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چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطالعات  ،حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی بوده است .قلمرو مکانی این
تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین  1393تا  1397بوده است .در این
تحقیق ،چرخه تجاری به عنوان متغیر مستقل ،کیفیت افشای اطالعات به عنوان متغیر تعدیل گر و تسهیالت بانکی به عنوان
متغیر وابسته و حقوق مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند .بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد  10بانک
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ،بر
اساس ماهیت داده ها ،از نوع تحقیق کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید .نتایج تحقیق نشان
داد بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی رابطه معنادار وجود دارد .کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و
تسهیالت بانکی تاثیرگذار است.
واژههای کلیدی :کیفیت افشای اطالعات ،حقوق مالکیت ،تسهیالت بانکی
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مقدمه
در نگاهی کلی ،حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی ،فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت
ها را تعیین می ک ند .عناصری که در این صحنه حضور دارد ،عبارت است از سهامداران و ساختار مالکیت آنان ،اعضای هیئت
مدیره و ترکیبات شان ،مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان که امکان
اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریا نسب .)1384 ،سرمایه گذاران نهادی ،بازیگران اصلی بازارهای مالی
هستند .از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی درپی سیاست های خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف
افزایش یافته است ،می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاکمیت شرکتی اهمیت
زیادی دارند .مالکان نهادی در نظارت شرکت ها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند .مالکان
(سهامداران) شرکت ،حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر
عملکرد مدیران شرکت فع الیت می کنند .از سوی دیگر ،سهامداران عمده در انتقال اطالعات به سایر سهامداران نقش قابل
مالحظه ای دارند .آنها

می توانند اطالعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطالعات را به دیگران انتقال دهند (نجار

و تیلور  .)2008 ،یکی از عواملی که شرکت ها باید در جهت افشای بیشتر آن برآیند ،شفافیت اطالعات مالی و حسابداری آنها
می باشد .استون و همکاران ( )2011معتقدند که یکی از عوامل تاثیرگذار و کلیدی بر شفافیت اطالعات مالی و حسابداری
شرکت ها ،توجه و اهمیت نهادن به مولفه های حاکمیت شرکتی در شرکت ها می باشد.
امروزه بانکداری ،یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می آید .بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت ها و
پرداخت ها ،امر مبادله های تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده ،باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می شوند .بانک
ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های الزم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی،
کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند (کینگ .)2001 ،تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و
اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد هم چنان رو به تکامل است .اما در حال
حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد (کانتام و همکاران .)2009 ،مجوز بانکداری
توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می
دهد .موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطالح موسسه اعتباری غیر بانکی
نامیده می شوند و بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند (عباسقلی پور .)1389 ،صرف نظر از چارچوب قانونی،
ساختار مالکیت شرکت ها نیز می تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد .ساختار مالکیت دو بُعد
دارد :تمرکز مالکیت و هویت سهامداران .سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به
مدیران واگذار می کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود .انگلستان و آمریکا با تعداد زیادی شرکت سهامی عام
که در بیشتر موارد ،مالکیت آنها بطور گسترده پراکنده شده و سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند ،در زمینه
ساختار مالکیت سهام تقریبا مشابه اند؛ در حالی که کشورهایی که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند ،مانند ژاپن و آلمان در
بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند .ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیع ترشدن مسائل نمایندگی می شود
(حساس یگانه .)1394 ،در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پرداخته شده است .ابتدا مساله اصلی پژوهش بیان می گردد و
سپس به ضرورت انجام پژوهش و اهداف مربوطه پرداخته می شود .در ادامه به طور مختصر به چارچوپ نظری پژوهش و سوال
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تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به متغیرها و فرضیه های آن ،پرداخته شده و در ادامه ،تعریف نظری متغیرهای
تحقیق و در نهایت ساختار تحقیق و خالصه ای از این فصل پرداخته می شود.
بیان مساله
حقوق مالکان حاصل مجموعه ای از تصمیمات است که منعکس کننده تاثیر سهامداران و فعالیت قابل انتقال در بازار سهام
است .بعبارت دیگر ساختار مالکیت یک شرکت منعکس کننده تصمیماتی است که توسط سهامداران فعلی و بالقوه آن گرفته
می شود ( مشکی و همکاران  .)1396سه عامل فرهنگ سازمانی ،تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطالعات مالی
شرکتها اثر گذارند .از میان این عوامل ،حقوق مالکان کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطالعات دارد اما حایز اهمیت ترین
نقش آن ،اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و
کیفیت اطالعات مالی دارد .به نحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد ،تمرکز مالکیت منجر به افزایش
کیفیت اطالعات مالی می شود ،این در حالی است که در شرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی ،این رابطه برعکس می باشد
(اعتمادی و همکاران .)1395 ،رابطه بین حقوق مالکان و کیفیت اطالعات مالی نقش برجسته ای در ارزیابی هزینه بدهی ایفا
می کنند .دربالی و عایشه ( )2019دریافتند که وام پرداختی تحت تاثیر عوامل مرتبط با هیات مدیره و اندازه شرکتها می
باشد.
هدف اصلی صورتهای مالی ارائه اطالعات مناسب در مورد وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای اتخاذ تصمیم درست توسط
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است .زمانی که صورتهای مالی این هدف را تامین کنند از کیفیت مناسبی برخوردار خواهند
بود (ابودی و هوگس  .)2018 ،نقش سیستم حسابداری تهیه اطالعات مفید برای استفاده کنندگان صورت های مالی است که
موجب توانایی پیش بینی برای آنها می شود .تقاضا برای کیفیت باالی اطالعات مالی در بین کشورها با توجه به مدل های
حاکمیت شرکتی هر کشوری متفاوت است (بال و همکاران  .)2018 ،پژوهش ها نشان می دهد که هرچه هیات مدیره شرکتی
بزرگتر باشد توانایی بیشتری در کنترل و بهبود منابع اطالعاتی شرکت دارند  .همچنین هرچه کیفیت و دقت اطالعات مالی
بیشتر باشد هزینه تامین مالی از طریق بدهی پایین تر خواهد بود (یانگ  .)2019 ،بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی
رابطه بین کیفیت افشای اطالعات  ،حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی است.
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
یکی از مهمترین وظایف مدیران ،تهیه و انتشار اطالعات مالی شرکت است .در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در
جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطالعات در شرکتها انجام شده است ،اما در کشور ایران خال تحقیقاتی
شدیدی در این زمینه وجود دارد .کیفیت اطالعات مالی شرکتها نمودی از سیستم حسابداری و نتیجه کار آنهاست ،معلول
شخصیت آن شرکت است و شخصیت هر شرکت هم شکل گرفته از فرهنگ ،اخالقیات و ساختار مالکیتی اش می باشد.
بنابراین ارائه اطالعات باکیفیت تر (که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع اقتصاد کشورها می شود) عالوه براینکه مستلزم
تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی ،مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است ،مرهون سرمایه گذاری و
برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکت ها نیز می باشد .از طرفی طبق تحقیقات دربالی و عایشه ( )2019رابطه بین
کیفیت اطالعات مالی و ساختار مالکیت نقش برجسته ای در ارزیابی تسهیالت بانکی ایفا می کنند .تاکنون تحقیقی در این
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رابطه در ایران صورت نگرفته است بنابراین رسیدگی به این موضوع می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران ،سهامداران و سایر
گروه های ذینفع قرار گیرد.
پیشینه تحقیقات
پیشینه تحقیقات داخلی
 عزیزگرد و همکاران ( )1398به بررسی رابطه مالکیت دولتی و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش سهم مالکیت حقیقی
پرداختند .از طرفی از آنجا که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در تصمیمات مدیران ،سرمایه-گذاران ،تحلیلگران
و فعاالن بازار سرمایه ،سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مورد استفاده قرار گیرد ،از جنبه هدف پژوهش ،از
نوع پژوهش-های کاربردی به شمار می رود .به این منظور از داده-های  129شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی دوره زمانی  1392تا  1396و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .نتایج بررسی ها نشان داد که
ارتباط مستقیم و معنادار بین وجود مالکیت دولتی و اهرم مالی شرکت برقرار است و درصد سهام تحت تملک
سهامدار حقیقی ،موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین وجود مالکیت دولتی و اهرم مالی شرکت می گردد.
 بخشی و همکاران ( )1398به بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه
سرمایه پرداختند .جهت نیل به این هدف  ،نمونه ای مشتمل بر  107شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی سال های 1387تا  1396با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطالعات آنها با استفاده از روش
همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهای E-viewsو Stataمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش نشان میدهد با افزایش کیفیت افشا ،هزینه سرمایه کاهش می یابد و مالکیت دولتی نیز دارای اثر
مثبت و معنادار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنادار بر هزینه سرمایه می باشد .همچنین یافته های پژوهش
حاکی از آن است که مالکیت دولتی به عنوان متغییر تعدیلی دارای اثر مثبت و معنی دار و مالکیت خصوصی دارای
اثر منفی و معنی دار بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد.
 زارعی و عبداهلل زاده (  )1397به بررسی تاثیر رشد شرکت و ساختار مالکیت بر رابطه بین کیفی ت افش اء اطالع ات و
تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .جامعه آماری پ ژوهش ش رکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش ط ی س ال ه ای  1389ال ی  1394م ی باش د.
همچنین جهت نمونه گیری آماری از روش غربالگری استفاده شده است .روش پژوهش مورد استفاده ،توصیفی از نوع
پس رویدادی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پانل دیتا و در آزمون فرضیه ه ا از روش رگرس یون چن د
گانه استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت افش اء اطالع ات ب ر
تامین مالی از طریق انتشار سهام و تامین مالی از طریق اخذ وام تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچن ین طب ق نت ایج
متغیر رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت افشاء اطالعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام شرکت ها ت اثیر
مثبت و معناداری دارد .در ادامه طبق یافته های پژوهش متغیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت افشاء اطالع ات و
تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام تاثیر مثبت و معنی دار و متغیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین کیفیت افشاء
اطالعات و تامین مالی از طریق انتشار سهام و اخذ وام تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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 بزرگ اصل و همکاران ( )1397به بررسی تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت
بانکداری ایران پرداختند .نتایج بررسی نشان دهنده تأثیر منفی و معنیدار این دو ریسک بر پایداری مالی در اکثر
دهکهای مورد بررسی است به طوری که با افزایش در پایداری مالی تأثیر این دو ریسک بر پایداری کاهش مییابد.
به بیان دیگر بانکهایی که در دهکهای باالی توزیع پایداری قرار دارند تأثیرپذیری کمتری از ریسکهای اعتباری و
نقدینگی دارند.
 دارابی و سیفی ( )1396در تحقیقات خود نشان دادند نشان داد اندازه بانک بر نسبت کفایت سرمایه ،تسهیالت
اعطایی و نسبت نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
پیشینه تحقیقات خارجی
 هامید ( )2020به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین چرخه تجاری و تسهیالت اعطایی بانکها پرداخت .نتایج
تحقیق حاکی از آن بود بین چرخه تجاری و تسهیالت اعطایی بانکها رابطه معنادار وجود دارد .مالکیت دولتی بر
رابطه بین چرخه تجاری و تسهیالت اعطایی بانکها تاثیرگذار است.
 وانگ و همکاران ) 2019(1به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین اعتبار تجاری و تامین مالی بدهی پرداختند.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین اعتبار تجاری و تامین مالی بدهی رابطه معنادار وجود دارد .مالکیت نهادی،
مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی بر رابطه بین اعتبار تجاری و تامین مالی بدهی تاثیرگذار است.
 هان )2019(2به بررسی ارتباط بین کیفیت اطالعات مالی و ساختار مالکی ت در ش رکتها پرداخ ت .در ای ن پ ژوهش
بمنظور اندازه گیری کیفیت اطالعات مالی اقالم تعهدی احتیاطی استفاده شد .ه دف اص لی تحقی ق حاض ر بررس ی
چگونگی ارتباط بین مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با کیفیت اطالعات مالی م ی باش د .ب ا توج ه ب ه تحل یالت و
بررس ی های انجام شده نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط منفی و معناداری بین مالکیت مدیریتی و کیفی ت
اطالعات مالی وجود دارد .همچنین بین مالکیت نهادی و کیفیت اطالعات مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 یانگ )2019(3به بررسی ارتباط بین کیفیت اطالعات و هزینه وام پرداخت .هدف اصلی صورتهای مالی ارائه اطالع ات
مناسب در مورد وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای اتخاذ تصمیم درست توسط س رمایه گ ذاران و اعتباردهن دگان
است .زمانی که صورتهای مالی این هدف را تامین کنند از کیفیت مناسبی برخ وردار خواهن د ب ود .در ای ن پ ژوهش
طبق آزمون های به عمل آمده نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچه کیفیت و دقت اطالعات مالی بیش تر باش د
هزینه تامین مالی از طریق وام پایین تر خواهد بود .هرچه هیات م دیره ش رکتی بزرگت ر باش د توان ایی بیش تری در
کنترل و بهبود منابع اطالعاتی شرکت دارند .
 اسالن و کومار )2018(4به بررسی ارتباط ب ین س اختار مالکی ت و هزین ه وام در ش رکتها پرداختن د .ه دف تحقی ق
بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر هزینه وام شرکتها می باشد .با توجه به بررسی های انجام شده نتایج پژوهش ح اکی از
آن است که تمرکز کنترل مالکیت منجر به افزایش هزینه های نمایندگی وام می شود .بنابراین می ت وان گف ت ب ین
۱

Wang et al
Han
۳
Yang
٤
Aslan & Kumar
۲
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ساختار مالکیت استراتژیک و هزینه بدهی ارتباط معناداری وجود دارد .تحقیق حاضر شواهدی جدید مبنی بر عوام ل
کالن تعیین کننده تمرکز کنترل و هزینه وام ارائه می دهد.
 جوئان و اما )2018(5در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزین ه وام پرداختن د .س اختار مالکی ت
حاصل مجموعه ای از تصمیمات است که منعکس کننده تاثیر سهامداران و فعالیت قابل انتقال در بازار س هام اس ت.
بعبارت دیگر ساختار مالکیت یک شرکت منعکس کننده تصمیماتی است ک ه توس ط س هامداران فعل ی و ب القوه آن
گرفته می شود .هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مالکیت دولتی و هزینه بدهی م ی باش د .ب ا توج ه ب ه
بررسی های انجام شده نتایج پژوهش آنان ح اکی از آن ب ود ک ه ش رکتها ب ا مالکی ت دولت ی از هزین ه وام کمت ری
برخوردارند.
 چن و ژو )2017(6به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات مالی و هزینه وام پرداختند .نقش سیس تم حس ابداری تهی ه
اطالعات مفید برای استفاده کنندگان صورت های مالی است که موجب توانایی پیش بینی برای آنها می شود .تقاض ا
برای کیفیت باالی اطالعات مالی در بین کشورها با توجه به مدل های حاکمیت شرکتی هر کشوری متفاوت است ب ا
توجه به آزمون فرضیه های پژوهش نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که کیفیت اطالعات مالی منجر ب ه ک اهش
هزینه وام می شود.

اهداف تحقیق
 .1شناسایی رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی
 .2شناسایی تاثیر کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی
هدف کاربردی:
مراکز زیر میتوانند از نتایج این پژوهش بهرهمند شوند:
 )1تحلیلگران مالی
 )2مدیران سازمان های ناظر بر آن دسته از موسسات اقتصادی که از خدمات حسابرسان استفاده می کنند ،مانند مدیران
سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 )3تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری
 )4سرمایه گذاران در سهام شرکت ها و اعتبار دهندگان
 )5مدیران ناظر بر کار حرفه ای حسابرسی مانند اعضای شورای عالی و اعضای هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران
سواالت تحقیق
�

رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی چگونه است؟

�

تاثیر کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی چگونه است؟
٥

Juan & Emma
Chen & Zhu

٦
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فرضیه های تحقیق
�

بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی رابطه معنادار وجود دارد.

�

کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی تاثیرگذار است.

قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی  ،بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطالعات  ،حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی می باشد .قلمرو مکانی  ،بانک ها
و موسسات مالی و اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق  ،سال های بین  1393تا  1397می باشد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها ،توصیفی -علی محسوب م ی شود .توصیفی ازآن جهت که یافته ها به همان
صورت که جمع آوری شده اند ،بدون هیچگونه دستکاری توصیف می گردند و روابط بین متغیرها بررسی شده و رابطه بین
متغیر مستقل ومتغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد .این تحقیق از لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف  ،کاربردی بوده،
چراکه می تواند درفرایند استفاده ازاطالعات کاربرد داشته باشد.
روش و ابزار گردآوری داده ها
 .1اطالعاتی که مربوط به مباحث تئوریک پژوهش بوده اند از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین المللی که
به صورت آنالین در پایگاه های اینترنتی موجود می باشند جمع آوری گردیده است.
 .2اطالعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیات پژوهش از طریق مراجعه مستقیم به صورت
های مالی بانک ها که در لوح فشرده منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال که در
دسترس است جمع آوری شده است.
صورت های مالی بانک ها شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان،صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی
در پایان هر سال مالی(  29اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .در این تحقیق برای برآورد آماره
های توصیفی و آماری و پارامتر های مدل های موجود در تح قیق و تجزیه و تحلیل و استنباط آماری ،از نرم افزارهای ایویوز
 10و اکسل استفاده شده است.
تعریف عملیاتی متغیرها
تسهیالت بانکی(وابسته):
نسبت تسهیالت پایان دوره به کل دارایی های بانک
حقوق مالکیت (مستقل):
درصد سهام سهامدارانی که باالترین درصد ،از سهام عادی شرکت را در اختیار دارند.
کیفیت افشای اطالعات (تعدیل گر):
بسیاری از مطالعات که از معیار کیفیت اقالم تعهدی برای اندازه گیری کیفیت اطالعات حسابداری استفاده کردند ،در این پژوهش نیز از
این معیار استفاده می شود :
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این مدل به شرح زیر است :

متغیرهای موجود در این مدل با حذف اندیس های شرکت و زمان ،بدین شرح است:
 : TCAاقالم تعهدی جاری
 : CFOجریان نقد عملیاتی
 : ASSETSمیانگین جمع دارایی ها
اهرم مالی (کنترلی):
نسبت کل بدهی ها به کل دارایی های شرکت
اندازه بانک (کنترلی):
لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام (کنترلی):
نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام
دارایی های مشهود (کنترلی):
نسبت اموال ،ماشین آالت و تجهیزات به کل دارایی های شرکت
رشد تولیدناخالص داخلی (کنترلی):
آمار سرانه رشد تولیدناخالص داخلی کشور
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جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.
هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد می توان آن را دقیق تر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود .جامعه آماری تحقیق حاضر
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی  1393تا سال 1397
در فهرست بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بورس قرار گرفته باشند .با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10
بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند.
مدل رگرسیونی
� Loanit ��0 ��1Own it ��2 QI it ��3 (QI it �Own it ) ��4 LEV it . �5 SIZE it ��6 ROE it

�7Tangit ��8 GDPit ��it

 : Loanitتسهیالت بانکی
 : Ownitحقوق مالکیت
 : QI itکیفیت افشای اطالعات
 : LEVitاهرم مالی
 : SIZEitاندازه بانک
 : ROEitبازده حقوق صاحبان سهام
 : Tangitدارایی های مشهود
 : GDPitرشد تولیدناخالص داخلی

�it

 :سطح خطا (منبع،چن و همکاران.)2019 ،

تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل اطالعات در این پژوهش با توجه به موضوع ،متغیر ها ،فرضیه ها و روش تحقیق ،از نرم افزار ایویوز  10برای
آزمون فرضیه ها و معناداری روابط بین متغیرها و همچنین اکسل  2013برای محاسبات انجام شده است.
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جدول  -1شاخص های مرکزی و پراکندگی هر یک از متغیرهای تحقیق
نام متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

میانه

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

حقوق
مالکیت

0/596

0/871

0/474

0/471

0/145

-0/452

2/174

0/130

0/834

0/572

0/618

0/148

0/427

2/447

-0/314

0/628

0/182

0/180

0/090

-0/237

2/211

0/186

0/971

0/574

0/571

0/145

-0/452

2/174

12/083

14/712

13/636

13/507

0/908

-0/578

1/914

-0/425

0/718

0/268

0/224

0/091

1/562

4/388

0/112

0/599

0/256

0/205

0/199

4/043

17/574

تسهیالت
بانکی
کیفیت
افشای
اطالعات
اهرم مالی
اندازه بانک
بازده حقوق
صاحبان
سهام
دارایی های
مشهود
رشد
تولیدناخلص
داخلی

0/666

0/131

0/311

0/330

تعداد
مشاهدات

0/042

2/036

6/472

50

آزمون رگرسیون مدل تحقیق
� Loanit ��0 ��1Own it ��2 QI it ��3 (QI it �Own it ) ��4 LEV it . �5 SIZE it ��6 ROE it

�7Tangit ��8 GDPit ��it
جدول  -2آزمون رگرسیون و معناداری مدل
نام متغیر

ضرایب
برآوردی

انحراف برآورد

آماره t

سطح معناداری

عرض از مبدا

0/545

0/102

5/343

0/0015

حقوق مالکیت

0/728

0/216

3/371

0/0174

کیفیت افشای اطالعات

1/906

0/915

2/038

0/0414

حقوق مالکیت*کیفیت افشای اطالعات

0/315

0/071

4/436

0/0189
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اهرم مالی

0/613

0/102

6/009

0/0009

اندازه بانک

2/021

0/571

3/539

0/0269

بازده حقوق صاحبان سهام

0/423

0/096

4/406

0/0125

دارایی های مشهود

0/351

0/058

6/051

0/0279

رشد تولیدناخالص داخلی

4/561

0/780

7/015

0/0112

دوربین – واتسون

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

آماره F

سطح معناداری

1/9

0/66

0/65

51/15082

**0/000

*سطح خطای  5درصد و **سطح خطای  1درصد
آزمون دوربین واتسون:
یکی از مشکالت معمول در یک الگوی رگرسیون ،وجود همبستگی بین جمالت پسماند است .خودهمبستگی نقض یکی از
فرضهای استاندارد الگوی رگرسیون میباشد .به این ترتیب ویژگیهای بهترین برآوردکننده خطی بدون تورش خدشهدار می-
شود و در نتیجه استنباط آماری قابل اعتماد نخواهد بود .آماره دوربین واتسون برای بررسی خطای تصریح در مدل استفاده
میشود .به عبارت دیگر ،اگر باقیماندههای رگرسیون ،الگوی سیستماتیک و قابل توجهی از خود نشان دهند ،خطای تصریح
وجود خواهد داشت .به طور ساده ،این همبستگی منعکس کننده این واقعیت است که بعضی از متغیرها که متعلق به مدل
واقعی هستند ،در اخالل قرار گرفته اند که باید از آن خارج شده و به عنوان یک متغیر توضیحی صحیح وارد مدل شوند .بطور
کلی اگر این آماره در بازه  2.5-1.5قرار داشته باشد میتوان گفت مشکل خودهمبستگی بین جمالت پسماند (خطا) مشاهده
نمیشود .آماره دوربین واتسون پس از برآورد ضرایب ،مقدار  1/9را نشان میدهد که به معنی عدم وجود همبستگی پیاپی در
جزء اخالل میباشد .نتیجتاً مشکل خودهمبستگی سریالی در این فرضیه مشاهده نمیشود.
آماره  Fفیشر:
قبل از آزمون فرضیه پژوهش براساس نتایج به دست آمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای بررسی
معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه به سطح معنیداری آماره  Fمحاسبه شده ( ،)0.0000میتوان ادعا نمود
که مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.
ضریب تعیین تعدیل شده (:)R2
با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  65درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل (تسهیالت
بانکی) توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.
نتیجه فرضیه اول تحقیق:
 :H0بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی رابطه معنادار وجود ندارد.
 :H1بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل حقوق مالکیت در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان حقوق مالکیت و
تسهیالت بانکی در سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،کمتر
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از  0.05بدست آمده است .لذا فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  %95بین
حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجه فرضیه دوم تحقیق:
 :H0کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی تاثیرگذار نیست.
 :H1کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی تاثیرگذار است.

ضریب برآوردی متغیر کیفیت افشای اطالعات در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان کیفیت افشای
اطالعات و تسهیالت بانکی در سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل
تحقیق ،کمتر از  0.05بدست آمده است .ضریب برآوردی متغیر اثر تعاملی کیفیت افشای اطالعات * حقوق مالکیت در جدول
باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان اثر تعاملی کیفیت افشای اطالعات * حقوق مالکیت با تسهیالت بانکی در
سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،کمتر از  0.05بدست آمده
است .لذا فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  %95کیفیت افشای اطالعات بر
رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی تاثیرگذار است.
نتایج متغیرهای کنترلی تحقیق:
ضریب برآوردی متغیر کنترلی اهرم مالی در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان اهرم مالی و تسهیالت
بانکی در سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از 0.05
بدست آمده است .بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  %95بین اهرم مالی و تسهیالت بانکی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی اندازه بانک در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان اندازه بانک و تسهیالت
بانکی در سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق ،کمتر از 0.05
بدست آمده است .بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  %95بین اندازه بانک و تسهیالت بانکی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان بازده
حقوق صاحبان سهام و تسهیالت بانکی در سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر
کنترلی تحقیق ،کمتر از  0.05بدست آمده است .بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  %95بین بازده حقوق صاحبان سهام
و تسهیالت بانکی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی دارایی های مشهود در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان داریی های
مشهود و تسهیالت بانکی در سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر کنترلی
تحقیق ،کمتر از  0.05بدست آمده است .بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  %95بین دارایی های مشهود و تسهیالت
بانکی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر کنترلی رشد تولیدناخالص داخلی در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنیدار میان رشد
تولیدناخالص داخلی و تسهیالت بانکی در سطح خطای  0.05است .زیرا میزان  p-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر
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کنترلی تحقیق ،کمتر از  0.05بدست آمده است .بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  %95بین رشد تولیدناخالص داخلی
و تسهیالت بانکی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بنابراین مدل برآوردی تحقیق به شرح زیر ارائه می شود:
Loanit �0.545 �0.728Ownit �1.906QI it �0.315(QI it ∂ Ownit ) . 0.613LEVit . 2.021SIZEit . 0.423ROEit .
0.351Tangit . 4.561GDPit . �it

نتیجه گیری :
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی رابطه معنادار وجود دارد .در این راستا؛ هامید
( )2020به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین چرخه تجاری و تسهیالت اعطایی بانکها پرداخت .نتایج تحقیق حاکی از
آن بود بین چرخه تجاری و تسهیالت اعطایی بانکها رابطه معنادار وجود دارد .مالکیت دولتی بر رابطه بین چرخه تجاری و
تسهیالت اعطایی بانکها تاثیرگذار است .وانگ و همکاران ( )2019به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین اعتبار تجاری و
تامین مالی بدهی پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین اعتبار تجاری و تامین مالی بدهی رابطه معنادار وجود دارد.
مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی بر رابطه بین اعتبار تجاری و تامین مالی بدهی تاثیرگذار است .هان
( )2019به بررسی ارتباط بین کیفیت اطالعات مالی و ساختار مالکیت در شرکتها پرداخت .در این پژوهش بمنظور اندازه
گیری کیفیت اطالعات مالی اقالم تعهدی احتیاطی استفاده شد .هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی چگونگی ارتباط بین مالکیت
مدیریتی و مالکیت نهادی با کیفیت اطالعات مالی می باشد .با توجه به تحلیالت و بررسی های انجام شده نتایج پژوهش حاکی
از آن است که ارتباط منفی و معناداری بین مالکیت مدیریتی و کیفیت اطالعات مالی وجود دارد .همچنین بین مالکیت نهادی
و کیفیت اطالعات مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .یانگ ( )2019به بررسی ارتباط بین کیفیت اطالعات و هزینه
وام پرداخت .هدف اصلی صورتهای مالی ارائه اطالعات مناسب در مورد وضعیت مالی و عملیاتی شرکت برای اتخاذ تصمیم
درست توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است .زمانی که صورتهای مالی این هدف را تامین کنند از کیفیت مناسبی
برخوردار خواهند بود .در این پژوهش طبق آزمون های به عمل آمده نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچه کیفیت و دقت
اطالعات مالی بیشتر باشد هزینه تامین مالی از طریق وام پایین تر خواهد بود .هرچه هیات مدیره شرکتی بزرگتر باشد توانایی
بیشتری در کنترل و بهبود منابع اطالعاتی شرکت دارند  .اسالن و کومار ( )2018به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و
هزینه وام در شرکتها پرداختند .هدف تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر هزینه وام شرکتها می باشد .با توجه به بررسی
های انجام شده نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمرکز کنترل مالکیت منجر به افزایش هزینه های نمایندگی وام می شود.
بنابراین می توان گفت بین ساختار مالکیت استراتژیک و هزینه بدهی ارتباط معناداری وجود دارد .تحقیق حاضر شواهدی
جدید مبنی بر عوامل کالن تعیین کننده تمرکز کنترل و هزینه وام ارائه می دهد .جوئان و اما ( )2018در پژوهش خود به
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه وام پرداختند .ساختار مالکیت حاصل مجموعه ای از تصمیمات است که منعکس
کننده تاثیر سهامداران و فعالیت قابل انتقال در بازار سهام است .بعبارت دیگر ساختار مالکیت یک شرکت منعکس کننده
تصمیماتی است که توسط سهامداران فعلی و بالقوه آن گرفته می شود .هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مالکیت
دولتی و هزینه بدهی می باشد .با توجه به بررسی های انجام شده نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که شرکتها با مالکیت
دولتی از هزینه وام کمتری برخوردارند.
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نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی تاثیرگذار
است .در این راستا؛ چن و ژو ( )2017به بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات مالی و هزینه وام پرداختند .نقش سیستم
حسابداری تهیه اطالعات مفید برای استفاده کنندگان صورت های مالی است که موجب توانایی پیش بینی برای آنها می شود.
تقاضا برای کیفیت باالی اطالعات مالی در بین کشورها با توجه به مدل های حاکمیت شرکتی هر کشوری متفاوت است با
توجه به آزمون فرضیه های پژوهش نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که کیفیت اطالعات مالی منجر به کاهش هزینه وام
می شود .دربالی و عایشه ( )2017در تحقیقی با عنوان تاثیر ساختار مالکیت و کیفیت اطالعات مالی بر هزینه بدهی ارتباط
بین این متغیرها را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تونس مورد بررسی قرار دادند .با توجه به تحلیالتی که
طی تحقیق بر 28شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تونس پرداختند نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هزینه بدهی
شرکتها تحت تاثیر عوامل مرتبط با هیات مدیره و اندازه شرکتها می باشد و همچنین رابطه بین کیفیت اطالعات مالی و
ساختار مالکیت نقش برجسته ای در ارزیابی هزینه بدهی ایفا می کنند .تانگ ( )2017به بررسی ارتباط بین سیاست های
اقتصادی بر ریسک پذیری و تسهیالت اعطایی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا پرداخت .نتایج پژوهش
حاکی از آن بود که با بهبود سیاست های اقتصادی ،ریسک پذیری و تسهیالت اعطایی بانکها افزایش می یابد .لب و همکاران
( )2018به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد تسهیالت اعطایی بانکها پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود
ریسک اعتباری و اهرم مالی بر عملکرد تسهیالت اعطایی بانکها تاثیرگذار است .رالت ( )2017به بررسی تاثیر نسبت نقدینگی
و کفایت سرمایه بر تسهیالت اعطایی بانکها پرداخت .نتایج تحقیق وی نشان داد نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بر تسهیالت
اعطایی بانکها تاثیرگذار است .ژانگ و همکاران ( )2016به بررسی ارتباط بین تسهیالت اعطایی و ریسک پذیری با رشد
اقتصادی در بانکهای تجاری چین پرداختند .طبق تحلیالت انجام شده نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ارتباط مثبت و
معناداری بین تسهیالت اعطایی و ریسک پذیری با رشد اقتصادی وجود دارد .کریل و همکاران ( )2015در تحقیقات خود به
بررسی ارتباط بین ریسک پذیری و تسهیالت اعطایی و عملکرد اقتصادی در بانکها پرداختند .طبق تحلیالت انجام شده نتایج
پژوهش آنان حاکی از آن بود که ریسک پذیری بانکی و وام های غیرعملیاتی تاثیر معناداری بر عملکرد اقتصادی بانکها دارد.
همچنین تاثیر پایداری مالی بر عملکرد اقتصادی منفی و معنادار است.
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادها بر اساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 .1با توجه به نتیجه فرضیه اول؛" بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی رابطه معنادار وجود دارد " .بنابراین به سرمایه
گذاران و سهامداران بانک ها پیشنهاد می شود در سهام بانک هایی اقدام به سرمایه گذاری نمایند که از میزان حقوق
مالکانه بزرگتری نسبت به سایر بانک ها برخوردار هستند چرا که این موضوع می تواند میزان تسهیالت اعطایی بانک
ها را به حداکثر الزم برسانند.
 .2با توجه به نتیجه فرضیه دوم؛" کیفیت افشای اطالعات بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی تاثیرگذار
است ".یافته های این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت و تحوالت آن بر عملکرد و ثبات مالی نظام بانکی بدون
ربای ایران ایفا می کند روشن تر می سازد و پیشنهادات مهمی را برای اصالحات در حال انجام در این بخش و چشم
اندازهایی را برای سیاستگذاران ارائه میدهد .با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان کرد که اصالحات نظام بانکی در
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دوره مورد بررسی تحقیق اثرگذار و در جهت بهبود وضعیت و شفافسازی مالی و افزایش رقابت در سطح صنعت
بانکداری بدون ربای ایران بوده است .بنابراین میتوان گفت ادامه این روند میتواند صنعت بانکداری را به وضع
مطلوبتری برساند.
پیشنهادها برای تحقیقات آتی
 -1پیشنهاد می شود به بررسی نقش تعدیل کننده "تنوع درآمد" بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی
بپردازند.
 -2پیشنهاد می شود به بررسی نقش تعدیل کننده "متغیرهای کالن اقتصادی" بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت
بانکی بپردازند.
 -3پیشنهاد می شود به بررسی نقش تعدیل کننده "فساد مالی" بر رابطه بین حقوق مالکیت و تسهیالت بانکی بپردازند.
فهرست منابع فارسی

.1

.3
.4
.5
.6
.7

.8

.10
.11
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