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مدیرانی که از توانایی مدیریتی باالیی برخوردارند به جهت انشام سرمایهگذاریهای
سودآور و باال نشان دادن تواناییهای خود به سمت استفاده از اهرم میالی حرکیت
میکنند.
واژههای کلیدی :توانایی مدیریت ،اهرم مالی ،سررسید بدهی ،سطح نگهداشت وجه نقد.

مقدمه

بازار سرمایه در هر کشوری دو کاارکرد اساسای دارد ،ن سات فاراهم کاردن بساتری
برای سرمایهگذاری و مدیریت ریسک توسط سرمایهگذاران و دوم ایجاد سااز و کارهاایی
به منظور تأمین مالی بنگاهها .تأمین منابع مالی بارای سارمایهگذاریهای ماورد نیااز شارکت
توسط ابزارهای م تلا

تاأمین ماالی واورم میگیارد کاه هرکادام باا توهاه باه شارایط

اقتصادی و وضعیت حاضر شرکت نتایج خاص خود را دارد.
ات اذ تصمیم برای سیاستهای تأمین مالی به عهدۀ مدیران است .مادیران باا توهاه باه
ویژگیها داخلی و شرایط خارج از شرکت شرایط اقتصادی ،نرخهای بهاره ،تاورم ،قاوانین
دولتی اقدام به تأمین مالی میکنند (پوترمن .)2551 ،1تأمین مالی میتواند از داخا شارکت
(فروش داراییها) و یا خارج شرکت (استقراض) وورم بگیرد.
مدیرانی که توانمند هستند به واسطۀ تواناییهای ذاتی خود میتوانند به سرعت از ناو
ونعت ،استراتژیهای سازمانی ،ضرورمهای اقتصادی ،رقابت ،متغیرهای کاالن اقتصاادی
(همچون نرخ بهره و تاورم) شااخ

های ماالی (همچاون شایوههای تاأمین ماالی ،ریساک

تجاری ،ریسک مالی ،ریساک اعتبااری و ریساک سیاسای و  )...شاناخت کاافی باه دسات
آورده و به واسطۀ شناخت و قدرم درک خود بهترین نو تأمین مالی را که کمترین هزینۀ
مالی را برای شرکت به همراه دارد انت اب نماید و با سرمایهگذاریهای مناسب هریانهای
نقدی را بهبود ب شند.
اگرچه همه موافق اهمیت توانایی یک مدیر در یک شرکت هستند؛ اقتصااد سانتی باه
هایگاه ویژۀ مدیریت در شرکتها اهمیتی نمیدهد .در گذشته پژوهشهایی بارای بررسای
اثرام توانایی مدیریت نسبت به کاارایی شارکت ،مهاارم و اساتعدادهای مادیریت توساط
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دمرهیان و همکاران ( )1021وورم گرفته است .با وهاود ایان  ،باا فارض اینکاه مادیران
عمدتاً به دنبال اهادا

مشاابهی هساتند ،تاأثیر تواناایی مادیریت بار سیاساتهاا و عملکارد

شرکت نادیده گرفته شده است .در این اواخر تعداد انگشتشماری این مفهوم را به چاالش
کشیدهاند و شرو به رسامیت شاناختن تاأثیر تواناایی مادیران بار عملکارد و سیاساتهاای
شرکت کردهاند.
مبانی نظری نشان داده است که مدیران توانا ممکن است رشد شاغلی خاود را بایش از
واقع نشان داده و با انجام این کار عملکرد آیندۀ شرکت را بدتر نماید (اندرو و همکااران،1
 .)1021بدیهی است مدیران تواناتر که انگیزۀ بیشتری به گزارش درآمد اغراقآمیاز دارناد،
موفقتر از مدیرانی هستند که در این زمینه تواناایی کمتاری دارناد .باه دنباال هماین تفکار،
مدیران تواناا و باا شاهرم ،نفاوذ قابا تاوههی در سیاساتهاای تاأمین ماالی و تصامیمام
سرمایهگذاری به ههت حفظ سرمایه انسانی خود دارند .بنابراین ،تأثیر تواناایی مادیریتی در
تصمیمام تأمین مالی و عملکارد شارکت هناوز باه یاک نتیجاۀ واحاد نرسایده و خواساتار
پژوهشهای بیشتر است.
تاکنون تصمیمام تأمین مالی حجم زیاادی از پاژوهشهاا را باه خاود اختصااص داده
است و همچنین بیان میشود این تصمیمام اثر قاب مالحظهای بر شارکتهاا دارد .مادیران
باید تصمیم بگیرند وهوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و مناابع ماالی در دساترا را
چگونه مصر

کنند .به دنبال نیاز به پژوهشهای بیشتر ،این پژوهش به دنبال پاسا ی بارای

این سؤال است که چه ارتباطی بین توانایی مدیریتی و سیاستهای تأمین مالی وهود دارد؟
مبانی نظری

توانایی مدیریت یکی از بُعدهای سرمایۀ انسانی شرکتها است کاه باه عناوان دارایای
نامشهود طبقهبندی میشود (حاهب و همکاران .)2151 ،بارای تشا ی

تواناایی مادیریت

معموالً از دو نو اطالعام استفاده میشود .نو اول ،اطالعاتی است کاه باا خصووایام و
ویژگیهای فردی مدیران ارتباط دارد ،مانند میزان تحصیالم ،تجربه ،موفقیتهاای قبلای و
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نو دوم ،اطالعاتی اسات کاه چگاونگی اِعماال مادیریت مادیران را در طاول گاذر زماان
ارزیابی میکند .اطالعاتی همانند توانایی تأمین ماالی ،و انت ااب سیاساتهاای تاأمین ماالی
شرکتها به چشم اندازههای آتی شرکت بستگی دارد و با توهه به حاق انت ااب مادیران و
قضاومها و ت مینهای آنها ،تحت تأثیر تواناایی مادیریت قارار مایگیارد .مادیران دارای
توانایی ذاتی بیشتر ،قدرم درک و تحلی بیشتری از شرایط حال و آینده شرکت و وانعت
دارند و در نتیجه ،ت مینهای آنها در رابطه با سیاساتهای تاأمین ماالی از کیفیات بااالتری
برخوردار خواهد بود (دمرهیان و همکاران.)1021 ،
توانایی مدیریتی باالتر میتواند منجر به مدیریت کااراتر عملیاام روزاناه شارکت ،باه
ویژه در دورههای بحرانی عملیام گردد و تصمیمگیریهای مدیریتی میتواند تأثیر بسزایی
بر عملکرد شرکت داشته باشد .در دورهای که شرکت با بحران روبروست ،مدیران توانااتر،
تصمیمگیری مناسبتاری در ارتبااط باا تاأمین مناابع ماورد نیااز خواهناد داشات (انادرو و
همکاران .)1021 ،انتظار بر این است که با افزایش توانایی مدیریت ،ارزش بنگااه اقتصاادی
بیشتر شود .مدیران دارای تواناایی بااال ،قادرم درک بهتاری از شارایط داخلای و خاارهی
شرکت در کنار هم دارند و با احتماال بیشاتری در طر هاایی سارمایهگذاری میکنناد کاه
ارزش فعلی خال

مثبت باالتری دارد و همچنین توانایی بهتر و بیشتری در اهارای مناساب

آن خواهند داشت .در نتیجاه قادرم تاأمین مناابع ماالی بیشاتر و باا نرخهاای کمتار و دوره
طوالنیتر را دارند چرا که در ایان شارایط انتظاار بار ایان اسات کاه هزیناۀ ورشکساتگی و
ریسک عدم پرداخت بدهی کمتر باشد.
مدیر توانا باید تمام هنباهها و موقعیاتهاای شارکت را در نظار گرفتاه و باا توهاه باه
نیازهای و موقعیت شرکت ،منابع تأمین ماالی درساتی را انت ااب کارده (تاأمین ماالی) و باه
شک وحیح استفاده کند (سرمایهگذاری) .باید توهه داشت کاه تنهاا تاأمین ماالی مناساب
تضمینکننده عملکرد باالی شرکت ن واهد بود ،بلکه این منابع تأمینشده باید با درایت در
هاهای مناسب سرمایهگذاری شود .پس میتوان نتیجاه گرفات درایات و تواناایی مادیر در
شرکتها هزء هدا نشدنی از عوام تشکی دهنادۀ کاارایی شارکت اسات .مادیر تواناا باا
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سیاستها و تواناییهای ذاتی خود عملکرد شرکت را باال میبرد ،به عالوه شهرم مدیر نیز
میتواند تأثیرگذار بر تأمین مالی باشد .مدیری که دارای حُسن شاهرم اسات در زمانهاای
بحران مالی ،با توانایی ارتباطی خود میتواند با نرخهای کمتار اقادام باه تاأمین ماالی بارای
شرکت بنماید .توانایی مدیریتی تأمین مالی بیشتری را در طول دوران بحاران ماالی تضامین
میکند و به آنها اهازه میدهد که به دنبال فروتهای سارمایهگذاری ساودآور باه منظاور
افزایش عملکرد شرکت باشند.
یکی از این منابع تأمین مالی ،اهرم مالی است .میزان بدهیی را که به منظور تأمین ماالی
مورد نیاز برای کسب منافع مورد نیاز کسب میگردد ،اهرم مالی میگویند .اهرم باه عناوان
یک عاما اوالی ،ریساکهای موهاود در شارکت را توضایح میدهاد .وامدهنادگان در
اعطای وام بر درهۀ اعتبار و داراییهای عمومی شرکتی که میخواهد برای احادا پارو ه
هدید تأمین مالی کند ،توهه دارند .در ایان حالات اطالعاام مرباوط باه عملکارد و اعتباار
شرکتها معموالً از طریق بازار سهام و نظایر آن قاب دساتیابی اسات .ایان ترکیاب اعتباار،
نقدینگی و اطالعام در درست ،امکان هذب بدهی با هزینه کام را فاراهم مایکناد .مادیر
توانا باید عملکرد شرکت را طوری نشان دهاد کاه ریساکهای موهاود در شارکت پاایین
دیده شود و در نتیجه امکان داشتن وامهایی با پایینترین نرخ را داشته باشد .بار ایان اسااا
فرضیۀ اول پژوهش به وورم زیر مطر میشود:
فرضیۀ اول :بین توانایی مدیریت و اهرم مالی ،رابطۀ معناداری وهود دارد.
ساختار بدهی (سررسید بدهی) یکی از شاخ

های مهم تعیینکننده موفقیات شارکت

است و باعث رشد پایدار شارکت مایشاود (ماادان .)1002 ،4بار اسااا سااختار سررساید،
بدهیها به دو گروه بادهیهاای بلندمادم (باا سررساید بایش از یاک ساال) و بادهیهاای
کوتاهمدم (با سررسید کمتر از یک سال) تقسیم میشوند .پایۀ تصمیمگیاری تاأمین ماالی،
اندازهگیری عملکرد شرکت است .اعتباردهنادگان نیاز باه منظاور تصامیمگیاری در ماورد
میزان و نرخ اعطای اعتبار به ارزیابی عملکرد شرکت میپردازد .مدیران کارآمد با توهه باه
اهاادا

و چشااماندازهای آتاای شاارکت ساااختار باادهی را تعیااین ماایکننااد .ماادیرانی کااه
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پرو ههای بلند پروازانه و پر ریساک را در برناماههاای خاود دارناد ،بادهیهاا باا سررساید
بلندمدم را استفاده میکنناد و مادیرانی کاه پارو ههاای سارمایهگذاری نسابتاً ساودآوری
دارند ،استفاده از بدهی کوتاهمدم را به منظور نشاان دادن عالمات مثبات باه باازار تارهیح
میدهند .از همین رو فرضیۀ دوم پژوهش به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سررسید بدهی
میپردازد که به وورم زیر است:
فرضیۀ دوم :بین توانایی مدیریت و سر رسید بدهی ،رابطۀ معناداری وهود دارد.
بررسی رفتار مادیران نشاان مایدهاد ،نگهداشات موهودیهاای نقادی باه عناوان ابازار
حفاظتی در برابر نوساانهای هریانهاای نقادی در شارایط محادودیت تاأمین ماالی خاارهی
شرکتها استفاده شود .مدیران توانا تمای چندانی باه پرداخات وهاه نقاد (مثا ساود ساهام)
ندارند؛ چرا که آنها عمدتاً به دنبال سرمایهگذاری در پرو ههای سودآور هستند .مدیران وهاه
نقد بیشتری را نزد خود نگه میدارند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش داده تا از ایان طریاق
بتوانند در خصوص تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شارکت از قادرم قضااوم و تشا ی
بهرهمند شوند .بر این اساا فرضیۀ سوم به وورم زیر است:
فرضیۀ سوم :بین توانایی مدیریت و سطح نگهداشت وهه نقد ،رابطۀ معناداری وهود دارد.
پیشینۀ تجربی پژوهش

پانائیوتیس و همکاران )1026( 9به بررسای تاأثیر تواناایی مادیریت بار سارمایهگذاری
شرکت در دوران بحران پرداختند .نتایج پژوهشها نشان داد که توانایی مدیریت میتواند در
پیشبینی بحران مالی سال آیناده تاأثیر داشاته باشاد .سایاو و چاو )1021(6باه بررسای تاأثیر
توانایی مدیریت بر بهبود سطح نگهداشت وهه نقاد پرداختناد .آناان دریافتناد کاه تواناایی
مدیریت در بااال نگهداشاتن ساطح وهاه نقاد بارای شارکتها باعاث افازایش فرواتهای
سرمایهگذاری میشود .به عالوه شارکتهایی کاه دارای تواناایی مادیریت بااالیی هساتند،
میتوانند وهه نقد شرکت را در بهترین فروتهای سرمایهگذاری استفاده کرده و منجر باه
بهبود عملکرد شرکت شوند.
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آندرو و همکاران ( )1021اقدام به بررسی رابطه توانایی مادیریت و عملکارد شارکت
در طول بحران مالی سال  1002کردناد و آنهاا نیاز همانناد دمرهیاان و همکااران (،)1021
متغیرهای حسابداری را به عنوان معیار اندازهگیری توانایی مدیریت باه کاربردناد و باه ایان
نتیجه رسیدند کاه تواناایی مادیریت باا عملکارد شارکت ،رابطاۀ مساتقیم دارد .دمرهیاان و
همکاران ( )1021در پژوهش خود تحت عنوان «کمی کردن توانایی مدیریت» بارای اولاین
بار اقدام به طراحی الگویی کردند که با استفاده از متغیرهای حساابداری ،تواناایی مادیریت
را به وورم کمی اندازهگیری میکند .آنها از الگوی تحلی پوششی دادهها ( )DEAبارای
اندازهگیری کارایی شرکت استفاده کرده و در مرحلۀ بعدی با اساتفاده از رگرسایون خطای
چند متغیره و کنترل ویژگیهای ذاتی شرکت ،اقدام به تفکیک توانایی مادیریت و کاارایی
ذاتی شرکت نمودند.
حاهیها و قیالوی ( )2150به سنجش توانایی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شاده در
بورا اوراق بهادار تهران پرداختهاند .در این پژوهش برای ارزیابی تواناییهای مادیریت باا
استفاده از دادههای مالی از روش ریاضی تحلی پوششی دادهها استفاده شده است و باه ایان
نتیجه رسیدند که تحلی پوششی دادهها ( )DEAابزار قدرتمند مدیریتی در ارزیابی عملکرد
واحدهای تصمیمگیرنده است.
روششناسی پژوهش

به منظور بررسی فرضیههای پژوهش از دادههای شرکتهای پذیرفتاه شاده در باورا
اوراق بهادار تهران ،بین سالهای  122تا  2151استفاده شده اسات .باه منظاور تعیاین هامعاۀ
پژوهش ،شرکتهایی که شرایط زیر را نداشتهاند ،حذ

شدهاند:

 .2پایان سال مالی آنها  15اسفند ماه باشد.
 .1هزء شرکتهای واسطهگری مالی (مانند بانکها ،موسسههای بیمه ،لیزینگ ،هلدینگ و
شرکتهای سرمایهگذاری) نباشند.
 .1قب از سال  2122در بورا پذیرفته شده باشند.
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 .4فعالیت آنها تا پایان سال مالی  2151ادامه داشته باشند.
 .9طی دورۀ بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
 .6اطالعام سال مالی آنها در دسترا باشد.
با توهه به محدودیتهای بیان شده ،نمونه آماری از  252سال /شارکت تشاکی شاده
است.
تعریف متغیرها و روشهای اندازهگیری آنها
متغیر مستقل :توانایی مدیریت

به پیروی از اندرو و همکاران ( ،)1021حاهب و همکاران ( ،)2151پیری و همکااران
( ،)2151و بزرگ او و والح زاده ( )2154در ایان پاژوهش بارای انادازهگیاری تواناایی
مدیریت از الگوی ارائه شده توسط دمرهیان و همکاران ( ،)1021استفاده شده است .اولاین
اندازهگیری ما از توانایی مدیریت ،مجموعهای از تواناییهای مدیران است که با اساتفاده از
این تواناییها عملکرد شرکت را باال میبرند.
به منظور اندازهگیری کارایی شرکت ،دمرهیان و همکاران ( )1021از الگاوی تحلیا
پوششی دادهها ( )DEAاستفاده کردهاند .الگوی تحلی پوششای دادههاا یاک ناو الگاوی
آماری است که برای اندازهگیری عملکرد یک سیستم با استفاده از یک سری خروهیها و
ورودیها کاربرد دارد .در ارزیابی کارایی شرکت به وسیلۀ تحلیا پوششای دادههاا باه هار
شرکت در هر سال یک نمره کارایی بین وفر و  2نسبت میدهیم .حداکثر کارایی برابار باا
 2است و هر چه مقدار به دسات آماده کمتار باشاد ،باه آن معناسات کاه کاارایی شارکت
پایینتر است .در این پژوهش درآمد حاو از فروش به عنوان خروهای و  4متغیار دیگار؛
یعنی بهای کاالی فروش رفته؛ هزینههای عمومی ،اداری و فروش؛ خال

داراییهای ثابت

مشهود؛ و داراییهای نامشهود را به عنوان ورودی در نظر گرفتاه شاده اسات .کاارایی کا
منابع شرکت (  )Total EFFICIENCY از رابطۀ شماره  2به دست میآید:
()2

Saeles 
1GOGS   2SGA & A   3NET PPE    4 INTAN

= TotalEFFICIENCY
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در این الگو؛  :SALESفروش ک شرکت  iدر سال t؛  :GOGSبهاای کااالی فاروش
رفته شرکت  iدر سال t؛  :SG&Aهزینههای عمومی ،اداری و فاروش شارکت  iدر ساال t؛
 :NETPPEمانده خال

داراییهای ثابت مشهود شرکت  iدر ساال t؛ و  :INTANخاال

داراییهای نامشهود شرکت  iدر سال  tاست.
دمرهیان و همکاران ( )1021باه منظاور باه دسات آوردن تواناایی مادیریت و کنتارل
ویژگیهای ذاتی شرکت الگویی ارائه دادهاند .کاارایی شارکت را باه  1ب اش هادا یعنای
کارایی بر اساا ویژگیهای ذاتای شارکت و تواناایی مادیریت ،تقسایم کردهاناد .آناان از
الگوی شمارۀ  1استفاده کردهاند که در آن اندازۀ شرکت ،سهم بازار شرکت ،هریان نقدی
شرکت ،عمر پذیرش شارکت در باورا و فاروش خاارهی باه عناوان ویژگایهاای ذاتای
شرکت در نظر گرفته شدهاند .هرکدام از این  9متغیر که ویژگیهای ذاتی شارکت هساتند،
میتوانند به مدیریت کمک کنند تا تصمیمام بهتری ات اذ نمایند یا در ههت عکس عما
کرده و توانایی مدیریت را محدود نمایند.
()1

𝜏𝑌𝐶𝑁𝐸𝐼𝐶𝐼𝐹𝐹𝐸𝐿𝐴𝑇𝑂𝑇
= α. +α1 SIZE + α2 MARKET SHEAR + α3 FREE CASH FLOW
∈+ α4 AGE + α5 FOREIN CURRENCY + α6 YEAR INDICATOR+

که در آن؛  :SIZEاندازۀ شرکت؛  :MARKET SHEARسهم بازار شارکت؛ :AGE
سان شارکت؛  :FREE CASH FLOWهریاان نقاد آزاد؛ :FOREIN CURRENCY
وادرام شرکت؛ و  :YEAR INDICATORشاخ

سال است.

اندازۀ شرکت ( :)SIZEاز لگاریتم طبیعی مجمو فروشهای شرکت به دست آمده است.
سهم بازار شرکت ( :)MARKET SHEARاز نسبت فروش شرکت به فروش کا وانعت
به دست آمده است.
شاخ

هریان نقد آزاد ( :)FREE CASH FLOWاگار شارکتی هریاان نقاد آزاد مثبات

داشته باشد ،عدد یک ،در غیر این وورم عدد وفر داده مایشاود .هریاان نقادی آزاد باه
وورم زیر محاسبه میشود (مهرانی و باقری:)2122 ،
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هریان نقدی آزاد= سود عملیااتی  +اساتهالک – مالیاام پرداختای – هزیناه بهاره پرداختای – ساود ساهام
پرداختی

سن شرکت ( :)AGEلگاریتم طبیعی تعداد سالهایی کاه شارکت شارو باه فعالیات کارده
است.
وادرام شرکت ( :)FOREIN CURRENCYاگر شارکتی واادرام داشاته باشاد ،عادد
یک و در غیر این وورم عدد وفر اختصاص مییابد.
اپسیلون (∈):نشاندهنده میزان توانایی مدیریت است.
الگوی  1نیز همانند الگوی تحلی پوششی دادهها باید بر اساا ونعت تحلی شود .باه
همین دلی  ،در آن متغیرهای مربوط به سطح ک ونعت مثا رقابات نیاز در الگاو اثار داده
نشدهاند (دمرهیان و همکاران.)1021 ،
متغیرهای وابسته

اهرم مالی ( :)levاز تقسیم ک بادهیهای شارکت بار کا داراییهاای شارکت باه دسات
میآید (احمدپور و پاکدالن.)2159 ،
سررسید بدهی ( :)Debtmaturityاز تقسیم بدهیهای بلندمدم شرکت بار کا بادهیهای
شرکت به دست میآید (حاهیها و اخالقی.)2151 ،
سطح نگهداشت وهه نقد ( :)CASHاندازهگیری وهه نقد با معیار تغییار در وهاه نقاد طای
سال هاری منهای سال قب است .ساسس باه منظاور همگنساازی بار داراییهاای ساال قبا
تقسیم شده است (حساا یگانه و همکاران.)2150 ،
متغیرهای کنترلی

اندازۀ شرکت ( :)SIZEمدیران توانا به طور معمول در شارکتهای بازرگ فعالیات دارناد.
آنان با توهه به تواناییهای ذاتی خود و شناختی که دارند ،میتوانند بر میزان تاأمین ماالی و
سررسید بدهی تأثیرگذار باشند .معموالً مدیران تواناا بارای پیشابرد اهادا

خاود اقادام باه

سرمایهگذاریهای زیاد مینمایند .به منظور تأمین مناابع سارمایهگذاری در واورم امکاان
تمای به باال نگهداشتن سطح نگهداشت وهه نقد دارند و یا اینکه اقدام به تأمین ماالی بارون
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سازمانی کرده در نتیجه انتظاار مایرود شارکتهایی کاه دارای تواناایی مادیریتی بااالتری
هسااتند ،اهاارم باااالیی داشااته باشااند .در ایاان پااژوهش اناادازۀ شاارکت از لگاااریتم طبیعاای
فروشهای شرکت به دست میآید.
نسابت ارزش باازار باه ارزش ساهام ( :)Market to Bookنسابت ارزش باازاری باه ارزش
دفتری در واقع نشان میدهد آیا قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگااه حاضار در باورا
به آن قیمت معامله میشود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شارکت
ثبت شده کمتر ،بیشتر یا مساوی است .میتوان چنین گفت که هر چه نسبت ارزش بازار باه
ارزش دفتری برای سهام یک بنگاه بااالتر باشاد ،آن بنگااه وضاعیت بهتاری در باازار دارد.
سیاستهایی که مدیریت برای تأمین مالی در نظر میگیرد از هملاه میازان اهارم ،سررساید
کوتاهمدم و یا بلندمدم و یا سطح نگهداشت وهه نقاد میتواناد متاأثر از ایان نسابت هام
باشد (مریدی پور و همکاران .)2122 ،در این پژوهش حقوق واحبان سهام در پایاان ساال
مالی به عنوان ارزش دفتری شرکت در نظار گرفتاه شاده اسات .ارزش باازار ساهام عباارم
است از تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال ضاربدر آخارین قیمات هار ساهم در پایاان
سال (عرب مازار و عرب احمدی.)2150 ،
یافتهها
آمار توصیفی

در هدول شمارۀ  2نتایج آمار تووایفی آورده شاده اسات .باا بررسای آماار تووایفی
متغیرهای اولی پژوهش اینگونه استنباط میشود که در تواناایی مادیریت ،یاک اخاتال
ود درودی بین کمترین و بیشترین مشاهده وهود دارد .لیکن با بررسای میاانگین میتاوان
فهمید که به طور متوسط شش درود از شرکتها دارای توانایی مدیریت منفی بودهاند کاه
به معنای عدم اساتفاده از ظرفیتهاای شارکت اسات .باا بررسای اهارم ماالی باه ایان نتیجاه
میرسیم که بیش از نیمی از شرکتها از اهرم به منظور تأمین مالی خاود اساتفاده میکنناد،
در حالیکه این رقم در متغیر سطح نگهداشت وهه نقد بسیار پاایین اسات کاه باا توهاه باه
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مشاهده کمترین رقم و نیز انحرا

معیاار پاایین ایان متغیار ،میتاوان باه وضاعیت نهچنادان

مساعد شرکتها از بعد نقدینگی پی برد.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر
توانایی مدیریت

عالمت
اختصاری

معیار

برا

Management
ability

-0/452

0/922

-0/095

0/166

0/000

0/000

Lev

0/050

0/511

0/920

0/220

0/000

0/000

Debtmaturity

0/000

0/564

0/212

0/211

0/000

0/000

CASH

-0/122

0/111

0/0024

0/091

0/000

0/000

SIZE

5/65

25/21

21/65

2 /9

0/000

0/000

Market to book

0/0022

6/56

1/01

2/192

0/000

0/000

اهرم مالی
سر رسید بدهی
سااااطح نگهداشاااات
وهه نقد
اندازۀ شرکت
نسااابت ارزش باااازار
به دفتری

کمترین

بیشترین

میانگین

انحرا

هاک

مانایی

همچنااین بااا بررساای انحاارا

معیااار در متغیرهااای اواالی میتااوان مشاااهده کاارد کااه

پراکندگی مشاهدام از میانگین در سطح پایینی قرار دارد .با توهاه باه آزماون هااک بارا،
متغیرهای وابسته از توزیاع نرماالی پیاروی نمایکنناد .بارای نرمالساازی توزیاع متغیرهاا از
نرمالسازی هانسون (تبدی هانسون) با استفاده از نرمافزار مینی تب اقدام باه تبادی توزیاع
متغیرهای وابسته به توزیع نرمال شده است .همچنین همواره چنین فرض میشاود کاه ساری
زمانی ماناست .در آزمون ریشۀ واحد (مانایی) تمام متغیرهاا کمتار از  9درواد هساتند ،لاذا
تمامی متغیرها مانا هستند.
نتایج آزمون فرضیه ها

فرضیۀ اول به این وورم مطر شده بود که توانایی مدیریت بر اهرم مالی تاأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیۀ اول در هدول شمارۀ  1آورده شده است .با توهاه باه هادول شامارۀ 1
سطح معناداری آزمون ا

لیمر برابر با  0/000است که کمتر از  9درود اسات و دادههاای

از نو تابلویی مورد پذیرش واقع میشود .همچنین چاون ساطح معنااداری آزماون هاسامن
کمتر از  9درود است ،لذا بیانگر ثابت بودن اثرام عرض از مبدأ است .در این پاژوهش از
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خودهمبستگی سریالی استفاده شده اسات .چاون ساطح

آزمون وولدریج به منظور تش ی

معناداری این آزمون کمتر از  9درود است پس بیاانگر وهاود خودهمبساتگی ساریالی در
الگو است .همچنین به منظور تش ی

وهود یا عدم وهاود ناهمساانی واریاانس از آزماون

والد تعدی شده استفاده گردیده است .چون سطح معناداری این آزمون کمتار از  9درواد
است پس بیانگر وهود ناهمسانی واریانس در الگوی فوق است که ناهمسانی واریاانس نیاز
رفع گردیده است .سطح معناداری آمارۀ والاد ( )22/00برابار باا  0/000باوده و کمتار از 9
درود است؛ بنابراین میتوان گفت که الگو در حالت کلی معنادار است.
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمون فرضیۀ اول
Lev =α0 + α1Management ability + α2SIZE + α3Market to book + ε

متغیرها
عرض از مبدأ
توانایی مدیریت
اندازۀ شرکت
نسبت ارزش بازار به دفتری
معناداری ک الگو

نماد متغیر

ضریب

خطای
استاندارد

آمارۀ z

سطح
معناداری

C

-2/222

0/112

-2/040

0/000

Management ability

0/1002

0/022

1/692

0/005

SIZE

0/212

0/0264

2/040

0/000

Market to book

-0/290

0/0265

-0/542

0/142

آمارۀ والد

22/000

سطح معناداری

0/000

آزمون  fلیمر

آماره

25/022

سطح معناداری

0/000

آزمون هاسمن

آماره

22/291

سطح معناداری

0/009

آزمون ناهمسانی واریانس

آماره

11240

سطح معناداری

0/000

آزمون خودهمبستگی سریالی

آماره

16/141

سطح معناداری

0/000

با توهه به اینکه ضریب متغیر توانایی مدیریت ،مثبات اسات ،میتاوان گفات کاه باین
توانایی مدیریت و متغیر وابساته یاک رابطاۀ مساتقیم وهاود دارد و باه لحاا اینکاه ساطح
معناداری آن معادل  0/005است ،لذا ایان رابطاۀ مساتقیم باه لحاا آمااری معناادار اسات.
بنابراین ،فرضیۀ اول مورد پذیرش واقع میشاود .همچناین از باین متغیرهاای کنترلای ،فقاط
متغیر اندازۀ شرکت دارای رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته است.
فرضیۀ دوم بیان می نمود کاه تواناایی مادیریت بار سررساید بادهی تاأثیر دارد .نتاایج
آزمون فرضیۀ دوم در هدول شمارۀ  1آورده شده است .با توهه به هادول شامارۀ  1ساطح

 /012تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی

معناداری آزمون ا

لیمر برابر با  0/000است که کمتر از  9درود است و دادههای از ناو

تابلویی در برابر دادههای تلفیقی مورد پذیرش واقع میشود .همچنین چون ساطح معنااداری
آزمون هاسمن بیشتر از  9درود است .از ایان رو الگاوی اثارام تصاادفی در برابار اثارام
ثابت ارهحتر است .یکی از مفروضاتی که در رگرسیون ماد نظار قارار میگیارد ،اساتقالل
خطاها (تفااوم باین مقاادیر واقعای و مقاادیر پیشبینای شاده توساط معادلاه رگرسایون) از
یکدیگر است .چون سطح معناداری این آزمون کمتر از  9درود است پاس بیاانگر وهاود
خودهمبستگی سریالی و ناهمسانی واریانسی در الگوی فوق اسات کاه ناهمساانی واریاانس
هم رفع گردیده است .همچنین سطح معناداری آمارۀ والد ( )41/12برابار باا  0/000باوده و
کمتر از  9درود است ،بنابراین میتوان گفت که الگو در حالت کلی معنادار است.
جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون فرضیه دوم
Debtmaturity =α0 + α1Management ability + α2SIZE + α3Market to book + ε

متغیرها
عرض از مبدأ
توانایی مدیریت
اندازۀ شرکت
نسبت ارزش بازار به دفتری
معناداری ک الگو

نماد متغیر

ضریب

خطای

متغیر

استاندارد

آمارۀ z

سطح
معناداری

C

0/296

0/295

9/121

0/000

Management ability

-0/096

0/22

-0/210

0/461

SIZE

-0/091

0/22

-4/262

0/000

Market to book

-0/062

0/29

-4/920

0/000

آمارۀ والد

41/120

سطح معناداری

0/000

آزمون  fلیمر

آماره

2/241

سطح معناداری

0/000

آزمون هاسمن

آماره

6/251

سطح معناداری

0/022

آزمون ناهمسانی واریانس

آماره

2/112

سطح معناداری

0/000

آزمون خودهمبستگی سریالی

آماره

44/960

سطح معناداری

0/000

ضااریب متغیاار توانااایی ماادیریت معااادل  ، -0/096آمااارۀ  Zمعااادل -0/210وسااطح
معناداری آن برابر  0/461می باشد که در سطح اطمینان  %59مورد تایید قرار نمیگیارد .در
نتیجه فرضیۀ دوم پژوهش ماورد پاذیرش واقاع نمایشاود ،و مای تاوان گفات کاه تواناایی
مدیریت بر اهرم مالی تأثیر دارند .از بین متغیرهای کنترلای ،متغیار انادازۀ شارکت و نسابت
ارزش بازار به دفتری دارای رابطۀ معکوا و معناداری با متغیر وابسته است.
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فرضیۀ سوم بیان نمود که توانایی مدیریت بر ساطح نگهداشات وهاه نقاد تاأثیر دارد.
نتایج آزمون فرضیۀ سوم در هدول شمارۀ  4آورده شده است .با توهه به هدول شمارۀ  4و
نتایج به دست آمده در آزمونهای قبلی ساطح معنااداری آزماون ا

لیمار برابار باا 0/222

است که کمتر از  9درود نیست و دادههای از نو تابلویی (پن دیتاا) ماورد پاذیرش واقاع
نمیشود .چون دادهها از نو تلفیقی است ،نیازی به اهرای آزمون هاسمن نیسات .همچناین
چون سطح معناداری این آزمون کمتر از  9درود است پاس بیاانگر وهاود خودهمبساتگی
سریالی و وهود ناهمسانی واریانس در الگوی فوق است کاه ناهمساانی واریاانس هام رفاع
گردیده است .سطح معناداری آمارۀ  )20/41( Fبرابار باا  0/000باوده و کمتار از  9درواد
است؛ بنابراین میتوان گفت که الگو در حالت کلی معنادار است.
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمون فرضیه سوم
Cash = α0 + α1Management ability + α2SIZE + α3Market to book + ε

متغیرها
عرض از مبدأ
توانایی مدیریت
اندازۀ شرکت
نسبت ارزش بازار به دفتری

نماد متغیر

ضریب

خطای
استاندارد

آمارۀ t

سطح
معناداری

C

-0/155

0/110

-0/514

0/190

Management ability

0/094

0/221

0/422

0/619

SIZE

0/011

0/011

0/522

0/112

Market to book

-0/025

0/016

-0/290

0/491

آمارۀ F

20/410

سطح معناداری

0/000

آزمون  fلیمر

آماره

0/222

سطح معناداری

0/222

آزمون ناهمسانی واریانس

آماره

4/920

سطح معناداری

0/000

آزمون خودهمبستگی سریالی

آماره

10/290

سطح معناداری

0/000

معناداری ک الگو

ضریب متغیر توانایی مدیریت معادل  ،0/094آمارۀ  Zمعادل  0/422وسطح معنااداری
آن برابر  0/619میباشد که در سطح اطمینان  %59ماورد تاییاد قارار نمای گیارد .در نتیجاه
فرضیۀ سوم پژوهش مورد پذیرش واقع نمیشود ،و می توان گفت که تواناایی مادیریت بار
سطح نگهداشت وهه نقد تأثیر ندارد .بررسی رابطه متغیرهای کنترلای باا ساطح نگهداشات
وهه نقد نشان داد که اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به دفتری ارتباط معناداری با ساطح
نگهداشت وهه نقد ندارد.

 /011تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی

بحث و نتیجهگیری

همانطور که قبالً اشاره شد ،یکی از فرضهای اساسی در ادبیاام ماالی آن اسات کاه
هر شرکتی با هد

حداکثر ساختن ثروم ساهامداران خاود تشاکی مایشاود و باه منظاور

دسااتیابی بااه هااد

مااذکور ،ماادیریت شاارکت بایااد از توانااایی الزم در تصاامیمگیااریه اا

برخوردار بوده و به عام بازده توهه داشته باشد .مدیران به منظاور حاداکثر سااختن ارزش
شرکت و ثروم سهامداران و بااال نشاان دادن تواناییهاای خاود ،اقادام باه سارمایهگذاری
میکنند .حال اینکه ایان وهاوه سارمایهگذاری از چاه مناابعی تاأمین مایشاود (داخلای یاا
خارهی) ،بستگی باه تواناییهاای مادیریت در شاناخت وضاعیت فعلای داخلای و خاارهی
شرکت و همچنین استفاده از راهکارهای مناسب که از طریاق آنهاا روشهاای تاأمین ماالی
انجام میشود .در تالش برای شناساایی نقاش تواناایی مادیریت باه عناوان یکای از عواما
تأثیرگذار بر عملکرد شرکت ،این مقاله به بررسی نقش تواناایی مادیریت بار سیاساتهاای
تأمین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورا اوراق بهادار تهران پرداخته است.
نتایج حاو از فرضیۀ اول پژوهش حاکی از وهود تأثیر مثبت تواناایی بار اهارم ماالی
در شرکتهای بورا تهران دارد که این نتیجه میتواند بیانگر این باشد که مدیران توانا باه
سمت سرمایهگذاری در پرو ههای سودآور حرکت میکنناد و باه هماین منظاور ساعی در
تأمین منابع مالی خود دارند که بهترین گزینه را استفاده از بدهی میدانناد .بار اسااا مباانی
نظری به طور کلی دو راه به منظور تأمین منابع مالی وهود دارد که شام تأمین مالی داخلی
و تأمین مالی خارهی است که راهکار اول از طریق بازار پولی و بانکهاا و راهکاار دوم از
طریق بازار سرمایه محقق میشود.
نتایج پژوهش نشان میدهد که بیش از نیمای از شارکتها ههات سارمایهگاذاری در
داراییهای خود از بدهی استفاده میکنند کاه ایان موضاو میتواناد باه دلیا محادودیت
ابزارهای مالی در بازار سرمایه ایران به منظور تأمین ماالی باشاد کاه شارکتها را باه سامت
تأمین داراییهای خود از طریق بدهی سوق میدهد .ایان نتیجاه مطاابق باا یافتاههاا انادرو و
همکاران ( )1021است .آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مدیران توانا در طول
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زمانهایی که دچار بحران مالی هستند به تأمین ماالی بیشاتر کماک مایکنناد ،تاا باه دنباال
فروتهای سرمایهگذاری ،به منظور افزایش عملکرد شرکت باشند .همچنین نتایج پژوهش
نشان میدهد که اندازۀ شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر اهرم مالی دارد .بادیهی اسات کاه
هر چه شرکتها بزرگتر باشند از اهرم مالی بیشتری استفاده میکنند .معماوالً شارکتهای
بزرگتر از مدیران تواناتر استفاده میکنند .مدیران توانا باه منظاور بااال نشاان دادن تواناایی
خود نیاز به سرمایهگذاریهایی با ارزش فعلای مثبات دارناد .در نتیجاه نیااز باه تاأمین ماالی
بیشتری خواهند داشت.
در ارتباط با فرضیۀ دوم پژوهش این نتیجه باه دسات آماده اسات کاه مادم سررساید
بدهیهای شرکت متأثر از تواناایی مادیریت نیسات .وار

اینکاه یاک مادیر تواناا باشاد

نمیتواند ساختار سر رسید بدهیهای شارکت را تحات تاأثیر قارار دهاد .چارا کاه سااختار
بدهی به خصوص در ایران میتواند متأثر از عوام خارهی و محدودیتهایی که در تاأمین
مالی وهود دارد ،باشد .مطابق با یافتههای پژوهش حاهب و همکاران ( )2151کاه بار روی
ونعت مواد و محصوالم دارویی انجام دادهاند باه ایان نتیجاه رسایدهاناد کاه باین تواناایی
مادیریت باا سررساید بادهی رابطاه وهاود نادارد .همچناین حاهیهاا و اخالقاای ( )2150در
تحقیقام خود نشان دادند با توهه به شرایط بازارهای ایران ،خاط مشای ساود و ساودآوری
شرکت تأثیر مثبتی بر ساختار بدهی داشته و ریساک تجااری هیچگوناه تاأثیری بار سااختار
سرمایه ندارد .ریسک تجاری متأثر از عملکرد شرکت است که مادیران تواناا باا بااال باردن
عملکرد شرکت نمیتوانند بر ساختار بدهی تأثیر بگذارند.
به عالوه نتایج نشان میدهد که اندازۀ شارکت دارای تاأثیر منفای و معنااداری بار سار
رسید بدهی است .بدان معنی که هر چه اندازۀ شرکتها بزرگتر باشد از بدهیهای باا سار
رسیدهای کوتاهتر استفاده میکنناد .معماوالً شارکتهای بازرگ از مادیران تواناا اساتفاده
میکنند .آنان برای سرمایهگاذاری در پرو ههاای ساودآور ،از بادهیهای بلندمادم کمتار
استفاده میکنند و از این طریق به بازار عالمت مثبت میدهناد (حاهیهاا و اخالقای.)2150 ،
نتایج همچنین نشان میدهاد کاه نسابت ارزش باازار باه ارزش دفتاری دارای تاأثیر منفای و

 /016تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی

معناداری بر سر رسید بدهی است؛ بدان معنی که هرچقدر رشد یک شرکت کمتار باشاد از
بدهیها با سررسیدهای بیشتری استفاده میکنند .با توهه به شرایط اقتصادی ایاران مادیرانی
که در شرکتهای با رشد پایین اقدام به سارمایهگذاری میکنناد ،از بادهیهاای بلندمادم
بیشتر استفاده میکنند تا ارزش فعلی شرکت را باال نشان دهند و هزینههای تأمین مالی را باه
سالهای بعد انتقال دهند.
با توهه به نتایج فرضیۀ آخر ،میزان سطح وهه نقد نگهداری شاده در شارکتها متاأثر
از عواملی غیر از توانایی مدیریت است که بر خال

نتایج سیاو و چو ( )1021اسات .آناان

ثابت کردند یک عام تأثیرگذار بر باال بردن سطح نگهداشت وهاه نقاد تواناایی مادیریتی
است .مدیران توانا با توهه به تواناییهای مدیریتی خود در باال نگهداشتن سطح وهاه نقاد و
بکار باردن ایان وهاوه در سارمایهگذاریهای مناساب باعاث بااال رفاتن عملکارد شارکت
میشوند .این در حالی است که شرایط اقتصادی و وضعیت بورا در ایران به گوناه ایسات
کااه چااون ریسااک سیسااتماتیک ماننااد باایثباااتی ارز ،تحریمهااا و ...در کشااور ایااران نساابتاً
باالست ،مدیران چندان توانایی الزم برای کنترل وهه نقد ندارد و نمیتوانند وهه نقد مورد
نیاز را تاأمین و نگهاداری کناد .همچناین در شارایط بیثبااتی اقتصاادی در ایاران ،تواناایی
ت مین و قضاومهای مدیران در رابطه با عواملی که مربوط به شرایط آتی اسات باه شادم
کاهش مییابد.
پیشنهادها و محدودیتها

با توهه به پذیرش فرضیۀ اول پژوهش و تأثیر توانایی مدیریت بر اهارم ماالی ،پیشانهاد
میشود که سرمایهگذاران و باألخ

اعتباردهنادگان توهاه ویاژهای باه معیارهاای تواناایی

مدیران داشته باشند تا از این طریق تصمیمگیری بهینهتری نسبت به سرمایهگذاری و اعطاای
اعتبار ات اذ نمایند.
با توهه به نتایج پژوهش حاضر میتاوان تووایه هاایی بارای پژوهشهاای آتای ارائاه
نمود .با توهه به اینکه در ایان پاژوهش باه بررسای تاأثیر تواناایی مادیریت بار تاأمین ماالی
پرداختااه شااده اساات و بااا توهااه بااه اینکااه شاارکتها وهااوه خااود را از طاارق م تلاا
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سرمایهگذاری نموده و یکی از معیارهای سرمایهگذاری بهینه نیاز ،تواناایی مادیریت اسات،
محققان بعدی میتوانند به بررسای تاأثیر تواناایی مادیریت بار سیاساتهای سارمایهگذاری
بسردازند.
یکی از متغیرهایی که در هر پژوهش میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد ،تورم است کاه
در این پژوهش در نظر گرفتاه نشاده اسات .باه دلیا تاأثیر احتماالی تاورم بار تاأمین ماالی
شرکتها ،پیشنهاد میشود پژوهشاگران آتای عاما تاورم را نیاز در پاژوهش خاود لحاا
نمایند.
در انجام این پژوهش محدودیتهایی نیز وهود داشته که در تعمیم نتایج باید باه آنهاا
توهه نمود .در اندازهگیری توانایی مدیریت از الگوی تحلی پوششی دادههاا اساتفاده شاده
است که این الگو به طور ذاتی عام زمان را در محاسبام لحا نمیکناد کاه میتواناد باه
عنوان یک محدودیت در اندازهگیری توانایی مدیریت تلقی شود.
یادداشتها
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