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چکیده – در سالهای اخیر ،حاکمیت شرکتی به یک جنبۀ اصلی و پویای تجارت تبدیل شده و توجه
به آن به صورت تصاعدی رو به افزایش است .گروههای زیادی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند.
سهامداران و سرمایهگذاران از جمله مهمترین گروههایی هستند که در حاکمیت شرکتی تاثیر دارند.
در میان این گروه ها اعتباردهندگان به توانایی شرکت در بازپرداخت تعهداتش توجه دارند .بر این
اساس هدف از این مقاله بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار است .مقاله حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه اجرای آن
توصیفی  -پیمایشی میباشد ارتباط بین متغیرها از نوع علی میباشد و دادههای مربوط به آن کمی
میباشد .جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر  ۷۱شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
بازه زمانی  1819تا  1898میباشد و روش نمونهگیری ،روش حذفی است .یافتههای پژوهش نشان داد
که بین نسبت اعضای حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکت رابطه معناداری وجود دارد .همچنین
بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) با رتبه اعتباری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :حاکمیت شرکتی ،اعتباردهندگان ،رتبه اعتباری ،توان انجام تعهدات
مقدمه
هیأت مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقش مهمی در توانایی انجام
تعهدات و افزایش پاسخگویی ایفا میکند .مدیران مستقل میتوانند با درک درست نقش نظارتی و
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راهبری خود ،سالمت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت
شرکتی شوند حاکمیت شرکتی شامل انواع گوناگونی از توافقها و سازوکارهای سازمانی و همچنین
رویههای ایجاد تعادل در قدرت و مسئولیت سهامداران شرکت ،مدیریت ،هیئت مدیره و کارکنان
است ( .)lin & liu, 2009در سالهای اخیر ،حاکمیت شرکتی 1به یک جنبۀ اصلی و پویای تجارت
تبدیل شده و توجه به آن به صورت تصاعدی رو به افزایش است .گروههای زیادی در حاکمیت
شرکتی نفوذ دارند .در این میان ،سهامداران به ویژه سهامداران نهادی نقش مهمی ایفا میکنند .سرمایه
گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر
مدیریت شرکت نظارت داشته باشند ،زیرا آنان هم میتوانند بر مدیریت شرکت ،نفوذی چشمگیر
داشته باشند و هم میتوانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم جهت نمایند .تمرکز مالکیت
در دست سرمایهگذاران نهادی مشکالت نمایندگی را کنترل نموده ،حمایت از منافع سرمایهگذاران را
بهبود میبخشد (غالمحسینزاده .)1819 ،یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر ،مفهوم
حاکمیت شرکتی است .دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی 2و تئوری ذینفعان 8در این
مورد مطرح است .هر یک از آنها به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند .تئوری
نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان مینگرد
(حساس یگانه .)181۱ ،حاکمیت شرکتی ،به عنوان کنترلی بر رفتار مدیریت در مدیریت منابع شرکت
است .سرمایهگذاری ناکارآمد که در نتیجه حاکمیت شرکتی ضعیف به وجود میآید ،ممکن است بر
سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش یک شرکت تأثیرگذار باشد (جیرود و همکاران.)2۱1۱ ،1
بنابراین ،برای افزایش اثربخشی برنامهریزی باید توانایی پیشبینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید .از
آنجا که عملکرد مدیریت موجب رشد و بهبود عملکرد شرکت میشود و از طرفی رتبه اعتباری
شرکتها ،ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی است .به عبارت دیگر ،رتبهبندی اعتباری
اظهارنظری درباره میزان اعتبار یک نهاد یا ناشر اوراق بهادار است .موسسات رتبهبندی با بررسی و
تحلیل اطالعات به دست آمده از منابع مختلف درباره نهاد یا ناشر اوراق بهادار و با توجه به وضع کلی
1- Corporate Governance
2- Agency theory
3- Stakeholder theory
4- Giroud et al.

()06

شماره بیستوشش ،مرداد ماه 9315

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

اقتصاد و صنعت ،رتبه اعتباری (ریسک اعتباری) را اعالم مینمایند .براساس نظر سازمان بورس اوراق
بهادار ،رتبه بندی اعتباری عبارت است از اظهارنظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخصی
حقوقی ،ابزار مالی مانند اوراق بهادار یا تعهد مالی خاص دیگر ،از طریق بررسی مفصل و نظاممند در
خصوص توا نایی و تمایل معتدل متعهد یا متعهدین مربوطه به ایفای تعهدات خود و اختصاص رتبه
اعتباری از پیش تعریف شده بنابراین عملکرد مدیریت عامل موثر و با اهمیتی در رتبه اعتباری
شرکتهاست.
بیان مسأله
در دهه  199۱به دنبال رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکتهای بزرگ ،برای اولین بار موضاوع
حاکمیت شرکتی مطرح گردید .بعد از بحران ماالی شارق آسایا در نیماه دوم ساال  ،199۷ساوالهاای
مهمی درباره قابلیتهای اتکای صورتهای مالی و نقش مؤسسههای بزرگ بینالمللی در گزارشگری
مالی آنها مطرح شد .در این بحران عدم ثبات مالی ،خاروج ناگهاانی سارمایههاای خاارجی و ضاعف
رویههای حاکمیت شرکتی در سطح خرد و کالن (شرکتها و اقتصاد ملی) منجر به سقوط شارکتهاا
و اقتصاد در سطح منطقه شد (رهبری.)1811 ،
مالکیت شرکتی 1از طریق مالکیت سهام ،2تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت .بادین
ترتیب ،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت.
یکی از ابزارهای تخصیم بهینه منابع ،بازارهای اوراق بهادار میباشاد ،لاذا هار مشاکلی کاه در باازار
مذکور به وجود آید ،تنها مسأله اقتصادی نیست ،بلکه به مسألهای اجتماعی مبادل مایشاود کاه در آن
منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد (گروید و مولر .)2۱1۱ ،8در بسیاری از کشورها ،مادیر عامال
همزمان در نقش رئیس هیأت مادیره قارار دارد .باه عناوان مثاال در  ۷۱تاا  1۱درصاد از شارکتهاای
آمریکایی ،مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شخم واحدی هستند (آرهولدر و همکاران )2۱۱1 ،1اماا
رویههای حاکمیت شارکتی رایاج در اروپاا ،ایان دو نقاش را تفکیاک کارده و تنهاا در  1۱درصاد از
1- Corporate ownership
2- Stock ownership
3- Giroud X, Mueller HM
4- Rhoders, al et2001
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شرکتهای انگلیسی ،مدیر عامل همزمان رئیس هیأت مادیره (کاولس 1و همکااران .)2۱۱1 ،در آسایا
وضعیت مابین آمریکا و اروپاست .طبق آییننامه نظام راهبری شرکتی ایران نیز رئایس هیاأت مادیره و
مدیر عامل شرکت نباید شخم واحدی باشد (آییننامه نظام راهبری شرکتی ایران .)1819 ،باا تفاسایر
باال این سوال مطرح میشودآیا رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفته شاده
در بورس تهران وجود دارد؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم.
پیشینه پژوهش
مطالعات داخلی:

آقایی و چاالکی ( )1811در پژوهش خود به بررسای رابطاهی باین ویژگایهاای حاکمیات شارکتی و
مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختاهاناد .در ایان پاژوهش
حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگیهای تمرکز مالکیت ،مالکیت نهادی ،نفوذ مدیر عامل ،دوگانگی
وظیفهی مدیرعامل ،اندازهی هیأتمدیره ،استقالل هیأتمدیره ،اتکای بر بدهی و مادت زماان تصادی
مدیر عامل در هیأتمدیره اندازهگیری شد .نتایج این پژوهش نشاان داد کاه باین دو ویژگای مالکیات
نهادی و استقالل هیأتمدیره با مدیریت سود رابطهی معنیدار منفی وجود دارد.
رحمانسرشت و مظلومی ( ،)1892رابطه عملکرد مدیریتی سرمایهگذاران شرکتی با ساهم مالکیات
این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران را ماورد مطالعاه قارار دادناد.
یافتههای تحقیق نشان داد که گروههای مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) باه یاک میازان از قادرت و
همسویی در اثرگذاری بار عملکارد شارکت برخاوردار نیساتند و در مجماوع تفااوت در سااختارهای
مالکیت شرکتها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.
زنجیردار و صدری ()189۱به بررسی رابطه بین خطای پایشبینای ساود هار ساهم و رتباه اعتبااری
شرکتهای جدیدالورود در بازار سرمایه ایران پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش با اساتفاده از تحلیال
رگرسیون خطی چناد متغیاره نشاان مایدهاد؛ باین خطاای پایشبینای ساود هار ساهم و رتباه اعتبااری
شرکتهای جدیدالورود ،در دو مقطع زمانی مورد مطالعه ،رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

5- Coles
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قائمی و شهریاری ( )1811در زمینهی حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتها پژوهشای انجاام
دادند ،که در پژوهش خود به بررسی عملکرد و اجزای ساختار حاکمیات شارکتی ،از جملاه :ترکیاب
هیأتمدیره ،ساختار حاکمیت و افشای اطالعات پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههاا نشاان مای
دهد ،بین ترکیب هیأتمدیره و عملکرد رابطهی معناداری وجود ندارد.
مطالعات خارجی:
1

پالناوال و جیندال ( )2۱11به بررسی اثرمکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر سودآوری شرکتهای هندی
طی سالهای  2۱۱1-2۱12پرداختند .یافتههای پژوهش حاکی از آن میباشد که اندازه هیااتمادیره و
تعداد جلسات هیاتمدیره رابطه منفی با سودآوری دارد.
گوش و لی سان ()2۱18در پژوهش خود به بررسی هزینههای نمایندگی ،سیاستهای تقسیم ساود
و رتبه اعتباری شرکت پرداختند .نتایج نشان میدهد که رابطه مثبتای باین رشاد تاأمین ماالی از خاارج
سااازمان و سااود تقس ایمی وجااود دارد .ایاان رابطااه در شاارکتهااای  REITبااا رتبااه اعتباااری بیشااتر و
شرکتهای  REITکه سهام و اوراق قرضه جدیدی را منتشر میکند ،قویتر است.
اون گور )2۱18( 2در تحقیق خود در شرکتهای کشور آفریقایی کنیا تحت عنوان "بررسی رابطه
بین ساختار مالکیت و عملکرد شر کت" به این نتیجه رسید که بین ساختار مالکیت ،تمرکاز و مالکیات
دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده
و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
ویس ( )2۱1۱در پژوهش خود به بررسی تأثیر رفتار نامتقارن هزینهها بر پیشبینی سود تحلیلگران
پرداخت و نتایج نشان داد که در شرکتهایی که هزینههای چسبندهتری دارند ،دقات پایشبینای ساود
توسط تحلیلگران کمتر است و چسبندگی هزینهها بر اولویتهای پوششی تحلیلگران تأثیر میگذارد
و سرمایهگذاران در ارزیابی ارزش شرکت چسبندگی هزینهها را لحاظ میکنند.
فرضیههای پژوهش
 .1بین نسبت اعضای حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری شرکتها تاثیر معناداری دارد.

1- Par Narwal K, Jinda s
1- Owne gover
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 .2بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) با رتبه اعتبااری تااثیر
معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش ،یک پژوهش تجربی در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطالعاات
واقعی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است .این پژوهش از نوع
کاااربردی و توصاایفی همبسااتگی اساات کااه در آن باارای تأییااد یااا رد فرضاایات از اطالعااات تاااریخی
شرکت ها و روشهای آماری اساتفاده شاده اسات .در ایان تحقیاق از روش دادههاای تاابلویی جهات
تخمین مدل استفاده شد و برای آزمون فرضیهها از نرمافزار آماری  Eviewsبهره برده میشود.
آزمون ماتریس همبستگی متغیرها

برای محاسبه ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش از روشهای پیرسون و اسپیرمن استفاده شاده اسات
که نتایج برآورد این دو ماتریس در جدول  1ارائه شده است که زیر قطر اصلی نتایج برآورد مااتریس
همبستگی به روش پیرسون و روی قطر اصلی نتایج برآورد ماتریس همبستگی باه روش اساپیرمن ارائاه
شده است.
جدول :1ماتریس همبستگی متغیرها
رتبه اعتباری شرکتها

نسبت اعضا

مالکیت نهادی و مدیریتی

رتبه اعتباری

مقدار همبستگی

----

1۱۱11829

۱۱۷۱1189

شرکتها

احتمال

----

۱۱۱۱۱1

۱۱۱۱۱1

مقدار همبستگی

1۱2۷81۱۱

----

11۱1۱۷1۱

احتمال

۱۱۱۱۱

----

۱۱۱۱2۱

مالکیت نهادی و

مقدار همبستگی

۱۱۷1۱۷۱۱

1۱11122۱

----

مدیریتی

احتمال

۱۱۱۱1۱

۱۱۱۱21

----

نسبت اعضا

همبستگی در سطح  %۱معنادار است.
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نتایج جدول فوق نشان میدهد با در نظر گارفتن مااتریس هاای همبساتگی پیرساون و اساپیرمن در
سطح خطای  ،%۱متغیرهای نسبت اعضا و مالکیت نهادی ومدیریتی با رتباه اعتبااری شارکتهاا رابطاه
معناداری دارند.
آزمون فرضیهها
فرضیه اول بین نسبت اعضای حاکمیت شرکتی با رتبه اعتباری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول ازاین مدل رگرسیونی استفاده شده است:

 :2-1آزمون فرضیه اول
متغیر

مقدار ثابت

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

Rm

-2۱21۱

1۱82۱111

1۱18111۱

-1۱۱8222۱

۱۱۱۱۱

نتایج بررسی رگرسیون خطی فرضیه اول نشان میدهد که نسبت اعضای حاکمیت شرکتی بر رتباه
اعتباری شرکتها تاثیر معناداری دارد ،هدف از بررسی این فرضیه اثبات این موضوع است کاه نسابت
اعضای بر رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است .بررسی
این فرضیه به این صورت است که باید برای تمام شرکتهای نموناه ضاریب مرباوط باه متغیار نسابت
اعضای در مدل پژوهش معنادار باشد .برای بررسی معناداری این متغییر دو فرضیه  H0و H1به شرح زیر
بیان شد:
H0:β1=0
H1:β1≠0

 :H0نسبت اعضای حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری شرکتها تاثیر معناداری ندارد.
 :H1نسبت اعضای حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری شرکتها تاثیر معناداری دارد.
اگر ضریب  β1در معادله فوق در سطح  %9۱معنیدار باشد بیانگر ارتباط معنادار باین متغیار مساتقل
با متغیر وابسته است .از سوی دیگر ضریب  β1معنادار و مخالف صفر ،بیاانگر رد فرضایه  H0مایباشاد
برای بررسی معناداری ضریب  β1از آماره  tاستفاده شده است .از طرفی چون سطح معناداری کل مدل
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کمتر از  ۱۱۱۱میباشد ،بنابراین این رابطه معنادار میباشد .بنابراین براساس نتایج ارائه شاده فرضایه اول
پذیرفته میشود یعنی نسبت اعضای حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری شرکتها تاثیر معناداری دارد.
آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) با رتبه اعتباری
تاثیر معناداری وجود دارد.
برای این فرضیه ازمدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:

:8-1آزمون فرضیه دوم
متغیر

مقدار ثابت

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

OTM

1۱۱1۱۱

۱۱8۱11۱۱

۱۱۱۱8111

1۱۱۷82۷11

۱۱۱۱۱1

نتایج بررسی رگرسیون خطی فرضیه دوم نشان میدهد که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی
(مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) با رتبه اعتباری شرکت رابطه معنیداری دارد ،هدف از بررسی
این فرضیه اثبات این موضوع است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت
مدیریتی) بر رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است .برای
بررسی معناداری این متغییر دو فرضیه  H0و  H1به شرح زیر بیان شد:
H0:β1=0
H1:β1≠0

 :H0بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) با رتبه اعتباری تاثیر
معناداری وجود ندارد.
 :H1بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) با رتبه اعتباری تاثیر
معناداری وجود دارد.
اگر ضریب  β1در معادله فوق در سطح  %9۱معنیدار باشد بیانگر ارتباط معنادار بین متغیر مستقل
با متغیر وابسته است .از سوی دیگر ضریب  β1معنادار و مخالف صفر ،بیانگر رد فرضیه  H0میباشد
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برای بررسی معناداری ضریب  β1از آماره  tاستفاده شده است .از طرفی چون سطح معناداری کل مدل
کمتر از  ۱۱۱۱میباشد ،بنابراین این رابطه معنادار میباشد.
رابطه فوق که به منظور بررسی تاثیر بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت
مدیریتی) با رتبه اعتباری شرکتهای نمونه میباشد ،در سطح خطای  %۱نشان میدهد که سطح
معناداری آماره  tمحاسبه شده برای متغیر  ۱۱۱۱۱1 ،iomمیباشد .این مقدار آماره نشان دهنده رابطه
معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ماکیت نهادی و مدیریتی) بر رتبه اعتباری شرکتها در
سطح  %9۱است و به بیان دیگر فرضیه  H0رد میشود .بنابراین براساس نتایج ارائه شده فرضیه دوم
پذیرفته میشود یعنی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی) با رتبه
اعتباری تاثیر معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری
امروزه سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر اشخاصای کاه براسااس اطالعاات صاورتهاای ماالی و
یادداشتهای توضیحی تصمیمگیری مینمایند خواستار آن هستند که سرمایههاای خاود را در فعاالیتی
بکار اندازند که روزبهروز افزایش یافته و به حداکثر برسد .به همین دلیل به دنبال فرصتهای سارمایه-
گذاری هستند .آنان برای نیل به این هدف ،نیاز به ابزارها و معیارهاایی بارای شناساایی و انادازهگیاری
ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصت های سرمایهگذاری دارند .این معیارها بایاد باه میازان کاافی
قابل اتکا باشند تا سارمایهگاذاران بتوانناد براسااس آنهاا تصامیمگیاریهاای خاود را اتخااذ نماوده و
سرمایههاایشاان را در فعالیات هاای تجااری صارف نمایناد .در اینجاسات کاه هیاأت مادیره یکای از
سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و نقاش مهمای در بهباود تواناایی انجاام تعهادات و
افزایش پاسخگویی ایفا میکند.
یافتههای پژوهش نشان دادکه نسبت اعضای حاکمیت شارکتی بار رتباه اعتبااری شارکتهاا تااثیر
معناداری دارد ،هدف از بررسی این فرضیه اثبات این موضوع است که نسبت اعضای بر رتباه اعتبااری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران تأثیرگاذار اسات .بررسای ایان فرضایه باه ایان
صورت است که باید برای تمام شرکتهای نموناه ضاریب مرباوط باه متغیار نسابت اعضاای در مادل
پژوهش معنادار باشد .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مالکیت
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نهادی و مالکیت مدیریتی) بر رتبه اعتباری شرکتهاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران
تأثیرگذار است.
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