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Abstract
The present study aimed to examine the effect of corporate governance and audit quality on bank loan financing
in companies in the industries such as production, mining, commerce, and transportation. There are many
financing methods. In Iran, financing is mostly provided through approved credit by banks. However, the share
of banks and other financial institutions in the corporate governance is not large at all. Banks and other financial
institutions usually focus on the quality of financial reporting and control practices applied within a company.
Hence may have a direct relationship between financing through bank loans and corporate governance and the
quality of auditing companies.The study population included a sample of 15 companies in the industries,
including production, mining, commerce, and transportation, over an 11-year period 2004-2015. A multivariate
regression model was used to test the hypotheses. The study results indicated that the corporate governance
produces a positive and significant effect on bank loan financing, while audit quality produces none.
Keywords: Corporate Governance, Audit Quality, Financing, The Number of Board Members, Return on
Assets
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چکیده
، معدن،پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکتهای فعال در حوزۀ صنعت
 این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانکها. برای تأمین منابع مالی راههای زیادی وجود دارد.بازرگانی و حملونقل بررسی میکند
 بانکها و سایر. سهم بانکها و سایر مؤسسههای مالی در حاکمیت شرکتی شرکتها بسیار پایین است،صورت میگیرد؛ با وجود این
مؤسسههای مالی به کیفیت گزارشگری مالی و شیوههای کنترلی اعمالشده درون شرکت توجه میکنند؛ ازاینرو ممکن است رابطۀ مستقیم
 جامعۀ آماری این پژوهش شامل.بین تأمین مالی ازطریق وام بانکی و حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی شرکتها وجود داشته باشد
. بهصورت تابلویی است7939  تا7939 ساله از سال77  بازرگانی و حملونقل برای دورۀ، معدن، شرکت فعال در حوزۀ صنعت79 نمونهای از
 تأثیر مثبت و معناداری بر، نتایج نشان میدهد وجود حاکمیت شرکتی.برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است
.تأمین مالی ازطریق وام بانکی دارد؛ در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد
 بازده دارایی، تعداد اعضای هیئتمدیره، تأمین مالی، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی:واژههای کلیدی
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مقدمه.

طرح های دولتی ازقبیل وجوه اداره شده و صندوق توسعۀ

سرمایه در هر کسب وکاری از مهم ترین عوامل تولید

ملی و نیز استفاده از ابزارهای مالی رایج در بازار سأرمایه

است و کارآفرینان و تولیدکنندگان برای تولید محصول

یعنی انتشار سأهام .انتخأاب هرکأدام از ایأن روش هأا بأه

یا ارائۀ خدمات خود به تأأمین سأرمایه نیازمندنأد .تأأمین

عوامل زیأادی بسأتگی دارد .در ایأن مطالعأه سأعی شأده

مالی برای شأرکت هأا اهمیأت فراوانأی دارد؛ زیأرا ادامأۀ

است اثر دو عامل حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسأی

فعالیت شرکت ها در گرو تأمین مالی اسأت  .73مسأئلۀ

بر تأأمین مأالی بررسأی شأود .نظأام حاکمیأت شأرکتی،

تأمین مالی پروژه ها و بنگاه هأای اقتصأادی در سأال هأای

توزیأأع حقأأوق و مسأأئولیتهأأای اعضأأای شأأرکتهأأا را

اخیأأر بأأه یکأأی از چأأالشهأأای اصأألی توسأأعۀ بخأأش

مشأأخص مأأیکنأأد؛ اعضأأایی ماننأأد مأأدیران ،کارکنأأان،

خصوصی و درنتیجه به مانعی برای شتاب رشد اقتصأادی

سهامداران و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی کأه از

کشور تبدیل شده است .این امر به ویژه در شرایط کنونی

فعالیأأتهأأای شأأرکت تأأأثیر مأأیگیرنأأد و بأأر آنهأأا اثأأر

که بنگاه های اقتصادی با شرایط رکودی و بیشتر بانک ها

می گذارند .این نظام ،قانون ها و رویأه هأایی بأرای تعیأین

با مشکل تأمین نقدینگی روبه رو هستند ،بأیش ازپأیش بأه

فرایندهای تصمیم گیری در شرکت مانند هدف گأذاری،

مشکالت واحدهای تولیدی و بنگاه ها افزوده است؛ زیرا

تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحأی سیسأتم هأای

مسئلۀ تأمین مالی بنگاه ها از ضرورت هأا و پأیش نیازهأای

کنترلی را معین میکند و با راههایی کأه تأأمینکننأدگان

اصلی و اساسی افزایش تولید ملی است؛ درواقأع ،بأدون

منابع مالی برای اطمینان از بازگشت سرمایه شأان بأه کأار

تجهیز بنگاه های اقتصأادی بأه منأابع کأافی ،نبایأد انتظأار

میبندند ،ارتباط تنگاتنگی دارد  .7سازوکار حاکمیأت

داشت توانایی کأافی برایأب افأزایش تولیأد ملأی وجأود

شرکتی سبب کم شدن مشکالت نمایندگی در شرکت ها

داشته باشد.

می شود .کیفیت ایأن سأازوکارها نسأبی و از شأرکتی بأه

بأأرای تأأأمین مأأالی شأأرکتهأأا ،روشهأأا و ابزارهأأای

شرکت دیگر متفاوت است  .20با توجه به اینکه فر

گوناگونی وجود دارد که هرکدام ویژگی های مربوط به

می شود کیفیت حاکمیت شرکتی در همۀ مراحأل ایجأاد

خود را دارد؛ این ابزارها و روش ها نسبت به نیازها ،تأوان

ارزش در شرکت وجود دارد و یکی از روشهای ایجأاد

مأأأالی ،شأأأرایط اقتصأأأادی و تنأأأو رفتأأأار مأأأردم در

ارزش ،کسب منابع مالی و کاهش هزینه های تأمین مأالی

سرمایه گذاری و روبه روشدن بأا خطأر ،تبیأین و بأه کأار

است ،به نظر می رسد کیفیت حاکمیت شرکتی بر تأأمین

گرفته می شود  .73ازجمله روش های تأمین مالی ،بازار

مالی در شرکت ها مؤثر است .حسابرسی ،نأوعی نظأارت

سرمایه ،وام های بانکی و اوراق قرضه است؛ ولی با توجه

در شرکتها برای عدمتقارن اطالعأاتی و کنتأرل آزادی

به اینکه بازار سهام در ایران با رکود روبه رو شده است و

عمأأل مأأدیران در گزارشأأگری مأأالی اسأأت؛ بنأأابراین،

چهارچوب الزم برای انتشار اوراق قرضأه وجأود نأدارد،

کیفیأأت حسابرسأأی صأأورتهأأای مأأالی ،از مهأأمتأأرین

شأأأرکتهأأأا بأأأه روشهأأأای دیگأأأری روی آوردهانأأأد.

ابزارهای به دسأت آوردن اطمینأان از شأفافیت اطالعأات

رایأأجتأأرین منأأابع تأأأمین مأأالی از منأأابع خأأار از بنگأأاه

مالی شرکتها به شمار میرود و موجب افزایش قأدرت

گأأرفتن از بازارهأأای

پیشبینی اطالعات حسابداری ماننأد نسأبتهأای مأالی و

عبأأارتانأأد از :وام بأأانکی ،قأأر

غیررسأأمی ،اسأأتفاده از منأأابع اختصأأا یافتأأه در قالأأب

سود هر سهم میشود .70
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در سأأالهأأای اخیأأر پژوهشأأگران ،مطالعأأات نظأأری

اهمیأأت روش تأأأمین مأأالی مأأیشأأود؛ بنأأابراین ،انتخأأاب

زیادی دربأارۀ موضأو تأأمین مأالی و هزینأه هأای آن و

مناسأأبتأأرین شأأیوۀ تأأأمین مأأالی بأأه شأأناخت بازارهأأای

روشهأأای تأأأمین مأأالی درون مؤسسأأههأأا ،تعأأاونیهأأا و

سرمایه بستگی دارد .با در

بازارهای سأرمایه و کسأب

صنعت ها به طور جداگانه انجام داده اند؛ اما ازنظر بررسی

آگاهی الزم از این بازارها ،منابع مالی مورد نیاز تأدار

آماری و الگوسأازی اقتصأادی بأر موضأو تأأمین مأالی

دیده میشود .بهترین ابزار تأمین مالی با توجه بأه شأرایط

ازطریق وام بانکی و ارتبأاط آن بأا حاکمیأت شأرکتی و

داخلی شرکت و منبع تأمین کنندۀ مالی متفأاوت اسأت و

کیفیت حسابرسی در حوزۀ صنعت ،معدن ،حمل و نقأل و

انتخأأاب آن بأأا درنظرگأأرفتن ایأأن شأأرایط و معیارهأأا

بازرگانی ،پژوهشی انجام نشأده اسأت؛ بنأابراین ،در ایأن

امکان پذیر است .معیارهای انتخأاب مناسأب تأرین روش

مطالعه تأثیر حاکمیأت شأرکتی و کیفیأت حسابرسأی بأر

تأمین مالی به  9دستۀ معیارها و شأرایط داخلأی شأرکت،

تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت های خصوصأی

معیارهأأای منبأأع تأأأمینکننأأدۀ مأأالی و عامأألهأأای کأأالن

در چهار حوزۀ ذکرشده و رابطۀ بأین آنهأا بررسأی شأده

اقتصأأادی  -سیاسأأی تقسأأیم مأأیشأأود  .21فاکتورهأأای

است .اهداف این پژوهش شامل ارزیأابی اثأر حاکمیأت

اصلی تعیین کنندۀ منبع تأمین مالی مناسب شامل ریسک،

شأأرکتی بأأر تأأأمین مأأالی بأأا اسأأتفاده از وام بأأانکی در

بازده ،میأزان تأأمین مأالی و افأق زمأانی سأرمایه گأذاری

شرکت های خصوصی منتخب در حوزۀ صنعت ،معأدن،

است .هریک از منابع تأمین مالی ،میزان ریسأک پأذیری

حمل ونقل و بازرگانی و ارزیابی اثر کیفیت حسابرسی بر

خا

خأود را دارد .بأازده مأورد انتظأار (سأود یأا بهأرۀ

تأأأمین مأأالی بأأا اسأأتفاده از وام بأأانکی در شأأرکتهأأای

دریافتی) آنها نیأز بأر ایأن اسأاس متفأاوت اسأت .حجأم

خصوصی منتخأب در ایأن حأوزه هاسأت؛ بنأابراین ،ایأن

تأمین مالی نیز عامل مهمی است؛ زیرا برخی منابع تأأمین

مطالعه با مطرح کردن عوامل مؤثر بر تأمین مالی ازطریأق

مالی در میزان تأمین مالی کأه قأادر بأه انجأام آن اسأت،

وام بانکی به ویژه در حوزۀ صنعت ،معدن ،حمأل ونقأل و

محدودیت دارد .افق زمانی سرمایه گأذاری ،عامأل مهأم

بازرگانی ،راهکارهأایی بأرای فأراهمکأردن تأأمین مأالی

دیگری بأه شأمار مأی رود؛ زیأرا هأی منبأع تأأمین مأالی

ازطریق وام بأانکی و کأاهش موانأع تأأمین مأالی بأا ایأن

نمأأیخواهأأد تأأا ابأأد منأأابع خأأود را درگیأأر یأأک پأأروژۀ

روش پیشنهاد میکند.

سرمایه گذاری کند؛ اما منابع تأمین مالی ازنظر میزان افأق
زمانی که برای سرمایه گذاری خود در نظر می گیرند ،بأا
یکدیگر متفاوت اند  .1معیارها و شرایط داخل شرکت

مبانی نظری.
ازجمله تصمیم هایی که مدیران بنگاه های خصوصأی

یا پروژه هایی کأه توانأایی تأأمین مأالی دارد نیأز عبأارت

بأأأرای بیشأأأترکردن ثأأأروت سأأأهامداران مأأأیگیرنأأأد،

است از :سازوکار تقسأیم سأود ابأزار مأالی ،محأدودیت

تصمیم های مربوط به تأأمین مأالی اسأت .چرخأۀ تولیأد،

استفاده از وجوه ابزار مالی ،ساختار بهینۀ سأرمایه ،هزینأۀ

توسأأعه و پیشأأرفت شأأرکتهأأای سأأهامی بأأا منأأابع مأأالی

فرایند تأمین مالی ،وضأعیت اعتبأاری شأرکت و ریسأک

مناسأأب بأأه حرکأأت درمأأیآیأأد .بأأرای اجأأرا و تکمیأأل

مرتبط با ابزار مالی  .21در بعد عوامل کالن اقتصادی ـ

پروژه های صأنعتی و اجرایأی ،الزم اسأت منأابع سأرمایۀ

سیاسی نیز مواردی همچأون سیاسأت هأای مأالی دولأت،

دیأده شأود و همأین امأر سأبب

سیاست های پولی بانک مرکأزی ،سیاسأت هأای نظأارتی

مناسب ،تهیأه و تأدار
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سازمان بورس و وجود محدودیت های شرعی و قأانونی،

هیئت مدیره ،درصد اعضای غیرموظأ ،،مالکیأت مأدیر

از عوامل اثرگذار بر روش تأمین مالی است کأه مأدیران

عامأأل) ،سأأن شأأرکت وکیفیأأت حسابرسأأی ،متغیرهأأای

برای انتخاب و تصمیم گیری باید به آنها توجه کنند .1

مستقل و اندازۀ شرکت ،اندازۀ وام های قبلی ،هزینأۀ وام،

مأأوارد ارائأأهشأأده در سأأه سأأط ذکرشأأده ،مهأأمتأأرین

سود شرکت و بازده دارایأی ،متغیرهأای کنترلأی در ایأن

طبقه بندی از معیارهایی است که به مدیران برای انتخأاب

پژوهش است.
حاکمیأأت شأأرکتی ،فلسأأفه و سأأازوکاری اسأأت کأأه

شیوۀ تأمین مالی مناسب کمک میکند.
کیانی ( )2179معتقد است سهم زیادی از تأمین مالی

تسهیل کنندۀ خلق ارزش برای سهامداران و وام دهندگان

شرکت ها با استفاده از وام بأانکی دریافأت مأی شأود .در

به شرکت ازطریق مأدیریت امأور شأرکت اسأت و ایأن

سال  7930تقریباً  11درصأد از منأابع مأالی را تسأهیالت

اطمینان را ایجاد میکند که منأافع فأردی و جمعأی همأۀ

بانکی تأمین کرده اسأت .در ایأن سأال حأدود  9درصأد

سهامداران ،وامدهنأدگان و قأر

دهنأدگان بأه شأرکت

اوراق بهأأادار بأأا درآمأأد ثابأأت 1 ،درصأأد بأأا سأأهام و

حفظ شود .اصأول حاکمیأت شأرکتی مقتأدر ،زیربنأایی

 71درصد با بودجۀ عمرانی دولأت بأوده اسأت .در سأال

است که اطمینان سرمایه گذاران و قر

دهندگان بأر آن

 ،7932تسهیالت بأانکی رشأد داشأته و از  11درصأد بأه

استوار می شود .این نظام که قانون ها و رویههایی را برای

 39درصد رسأیده اسأت .اوراق بهأادار بأا درآمأد ثابأت

تعیأأین فراینأأدهای تصأأمیمگیأأری در شأأرکت (شأأامل

از  9درصأأد بأأه

هدف گأذاری ،تعیأین ابزارهأای رسأیدن بأه هأدف هأا و

 2درصد کاهش و سهام ،از  1درصد به  1درصد افزایش

طراحی سیستم های کنترلی) معین می کند ،با راه هایی که

ترشأدن نقأش بأازار

تأأأمینکننأأدگان منأأابع مأأالی بأأرای اطمینأأان از بازگشأأت

سهام را نشان می دهد 22؛ بنابراین ،ایأن نتیجأه حاصأل

سرمایه شان به کار می بندند ،ارتباط تنگاتنگی دارد .برای

می شود که تأمین مالی ازطریق وام بانکی بیشأترین سأهم

محاسبۀ حاکمیأت شأرکتی ،معیارهأای متفأاوتی ازجملأه

را در تأمین مالی بنگاه ها دارد و مطالعأۀ عوامأل مأؤثر بأر

اندازۀ هیئت مأدیره ،مالکیأت مأدیرعامل ،سأن شأرکت،

آن مهم است .این نو از تأمین مالی به عوامل درون زا و

اندازۀ شرکت ،درصد اعضای هیئأت مأدیره ،سأهامداران

برون زا بستگی دارد .عوامل برون زا با سیاست های دولت

کنترلأأی و سأأهامداران نهأأادی وجأأود دارد کأأه در ایأأن

و وضعیت اقتصادی کشور در ارتباط است که خأار از

مطالعه بأرای محاسأبۀ حاکمیأت شأرکتی ،شأاخص هأای

کنترل شرکت و مأدیر آن اسأت .عوامأل درون زا شأامل

اندازۀ هیئت مأدیره ،مالکیأت مأدیرعامل ،سأن شأرکت،

مواردی مانند حاکمیت شأرکتی ،سأن شأرکت ،انأدازه،

انأدازۀ شأأرکت ،درصأد اعضأأای هیئأأتمأدیره ،بأأهمنزلأأۀ

انأأدازۀ وامهأأای قبلأأی ،هزینأأۀ وام ،کیفیأأت سأأود،کیفیت

شاخص های اصلی در نظر گرفته شأده اسأت .حاکمیأت

گزارشگری مالی و سایر مأوارد اسأت .ایأن پأژوهش بأا

شأأرکتی مطلأأوب ممکأأن اسأأت بأأر تصأأمیمگیأأریهأأای

هدف بررسی تأثیر معیارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت

راهبأأردی تأأأثیر بگأأذارد؛ بأأرای مثأأال تصأأمیمهأأایی کأأه

حسابرسی بر تأمین مالی ازطریأق وام بأانکی انجأام شأده

هیئت مدیره میگیأرد ماننأد تأأمین مأالی بأرونسأازمانی،

است؛ بدین منظور ،عوامل درون زای مؤثر بر تأمین مأالی

نو  ،میزان و سررسأید آن  .71هأر شأرکت سأهامی را

ازطریأأق وام بأأانکی شأأامل حاکمیأأت شأأرکتی (انأأدازۀ

صاحبان سهام اداره مأی کننأد کأه قأانون ،عنأوان مجمأع

ماننأأد اوراق مشأأارکت ،انأأوا صأأکو
یافته است کأه تأا حأدودی پررنأ
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عمأأأومی بأأأه آنأأأان داده اسأأأت .هریأأأک از اعضأأأای

و منفی بین اندازۀ شرکت و تصمیم های سأرمایه گأذاری

هیئت مدیره ،نمایندۀ سهامدارند؛ یعنی ازطأرف سأهامدار

وجأأود دارد .تاکأأانوری )2171( 9معتقأأد اسأأت رابطأأۀ

نماینأأدگی دارنأأد در امأأور جأأاری شأأرکت اقأأدام کننأأد.

معنادار مثبأت بأین مالکیأت مأدیرعامل و شأکاف بأازده

هأأأارفورد 7و همکأأأاران ( )2111بأأأا بررسأأأی نقأأأأش

اوراق قرضأأۀ موردانتظأأار دارنأأدگان ایأأن اوراق وجأأود

هیئت مدیره در تصمیم های تأمین مأالی بأه ویأژه انتخأاب

دارد .ضرایب برآوردشده دربارۀ هیئت مدیرۀ خأارجی و

بدهی کوتاه مدت ،دریافتند هیئت مدیرۀ قوی تر ،شأرکت

انأأدازۀ هیئأأتمأأدیره بأأهدلیأأل هأأمخطأأی بأأین متغیرهأأای

بأأدهی

حاکمیت ،آمار معناداری نبود .همچنین دربأارۀ سررسأید

کوتأأاهمأأدت بیشأأتری جأأذب کنأأد .پأأژوهش آنهأأا نشأأان

بدهی ازنظر آماری رابطه ،معنادار است و نشان مأی دهأد

می دهد هیئت مأدیره قأدرت تنظأیم سیاسأت هأای تأأمین

اوراق قرضأأه بأأا سررسأأیدهای طأأوالنیتأأر ،میأأزان بهأأرۀ

مالی را دارد و ترکیب هیئأت مأدیره بأر سررسأید بأدهی

باالتری دارد .در بررسأی هأای وی 1و همکأاران ()2177

اثرگأأأأذار اسأأأأت؛ امأأأأا نظأأأأارت اثأأأأربخش ،وظیفأأأأۀ

این نتیجه به دست آمد که یکی بودن وظیفۀ مدیرعامل و

چالش برانگیزی برای هیئت مدیره است .تأأثیر جنبأههأای

رئیس هیئت مدیره در نقأش یکأی از متغیرهأای اطمینأان

مختل ،هیئت مأدیره ممکأن اسأت در محأیط حاکمیأت

بیش از حد ،سبب ساختار سررسأید بأدهی ضأعی ،تأری

شرکتی متفأاوت باشأد؛ بأه عبأارتی برخأی از جنبأه هأای

شده است .راب و رابینسون )2113( 9نشان دادنأد تأأمین

هیئتمدیره ،نظارتی اثربخشتر نسبت بأه دیگأر جنبأههأا

مالی در شرکت های تازه تأسیس با وام بانکی ،هفت برابر

فراهم کند .به عالوه برخی جنبه ها ممکن است بر نظارت

بیشأأتر از سأأایر روشهأأای تأأأمین مأأالی اسأأت .همچنأأین

بر اهرم (تأمین مالی) و سررسید بدهی تأثیر داشته باشد و

میانگین شرکت هایی کأه بأا منأابع بأرون سأازمانی تأأمین

برخأأی جنبأأههأأا بأأیتأأأثیر باشأأد .حتأأی ممکأأن اسأأت در

مالی کرده اند ،دو برابأر بیشأتر از میأانگین شأرکت هأایی

را مجبأأور مأأیکنأأد بأأدهی و بأأهطأأور خأأا

فرهن

تجاری خاصی ،تأثیر هیئت مدیره بر انتخاب نو

است که با منأابع درون سأازمانی تأأمین مأالی کأرده انأد.

تأمین مالی و سررسأید بأدهی متفأاوت باشأد؛ ازایأن رو،

فداییواحأد و مأایلی ( )2171بأا بررسأی اولویأت بنأدی

هأأدف ایأأن پأأژوهش آزمأأون تجربأأی ویژگأأیهأأای

عوامل مؤثر بر تأمین مأالی در ایأران بأا اسأتفاده از روش

هیئت مدیره در نقش ابزار حاکمیت شرکتی اثأربخش بأر

تحلیأأل سلسأألهمراتبأأی ( ،)AHPدریافتنأأد عوامأأل کلأأی

انتخاب نو تأمین مالی توسط شرکت در محیط تجأاری

مرتبط با منبعی که قرار است تأمین مالی شود ،بأا داشأتن

ایران است؛ بدین منظور ،ویژگی های هیئت مدیره شأامل

وزن  ،1/939اولویأأت نخسأأت را کسأأب کأأرده اسأأت و

درصأأأد اعضأأأای غیرموظأأأ ،هیئأأأتمأأأدیره و انأأأدازۀ

عوامل مرتبط با منبعی که تأمین مالی مأی کنأد و عوامأل

هیئت مدیره و نیأز مالکیأت مأدیرعامل شأرکت بأه منزلأۀ

کأأالن اقتصأأادی بأأهترتیأأب بأأا وزن  1/270و  1/733در

یکی دیگر از ویژگی هأای حاکمیأت شأرکتی بأر تأأمین

اولویت های بعدی قرار دارد .عوامل مرتبط با منبعأی کأه

مالی بررسی میشود .کالسأن و فلأور )2179( 2دریافتنأد

قرار است تأمین مالی شود ،از مؤثرترین عوامل بر تأأمین

رابطۀ معنادار مثبت بین انأدازۀ شأرکت (دارایأی هأای در

مالی شرکت ها یا پروژه ها در ایران است؛ یعنأی شأرکت

محل شرکت) و تأمین مالی وجود دارد و رابطأۀ معنأادار
1. Harford
2. Clausen & Flor

3. Takanori
4. Wei
5. Robb & Robinson
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باید در انتخاب روش تأمین مالی به ویژگی هأای درونأی

بدهی دارد .سینایی و رضاییان ( )2119تأثیر ویژگی هأای

خود توجه کند .بین عوامل مرتبط با منبعی که قرار است

شرکت ها بر سرمایه (اهرم مالی) را بررسی کردند .نتأایج

تأمین مالی شود ،سأازوکار تقسأیم سأود و هزینأۀ فراینأد

حاصل از پژوهش آنها نشان مأی دهأد انأدازۀ شأرکت از

تأمین مالی ،بیشترین تأثیر را بأر تأأمین مأالی ایأران دارد.

مهأأمتأأرین عوامأأل تأثیرگأأذار بأأر تعأأدیل یأأا انتخأأاب

مأأرادی و بأأاقری ( )2171بأأا بررسأأی تأأأمین مأأالی رشأأد

تصأأمیمهأأای تأأأمین مأأالی محسأأوب مأأیشأأود .همچنأأین

شأأرکت از منأأابع داخلأأی بأأا درنظرگأأرفتن چرخأأۀ عمأأر

سودآوربودن شرکت ،ساختار مالکیأت متفأاوت و تغییأر

شأأرکت بأأا اسأأتفاده از الگأأوی رگرسأأیون چنأأدمتغیره و

عوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی شرکتها مانند سهام شأناور

تجزیه وتحلیل داده های تابلویی ،دریافتند منبع تأمین مالی

آزاد و سأأود سأأهام ،از دیگأأر عوامأأل مأأؤثر بأأر انتخأأاب

داخلی ،از منابع اصلی تأأمین مأالی رشأد شأرکت اسأت.

شیوههای تأمین مالی است.

یافته های آنها نشان می دهأد چرخأۀ عمأر شأرکت هأا بأر

یکی از آثار منفی جدایی مالکیت از مدیریت ،نبودن

رابطۀ بین سودآوری و رشد تأثیر دارد و تأثیر سودآوری

تقأأارن اطالعأأاتی بأأین مأأدیران و سأأرمایهگأأذاران اسأأت.

گذشأأته بأأر رشأأد شأأرکت در دورۀ بلأأو  ،بأأیش از سأأایر

نبودن تقارن اطالعاتی ازطریق اطالعات معتبأر و شأفاف

مرحله های چرخۀ عمر شأرکت اسأت .پأژوهش طیبأی و

کأأاهش داده مأأیشأأود 70؛ بنأأابراین ،بایأأد ریسأأک

همکاران ( )2171نشان داد عوامل ساختاری ماننأد سأن،

موردانتظأأار سأأرمایهگأأذاران نیأأز کأأاهش یابأأد .71

انأأدازه ،سأأودآوری ،رشأأد و سأأاختار دارایأأی بأأر میأأزان

فرانسیس 7و همکاران ( )2119دریافتند یکأی از راه هأای

استفاده از سهام سازمان بورس (در نقأش شأاخص بأازار

کأأأاهش ریسأأأک سأأأرمایهگأأأذاران ،افأأأزایش کیفیأأأت

سأأرمایه) بأأرای تأأأمین مأأالی بنگأأاههأأای منتخأأب اسأأتان

حسابرسی است .افزایش کیفیت افشا ،شفافیت اطالعأات

اصفهان اثر معناداری دارد .حاجی ها و اخالقی ( )2179با

مالی شرکتها را بهبود میدهد و بأه سأرمایهگأذاران در

بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر ساختار سررسأید

ارزیابی بهتر عملکرد شرکت کمک می کند .حسابرسأان

بدهی شرکت ،دریافتند در سط کأل نمونأه و در سأط

بأأا ایفأأای وظیفأأۀ اعتبأأاردهی بأأه صأأورتهأأای مأأالی ،بأأه

صنعت های خأودرویی ،سأیمان ،گأ و دارویأی ،انأدازۀ

سرمایه گذاران کمک می کنند از منصفانه بودن اطالعات

هیئتمدیره بر ساختار سررسید بدهی تأثیرگأذار اسأت و

منأأدر در صأأورتهأأای مأأالی و توانأأایی اتکأأای آنهأأا

این رابطه نیز مثبت است .همچنأین رابطأۀ معنأادار منفأی

اطمینأأان حاصأأل کننأأد؛ بنأأابراین ،سأأرمایهگأأذاران و

بین درصأد اعضأای غیرموظأ ،هیئأت مأدیره و سأاختار

تأمین کنندگان منابع مالی ،به استقالل حسابرس و کیفیت

سررسید بدهی در سط کل نمونه وجود دارد .احمدپور

کأأار حسابرسأأی توجأأه مأأیکننأأد؛ ایأأن دو عامأأل ،نقأأش

و همکأاران ( )2177نیأز نشأان دادنأد کیفیأت حاکمیأأت

کلیدی در تهیۀ گزارش حسابرسی دارند  .9یافتأه هأای

شأأرکتی (ازطریأأأق تأأأأثیر نظأأارت حاصأأأل از حضأأأور

مطالعأأات متعأأدد نشأأان مأأیدهأأد کیفیأأت حسابرسأأی بأأا

سهامداران نهایی عمده) بر هزینۀ بدهی شرکت هأا مأؤثر

تصمیم های سرمایه گذاران ،تأمینکنندگان منأابع مأالی و

اسأأت .همچنأأین اسأأتفاده از حسابرسأأان مشأأهور بأأا کأأار

سایر فعأاالن بأازار سأرمایه در ارتبأاط اسأت .طبأق بیانیأۀ

باکیفیت ،موجب کاهش هزینۀ بأدهی شأرکت هأا نشأده

مفهأأأومهأأأای بنیأأأادی حسابرسأأأی ( ،)7303حسابرسأأأی

است؛ بلکه این موضو رابطۀ مستقیم و معنادار بأا هزینأۀ
1. Francis
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فراینأأدی سأأازمانیافتأأه بأأرای جمأأعآوری و ارزیأأابی

بر تصمیم های مأالی شأرکت هأای مأدنظر و نیأز سأاختار

بی طرفانۀ شواهد دربارۀ ادعاهای مربوط بأه فعالیأت هأا و

سرمایۀ آنها میکاهد.

وقایع اقتصادی است .برای تعیین میزان انطباق این ادعاها
بأأا معیارهأأای از پأأیش تعیأأینشأأده و گأأزارش نتأأایج بأأه
اشأأخا

روش پژوهش.

ذینفأأع ،تعریأأ،هأأای گونأأاگونی از کیفیأأت

جامعۀ آماری پژوهش شامل شرکتهأای خصوصأی

حسابرسأأی شأأده اسأأت .دی آنجلأأو )7337( 7تعریفأأی

در حوزۀ صنعت ،معدن ،بازرگأانی و حمألونقأل اسأت.

متداول از کیفیت حسابرسی ارائه کرده است .او کیفیأت

روش نمونه برداری ،مبتنی بر روش حأذف سیسأتماتیک

حسابرسی را چنین تعری ،مأی کنأد :ارزیأابی (اسأتنباط)

اسأأت؛ بأأه ایأأن صأأورت کأأه نمونأأۀ انتخأأابی شأأامل

بازار از احتمال اینکه حسابرس ،موارد تحری ،های مهأم

شرکت هایی است که سال مالی آنها به  23اسأفندماه هأر

در صورت های مالی یا سیسأتم حسأابداری صأاحبکار را

سال منتهی باشد و طی بازۀ زمأانی پأژوهش ،سأال مأالی

کش ،کند و این تحریأ ،هأا را گأزارش کنأد .احتمأال

خود را تغییر نداده باشند .اطالعأات موردنیأاز نیأز شأامل

اینکه حسابرس موارد تحری ،های مهم را کشأ ،کنأد،

صأأورتهأأای مأأالی و یادداشأأتهأأای همأأراه آنهأأا بأأرای

بأأه شایسأأتگی او و احتمأأال اینکأأه مأأوارد تحریأأ،هأأای

استخرا دادهها در قلمرو پژوهش ،در دسترس باشأد .بأا

بااهمیأأت کشأأ،شأأده را گأأزارش کنأأد ،بأأه اسأأتقاللش

درنظرگرفتن شرایط فوق در مجمو  79شرکت طی 77

بسأأتگی دارد .از آنجأأا کأأه هأأدف از حسابرسأأی ایجأأاد

سال و به عبارتی  709سال  -شرکت برای نمونه انتخأاب

اطمینأأان نسأأبت بأأه صأأورتهأأای مأأالی اسأأت ،کیفیأأت

شدند.

حسابرسی ،احتمال این است که صورتهای مالی شأامل

در این پژوهش از الگوی رگرسیون چنأدمتغیرۀ زیأر

کژنمایی بااهمیتی نباشد؛ درواقع ،ایأن تعریأ ،بأر نتأایج

(برگرفتأأه از الگأأوی مطالعأأۀ تاکأأانوری )2171 ،بأأرای

حسابرسأأی تأکیأأد مأأیکنأأد؛ یعنأأی توانأأایی اطمینأأان بأأه

بررسی تأثیر حاکمیت شأرکتی و کیفیأت حسابرسأی بأر

صورت های مالی حسابرسی شأده ،کیفیأت حسابرسأی را

تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت های خصوصأی

منعکس می کند؛ بنابراین ،حسابرسی صأورت هأای مأالی

چهأأار حأأوزۀ صأأنعت ،معأأدن ،حمأألونقأأل و بازرگأأانی،

از مهمترین ابزارهای بهدستآوردن اطمینأان از شأفافیت

ضمن کنترل اثر سایر عوامل مؤثر بر ایأن رابطأه اسأتفاده

اطالعات مأالی شأرکت هأا بأه شأمار مأی رود و موجأب

شده است:

افأأزایش قأأدرت پأأیشبینأأی اطالعأأات حسأأابداری ماننأأد

Fi,t=β0+β1BSizei,t+β2NEDi,t+β3CEOi,t+β4AG
Ei,t+β5FSizei,t+β6LSizei,t+β7CLi,t+β8BENi,t+β9
BigAi,t+β10ROAi,t+εi,t

همکاران ( )2113رابطۀ بین کیفیت و شهرت حسابرسأان

()7

نسبت های مالی و سود هر سهم می شأود  .0چانأ

2و

با تصمیم های مالی را بررسی کردند و الگأو و شأواهدی
ارائأأه کردنأأد کأأه نشأأان مأأیدهأأد کیفیأأت و شأأهرت
حسابرسان بر تصمیمهأای مأالی شأرکتهأا تأأثیر دارد و
نشان دادند کیفیت باالی حسابرسی از تأثیر شرایط بأازار
1. De Angelo
2. Chang

که در آن  Fi,tتأمین مالی شرکت در سال  tبا استفاده
از وام بأأانکی BSizei,t ،انأأدازۀ هیئأأتمأأدیرۀ شأأرکت در
سال  NEDi,t ،tدرصد اعضأای غیرموظأ ،هیئأت مأدیرۀ
شرکت در سال  CEOi,t ،tمالکیت مدیرعامل شرکت در
سال  AGEi,t ،tسن شأرکت در سأال  BigAi,t ،tکیفیأت
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حسابرسأی شأرکت در سأأال  FSizei,t ،tانأدازۀ شأأرکت،

هیئتمدیره باید به گونهای تعیین شود که نسأبت بأه ایأن

 LSizei,tاندازۀ وام های قبلأی شأرکت CLi,t ،هزینأۀ وام،

موضو اطمینان خاطر ایجاد شود که اعضای کافی برای

 BENi,tسود شأرکت ROAi,t ،بأازده دارایأی و  εi,tجأز

پاسخ گأویی بأه وظأای ،هیئأت مأدیره و انجأام وظأای،

اخالل الگوست.

مختل ،هیئت مأدیره وجأود دارد .شأواهد تجربأی نشأان

با توجه بأه الگأوی ارائأه شأده در ایأن مطالعأه ،بأرای

می دهد هی اتفاق نظری دربارۀ اندازۀ بهینۀ هیئت مأدیره

تبیأین تأأأثیر حاکمیأأت شأأرکتی و کیفیأأت حسابرسأأی بأأر

وجود ندارد .گرین )2119( 7معتقد است تعأداد اعضأای

تأأأمین مأأالی ازطریأأق وام بأأانکی ،از الگأأوی رگرسأأیون

هیئت مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر

چندمتغیره در قالب الگوی داده های تابلویی استفاده شده

دربأأارۀ مسأأئلههأأا و مشأأکلهأأای شأأرکت مهیأأا شأأود.

اسأأت .متغیرهأأای ایأأن پأأژوهش بأأه ایأأن روش محاسأأبه

هیئت مدیره هأای بأزر

تأر ،قأدرت کمتأری دارنأد .در

شدهانأد :متغیأر وابسأته ،تأأمین مأالی اسأت؛ تأأمین مأالی

اینگونه هیئت مدیره ها ،توافق و اجما دربأارۀ موضأوعی

فراینأأأدی اسأأأت کأأأه در آن مأأأدیران شأأأرکت بأأأرای

خا

بسیار دشوار است .گودستین 2و همکاران ()7331

فراهم کردن منابع مأالی الزم بأرای شأرکت یأا پأروژه بأا

دریافتهاند هیئتمدیرههای کوچکتر (بین  1تا  0عضو)،

اسأتفاده از ابزارهأای تأأمین مأأالی ،اقأدام بأه جمأأعآوری

مؤثرترند؛ زیرا به دلیل کوچک بودن ،قادرند تصمیمهأای

منأأابع مأأالی مأأیکننأأد .جهانخأأانی و پارسأأاییان ()7339

راهبردی به موقع بگیرند .حضأور مأدیران غیرموظأ ،در

می گویند تأمین مالی عبأارت از مأدیریت منأابع سأرمایه

هیئأأتمأأدیرۀ شأأرکت ،سأأن

بنأأای حاکمیأأت شأأرکتی

است .هدف اصلی ،انتخاب ترکیبی از منأابع مأالی اسأت

امروزی است ] [73و به بازار این عالمت را می دهأد کأه

کأأه هزینأأۀ سأأرمایه را حأأداقل و ارزش شأأرکت را بأأرای

شرکت و مدیران اجرایی و موظ ،،به طور مأؤثر کنتأرل

( )7339بیان کأرد

و نظارت می شوند که این امأر مسأئلۀ نماینأدگی را حأل

شرکت راه های مختلفی را بأرای تأأمین مأالی در اختیأار

می کند .پفیفأر و ساالنسأیک )7313( 9معتقدنأد مأدیران

دارد که ازنظر زمان سررسید به تأمین مالی کوتأاه مأدت،

غیراجرایی هیئت مدیره ،نقش محوری در ارتقای ظرفیت

میان مدت و بلندمدت و ازلحأا محأل تأأمین منأابع ،بأه

و توانایی شرکت بهدلیل رویکرد برونسازمانی خود ایفأا

منابع داخلی و خارجی تقسأیم مأی شأود .در ایأن مطالعأه

می کنند .این امر ،سبب کأاهش ابهأام دربأارۀ شأرکت و

متغیر تأمین مالی ازطریق ماندۀ وام بأانکی در پایأان سأال

افزایش توان شرکت برای باالبردن وجوه خود می شأود.

مالی طبق صورت های مالی سأنجیده مأی شأود .از چهأار

بأأاالبردن تأأوان وجأأوه شأأرکت ،اعتبأأار شأأرکت را نأأزد

متغیر حاکمیت شرکتی شامل اندازۀ هیئت مدیره ،درصأد

تأمین کنندگان مالی باال می بأرد و توانأایی گأرفتن منأابع

اعضأأای غیرموظأأ ،هیئأأتمأأدیره ،مالکیأأت مأأدیرعامل

مالی برای شرکت را افزایش مأی دهأد .در ایأن پأژوهش

شرکت و سن شرکت و نیز از متغیأر کیفیأت حسابرسأی

همانند پژوهش های حسن و بأو  ،)2113( 1گأادفرد 9و

بأأهمنزلأأۀ متغیرهأأای مسأأتقل اسأأتفاده شأأده اسأأت .انأأدازۀ

همکأأاران ( )2113و ایأأزدینیأأا و رسأأاییان ( ،)2171ایأأن

سرمایه گذاری حداکثر کند .شباهن

هیئت مدیره که با تعأداد اعضأای آن سأنجیده مأی شأود،
عنصأأری مهأأم در ویژگأأیهأأای هیئأأتمأأدیره اسأأت.
حساس یگانه ( )2113معتقأد اسأت تعأداد بهینأۀ اعضأای

1. Green
2. Goodstein
3. Pfeffer & Salancick
4. Hassan & Butt
5. Godfred
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متغیر از درصد نسبت اعضای غیرموظ ،هیئت مأدیره بأه

حسابرسی دربرابر دیگر مؤسسه ها) به منزلۀ شاخصی برای

7

سنجش کیفیت حسابرسی اسأتفاده کأرده اسأت .در ایأن

( )2110رابطأأۀ برخأأی مؤلفأأههأأای سأأاختار سأأرمایه را بأأا

پأأژوهش کیفیأأت حسابرسأأی براسأأاس انأأدازۀ مؤسسأأۀ

نسبت بدهی مطالعه کردند و نشان دادند نسبت بأدهی بأا

حسابرسی اندازه گیری می شود .برای کنتأرل آثأار سأایر

افزایش سودآوری و سهم مالکیت مأدیریت در شأرکت

عامل های تعیین کنندۀ تأمین مالی ازطریق وام بانکی ،این

کاهش می یابد .همچنین برگر 2و همکاران ( )7331نشان

عامل هأا بأه صأورت متغیرهأای کنتأرل وارد معادلأه شأد.

دادند شأرکت هأا بأا هیئأت مأدیرۀ سأهامدار ،اهأرم مأالی

ازجمله متغیرهای اسأتفاده شأده در ایأن پأژوهش ،انأدازۀ

بیشتری دارند .دنیس و میهأوف )2119( 9نیأز ایأن رابطأۀ

شرکت ،اندازۀ وامهای قبلی ،هزینۀ وامهأای قبلأی ،سأود

مثبأأت را تأییأأد کأأردهانأأد .در ایأأن پأأژوهش هماننأأد

شرکت و بازده دارایی است.

کل اعضأای آن بأه دسأت مأی آیأد .هوانأ

و سأان

پأأژوهشهأأای کومأأار ،)2119( 1رز )2119( 9و نمأأازی و

در این پژوهش همانند پژوهش ایزدی نیأا و رسأاییان

کرمأأانی ( ،)2113مالکیأأت مأأدیریت بأأا درصأأد سأأهامی

( ،)2179برای انأدازه گیأری انأدازۀ شأرکت از لگأاریتم

اندازهگیری میشأود کأه اعضأای خأانوادۀ هیئأتمأدیره

طبیعی مجمو دارایی های شرکت ،اندازۀ وام های قبلأی،

نگهداری میکنند .سأن شأرکت شأامل چرخأۀ عمأر آن

مانده حساب وام های شرکت که طی سأال هأای گذشأته

است (بدو تأسیس تا تاریخ بررسی) و بیشتر شرکت هایی

گرفته شده و در صأورت هأای مأالی شأرکت افشأا شأده

که قدیمیترند (سن باالتری دارند) ،در بازارهای رقأابتی

است ،هزینۀ وام های قبل ،مانأده حسأاب بهأرۀ متعلأق بأه

دوام مأأیآورنأأد و شأأرکتهأأای معتبرتأأری محسأأوب

وام های دریافتی سال هأای گذشأته کأه در صأورت هأای

می شوند .در این پأژوهش هماننأد پأژوهش ایأزدی نیأا و

مالی افشا شده است ،سود شرکت که در صورت سود و

رسأأاییان ( )2179سأأن شأأرکت از تفأأاوت سأأال  tو سأأال

زیان شرکت افشأا شأده اسأت و شأاخص بأازده دارایأی

تأسیس شرکت به دست آمده است .نمأازی و همکأاران

شأأرکت از تقسأأیم سأأود خأأالص بأأه مجمأأو دارایأأیهأأا

( )2177معتقدندکیفیت حسابرسی ،تابع عوامل متعأددی

محاسبه میشود ،استفاده میشود.

چون توانایی حسابرس و اجرای عملیات حرفه ای اسأت.
بسیاری از مطالعأه هأا بأه دلیأل دشأواربودن انأدازه گیأری

یافتهها.

کیفیت واقعی حسابرسی ،برداشت از کیفیأت حسابرسأی

براساس دادههای گأردآوری شأده ،قلمأرو مکأانی و

را آزمون کرده اند .به نظر دی آنجلو ( )7337مؤسسه های

زمانی و ارزیأابی آمأار توصأیفی ،میأانگین متغیأر انأدازۀ

حسابرسی بزر  ،حسابرسی بهتری ارائه می کننأد؛ زیأرا

شرکت برابر با  229/211است که نشأان مأی دهأد بیشأتر

خوش نامی بیشتر و منابع قویتری برای جذب کارمنأدان

داده ها پیرامون این نقطه تمرکأز یافتأه انأد .بأه طأور کلأی

خبره دارند .پأس از او بررسأی هأای متعأددی ،از انأدازۀ

معیارهأأای پراکنأأدگی ،معیارهأأایی بأأرای تعیأأین میأأزان

و بأین المللأی

پراکندگی داده ها از یکدیگر بأا میأزان پراکنأدگی آنهأا

مؤسسه های حسابرسی (مؤسسه های بزر

نسأأأبت بأأأه میأأأانگین اسأأأت .از مهأأأمتأأأرین معیارهأأأای
1. Huang & Song
2 Berger
3. Denis & Mihov
4. Kumar
5. Rose

پراکنأدگی ،انحأأراف معیأار اسأأت .بأین متغیرهأأا ،انأأدازۀ
شرکت بیشترین و انأدازۀ هیئأت مأدیره ،کمتأرین میأزان
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پراکنأأدگی را دارد (بأأهترتیأأب  919/31و )1/312؛ ایأأن

رگرسأیون و آزمأأون  LRاسأأتفاده شأأده اسأأت .همچنأأین

میزان نشان می دهد ایأن دو متغیأر بأه ترتیأب کمتأرین و

ضریب اطمینان در سط  %39در نظر گرفته شأده اسأت.

بیشترین میزان تغییرها را دارند.

در جدول ( ،)7نتایج تخمین الگو ارائه شده است:

بنابراین برای آزمون الگو ،از ضریب تعیین  R2بأرای
ارزیابی نیکویی برازش و آزمون  Fبرای معناداری کلأی
جدول ( )1نتایج تخمین الگو
Fi,t=β0+β1BSizei,t+β2NEDi,t+β3CEOi,t+β4AGEi,t+β5FSizei,t+β6LSizei,t+β7CLi,t+β8BENi,t+β9 BigAi,t+β10ROAi,t+εi,

متغیرها

نماد

ضریب

آماره t

(احتمال |)P>|z

اندازۀ هیئتمدیره

BSizi,t

-9/932

-2/10

1/193

درصد اعضای غیرموظ ،هیئتمدیره

NEDi,t

1/033

2/39

1/119

مالکیت مدیرعامل

CEOi,t

1/937

9/92

1/111

سن شرکت

AGEi,t

1/799

1/01

1/921

اندازۀ شرکت

FSizei,t

1/791

3/70

1/111

اندازۀ وامهای قبلی

LSizei,t

1/122

71/12

1/111

هزینۀ وام

CLi,t

1/120

1/91

1/931

سود شرکت

BENi,t

-1/903

-1/99

1/111

بازده دارایی

ROAi,t

1/129

1/72

1/310

کیفیت حسابرسی

BigAi,t

1/303

1/97

1/071

آمارۀ F

9/93

P-Value

1/1111

مقدار آزمون هاسمن

31/70

P-Value

1/1111

ضریب تعیین

1/3102

آمارۀ LR

999/0

P-Value

1/1111

از آنجا که احتمال آمارۀ  LRکمتر از  1/19محاسأبه

همأأانگونأأه کأأه انتظأأار مأأیرفأأت متغیأأر مسأأتقل انأأدازۀ

شأأده اسأأت و الگأأو ،ناهمسأأانی واریأأانس دارد ،از روش

هیئت مدیره ،رابطأۀ معنأادار و معکأوس بأا متغیأر وابسأته

حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSبرای رفع این مشأکل

(تأأأمین مأأالی ازطریأأق وام بأأانکی) دارد .متغیأأر مسأأتقل

استفاده شده است .همانطور که در جدول ( )7مشأخص

درصد اعضای غیرموظ ،هیئت مأدیره ،رابطأۀ معنأادار و

است ،مطابق با آمارۀ  Fارائهشده ،برآورد الگأوی بأاال بأا

مستقیم و متغیر مستقل مالکیت مدیرعامل ،رابطۀ مثبأت و

احتمال زیر  1/19معنادار است؛ به عبأارتی ،الگأوی بأاال

معنادار با متغیأر وابسأته دارد .براسأاس ایأن مطالأب ایأن

رابطأأۀ معنأأاداری را بأأین نظأأارت مفیأأد هیئأأتمأأدیره و

نتیجه به دست می آید که رابطۀ معنادار بین تأمین مالی از

تأمینمالی ازطریق وام بانکی در شرکتهای عضو نمونأه

طریأأق وام بأأانکی و عامأأل نظأأارت مفیأأد هیئأأتمأأدیره

نشان مأیدهأد .ایأن معنأاداری بأرای رابطأۀ بأین کیفیأت

(حاکمیت شرکتی) وجود دارد؛ این رابطه ازطریق متغیأر

حسابرسی و تأمین مالی ازطریق وام بانکی وجود نأدارد.

انأأدازۀ هیئأأتمأأدیره ،درصأأد اعضأأای غیرموظأأ ،آن و
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مالکیت مدیرعامل اندازهگیری میشود .ایأن یافتأه نشأان

پأأژوهش حاضأأر بأأهدنبأأال تحلیأأل تأأأثیر حاکمیأأت

مأأیدهأأد شأأرکتهأأای بأأا حاکمیأأت شأأرکتی ضأأعی،،

شرکتی و کیفیت حسابرسی بر تأمین مالی ازطریأق وام

مشأأکلهأأای بیشأأتری بأأرای گأأرفتن وام بأأانکی خواهنأأد

بانکی برای در

بهتأر محتأوای تأأمین مأالی و برخأی

داشأأت .از آنجأأا کأأه اعتباردهنأأدگان ،سأأهم کمأأی در

عوامل درون زای مؤثر بر آن در بازارهأای مأالی ایأران

ساختار حاکمیت شأرکتی دارنأد ،بأه شأیوه هأای کنتأرل

بوده است؛ درواقع ،این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ ایأن

داخلی اعمال شده در شرکت توجأه مأی کننأد؛ بنأابراین،

سؤال است که آیأا اعتباردهنأدگان یأا تأأمینکننأدگان

فرضأأیۀ پأأژوهش مبنأأی بأأر وجأأود رابطأأه بأأین حاکمیأأت

سرمایه به کیفیت سازوکار حاکمیت شرکتی و کیفیأت

شرکتی و تأمین مأالی ازطریأق وام بأانکی رد نمأی شأود.

حسابرسی شرکت های متقاضی اعتبار ،توجأه دارنأد یأا

همچنین نتایج نشأان مأی دهأد متغیأر کیفیأت حسابرسأی

خیر .حاکمیأت شأرکتی در ایأن پأژوهش نشأان دهنأدۀ

رابطۀ معناداری با تأمین مالی ازطریأق وام بأانکی نأدارد؛

میأأزان نظأأارت هیئأأت مأأدیره اسأأت؛ بأأدین معنأأا کأأه

حسابرسأأی بأأرای

هیئأأتمأأدیره و اعضأأای آن ایأأن امکأأان را دارنأأد کأأه

انجام حسابرسی صورتهای مالی ،تأأمین مأالی بیشأتری

نظارت و کنترل صحیحی بر فعالیأت مأدیرعامل داشأته

ازطریق وام بانکی بههمراه ندارد .متغیر انأدازۀ شأرکت و

باشند .بدین صورت مدیر عامل می تواند منافع خأود را

انأأدازۀ وامهأأای قبلأأی ،ضأأریب مثبأأت و معنأأادار دارد؛

بر منافع اعتباردهندگان ترجی دهأد .همچنأین نظأارت

تأر و

درست ،به کمأک حسابرسأان امکأانپأذیر مأی شأود و

شرکت هایی که موفق شده اند در سأال هأای گذشأته وام

کیفیت حسابرس بأه انأدازۀ مؤسسأۀ حسابرسأی وابسأته

بانکی بگیرند ،بیشتر برای گأرفتن وام از بانأک هأا موفأق

اسأأت .ایأأن دو مقولأأه بأأر ریسأأک پرداخأأتنکأأردن و

می شوند .متغیر سود شأرکت نیأز معنأادار اسأت و رابطأۀ

ریسک اطالعاتی اعتباردهندگان تأثیرگذار است .نتیجۀ

منفی با تأمین مالی ازطریق وام بانکی دارد .وجود رابطأۀ

به دست آمأده دربأارۀ متغیرهأای انأدازۀ هیئأت مأدیره و

منفی به این معنی است که شأرکت هأای بأا سأود بیشأتر،

درصأأد اعضأأأای غیرموظأأأ ،آن بأأا نتأأأایج پأأأژوهش

گأرفتن بأه ویأژه وام

تاکأأانوری ( )2171همسوسأأت و وجأأود رابطأأۀ مثبأأت

یعنأی اسأأتفاده از شأأرکتهأأای بأأزر

بنابراین ،پأیش بینأی مأی شأود شأرکت هأای بأزر

نسبت به تأمین مأالی ازطریأق قأر
بانکی تمایل کمتری دارند.

معنأأادار بأأین انأأدازۀ هیئأأتمأأدیره و درصأأد اعضأأای
غیرموظ ،آن را بأا هزینأۀ تأأمین مأالی ازطریأق اوراق

نتایج و پیشنهادها.

قرضه نشان می دهد .رابطۀ مثبت و معنادار مشاهده شأده

پیشأأرفت در صأأنعت هأأر کشأأور و رشأأد تولیأأدات،

بین مالکیت مدیرعامل و تأمین مالی ازطریق وام بانکی،

مستلزم برنامه های سرمایه گأذاری در دوره هأای زمأانی

با نتایج پژوهش احمدپور و همکاران ( )2177سأازگار

مختل ،است و ازطریق آن پشتوانۀ عظیمأی در اقتصأاد

است و نشان می دهأد شأرکت هأایی کأه درصأد سأهام

هر کشور به دست می آید .منابع این سرمایه گأذاری هأا

نگهداری شده توسط اعضای خأانوادۀ هیئأت مأدیره در

ازطریق سأود انباشأته ،فأروش سأهام جدیأد ،تسأهیالت

گرفتن موفق مأی شأوند؛

بأأانکی ،اسأأتقرا
میآید.

یأأا ترکیبأأی از ایأأن منأأابع بأأه دسأأت

آنها باالست ،بیشتر برای قر

بنابراین ،در این پژوهش از بین دو فرضیۀ اصلی ،فرضیۀ
اول مبنأأی بأأر تأأأثیر حاکمیأأت شأأرکتی بأأر تأأأمین مأأالی
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شرکت ها با استفاده از وام بانکی تأیید شأد کأه ایأن بأا

پیشأأنهاد مأأیشأأود سأأرمایهگأأذاران ،اعتباردهنأأدگان،

رابطۀ موردانتظار در متون نظأری سأازگار اسأت .دلیأل

مدیران شرکت ها و افرادی که بر تأمین مالی شأرکت هأا

این نتیجأه گیأری آن اسأت کأه هأر سأه متغیأر نماینأدۀ

اثرگذارنأأد ،بأأرای حرکأأت در مسأأیر صأأحی بأأه نتأأایج

نظارت مفید هیئأت مأدیره (حاکمیأت شأرکتی) ،رابطأۀ

بأأأهدسأأأتآمأأأده توجأأأه کننأأأد .همچنأأأین انجأأأامدادن

معنادار و مثبت با تأمین مأالی ازطریأق وام بأانکی دارد.

پأأژوهشهأأایی دربأأارۀ الگوهأأای ایأأن پأأژوهش بأأرای

دلیل این امر جایگاه ویژۀ سأازوکار حاکمیأت شأرکتی

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهأران و

نأأأزد اعتباردهنأأأدگان در تصأأأمیمگیأأأری نسأأأبت بأأأه

گروه صنعت های مختل ،و به تفکیک هر صنعت ،مفیأد

اعطاکردن یا اعطانکردن اعتبار است .همچنین با توجأه

به نظر میرسد .با توجأه بأه اینکأه در پأژوهش حاضأر از

به اینکه امکان کنترل شرکت توسط اعتباردهندگان در

چند معیار حاکمیأت شأرکتی اسأتفاده شأده اسأت ،بایأد

کشور ما وجأود نأدارد ،حاکمیأت شأرکتی در اعطأای

تأثیر ساختار حاکمیتی و کیفیت حسابرسی بر تأمین مالی

اعتبار ،مدنظر قأرار مأی گیأرد .نتأایج جأدول ( )7نشأان

ازطریأأق وام بأأانکی را بأأا بأأهکأأارگیری سأأایر معیارهأأای

مأأیدهأأد بأأرخالف پأأیشبینأأیهأأای قبلأأی ،اسأأتفاده از

حاکمیتی بررسی کرد.

حسابرسان مشأهور و بأا کأار باکیفیأت ،سأبب افأزایش

همأأواره گأأامنهأأادن در راه رسأأیدن بأأه هأأدف بأأا

میزان تأمین مالی ازطریأق وام بأانکی نمأی شأود و ایأن

محدودیت هایی همأراه اسأت .در ایأن پأژوهش انتخأاب

متغیر رابطۀ معناداری با تأمین مأالی ازطریأق وام بأانکی

نمونه از بین شرکت های فعال در بخش صأنعت ،معأدن،

ندارد .نتیجۀ به دسأت آمأده بأا پأژوهش علأوی طبأری و

بازرگانی و حمل ونقل به روش حذف سیستماتیک انجام

هاشأأأمیان ( )2172همخأأأوانی دارد .نتأأأایج حاصأأأل از

شده است و همۀ طبقههای صنعتهأای موجأود را در بأر

پژوهش آنان بأا موضأو «تأأثیر کیفیأت حسابرسأی بأر

نمأیگیأرد؛ بنأأابراین ،بأه هنگأام تعمأأیم نتأایج حاصأأل از

تصأأمیمهأأای تأأأمین مأأالی» ،نشأأان مأأیدهأأد کیفیأأت

پژوهش به سایر شرکت هأا و صأنعت هأا بایأد بأا احتیأاط

حسابرسی بر ساختار سرمایۀ شرکت ها تأأثیر معنأاداری

عمل شود .بازه زمانی ایأن پأژوهش سأال هأای  7939تأا

ندارد؛ بنابراین ،فرضأیۀ دوم در ایأن پأژوهش مبنأی بأر

 7939است؛ پس در تعمیم نتایج به دوره های قبل و بعأد

تأثیر کیفیأت حسابرسأی بأر تأأمین مأالی شأرکت هأا بأا

از این بأازه زمأانی ،بایأد بأا دقأت عمأل شأود .داده هأای

استفاده از وام بانکی رد میشود.

استخرا شده از صورت هأای مأالی شأرکت هأا بأه سأبب

با توجه به نتایج ذکرشده بایأد گفأت منأابع مأالی در

تورم ،تعدیل نشده اسأت .در صأورت تعأدیل اطالعأات

ایران به طور عمده ازطریق بانک ها و سأایر مؤسسأه هأای

ذکرشده ،ممکن اسأت نتأایجی متفأاوت بأا نتأایج فعلأی

مأأالی و بأأهصأأورت اعتبأأار در اختیأأار شأأرکتهأأا قأأرار

حاصأأل شأأود .نتأأایج پأأژوهش حاضأأر ،در سأأط کأأل

مأیگیأأرد .ایأأن سأأازمانهأا اهمیأأت نسأأبی بأأرای کیفیأأت

شرکت ها و بدون تفکیک براساس نو صنعت به دسأت

سازوکار های نظارتی برآمأده از یأک سیسأتم حاکمیأت

آمده و ممکن است دربارۀ هریک از صأنعت هأا بأهطأور

شرکتی خوب و مفید قائل اند؛ ولی در ظاهر بأرای نحأوه

مجأأزا ،نتأأایج متفأأاوتی حاصأأل شأأود .یکأأی از عوامأأل

و کیفیأأت گأأزارشهأأا و اطالعأأات منتشرشأأده بأأهوسأأیلۀ

محاسبه شده در این پژوهش ،کیفیت حسابرسی است که

شرکتها اهمیت چندانی قائل نیستند.

محاسبۀ آن بدون قضاوت شخصی نیست.
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