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Abstract
This research investigates the relation between collateral assets and the firms' financing and
investments in 247 firms listed in the Tehran Stock Exchange from 2003 to 2013 and
examines the effect of financial reporting quality on this relation. Moreover, the impact of
collateral assets on the financial reporting quality is taken into consideration. The results
indicate that increase in collateral assets increases the amount of financing via debts and as a
result increases firms' investments. Also, the increase in financial reporting quality
undermines the relation between collateral assets and the amount of firms' financing and
investments. Finally, with the increase in collateral assets, firms reduce their financial
reporting quality. Results are compatible with the theoretical models based on the notions of
adverse selection and moral hazard.
Keywords: Collateral assets, financing, investment, reporting quality, moral hazard.
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چکیده
این پژوهش ،رابطۀ بین اندازۀ داراییهای وثیقهای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایهگذاریهای نمونههای متشهل
از  212شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی  4932تها  4932بررسهی مهیکنهد و تهأثیر کیتیهت
گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می سنجد .همچنهین ،در ایهن پهژوهش بهه تهأثیر میهزان دارایهیههای وثیقههای بهر کیتیهت
گزارشگری شرکتها توجه شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد با افزایش داراییهای وثیقههای ،میهزان تهأمین مهالی از
مح بدهیها افزایش مییابد و به تبع آن ،میزان سرمایهگذاری شرکت نیز زیهاد مهیشهود درحهالیکهه افهزایش کیتیهت
گزارشگری مالی ،باعث تضعیف رابطۀ داراییهای وثیقههای بها میهزان تهأمین مهالی و حجهم سهرمایهگهذاریهها مهیشهود.
سرانجام ،نتایج نشان میدهد وقتی حجم داراییهای وثیقهای افهزایش مهییابهد ،شهرکتهها کیتیهت گزارشهگری هود را
کاهش میدهند .یافتههای این پژوهش با مدلهای نظری مبتنی بر متهاهیم انتاهان نامناسه

و طهر ا

دارند.
واژههای کلیدی :دارایی وثیقهای ،تامین مالی ،سرمایهگذاری ،کیتیت گزارشگری ،طر ا

* نویسنده مسؤول

قی.

قهی ،سهازگاری
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مقدمه

در سالهای ا یر ،پژوهشگران ،مطالعا زیهادی بهر

پژوهش های پیشین (ماننهد ] [41] ،[1و ] )[42نشهان

این موضوع که چگونه کیتیهت گزارشهگری اط عها

دادهاند شرکتهایی که داراییهای ثابت بیشتری دارند،

مهههالی شهههرکت موجه ه رفهههع مشهههل حجهههم پهههایین

آسانتهر مهیتواننهد منهابع مهالی را از سهرمایهگهذاران و

سرمایهگهذاریههای آن (کهه ناشهی از محهدودیتههای

اعتباردهندگان برونسازمانی جذن کنند زیرا با وجهود

مالی است) میشود ،انجهام دادهانهد] .[3بها وجهود ایهن،

دارایههیهههای ثابههت بیشههتر (ماننههد زمههین ،سهها تمان و

تعداد کمی از آنان به بررسی تأثیر کیتیهت گزارشهگری

وسای نقلیه که قابلیت وثیقهشدن دارند) و گروگهذاردن

در رفع محدودیتهای مربوط به ظرفیت تهأمین مهالی و

آن ها نزد اعتباردهندگان ،ریسک اعطای اعتبار را بهرای

حجم سرمایهگذاریهای شرکت پردا تهاند.

وام دهنده و سرمایهگذار کهاهش مهیدهنهد بهه عبهار

ازایهههنرو ،در ایهههن پهههژوهش ،بهههه تهههأثیر کیتیهههت

دیگر ،وقتی یک شرکت ،داراییهای وثیقهای 4بیشهتری

گزارشههگری مههالی بههر رابطههۀ بههین انههدازۀ دارایههیهههای

داشته باشد ،ظرفیت و توانایی بیشتری برای جذن منهابع

وثیقهای و میزان تامین مالی (از طریق ایجهاد بهدهیهها و

مهههالی دارد و بههههشهههل آسهههانتهههری ،پهههرو هههههای

صهههههدور اوراق ماللانهههههه) و بهههههه تبهههههع آن میهههههزان

سرمایهگذاری ود را تهأمین مهالی واههد کهرد .بهرای

سرمایه گذاریهای شرکت ،پردا ته شده است و رابطهۀ

مثال ،چنی ،سریر و تسمار )2142( 2و باالکریشنان ،کور

بین میزان دارایهیههای وثیقههای و کیتیهت گزارشهگری

و وردی )2141( 9دریافتند افهزایش ارزش دارایهیههای

شرکتها ،بررسی شده است.

وثیقهای ،به افزایشی معنادار در توان تأمین مالی شهرکت
منجر میشود و میزان سرمایهگذاریهای آن نیز افزایش

مبانینظری و پیشینۀ پژوهش

مههییابههد .همچنههین ،آنههان دریافتنههد کههاهش در ارزش

در چارچون اقتصاد نئوک سیک ،تنها عامه تعیهین

دارایهههیههههای وثیقههههای شهههرکت ،باعهههث مهههیشهههود

کنندۀ سیاستهای سرمایهگذاری شرکت ،فرصتههای

اعتباردهندگان ،مبالغ کمتری به آن ا تصاص دهند و یا

آتی رشد آن است ] [46] ،[4و ] .[96در این چارچون

در ازای اعطای وام ،نرخههای بههره بیشهتری از شهرکت

که مبتنی بر متاهیم بازار کام و کارا است ،مهدیران بهه

مطالبههه کننههد ] [41و ] .[1وقتههی حجههم دارایههیهههای

آسانی قادرند تمهام پهرو هههای سهرمایهگهذاری را کهه

وثیقههای یههک شهرکت افههزایش مهییابههد و بهه تبههع آن،

ههالص ارزش فعل هی مثبههت دارنههد ،تههامین مههالی کننههد

توانایی شرکت برای تأمین مالی از طریق بدهیهها زیهاد

درنتیجههه سیاسههتهههای سههرمایهگههذاری همههواره نتههایج

میشود شرکت ،دیگر تمایلی برای حتظ سطح کیتیت

بهینه ای در بر واهند داشت .در شرایط مذکور ،فهر

گزارشگری ،برای ایجاد رغبت در سرمایهگذاران بالقوه

بر آن است کهه ههیچگونهه عهدم تقهارن اط عهاتی بهین

برای انتقال منابع مالی به شرکت (تهأمین مهالی از طریهق

مهههدیران و سهههرمایهگهههذاران وجهههود نهههدارد و افهههراد

اوراق ماللانه) ناواهد داشت ].[1

برونسازمانی همانند مدیران ،از فرصتهای آتهی رشهد
شرکت آگاهند و مبالغ مورد نیاز برای انجام پرو هههای
شرکت را در ا تیار آن قرار مهیدهنهد] .[41در مقابه ،

1. Collateral Assets
2. Chaney, Sraer and Thesmar
3. Balakrishnan, Core and Verdi

زمانی که بین مهدیران شهرکت و افهراد بهرونسهازمانی،
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عدم تقارن اط عاتی وجود داشته باشد ،این موضوع بهر

موجهه

گزینههای سهرمایهگهذاری و تهامین مهالی کهه مهدیریت

میشود] [42] ،[41و ] .[23شرکتها با افزایش کیتیهت

انتاان می کند ،تاثیر مهیگهذارد .بهرای مثهال ،در مهدل

گزارشگری ،عدم تقارن اط عاتی موجود بین مدیران و

های نظهری مبتنهی بهر متههوم انتاهان نامناسه ،[23] 4

افراد برونسازمانی را کاهش میدهند و شهرایط مطهر

فر

افههزایش هزینههههههای تههامین مههالی شههرکت

میشود که در صهوص وضهعیت آتهی شهرکت،

در اقتصاد نئوک سیک را تا حدی ایجاد مهیکننهد .ایهن

مدیران اط عا بیشتری از سرمایهگذاران دارنهد(عهدم

موضههوع سههب

کههاهش هزینههههههای نماینههدگی ] [22و

تقارن اط عاتی )2و درنتیجه مهیتواننهد اوراق بههادار را

] ،[91هزینهههای تهامین مهالی از طریهق بهدهیهها ] [2و

بیش از ارزش ذاتی آن قیمتگذاری کنند و بهه سهرمایه

] ،[91و هزینهههای تهامین مهالی از طریهق صهدور اوراق

گذاران بتروشند .همچنهین ،براسهاس مهدلههای نظهری

سهههام ] [29و ] [21مهیشههود .بههه عقیهدۀ باالکریشههنان و

قی ،9در وضعیت وجهود عهدم

هملهههاران ( ،)2141در شهههرکتههههایی کهههه کیتیهههت

تقهههههارن اط عهههههاتی ،مهههههدیران مملهههههن اسهههههت

گزارشهههگری بهتهههری دارنهههد ،تهههاثیر تغییه هر در میه هزان

سههرمایهگههذاریهههایی انجههام دهنههد کههه بهههشههللی بهینههه

دارایههیهههای وثیقهههای بههر حجههم تههامین مههالی و می هزان

افزایش حداکثری ثرو سهام داران نشود ] [6و

سههرمایهگههذاریههها ،کمتههر اسههت .دلی ه  ،آن اسههت کههه

] .[43در این حالت ،تامینکنندگان سرمایه ،میزان عهدم

کیتیت گزارشگری بهتهر ،موجه

کهاهش عهدم تقهارن

تقارن اط عاتی موجهود را بههصهور عق یهی بهرآورد

اط عاتی مهیشهود و در ایهن شهرایط (مطهابق بها اصهول

میکنند و براین اساس ،مقدار مبالغی را که قصهد دارنهد

اقتصاد نئوک سیک) ،میزان داراییههای وثیقههای ،تهاثیر

در شرکت سرمایهگذاری کنند ،تعیین مهیکننهد ] [23و

کمتهههری بهههر تهههوان تهههامین مهههالی شهههرکت و میه هزان

یا بازده بیشتری از شرکت مطالبه می کنند] .[22بنابراین،

سرمایه گذاریهای انجام شدۀ شهرکت واههد داشهت

کهاهش ظرفیهت

چههرا کههه در شههرایط مههذکور ،تنههها عام ه تعیههینکننههدۀ

تامین مالی شرکت میشود و شهرکت ناواههد توانسهت

سیاسههتهههای سههرمایهگههذاری و تههامین مههالی شههرکت،

مبالغ مورد نیاز برای انجام پرو ههای سهرمایهگهذاری را

فرصههتهههای رشههد آت هی آن و نههه حجههم دارایههیهههای

تامین کند .در این وضعیت ،اگر شهرکت دارایهیههایی

وثیقهههای اسههت .بههه عبههار دیگههر ،بهها افههزایش کیتی هت

داشههته باشههد کههه بتوانههد از آنههها بهعنههوان وثیقهبههرای

گزارشگری (و در نتیجه کاهش عدم تقارن اط عهاتی)،

دریافت وام استتاده کند ،میتواند محدودیتهای مهالی

سههطح تههامینمههالی و سههرمایهگههذاریهههای شههرکت،

کنهد .بهه عبهار دیگهر،

حساسیت کمتری به تغییهرا در دارایهیههای وثیقههای

مبتنی بر متهوم طر ا

موج

وجهود عهدم تقهارن اط عهاتی موجه

ایجادشده را تا حدی برطهر

1

اگر ارزش داراییهای قاب ِ وثیقهشدن ،کاهش (افزایش)

نشههان م هیدهههد ] .[1ورش هیا ( )2114اعتقههاد دارد اگههر

یابهههد ،تههههوان تههههامین مهههالی و بههههه تبههههع آن میهههزان

مههدیریت شههرکت ،منههافع بیشههتر را در افههزایش کیتی هت

سههرمایهگههذاریهههای شههرکت نیههز کههاهش (افههزایش)

افشای اط عا شهرکت تشهایص دههد ،سیاسهتههای

مییابد] .[99کاهش ارزش داراییههای وثیقههای ،هود

گزارشگری را برای افشای باکیتیتتر اط عها  ،تغییهر
واهد داد ] [91زیرا کیتیت گزارشگری بهتر ،موج

1. Adverse Selection
2. Information Asymmetric
3. Moral Hazard

4. Verrecchia
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کهاهش نوسهانا

کههاهش عههدم تقههارن اط عههاتی ب هین مههدیران و سههرمایه

افزایش کیتیت گزارشهگری موجه

گهذاران مهیشهود و هزینهههههای تهامین مهالی را کههاهش

سهههرمایهگهههذاریههههای شهههرکت مه هیشهههود] [3و ].[3

میدهد و در عین حهال ،افهزایش کیتیهت گزارشهگری،

باالکریشهههان ،کهههور و وردی ( )2141نشهههان دادنهههد در

ود ،هزینههایی به شرکت تحمی میکنهد .شهرکتهها

شههرکتهههایی کههه کیتیهت گزارشههگری بهتههری دارنههد،

براساس مقایسۀ هزینه و منتعت ناشی از افزایش کیتیهت

میزان داراییهای وثیقهای ،تاثیر چندانی بهر تهوان تهامین

گزارشههگری ،سیاسههتهههای افشههای اط عهها را تغیی هر

مالی شرکت از طریق بدهیهها و صهدور اوراق ماللانهه

م هیدهنههد و تغیی هر در می هزان دارایههیهههای وثیقهههای ،بههر

ندارد و همزمان با افزایش داراییهای وثیقهای ،شهرکت

سیاستهای آتی گزارشگری شرکت تهاثیر مهیگهذارد.

از کیتی هت گزارشههگری بههرونسههازمانی م هیکاهههد].[1

از آنجا که ارائۀ گزارشهای مالی باکیتیت ،هود بهرای

یافته های ا یر نشهان مهیدههد در شهرایط افهزایش نهرخ

شرکت هزینه بر است ،شرکت ها برای جذن منابع مهالی

مالیاتی ،شرکت ها تامین مهالی از طریهق بهدهیهها را بهه

نه تنها نیازی نمیبیننهد کیتیهت گزارشهگری را افهزایش

تامین مالی از طریهق صهدور سههام تهرجیح مهیدهنهد و

دهنههد ،بللههه سههطح کیتی هت افشههای اط عهها مههالی را

چون داراییهای وثیقهای از قابلیهت گروگهذاری بهرای

کاهش میدهند زیرا زمهانی کهه دارایهیههای وثیقهه ای

تامین مالی از طریق بدهیها بر وردارند ،بهیش از سهایر

افههزایش م هییابههد ،شههرکتههها بهههآسههانی م هیتواننههد بهها

داراییها ارزشگذاری میشوند ] [9و ].[44

گروگذاشتن داراییهای مذکور ،نیازهای ود به منهابع

در مطالعا دا لی ،پژوهشی در زمینۀ بررسی تهاثیر

کننهد] .[1براسهاس مبهانی

کیتیت گزارشگری بر رابطۀ بین داراییههای وثیقههای و

نظری پژوهش ،درمجموع میتوان گتت وقتهی کیتیهت

میزان تامین مالی و سرمایهگذاریها انجهام نشهده اسهت.

گزارشگری مالی و به تبع آن ،درجۀ شتافیت اط عها

بااینحال ،هاشمی و مهرابی ( )4932دریافتند با کهاهش

در بازار سرمایه پایین باشد ،شرکت ها توان کمهی بهرای

نرخ مالیا شرکت ،استتاده از بدهیها برای تامین مالی

جذن منابع مالی از طریق صهدور اوراق ماللانهه دارنهد.

کههههاهش مههههییابههههد] .[41م نظههههری ،حجههههازی و

در این شهرایط ،اگهر یهک واحهد تجهاری دارای حجهم

صحرایی( )4933دریافتند تعداد شرکتههای موفهق کهه

مناسبی از داراییهای وثیقهای باشد ،میتوانهد از طریهق

از مح افزایش سرمایه تامین مالی کردهاند ،بههصهورتی

ایجاد بدهیهای جدید ،حجم تامین مهالی هود را زیهاد

معنادار بیش از تعداد شرکتههای مهوفقی اسهت کهه از

کند و بهه تبهع آن ،میهزان سهرمایهگهذاریههای هود را

طریههق دریافههت وام ،نیازهههای مههالی ههود را برطههر

توسعه دهد .چنین شرکتی ،دیگر انگیزه ناواهد داشهت

کردهاند ] .[22مجتهدزاده ،علهوی طبهری و داباشهی

اط عا مالی باکیتیت و شتا  ،به بهازار سهرمایه ارائهه

( )4933نشههان دادنههد نههوع و حجههم تههامین مههالی ،تههاثیر

کند .به عبهار سهادهتهر ،وجهود دارایهیههای وثیقههای

چنهههدانی بهههر معیارههههای عمللهههرد عملیهههاتی شهههرکت

ههاص ههود را دارد .عه وه بههر

ندارند] .[26احمدپور ،کاشهانی پهور و شهجاعی()4933

4

ماللهان

مالی را با استقرا

بیشههتر ،مزایها و معایه

برطهر

پژوهش هایی که تاکنون ذکر شدهاند ،بیدل و ههی ری

( )2116و بیدل ،هی ری و وردی )2113( 2بیان میکنند
1. Biddle and Hilary
2. Biddle, Hilary and Verdi

دریافتند وجهود سههامداران نههادی در ترکیه

شرکت و نظار کارای آنان ،تأثیر کاهنده و معناداری
بر هزینۀ بهدهی شهرکتهها دارد ،درحهالیکهه کیتیهت

بررسی تأثیر کیتیت گزارشگری مالی بر رابطۀ داراییهای وثیقهای با تأمین مالی و سرمایهگذاری 449 /

حسابرسههی ،چنهین اثههری نههدارد .آنههان دریافتنههد هرچههه

سهام بهر میهزان تهامین مهالی از طریهق بهدهیهها(صهدور

درصههد ماللههان نهههادی شههرکت بیشههتر باشههد ،بهههدلی

سهههام) ،تههاثیر منتههی(مثبههت) و معنههاداری دارد ].[41

کاهش هزینۀ بدهی ،توان تهامین مهالی شهرکت افهزایش

جباری ،رحمانی و وفاپور ( )4932نیز نشان دادند رابطهۀ

مههییابههد] .[2پورحیههدری و غتههارلو( )4931دریافتنههد

منتی و معناداری بین هزینههای نمایندگی و حجم تامین

شههرکتهههایی کههه نیازهههای مههالی ههود را از طریههق

مالی شرکت وجود دارد].[43

بدهیهای بلندمد تامین مهیکننهد ،نهه در دورۀ تهامین

در مجموع ،پژوهشهای پیشهین هارجی بهر وجهود

مالی و نه در دورههای قب از آن ،سطح محافظهه کهاری

رابطۀ معنادار بین میهزان دارایهیههای وثیقههای و حجهم

مشروط را کاهش نمیدهند .بااینحال آنان نشان دادنهد

تههامین مههالی از طری هق ایجههاد بههدهیههها و صههدور اوراق

شههرکتهههایی کههه از طریهق صههدور سهههام تههامین مههالی

ماللانه تاکید دارند .با اینلهه در پهژوهش ههای دا لهی،

می کنند ،هم در دورۀ تامین مالی و ههم در دورۀ قبه از

تاثیر متغیرهای ماتلتی بر میزان تامین مالی بررسی شهده

آن ،سطح محافظهکهاری مشهروط را پهایین مهیآورنهد،

ولی به نقش داراییهای وثیقهای توجهی نشده است.

چرا که این کار باعث گهزارش سهطح بهاالتری از سهود
میشود ،انتظارا سهام داران از عمللرد آتی را باال می
برد و درنهایت تامین مالی کاراتری را بهه دنبهال واههد
داشت] .[91ثقتهی و غ مهزاده( )4934نیهز نشهان دادنهد

فرضیههای پژوهش
بهمنظهور تهامین اههدا

پهژوهش ،فرضهیهههای زیهر

تنظیم شدهاند:

مهههمتههرین متغی هر حسههابداری کههه سهههامداران بههالقوه و

فرضیۀ اول :با افزایش کیتیت گزارشهگری ،تهاثیر

اعتباردهندگان بهرای تصهمیمگیهری در صهوص تهامین

داراییههای وثیقههای روی میهزان تهامین مهالی ،کهاهش

مههالی پههرو ههههای شههرکت اسههتتاده مههیکننههد ،میههزان

مییابد.

سودآوری شرکت اسهت و مؤلتههههایی چهون وضهعیت

سپس ،با تجزیۀ حجم تامین مالی به  .4تامین مالی از

نقدینگی ،درآمد فروش ،توان پوشش هزینهههای تهامین

طریق بدهیهها و  .2تهامین مهالی از طریهق اوراق سههام،

مالی در ردههای بعدی اهمیت قرار دارند ] .[94قائمی و

فرضیهههای دوم و سهوم پهژوهش بههصهور زیهر ارائهه

علوی ( )4934دریافتند شرکتهایی که دارای شهتافیت

میشوند:

اط عاتی بیشتری هستند ،وجهه نقهد کمتهری نگههداری

فرضیۀ دوم :با افزایش کیتیت گزارشهگری ،تهاثیر

میکنند ] .[49شیخ ،دهقانی و راعهی عزآبهادی ()4932

داراییههای وثیقههای روی میهزان تهامین مهالی از طریهق

نشان دادند تاثیر نرخ تورم ،بر تامین مالی از طریق بدهی

بدهیها ،کاهش مییابد.

ها بیش از تاثیر آن بر تامین مالی از طریهق انتشهار سههام

فرضیۀ سوم :با افزایش کیتیت گزارشهگری ،تهاثیر

اسههت .همچنهین ،آنههان نشههان دادنههد ریسههک مههالی ،اثههر

داراییههای وثیقههای روی میهزان تهامین مهالی از طریهق

ناچیزی بر هر دو روش تامین مالی ذکر شهده دارد].[92

صدور سهام ،کاهش می یابد.

گوگردچیان ،امیری و داوردی سهامانی ( )4932تهاثیر

همچنین ،برای بررسی تاثیر کیتیت گزارشهگری بهر

هزینۀ مبادله را بر روشهای تامین مالی از طریهق بهدهی

رابطههههۀ بههههین دارایههههیهههههای وثیقهههههای و میههههزان

ها و سهام بررسی کردنهد .آنهان دریافتنهد هزینهۀ مبادلهۀ
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سرمایهگذاریهای شهرکت ،فرضهیۀ چههارم بههصهور
زیر تنظیم شده است:

نمونۀ آمهاری پهژوهش ،شهام تمهام شهرکتههای
پذیرفتهه شهده در بهورس اوراق بههادار تههران در بهازۀ

فرضیۀ چهارم :بها افهزایش کیتیهت گزارشهگری،

زمانی 44ساله  4932تا  4932است که پایان سال مهالی

تههاثیر دارایههیهههای وثیقهههای بههر میههزان سههرمایهگههذاری،

آنهها منتههی بهه پایهان اسهتندماه باشهد و در طهول دورۀ

کاهش می یابد.

مطالعه ،تغییر سال مالی نداشته باشند ،سههام شهرکتهها

در پایههان ،بههرای بررسههی رابطههۀ بههین دارایههیهههای

وقتههۀ معههام تی بههیش از  1مههاه نداشههته باشههد ،از

وثیقهای و کیتیت گزارشگری مالی ،فرضیۀ زیر بررسهی

شهههرکتههههای فعهههال در صهههنایع بیمههههای ،بهههانلی و

می شود:

سرمایه گذاری مالی نباشند ،و داده های مورد نیهاز بهرای

فرضیۀ پننم  :بها افهزایش دارایهیههای وثیقههای،

محاسهههبۀ متغیهههرهههها در دسهههترس باشهههد .بههها اعمهههال

شههرکتههها سههطح کیتیههت گزارشههگری را کههاهش مههی

محدودیت ههای فهوق ،حجهم نمونهۀ آمهاری برابهر 212

دهند.

شهههرکت( 4411مشهههاهده) شهههده کهههه بهههرای آزمهههون
فرضیههای پژوهش از آن استتاده شده است.

روش پژوهش
پهژوهش حاضهر بهه لحهات نتهایج از نهوع کهاربردی

مدلها و متغیرهای پژوهش
پس از گردآوری مشاهدا

است .برای آزمون فرضیهها در این پژوهش ،از رویلرد

پژوهش ،برای آزمهون

رگرسیون چندگانهه بها دادهههای ترکیبهی اسهتتاده شهده

فرضیههای اول ،دوم و سوم ،بها پیهروی از باالکریشهنان،

است .در این رویلرد ،با استتاده از آزمهونههای چهاو،4

مههدلهههای ( )2( ،)4و

بروش-پاگان 2و هاسمن ،9الگوی مناس

بهرای بهرآورد

کهور و وردی ( )2141بههه ترتیه

( )9بهها اسههتتاده از رویلههرد دادههههای ترکیبههی بههرآورد

هر یک از مهدلهها (از بهین سهه الگهوی تلتیقهی ،1آثهار

شدهاند:

ثابت 1و آثار تصادفی )6مشاص و با اسهتتاده از الگهوی

()4

تعیینشده ،مدل موردنظر برآورد میشود .برای تجزیه و

∑

تحلی دادهها ،از نهرم افهزار اسهتاتا اسهتتاده شهده اسهت.
دادههههای مههورد اسههتتاده در ایههن پههژوهش بههه روش

( )2

کتاباانهای از بانک اط عاتی رهآورد نهوین اسهتارا
شده و بهمنظهور اطمینهان از صهحت دادههها ،بها آرشهیو
صور های مالی مطابقت داده شده است.

∑

()9
∑

1. Chow
2. Breusch – Pagan
3. Hausman
4. Pooled
5. Fixed Effects Model
6. Random Effects Model

در مدلههای فهوق ،T_Fin ،که مبلهغ تهامین مهالی
است که برابر مجموع مبالغ تحصیلشده از طریهق ایجهاد
بههدهیهههای بلندمههد ( )Debt_Finو صههدور اوراق

بررسی تأثیر کیتیت گزارشگری مالی بر رابطۀ داراییهای وثیقهای با تأمین مالی و سرمایهگذاری 441 /

سهام( )Equity_Finاست .متغیرهای فوق ،با اسهتتاده از

مهههههیرود در مهههههدلههههههای ( )4تههههها ( ،)1ضهههههری

مبلغ ک دارایهیههای ابتهدای دوره ،همگهن مهیشهوند.
 ΔCollمجمههوع دارایههیهههای وثیقهههای شرکت(شههام

منتهههی و معنهههادار باشهههد .همچنهههین،
براساس مبانی نظهری پهژوهش ،انتظهار مهیرود ضهری

زمین ،سا تمان و وسای نقلیه) است که با بههکهارگیری

متغیههر

دارایی های ابتدای دوره ،همگن شهده اسهت FRQ .نیهز

معنههادار باشههد .در پایههان ،بهههمنظههور بررسههی رابطههۀ بههین

لگاریتم نمهرۀ کیتیهت گزارشهگری اسهت(که سهازمان

داراییهای وثیقه ای و کیتیت گزارشهگری شهرکتهها،

بههورس اوراق بهههادار از سههال 4932بههرای رتبهههبنههدی

مدل زیر تنظیم و برآورد شده است:

شرکتهای عضو از نظر کیتیت گزارشگری و شهتافیت

()1

اط عههها

در تمههام مههدلهههای ارائهشههده ،مثبههت و

منتشرشهههده ،گهههزارش مهههیکنهههد) .نمهههاد

∑

∑ نیز نشهاندهنهدۀ تعهداد  1متغیهر
کنترلی استتاده شده در برآورد مدلهای فوق است.
با پیروی از پژوهشهای پیشین در این زمینهه (ماننهد
] [29] ،[42و ] ،)[21متغیرهای کنترلی بازده دارایهیهها
( ROAنسبت سود الص به مجموع داراییهای ابتهدای
دوره) ،نسبت کیوتوبین ( Qمجموع ارزش بازار سههام و
ارزش دفتری بدهی هها تقسهیم بهر مجمهوع دارایهیهها)،
اندازۀ شرکت ( Sizeلگاریتم طبیعی مجموع داراییهای
شرکت) ،نسبت اهرم بدهی ( Levنسبت ک بدهیها بهه
ک دارایی ها) و نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی CFO

(جریان وجوه نقد عملیاتی بهه که دارایهیههای ابتهدای
دوره) در آزمون فرضیههای پژوهش لحات شدهانهد .در
مدل های پژوهش ،مقدار متغیرههای کنترلهی مربهوط بهه
پایان سال مالی  t-1است .بهرای آزمهون فرضهیۀ چههارم
پژوهش نیز مدل زیر برآورد شده است:
()1

که تمهام متغیرههای مهدل ( )1پهیش از ایهن تعریهف
شههدهانههد .براسههاس فرضههیۀ پایههانی پههژوهش ،پههیشبینههی
میشود ضری

متغیر

منتی و معنادار باشد.

یافتههای پژوهش
هماننههد کرافههت ،لئههون و وازلههی ،)2112( 4در ایههن
پژوهش بههمنظهور نثهیکهردن اثهر مشهاهدا پهر ،
مشههاهداتی کههه کوچههکتر(بههزر تههر) از صههد
اول(صد

 )33هر یک از متغیرها در سهطح شهرکت

بودند ،حذ

شد و به جای آنها ،مقدار معادل صد

اول(صهههد

 )33ههههر متغیهههر جهههایگزین شهههد ].[24

آمارههای توصیتی پژوهش که شمایی کلی از وضهعیت
توزیع دادهها را ارائه مهیکننهد ،در جهدول( )4گهزارش
شدهاند .نتایج ارائهشده نشان میدهد میانگین(میانه) ک
تامین مالی  ،)1/46( 1/13تامین مالی از طریق بهدهیهها

∑

 )1/14( 1/11و تامین مالی از طریق صدور اوراق سههام
 )1/49( 1/11اسهههت .ایهههن موضهههوع نشهههان میدههههد

کهههه در آن Investment ،برابهههر مجمهههوع ماهههار

شرکت های مورد بررسهی ،حجهم بیشهتر (کمتهر) تهامین

سههرمایهای شههرکت اسههت کههه بهها مجمههوع دارایههیهههای

مالی ود را از طریق صدور اوراق ماللانه(استقرا

ابتدای دوره همگن شده است .سایر متغیرها نیز پهیش از

اعتباردهنهههدگان) انجهههام دادهانهههد .میهههانگین (میانهههه)

این تعریف شده اند .براساس فرضیه های پژوهش ،انتظار

از

1. Kraft, Leone and Wasley
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سهههرمایهگهههذاریهههها  ،)1/11( 1/21تغییهههر در میهههزان

همچنین ،وجود همبستگی مثبت و معنادار بهین تغییهر در

داراییهای وثیقه ای  ،)1/14( 1/41کیتیت گزارشهگری

میههزان دارایههیهههای وثیقهههای و متغیرهههای کهه تههامین

مالی  ،)1/13( 9/31بازده داراییها  ،)1/42( 1/13نسبت

مهههالی( )1/49در سهههطح  1%و تهههامین مهههالی از طریه هق

کیوتهههههوبین  ،)4/31( 1/21انهههههدازۀ شهههههرکت 49/23

بدهیها( )1/12در سطح  4%نشهان مهیدههد بها افهزایش

( ،)49/21نسههبت اهرمهی  )1/62( 1/62و نسههبت جریهان

داراییهای وثیقه ای ،توانایی شهرکت در تهامین مهالی از

وجههوه نقههد عملیهاتی  )1/42( 1/13اسههت .سههایر مقههادیر

طریق بدهیها(و به تبع آن ک تامین مالی) افزایش یافته

آماره های توصیتی نیز در ستون ههای دیگهر جهدول ()4

اسههت .ضههری

همبسههتگی مثبههت و معنههادار ب هین می هزان

ارائه شدهاند.

سرمایه گذاریها و تامین مالی از طریق بهدهیهها()1/13

بهههمنظههور بررس هی شههد و جهههت همبسههتگی ب هین

نیز نشان میدهد وقتی شرکت قادر است مقادیر بیشتری

متغیرهای پژوهش ،آزمهون همبسهتگی پیرسهون بهه کهار

از منهههابع مهههالی را بهههه شهههرکت جهههذن کنهههد ،حجهههم

رفته است و نتایج آن در جهدول ( )2ارائهه شهده اسهت.

سرمایهگذاریها را نیز باال میبرد.

جدول ( )1آمارههای توصیفی
نمادها

میانگین

حداق

میانه

حداکثر

T_Fin

1/13

-1/29

1/46

2/31

4/19

Debt_Fin

1/11

-1/21

1/14

4/21

1/41

Equity_Fin

1/11

1/11

1/49

2/31

4/12

Investment

1/21

-1/93

1/11

6/41

1/22

1/41

-1/12

1/14

1/21

1/12

FRQ

9/31

4/93

1/13

1/61

1/62

ROA

1/13

-1/16

1/42

3/24

4/21

Q

1/21

1/11

4/31

33/16

4/91

Size

49/23

3/16

49/21

43/12

4/61

Lev

1/62

1/49

1/62

2/13

1/23

CFO

1/13

-2/22

1/42

2/34

4/22

ΔColl

انحرا

معیار
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جدول ( )2ضرایب همبستگی پیرسون
متغیرها

T_Fin

Debt_Fi
n

Debt_Fin

**1/49

4

Equity_Fin

***1/32

-1/14

4

Investment

1/41

***1/13

1/19

***

1/12

1/16

ΔColl

**

1/49

Equity_Fin

Investment

ΔColl

FRQ

***

1/12

4

FRQ

-1/13

-1/41

-1/12

-1/14

-1/13

ROA

***1/61

-1/14

***1/64

*1/44

1/13

-1/12

***

1/61

-1/13

***

1/62

-1/13

-1/11

***1/94

1/16

***1/91

1/41

1/11

**

*

**

Size
Lev
CFO

1/42

***1/12

1/44

-1/14

1/41

***1/13

ROA

Size

4

4

Q

Q

Lev

**

-1/49

-1/19

1/16

1/13

**

-1/49

***1/99
***

4
***

-1/21

-1/16

1/61

***1/11
1/16
***1/92

4
***1/19
**

1/41

***1/13

4
**

-1/41

***1/99

4
1/13

*** ** ،و * به ترتی معناداری در سطح  1% ،4%و 41%

بهههین تغییهههر در میهههزان دارایهههیههههای وثیقههههای و

درنظرگههرفتن وجههود متغیرهههای ناپایهها سههب

مههیشههود

سرمایه گذاریهای شرکت( )1/12نیز همبستگی مثبت و

آزمهههونههههای تههی اسهههتیودنت و فیشهههر از اعتبهههار الزم

معنههاداری در سههطح  4%وجههود دارد .ای هن نتیجههه نشههان

بر وردار نباشند و کمیت های بحرانهی کهه توزیهع ههای

میدههد بها افهزایش دارایهیههای وثیقهه ای(و بهاال رفهتن

مذکور ارائه کرده است ،مقهادیر صهحیحی بهرای انجهام

ظرفیت تامین مالی شرکت) ،حجم سرمایه گهذاریههای

آزمون ها نباشند .برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش،

شرکت افزایش می یابد .همان گونه که مشاهده میشود،

از آزمون های ریشهه واحهد پسهران و هملهاران ،دیلهی

نتایج تحلی همبستگی بین متغیرههای پهژوهش ،تها حهد

فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس و پهرون اسهتتاده شهده

زیادی با مبانی نظری پژوهش سازگار است.

است ] .[23نتایج آزمون های پایایی متغیرههای پهژوهش

قب از برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش،
باید پایایی متغیرهها بررسهی شهود .بهرآورد مهدل بهدون

در جدول ( )9ارائه شده است.
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جدول ( )3آزمون پایایی متغیرها
متغیرها

آزمون پسران و هملاران

T_Fin

***

-12/12

Debt_Fin

***

-14/21

***

Equity_Fin
Investment
ΔColl

ROA
Q

4694/92

**

4334/12

**

23/21

94/31

***

***

***

-11/91
-3/31

4111/26

***

***-49/13
***

***

-22/16

-4416/33
-2/11

-96/69

**

***

211/13

***321/49
***

312/94

4113/22

**

636/21

***

4169/13

***

249/44

***396/69

***

CFO

***

***

***-13/46

***

Lev

4211/42

4933/11

***4113/12

***

Size

***

***

***4636/11

***

FRQ

-1/31

آزمون دیلی فولر تعمیم یافته

آزمون فیلیپس-پرون

636/61

***

161/24

***

4142/31

124/29

4421/23

*** ** ،و * به ترتی معناداری در سطح  1% ،4%و .41%

نتایج نشان میدهد تمام متغیرهای پژوهش در سطح

معنادارند .مقادیر آمارۀ عام تورم واریهانس 4نیهز نشهان

 1%و کمتههر از آن پایهها هسههتند و اسههتتاده از آنههها در

میدهد متغیرهای مستق با هم مشل ههم طهی شهدید

بههرآورد مههدلهههای پههژوهش ،بههه نتههایج کههاذن منجههر

ندارنهد .مثبههت و معنههادار بههودن ضههری

متغیهر تغییهر در

نمیشود.

داراییهای وثیقهه ای( )1/13نشهان مهیدههد بها افهزایش

بهههرای آزمهههون سهههه فرضهههیۀ ناسهههتین پهههژوهش،

داراییهای وثیقه ای ،میزان ک تامین مالی افزایش یافتهه

مدلههای( )2( ،)4و ( )9بها رویلهرد دادهههای ترکیبهی

است .منتی و معنادار بودن ضری

متغیر حاصه ِ ضهرن

برآورد شده و نتایج آنها در جدول( )1ارائه شده است.

تغییهههههر در دارایهههههیههههههای وثیقههههههای و کیتیهههههت

در بهههرآورد مهههدل( ،)4معنهههادار نبهههودن آمهههارهههههای

گزارشگری( )-1/41نیز نشان میدهد با افزایش کیتیت

چاو( )4/93و بروش-پاگان( )1/96نشان میدهد الگوی

گزارشگری ،تاثیر داراییهای وثیقه ای در افزایش تهوان

برای برآورد مدل ( ،)4الگوی دادهههای تلتیقهی

تامین مالی ،کاهش می یابد بنابراین فرضیۀ اول پژوهش

است .نتایج برآورد مدل ( )4با الگوی مذکور نشان مهی

رد نمیشود و نتیجۀ حاصه بها یافتهه ههای باالکریشهان،

متغیرهای کیتیهت

کور و وردی( )2141سهازگاری دارد .معنهاداری آمهارۀ

گزارشگری( ،)-1/14حاص ِ ضرن تغییر در داراییهای

فیشههر ( )461/42نشههاندهنههدۀ معنههاداری کل هی مههدل()4

وثیقههههای و کیتیهههت گزارشهههگری( ،)-1/41نسهههبت

است .ضری تعیین تعدی شده نشان میدهد متغیرههای

کیوتوبین ( ،)1/11اندازۀ شهرکت ( ،)1/12نسهبت اههرم

مسههتق مههدل ( )4حههدود  11درصههد از تغیی هرا متغی هر

بههدهی ( )1/13و نسههبت جریههان وجههوه نقههد عملیههاتی

وابسته را تبیین میکنند .مقدار آماره دوربهین-واتسهون

2

( )-1/12در سطح  4%معنادارند .همچنهین ،نتهایج نشهان

( )2/13نیز نشان میدهد باقیمانده ههای مهدل ( )4بها ههم

مناس

دهد عر

از مبدا( )-1/22و ضری

مههیدهههد ضههری

متغیرهههای تغییههر در دارایههیهههای

وثیقه ای( )1/13و بهازده دارایهیهها( )1/12در سهطح 1%

)1. Variance Inflation Factor (VIF
2. Durbin-Watson
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میتوان بدان اتلا کرد.

ودهمبستگیسهریالی ندارنهد .بنهابراین ،نتهایج حاصه
کههاذن نیسههت و بههرای آزمههون فرضههیۀ اول پههژوهش

جدول ( )4نتایج برآورد مدلهای ( )2( ،)1و ()3
متغیرهای وابسته
متغیرهای مستق
عر

T_Fin

ضری

از مبدا
ΔColl
FRQ

ΔColl*FRQ

**

[4/16] )1/11( 1/13

***

[4/21] )1/11( -1/14

***

[4/41] )1/11( -1/41

ROA
Q

***

[2/11] )1/11( 1/11

Size

***

[4/16] )1/11( 1/12

Lev

***

[4/12] )1/11( 1/13

***

ضری
**

)1/11( -1/22

**

CFO

ضری

(معناداری) ][VIF

***
**

Debt_Fin

[2/31] )1/14( 1/12

ضری

[2/96] )1/11( 1/24

)1/12( 1/41

[1/11] )1/92( 1/12

**

[4/43] )1/19( -1/12

[4/91] )1/42( -1/12

**

[2/12] )1/11( -1/19

[1/46] )1/26( -1/12

**

[2/31] )1/14( -1/19

**

[4/16] )1/12( 1/12

***

[4/16] )1/11( 1/41

[2/32] )1/42( -1/12

11/91%

***

[9/29] )1/11( 1/23

***

[4/33] )1/11( 1/11

[4/62] )1/41( -1/12
***
*

[4/44] )1/11( 1/42

[2/39] )1/16( -1/16

21/21%

94/32%

)1/11( 461/42

***

)1/11( 9/13

آمارۀ چاو (معناداری)

)1/43( 4/93

***

)1/11( 2/61

)1/11( 4/11

آمارۀ بروش-پاگان (معناداری)

)1/11( 1/96

***)1/11( 3/39

)1/26( 4/23

آمارۀ هاسمن (معناداری)

---

***)1/11( 26/16

---

دوربین-واتسون

2/13

2/42

4/31

آمارۀ فیشر (معناداری)

***

(معناداری) ][VIF
**

)1/14( -1/21

[9/92] )1/34( 1/13

[2/13] )1/11( -1/12

تعیین تعدی شده

(معناداری) ][VIF

Equity_Fin

تذکر :سطو معناداری در دا

*** ** ،و * به ترتی معناداری در سطح  1% ،4%و 41%

***

)1/11( 422/11

پرانتز ( ).و مقادیر  VIFدا

براکت

] [.ارائه شدهاند.

به دلی معنادار بهودن آمهارۀ چهاو( )2/61و بهروش-

ضری

متغیهر نسهبت اههرم بهدهی ( )1/41در سهطح 4%

پاگان ( )3/39و نیز معناداری آماره هاسهمن( )26/16در

معنادار است .مقادیر آمارۀ عامه تهورم واریهانس نشهان

سههطح  ،4%در بههرآورد مههدل ( )2از الگههوی آثههار ثابههت

میدهد متغیرههای مسهتق مهدل ( )2نیهز بها ههم مشهل

استتاده شده است .نتایج برآورد مدل( )2نشان مهیدههد

هههم طههی ندارنههد .نتههایج نشههان مههیدهههد بهها افههزایش

متغیر تغییر در داراییهای وثیقهای( )1/24مثبهت

داراییهای وثیقهای ،میزان تامین مالی از طریق بدهیهها

متغیههر حاصهه ِضههرن تغییههر در

افههزایش یافتههه اسههت .بههااینحههال ،در شههرکتهههایی کههه

داراییهای وثیقهای و کیتیت گزارشهگری ( )-1/19در

کیتیه هت گزارشهههگری بهتهههری داشهههتهانهههد ،افهههزایش

متغیرهههای

داراییهای وثیقهای تاثیر کمتری بر میزان تامین مهالی از

کیتیت گزارشگری ( ،)-1/12نسبت کیوتوبین ()-1/19

طریق بدهیها داشته است .این موضوع ،نشاندهنهدۀ رد

و انهههدازۀ شهههرکت ( )1/12در سهههطح  1%معنادارنهههد و

نشدن فرضیۀ دوم پژوهش است و نتایج دراین صهوص

ضری

و معنههادار و ضههری

سههطح  4%منتههی و معنههادار اسههت .ضههری
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با یافتههای باالکریشهان ،کهور و وردی( )2141سهازگار

سههام نههدارد ،چهرا کههه در ایهن روش ،بهه گههروگههذاری

نیسههت .معنههادار بههودن آمههارۀ فیشههر( )9/13نشههاندهنههدۀ

دارایههیههها نیههازی نیسههت .معنههادار بههودن آمههارۀ فیشههر

معناداری کلی مدل( )2است .ضری تعیین تعدی شهده

( )422/11نشاندهنهدۀ معنهاداری کلهی مهدل( )9اسهت.

نشان میدهد متغیرهای مستق مدل( )2حدود 92درصد

ضری تعیین تعدی شده نشان میدهد متغیرهای مسهتق

از تغییرا متغیر وابسته را تبیین مهیکننهد .مقهدار آمهارۀ

مدل( )9فقط حدود 21درصد از تغییرا متغیر وابسته را

دوربین-واتسون ( )2/42نیز حهاکی از نداشهتن مشهل

تبیین میکنند .مقدار آمارۀ دوربین-واتسون ( )4/31نیهز

ودهمبستگی سریالی بین اجزای ا

ل مدل( )2است.

بنههابراین ،نتههایج حاصه کههاذن نیسههت و بههرای آزمههون

نشاندهندۀ نبهودن مشهل

ودهمبسهتگی سهریالی بهین

باقیماندههای مدل ( )9است.
برای آزمون فرضیه های چهارم و پنجم پهژوهش ،بهه

فرضیۀ دوم پژوهش ،قاب اتلاست.
معنههادار نبههودن آمههارههههای چههاو ( )4/11و بههروش-

ترتی

مهدل ههای( )1و( )1بهرآورد شهده انهد .معنهاداری

پاگان( )4/23نشهان مهیدههد بهرای بهرآورد مهدل( )9از

آمارههای چاو ،بهروش-پاگهان و هاسهمن در سهطح 4%

الگههوی دادههههای تلتیق هی اسههتتاده شههده اسههت .نتههایج

نشههان م هیدهههد الگههوی مناس ه

بههرای بههرآورد هههر دو

برآورد مدل ( )9نشان میدهد بهازده دارایهیهها(،)1/23

مدل( )1و ( ،)1الگوی آثار ثابت اسهت .بنهابراین ،نتهایج

نسبت کیوتوبین( )1/11و نسهبت اههرم بهدهی( )1/42در

برآورد مدل های( )1و ( )1با استتاده از الگوی ذکرشده

از مبدا( )1/41و ضری

متغیهر نسهبت

در جدول ( )1ارائه شده است .در ههر دو مهدل ،مقهادیر

جریان وجوه نقد عملیاتی( )-1/16بهترتی

در سطح 1%

آمهارۀ عامه تهورم واریهانس نشهان مهیدههد متغیرههای

و  41%معنادارنههد .مقههادیر آمههارۀ عامه تههورم واریهانس

مستق با ههم ،ههم هط نیسهتند ،معنهاداری آمهارۀ فیشهر

نشان میدهد متغیرهای مستق مدل( )9هم هط نیسهتند.

نشاندهندۀ معناداری کلی مدل ها اسهت و مقهدار آمهارۀ

معنادارنبودن ضری تغییهرا در دارایهیههای وثیقهه ای

دوربهههین-واتسههههون نشههههاندهنههههدۀ نبههههودن مشههههل

سطح  4%و عر

نتایج نشان میدهد با افزایش داراییهای وثیقه ای ،میزان

ودهمبستگی سریالی بین جم

ا

ل مدلها است.

تههامین مههالی از طریههق صههدور اوراق سهههام ،افههزایش

لذا نتایج حاص برای آزمون فرضیههای چهارم و پهنجم

معنهههاداری نداشهههته اسهههت و معنهههادار نبهههودن ضهههری

پژوهش ،قاب اتلا است .نتایج بهرآورد مهدل ( )1نشهان
متغیرهای تغییر در داراییههای وثیقهه ای

حاص ِ ضرن تغییرا داراییههای وثیقهه ای در کیتیهت

میدهد ضری

گزارشگری نشان میدهد کیتیت بهتر افشهای اط عها

( )4/43و نسبت جریهان وجهوه نقهد عملیهاتی( )1/13در
متغیرههای حاصه ِضهرن تغییهر در

مالی نیز تاثیر معناداری بر کاهش رابطه بین سطح تهامین

سهطح  4%و ضههری

مالی از طریق صدور اوراق ماللانه و میزان دارایهیههای

دارایههیهههای وثیقهههای و کیتیهت گزارشههگری(،)-1/16

وثیقه ای ندارد .نتایج حاص  ،نشاندهندۀ رد فرضیۀ سوم

نسههبت کیوتههوبین ( ،)-1/14انههدازۀ شههرکت ( )1/16و

پههژوهش اسههت و بهها یافتههههههای باالکریشههان ،کههور و

نسبت اهرم بدهی( )-1/19در سطح  1%معنادارند .نتهایج

وردی( )2141سازگار است .دلیه احتمهالی رد فرضهیۀ

نشان میدههد بها افهزایش دارایهیههای وثیقهه ای ،حجهم

سوم آن اسهت کهه وجهود دارایهیههای وثیقهه ای ،تهاثیر

سرمایه گذاری شرکت ها افزایش یافتهه اسهت .بها وجهود

چندانی بر حجم تهامین مهالی شهرکت از طریهق صهدور

ای هن ،افههزایش کیتی هت گزارشههگری ،موج ه تضههعیف
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رابطۀ مثبت بین تغییر در دارایهیههای وثیقهه ای و میهزان

 4%و ضههههری

سرمایه گذاریهای شرکت شده اسهت .ایهن موضهوع بها

وثیقه ای( )-1/11و نسهبت جریهان وجهوه نقهد عملیهاتی

پیش بینی ارائهشده در فرضهیۀ سهوم پهژوهش سهازگاری

( )-1/11به ترتی

در سطح  1%و  41%معنادارنهد .منتهی

دارد .نتایج این فرضیه نیز با یافته های باالکریشهان ،کهور

و معنههادار بههودن ضههری

و وردی( )2141مشابه است .نتایج برآورد مدل( )1نشان

وثیقه ای( )-1/11نشان میدهد بهین انهدازۀ دارایهیههای

متغیرههای انهدازه

وثیقه ای شرکت و سطح کیتیت گزارشهگری مهالی آن،

میدهد عر

از مبدا( ،)2/33ضری

شرکت( )1/13و نسبت اههرم بهدهی ( )-1/24در سهطح

متغیرهههههای تغییهه هر در دارایههههیهههههای

متغی هر تغیی هر در دارایههیهههای

رابطۀ منتی و معناداری وجود دارد.

جدول ( )5نتایج برآورد مدلهای ( )4و ()5
متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل
Investment

ضریب (معناداری)
عرض از مبدا
ΔColl

FRQ
][VIF

***

)1/11( 2/33

)1/11( 1/12
***

[2/11] )1/11( 4/43

FRQ

ضریب (معناداری)

][VIF

**

[4/14] )1/19( -1/11

[4/43] )1/61( -1/12

ΔColl*FRQ
ROA

**

[2/61] )1/11( -1/16
[2/31] )1/26( 1/11

[9/94] )1/23( -1/12
**

Q

[2/31] )1/12( -1/14

**

Size

[4/11] )1/14( 1/16

**

Lev

***

[4/91] )1/11( 1/13

[4/16] )1/14( -1/19

***

[2/31] )1/11( 1/13

*

***

CFO

[2/62] )1/11( 1/12

[4/11] )1/11( -1/24

[2/21] )1/12( -1/11

ضری تعیین تعدی شده

22/96%

29/43%

آمارۀ فیشر (معناداری)

***)1/11( 462/11

***)1/11( 22/26

آمارۀ چاو (معناداری)

***)1/11( 1/23

***)1/11( 41/33

آمارۀ بروش-پاگان (معناداری)

***)1/11( 24/26

***)1/11( 132/33

آمارۀ هاسمن (معناداری)

***)1/11( 12/22

**)1/19( 41/29

دوربین-واتسون

4/61

4/32

*** ** ،و * به ترتی

معناداری در سطح  1% ،4%و 41%
مقادیر  VIFدا

تذکر :سطو معناداری در دا

پرانتز ( ).و

براکت ] [.ارائه شدهاند.

ایههن موضههوع نشههان مههیدهههد وقتههی شههرکت از

دلی ه توانههایی زیههادی در تههامین مههالی از طریههق ایجههاد

داراییهای وثیقهای زیادی بر وردار است (و بهه همهین

بههدهیههها دارد) ،سههطح کیتیههت گزارشههگری ههود را
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کاهش میدهد .نتایج که با پیشبینیهای ارائهه شهده در

کمتری در تامین مالی از طریق بدهیهها و سههام داشهته

فرضههیۀ پههنجم پههژوهش هههم ههوانی دارد ،بهها یافتههههههای

باشد .نتایج پژوهش حاضر ،مؤید این ادعا است.

باالکریشان ،کور و وردی ( )2141سازگار است.

نتههایج پههژوهش نشههان مههیدهههد بهها افههزایش کیتیههت
گزارشهگری مههالی ،رابطههۀ بهین دارایههیهههای وثیقهههای و

نتیمهگیری و پیشنهادها

حجم تامین مالی از طریق بدهیها کاهش مییابهد ولهی

براساس مبانی اقتصاد نئوک سیک ،زمانی کهه بهازار

افزایش کیتیهت گزارشهگری مهالی ،تهاثیر معنهاداری بهر

سرمایه ،کامه و کهارا اسهت و ههیچگونهه عهدم تقهارن

رابطۀ بین داراییههای وثیقههای و تهامین مهالی از طریهق

اط عاتی بین مدیران و سرمایهگذاران وجود ندارد ،تنها

انتشار اوراق ماللانه ندارد .همچنین ،یافتهههای پهژوهش

مؤلته ای که بر سطح سرمایهگذاریههای یهک شهرکت

مؤید آن است که با افزایش کیتیت گزارشهگری مهالی،

تاثیر دارد ،فرصتهای آتی رشد آن اسهت .بهااینحهال،

رابطۀ بین حجم دارایهیههای وثیقههای شهرکت و میهزان

پژوهش های ماتلف ،نشاندهندۀ شهواهدی هسهتند کهه

سرمایه گذاری های آن کاهش پیدا میکند و بین اندازۀ

وجود عهدم تقهارن اط عهاتی] [21و کهارایی اط عهاتی

داراییهای وثیقهای و سطح کیتیت گزارشهگری مهالی،

ضعیف بازار اوراق بهادار تهران] [92را تایید مهیکننهد.

رابطۀ منتی و معناداری وجود دارد .دلی  ،آن اسهت کهه

چنین موضوعی باعهث مهی شهود اعتباردهنهدگان ،مبهالغ

وقتی شرکت ،داراییهایی دارد که میتواند بهآسهانی از

کمتری را برای سرمایهگذاری به شهرکتهها ا تصهاص

آنها برای وثیقۀ دریافت وام و کاهش محدودیت مهالی

دهند و یها در صهور اعطهای اعتبهار ،نهرخههای بهازده

استتاده کند ،متاسهتانه دیگهر بهرای جهذن سهرمایههها و

بیشههتری از شهههرکت مطالبهههه کننههد .در ایهههن شهههرایط،

کاهش هزینه های تهامین مهالی ،نیهازی بهه ارتقها سهطح

شرکتهایی که حجم بیشتری از داراییهای وثیقهای را

کیتیت گزارشگری (که برای شرکت هزینهبر ولی برای

در ا تیههار دارنههد ،واهههد توانسههت بهها گههرو گذاشههتن

بههازار سههرمایه متیههد اسههت) احسههاس نمههیکنههد .نتههایج

داراییهای مذکور برای ا ذ وام ،محدودیتهای مهالی

قهی،

ایجاد شده را تا حدی برطر

کنند.

حاص  ،بها متهاهیم انتاهان نامناسه

و طهر ا

سازگارند.

بهها وجههود ایههن ،زمههانی کههه شههرکتههها کیتیههت

بها توجهه بههه نتهایج پهژوهش و وضههعیت فعلهی بههازار

گزارشگری ود را ارتقا میباشند ،سهطح عهدمتقهارن

سرمایۀ تهران(یعنی شرایط عدم تقارن اط عاتی و سطح

اط عههاتی بههین مههدیران و سههرمایهگههذاران را کههاهش

ضعیف کارایی اط عاتی) ،به مهدیران توصهیه مهیشهود

مههیدهنههد .در ایههن حالههت ،سههرمایهگههذاران مههیتواننههد

درصورتیکه حجم داراییهای وثیقهای شرکت چنهدان

وضههعیت و عمللههرد مههالی شههرکت را بهتههر از گذشههته

زیهههاد نیسهههت ،در مرحلهههۀ اول بههها افهههزایش کیتیهههت

ارزیههابی کننههد و بههرای تههامین نیازهههای مههالی شههرکت،

گزارشگری و ایجاد شتافیت در اط عها مهالی هود،

شرایط سات گیرانۀ کمتری به آن تحمی میکنند .ایهن

سرمایهگذاران را به سرمایهگهذاری و اعطهای اعتبهار بهه

موضههوع باعههث مههیشههود در شههرکتهههایی بهها کیتیههت

شرکت ترغیه

کننهد و در مرحلهۀ بعهد ،بهرای کهاهش

گزارشگری بهتهر ،انهدازۀ دارایهیههای وثیقهه ای ،نقهش

محههدودیتهههای مههالی ،از گههروگههذاری دارایههیهههای
وثیقهای و ا ذ وام استتاده کنند.
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