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 چکیده
 

اختار به س توانیماثرگذار باشند که از آن جمله  هاشرکتبدهی  یهااستیسبر  توانندیمعوامل متعددی وجود دارند که 

 بر رابطه درماندگی مالی یهانهیهز تأثیرمالکیتی و مالی شرکت اشاره کرد. با توجه به این موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی 

 عنوانهبتی و مالکیت نهادی پرداخته شده است. برای این منظور، مالکیت مدیری بدهی شرکت یهااستیسساختار مالکیت و 

 Zبه همراه اثر تعدیلی درماندگی مالی شرکت که با استفاده از مدل  هاآنو اثر  شدهگرفتهساختار مالکیت در نظر  هایشاخص

مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر  هاشرکتشد، بر سیاست بدهی  گیریاندازهآلتمن 

انتخاب حجم نمونه از  منظوربه، چنینهمپس رویدادی قرار دارد.  -توصیفی  هایپژوهشدر گروه  هادادهروش گردآوری 

شرکت  451در نهایت ، شدهگرفتهحذف سیستماتیک )غربالگری( استفاده شد که با توجه به شروط در نظر  گیرینمونهروش 

برای قرار گرفتند.  وتحلیلتجزیهشرکت( مورد -سال 4181)در مجموع  4835الی  4888 یهاسالساله بین  8در دوره زمانی 

نتایج  است. شدهگرفتهبهره  Eviews8 افزارنرممربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از  هایروشاز  هافرضیهبررسی 

 هاشرکتمالکیت مدیریتی و نهادی دارای اثر مثبت و معناداری بر سیاست بدهی  دهدمیدر این مطالعه نشان  آمدهدستبه

 و این در حالی است که اثر درماندگی مالی بر این ارتباطات مثبت و معنادار به دست آمد. باشندمی

 مالیمالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، ساختار مالکیت، درماندگی  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

Abstract      

         There are several factors that can affect corporate debt policies, including the corporate 

ownership and financial structure. Regarding this issue, the present study investigates the effect 

of financial distress costs on the ownership structure and debt policies of the company. For this 

purpose, management ownership and institutional ownership were considered as indicators of 

ownership structure, and their effect, along with the effect of corporate financial distress 

correction, which was measured using the Z-Altman model, was measured on corporate debt 

policy. The present research is applied in terms of applied purpose and in terms of collecting 

data in descriptive-post-event research group. Also, in order to select the sample size, the 

systematic removal sampling method (screening) was used which, according to the terms, was 

considered 154 companies in the 8-year period between 2009 and 2016 (a total of 1232 years- 

Company) were analyzed. To examine the hypotheses, multiple regression methods using 

Eviews8 software have been used. The results of this study show that institutional and 

management ownership has a positive and significant effect on corporate debt policy, while the 

effect of financial distress on these communications has been positive and significant. 
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