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چكیده
هدف از نگارش مقاله پیش رو ،بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران است .در این تحقیق ابتدا با استتااده از متدا امتیتاز بتازار نوههتور ،رتبته اعتبتاری
شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید .در مرحله بعد ،عوامل حاکمیت شرکتی در چهتار ببقته شتامل حقتوق
سهامداران و ذیناعان ،هیئت مدیره و کمیتههای آن ،حسابرسی ،و افشاء عمومی و شاافسازی جای گرفت .از هر
یک از این ببقات ،یک شاخص معرف و از مجموع آنها یک شاخص ترکیبی ساخته شد .سپس رابطه بتین ایتن
شاخصها و رتبه اعتباری مورد بررسی قرار گرفت.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که از بین عوامل حاکمیت شرکتی ،صرفاً عوامل مرتبط با حقوق سهامداران و
ذیناعان رابطه مثبت و معنیداری با رتبه اعتباری دارد .اما در ترکیب عوامل مزبور با سایر عوامل که در مجموع
ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل میدهند ،شواهدی پیرامون تأثیرگذاری بر رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد .
واژههاي كلیدي :رتبه بندی اعتباری ،مدا امتیاز بازار نوههور ،حاکمیت شرکتی ،حقوق سهامداران ،بورس اوراق
بهادار تهران.
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حاکمیتی آن خبر میدهند ،معذلک اغلب این

 -1مقدمه
تحقیق پیشرو قصد دارد این موضوع را بررسی

مطالعات اساساً تأثیر حاکمیت شرکتی را از بریق

کند که آیا شرکتهای برخوردار از ساختار حاکمیتی

یک ویژگی خاص ساختار حاکمیتی آزمون کردهاند.

قوی ،رتبه اعتباری باالتری دارند .رتبهبندی

بررسی هر یک از ویژگیهای منارد سازوکار

اعتباری ،1اههار نظری رسمی و تکنیکی درمورد

حاکمیتی بهبور مجزا ،این واقعیت را نادیده میگیرد

درجه نسبی ریسک عدم بازپرداخت بهموقع اصل و

که سایر ویژگیها ممکن است تأثیر دیگری برویژگی

بهره یک ابزار بدهی بوده که صالحیت اعتباری نهاد

مورد بررسی داشته یا اینکه ویژگی تجزیه وتحلیل-

ناشر آن را پیشبینی میکند .این اههار نظر در واقع،

شده میتواند خود معرف سایر ویژگیها باشد.تحقیق

نشانهای آگاهانه از احتماا نکوا یک ناشر در مقایسه

پیشرو ،از روش متااوتی بهره برده و به جای اینکه

با سایر ناشران فعاا در بازار است .مؤسسات رتبه-

تأثیر متغیرهای حاکمیتی را بر رتبه اعتباری شرکت

بندی اعتباری با بررسی و تحلیل ابالعات بهدست-

بهشکل جداگانه بررسی کند ،برای ویژگیهای

آمده از منابع مختلف در مورد ناشر ،صنعت ،وضع

مختلف ساختار حاکمیتی(شامل حقوق سهامداران و

کلی اقتصاد وماهیت اوراق بهادار ،رتبه اوراق را

ذیناعان؛ هیئت مدیره و کمیتههای آن؛ حسابرسی؛ و

تعیین میکنند (مجموعه مقررات مقام ناهر بر بازار

افشاء عمومی و شاافسازی) یک شاخص معرف و

اوراق بهادار اتحادیه اروپا .)2113 ،یکی از

سپس از مجموع آنها یک شاخص ترکیبی ایجاد

موضوعات مورد توجه مؤسسات رتبهبندی اعتباری،

نموده و در پی بررسی آن است که آیا بین این

حاکمیت شرکتی 2است ،زیرا ساختار حاکمیتی

شاخصهای معرف و نیز شاخص ترکیبی حاکمیت

ضعیف میتواند بر موقعیت مالی بنگاه تأثیر منای

شرکتی با رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده در

گذاشته و وامدهندگان و دارندگان اوراق بدهی آن را

بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد یا

در مقابل زیان ،آسیبپذیر سازد (اشباسکیف و

خیر .با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبهبندی

همکاران .)2112 ،حاکمیت شرکتی در گستردهترین

اعتباری در بازار مالی ایران ،در این تحقیق برای

شکل خود ،مجموعه مکملی ازاصوا اقتصادی،

محاسبه رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی ،از

حقوقی و اجتماعی است که از منافع ذیناعان یک

یک سیستم رتبهبندی اعتباری تحت عنوان مدا

واحد اقتصادی دفاع میکند .حاکمیت شرکتی مناسب

امتیاز بازار نوههور،)EMS(3استااده میشود.9

میتواند با افزایش دسترسی شرکتها به منابع مالی،

ساختار مقاله در ادامه به این صورت است :در

از میزان آسیبپذیری آنها درمواقع بروزبحران مالی

بخش دوم ،ادبیات موضوع و مهمترین تحقیقات

کاسته ،حقوق مالکیت را تقویت نموده ،هزینه

انجامشده در مورد حاکمیت شرکتی و رتبهبندی

معامالت وهزینه سرمایه را کاهش داده و به تعمیق و

اعتباری ارائه میشود .در بخش سوم ،روششناسی

گسترش بازار سرمایه کمک کند (احمدوند.)1311 ،

تحقیق شامل نمونه آماری و دادهها ،فرضیههای

درمطالعات پیشین برخی شواهد تجربی ازوجود

تحقیق ،مدا تحقیق ،متغیرها و نماگرها توصیف می-

همبستگی بین رتبه اعتباری شرکت و ساختار

شود .بخش چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته
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و در بخش پنجم و پایانی خالصه تحقیق و نتیجه-
گیری ذکر میگردد.

برونو و کالسنس ( )2111نشان میدهند که بین
ساختار حاکمیتی و محیط قانونیِ حامی سهامداران با
ارزش شرکت رابطه معنیداری حاکم است .امّان و

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

همکاران ( )2111معتقدند که بین امتیاز شاخص

 -1-2حاكمیت شركتی

حاکمیت شرکتی (متشکل از  29فاکتور) و ارزش

بررسی ادبیات موجود نشان میدهدکه هیچ

شرکت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بارق و

تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی

عباس ()2113دریافتند که در پاکستان ،تبعیت از

وجود ندارد .میتوان گات که تعریفهای موجود

آئیننامه حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی روی عملکرد

ازحاکمیت شرکتی در یک بیف وسیع قرار

شرکت دارد .نتایج تحقیق جاوید و صبور ()2119

میگیرند .دیدگاههای محدود در یک سو و

نشان از آن دارد که شرکتهای برخوردار از ساختار

دیدگاههای گسترده در سوی دیگر بیف قرار دارند.

حاکمیتی قوی ،عملکرد بهتری دارند و با هزینه

در دیدگاه های محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه

کمتر به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند .جیمسون و

شرکت و سهامداران محدود میشود .این ،الگویی

همکاران ( )2119به این نتیجه رسیدند که وجود

قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان

سهامداران نهادی در ترکیب هیئت مدیره شرکتهای

می شود .در آن سوی بیف ،حاکمیت شرکتی را

هندی تأثیر منای و قابل مالحظهای بر ارزش آنها

میتوان بهصورت شبکهای از روابط درنظر گرفت که

دارد .آنها همچنین دریافتند که افزایش درصد

نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ،بلکه

مالکیت سهامداران نهادی ،تعداد اعضای هیئت

میان شرکت و تعداد زیادی از ذیناعان از جمله

مدیره ،و تعداد اعضای مستقل آن نمیتواند رابطه

کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان ،دارندگان اوراق

منای فوق را کاهش دهد .عماری و همکاران

قرضه و ...وجود دارد .چنین دیدگاهی در قالب

( )2119از وجود رابطه بین ساختار هیئت مدیره و

نظریه ذیناعان دیده میشود.بهبور کلی ،حاکمیت

عملکرد شرکت خبر میدهند .نتایج تحقیق

شرکتی مجموعه قوانین ،مقررات ،نهادها و

اوجوالری ( )2112حاکی از تأثیر مثبت کیایت

روشهایی است که تعیین میکنند شرکتها چگونه

حسابرسی داخلی بر عملکرد مالی شرکت است.

و به ناع چه کسانی اداره میشوند (حساس یگانه،

مارتینز و موراس ( )2119با انجام پژوهشی در برزیل

 .)1319در مطالعات گذشته ،تأثیر حاکمیت شرکتی

نشان میدهند که بین حقالزحمه حسابرس مستقل و

بر روی متغیرهایی نظیر ارزش و عملکرد شرکت،

ارزش شرکت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

بازده سهام ،هزینه انتشار سهام عادی ،هزینه انتشار

یافتههای افزا و نظیر ( )2119نمایانگر تأثیر مثبت و

اوراق بدهی ،ساختار سرمایه ،مدیریت سود و  ...با

قابل مالحظه تعداد اعضای کمیته حسابرسی و

دقت مورد بررسی قرار گرفته است .درادامه برخی از

کیایت حسابرسی مستقل بر روی بازده داراییها و

این مطالعات مرور میشود.

نسبت کیو توبین است .پورعلی و آراسته ()2113
نتیجه گرفتند که بین نقدشوندگی و حاکمیت
شرکتی ،همچنین بین حاکمیت شرکتی و ارزش
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شرکت رابطه مثبتی حاکم است .ببق نتایج تحقیق

گیری ریسک اعتباری درنظر گرفت که برمبنای

مان ( ،)2113حاکمیت شرکتی مناسب میتواند

تجزیه و تحلیل متغیرهای کمّی و کیای بهدست

مدیریت سود را کاهش داده یا بهکلی از بین ببرد.

میآید (مارسیا و همکاران .)2119 ،یافتههای چوی و

عابد و همکاران ( )2112دریافتند که در بین

همکاران ( )2112حاکی از وجود یک رابطه واضح

فاکتورهای حاکمیت شرکتی ،تعداد اعضای هیئت

بین رتبههای اعتباری و احتماا نکوا در آینده است،

مدیره تنها فاکتوری است که با مدیریت سود رابطه

یعنی هر چه رتبه اعتباری اولیه باالتر باشد ،احتماا

دارد .علینژاد و همکاران ( )1399نشان دادند که

نکوا کمتر خواهد بود و بالعکس.

درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین

توجه به این نکته ضروری است که اهمیت رتبه

سرمایهگذاران نهادی و مدیریت موجودی کاال تأثیر

اعتباری را میتوان از نقطه نظر ناشران،

معنیداری دارد ،ولی ساختار و اندازه هیئت مدیره

سرمایهگذاران ،نهادهای ناهر یا حتی از منظر کلیت

بر رابطه فوق بیتأثیر است.

بازار تحلیل نمود.از دیدگاه ناشر ،یک رتبه اعتباری
از اهمیت کاربردی فوقالعادهای برخوردار است،
زیرا هزینه بدهی ،ساختار مالی و حتی توانایی

 -2-2رتبهبندي اعتباري
بازیگران بازارهای مالی بهمنظور تصمیمگیری در

شرکت در تداوم فعالیت را تحت تأثیر قرار میدهد.

مورد سرمایهگذاریهای بالقوه خود غالباً عالقمند به

از نقطه نظر سرمایهگذاران ،رتبههای اعتباری منبع

اندازهگیری ریسک شرکتها یا کشورها هستند.از

اصلی ابالعات در مورد کیایت و قابلیت عرضه

جمله ریسکهای مورد توجه ،ریسک اعتباری است

اوراق بدهی مختلف در بازار هستند ،زیرا مؤسسات

که با موضوع برآوردهکردن تعهدات مالی در قباا

رتبهبندی به ابالعات محرمانهای که در بازار افشاء

وامدهنده ارتباط دارد .ریسک اعتباری را میتوان به-

نمیشود ،دسترسی دارند (جورین و همکاران،

عنوان احتماا نکوا یک ناشر که به عدم پرداخت

 .)2119نهادهای ناهر بهمانند سرمایهگذاران ،از رتبه-

بهره و یا اصل بدهی از سوی وی منجر میشود،

های اعتباری برای ذخیره منابعی که در غیر این

درنظر گرفت .شواهد نشان میدهد که از دهه 1911

صورت باید به ارزیابی اعتباری تخصیص میدادند،

میالدی ،تقاضا برای ابالعات مرتبط با تحلیل

استااده مینمایند (پاپیکانومو .)2111 ،نهایتاً اینکه،

ریسک اعتباری بهشکل چشمگیری در بازارهای مالی

با افزایش تخصص مؤسسات رتبهبندی اعتباری در

بینالمللی افزایش یافته است (مارسیا و همکاران،

کسب و پردازش ابالعات مرتبط با ریسک اعتباری،

 .)2119رتبههای منتشرشده توسط مؤسسات رتبه-

هزینههای جمعآوری ابالعات توسط وامدهندگان

بندی اعتباری عقیده آنها را در مورد توانایی و

کاهش یافته و عملیات بازار اوراق بهادار تسهیل

تمایل یک ناشر به برآورده کردن کامل و بهموقع

میگردد (کریتون و همکاران .)2112 ،در ادامه برخی

تعهدات خود منعکس مینماید (جورین و همکاران،

از تحقیقات پیشین در زمینه رتبهبندی اعتباری مرور

2119؛ اس اند پی .)2111 ،از این رهگذر ،رتبه

میشود.

اعتباری را میتوان بهعنوان یک معیار نسبی اندازه-

بوزوایتا و یونگ ()1991با بررسی شرکتهای
بیمه آمریکایی که توسط مؤسسه اِی ام بست بین
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سااهای  1919تا  1992رتبهبندی شدهاند ،از

فاکتور اثرگذار بر خطمشی بدهی شرکتها است.

سودآوری ،رشد ذخایر بیمهای ،اهرم ،تنوع رشتههای

مطابق یافتههای کیسجن ( ،)2112رتبه اعتباری مقوله

بیمهای ،نقدینگی ،اندازه و ساختار سازمانی بهعنوان

مهمی استکه در تصمیمگیری مدیران راجع به

عوامل مؤثر بر رتبه اعتباری یاد میکنند .آدامز و

ساختار سرمایه شرکت مدنظر قرار میگیرد.

همکاران ( )2113معتقدند که بین توانگری مالی،
کاایت سرمایه ،سودآوری ،نقدینگی،رشد ،اندازه،

 -3-2حاكمیت شركتی و رتبه اعتباري

بیمه اتکایی ،ساختار سازمانی و فعالیت تجاری با

در اکثر مطالعات پیشین ،تأثیر عوامل حاکمیت

رتبه اعتباری شرکتهای بیمه بریتانیایی رابطه معنی-

شرکتی از دیدگاه سهامداران بررسی شده است (به

داری وجود دارد.بوجراج و سنگوتا ( )2113از وجود

عنوان مثاا ،مکانل و سرویز1991 ،؛ گامپرس و

ارتباط بین مالکیت نهادی ،نسبت اعضای مستقل

همکاران .)2113 ،در این تحقیق ،بر اهمیت حاکمیت

هیئت مدیره ،مالکیت متمرکز ،نسبت بدهی به حقوق

شرکتی از منظر وامدهندگان و دارندگان اوراق بدهی

صاحبان سهام ،حاشیه سود ،مجموع داراییها و

تمرکز شده است ،زیرا بدهی منبع اصلی تأمین مالی

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام با رتبه

برای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

اعتباری شرکتهای صنعتی ناشر اوراق قرضه که بین

تهران میباشد (خصوصاً اینکه نظام مالی در ایران

سااهای  1991تا  1992رتبهبندی اعتباری شدهاند،

بانکپایه است) .بنابراین در صورت اثبات رابطه

خبر میدهد .داماسنو و همکاران ( )2111با بررسی

حاکمیت شرکتی با رتبه اعتباری ،میتوان از آن به-

 39شرکت برزیلی نشان میدهند که نسبت مجموع

عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر هزینه تأمین

بدهیها به مجموع داراییها و بازده داراییها رابطه

مالی از بریق منابع خارجی نام برد .در ادامه برخی

معنیداری با رتبه اعتباری دارند .نتایج مطالعه

از تحقیقات انجامگرفته در زمینه تأثیر عوامل

ماتوسک و استوارت ( )2119بر روی ششصد و

حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری مرور میشود.

هشتاد و یک بانک بینالمللی حاکی از آن است که

کالک و همکاران ( )2119نشان دادند که با

نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها،

افزایش قدرت و تأثیرگذاری سازوکارهای مقابله با

نقدینگی ،اندازه ،حاشیه بهره خالص ،نسبت

تصاحب شرکت و حمایت از حقوق سهامداران،

هزینههای عملیاتی به سودعملیاتی وبازدهداراییها

هزینه بدهی کاهش و رتبه اعتباری ارتقاء مییابد.

عوامل اثرگذار بر رتبه اعتباری هستند .مارسیا و

یافتههای اشباسکیف و همکاران ( )2112نمایانگر آن

همکاران ( )2119عقیده دارند که بین اهرم مالی،

است که )1( :بین رتبه اعتباری با تعداد سهامداران

فعالیت در عرصه بینالمللی ،عملکرد در بازار مالی،

عمده (که حداقل  9درصد از سهام شرکت را در

سودآوری و رشد با رتبه اعتباری رابطه معنیداری

اختیار دارند) و میزان حمایت از حقوق سهامداران

حاکم است .گِرِی و همکاران ( )2112نشان دادند که

(سازوکارهای دفاع در برابر تملیک) رابطه منای

نسبتهای پوشش بهره و اهرمی بیشترین تأثیر را بر

وجود دارد )2( ،بین رتبه اعتباری با استقالا ،درصد

رتبه اعتباری دارند .کمپر و راوو ( )2113نشان می-

مالکیت و میزان تخصص و تجربه اعضای هیئت

دهند که از نظر مدیران مالی ،رتبه اعتباری دومین
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مدیره رابطه مثبت وجود دارد )3( ،بین رتبه اعتباری

ریسک اعتباری و بهبود رتبه اعتباری آن میشود)3( ،

و میزان ناوذ مدیرعامل در هیئت مدیره رابطه منای

تأثیر تصدی همزمان مدیریت عامل و ریاست هیئت

وجود دارد و ( )9بین رتبه اعتباری و درجه شاافیت

مدیره بانک بر رتبه و ریسک اعتباری آن نامشخص

مالی رابطه مثبت وجود دارد.بردلی و همکاران

است ،و ( )9فرهنگ سازمانی حاکم بر بانک در

( )2111رابطه بین ساختار حاکمیتی شرکتهای

کاهش یا افزایش ریسک اعتباری آن مؤثر میباشد.

سهامی عام آمریکایی و رتبه اعتباری آنها را بین

نتایج تحقیق بوجراج و سنگوتا ( )2113حاکی از آن

سااهای  2111تا  2112مورد مطالعه قرار داده و

است که با باال رفتن نسبت اعضای مستقل هیئت

دریافتند که اوالً وجود ساز و کارهای مقابله با

مدیره و درصد مالکیت نهادی ،هزینه انتشار اوراق

تصاحب شرکت بر رتبه اعتباری آن تأثیر منای می-

بدهی جدید کاهش و رتبه اعتباری آنها افزایش

گذارد ،ثانیاً با افزایش دوره تصدی اعضای هیئت

مییابد .گاا و گودوین ( )2111نشان دادند که بین

مدیره شرکت ،رتبه اعتباری آن بهبود پیدا میکند.

بدهی کوتاهمدت و حقالزحمه حسابرسان رابطه

کیم و کیم ( )2119از تأثیر مثبت و معنیدار عوامل

منای وجود دارد (و دلیل آن را نظارت بیشتر و

حاکمیت شرکتی شامل حقوق سهامداران ،هیئت

وجود ساز و کارهای حاکمیتی و انضبابی مناسبتر

مدیره ،شاافیت در افشای ابالعات ،کمیته حسابرسی

در شرکتهای دارای بدهی کوتاهمدت باالتر می-

و پاداش مدیریت بر رتبه اعتباری خبر میدهند.

دانند)؛ بین رتبه اعتباری و حقالزحمه حسابرسان

آجینکیا و همکاران ( )2113و هیلی و والن ()1999

رابطه منای وجود دارد (زیرا از نظر این دو محقق،

معتقدند که با کاهش عدم تقارن ابالعاتی ،شرکت-

رتبه اعتباری باال در واقع نمایانگر ریسک نقدینگی

های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسبتر ،رتبه

پائین شرکت و وجود سازوکارهای حاکمیتی و

اعتباری باالتری دریافت میکنند .سنگوتا ()1991

نظارتی دقیقتر در آن است)؛ و رابطه منای بین

دریافت که بین کیایت افشاء و ابالعرسانی شرکت-

بدهی کوتاهمدت و حقالزحمه حسابرسان در

ها و هزینه و رتبه اعتباری اوراق بدهی جدیداالنتشار

شرکتهای کمکیایت از نظر اعتباری ،شدیدتر

آنها رابطه وجود دارد.آرباتلی و اسکوالنو (،)2112

است.گاگانیس و همکاران ( ،)2111فانکه ( )2113و

حامد ( )2119و گراسیا و همکاران ( )2111از تأثیر

استریکت و های ( )2119نشان میدهند که احتماا

مثبت و معنیدار شاافیت مالی بر رتبه اعتباری خبر

اههارنظر مشروط حسابرس به دلیل ابهام در تداوم

میدهند .آناس ( )2119نشان میدهد که در اندونزی

فعالیت شرکت متأثر از رتبه اعتباری آن است.

شرکتهای دارای مالکیت متمرکز و ساختار

لینوکس و پیتمن ( )2111با اشاره به ارزش ابالعاتی

حاکمیتی مناسب ،رتبه اعتباری و عملکرد بهتری

اههارنظرهای حسابرس ،از ارتقای رتبه اعتباری آن

دارند .نتایج پیمایش سوئیزر و ساهات ( )2119در

دسته از شرکتهای خصوصی بریتانیایی که

بین بانکهای منطقه آمریکای شمالی گویای آن است

بهصورت داوبلبانه حسابرسی میشوند ،خبر می-

که )1( :بین حقوق و مزایای مدیران بانک و ریسک

دهند .مانسی ( )2119نشان میدهد که بین ویژگی-

اعتباری آن رابطهای وجود ندارد )2( ،افزایش تعداد

های حسابرس شرکت (کیایت و دوره تصدی) و

اعضای مستقل هیئت مدیره بانک باعث کاهش

رتبه اعتباری آن رابطه مثبت و معنیداری حاکم
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است.یافتههای چن ( )2119حاکی از آن است که

بی سااهای  1311تا  1392محاسبه شده است .این

بین رتبه اعتباری و حقالزحمه حسابرس رابطه منای

شرکتها که از صنایع مختلف انتخاب شدهاند،

وجود دارد.پوسنووا ( )2112نشان میدهد که رابطه

همگی در گروه خود برجسته بوده و باالترین ارزش

معنیداری بین کیایت حاکمیت شرکتی و رتبه

بازار را بهبور میانگین بی دوره زمانی فوق داشته-

اعتباری وجود ندارد .گیزلر ( )2119به این نتیجه

اند .در ضمن ،همگی شرکتهای موجود در نمونه،

میرسد که بین حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

قبل از ساا  1311در بورس پذیرفته شدهاند.

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .وانگ و لین

همچنین ،بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری،

( )2111دریافتند که تأثیر حاکمیت شرکتی بر رتبه

شرکتهای سرمایهگذاری ،شرکتهای بیمه و

اعتباری و ریسک ورشکستگی غیرخطی و قابل

هلدینگها از نمونه آماری حذف گردیدهاند.

مالحظه است .گومز ( )2119با بررسی نمونهای

دادههای مورد نیاز تحقیق همگی از گزارش

متشکل از  92شرکت پذیرفتهشده پرتغالی به این

حسابرس مستقل و صورتهای مالی حسابرسیشده

نتیجه میرسد که تبعیت از آئیننامه حاکمیت شرکتی

شرکت اصلی ،گزارش هیئت مدیره به مجمع،

موجب ارتقای رتبه اعتباری و کاهش هزینههای مالی

اساسنامه ،وبسایت شرکتها و وبسایت مدیریت

بنگاه میشود .فان ( )2119با بررسی نمونهای از

فنآوری بورس اوراق بهادار تهران استخراج

شرکتهای آمریکایی بی بازه زمانی  1992تا 2111

میگردد.

نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری
رابطه معنیداری حاکم است.

 -4فرضیههاي پژوهش
باتوجه به ادبیات موضوع ،در این تحقیق جهت

 -3روششناسی پژوهش

بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

توصیف جنبههای روششناسی تحقیق پیشرو
در سه قسمت انجام میگیرد .نخست ،دادهها و نمونه
آماری تحقیق معرفی میشود ،سپس فرضیههای
تحقیق تدوین شده ودر پایان نیز مدا تحقیق،
متغیرها و نماگرها توصیف میگردد .شایان ذکر
است ،تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از
جنبه اجرا و روش گردآوری دادهها ،توصیای –
پیمایشی است.

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،پنج فرضیه بهشرح ذیل تدوین میگردد.
 :بین شاخص حقوق سهامداران و ذیناعان بارتبه
اعتباری رابطه معنیداری وجوددارد.
 :بین شاخص هیئت مدیره و کمیتههای آن بارتبه
اعتباری رابطه معنیداری وجوددارد.
 :بین شاخص حسابرسی و رتبه اعتباری رابطه
معنیداری وجوددارد.

در این پژوهش ،با استااده از مدا امتیاز بازار
نوههور و پس از سه مرحله تعدیل (جعاری و
احمدوند ،)1399 ،رتبه اعتباری نمونهای متشکل از
 93شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

 :بین شاخص افشاء عمومی و شاافسازی بارتبه
اعتباری رابطه معنیداری وجوددارد.
 :بین شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی و رتبه
اعتباری رابطه معنیداری وجود دارد.
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با انجام این کار ،یک متغیر ترتیبی گسسته بهدست

 -5مدل پژوهش و نحوه اندازهگیري متغیرها
رتبههای اعتباری که برحسب ببقات (-AAA

میآید .تبدیل رتبههای اعتباری به مقادیر عددی ،بین

 AA،و غیره) گزارش میشوند ،از نوع متغیرهای

رتبههای منتشرشده توسط مؤسسات گوناگون توازن

ترتیبی گسسته بوده و میتوان آنها را بهعنوان برآمد

برقرار میسازد.در برخی از مطالعات گذشتهامتیازات

یک مقیاس پیوسته به نام «توان بازپرداخت تعهدات

تخصیصیافته به رتبههای اعتباری در هات ببقه

بدهی» درنظر گرفت.تعدادی از پژوهشگران بهمنظور

جای گرفتهاند (مارسیا و همکاران .)2119 ،در

استااده از ابالعات در رگرسیونهای رتبهبندی،

تحقیق حاضر نیز از همین ببقهبندی استااده شده

رتبههای اعتباری را به مقادیر عددی تبدیل کردهاند.

است (جدوا .)1

جدول  -1امتیازات تخصیصیافته بهرتبههاي اعتباري
امتیاز

رتبه اعتباري

2

AAA

2

AA+

2

AA

2

AA-

9

A+

سطح سرمایهگذاري خوب

9

A

(منطقه سالمت مالی)

9

A-

9

BBB+

9

BBB

9

BBB-

3

BB+

3

BB

3

BB-

سطح سرمایهگذاري پائین

2

B+

(منطقه تردید)

2

B

2

B-

1

CCC+

1

CCC

سطح سوداگرانه (بنجل)

1

CCC-

(منطقه درماندگی مالی)

1

D

برگرفته از :اشباسکیف و همکاران2112 ،
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بهمنظور آزمون رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و

استااده شده که همگی اسمی بوده و برای ارزش-

رتبه اعتباری ،الزم است نخست جنبههای مالی

گذاری صار یا یک را میپذیرند .وزن شاخص

شرکت که بر رتبه اعتباری آن مؤثر هستند ،شناسایی

مزبور  39درصد است .از حاصلضرب مجموع

شوند .نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که

امتیازهای این عوامل در وزن شاخص ،نمره آن به-

متغیرهای مالی تأثیرگذار بر رتبه اعتباری عبارتند از:

دست میآید که عددی بین صار و  3819خواهد بود.

درصد تغییر در مجموع داراییها ،موجودی کاال،

 :Boardشاخص معرف هیئت مدیره و کمیتههای

حسابهای دریافتنی ،بازده داراییها و مجموع

آن .در تهیه این شاخص از  22عامل حاکمیتی

بدهیها (کیم و کیم.)2119 ،

استااده شده که همگی اسمی بوده و برای ارزش-

دو معادله زیر ،مداهای رگرسیون چندمتغیره

گذاری صار یا یک را میپذیرند .وزن شاخص

مورد استااده در تحقیق پیشرو را نشان میدهند.

مزبور  21درصد است .از حاصلضرب مجموع

برای آزمون چهار فرضیه اوا از مدا اوا (معادله

امتیازهای این عوامل در وزن شاخص ،نمره آن به-

شماره  )1و برای آزمون فرضیه پنجم از مدا دوم

دست میآید که عددی بین صار و  9821خواهد بود.

(معادله شماره  )2استااده میشود.

 :Auditشاخص معرف حسابرسی .در تهیه این
شاخص از  2عامل حاکمیتی استااده شده که همگی

مدل اول

اسمی بوده و برای ارزشگذاری صار یا یک را می-
پذیرند .وزن شاخص مزبور  11درصد است .از
جائیکه:
 :CRمتغیر مجازی و پنهانی که امتیاز تخصیص-

حاصلضرب مجموع امتیازهای این عوامل در وزن
شاخص ،نمره آن بهدست میآید که عددی بین صار

یافته به رتبه اعتباری را نشان میدهد؛ مقدار این

و  182خواهد بود.

متغیر برای شرکتهایی که دارای رتبه AAAهستند

 :Disclosureشاخص معرف افشاء عمومی و شااف-

عدد  ،2برای شرکتهایی که دارای رتبههای AA+یا

سازی .در تهیه این شاخص از  2عامل حاکمیتی

AAیا AA-هستند عدد  ،2برای شرکتهایی که

استااده شده که همگی اسمی بوده و برای ارزش-

دارای رتبههای A+یا Aیا A-هستند عدد  ،9برای

گذاری صار یا یک را میپذیرند .وزن شاخص

شرکتهایی که دارای رتبههای BBB+یا

مزبور  39درصد است .از حاصلضرب مجموع

BBBیا BBB-هستند عدد  ،9برای شرکتهایی که

امتیازهای این عوامل در وزن شاخص ،نمره آن به-

دارای رتبههای BB+یا BBیا BB-هستند عدد ،3

دست میآید که عددی بین صار و  2899خواهد بود.

برای شرکتهایی که دارای رتبههای B+یا BیاB-

 :Xمتغیرهای کنترا که نشاندهنده ویژگیهای

هستند عدد  ،2و برای شرکتهایی که در منطقه

شرکت بوده و عبارتند از:

درماندگی مالی قرار دارند (رتبههای ،CCC ،CCC+

 :درصد تغییر در مجموع داراییها،
⁄

 )D ،CCCعدد  1است؛ :Rightشاخص معرف حقوق سهامداران و

:

⁄

درصد

تغییر

در

موجودی

کاال،

ذیناعان .در تهیه این شاخص از  11عامل حاکمیتی
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 :درصد تغییر در حسابهای دریافتنی،
⁄

:

⁄

درصد

تغییر

در

بازده

داراییها،

 :درصد تغییر در مجموع بدهیها،
⁄

 :عبارت خطای تصادفی نرماا.

بنابراین نمره این شاخص عددی بین صار و 1281
خواهد بود.
 -6نتایج پژوهش
 -1-6آمار توصیفی متغیرهاي دو مدل رگرسیون
در جدوا  2آمار توصیای متغیرهای مستقل و کنترا

مدل دوم

ارائه شده است.
جدوا  3نیز توزیع فراوانی متغیر وابسته تحقیق را به
تصویر میکشد.

جائیکه:
 :CGIشاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی که معیار
اندازهگیری اثربخشی ساختار حاکمیتی شرکت است
و از مجموع چهار شاخص معرف حقوق سهامداران
و ذیناعان ،هیئت مدیره و کمیتههای آن ،حسابرسی،
و افشاء عمومی و شاافسازی بهدست میآید.

قسمت عمده رتبههای اعتباری تعدیلشده نهایی
ِشرکتهای تشکیلدهنده نمونه آماری تحقیق به
سطح سرمایهگذاری خوبتعلق دارد ،معادا  21درصد
(ببق جدوا  .)1افزون بر این ،مشاهده میشود که
 19درصد از رتبههای اعتباری ،در سطح سرمایه-
گذاری پائین و  29درصد باقیمانده در سطح
سوداگرانه جای میگیرند.

جدول  -2آمار توصیفی متغیرهاي مستقل و كنترل

011

انحراف

متغیر

تعداد

حداقل

حداكثر

میانگین

Right

219

1819

3891

1891

1899

Board

219

1821

9821

2899

1822

3811

Audit

219

1812

1891

1833

1819

1832

-1812

Disclosure

219

1812

2811

1891

1899

1819

-1839

-1822

CGI

219

3822

9831

2822

1831

2829

1811

-1822

ASST

219

-1892

1831

1822

1829

1811

1812

2819

INV

219

-1811

29891

1832

1811

1819

12819

122892

REC

219

-1811

91813

1812

9839

1819

2899

22812

RoA

219

-2829

92821

1892

9811

1812

11822

133812

DEBT

219

-1822

2822

1829

1891

1812

1819

2891

استاندارد

میانه

چولگی

كشیدگی

1829

1829

-1823

-1822

-1812
-1813
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جدول  -3توزیع فراوانی متغیر وابسته
امتیاز تخصیصیافته به رتبه اعتباري

تعداد

درصد

2

11

1831

2

13

1812

9

13

1812

9

21

1811

3

13

1812

2

21

1819

1

99

1829

مجموع

215

111

جدول  -5نتایج آزمون هاسمن

 -2-6مدل رگرسیون اول
آزمون تشخیص نوع مدالول
برای بررسی و تشخیص نوع مدا اوا (پولینگ یا
پانل) ،از آزمون Fلیمر استااده میگردد.

181121

9

12891

با توجه به اینکه سطح معنیداری بیشتر از 1819
است ،بنابراین مدا اثرات تصادفی با ابمینان 99

جدول  -4نتایج آزمون  Fلیمر
آماره Fلیمر

درجه آزادي

سطح معنیداري

2819

()928123

18111

با توجه به جدوا  ،9از آنجاکه مقدار آماره
Fلیمر ( )2819بزرگتر از

سطح معنیداري

درجه آزادي

آماره كاي دو

جدوا ( ،)1839و سطح

معنیداری ( )18111کوچکتر از مقدار خطای درنظر
گرفتهشده برای آزمون ( )1819است ،لذا مدا پانل
برای برآورد این رگرسیون انتخاب شده و مدا
پولینگ قابل استااده نیست.

درصد پذیرفته میشود.
آزمون معنیدار بودن رگرسیون در مدل اول
بعد از انجام آزمونهای  Fلیمر و هاسمن و
انتخاب مدا اثرات تصادفی ،نتایج حاصل از برآورد
رگرسیون در جدوا  2ارائه شده است .همانبورکه
در این جدوا مشاهده میشود ،نتیجه آزمون معنیدار
بودن مدا رگرسیون اوا بیانگر آن است که با توجه
به مقدار و سطح معنیداری آماره Fفیشر بهدستآمده
(به ترتیب 31891 ،و  ،)18111فرض بیمعنی بودن

انتخاب اثرات ثابت یا تصاادفی در بارآورد مادل
پانل
برای گزینش بین اثرات ثابت و تصادفی ،از آزمون
هاسمن استااده میشود (جدوا .)9

کل مدا (صار بودن تمام ضرایب) رد میشود و
میتوان گات که مدا اوا تحقیق معنیدار است .در
این مدا ضریب تعیین تعدیلشده ( )Adjusted-
معادا  1989درصد و تقریباً باال میباشد .بنابراین،
میتوان گات که مدا اوا به نسبت خوب است.
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جدول  -6نتایج برآورد مدل اول به روش اثرات تصادفی
متغیر

ضریب

آماره t

سطح معنیداري

شاخص حقوق سهامداران و ذیناعان ()Right

1839

2819

18133

شاخص هیئت مدیره و کمیتههای آن ()Board

18122

1833

18291

شاخص حسابرسی ()Audit

-1823

-1822

18211

شاخص افشاء عمومی و شاافسازی ()Disclosure

18193

1823

18112

3832

9813

18111

18191

1821

18911

-18123

-1812

18392

18111

1832

18212

-18191

-2822

18122

9821

9899

18111

درصد تغییر در مجموع

داراییها(ASST

درصد تغییر در موجودی
درصد تغییر در حسابهای
درصد تغییر در بازده
درصد تغییر در مجموع

کاال(INV

)

)

دریافتنی(REC

داراییها(RoA

)

)

بدهیها(DEBT

)

مقدار ثابت ()C
= 18121
= 18199

Adjusted-

Fisher-F = 31891Prob = 18111
Durbin-Watson stat = 2811

آزمون استقالل خطاها در مدل اول

مدا پذیرفته نمیشود و این نشان میدهد که بین

برای بررسی استقالا خطاها در مدا اوا مجدداً

شاخص حقوق سهامداران و ذیناعان با رتبه اعتباری

به جدوا  2مراجعه میشود .در این جدوا ،مقدار

رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و در نتیجه

آماره دوربین -واتسون برابر با  2811است که در

فرضیه اوا تحقیق تأیید میشود .مقدار آماره آزمون

دامنه  189تا  289قرار میگیرد .بنابراین وجود

و سطح معنیداری برای متغیر شاخص هیئت مدیره

همبستگی بین خطاها رد شده و میتوان از مدا

و کمیتههای آن ( )Boardبه ترتیب برابر با  1833و

رگرسیون اوا استااده کرد.

 18291است که اولی از مقدار  tجدوا ( )1892کمتر
و دومی از مقدار خطای  1819بیشتر است .بنابراین

بررسی معنیدار بودن ضرایب در مدل اول و نتایج

فرض صار بودن ضریب این متغیر در مدا پذیرفته

آزمون فرضیههاي اول تا چهارم

میشود و این بدان ماهوم است که بین شاخص

یکبار دیگر به جدوا  2رجوع میشود .مقدار

هیئت مدیره و کمیتههای آن بارتبه اعتباری رابطه

آماره آزمون و سطح معنیداری برای متغیر شاخص

معنیداری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه دوم

حقوق سهامداران و ذیناعان ( )Rightبه ترتیب برابر

تحقیق تأیید نمیشود .مقدار آماره آزمون و سطح

با  2819و  18133است که اولی از مقدار  tجدوا

معنیداری برای متغیر شاخص حسابرسی()Auditبه

( )1892بیشتر و دومی از مقدار خطای  1819کمتر

ترتیب برابر با  -1822و  18211است که اولی از

است .بنابراین فرض صار بودن ضریب این متغیر در

مقدار  tجدوا ( )1892کمتر و دومی از مقدار خطای
 1819بیشتر است .بنابراین فرض صار بودن ضریب
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این متغیر در مدا پذیرفته میشود و این بدان ماهوم

معنیداری ( )18111کوچکتر از مقدار خطای درنظر

است که بین شاخص حسابرسی و رتبه اعتباری

گرفتهشده برای آزمون ( )1819است ،لذا مدا پانل

رابطه معنیداری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم

برای برآورد این رگرسیون انتخاب شده و مدا

تحقیق تأیید نمیشود .مقدار آماره آزمون و سطح

پولینگ قابل استااده نیست.

معنیداری برای متغیر شاخص افشاء عمومی و
شاافسازی ( )Disclosureبه ترتیب برابر با  1823و

انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی در برآورد مدل

 18112است که اولی از مقدار  tجدوا ( )1892کمتر

پانل

و دومی از مقدار خطای  1819بیشتر است .بنابراین

برای گزینش بین اثرات ثابت و تصادفی ،از آزمون

فرض صار بودن ضریب این متغیر در مدا پذیرفته

هاسمن استااده میشود (جدوا .)1

میشود و این بدان ماهوم است که بین شاخص
افشاء عمومی وشاافسازی با رتبه اعتباری رابطه
معنیداری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه چهارم
تحقیق تأیید نمیشود.

جدول  -8نتایج آزمون هاسمن
سطح معنیداري

درجه آزادي

آماره كاي دو

189392

2

9819

در بین متغیرهای کنترا نیز با توجه به آمارههای
آزمون و سطح معنیداری ،درصد تغییر در مجموع

با توجه به اینکه سطح معنیداری بیشتر از 1819

داراییها ( ) ASSTبا رتبه اعتباری ،رابطه مثبت و

است ،بنابراین مدا اثرات تصادفی با ابمینان 99

معنیدار و درصد تغییر در مجموع بدهیها

درصد پذیرفته میشود.

( ) DEBTبا رتبه اعتباری ،رابطه منای و معنیداری
دارد .این نشان میدهد که بهبور کلی ،با افزایش
حقوق صاحبان سهام ،رتبه اعتباری تقویت میشود.

آزمون معنیدار بودن رگرسیون در مدل دوم
بعد از انجام آزمونهای  Fلیمر و هاسمن و
انتخاب مدا اثرات تصادفی ،نتایج حاصل از برآورد

 -3-6مدل رگرسیون دوم

رگرسیون در جدوا  9ارائه شده است .همانبورکه

آزمون تشخیص نوع مدل دوم

در این جدوا مشاهده میشود ،نتیجه آزمون معنیدار

برای بررسی و تشخیص نوع مدا دوم (پولینگ یا

بودن مدا رگرسیون دوم بیانگر آن است که با توجه

پانل) ،از آزمونFلیمر استااده میگردد.

به مقدار و سطح معنیداری آماره Fفیشر بهدستآمده
(به ترتیب 39822 ،و  ،)18111فرض بیمعنی بودن
کل مدا (صار بودن تمام ضرایب) رد میشود و

جدول  -7نتایج آزمون  Fلیمر
آماره Fلیمر

درجه آزادي

سطح معنیداري

میتوان گات که مدا دوم تحقیق معنیدار است .در

2812

()928122

18111

این مدا ضریب تعیین تعدیلشده ( )Adjusted-
معادا  1989درصد و تقریباً باال میباشد .بنابراین،

با توجه به جدوا  ،2از آنجاکه مقدار آماره F

لیمر ( )2812بزرگتراز

میتوان گات که مدا دوم به نسبت خوب است.

جدوا ( ،)1839و سطح
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيام
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جدول  -9نتایج برآورد مدل دوم به روش اثرات تصادفی
متغیر

ضریب

آماره t

سطح معنیداري

شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی ()Right

-18121

-1829

18999

3899

9892

18111

18199

1892

18929

-18122

-1812

18919

18113

1899

18291

-18199

-2821

18122

9823

9811

18111

درصد تغییر در مجموع

داراییها(ASST

درصد تغییر در موجودی کاال
درصد تغییر در حسابهای
درصد تغییر در بازده

(INV

)

)

دریافتنی(REC

داراییها(RoA

درصد تغییر در مجموع بدهیها

)

)

(DEBT

)

مقدار ثابت ()C
= 18192
= 18199

Adjusted-

Fisher-F = 39822Prob = 18111
Durbin-Watson stat = 1819

آزمون استقالل خطاها در مدل دوم
برای بررسی استقالا خطاها در مدا دوم مجدداً

رابطه معنیداری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه
پنجم تحقیق تأیید نمیشود.

به جدوا  9مراجعه میشود .در این جدوا ،مقدار

در بین متغیرهای کنترا نیز با توجه به آمارههای

آماره دوربین -واتسون برابر با  1819است که در

آزمون و سطح معنیداری ،درصد تغییر در مجموع

دامنه  189تا  289قرار میگیرد .بنابراین وجود

داراییها ( ) ASSTبا رتبه اعتباری ،رابطه مثبت و

همبستگی بین خطاها رد شده و میتوان از مدا

معنیدار و درصد تغییر در مجموع بدهیها

رگرسیون دوم استااده کرد.

( ) DEBTبا رتبه اعتباری ،رابطه منای و معنیداری
دارد.

بررسی معنی دار بودن ضرایب در مدل دوم و نتایج
 -7نتیجهگیري و بحث

آزمون فرضیه پنجم
یکبار دیگر به جدوا  9رجوع میشود .مقدار

رتبهبندی اعتباری ،اههارنظری رسمی و تکنیکی

آماره آزمون و سطح معنیداری برای متغیر شاخص

درمورد درجه نسبی ریسک عدم بازپرداخت بهموقع

ترکیبی حاکمیت شرکتی ( )Rightبه ترتیب برابر با

اصل و بهره یک ابزار بدهی بوده که صالحیت

 - 1829و  18999است که اولی از مقدار tجدوا

اعتباری نهاد ناشر آن را پیشبینی میکند .مؤسسات

( )1892کمتر و دومی از مقدار خطای  1819بیشتر

رتبهبندی اعتباری با بررسی و تحلیل ابالعات به-

است .بنابراین فرض صار بودن ضریب این متغیر در

دستآمده از منابع مختلف در مورد ناشر ،صنعت،

مدا پذیرفته میشود و این نشان میدهد که بین

وضع کلی اقتصاد و ماهیت اوراق بهادار ،رتبه اوراق

شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

را تعیین میکنند .یکی از موضوعات مورد توجه در
فرآیند رتبهبندی اعتباری ،حاکمیت شرکتی است،
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زیرا ساختار حاکمیتی ضعیف میتواند بر موقعیت

حقوق سهامداران و ذیناعانرابطه مثبت و معنیداری

مالی بنگاه تأثیر منای گذاشته و وامدهندگان و

با رتبه اعتباری دارد .این یافته همراستا با نتایج

دارندگان اوراق بدهی آن را در مقابل زیان ،آسیب-

پژوهشهای کالک و همکاران ( )2119و کیم و کیم

پذیر سازد .حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین،

( ،)2119و برخالف شواهد اشباسکیف و همکاران

مقررات ،نهادها و روشهایی است که تعیین میکنند

( )2112و بردلی و همکاران ( )2111است .همچنین،

شرکتها چگونه و به ناع چه کسانی اداره میشوند.

در ترکیب عوامل مزبور با عوامل منتسب به هیئت

در مطالعات پیشین برخی شواهد تجربی از وجود

مدیره و کمیتههای آن ،حسابرسی ،و افشاء عمومی و

همبستگی بین رتبه اعتباری شرکت و ساختار

شاافسازی که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت

حاکمیتی آن خبر میدهند ،معذلک اغلب این

را تشکیل میدهند ،شواهدی پیرامون تأثیرگذاری

مطالعات اساساً تأثیر حاکمیت شرکتی را از بریق

بررتبه اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

یک ویژگی خاص ساختار حاکمیتی بررسی کردهاند.

اوراق بهادار تهران مشاهده نشد .این یافته برخالف

بررسی هر یک از ویژگیهای منارد سازوکار

نتایج اکثر مطالعات پیشین است.بهعنوان مثاا ،گیزلر

حاکمیتی بهبور مجزا ،این واقعیت را نادیده میگیرد

( )2119نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و رتبه

که سایر ویژگیها ممکن است تأثیر دیگری برویژگی

اعتباری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .وانگ

مورد بررسی داشته یا اینکه ویژگی تجزیه و تحلیل-

و لین ( )2111دریافتند که تأثیر حاکمیت شرکتی بر

شده میتواند خود معرف سایر ویژگیها باشد.در

رتبه اعتباری و ریسک ورشکستگی غیرخطی و قابل

تحقیق حاضر ،از روش متااوتی استااده شد ،یعنی به

مالحظه است .گومز ( )2119به این نتیجه رسید که

جای اینکه تأثیر متغیرهای حاکمیتی بر رتبه اعتباری

تبعیت از آئیننامه حاکمیت شرکتی موجب ارتقای

شرکت بهشکل جداگانه بررسی شود ،برای ویژگی

رتبه اعتباری و کاهش هزینههای مالی بنگاه میشود.

های مختلف ساختار حاکمیتی (شامل حقوق

فان ( )2119نیز از وجود رابطه معنیدار بین

سهامداران و ذیناعان ،هیئت مدیره و کمیتههای آن،

حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری خبر داد .با این

حسابرسی ،و افشاء عمومی و شاافسازی) یک

وجود ،پوسنووا ( )2112نشان داد که رابطه معنی-

شاخص معرف و از مجموع آنها یک شاخص

داری بین کیایت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

ترکیبی ایجاد گردید.سپس رابطه بین این شاخص-

وجود ندارد .عدم تأثیرگذاری قابل مالحظه عوامل

های معرف ونیز شاخص ترکیبی حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری شرکتهای

با رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان

اوراق بهادار تهران مورد سنجش قرار گرفت.به دلیل

به برخی مالحظات و ویژگیهای خاص و بعضاً

عدم فعالیت مؤسسات رتبهبندی اعتباری در بازار

منحصر بهفرد بازار مالی ایران نسبت داد .مثالً ،در

مالی ایران،رتبه اعتباری شرکتهای منتخب از بریق

ایران :بازار اوراق بهادار توسعهیافته و کارا نبوده و از

مدا امتیاز بازار نوههور محاسبه شد.

عمق مالی الزم برخوردار نیست؛ تعداد شرکتهای

نتایج تحقیق پیشرو گویای آن است که از بین

پذیرفتهشده در بورسهای اوراق بهادار کم است؛

عوامل حاکمیت شرکتی ،صرفاً عوامل مرتبط با

شرکتهای فعاا در بازار اوراق بهادار اغلب به-

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيام

015

حسین وهیاهدوست ،میثم احمدوند و محمدجواد سادهوند

صورت متمرکز اداره میشوند؛ شاافیت در افشای

تهران“ ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید

ابالعات اندک است؛ به سهامداران اقلیت اجازه

بهشتی.

نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت داده نمیشود؛

 جعاری ،سیده محبوبه و میثم احمدوند (،)1399

نظارتی بر اخالق سازمانی وجود ندارد؛ نقش مدیران

رتبهبندی اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده در

غیرموهف بسیار کمرنگ است؛ مااهیم مندرج در

بورس اوراق بهادار تهران با استااده از رویکرد

آئیننامه اصوا حاکمیت شرکتی بومی نیست ،و

امتیاز بازار نوههور ،پژوهشنامه اقتصاد و کسب و

برخی سازوکارهای آن بهصورت هاهری رعایت

کار ،ساا ششم ،شماره .11

میشود .بهعالوه ،میتوان ضعف نظارت نهادهای
ناهر ،وجود انگیزههای مالیاتی برای دستکاری

 حساس یگانه ،یحیی (” ،)1319مبانی نظری
حاکمیت شرکتی“،ماهنامه حسابدار ،شماره .121

صورتهای مالی و بیثباتی بازار مالی را نیز به موارد

 علینژاد ساروکالئی ،مهدی ،بحرینی ،مریم و

باال اضافه کرد.واگذاری شرکتهای مشموا پس از

آرزو باهری (” ،)1399تأثیر سایر سازوکارهای

شاافیت کامل ،بومی کردن آئیننامه اصوا حاکمیت

حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایهگذاران

شرکتی ،تدوین مقررات حاکمیت شرکتی در بورس

نهادی و مدیریت موجودی کاال“،فصلنامه علمی

اوراق بهادار ،توجه ویژه به نقش حسابرسی داخلی،

–پژوهشی مدیریت دارایی وتأمین مالی ،ساا

تشکیل کمیتههای فرعی هیئت مدیره ،برقراری ساز و

سوم ،شماره اوا ،صص.91-29 :

کارهای مناسب برای حمایت از حقوق سهامداران
اقلیت و فراهم آوردن امکان فعالیت مؤسسات رتبه-
بندی اعتباری بین المللی ،از جمله راهکارهایی است
که میتواند بازار مالی ایران را به محیط مناسبی
جهت انجام پژوهش در زمینه حاکمیت شرکتی و
رتبهبندی اعتباری تبدیل کند.
محققان در پژوهشهای آتی میتوانند با انتخاب
نمونه آماری بزرگتر و قلمرو زمانی بوالنیتر،
رابطه رتبه اعتباری را با متغیرهای دیگری نظیر
ارزش افزوده اقتصادی و کیایت اقالم تعهدی بررسی
نمایند.
فهرست منابع
 احمدوند ،میثم (” ،)1311بررسی رابطه عوامل
حاکمیت شرکتی با ارزش ،عملکرد و بازده سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
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