی  1390بررسی شده است .به منظور آزمـون فرضـیههـا از تجزیـه و تحلیـ
رگرسیونی با استفاده از روش دادههای تابلویی (اثرات ثابت) بهره گرفته شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد کـه هـی یـ

از

مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی مؤثر نبوده اند .همچنین نتایج نشـان مـیدهـد کـه متغیرهـای کنترلـی سـودآوری،
نقدینگی و نسبت داراییهای مشهود دارای تأثیر منفی و معنیدار بـر میـزان جـذب بـدهی و در مقابـ  ،متغیرهـای انـدازه شـرکت و
فرصتهای رشد دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر میزان جذب بدهی بودهاند.
واژههای کلیدی :تمرکز مالكیت ،مالكیت نهادی ،اندازه و استقالل هیئت مدیره ،میزان جذب بدهی.
1ـ نشانی مكاتباتی نویسنده مسؤول :تهران ،خیابان حافظ ،نبش کوچه هاتف ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
Copyright © 2015, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits
others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any
way or use it commercially.
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است) .در چنین مواردی ،آنها ممكن است از اتخاذ

مقدمه
اصلی بهبود کارآیی اقتصادی،

تصمیماتی که بهترین منفعت را به سهامداران

حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعهای از

میرساند ،خودداری کنند .مدیران ارشد معموالً به

روابط میان مدیریت شرکت ،هیئت مدیره ،سهامداران

مدیران رده پایینتر انگیزههای مالی میدهند تا

و سایر گروههای ذینفع است .حاکمیت شرکتی

منافعشان را با منافع سهامداران منطبق سازند و ی

ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای

سیستم حاکمیت شرکتی را برای نظارت بر عملكرد

بنگاه تنظیم و وسای دستیابی به هدفها و نظارت

مدیریت پیاده سازند .یكی از اهداف ارائه این

بر عملكرد تعیین میشود .این نظام ،انگیزه الزم برای

پاداشها ،دلگرم کردن مدیران به استفاده بیشتر از

تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه

بدهیها به منظور حداکثر کردن ارزش مؤسسه است،

نظارت مؤثر را فراهم میکند .به این ترتیب شرکتها

به طوری که بدهیها را به عنوان ی

منبع و روش

منابع را با اثربخشی بیشتری به کار میگیرند ].[8

ارزان و جذاب تأمین مالی در مقایسه با انتشار سهام

یكی از عوام

به دلی جدا شدن مالكیت از مدیریت امكان دارد

به حساب آورند ] .[26این موضوع که بدهی میتواند

مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش

به عنوان ی

شیوه الزامآور برای مدیران جهت

ثروت سهامداران استفاده نكنند .براساس تئوری

جلوگیری از هدردادن منابع به کار رود جزء مباحث

نمایندگی ،ناسازگاری انگیزههای مدیران و سهامداران،

و ادبیات مالی شرکتها میباشد ] .[22،34،36نظر به

موجب میشود مدیران با فرصت طلبی ،شرکت را

اینکه ساختارهای حاکمیت شرکتی خوب طراحی

بیشتر از اندازه بهینه آن توسعه دهند یا منابع بالاستفاده

شده به عنوان مكانیزمهای جانشینی در کاهش

را برای افزایش مطلوبیت شخصی خود حفظ کنند ].[1

«مشكالت نمایندگی» به کار میروند ،مدیران انتظار

انگیزههای مدیران برای انجام چنین اقداماتی
میتواند از دست ندادن مقام ،قدرت ،پاداش و شهرت
باشد .این مساله همچنین به عنوان حكمرانی مدیران

دارند مؤسساتی که ساختار حاکمیت شرکتی قویتری
دارند ،سطح بدهی کمتری داشته باشند ].[11
حاکمیت شرکتی به وسیله باال بردن سطح فرآیندی

نامیده شده است .صاحبنظران ،امروزه بهترین راه ح

که موجب افزایش کنترل و نظارت بر مدیریت

این مشك را در بهبود حاکمیت شرکتها میدانند.

میشود ،موجب کاهش مشكالت نمایندگی بین

ویژگیهایی است که

مدیران و سهامداران شده و این موضوع منجر به

میتواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها ،از

کاهش میزان بدهی که ی

ابزار نظمدهنده میباشد،

قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و

شده و بنابراین سطح بدهیهای شرکت کاهش

باعث بهبود عملكرد شرکتها شود ] .[3این چنین

مییابد .در مورد ارتباط بین مكانیزمهای حاکمیت

تصور میشود که مدیران به دلی نگرانیهای امنیت

شرکتی و اهرم مالی (جذب بدهی) ،دو نظریه متضاد

شغلی یا به دلی ثروت و وضعیت مالی محدودشان،

وجود دارد.

حاکمیت شرکتی شام

ریس گریز باشند (بهطور مثال ،دریافت وام و ترس
از ناتوانی از بازپرداخت اقساط آن نوعی ریس

اوّلی ادعا میکند که افزایش در اهرم (جذب
بیشتر بدهی) در شرکتهای دارای ساختار قوی
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پیام مثبت به وامدهندگان

این زمینه نیز ارائه نماید .آنچه اهمیت و ضرورت

حاکمیت شرکتی ،ی

درباره کیفیت مؤسسه ارسال میکند و سطح اهرم را

توجه به مكانیزمهای حاکمیت شرکتی و تدوین اصول

زیاد میکند .نظریه رقیب دیگر این است که اهرم

مناسب برای آن را در بازارهای مالی بیشتر میکند،

مكانیزم حاکمیت

مستلزم

خودش میتواند به عنوان ی

این است که فعالیت در عرصه بینالمل

شرکتی مؤثر استفاده شود که مدیران را تحت نظم در

داشتن اصول و قواعد نظام حاکمیت شرکتی و نیز

میآورد و آنها را مجبور به اجتناب از اتالف گردش

پذیرش قواعد بینالمللی نظام حاکمیت شرکتی

وجوه نقد مؤسسه به سمت پروژههای با ارزش فعلی

میباشد .بنابراین ،از نظر جذب سرمایهگذاریهای

خالص منفی میسازد؛ بنابراین ،اهرم باالتر نیاز به ی

خارجی و ایجاد امكان برای ورود سرمایههای

ساختار حاکمیت شرکتی قوی را کاهش میدهد .در

خارجی به کشور ،موضوع حاکمیت شرکتی حائز

نتیجه ،با توجه به مطالب فوق ،انتظار میرود بین

اهمیت فوقالعادهای میباشد ] .[5مسلماً هدف

مكانیزمهای حاکمیت شرکتی و اهرم مالی (میزان

مؤسسات اعتباری و بان ها در دادن وام و اعتبار به

جذب بدهی) رابطهای وجود داشته باشد ولی در

هر شرکت ،کسب بازدهی متناسب با سرمایهگذاریشان

رابطه با نوع رابطه (مثبت یا منفی) ابهام وجود دارد و

است .اگر شرکت با توجه به ساختار مناسب حاکمیت

لذا در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته

شرکتی خود در ایجاد ارزش ،موفق باشد ،نه تنها

شده است.

سرمایهگذاران و افراد داخلی شرکتها ،بلكه در سطح

یكی از سؤاالت اساسی که در اینجا پیش میآید

وسیعتر ،جامعه از ایجاد ارزش بهرهمند خواهد شد.

این است که :آیا بین مكانیزمهای حاکمیت شرکتی و
میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطهای وجود

فعاالن دانش مالی برای نی

به حداکثر سازی

دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است ،نوع و تأثیر

ثروت سهامداران ،نظریهها و مدلهای متعددی را

آن چگونه است؟ چه عواملی روی این ارتباط تأثیر

توسعه دادهاند .در این میان نظریه ساختار سرمایه

بیشتر است؟ هدف

منشأ طیف گستردهای از مطالعات در زمینه دانش

اصلی این پژوهش ،پاسخ به پرسشهای باال است .با

مالی است و گاهی از آن به عنوان مهمترین نظریه

پی بردن به نوع رابطه بین میزان استفاده از بدهیها و

مالی یاد میکنند .از دهه  50تاکنون ،نظریههای

سازههای مؤثر بر آنها میتوان از آنها به عنوان

متعددی به بررسی ساختار سرمایه شرکتها پرداختهاند.

میگذارند و تأثیر کدام عام

راهنمایی برای استفاده بهتر از بدهیها جهت تأمین

نظریه مودیلیانی ـ میلر ،نظریه بودجهای (مالی)،

مالی استفاده نمود .نظر به این که تاکنون در ایران

نظریه سلسله مراتبی ،نظریه توازی یا بده ـ بستان

پژوهشی در مورد رابطه مكانیزمهای حاکمیت شرکتی

ایستا ،خوشبینی مفرط مدیریتی و دریچههای فرصت

و میزان استفاده از بدهی انجام نشده است ،این

از جمله این نظریهها است .سابقه بنیادین مطالعات

پژوهش میتواند راهگشای این موضوع مهم مالی و

ساختار سرمایه به مودیلیانی و میلردر سال  1958بر

حسابداری گردد و مدارك تجربی مربوطهای را در
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میگردد ] .[27فرضیه اصلی مطالعات مودیلیانی و

شرکتی ،ی

میلر آن است که ارزش شرکت از ساختار سرمایه آن

مؤسسه ارسال میکند ،که در عوض هزینه استفاده از

مستق است .در مقالهای در سال  ،1963مودیلیانی و

بدهیها را کم و سطح اهرم را زیاد میکند .برگر و

میلر مطالعات اولیه خود را با وارد کردن فرض مالیات

همكاران ] ،[13کرمر و همكاران ] ،[17کالك و

تغییر داده و به آن عنوان نظریه بودجهای (مالی) دادند

همكاران ] ،[24فلوراکیس و اوزکان ] ،[19این نظریه

] .[28بر اساس این نظریه آنان نتیجهگیری کردند که

را تأیید میکنند .نظریه رقیب دیگر این است که اهرم

شرکتها «بدهی» را به سایر منابع تأمین مالی ترجیح

خودش میتواند به عنوان ی

مكانیزم حاکمیت

میدهند ،چرا که پرداختهای بهره مالیاتکاه است.

شرکتی مؤثر استفاده شود که مدیران را تحت نظم در

بعد از سلسله نقدها و نظرها بر نوشتههای مودیلیانی

میآورد و آنها را مجبور به اجتناب از اتالف گردش


و میلر ،مطالعات متكی به نظریه توازی ایستا مورد

وجوه نقد مؤسسه به سمت پروژههایی با ارزش فعلی

بررسی قرار گرفت.

خالص منفی میسازد؛ بنابراین ،اهرم باالتر نیاز به ی

در این مدل نه تنها مزایای به کارگیری بدهی،
بلكه مضار آن یعنی تقب هزینههای ورشكستگی و

پیام مثبت به وامدهندگان درباره کیفیت

ساختار حاکمیت شرکتی قوی را کاهش میدهد.
جنسن ( ،)1986ستولز ( ،)1990زویب

()1996

هزینههای نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت .نظریه

این نظریه را تأیید میکنند .در متون مالی پیشرفته

سلسله مراتبی بیانگر این موضوع است که شرکتها

شرکتها ،بحث ساختار سرمایه بهطور نزدیكی با کار

در استفاده از منابع مالی ،سلسله مراتبی را رعایت

مودیلیانی و میلر ( 1958و  )1963مربوط است.

میکنند :نخست از وجوه داخلی ،سپس از بدهی و در

مودیلیانی و میلر ( )1958بیان کردند که در دنیای

نهایت وقتی این منابع در اختیار نباشد ،اقدام به

بدون اصطكاك هی تفاوتی بین تأمین مالی از طریق

افزایش سرمایه جدید میکنند .بر اساس نظریه

بدهی و حقوق صاحبان سهام در رابطه با ارزش

خوشبینی مفرط مدیریتی ،اگر مدیران نسبت به بازده

شرکت وجود ندارد .بنابراین تصمیمات تأمین مالی

داراییهای شرکت بیش از حد خوشبین باشند،

فاقد ارزش افزوده هستند .شواهد بدست آمده در

ترجیح میدهند که قسمت عمده داراییها را از طریق

دنیای واقعی این موضوع را تأیید نمیکنند ].[10

بدهیهای بلندمدت تأمین مالی نمایند .بر اساس

رابطه بین سیاستهای تأمین مالی به ویژه تأمین

نظریه دریچههای فرصت ،مدیران در هر زمان با

مالی از طریق بدهی و ساختار مالكیت شرکت

توجه به هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی،

باألخص مالكیت نهادی ،در متون مالی از اهمیت

به تأمین مالی میپردازند .به عنوان مثال اگر قیمت

باالیی برخوردار است .للند و پای

] [25و جنسن

سهام شرکت پایین آمده باشد ،آنها ترجیح میدهند

] [23در زمره نخستین پژوهشگرانی بودند که به این

از طریق انتشار سهام تأمین مالی نكنند ] .[2در مورد

موضوع واقف شدند .عالوه بر این ،شواهد تجربی نیز

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و اهرم مالی ،دو نظریه

بیانگر رابطه بین میزان استفاده از بدهی و مالكیت

متضاد وجود دارد .اولی ادعا میکند که افزایش در

نهادی میباشد .موهد و همكاران ] [29و برایلسفورد

اهرم شرکتهای دارای ساختار قوی حاکمیت

و همكاران ] [16از جمله کسانی بودند که چنین

تاثیر مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 5/

رابطهای بین میزان استفاده از بدهی و ساختار مالكیت

مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از

نهادی را شناسایی کردند.

طریق سهام عادی است .با توجه به تئوری سلسله

بژاژ و همكاران ] [12به این نتیجه رسیدند که

مراتبی در صورت وجود عدم تقارن اطالعاتی ،ی

مالكیت با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارای

شرکت منابع مالی داخلی را نسبت به سایر منابع

رابطه مثبت است .این رابطه بهطور ضمنی بیانگر این

ترجیح میدهد و اگر منابع مالی داخلی موجود نباشد

موضوع است که بین ساختار مالكیت و ساختار مالی

از طریق انتشار بدهی تأمین مالی میکند .شرکتهای

شرکتها همبستگی وجود دارد.

سودآور احتماالً سود انباشته بیشتری دارند .بنابراین،

حاکمیت شرکتی با تصمیمات تأمین مالی و

ی

رابطه منفی بین اهرم و سودآوری گذشته شرکت،

ساختار سرمایه شرکتها همبستگی دارد ] .[2مالكیت

انتظار میرود ] .[18،31،32با توجه به تئوری هزینه

نهادی به عنوان یكی از مكانیزمهای حاکمیت شرکتی،

نمایندگی ،سهامداران ی

شرکت اهرمی ،به

عملكرد بازارهای سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد و

سرمایهگذاری در زیر نقطه بهینه تشویق میشوند

اثر قوی بر روی تخصیص منابع دارد ].[15

] .[35با این وجود ،شرکتهای دارای داراییهای

حسن و بوت] [20در مطالعهای با عنوان «تأثیر

مشهود بیشتر ،بیشتر میتوانند از این داراییها به

ساختار مالكیت و حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه

عنوان وثیقه استفاده کنند .داراییهای وثیقه شده میتوانند

شرکتهای پاکستانی» نشان دادند که اندازه هیئت

چنین رفتار فرصت طلبانهای را محدود کنند .بنابراین،

مدیره و سهامداران نهادی بهطور قاب مالحظهای با

ی

رابطه مثبت بین داراییهای مشهود و بدهیها

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،رابطه منفی

انتظار میرود ].[35، 33، 23، 21، 14

دارد.

نسبتهای نقدینگی هم اثر مثبت و هم اثر منفی

آرپینگ وساوتنر ] [11در ارتباط با نمونه تحت

بر روی تصمیمات ساختار سرمایه دارند و بنابراین

بررسی خود دریافتند که مؤسسات هلندی بهطور

خالص اثر ناشناخته است .اوالً شرکتهای با

قاب مالحظهای بدهیشان را پس از انجام اصالحات

نسبتهای باالی نقدینگی ممكن است بهطور نسبی،

و بهبود در ساختار حاکمیت شرکتی کاهش دادهاند.

نسبتهای بدهی باالتری به علت توانایی بیشترشان

یكی از مهمترین مالحظاتی که در انتخاب

برای ایفای تعهدات کوتاه مدت داشته باشند .این

شیوههای ممكن برای تأمین مالی در شرکتها باید

استدالل بیانگر ی

رابطه مثبت بین نقدینگی و میزان

مورد توجه قرار گیرد ،توجه به اثرات جذب بدهی بر

بدهی جذب شده توسط شرکت است.

بازده حقوق صاحبان سهام است .مخصوصاً هنگامی

لذا شرکتهای دارای داراییهای نقدشوندهتر،

که سود قب از بهره و مالیات پایین میباشد .از نقطه

ممكن است چنین داراییهایی را به عنوان منابع مالی

نظر سود هر سهم ،تأمین مالی از طریق حقوق

برای سرمایهگذاری در فرصتهای سرمایهگذاری آتی

صاحبان سهام مطلوبتر از تأمین مالی از مح بدهی

استفاده کنند .بنابراین وضعیت نقدینگی ی

شرکت،

است .از طرف دیگر وقتی که سطح سود قب از بهره

دارای اثر منفی بر روی میزان جذب بدهی توسط

و مالیات باال است ،از نقطه نظر سود هر سهم ،تأمین

شرکت است .استدالل بیشتر در مورد این رابطه
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منفی به وسیله مایرز و راجان ] [32ارائه شده است،

ساختار مالی شرکت ،تحت تأثیر گرایش مالكان در به

این دو استدالل میکنند زمانی که هزینههای نمایندگی

کارگیری بدهی به عنوان شكلی از تأمین مالی است

نقدینگی باال هستند ،اعتباردهندگان بیرونی ،میزان

] [6و میزان باالی بدهی در شرکت میتواند نشانگر

تأمین مالی از طریق بدهی را برای شرکت محدود

موفقیت نسبی شرکت در تأمین مالی از طریق بدهی

رابطه منفی بین اهرم و نقدینگی

باشد .رویههای صحیح حاکمیت شرکتی میتواند

انتظار میرود .مشكالت نمایندگی احتماالً برای

منجر به ایجاد هماهنگی بیشتر در راهبری و کنترل

شرکتهای در حال رشد ،جدّیتر باشد ،زیرا این

شرکت شده و احتماالً تأمین مالی را برای شرکت

شرکتها در انتخاب سرمایهگذاریهای آتی دارای

تسهی مینماید.

میکنند .بنابراین ،ی

لذا ،هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ،بررسی

انعطاف بیشتری هستند.
بنابراین ،نرخ رشد موردانتظار بایستی دارای رابطه

رابطه بین مكانیزمهای حاکمیت شرکتی از قبی تمرکز

منفی با اهرم مالی باشد ] .[10شواهد قاب توجهی

مالكیت ،مالكیت نهادی که با توجه به مالكیت بخش

وجود دارد که اندازه شرکتها ،نقش مهمی در

قاب

تصمیمات ساختار سرمایه ایفا میکند .شرکتهای

مالحظهای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار

بزرگ تمای به متنوع سازی دارند و کمتر در معرض

هستند و می توانند رویه ها و سیاست های آن ها را

رابطه مثبت

تحت تاثیر قرار دهند ،اندازه هیئت مدیره و استقالل

بین اندازه شرکت و میزان جذب بدهی انتظار میرود

هیئت مدیره با میزان بدهی استفاده شده توسط

].[35 ،14

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ورشكستگی قرار میگیرند .بنابراین ی

توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قاب

میباشد .با توجه به مطالب مذکور ،این پژوهش

فرضیههای پژوهش

دارای چهار فرضیه اصلی به شرح زیر است:

استقرار مناسب نظام حاکمیت شرکتی ،اقدامی

1ـ تمرکز مالكیت با میزان جذب بدهی توسط

اساسی برای استفاده بهینه از منابع ،ارتقای مسئولیت

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاسخگویی ،شفافیت ،رعایت انصاف و عدالت و

رابطه دارد2 .ـ مالكیت نهادی با میزان جذب بدهی

رعایت حقوق همه ذینفعان شرکتها است .با توجه

توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

به موج جهانی خصوصیسازی و ضرورت اجرای

بهادار تهران رابطه دارد3 .ـ اندازه هیئت مدیره با

 44قانون اساسی به منظور رشد و توسعهی

میزان جذب بدهی توسط شرکتهای پذیرفته شده در

اقتصادی کشور بر مبنای عدالت اجتماعی و

بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد4 .ـ استقالل

فقرزدایی ،تدوین و به کارگیری معیارها و اصول نظام

هیئت مدیره با میزان جذب بدهی توسط شرکتهای

حاکمیت شرکتی در کشور ما برای توسعهی بازار

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد.

اص

سرمایه ،مهم و اجتنابناپذیر است ].[3
پژوهشهای اخیر نشان میدهند که فرآیندهای
تصمیمگیری در مورد میزان استفاده از بدهی در

تاثیر مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 7/

روش پژوهش

استفاده شده است .در این پژوهش رابطه بین

این پژوهش از نوع پژوهش «علّی» یا

مكانیزمهای حاکمیت شرکتی و میزان جذب بدهی با

«پسرویدادی» است .در این پژوهشها ،امكان

استفاده از تحلی های رگرسیونی ترکیبی بهصورت

دستکاری متغیرها توسط پژوهشگر و یا ایجاد

رابطه ( )1بررسی شده است:

شرایط «مصنوعی» و یا آزمایشگاهی توسط وی ،بنا

رابطه ()1

به عل

متعددی امكانپذیر نمیباشد ] .[7در این

مطالعه با استفاده از روش کتابخانهای ،مبانی نظری
مرتبط با موضوع از منابع داخلی و خارجی استخراج

𝑡𝑖𝑛𝑤𝑜𝑠𝑛𝐼 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 =∝𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑂𝑤𝑛𝑐𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2
𝑡𝑖𝑑𝑛𝑖𝑑𝑟𝐵 + 𝛽3 𝐵𝑟𝑑𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡 𝛽4
𝑡𝑖+ 𝛽5 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝑡𝑖𝑦𝑡𝑖𝑑𝑖𝑢𝑞𝑖𝐿 + 𝛽7 𝑅𝑜𝑎𝑖𝑡 + 𝛽8
𝑡𝑖𝜖 + 𝛽9 𝑇𝑎𝑛𝐴𝑠𝑠𝑖𝑡 +

گردید .جمعآوری دادهها از طریق گزارشها و

که در این رابطه داریم:

صورتهای مالی مجامع عمومی عادی و فوقالعاده

𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿 :میزان جذب بدهی در شرکت  iدر سال ،t

شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و استفاده از

𝑡𝑖∝ :عرض ازمبدأ شرکت  iدر سال :𝑂𝑤𝑛𝑐𝑜𝑛𝑖𝑡 ،t

نرمافزار رهآورد نوین صورت گرفت .جامعه آماری

میزان تمرکز مالكیت در شرکت  iدر سال ،t

این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس

𝑡𝑖𝑛𝑤𝑜𝑠𝑛𝐼 :میزان مالكیت نهادی در شرکت  iدر سال

اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1385الی 1390

 :𝐵𝑟𝑑𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡 ،tاندازه هیئت مدیره در شرکت  iدر سال

(دوره  6ساله) میباشد ،که شرایط زیر را داشته باشند:

 :𝐵𝑟𝑑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 ،tاستقالل هیئت مدیره در شرکت  iدر

 -1تا پایان اسفند ماه سال  1384در بورس اوراق

سال  :𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 ،tاندازه شرکت  iدر سال :𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 ،t

بهادار تهران پذیرفته شده باشد و سال مالی آن منتهی

فرصتهای رشد شرکت  iدر سال  :𝑅𝑜𝑎𝑖𝑡 ،tمیزان

به پایان اسفند ماه باشد -2 .شرکتها نبایستی سال

سودآوری شرکت  iدر سال  :𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 ،tنقدینگی

مالی خود را در طی دوره مورد نظر تغییر داده باشند.

شرکت  iدر سال  :𝑇𝑎𝑛𝐴𝑠𝑠𝑖𝑡 ،tمیزان دراییهای

 -3اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش

مشهود شرکت  iدر سال  : ∈𝑖𝑡 ،tخطای باقیمانده

را در دوره زمانی  1385الی  1390بهطور کام ارائه

(پسماند) شرکت  iدر سال .t

کرده باشد -4 .جزء شرکتهای سرمایهگذاری نباشد.

متغیرهای پژوهش

بر اساس شرایط فوقالذکر تعداد  120شرکت به
عنوان نمونه انتخاب و بررسی شده است.

 .1مكانیزمهای حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای
مستق پژوهش به شرح زیر میباشند:
الف :تمرکز مالكیت :در این پژوهش ،مجموع درصد

روش تجزیه و تحلیل دادهها

سهام در تمل

 3سهامدار عمده شرکت به عنوان

در این پژوهش ،به منظور آزمون فرضیهها از

متغیر تمرکز مالكیت در نظر گرفته شده است.

تجزیه و تحلی رگرسیونی در طی دوره زمانی 1385

ب :مالكیت نهادی :مجموع درصد سهام شرکت که

تا  1390با استفاده از روش دادههای تابلویی (ترکیبی)

متعلق به بان ها ،بیمهها ،نهادهای مالی ،شرکتهای

بهره گرفته شد .جهت تحلی آماری از نرمافزار Eviews

هلدینگ ،سازمانها ،نهادها و شرکتهای دولتی
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میباشد .ج :اندازه هیئت مدیره :در این پژوهش،

سطح پایا بودهاند .البته الزم به ذکر است که متغیر

تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به عنوان اندازه

اندازه هیئت مدیره در سطح اطمینان  %90ایستا بوده

هیئت مدیره در نظر گرفته شده است .د :استقالل

است .پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس

هیئت مدیره :تعداد اعضای غیرمؤظف (مستق ) در

متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین

ترکیب هیئت مدیره تقسیم بر تعداد ک اعضای هیئت

سالهای مختلف ثابت بوده است.

مدیره ،به عنوان استقالل هیئت مدیره لحاظ شده

نگاره  .1آزمون پایایی متغیرها در طی دوره پژوهش
مقدار

احتمال

لوین ،لین و

لوین ،لین و

چو

چو

جذب بدهی

-29/19

0/000

بر میزان جذب بدهی لحاظ شده است :الف .اندازه

تمرکز مالكیت

-40/13

0/000

مالكیت نهادی

-44/72

0/000

شرکت :این متغیر از لگاریتم طبیعی داراییها در پایان

اندازه هیئت مدیره

-1/63

0/052

سال مالی بدست میآید .ب .فرصتهای رشد :این

استقالل هیئت مدیره

-12/05

0/000

متغیر از طریق تقسیم ارزش بازار سهام بر ارزش

اندازه شرکت

-45/82

0/000

فرصتهای رشد

-56

0/000

سودآوری

-32/99

0/000

نقدینگی

-21/19

0/000

نسبت داراییهای مشهود

-19/55

0/000

است .2 .میزان جذب بدهی ،متغیر وابسته پژوهش
است که از طریق تقسیم ک

بدهیها بر ک

داراییهای شرکت در پایان سال مالی بدست میآید.
 .3متغیرهای کنترلی ذی به عنوان سایر عوام مؤثر

دفتری سهام در پایان سال مالی بدست می آید.
ج .سودآوری :این متغیر از طریق تقسیم سود قب از
بهره و مالیات به ک

داراییها در پایان سال مالی

معیارها
متغیرها

بدست میآید .د .نقدینگی :این متغیر از طریق نسبت

منبع :یافتههای پژوهش

جاری یعنی تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای

بررسی آمار توصیفی متغیرها

جاری در پایان سال مالی بدست میآید .ه .داراییهای

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره ()2

مشهود :این متغیر از طریق تقسیم خالص اموال،

ارائه شده است .نتایج آمار توصیفی متغیرهای

ماشینآالت و تجهیزات به ک داراییها در پایان سال

پژوهش در نگاره ( )2نشان میدهد که در بین

مالی بدست میآید.

متغیرهای مستق  ،متغیر اندازه هیئت مدیره دارای
کمترین ضریب تغییرات (حاص تقسیم انحراف معیار

یافتههای پژوهش

بر میانگین) و پراکندگی است و لذا این متغیر در طی

بهمنظور آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای

دوره پژوهش دارای باالترین ثبات و پایداری بوده

پژوهش در طی دروه مورد بررسی از آزمونهای

است .بالعكس متغیر مستق

مالكیت نهادی دارای

ریشه واحد استفاده شده است .نتایج آزمونهای ریشه

بیشترین ضریب تغییرات است که بیانگر ثبات و

واحد از نوع آزمون لوین ،لین و چو ،در نگاره ()1

پایداری پایین این متغیر در طی دوره پژوهش

نشان میدهد که تمام متغیرهای پژوهش اعم از

میباشد .متغیر وابسته جذب بدهی در مقایسه با

مستق  ،کنترلی و وابسته در طی دوره پژوهش در

متغیرهای مستق  ،بهطور نسبی دارای ضریب تغییرات

تاثیر مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 9/

و پراکندگی کمتر و در نتیجه ثبات و پایداری باالتری

پراکندگی است و لذا این متغیر در بین متغیرهای

در طی دوره پژوهش بوده است .این موضوع نشان

کنترلی دارای باالترین ثبات و پایداری بوده است.
البته پایین بودن پراکندگی این متغیر ،بیشتر به

میدهد که جذب بدهی کمتر تحت تأثیر مكانیزمهای
حاکمیت شرکتی بوده و بایستی تحت تأثیر عوام

دلی استفاده از لگاریتم طبیعی در محاسبه این متغیر

دیگری نیز باشد که در این پژوهش از آنها به عنوان

است و نه ثبات و پایداری باالی آن .همچنین الزم به

متغیرهای کنترلی نام برده شده است.

ذکر است که در بین متغیرهای کنترلی ،فرصتهای

نتایج آمار توصیفی متغیرهای کنترلی پژوهش در
نگاره ( )2نشان میدهد که در بین متغیرهای مذکور،

رشد دارای بیشترین ضریب تغییرات یا پراکندگی در
طی دوره پژوهش بوده است.

متغیر اندازه شرکت دارای کمترین ضریب تغییرات و
نگاره  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
معیارها
متغیرها

تعداد میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار ضریب تغییرات

جذب بدهی

720

0/63

0/64

0/94

0/1

0/15

0/24

تمرکز مالكیت

720

0/5

0/51

0/79

0/21

0/17

0/34

مالكیت نهادی

720

0/50

0/50

0/92

0/02

0/21

0/42

اندازه هیئت مدیره

720

5/09

5

7

4

0/35

0/07

استقالل هیئت مدیره

720

0/57

0/60

0/86

0

0/19

0/33

اندازه شرکت

720

13/32

13/22

18/32

9/8

1/39

0/1

فرصتهای رشد

720

1/99

1/5

9/36

0/31

1/45

0/73

سودآوری

720

0/15

0/14

0/53

-0/13

0/09

0/6

نقدینگی

720

1/2

1/19

2/59

0/22

0/39

0/33

نسبت داراییهای مشهود

720

0/26

0/22

0/88

0/02

0/18

0/69

منبع :یافتههای پژوهش

بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش
همبستگی بین متغیرهای پژوهش در حالت
ترکیبی در نگاره ( )3ارائه شده است .نتایج نشان

است و در سایر موارد ،ارتباط بین متغیرهای مستق و
وابسته بسیار ضعیف بوده است.
از نتایج قاب

توجه در این مرحله ،همبستگی

میدهد که در طی دوره پژوهش ،در بین متغیرهای

معكوس و نسبتاً باالی سودآوری و نقدینگی با هر

مستق  ،بیشترین همبستگی بین تمرکز مالكیت و

میزان جذب بدهی بوده است .این موضوع نشان

مالكیت نهادی ( )0/97وجود داشته است.

میدهد که در طی دوره  6ساله پژوهش ،سودآوری و

نتایج همچنین نشان میدهد که در دوره پژوهش،
اندازه هیئت مدیره باالترین میزان همبستگی را با
شاخص اهرم مالی یعنی جذب بدهی ( )0/11داشته

نقدینگی پایین از عل

ناتوانی شرکتها در جذب

بدهی در ساختار سرمایه شرکت بوده است.
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نگاره  .3همبستگی بین متغیرهای پژوهش

جذب بدهی

تمرکز مالکیت

مالکیت نهادی

1

-0/08

0/14

-0/19

0/001

1

0/31

-0/13

0/11

1

0/33

-0/001

1

-0/42

اندازه

استقالل هیئت مدیره
اندازه شرکت

رشد

هیئت مدیره

1

0/02

0/09

0/08

-0/11

0/14

اندازه هیئت مدیره

هیئت مدیره

1

-0/09

0/09

0/05

-0/07

-0/05

0/06

مالكیت نهادی

استقالل

1

-0/08

0/03

-0/07

0/06

0/1

0/03

0/07

اندازه شرکت

1

0/97

-0/09

0/03

-0/11

0/05

0/09

0/05

0/04

فرصتهای رشد

فرصتهای

تمرکز مالكیت

1

0/08

0/07

0/11

-0/05

-0/05

0/12

-0/49

-0/56

-0/14

سودآوری

سودآوری

جذب بدهی

نقدینگی

معیارها

نسبت داراییهای مشهود

متغییرها

نقدینگی

1

نسبت داراییهای مشهود
منبع :یافتههای پژوهش

به دلی

آزمون فرضیهها

عدم انتخاب مدل دادههای تلفیقی در

فرضیه اول :تمرکز مالكیت با میزان جذب بدهی

برابر دادههای تصادفی به انجام آزمون هاسمن به

توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی

بهادار تهران رابطه دارد .قب از آزمون فرضیه فوق به

اثرات تصادفی پرداخته شده است .نتیجه آزمون

انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته

هاسمن در نگاره ( )5ارائه شده است .مقدار احتمال

شده است .ابتدا با استفاده از آزمون  Fلیمر به انتخاب

آماره هاسمن در نگاره ( )5کمتر از سطح معنیداری

مدل دادههای تلفیقی در برابر مدل دادههای تصادفی

 %5میباشد؛ لذا ،دلی کافی برای رد الگوی اثرات

پرداخته شده است .نتیجه آزمون  Fلیمر در نگاره ()4

ثابت نداشته و لذا برای آزمون فرضیه اول در سطح

ارائه شده است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر در نگاره

ک شرکتها از الگوی اثرات ثابت استفاده میشود.

( )4کمتر از سطح معنیداری  %5بوده و لذا ،برای
آزمون فرضیه فوق استفاده از روش دادههای تلفیقی

نگاره  .5انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی
اثرات تصادفی

منتفی است.

رابطه ()1

نگاره  .4انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای تصادفی

احتمال

درجه آزادی

مقدار آماره

نوع

مدل

آماره آزمون

خیدو

خیدو

آزمون

مقدار آماره

نوع

0/0000

6

69/28

هاسمن

آزمون

آزمون

17/05

 Fلیمر

رابطه ()1
احتمال
آماره آزمون
0/0000

درجه آزادی
( 594و )119

منبع :یافتههای پژوهش

مدل

منبع :یافتههای پژوهش

تاثیر مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 11/

مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت تأثیر تمرکز

حاکی از آن است که شرکتهای بزرگتر و دارای

مالكیت بر میزان جذب بدهی در سطح ک شرکتها

فرصت رشد بیشتر در میزان استفاده بیشتر از بدهی

طی دوره پژوهش در نگاره ( )6ارائه شده است.

در ساختار سرمایه موفق بودهاند .نتایج مربوط به آماره F

نتایج نشان میدهد که تمرکز مالكیت بر میزان

نشان میدهد که مدل در حالت کلی معنیدار بوده و

جذب بدهی رابطه نداشته است .نتایج همچنین نشان

با توجه به آماره دوربین ـ واتسون ،فاقد مشك

میدهد که در طی دوره پژوهش ،متغیرهای کنترلی

خودهمبستگی است.

سودآوری ،نقدینگی و نسبت داراییهای مشهود

نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدی شده نشان

دارای تأثیر منفی و معنیدار بر میزان جذب بدهی

میدهد که در طی دوره پژوهش ،حدود  %89از

بودهاند .این موضوع نشان میدهد که شرکتهای

تغییرات میزان جذب بدهی تحت تأثیر تمرکز مالكیت

سودآور و همچنین شرکتهای دارای داراییهای

و به ویژه متغیرهای کنترلی پژوهش بوده است .با

مشهود و نقدینگی بیشتر ،میزان استفاده از بدهی را

توجه به معنیدار نبودن تأثیر تمرکز مالكیت بر میزان

در ساختار سرمایه خود کاهش دادهاند.

جذب بدهی در طی دوره پژوهش ،فرضیه اول

در مقاب  ،تأثیر مثبت و معنیدار متغیرهای اندازه

پژوهش مورد تأیید واقع نمیشود.

شرکت و فرصتهای رشد بر میزان جذب بدهی
نگاره  .6تأثیر تمرکز مالکیت بر میزان جذب بدهی
ضریب رگرسیونی

متغیرها

مقدار آماره  tاحتمال آماره t

مقدار ثابت

0/43

3/97

0/0001

تمرکز مالكیت

0/06

1/27

0/2049

اندازه شرکت

0/03

4/37

0/0000

فرصتهای رشد

0/03

11/74

0/0000

سودآوری

-0/29

-7/5

0/0000

نقدینگی

-0/21

-23/87

0/0000

نسبت داراییهای مشهود

-0/08

-2/71

0/0069

ضریب تعیین
0/91

ضریب تعیین تعدی شده آماره دوربین ـ واتسون مقدار آماره F
0/89

1/65

49/06

احتمال آماره F
0/0000

منبع :یافتههای پژوهش

فرضیه دوم :مالكیت نهادی با میزان جذب بدهی

مالكیت نهادی بر میزان جذب بدهی در سطح ک

توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شرکتها طی دوره پژوهش در نگاره ( )7ارائه شده

تهران رابطه دارد .قب از آزمون فرضیه فوق نیز به

است .نتایج نشان میدهد که مالكیت نهادی بر میزان

انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته

جذب بدهی رابطه نداشته است .نتایج همچنین نشان

شده است که نتایج حاکی از مناسب بودن مدل اثرات

میدهد که شرکتهای سودآور و شرکتهای دارای

ثابت است .مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت تأثیر
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داراییهای مشهود و نقدینگی بیشتر ،میزان استفاده
از بدهی را در ساختار سرمایه خود کاهش دادهاند.

نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدی شده نشان
میدهد که در طی دوره پژوهش ،حدود  %89از

ولی شرکتهای بزرگتر و دارای فرصت رشد
بیشتر در میزان استفاده بیشتر از بدهی موفق بودهاند.

تغییرات میزان جذب بدهی تحت تأثیر مالكیت نهادی
و به ویژه متغیرهای کنترلی پژوهش بوده است .با

نتایج مربوط به آماره  Fنشان میدهد که مدل در

توجه به معنیدار نبودن تأثیر مالكیت نهادی بر میزان

حالت کلی معنیدار بوده و با توجه به آماره دوربین ـ

جذب بدهی در طی دوره پژوهش ،فرضیه دوم پژوهش

واتسون ،فاقد مشك خودهمبستگی است.

نیز مورد تأیید واقع نمیشود.

نگاره  .7تأثیر مالکیت نهادی بر میزان جذب بدهی
متغیرها

مقدار آماره  tاحتمال آماره t

ضریب رگرسیونی

مقدار ثابت

0/45

4/11

0/0000

مالكیت نهادی

0/04

0/85

0/3972

اندازه شرکت

0/03

4/35

0/0000

فرصتهای رشد

0/03

11/77

0/0000

سودآوری

-0/29

-7/54

0/0000

نقدینگی

-0/21

-23/84

0/0000

نسبت داراییهای مشهود

-0/08

-2/69

0/0072

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدی شده آماره دوربین ـ واتسون مقدار آماره F

0/91

0/89

1/65

48/98

احتمال آماره F
0/0000

منبع :یافتههای پژوهش

فرضیه سوم :اندازه هیئت مدیره با میزان جذب

نتایج مربوط به آماره  Fنشان میدهد که مدل در

بدهی توسط شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

حالت کلی معنیدار بوده و با توجه به آماره دوربین ـ

بهادار تهران رابطه دارد .قب از آزمون فرضیه فوق نیز

واتسون ،فاقد مشك

خودهمبستگی است .نتایج

به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی

مربوط به ضریب تعیین تعدی شده نشان میدهد که

پرداخته شده است که نتایج حاکی از مناسب بودن

در طی دوره پژوهش ،حدود  %89از تغییرات میزان

مدل اثرات ثابت است.

جذب بدهی تحت تأثیر اندازه هیئت مدیره و به ویژه

مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت تأثیر اندازه

متغیرهای کنترلی پژوهش بوده است .با توجه به

هیئت مدیره بر میزان جذب بدهی در سطح ک

معنیدار نبودن تأثیر اندازه هیئتمدیره بر میزان جذب

شرکتها طی دوره پژوهش در نگاره ( )8ارائه شده

بدهی در طی دوره پژوهش ،فرضیه سوم پژوهش نیز

است .نتایج نشان میدهد که اندازه هیئت مدیره نیز

مورد تأیید واقع نمیشود.

بر میزان جذب بدهی رابطه نداشته است.

تاثیر مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 13/
نگاره  .8تأثیر اندازه هیئت مدیره بر میزان جذب بدهی
ضریب رگرسیونی

متغیرها

مقدار آماره  tاحتمال آماره t

مقدار ثابت

0/46

3/65

0/0003

اندازه هیئت مدیره

0/003

0/2

0/8377

اندازه شرکت

0/03

4/3

0/0000

فرصتهای رشد

0/03

11/79

0/0000

سودآوری

-0/29

-7/54

0/0000

نقدینگی

-0/21

-23/8

0/0000

نسبت داراییهای مشهود

-0/08

-2/67

0/0078

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدی شده آماره دوربین ـ واتسون

مقدار آماره F

احتمال آماره F

48/92

0/0000

0/91

1/66

0/89

منبع :یافتههای پژوهش

فرضیه چهارم :استقالل هیئت مدیره با میزان

بدهی رابطه نداشته است .نتایج مربوط به آماره F

جذب بدهی توسط شرکتهای پذیرفته شده در

نشان میدهد که مدل در حالت کلی معنیدار بوده و

بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد .قب از آزمون

با توجه به آماره دوربین ـ واتسون ،فاقد مشك

فرضیه فوق نیز به انتخاب الگوی مناسب برای مدل

خودهمبستگی است .نتایج مربوط به ضریب تعیین

رگرسیونی پرداخته شده است که نتایج حاکی از

تعدی شده نشان میدهد که در طی دوره پژوهش،

مناسب بودن مدل اثرات ثابت است .مدل رگرسیونی

حدود  %89از تغییرات میزان جذب بدهی تحت تأثیر

ترکیبی اثرات ثابت تأثیر استقالل هیئت مدیره بر

استقالل هیئت مدیره و به ویژه متغیرهای کنترلی پژوهش

میزان جذب بدهی در سطح ک شرکتها طی دوره

بوده است .با توجه به معنیدار نبودن تأثیر استقالل

پژوهش در نگاره ( )9ارائه شده است .نتایج نشان

هیئت مدیره بر میزان جذب بدهی در طی دوره پژوهش،

میدهد که استقالل هیئت مدیره نیز بر میزان جذب

فرضیه چهارم پژوهش نیز مورد تأیید واقع نمیشود.

نگاره  .9تأثیر استقالل هیئت مدیره بر میزان جذب بدهی
ضریب رگرسیونی

متغیرها

مقدار آماره  tاحتمال آماره t

مقدار ثابت

0/47

4/43

0/0000

استقالل هیئت مدیره

0/01

0/59

0/5581

اندازه شرکت

0/03

4/3

0/0000

فرصتهای رشد

0/03

11/8

0/0000

سودآوری

-0/3

-7/56

0/0000

نقدینگی

-0/21

-23/83

0/0000

نسبت داراییهای مشهود

-0/08

-2/68

0/0075

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدی شده آماره دوربین ـ واتسون

مقدار آماره F

احتمال آماره F

48/94

0/0000

0/91
منبع :یافتههای پژوهش

0/89

1/66
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نتیجهگیری

اعتباردهندگان بیرونی ،میزان تأمین مالی از طریق

در این پژوهش به بررسی تأثیر مكانیزمهای

بدهی را برای شرکت محدود میکنند .نتایج این

حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکتهای

پژوهش در رابطه با تأثیر مثبت اندازه شرکت بر میزان

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته

استفاده از بدهی همراستا با نتایج پژوهشهای تیتمان

شد که خالصه نتایج به شرح ذی است .1 :هی ی

و وسلز ] [35و بهادوری ] [14است .نتایج این

از مكانیزمهای حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی

پژوهش در رابطه با تأثیر مثبت فرصتهای رشد بر

مؤثر نبودهاند .2 .متغیرهای کنترلی سودآوری ،نقدینگی

میزان استفاده از بدهی مغایر با نتایج پژوهش النّجار و

و نسبت داراییهای مشهود دارای تأثیر منفی و

تیلور ] [10است .علت این امر پراکندگی نسبتاً زیاد

معنیدار بر میزان جذب بدهی بودهاند .این موضوع

این متغیر به استناد نتایج آمار توصیفی است.

نشان میدهد که شرکتهای سودآور و همچنین

با توجه به وجود رابطه منفی بین سودآوری و

شرکتهای دارای داراییهای مشهود و نقدینگی

میزان استفاده از بدهی ،به مدیران شرکتهای پذیرفته

بیشتر ،کمتر از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده

شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود که

کردهاند .3 .متعیرهای اندازه شرکت و فرصتهای

جهت موفقیت در تأمین مالی بیشتر از طریق بدهیها

رشد دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر میزان جذب

به وضعیت سودآوری جاری توجه داشته باشند.

بدهی بودهاند .این امر حاکی از آن است که شرکتهای

با توجه به وجود رابطه منفی بین نقدینگی و میزان

بزرگتر و دارای فرصت رشد بیشتر ،بیشتر از

داراییهای مشهود با میزان استفاده از بدهی ،به

بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده کردهاند.

مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نتایج این پژوهش در رابطه با تأثیر منفی

اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود که در تصمیمات

سودآوری بر میزان استفاده از بدهی همراستا با نتایج

تأمین مالی خود به این موضوع یعنی ترکیب بهینه

پژوهشهای دونالدسون ] ،[18مایرز ] [30و مایرز و

داراییها توجه داشته باشند .با توجه به وجود رابطه

ماجلوف ] [31است .نتایج این پژوهش در رابطه با

منفی بین سودآوری و میزان استفاده از بدهی ،به

تأثیر منفی نسبت داراییهای مشهود بر میزان استفاده

وامدهندگان به شرکتهای پذیرفته شده در بورس

از بدهی مغایر با نتایج پژوهشهای بهادوری ]،[14

اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود که جهت اطمینان

هوانگ و سونگ ] ،[21جنسن و مكلینگ ]،[23

از بازگشت اص و فرع سرمایه خود به تقدم و تأخر

راجان و زینگالس ] [33و تیتمان و وسلز ] [35است.

سودآوری و میزان وام در اختیار شرکتها توجه

علت این امر هم پایین بودن نسبت داراییهای
مشهود در شرکتهای مورد بررسی به استناد نتایج
آمار توصیفی این پژوهش است .نتایج این پژوهش در
رابطه با تأثیر منفی نقدینگی بر میزان استفاده از بدهی
مبتنی بر استدالل مایرز و راجان ] [32است .یعنی؛
زمانیکه هزینههای نمایندگی نقدینگی باال هستند،

داشته باشند.
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