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Abstract
Nowadays, with a more competitive capital market, and also more complicating market
which investors are dealing with, it is not easy for market participants to distinguish between
Financially Distressed and healthy firms. Accounting ratios and trend analyzes, in the
literature was one of the ways of differentiate between those foresaid firms. This articles is
about to investigate the role of corporate governance mechanism in diagnosing firms
financial distress, alongside accounting ratios and market related information. The internal
controls instruction also is regarded as a regulation in corporate governance and its impact on
above mentioned role of corporate governance is under investigation. Sample includes 182
firms listed in Tehran stock exchange, during 2008 to 2017, is under statistical test. The test
research hypothesis, multivariate regression analysis with Logit approach is used. Finding
indicates that corporate governance has significant role in decreasing financial distress, but
internal controls instructions, couldn’t strengthen mentioned role.
Keywords: Corporate Governance, Financial Distress, Internal Controls Instruction.
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چکیده
امروزه ،با رقابتیشدن بازار سرمايه و نيز پيچيدهشدن هرچه بيشتر بازاری که سرمايهگذاران در آن فعاليت میکنند ،شايد تماايز
بين شرکتهای درگير بحران مالی و دارای سالمت مالی ،امری ساده نباشاد نسابتهاای ماالی و تحلياو رونادهای آنهاا ،در
ادبيات مربوط ،راه سادهای برای اين امر محسوب میشده است پژوهش حاضر برآن است تا عالوه بر نسبتهای حساابداری
و اطالعات مربوط به بازار ،نقش سازوکارهای راهبری شرکتی را نيز در تشخيص بحران مالی شرکتها بررسی کند همچنين،
تصويب دستورالعمو کنترلهای داخلی که مصداق سياستگذاری در راهبری شرکتی است ،باهمثابا يار روياداد بررسای و
تأثير آن بر تشديد يا تضعيف نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتها آزمون میشود  601شرکت ،طی سالهای 6301
تا  6331بررسی شده است آزمون فرضيهها با استفاده از رگرسيون لوجيت انجام شده است و يافتههای پژوهش نشان میدهد
راهبری شرکتی در کاهش بحرانهای مالی نقشی معنادار دارد ،اما دستورالعمو کنترلهای داخلی قادر به بهباود نقاش يادشاده
نبوده است
واژههای کلیدی :راهبری شرکتی ،بحران مالی ،دستورالعمو کنترلهای داخلی
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مقدمه

بايد مراقبت و نظارت کافی بهعماو آياد کاه مساتلزم

امروزه ،با رقابتیشادن باازار سارمايه و همچناين،

سازوکارهای مناسب است از جمله ايان ساازوکارها،

پيچيدهشدن هرچه بيشتر بازاری که سرمايهگاذاران در

طراحی و استقرار نظاام راهباری شارکتی مناساب در

آن فعاليت میکنناد ،تماايز باين شارکتهاای درگيار

شرکت است ] [6راهبری شرکتی و ارکان آن ،در پای

بحران مالی و دارای سالمت مالی ،شاايد اماری سااده

به حداقو رساندن عدمتقارن اطالعاتیاند تاا از طريا

نباشد نسبتهای ماالی و تحلياو رونادهای آنهاا ،در

آن هزينههای نمايندگی نيز باه حاداقو برساد ماوارد

ادبيات مربوطه ،ير راه ساده برای اين امار محساوب

کرشده جملگی نشان می دهاد راهباری شارکتی ،در

میشده است؛ برای مثال درباارۀ ايان موضاو آلاتمن

بحران مالی شرکتها دارای نقش است

] ،[68الگويی را ارائه میکند که در آن از نسبتهاايی

مسئل مربوط به بحران مالی شارکتهاا از جملاه

استفاده میشود که از صاورتهاای ماالی شارکتهاا

مباحثی است کاه سارمايهگاذاران را درباارۀ باازدهی

استخراج مایشاوند؛ اماا نکتاه و کليادواژهای کاه در

سرمايهگذاری خود دچار نگرانی میکند بحران ماالی

ادبيات در سالهای اخير بدان پرداختاه شاده اسات و

شرکتها موضوعی است که تأثير زياادی بار تماامی

يکی از مؤلفههای اساسی در امر ادارۀ شرکت و توازن

بایاطميناانی

قاادرت ميااان ینفعااان شاارکت اعاام از مشااتريان،

ینفعان شرکت میگذارد؛ بهخصاو

مرتبط با بازده يا بازگشات سارمايهگاذاری سارمايه-

سهامداران ،مديران و ياا کارکناان و دولات محساوب

گذاران که میتواند شارکت را از دساتيابی باه مناابع

میشود ،راهبری شرکتی است؛ بنابراين ،انتظار میرود

محروم ساازد از جملاه ماواردی کاه ممکان اسات

که راهبری شرکتی تضاد منافع ميان مالکاان و ماديران

شرکتها را به سمت ورط بحران مالی هدايت کناد،

را کاهش دهد ميان منافع سهامداران و ماديران طبا

میتوان به ريسر ناشی از هزينههای نمايندگی اشاره

رويکرد رفتار فرصتطلبانه ،تضاد وجود دارد؛ چراکاه

کرد طب نظريا نماينادگی ،شارکت مجموعاهای از

توابع مطلوبيت مالکان و مديران شرکت به ير شاکو

روابط نمايندگی است که مهمترين اين روابط ،رابطاه

نيست و از رويدادهای مشابه ،به يارساان بهارهمناد

ميان مالر و مدير شرکت است با توجه باه جادايی

نمیشوند عدمتقارن اطالعاتی ميان مالکان و ماديران،

مالکيت از مديريت ،چه از نظر هنای و چاه از نظار

باعاار ريساار اخالقاای مااديران ماایشااود؛ چااراکااه

فيزيکی ،و با توجاه باه اينکاه تواباع مطلوبيات آنهاا

سهامداران قادر نيستند تمامی فعالياتهاای مالکاان را

متفاوت است ،هزينههای نمايندگی به شرکت تحميو

رصد کنند ،حتی اگر به لحاظ فيزيکی از شرکت جادا

خواهد شد؛ چراکه اين ريسر همواره وجود دارد که

نباشند؛ بهدليو اينکه به لحااظ هنای از مالکاان جادا

نماينده عملای صاورت دهاد کاه در راساتای مناافع

هستند ،نمیتوانند ايان ريسار اخالقای را باه صافر

مالکان شرکت نباشد اين هزينهها ،ريسر بحرانهای

رساند ] [16اين موضو  ،مسائل نماينادگی اسات و

مالی را افازايش خواهناد داد ] [16از طار

ديگار،

حو اين مسئله تا حدودی اطمينانخاطر ساهامداران را

میتوان سازوکارهای راهبری شرکتی را ،کاه عباارت

فراهم میکند که مديران در تالشاند تا ثروت آناان را

اساات از مجموعااهای از روابااط ميااان هيئ اتمااديره،

به حداکثر برسانند بارای حصاول اطميناان از ايفاای

سهامداران و ساير ینفعان و تالشی است در جهات

مسئوليت پاسخگويی شرکتها در قبال افاراد ینفاع،

توازن قدرت ميان گروههای کرشده ،از عوامو بهبود
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کارايی و عملکرد عنوان کارد ] [3راهباری شارکتی،

نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتهاسات و

اباازار سااهامداران ،اعتباردهناادگان و ساااير ینفعااان

همچنين دستورالعمو کنترلهای داخلی بهعنوان يار
6

شرکت است که بهوسيل آن مناافع خاود را در برابار

رويداد در اين پژوهش مدنظر قرار گرفته اسات کاه

تهديدهای موجود از بابت نوساانهاا و بحارانهاای

تأثير آن بر رابطه ميان راهبری شرکتی و بحاران ماالی

مالی حفظ میکنند باهعباارتی ،راهباری شارکتی ،در

شرکتها بررسی شده است

جهاات کاااهش تضاااد منااافع عنااوانشااده در نظري ا
نمايناادگی گااام باار ماایدارد در ادبيااات پااژوهش،
پژوهشهای متعددی دربارۀ رابط راهبری شارکتی و
عملکرد شرکت وجود دارد ،اما پژوهشهای انگشت-
شماری دربارۀ راهبری شرکتی و بحران ماالی وجاود
دارد همااانطااور کااه نکشااان و همکاااران ] [16در
پژوهش خود عنوان میکنند ،راهبری شرکتی ضعيف،
باعر وقو بحاران ماالی و در نهايات ورشکساتگی
خواهد بود ][3؛ بنابراين ،پژوهش حاضر بر آن اسات
تا ميازان تاأثير راهباری شارکتی را بار بحاران ماالی
شرکتها بررسای کناد از طرفای ،آياا دساتورالعمو
کنترلهای داخلی که با الزامیکردن دو ضابط راهبری
شاارکتی (کميتاا حسابرساای و حسابرساای داخلاای)
بهمثاب ير سياستگاذاری در امار راهباری شارکتی
است و در سال  6336باه تصاويب ساازمان باور
رساايده اساات ،در افاازايش قاادرت توضااي دهناادگی
الگوی بحران مالی ،باهواساط بهباود ساازوکارهاای
راهبری شرکت بعد از آن ،تأثير داشته است يا خير به
عبارت ديگر ،با دخيوکردن متغيرهای راهبری شرکتی
در الگوی بحران مالی شرکتهاا ،در کناار متغيرهاای
حسااابداری و متغيرهااای مربااوط بااه بااازار ،نقااش
سازوکارهای راهبری شرکتی بر بحران مالی شرکتها
را برآورد کند همچنين ،اين مسئله را بررسی کند کاه
آيا نقش کرشاده ،بعاد از دساتورالعمو کنتارلهاای
داخلی ،نسبت به قبو از آن )باهواساط بهباود ارکاان
راهبری ،بعد از دستورالعمو کنترلهای داخلی) بهبود
يافته است يا خير از اين رو ،هد

پاژوهش بررسای

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
راهبری شرکتی به مجمو روابط و تقسيم قادرت
ميان مديريت اجرايی ،هيئتمديره ،سهامداران و ديگر
ینفعان شرکت گفته میشود کاه از يارساو شاامو
روشهای نظارت هيئتمديره بر نحاوۀ ادارۀ شارکت
به وسيل مديريت اجرايی بوده است و از سوی ديگر،
باه چگاونگی پاساخگويی اعضاای هيئاتماديره بااه
سهامداران و شرکت مربوط مایشاود ] [3همچناين،
راهبری شرکتی را میتوان به اين صورت تعريف کرد
که راهباری شارکتی ،مجموعاهای از مسائوليتهاای
امانی و مديريتی است که اعضای هيئتمديره ،مديران
اجرايی و مالکان شرکت را در فضايی وسيعتر احاطاه
کرده اسات و ايان فضاا از مجموعاهای از نيروهاای
قانونی ،مقرراتی ،رقابتی ،اقتصاادی ،اخالقای و ديگار
نيروهای اجتماعی تشکيو شده است ] [63البته که از
مفهوم راهبری شرکتی ،تعااريف متعادد ديگاری نياز
ارائه شده است ،اما تمامی اينهاا و تعااريف يادشاده،
گويای نقش راهباری شارکتی در کااهش ياا تعاديو
مشکالت نمايندگی ناشی از تضاد منافع ميان مالکاان
و مديران است
راهبری شرکتی همچنين ،ساختاری بارای تادوين
اهدا

شرکت و راههای دساتيابی باه اهادا

تلقای

میشود و نيز چگونگی ارزيابی و نظارت بر عملکارد
را شامو میشود از شاخصهايی که بهمنظور ارزيابی

Event

1
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حمايت از سرمايهگذاران ،میتوان به آنها اشاره کارد،

صاحبان سهام مطرح میشود ،دچار بحران مالی تلقی

عبارتاناد از :ميازان افشاای معاامالت باا اشاخا

میشوند ][1

وابسته ،تعرياف مسائوليتهاای ماديران و ساهامدار
کنترلکننده ،سهولت پيگرد قاانونی ماديران ،جايگااه

دسااتورالعمو کنتاارلهااای داخلاای ،در راسااتای
حمايت از حقوق سرمايه گذاران ،پيشاگيری از وقاو

کميت حسابرسی ،دسترسی ساهامداران باه اطالعاات

تخلفات و نياز سااماندهی و توساع باازار شافا

شاارکت و وضااع جاارايم باارای معااامالت مبتناای باار

منصاافان اوراق بهااادار ،اياان دسااتورالعمو در تاااريخ

اطالعات نهايی ] [3اين شاخصهاا عناصار اساسای

 6336/81/61در  60ماااده و  1تبصااره بااه تصااويب

مورد تأکيد در نظام راهبری شرکتی هستند در اداماه،

هيئتماديرۀ ساازمان باور

و اوراق بهاادار رسايده

توضي مختصری در مورد بحران مالی و دستورالعمو

است رعايت مفاد اين دساتورالعمو ،از تااريخ اباال

کنترلهای داخلی ارائه خواهد شد و سپس به توجياه
روابط ميان آنها خواهيم پرداخت
از منظر اقتصاادی ،بحاران ماالی را مایتاوان باه
زياندهبودن شرکت تعبير کرد يا میتوان گفت زماانی
که نرخ بازده شارکت ،کمتار از نارخ هزينا سارماي

آن ،برای ناشران پذيرفتهشده در باور
تهران و فرابور

و

اوراق بهاادار

اياران الزامای شادهاسات نزم باه

توضي است مطالاب عناوانشاده در اداماه ،از ماتن
دستورالعمو کنترلهای داخلی استخراج شده است
ايان دساتورالعمو ،چااارچوبی بارای کنتارلهااای
و

شرکت باشد ،شارکت در ورطا بحاران ماالی تلقای

داخلی شرکتهای پذيرفتهشده در ساازمان باور

خواهد شد به هر حال ،در قاانون تجاارت اياران باه

اوراق بهادار ارائه میدهد و سيستم کنترلهای داخلی

صراحت در مورد «بحران مالی شرکتها» صحبتی باه

را دربرگيرندۀ سياستها ،رويهها ،وظايف ،فعاليتهاا

ميان نيامده اسات ،اماا در مااده  646قاانون تجاارت

و ساير جنبههايی معرفی میکند که در مجمو :

ايران ،اشارهای به موضو تصميمگيری سهامداران در

الف) به حصول اطمينان معقول از اينکاه از مناابع

مورد بقا يا انحالل شرکت شاده اسات در مااده 646

و داراياایهااای شاارکت در براباار اتااال  ،تقلااب ،و

اصالحيه قاانون تجاارت مصاوب ساال  6346آماده

سوءاستفاده محافظت میشود ،کمر کند

است« :اگر بار اثار زياانهاای وارده حاداقو نصاف
سرماي شرکت از ميان برود ،هيئتمديره مکلف است

ب) به حصول اطمينان معقاول از اينکاه عملياات
شرکت ،کارا و اثربخش انجام میشود ،کمر کند

بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده صااحبان ساهام را

ج) باااه حصاااول اطميناااان معقاااول از کيفيااات

دعوت کند تا موضو انحالل يا بقاای شارکت ماورد

گزارشااگری مااالی کماار کنااد اياان اماار مسااتلزم

شورا واقع شود هرگاه مجمع مزبور رأی باه انحاالل

بهکارگيری فراينادها و نگهاداری مساتندات مناساب

شارکت ندهاد ،بايااد در هماان جلسااه و باا رعاياات

برای انتقال اطالعات قاباو اتکاا ،مرباوط و باهموقاع

مقررات ماده  1اين قانون سرمايه شرکت را باه مبلا

است

سرماي موجود کاهش دهد» با توجه به مااده قاانونی

د) به حصول اطمينان معقول از رعايات قاوانين و

يادشده ،شرکتها در صاورتی کاه نيمای از سارماي

مقررات مرباوط و همچناين ،رعايات سياساتهاای

خاود ،دارای زياان انباشاته باشاند ،باه لحااظ اينکاه

داخلیِ مرتبط باا کساب و کاار باه وسايل ماديران و

موضو انحالل شرکت در مجمع عمومی فاوقالعاادۀ

کارکنان شرکت کمر کند
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همچنين ،تصري میشود که سيستم کنترل داخلی

که باعر کاهش هزينه های نمايندگی (و باه طباع آن

هر شرکت با توجه به اندازه و نو فعاليت هر شرکت

کاهش خطرپذيری) شده و میتواناد باه شارکت ،در

متفاوت است ،ولی اين سيستم باياد در هار شارکت

ورطه بحرانهاای ماالی کمار کناد و حاافظ مناافع

بهگونهای طراحی ،مستقر ،اجرا و مستندساازی شاود

سهامداران باشد به عبارتی ديگار ،راهباری شارکتی،

که دربرگيرندۀ محيط کنترلای ،ارزياابی خطرپاذيری،

مجموعهای باههام پيوساته از ساازوکارهای کنترلای

فعاليتهای کنترلی ،اطالعات و ارتباطاات و نظاارت

داخلی و خارجی است که سهامداران را قادر میسازد

باشد

تا نسبت به شرکت ،اعمال نظارت کنناد و نسابت باه
نظري نمايندگی ،که باه بررسای رواباط

بازدهی سرمايه خود و افزايش ارزش شرکت اطمينان

بر اسا

کارفرما و نمايناده مایپاردازد ،شارکت ،شابکهای از

يابنااد ] [61همچنااين ،در راهبااری شاارکتی ،بااه

روابط قراردادی است مهامتارين رواباط نماينادگی،

موضوعاتی نظيار نقاش ساهامداران و رواباط آنهاا و

رابطه بين مديران و مالکان شرکت اسات قاعاده باه

کنتاارل مناسااب شاارکتهااا ،مساائوليت پاسااخگويی

اين صورت است که لزوما منافع مالکاان در راساتای

هيئتمديره ،بهبود عملکرد و اثربخشی هيئاتماديره،

منافع مديران شرکت قرار نمیگيرد اين امری طبيعای

نقش کميتههاای تخصصای نظيار کميتا حسابرسای،

است که باين مناافع مالکاان و ماديران تضااد مناافع

کميت تعيين دساتمزد و پااداش ،نقاش حسابرساان و

وجااود داشااته باشااد؛ چاارا کااه طاارفين اياان رابطااه

نظااام حسااابداری و کنتاارلهااای داخلاای ،اسااتقالل

قراردادی ،تواباع مطلوبيات متفااوتی نياز دارناد و از

هيئتمديره ،وجاود تاوازن قاوای مطلاوب در ساط

رويدادهای مشابه به ير شکو بهاره نمایبرناد ايان

هيئتمديره و استفاده از اعضای غيرموظاف و حفاظ

تضاد منافع ،هزينههای نمايندگی را به شرکت تحميو

منافع تمامی ینفعان ،تأکيد شده اسات و اساتفاده از

میکند ] [16تالش راهبری شرکتی و اجازای آن ،در

سازوکارهای بياانشاده ،موجاب ثباات و امنيات در

جهت کاهش اين هزينهها و کاهش ريسار اخالقای

واحدهای اقتصاادی مایشاود ايجااد اساتانداردها و

مااديران اساات کااه يکاای از پياماادهای عاادمتقااارن

محاادوديتهااای هدفمنااد باارای هاادايت و کنتاارل

اطالعاتی است و خود اين عدمتقاارن پياماد جادايی

مؤسسات به نحوی که بتواند حافظ مناافع تماام ی-

مالکيت از مديريت است

نفعان شود ،باعر کاهش هزينهها و ريسر میشود و

همانطور که در پاژوهشهاای ديگار نياز ماورد

منافع آنها را حفظ میکند اين شرايط موجب میشود

توجه قرار گرفته است ،زمانی که مديران شارکت ،در

واحدهای اقتصاادی ،در شارايط بحرانای عملکارد و

شرايطی که شرکت درگير و دچار بحران مالی اسات،

واکنش مناسبتری برای عبور از وضاعيت ناامطلوب

سازوکارهای راهبری شرکتی ،جزئای حيااتی در ايان

داشته باشند و از شرايط بحران ماالی تاا انادازۀ قاباو

موضااو قلمااداد ماایشااوند ] [61ريساار اخالقاای

توجهی مصون بمانند ] [66راهبری شرکتی قاوی در

مااديريت ،در ورطا بحااران مااالی ،محتمااو اساات و

شرکتها ،از جمله مهمترين ابزار جلوگيری از فسااد

بنابراين ،برای کنترل آن سازوکارهای راهبری شارکتی

محسوب میشود طب مطالعاات صاورتگرفتاه ،باا

نقشی اساسی در وقو بحران مالی ايفا میکنند يعنای

ضعف راهبری شرکتی ،فساد مالی افزايش و باهدنباال

شماری از سازوکارهای راهبری شارکتی وجاود دارد

آن سرمايهگذاری مساتقيم داخلای و خاارجی تنازل،
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مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادی کاهش میيابد
][13

تصري و نسبت به اثرات آن بر دساتيابی شارکت باه
اهدا

از طرفی ديگر ،از جمله اهدا

تعيينشده موضعگيری شاود» ] [1مطااب باا

پاژوهش بررسای

ماده  68از فصاو دوم هماان دساتورالعمو ،ماديريت

و

ارشااد شاارکت بايااد کميتا حسابرساای را زياار نظاار

اوراق بهادار ،بر نظام راهبری شرکتی شارکتهاسات

هيئتمديره شرکت تشکيو دهد کميت حسابرسی ،که

دستورالعمو کنترلهای داخلی مصوبه ارديبهشت مااه

رياست آن به عهدۀ عضو غيرموظف هيئاتماديره در

سااال  ، 6336بااه لحاااظ اينکااه برخاای از اصااول و

شرکت است ،نقشی مشااورهای بارای هيئاتماديره

استانداردهای پايهای مرباوط باه راهباری شارکتی را

دارد وظايف کميت حسابرسی شامو اطمينانيافتن از

برای شرکتهای پذيرفتهشده الزامی میکند ،میتاوان

نظامهای کنترلی است نظري نمايندگی ،بهوجود آمدن

به نوعی قانونگذاری در امر راهبری شرکتی دانسات

کميت حسابرسی را ابزاری برای کااهش هزيناههاای

پس میتوان اينگونه اظهار کارد از آنجااکاه در ايان

نمايندگی و بهبود کنترلهای داخلی در نظر میگيرد و

دستورالعمو ،به دو سازوکار ،يعنی کميتا حسابرسای

آن را وسيل نظاارتی اثربخشای بارای بهباود رواباط

و حسابرسی داخلی ،توجه ويژهای شاده اسات ،ايان

نمايندگی معرفی میکند از اينرو ،کميت حسابرسای

دستورالعمو از مصادي بارز نظارت و سياستگذاری

که وظيف نظارت بر حسابرسان داخلی را نيز عهدهدار

در امر راهبری شرکتی است و میتاوان دساتورالعمو

است ،برای پيادهسازی سازوکارهای راهبری شرکتی،

کنترلهای داخلی را تالشی در جهت ارائ سااختاری

رکنی حياتی محسوب میشود عالوه برآن ،مطاب باا

برای بهبود نظام راهبری شرکتی شرکتها دانست

ماده  68فصو دوم اين دساتورالعمو ،تشاکيو واحاد

نقش دستورالعمو کنترلهای داخلی سازمان بور

در اياان دسااتورالعمو ،برخاای از اصااول راهبااری

حسابرسی داخلی ،زير نظر کميت حسابرسای ،الزامای

و اوراق بهادار تهاران لحااظ

گشته است حسابرسی داخلی ،بهعنوان ير فعاليات

شده است برای مثال ،مطاب با ماده  66از فصو سوم

بیطرفانه و شهادتدهی تعريف شده است که بهدنبال

مساتقو

افازايش اثربخشای عملياات ساازمان و فرآينادهای

شرکت موظاف اسات در گازارش خاود باه مجماع

کنترل ،راهبری و مديريت ريسر است .حسابرساان

اساتقرار و باه

داخلی بخش جدانشدنی از راهبری شرکتی هساتند و

کارگيری سيستم کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش

تخصص آنها در کنترل های داخلی ،نقش عمدهای در

توسط شرکت ،باا توجاه باه چاارجوب کنتارلهاای

اطمينان بخشی ،در ماورد قابليات اتکاای صاورتهای

داخلی کرشده در فصو دوم اين دستورالعمو ،اظهار

مالی ايفا میکند فرايند راهبری شارکتی بار حفاظ و

نظر کند عالوه بر اين در اين ماده آمده است« :عالوه

توسع کفايات حسابرسای داخلای اثاربخش ،بارای

بر ايان ،در صاورتی کاه نقااط ضاعف باااهميتی در

حفاظت از دارايیها در برابر آسيب يا سارقت تأکياد

سيستم کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشاگری ماالی

میکند در اين راستا ،راهبری شرکتی سازوکاری برای

شرکت وجود داشته باشد ،ولی در گزارش کنترلهای

نظارت بر فعاليتها ،سياستها و تصميمات مديريت،

داخلی هيئتمديره افشاا نشاده باشاد ياا افشاای آن

برای دساتيابی باه اهادا

شارکت اسات در بيشاتر

ناقص باشد ،اين موضو بايد در گازارش حساابر

کشورها ،اين هيئتمديره است که قدرت ادارهکاردن

شرکتی موردنظر بور

دستورالعمو کنتارلهاای داخلای ،حساابر
عمومی صاحبان ساهام ،در خصاو
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شرکت را دارد که اين قدرت بهوسيل محدوديتهای

است آلتمن ] [68اما ،با بسط پژوهش بياور ،الگاويی

خاصی محدود میشود کاه جازء ابزارهاای راهباری

چندمتغيره را طراحی کرد نمون مورد استفادۀ آلتمن،

شارکتی اسات مان جملاه مهامتارين ايان ابزارهاا،

شامو  11شرکت طی سالهای  6341تا  6311اسات

کنترلهای داخلی است ] [1با توجه به تأثير حسابرسی

که در دوگروه ورشکسته و با سالمت مالی (هرگاروه

داخلی ،بر کنترلهای داخلی ،نقش حسابرسی داخلای

شامو  33شرکت) بهمنظور مقايسه ،طبقه بندی شاده-

در نظام راهبری شرکتی انکارناپذير است .با توجه باه

اند نتيج پژوهش وی ،ارائ الگويی از ورشکساتگی

اين مطالب و با توجه به اينکه راهبری شرکتی ،نقشی

با استفاده از نسبتهای ماالی اسات ،الگاويی کاه در

انکارناپذيری در بحران مالی شرکتها دارد و نظر باه

ادبيات ورشکستگی و بحران مالی بسيار بدان پرداخته

اينکه دستورالعمو کنترلهای داخلای نياز تالشای در

شده است ][61

جهت بهبود نظام راهباری شارکتهاسات؛ بناابراين،

ماار

زيمساکی ] [13در پژوهشای باا عناوان

انتظار میرود که بعد از تصاويب و نزمانجاراشادن

«روششناسی برآورد الگوهای پيشبينی بحران مالی»،

دستورالعمو کنترلهای داخلی ،نظام راهبری شارکتی

با استفاده از تحليو پروبيت  48شارکت ورشکساته و

شاارکتهااا بهبااود يابااد و گرچااه در گرفتااارشاادن

 088شرکت غيرورشکسته را طی سالهاای  6361تاا

شرکتها در بحرانهاای ماالی دارای نقشای اساسای

 6360بررسی کرد و از نسبتهای باازده دارايایهاا،

است ،ايان نقاش باهواساط تصاويب دساتورالعماو

اهرم ماالی و نقادينگی اساتفاده کارد و توانسات باه

کنترلهای داخلی تقويت میشود

الگويی با دقت بان در پيشبينی ورشکساتگی دسات

الگوهای مربوط به بحران مالی و ورشکستگی ،از

يابد پژوهشهای بیشماری تالش کردناد در جهات

زمان پژوهشای کاه بياور ] [61انجاام داد ،توجهاات

پيشبينی ورشکستگی الگوهای متفاوتی ارائه کنند که

کرده است او در پاژوهش

بهصورت کلی اين الگوها را در سه گاروه الگاوهاای

خود با عناوان «نسابتهاای ماالی ،باهعناوان پايش-

آماری ،نظاری و هاوش مصانوعی طبقاهبنادی کارد

بينیکنندگان ورشکساتگی» ،از روش آزماون مقايسا

تمرکز الگوهای آماری برنشانه های ورشکستگی است

زوجاای و تحليااو تاارمتغيااره ،و نساابتهااای مااالی

که از صورتهای مالی بهدست میآيد ايان الگاوهاا

همچون ،خالص جريانهای نقادی باه بادهی ،ساود

ممکن است يارمتغياره ياا چنادمتغياره باشاند و از

خالص به جمع دارايیها ،جماع بادهیهاا باه جماع

روشهای الگوسازی استاندارد کالسير استفاده کنند

زيادی را به خود معطو

دارايیها ،سرمايه درگردش به جمع دارايیها و نسبت

دربارۀ الگوهای آماری ،شاموی ] ،[14بااب جديادی

جاااری ،باارای تمااايز بااين شاارکتهااای موفاا و

در مسير توساع الگاوهاای پايشبينای ورشکساتگی

شکسااتخااورده اسااتفاده کاارده اساات روش مااورد

گشود به ايان ترتياب کاه وی از الگاوی ريسار و

استفادۀ بيور ،آزمون مقايس زوجی بوده است و نتايج

ترکيباای از متغياارهااای حسااابداری و بااازار ،ازجملااه

6

نسبت سود حسابداری به کو بدهیها ،نسبت بادهی

هرکدام از اين نسبتهاای ماالی ،بارای شارکتهاای

بااه داراياای ،ارزش بااازار شاارکت ،صاار

ريساار و

ورشکسته يا با ساالمت ماالی ،بزرگتار ياا کاوچکتر

ريسر ،برای پيش بينای ورشکساتگی اساتفاده کارد

پاژوهش وی در برگيرناادۀ اياان اساات کااه ميااانگين

Mean Value

1

نتاايج پاژوهش وی نشااان مایدهااد الگاوی ترکيباای
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(ترکيب متغيرهای حسابداری و باازار) مایتواناد باا

حاکی از عملکرد بهتر شرکت با انادازۀ هيئاتماديرۀ

دقاات بيشااتری نساابت بااه الگااوهااای حسااابداری

کوچکتر است

ورشکستگی را پيشبينی کند ][0

البته پژوهشهايی نيز دربارۀ انادازۀ هيئاتماديره

] [66در پژوهشی به بررسی رابطه

صورت گرفته است کاه نتاايج مغااير باا يافتاههاای

بين راهبری شارکتی و ورشکساتگی باين ساالهاای

پژوهش های پيشگفته است برای مثال مایتاوان باه

 6331تا  1888پرداختند آنها از الگاوی آلاتمن ][68

پژوهش سيمسون و گليسن ] [11اشاره کرد در ايان

به همراه نسبت دفعات پوشش بهره بهعنوان معيااری

مطالعه مطارح مایشاود گرچاه انادازۀ هيئاتماديره

برای ورشکستگی اساتفاده کردناد نتاايج حاصاو از

کااوچکتر ممکاان اساات کااه منااافع سااهامداران را در

پژوهش آنها نشان میدهد استقالل هيئتمديره ،اثری

راستای منافع هيئتمديره قرار دهد ،اما ممکان اسات

منفی در احتمال وقو ورشکستگی ايفا میکند نتايج

بااه واسااط اياان موضااو  ،شاارکت بااا تصااميمات

پژوهش فيچ و اسلزا ] [66نشاان داد شارکتهاای

مخاااطرهآميااز هيئااتمااديره ،در معاارض ريساار

با درصد باانی اعضاای غيرموظاف هيئاتماديره و

ورشکستگی قرار گيرد همچنين ،عنوان میکنناد کاه

فيچ و اسلزا

مالر – مديران ،کمتر در معرض ورشکساتگی قارار

تأثير انادازۀ هيئاتماديره باا ساازوکار هاای کنترلای

دارند بسياری از پژوهشها به اين نتيجاه رسايدهاناد

شرکت مشهود نيسات دالتاون و همکااران ] [61در

که اندازۀ هيئتماديره ،باا احتماال وقاو تقلاب باه

مقالهای عملی ترويجی در ماورد عملکارد شارکت و

صورت مستقيم در ارتباط است ][66؛ بهگوناهای کاه

اندازۀ هيئتمديره عنوان میکنند که اجما نظاری در

هيئتماديرۀ کاوچکتر ،کااراتر و هزيناههاای فرايناد

پااژوهشهااای پيشااين صااورتگرفتااه ،بااين اناادازۀ

تصميمگيری با انادازۀ کاوچکتر هيئاتماديره ،کمتار

هيئتمديره و عملکرد شرکت وجود ندارد

خواهد بود جنسن ] [60عنوان میکناد هيئاتماديرۀ

چان ا

] [64رابطااه بااين ويژگاایهااای راهبااری

کوچکتر ،از بهرهوری بانتری برخوردار است فيچ و

شرکتی در شرکتهای درماندۀ مالی در کشور تاايوان

] [66در پژوهشی به اين نتيجه دست يافتناد

را بررسی کرد و به اين نتيجه رسيد که شارکتهاای

که هيئاتماديرۀ کاوچکتر و باا اساتقالل بيشاتر ،باا

دارای استقالل هيئتمديره (شرکتهای دارای درصد

احتمال وقو ورشکستگی رابط منفای دارناد اوزون

بانی اعضای غيارموظاف هيئاتماديره) نسابت باه

و همکاران ] [11نيز از احتمال کمتر وقاو تحرياف

شرکتهای دارای درصد پايين اعضاای غيارموظاف

در صورتهای ماالی ،در صاورتی کاه هيئاتماديرۀ

هيئتمديره ،کمتر دچار بحران و درماندگی مالی می-

شرکت کوچر باشد ،بهعنوان نتايج پژوهش خود ياد

شوند نتايج پژوهش وی همچنين نشان میدهد يار

پژوهش يرما ] [10نياز کاه باين

رابط مثبت بين اندازۀ هيئتمديره و درماندگی وجود

سالهای  6304تا  6336صورت گرفته اسات ،رابطاه

دارد ] [3نجيلی و زگال ] [18به اين نتيجه رسايدند

بين ارزش شرکت (شاخص کيوتوبين بهعنوان معياار

که شرکتهای دارای بحران مالی و درماندگی ماالی،

ارزش شاارکت مااورد مطالعااه بااوده اساات) و اناادازۀ

عالوه بار داراباودن شااخصهاای ساالمت ماالی و

هيئتمديره بررسی شده است که نتايج حاصاو از آن

تجاری پايينتر ،دارای چرخش هيئتماديرۀ بيشاتر و

اسلزا

میکنند بر اسا
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همچنااين ،دورۀ تصاادی کمتاار اعضااای غيرموظااف

شرکتی و نقش آن در ورشکستگی بيان و باهصاورت

هيئتمديره باودهاناد ] [3نکشاان و همکااران ][16

مختصر بدانها پرداخته شد در ادامه ،به چند مطالعا

نشان دادند ساازوکارهای راهباری شارکتی از طريا

صورتگرفته در اين حوزه در داخو کشاور خاواهيم

اعمال کنترل بر شرکت مایتوانناد نقاش مناسابی در

پرداخت
طالبنيا ،جهانشااد و پورزماانی ] ،[1باه بررسای

کاهش ريسر ورشکستگی ايفا کنند و وجود راهبری
شرکتی مناسب با احتمال وقاو ورشکساتگی رابطا

کارايی متغيرهای مالی و اقتصادی در پيشبينی بحران

منفی دارد آنها که از الگوی رگرسيون لوجيت ،بارای

مالی شرکتها پرداختناد در ايان پاژوهش سااختار

آزمون فرضيههای پژوهش خود اساتفاده مایکردناد،

مالکيت موجود و نظريا راهباری شارکتی در اياران

بهصورت تجربی نشان دادناد کاه مالکيات نهاادی و

آزمااون شااده اساات بااا اسااتفاده از آزمااون تحليااو

حضور کميتا حسابرسای (راهباری شارکتی) دارای

رگرسيون لوجيت ،هيچگونه نتيج معنادار آمااری در

رابط منفی با ورشکستگی اسات همچناين ،براناو و

مورد ارتباط متغيرهای ساختار مالکيت ،ويژگایهاای

همکاران ] [63نشان دادند ،شارکتهاای باا راهباری

هيئتمديره و اظهارنظر حسابر

شرکتی بهتر ،هزين بدهی کمتر و اعتبار بيشتری دارند

بحرانهای مالی حاصو نشد
در پژوهشی کاه عثماانی ،جاوياد و رحيمای ][6

و احتمااال ورشکسااتگی آنهااا در سااط پااايينتااری
ارزيابی می شود

باا احتماال وقاو

انجام دادهاند ،به بررسی تاأثير بازدارنادگی ساازوکار

چان و همکاران ] [61در پژوهش خود ،با بررسی

راهبری شرکتی از درماندگی مالی شرکتها پرداختاه

تعداد  110شرکت ورشکسته و غيرورشکسته ،به اين

شده است در اين پژوهش ،ميزان درماندگی مالی بار

نتيجه دساتيافتناد کاه ساازوکار راهباری شارکتی،

اسا

الگوی  zآلتمن طبقهبندی شده و از رگرسايون

معياری با اهميت در ورشکستگی شرکتهاا قلماداد

لوجستير برای آزمون فرضيهها استفاده شاده اسات

میشود آنها که از الگوی رگرسيون لوجيت ،پروبيت

يافتههای پژوهش نشان داد در کو دوره و در ترتر

و سوروايوال برای آزمون فرضيههاای خاود اساتفاده

سالهای پژوهش رابط معنادار و منفای باين درصاد

میکردند ،دوره زمانی پاژوهش خاود را باه دو باازه

اعضای غيرموظاف هيئاتماديره و درمانادگی ماالی

زمانی قبو و بعاد از قاانون سااربنز -اکسالی تقسايم

وجود دارد و يافتهها همچنين ،رابطا قاباو توجاه و

کردند تا اين مورد را آزمون کنند که نقش متغيرهاای

معناااداری را بااين درصااد مالکااان نهااادی و نااو
با درماندگی ماالی نشاان ناداد ساتايش و

راهبری بعد از قانون ساربنز -اکسلی نسبت به قبو از

حسابر

آن ،در مورد وقو ورشکستگی  ،بيشاتر شاده اسات

منصوری ] ،[4در پژوهش خود به بررسی مقايساهای

نتايج تجربی حاصو از تجزيه و تحليوهای انجامشدۀ

اثر تمرکز مالکيت ،سهام شناور آزاد ،نو حسابر

و

آنها نشان داد قادرت پايشبينایکننادگی متغيرهاای

درصد مديران غيرموظف در شرکتهاای درماناده و

راهبری شرکتی ،بعد از قانون ساربنز -اکسلی نسابت

با سالمت مالی پرداختند نتيج پاژوهش آناان نشاان

به قبو از آن ،بيشتر شاده اسات حاال تاا باه اينجاا

میداد پايينبودن درصد مديران غيارموظاف يکای از

تعدادی از پاژوهشهاای خاارجی درماورد راهباری

دنيو درماندگی مالی شرکتها در کو سالهای مورد
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مطالعه بوده است در مقابو متغير ناو حساابر

در

کيفيت و شفافيت گزارش حسابر

مستقو و وظيفا

هاايچياار از سااالهااای مااذکور ،در جلااوگيری از

حسابر

درماندگی مالی شرکتها معنادار نبوده است

متشکو از اعضای غيرموظف هيئتماديره و ماديران

داخلی هستند کميتا حسابرسای نياز کاه

مشکیميقاوی و سعادت ] [3در پژوهش خود باه

شرکت است ،مسئوليت نظارت بار راهباری شارکت،

بررسی اثر برخی ساازوکارهای راهباری شارکتی بار

فرايند گزارشگری مالی ،ساختار کنترلهای داخلای و

احتمال ورشکستگی شرکتهاا پرداختاهاناد آنهاا در

حسابرسی داخلی را به عهده دارد مشاهده مایشاود

پاژوهش خاود باا عناوان «بررسای رابطا حاکمياات
شرکتی با احتمال وقو ورشکستگی در شارکتهاای
پذيرفتاه شااده در باور

و اوراق بهااادار تهاران» بااا

بررسی  48شارکت درمانادۀ ماالی و  61شارکت باا
سالمت مالی به اين نتيجاه رسايدند کاه باين انادازۀ
مديران غيرموظاف هيئاتماديره و همچناين ،ميازان
پاداش هيئتماديره باا احتماال وقاو ورشکساتگی
شرکتها رابط منفی معناداری وجود دارد
در اين پژوهش ،دستورالعمو کنترلهاای داخلای،
بهعنوان رويدادی تلقی مایگاردد کاه نظاام راهباری
شرکتی شرکتها بهواسط آن بهباود خواهناد يافات
دستورالعمو کنترلهای داخلی مصوبه سال  ،6336باا
بهکارگيری و الزام دو رکان راهباری شارکتی ،يعنای
کميت حسابرسی و حسابرسی داخلای ،در پای بهباود
ساختار راهبری شرکتی است ،اما در ادبياات مرباوط،
تأثير اين رويداد در نظار گرفتاه نشاده اسات نقاش
کميت حسابرسای ،حسابرسای داخلای و کنتارلهاای
داخلاای را سااليمانی و مقدساای ] [1در بهبااود نظااام
راهبری شرکتها بررسی کردهاناد در مقالا يادشاده
بحر میشود که سازوکار راهبری شرکتی بايد مبتنای
بر اقدامات نظارتی و انگيزشی مديريت برای دستيابی
به اهدا

شارکت باشاد اصاول راهباری شارکتی و

آييننامههای ارائهشده از طر

سازمان باور

اوراق

بهادار و ساير سازمانهاای حرفاهای باهدنباال بهباود

که کميت حسابرسی و حسابرسی داخلی ،که از ارکان
اصلی نظام راهبری شرکتی شرکتها محساوب مای-
شوند ،در دستورالعمو کنترلهای داخلی مصوبه ساال
 6336هيئتماديرۀ ساازمان باور

و اوراق بهاادار،

الزامی گشتهاند؛ بنابراين انتظار میرود که اين مصاوبه
قاادمی در جهاات بهبااود ساااختار راهبااری شاارکتی
شرکتهای پذيرفتهشده باشد و همچنين ،انتظار مای-
رود تأثير تبيينشدۀ راهبری شرکتی بار بحاران ماالی
شرکتها ،بعد از رويداد تصويب دستورالعمو شادت
پيدا کند نزم به توضي است که اين مورد در ادبيات
پژوهش ناديده گرفته شده است

فرضیههای پژوهش
بر اسا

مبانی نظری و پيشين پژوهش ،فرضايه-

های پژوهش بهصورت زير تدوين میشوند:
فرضي  :6سازوکارهای راهبری شرکتی تأثير منفی
معناداری بر بحران مالی شرکتها دارند
فرضي  :1کارايی الگوی بحران ماالی ،باا خاروج
متغير راهبری شرکتی بهطور معناداری کاهش میيابد
فرضي  :3تأثير سازوکار راهبری شرکتی بر بحران
مالی شرکتها ،بعد از دستورالعمو کنترلهای داخلی،
نسبت به قبو از آن ،باه طاور معنااداری بيشاتر شاده
است
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برای آزمون فرضي اول الگوی ارائهشده برای بازه

روش پژوهش
الگوی پژوهش و نحوۀ اندازهگیری متغیرها
برای آزمون فرضي اول پژوهش ،الگوی پژوهش،

زمانی بين سالهای  6301تا  6331برآورد خواهد
شد

البته با توجه به ادبيات موضو و مبانی نظری پيش-

الگوی ارائه شده برای آزمون فرضي دوم به شرح

گفته بهصورت رابط ( )6است ]:[61

رابط ( )1است:
رابط ()1

رابط ()6

برای آزمون فرضي دوم ،الگوی ارائهشده (خروج

که در آن :
 :FDشاخص بحاران ماالی ،در صاورتی کاه شارکت
مشمول ماده  646اصاالحيه قاانون تجاارت مصاوب
سال  6346باشد] [1ير ،در غير اين صورت صافر-
متغير وابسته
 :GIndexشاخص راهبری شرکتی -متغير مستقو
 :Altmanشاخص ورشکستگی آلتمن -متغير کنترل
 :RI-RMبازده هر شارکت باه کسار باازده شااخص
بور

و اوراق بهادار -متغير کنترل

 :Sigmaانحرا معيار اجزا خطا رگرسيون بازده
ماهان هر سهم بر بازده شاخص در سال  ،t-6برای
هر شرکت در سال  -tمتغير کنترل

متغير شاخص راهبری شرکتی از الگوی ارائهشده
برای آزمون فرضي اول) در بان برای بازه زمانی بين
سالهای  6301تا  6331برآورد میشود در راستای
پژوهش اولسن ] [11نيز ،کاهش کارايی الگوی نقش
راهبری شرکتی در بحران مالی با خروج متغير
راهبری شرکتی ،بهواسط افزايش خطای نو اول و
نو دوم اندازه گيری میشود که بهصورت رابط ()3
و ( )4تعريف میشوند:
⁄

رابطه ()3
رابط ()4

) (

⁄

) (

 :RSizeلگاريتم اندازۀ هرشرکت به اندازۀ کو بازار-

که در آن تعداد  Nin,1شرکتهای دارای بحران مالی

متغير کنترل

است که به اشتباه شرکتهايی با سالمت مالی

 :Levنسبت مجمو

بدهیهای شرکت به کو

تشخيص داده شدهاند

دارايیها (اهرم مالی شرکت) -متغير کنترل

 Nin,2تعداد کو شرکتهای دارای بحران مالی

 :Liqنسبت دارايیهای جاری به بدهیهای جاری

 Nin,3تعداد شرکتهای با سالمت مالی که باه اشاتباه

(نقدينگی) -متغير کنترل

دارای بحران مالی تشخيص داده شدهاند

 :Roaنسبت سود خالص به مجمو دارايیها (بازده

 Nin,4تعداد کو شرکتهای با سالمت مالی

دارايیها) -متغير کنترل

به عباارتی الگاوی پاژوهش يکباار باا وجاود متغيار

 :εخطای برآورد

 GIndexو بار ديگر بدون آن برآورد شاده و خطاای
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نو اول و دوم بهمنظور اندازهگياری کاارايی الگاوی

کند تا موضو انحالل ياا بقاای شارکت ماورد شاور

بحران مالی ،با هم مقايسه خواهند شد

واقع شود؛ بنابراين ،با توجه به ماده قاانونی يادشاده،

برای آزماون فرضاي ساوم پاژوهش نياز ،رابطا ()1

شرکتها در صورتی که نيمی از سرماي خاود ،دارای

استفاده خواهد شد:

زيان انباشته باشند ،به لحااظ اينکاه موضاو انحاالل

رابط ()1

شرکت در مجمع عمومی فوقالعااده صااحبان ساهام
مطرح میشود ،دچار بحران مالی تلقی میشاوند []1
متغير وابست اين پژوهش ،بحران مالی شرکتهاست،
که با توجه به روششناسی پژوهش ،در صاورتی کاه
شرکت دارای بحران مالی باشد يار ،و در غيار ايان

در اين الگو ،متغيار مجاازی ( )D1تعرياف شاده
اساات کااه باارای بااازه زمااانی بعااد از دسااتورالعمو
کنترلهای داخلی يار ،و بارای باازه زماانی قباو از
دستورالعمو صفر اختيار کرده است حال اگر ضريب
حاصو ضرب اين متغيار مجاازی در متغيار راهباری
شرکتی معناداری داشته باشد ،میتوان اينگونه نتيجاه
گيری کرد که دستورالعمو کنترلهای داخلی بر رابطه
بين سازوکار راهبری شارکتی و بحاران ماالی ،خاواه
بهصورت تضعيف ياا تشاديد ايان رابطاه اثرگاذاری
دارد در حقيقت ،اينجا دستورالعمو کنترلهای داخلی
بهعنوان ير متغيار تعاديلگر وارد رابطاه مایشاود و
درصورتی که معناداری داشته باشد ،بار رابطاه ماابين
راهبری شرکتی و بحران مالی شرکتها (با توجاه باه
عالمت ضريب خاواه باه صاورت مثبات ياا منفای)
اثرگذار خواهد بود
متغیرهای پژوهش
بحران مالی شرکت  -متغیر وابسته

با استناد به ماده  646اصالحيه قانون تجارت ،اگر
بر اثر زيان های وارده ،حداقو نصف سارماي شارکت
از ميان بارود ،هيئاتماديره مکلاف اسات بالفاصاله
مجمع عمومی فوق العاده صااحبان ساهام را دعاوت

صورت صفر میشود
متغيرهای توضيحی الگو ،به سه دساته متغيرهاای
راهبااری شاارکتی ،حسااابداری و بااازار تقساايم و
بهصورت زير تعريف میشوند:
راهبری شرکتی -متغیر مستقل

شاااخص راهبااری شاارکتی ،بااا اسااتفاده از روش
تاپسيس ،شاخصی بهمنظور رتباهبنادی شارکت هاای
نمونه بر اسا

راهبری شرکتی سااخته شاده اسات

شاااخص مزبااور از پاانج معيااار اناادازۀ هيئااتمااديره،
استقالل هيئتمديره ،دوگاانگی وظاايف ماديرعامو،
مالکيت نهادی و حسابر

مستقو تشکيو شده است

الگوی تاپسيس را هوان

و ياون در ساال 6306

پيشنهاد کردند اين الگاو يکای از بهتارين الگاوهاای
تصااميمگيااری چناادشاخصااه اساات و از آن اسااتفادۀ
زيادی میشود در ايان روش  mگزيناه باهوسايل n

شاخص ،ارزيابی میشود اسا

ايان شايوه بار ايان

مفهوم استوار است که گزينا انتخاابی باياد کمتارين
فاصله را باا راهحاو ايادهآل مثبات (بهتارين حالات
ممکن) و بيشترين فاصله را با راهحاو ايادهآل منفای
(بدترين حالت ممکن) داشته باشاد فارض بار ايان

نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتها :قبو و بعد از دستورالعمو کنترلهای داخلی 63 /

است که مطلوبيت هر شااخص ،باهطاور يکنواخات

از نسبت های مالی و ضرايب پيشنهادی آلاتمن بارای

افزايشی يا کاهشی است

هرير از آنها به شرح رابط ( )6است:

معياره اای مااورد اسااتفاده در ساانجش شاااخص
راهبری شرکتی به شارح زيار تعرياف عمليااتی مای
شوند:
 اندازۀ هيئتمديره :تعداد اعضای هيئتمديره
 اسااتقالل هيئااتمااديره :اسااتقالل هيئااتمااديره
بهصورت تعداد اعضاای غيرموظاف (مساتقو) در
ترکيب هيئتمديره تقسيم بار تعاداد کاو اعضاای
هيئتمديره تعريف عملياتی میشود
 مالکيت نهادی :منظور از مالکيت نهاادی درصادی
از سهام ير شرکت ساهامی اسات کاه متعلا باه
باناارهااا ،بيمااههااا ،صااندوقهااای بازنشسااتگی،
شرکتهای سرمايهگذاری ،سازمانها و

است

 تمرکز مالکيات :تمرکاز مالکاان نهاادی باهوسايل
شاخص هرفيندال هريشمن محاسبه میشود بدين
صورت که مالکيت هرنهاد باه تاوان دو رسايده و
باهم جمع میشوند:
)درصد مالکيت هرنهاد(∑

رابط ()1
 نو

حسابر

حسابر

تمرکز مالکيت

مستقو :اگر امتياز کنترل کيفيت

الف باشد ،عدد  6و در غير اين صورت

عدد صفر اختصا

میيابد

شرکتهاايی کاه بار اساا

ايان شااخص رتبا

حاکميت شرکتی بزرگتار و نزديار باه يار دارناد،
نسبت به ساير شرکتهاا از ساازوکارهای حاکميات
شرکتی مطلوبتری برخوردار هستند
شاخص ورشکستگی آلتمن -متغیر کنترل

متغير حسابداری الگوی بحاران ماالی ،شاخصای
است که آلتمن ] [68ارائه کرده است ايان شااخص،
که بهعنوان متغير کنترل وارد معادله میشود ،متشاکو

رابط ()6
 :X1نساابت ساارمايه در گااردش بااه کااو داراياایهااا
(دارايیهای جاری را در مقايسه باا کاو دارايایهاای
شرکت اندازهگيری میکند)
 :X2نساابت سااود انباشااته بااه مجمااو داراياایهااا
(سودآوری شرکت را اندازهگيری میکند کاه ترکيبای
از عمر و قدرت ايجاد سود شرکت است)
 :X3نسبت سود قباو از بهاره و مالياات باه مجماو
دارايی ها (کارايی عمليات را انادازهگياری و بار ايان
نکته تأکيد دارد که کارايی عمليات در بقاای شارکت
نقش مؤثرتری نسبت به ماليات و بهره دارند)
 :X4نساابت ارزش بااازار سااهام شاارکت بااه مجمااو
بدهیها
 :X5نساابت فااروش خااالص بااه مجمااو داراياایهااا
(گردش دارايیها را در شرکت اندازه گيری میکند)
در راسااتای پااژوهش شاااموی ] [14مااازاد بااازده
ساننه (بازده ساننه هر سهم به کسر باازده شااخص
بور

و اوراق بهاادار) ،لگااريتم انادازۀ شارکت باه

اندازۀ بازار و انحرا معيار اجزا خطا رگسايون باازده
ماهانه هر سهم بر بازده شاخص در سال  t-6برای هر
شرکت در ساال  ،tمحاسابه و باهصاورت متغيرهاای
کنترل وارد الگوی پژوهش میشود اين متغيرها جزء
متغيرهای بازار هستند
همچنين ،مطاب پژوهش زيمنسکی ] [13از جمله
متغيرهای مؤثر در تشخيص بحران ماالی شارکتهاا،
اهرم مالی (نسبت مجمو بادهیهاا باه دارايایهاا)،
نقدينگی (نسبت دارايیهاای جااری باه بادهیهاای
جاری) و بازده دارايیها (ساود خاالص باه مجماو
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 .4سال ماالی آنهاا پاياان اسافند باشاد و طای دورۀ

دارايیها) هستند که بهصورت متغيرهای کنتارل وارد
الگوی پاژوهش مایشاوند ايان متغيرهاا نياز ،جازء

پژوهش ،سال مالی خود را تغيير نداده باشند

متغيرهای حسابداری طبقهبندی میشوند

با توجه به محدوديتهای بان ،تعداد  601شرکت
از شرکتهای باور

و اوراق بهاادار ماورد مطالعاه

قرارگرفتهاند و تعاداد نمونا آمااری برابار باا 6018

نمونه و دورۀ زمانی پژوهش
و

شارکت -ساال شاده اسات دادههاای ماورد نيااز از

اوراق بهااادار تهااران اساات کااه البتااه بااا توجااه بااه

نرمافزار رهآورد نوين گردآوری شده اسات و در پای

محدوديتهای زير تعيين میشوند:

آن با جمعبندی و محاسابات ماورد نيااز در صافح

جامع آماری شرکتهای پذيرفتهشده در بور

 .1از سااال  6301تااا  6331در بااور

گستره اکسو ،برای تجزيه و تحلياو آمااده شادهاناد

اوراق بهااادار

روش تجزيه و تحلياو اطالعاات آزماون رگرسايون

تهران حضور داشته باشند

چندمتغيره است که با اساتفاده از نارمافازار Eviews

 .2شرکتها نبايد جزء شرکتهای واسطهگری ماالی

انجام شده است

شامو شرکتهای سرمايهگذاری ،بانر ها ،بيمه هاا
و

باشند چون اين شرکتها قوانين و مقاررات

یافتههای پژوهش

خاصی دارند که مقايس آنها باا سااير شارکتهاا
ميسر نخواهد بود

در نگارۀ ( ،)6اطالعات مربوط به آمار توصيفی
باشد

 .3اطالعات مورد نياز شرکت در دستر

متغيرهای اصلی بهصورت خالصه ارائه شده است

نگارۀ  -1آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
متغير

نماد متغير

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقو

انحرا معيار

شاخص بحران مالی

FD

8/661

8/88

6/88

8/88

8/31

شاخص راهبری شرکتی

Gindex

8/181

8/180

8/066

8/861

8/661

شاخص ورشکستگی آلتمن

Altman

1/301

1/366

63/641

-8/634

1/313

RI-RM

8/646

8/863

4/681

-6/883

8/66

RSize

-1/681

-1/001

-1/168

-3/318

6/314

Sigma

8/663

8/830

8/431

8/881

8/816

نسبت دارايیهای جاری به بدهیهای جاری

Liq

6/336

6/138

1/661

8/336

8/661

نسبت مجمو بدهیها به مجمو دارايیها

Lev

8/131

8/161

6/631

8/684

8/18

نسبت سود خالص به مجمو دارايیها

Roa

8/668

8/830

8/433

-8/114

8/664

بازده سهم به کسر بازده شاخص بور

و اوراق بهادار

لگاريتم طبيعی اندازۀ شرکت تقسيم بر اندازۀ بازار
انحرا معيار اجزا خطا رگرسيون بازده ماهانه هر سهم بر
بازده شاخص بور

منبع :يافتههای پژوهش

از اين نگاره میتوان دريافت که شااخص بحاران

 ،6346عنوان شد شرکتی که زيان انباشت آن نيمای از

مالی برای شرکتهای نمونه حاداکثر يار و حاداقو

سرماي شرکت را در برگيارد ،شارکت دارای بحاران

صفر است همين انتظار نيز میرود ،چراکه با اساتفاده

مالی تلقی میشود و مقدار ير را اختيار خواهد کارد

از ماده  646اصاالحيه قاانون تجاارت مصاوبه ساال

و در غياار اياان صااورت ،شاارکتی بااا سااالمت مااالی

نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتها :قبو و بعد از دستورالعمو کنترلهای داخلی 06 /

طبقهبندی میشود و مقدار صفر را اختيار میکناد باا

میتوان اينگونه استنباط کرد که باهصاورت متوساط،

توجه به ميانگين اين متغير بايد گفت بيشتر شارکت-

شرکتها از وضعيت مطلاوبی برخاوردار باودهاناد و

و اوراق بهاادار طای ساالهاای

البته شرکتهايی نيز باودهاناد کاه باا توجاه باه ايان

های فعال در بور

 6301تااا  ،6331مشاامول ماااده  646قااانون تجااارت
نبودهاند ،پس با سالمت مالی طبقهبندی شدهاند

شاخص در منطق ورشکستگی مالی قرار گرفتهاند
با استدنلی مشابه با استدنل عنوانشده برای

در مورد شاخص راهبری شرکتی نيز که با استفاده

شاخص راهبری شرکتی ،متغير لگاريتم طبيعی اندازه

از پنج معيار اندازۀ هيئتمديره ،استقالل هيئتماديره،

شرکت تقسيم بر اندازه بازار نيز از توزيع نرمال

مالکياات نهااادی ،تمرکااز مالکياات و نااو حسااابر

پيروی میکند؛ چرا که ميانه و ميانگينی تقريباً مشابه

مستقو ،با به کارگيری روش تاپسايس محاسابه شاده

دارد البته با توجه به ضريب کشيدگی نيز نتيجهگيری

است اين مورد قابو عناوان اسات کاه باا توجاه باه

مشابهی حاصو میشود ،چون ضريب کشيدگی اين

برابری تقريبی ميانگين و ميانه در ايان متغيار ،توزياع

متغير تقريباً با ضريب کشيدگی منحنی نرمال ()3

اين متغير ،توزيع نرمال است اين متغير باين صافر و

برابر است بهصورت ميانگين شرکتهای نمونه 6/4

ير است و هرچه به ير نزديرتر باشد ،نشاندهندۀ

برابر بدهیهای جاری خود دارای دارايیهای جاری

اين اسات کاه شارکت از وضاعيت مطلاوبتاری از

هستند که اين رقم حداقو به 33درصد و حداکثر به

راهبری شرکتی قرار دارد ميانگين اين متغيار حادودا

تقريباً  6برابر میرسد البته اين متغير چوله به راست

 8/181است که نشان میدهاد ،باه صاورت متوساط

دارد و نشاندهندۀ اين است که پراکندگی دادهها قبو

راهبری شارکتی در شارکتهاا از وضاعيت مطلاوبی

از ميانگين بيشتر است در مورد نسبت مجمو

برخوردار است

بدهیها به مجمو

دارايیها نيز میتوان گفت

شاخص ورشکستگی آلتمن نيز که آلتمن ] [68در

شرکتهای نمونه بهصورت ميانگين حدود 18درصد

سال  6310ارائه کرده اسات ،باا اساتفاده از  1نسابت

از منابع خود را از محو بدهیها تأمين کردهاند اين

مالی محاسبه میشود ايان نسابتهاا عباارتاناد از:

متغير در بيشين خود به  6/631نيز میرسد که اين

سرمايه در گردش به کو دارايایهاا (باضاريب ،)6/1

میتواند هشداری برای ير شرکت با چنين وضعيتی

نساابت سااود انباشااته بااه مجمااو داراياایهااا (بااا

تلقی شود عالوه بر موارد کرشده در مورد بازده

ضريب ،)6/4نسبت سود قباو از بهاره و مالياات باه

دارايیها (نسبت سود خالص به مجمو دارايیها)

مجمو دارايیها (با ضريب  ،)3/3نسبت ارزش بازار

میتوان عنوان کرد اين نسبت بازه  -8/1تا  8/43را

سهام شرکت به مجمو بدهیها (باا ضاريب  )8/1و

اختيار کرده است و بهصورت ميانگين شرکتهای

نسبت فروش خالص به مجمو دارايیها (با ضاريب

نمونه بازده 66درصدی را تجربه کردهاند اين متغير

 )6حال اگر شاخص حاصو از معيارهای کارشاده،

ضريب کشيدگی نزدير به ضريب کشيدگی منحنی

بيشتر از  1/3باشد ،شرکت در وضعيت مطلوبی قارار

نرمال دارد و با توجه به اينکه ميانگين و ميان آن

دارد ،اگر بين  6/13و  1/3در منطقه خاکستری و اگار

تقريباً با هم برابر است ،میتوان اظهار کرد که دارای

کمتر از  6/13باشد ،ورشکسته تلقی خواهند شاد باا

توزيعی نرمال است

توجه به مياانگين  1/301بارای شارکت هاای نموناه
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حاصو از آن به تفکير ،برای هر کدام از بازههای

آزمون همخطی میان متغیرهای پژوهش

زمانی مورد مطالعه ،در نگارۀ ( )1به شرح زير ارائه

برای بررسی همخطی بين متغيرهای توضيحی از

شده است

آزمون  VIFاستفاده شده است که خالص نتايج

نگارۀ  -2آزمون همخطی بهوسیلۀ آمارۀ

VIF

عامو تورم

متغير

نماد متغير

شاخص راهبری شرکتی

Gindex

6/810

شاخص ورشکستگی آلتمن

Altman

1/346

RI-RM

6/336

RSize

6/186

Sigma

6/313

نسبت دارايیهای جاری به بدهیهای جاری

Liq

1/331

نسبت مجمو بدهیها به مجمو دارايیها

Lev

1/411

نسبت سود خالص به مجمو دارايیها

Roa

1/863

بازده سهم به کسر بازده شاخص بور

و اوراق بهادار

لگاريتم طبيعی اندازۀ شرکت تقسيم بر اندازۀ بازار
انحرا معيار اجزا خطا رگرسيون بازده ماهانه هر سهم بر بازده شاخص بور

و اوراق بهادار

واريانس

منبع :يافتههای پژوهش

همانطور که در نگارۀ ( )1نشان داده شده اسات،

نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
نتااايج حاصااو از بررساای الگااو در نگااارۀ ()3

آماااره عامااو تااورم واريااانس باارای تمااام متغيرهااای
توضيحی کوچرتر از  1است؛ بنابراين بين متغيرهای

بهصورت زير ارائه شده است

مذکور همخطی وجود ندارد
نگارۀ  .3نتایج حاصل از برآورد الگو برای آزمون فرضیۀ اول
متغير

نماد متغير

ضريب

آماره z

ضريب ثابت

C

-1/111

-4/081

8/888

شاخص راهبری شرکتی

Gindex

-1/813

-1/811

8/833

شاخص ورشکستگی آلتمن

Altman

8/818

8/116

8/063

RI-RM

8/110

6/33

8/601

RSize

-8/614

-6/038

8/8166

Sigma

-8/118

-8/101

8/664

نسبت دارايیهای جاری به بدهیهای جاری

Liq

8/668

8/113

8/163

نسبت مجمو بدهیها به مجمو دارايیها

Lev

1/414

6/111

8/888

نسبت سود خالص به مجمو دارايیها

Roa
8/888

-64/364

-0/461

8/888

ضريب تعيين مرفادن

8/306

بازده سهم به کسر بازده شاخص بور

و اوراق بهادار

لگاريتم طبيعی اندازۀ شرکت تقسيم بر اندازۀ بازار
انحرا

معيار اجزا خطا رگرسيون بازده ماهانه هر سهم بر بازده شاخص
بور

آماره

LR

سط

433/38

منبع :يافتههای پژوهش

و اوراق بهادار

سط معناداری

معناداری

نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتها :قبو و بعد از دستورالعمو کنترلهای داخلی 03 /

قبو از ارائ توضيحات دربارۀ نگارۀ ارائاهشاده در

خالص به مجمو دارايیهاا در ساط معنااداری 31

بان ،کر اين نکته ضرورت میيابد از آنجااکاه بارای

درصد بهترتيب دارای رابط مثبت و منفی معناداری با

باارآورد الگااوی لوجياات در ناارمافاازار آماااری مااورد

بحران مالی هستند ،اما بين بازده سهم به کسار باازده

استفاده در اين پژوهش ،ابزار نزم برای آزمون برآورد

شاخص بور

و اوراق بهادار ،شاخص ورشکستگی

الگو بهصورت تلفيقی يا تابلويی وجود نداشته اسات،

آلتمن ،لگاريتم طبيعی اندازۀ شرکت تقسيم بار انادازۀ

برای کنترل اثرات سال ،متغير مجازی سال وارد الگاو

بازار ،سيگما ،نسبت دارايیهای جاری به بادهیهاای

ماایشااود ،امااا در نگااارۀ بااان ضاارايب يااا معناااداری

جاری و بحران مالی رابطا معنااداری وجاود نادارد؛

متغيرهای مجازی مربوط به سال ،ارائه نشده است

بنابراين فرضاي اول پاژوهش مبتنای بار تاأثير منفای

حال ،با توجه به نگارۀ ارائهشده در بان ،و با توجه

معنادار سازوکارهای راهبری شرکتی بر بحاران ماالی

به آماره  LRو سط معناداری مربوط باه ايان آمااره،

شرکتها تأييد میشود آماره هاسمر لمشاو نياز ،کاه

معناداربودن کو الگو تأييد مایشاود ضاريب تعياين

باارای معناااداری کلاای ضاارايب رگرساايون از طري ا

مرفادن نيز کاه در باان ارائاه شاده اسات (،)8/306

مقايسه مقدار پيشبينیشده و واقعی متغير وابساته در

نشاندهندۀ اين است که 30درصد از تغييارات متغيار

گروههای مختلف بررسی می شود ،برای الگوی فاوق

وابسته (بحران مالی) بهواساط متغيرهاای توضايحی،

 18/11و معنااااداری آن  8/880اسااات ايااان بااادان

نتايج ارائهشاده در باان کاه

باااين مقاااادير واقعااای و

تبيين میشوند بر اسا

معناسااات کاااه اخاااتال

برای کاو قلمارو زماانی پاژوهش از ساال  6301تاا

پاايشبيناایشااده متغياار وابسااته زياااد اساات و اياان

 6331است ،با توجاه باه آمااره  zمرباوط باه متغيار

نشاندهندۀ برازش ضعيف الگوست

راهبااری شاارکتی ( )-1/811و بااا توجااه بااه سااط

از باباات فرضااي دوم پااژوهش (کااارايی الگااوی

معناداری اين متغير ( ،)8/833اينگونه تبيين میشاود

ارائه شدۀ بحران ماالی شارکتهاا ،باا خاروج متغيار

که در سط معناداری 31درصد رابط معنااداری باين

راهبری شرکتی کاهش میيابد) نيز ،همانطور کاه در

شاخص راهبری شرکتی و بحران مالی وجود دارد که

روششناسی پژوهش عنوان شد ،در راستای پاژوهش

با عنايت به عالمت ضريب اين متغير ،اين رابطه ،ير

اولسن ] [18کااهش کاارايی الگاوی نقاش راهباری

رابط منفی اسات ،باه ايان صاورت کاه باا افازايش

شاارکتی در بحااران مااالی بااا خااروج متغياار راهبااری

شاخص راهبری شارکتی (هرچاه متغيار مرباوط باه

شرکتی ،بهواسط افزايش خطای نو اول و ناو دوم

راهبری بزرگتر باشد ،نشاندهندۀ اين است که شرکت

اندازهگيری میشود

از ساختار و نظام راهباری بهتاری برخاوردار اسات)

در نگارۀ ( )6که در اداماه بادان پرداختاه خواهاد

وقو بحران مالی کاهش میيابد و برعکس در ماورد

شد ،خطای نو اول و دوم با خاروج متغيار راهباری

ساير متغيرهای توضيحی نيز قابو کر است که نسبت

شرکتی در نقاط انفصال 3متفاوت به نمايش گذاشته -

مجمو بدهیها به مجمو دارايیهاا و نسابت ساود
Cut-Off Points

3
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شده است نقاط انفصال متفاوت ،درجات متفااوتی از

طرفی ديگر ،با کاساتن از نقطاه انفصاال (ماثالً )8/3

خطای نو اول و دوم را سبب میشوند ،بارای مثاال

خطای نو دوم بيشتر میشود؛ بدان معناا کاه درصاد

نقط انفصال  ،8/1نشاندهنادۀ آن اسات کاه احتماال

تعداد شرکتهای سالمی بيشتر میشود که باه اشاتباه

سالم يا دارای بحران مالی تشخيص دادهشادن ،بارای

دارای بحران مالی تشخيص داده شدهاناد حاال ايان

شرکتهای سالم يا دارای بحران مالی ،يا باه عباارت

خطای ناو اول و ناو دوم بارای الگاوی پاژوهش

ديگر ،بهای طبقهبندیکردن اشتباه بارای هار دو ناو

يکبار با متغير راهبری شرکتی و بار ديگار باا خاروج

شرکت يکسان است هرچه نقطه انفصال بيشتر باشد،

اين متغير برای قلمرو زمانی پژوهش باين ساالهاای

خطای نو اول نيز بيشاتر مایشاود؛ بادان معناا کاه

 6301تا  ،6331برای تأييد يا رد فرضي دوم پاژوهش

درصد تعداد شرکتهاای دارای بحاران ماالی بيشاتر

محاسبه شده است با عنايت به اين مقدمه نگاارۀ ()4

میشود که به اشتباه سالم تشخيص داده شادهاناد از

بهصورت زير ارائه میشود

نگارۀ  -4خطای نوع اول و خطای نوع دوم الگو با و بدون متغیر شاخص راهبری شرکتی
بدون متغير شاخص راهبری شرکتی

با متغير شاخص راهبری شرکتی
نقطه انفصال

خطای نو دوم

خطای نو اول

مجمو

خطای نو دوم

خطای نو اول

مجمو

8/3

%1/13

%41/33

%3/34

%1/31

%41/61

%68/81

8/4

%3/11

%18/88

%0/33

%3/34

%43/63

%0/14

8/1

%6/41

%11/11

%6/08

%6/41

%10/30

%6/31

8/1

%8/16

%13/13

%6/01

%8/11

%14/01

%6/38

8/6

%8/64

%64/41

%0/64

%8/86

%61/10

%0/68

منبع :يافتههای پژوهش

با عنايت به نتايج نشان دادهشده در نگارۀ ()4

پژوهش حاصو نمیکند و فرضي

دوم پژوهش

تفاوت معناداری بين بين نتايج حاصو از برآورد

(کارايی الگوی بحران مالی ،با خروج متغير راهبری

خطای نو اول و نو دوم مشاهده نمیشود برای

شرکتی کاهش میيابد) تأييد نمیشود البته که اين

مثال ،در نقطه انفصال  ،8/1بين ميانگين خطای تو

نتيجه از نتايج برآورد الگو نيز متصور بود ،چرا که

اول و دوم (6/08درصد و 6/31درصد) ،تفاوتی

معناداری متغير شاخص راهبری شرکتی ()8/833

وجود ندارد ،هرچند که ميانگين خطاها با خروج

زياد نبوده است

متغير کمی افزايش يافته است ،يا در نقطه انفصال

حال برای آزمون فرضي سوم ،الگوی مربوطه را

 ،8/6ميانگين خطای نو اول و دوم نهتنها کاهش پيدا

برآورد میکنيم و سپس به بررسی نتايج حاصو از آن

نکرده است ،بلکه افزايش نيز يافته است نتايج

خواهيم پرداخت نتايج حاصو از برآورد الگو به

تجربی بهدست آمده ،پشتوانهای برای فرضي دوم

صورت نگارۀ ( )1است

نقش راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتها :قبو و بعد از دستورالعمو کنترلهای داخلی 01 /
نگارۀ  -5نتایج حاصل از برآورد الگو برای فرضیۀ سوم پژوهش
سط

متغير

نماد متغير

ضريب

آماره

ضريب ثابت

C

-1/111

-4/330

8/888

شاخص راهبری شرکتی

Gindex

-1/681

-1/663

8/8346

متغير مجازی دستورالعمو کنترلهای داخلی

D1

-8/116

-8/111

8/180

متغير مجازی دستورالعمو کنترلهای داخلی* شاخص راهبری شرکتی

D1*GIndex

6/164

8/116

8/180

شاخص ورشکستگی آلتمن

Altman

8/814

8/110

8/600

RI-RM

8/136

6/066

8/8681

RSize

-8/614

-6/184

8/633

Sigma

-8/168

-8/483

8/106

نسبت دارايیهای جاری به بدهیهای جاری

Liq

8/634

8/133

8/114

نسبت مجمو بدهیها به مجمو دارايیها

Lev

1/868

6/44

8/888

نسبت سود خالص به مجمو دارايیها

Roa

-64/616

-0/388

8/888

ضريب تعيين مرفادن

8/3646

بازده سهم به کسر بازده شاخص بور

و اوراق بهادار

لگاريتم طبيعی اندازۀ شرکت تقسيم بر اندازۀ بازار
انحرا معيار اجزا خطا رگرسيون بازده ماهانه هر سهم بر بازده شاخص
بور

آماره

LR

و اوراق بهادار

411/31

سط معناداری

8/888

z

معناداری

منبع :يافتههای پژوهش

با بررسی نگارۀ  1میتوان دريافت که با توجه باه
ضريب برآوردهشده برای حاصو ضرب متغير مجازی
دستورالعمو کنترلهای داخلای در شااخص راهباری
شرکتی ،و معناداری آن ( )8/180در سط خطاای %1
اين متغير بر رابطه بين راهبری شرکتی و بحران ماالی
شاارکتهااا اثاارگااذاری ناادارد بااه عبااارت ديگاار،
دستورالعمو کنترلهای داخلی که به عنوان ير متغيار
تعديلگر وارد الگوی پاژوهش شاده باود ،بار رابطا
راهبااری شاارکتی و بحااران مااالی شاارکتهااا تااأثير
نمی گذارد؛ بنابراين ،فرضي ساوم پاژوهش مبنای بار
تأثير بيشتر ساازوکارهاای راهباری شارکتی ،بعاد از
تصويب دستورالعمو کنترلهای داخلی ،نسبت به قبو
از آن بر بحرانهای مالی شکتها تأييد نمی شاود باا
عنايت به آماره  LRمعناداری کو الگو تأييد میشود و
متغيرهای توضيحی  %36از تغييرات متغيار وابساته را
توضي میدهند

نتیجهگیری
همانگونه که بيان شد ،يکی از مهامتارين رواباط
قراردادی در شرکت ،رابطاه مياان ماديران و مالکاان
شرکت است مطاب با نظري نمايندگی ميان مديريت
و مالکيت شرکت ،تضاد منافعی باالقوه وجاود دارد و
اياان دو ،از روياادادهای مشااابه بااه نحااوی يکسااان
بهرهمند نمیشوند؛ از اينرو هزينههای نماينادگی باه
شرکت تحميو خواهد شاد از جملاه ابزارهاايی کاه
میتوان در راستای کاهش اين هزينهها از آن اساتفاده
کرد ،راهبری شرکتی است تالش راهباری شارکتی و
اجزای آن ،در جهت کاهش اين هزيناههاا و کااهش
ريسر اخالقی مديران اسات کاه يکای از پيامادهای
عدمتقارن اطالعااتی اسات نزم باه کار اسات کاه
عدم تقاارن اطالعااتی نياز پياماد جادايی مالکيات از
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مديريت است همانطور که در پاژوهشهاای ديگار

و میتواند برای شرکتها و سارمايهگاذاران اهميات

نيز به آن توجه شده است ،زمانیکه ماديران شارکت،

داشته باشد سرمايهگاذاران مایتوانناد باا اساتفاده از

در شرايطی که شرکت درگيار و دچاار بحاران ماالی

الگويی که در پاژوهش ارائاه شاده اسات ،اقادام باه

است ،سازوکارهای راهبری شرکتی ،جزئی حيااتی در

سرمايهگذاری بهينه کنند و از اين بابت اطمينان يابناد

اياان موضااو قلمااداد ماایشااوند ريساار اخالقاای

که شرکتهای دارای بحران مالی جاايی در پرتفاوی

مديريت ،در هنگام وقو بحرانهاای ماالی ،محتماو

سرمايهگذاری آنها ندارند اعتباردهندگان با استفاده از

است و بنابراين ،برای کنترل آن سازوکار های راهبری

نتايج اين پژوهش میتوانند اقادام باه اعتبااردهی باه

شرکتی ،نقشی اساسی در وقو بحران مالی ايفا مای-

شرکتهايی کنند که دچار بحران مالی نخواهند باود

کنند همانطور که بلتراتی ] [66عنوان میکند ،ايجااد

شرکتها (مديران) از نتاايج باهدسات آماده در ايان

استانداردها و محدوديتهای هدفمند برای هادايت و

پژوهش ،میتوانند در راساتای بهباود نظاام راهباری

کنترل مؤسسات به نحوی که بتواند حافظ منافع تماام

شااارکتی ،بااارای گريا از از بحااارانهاااای ماااالی و

ینفعاان شاود ،باعار کااهش هزيناههاا و ريساار

ورشکستگیهای احتمالی استفاده کنند بهطاور کلای،

میشود و منافع آنها را حفظ خواهد کرد اين شارايط

راهبری شرکتی نقشی حياتی در سالمت مالی و بقای

موجااب ماایشااود واحاادهای اقتصااادی ،در شاارايط

ير شرکت ايفا میکند نتايج اين پاژوهش باا يافتاه-
] ،[64يرمااا

بحرانی عملکرد و واکنش مناسبتری بارای عباور از

هااای چااان و همکاااران ] ،[61چانا

وضعيت نامطلوب داشته باشاند و از شارايط خطار و

] ،[10فيچ و اسلزا ] ،[66عثماانی و همکااران ]،[6

بحران و درماندگی مالی تا اندازۀ قابو توجهی مصون

ستايش و منصوری ] [4و مشاکیميقااوی و ساعادت

بمانند يافتههای پژوهش حاضر اين مطلاب را تأيياد

] [3مطابقت دارد

می کند؛ چرا که در قسمت نتايج آماری مشااهده شاد

امااا در مااورد دسااتورالعمو کنتاارلهااای داخلاای

سازوکارهای راهبری شرکتی ،بر بحران مالی شرکت-

مصوب سال  6336سازمان بور

و اوراق بهادار (که

ها اهميت معناداری دارد ،بدينمعنا که هرچه شارکت

مطاب با فرضي سوم پژوهش ،تأثير آن بر نقش متغيار

از سازوکار مناسبتری از راهبری شرکتی برخاوردار

راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتها ،قبو و بعاد

باشد ،وقاو بحاران ماالی کمتار اسات و بارعکس

از تصااويب آن ،آزمااون شااد) کاار چناادی از مااوارد

همانطور که نظري نمايندگی عنوان مایکناد ،رواباط

ضرورت میيابد اين دستورالعمو که کليا شارکت-

نمايندگی ،به دلياو تضااد مناافع باالقوه ،هزيناههاای

های پذيرفته شده در بور

و اوراق بهاادار ملازم باه

نمايندگی را در پای خواهناد داشات و باهدنباال آن،

اجرای آن هستند ،مصداقی از امر سياساتگاذاری در

ريسر وقو بحاران ماالی را افازايش خواهاد داد و

بحر راهبری شرکتی است اين دستورالعمو دو رکن

راهبری شرکتی نيز در پی کاهش اين هزينههاسات و

حسابرسی داخلی و کميت حسابرسی را الزامی کارده

انتظار می رود با ساختار مناسبتار راهباری شارکتی،

است و میتوان آن را تالشی بهمنظور ارائ سااختاری

بحران مالی شرکتها نيز کاهش يابد به واسط نتايج

برای بهبود نظام راهبری شرکتی شارکتهاا دانسات

آماری موجود در پژوهش ،اين موضو تأييد میشاود

انتظار میرفت که با تصويب ايان دساتوالعمو ،نقاش
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راهبری شرکتی ،در بحران مالی شرکتهاا نسابت باه

برای مثاال ،مایتاوان از متغيرهاای راهباری شارکتی

قبو از نزمانجرا بودن آن بيشتر شود ،اما نتايج آماری

بااهصااورت جداگانااه و نااه بااهصااورت شاااخص

حاصو از پژوهش ،نشاان داد کاه تفااوت معنااداری

برآوردشدۀ پژوهش حاضر باهوسايل روش تاپسايس

مابين قدرت توضي دهندگی راهبری شارکتی قباو و

استفاده کرد و نتايج باهدسات آماده را بررسای کارد

بعد از سال  6336وجود ندارد اين بدان معناست کاه

همچنين ،پيشنهاد میشود ساير سازوکارهای راهباری

دستورالعمو کنترلهای داخلی بررابطاه باين راهباری

شاارکتی نيااز اسااتفاده شااوند ماایتااوان تصااويب

شرکتی و بحران مالی اثرگاذاری معنااداری نادارد از

دستورالعمو کنترلهای داخلی را باهمثابا روياداد در

علو اين نتيجه آنکه ،گرچه از زمان تصويب در ساال

ساير موضوعات بررسی کرد؛ برای مثال ،کنتارلهاای

و اوراق بهادار ،ملزوم باه

داخلی بايد در برگيرندۀ سياستها ،رويهها ،وظاايف،

رعايت و پذيرش اين دستورالعمو هستند ،اما اجارای

فعاليااتهااا و ساااير جنبااههااايی باشااد کااه در بااه

آن از سوی شرکتهای پذيرفتاه شاده در ابهاام قارار

اطمينان يافتن معقول از کيفيت گزارشگری مالی کمر

دارد؛ آيا چارچوب کنترل داخلای ارائاهشاده در ايان

کند اين امر مستلزم بهکارگيری فرايندها و نگهاداری

دستورالعمو بهکار گرفته شاده اسات ياا در صاورت

مستندات مناسب بارای انتقاال اطالعاات قاباو اتکاا،

بهکارگيری ،بهصورت صحي پيادهسازی شده اسات؟

مربااوط و بااهموقااع اساات حااال ماایتااوان نقااش

موارد اشاره شده جملگی پرسشهايی است کاه مای-

دستورالعمو کنترلهای داخلی را بار افازايش کيفيات

تواند زمينه ساز پژوهشهای آتی باشد همچنين ،می-

گزارشگری مالی بررسی کرد

 6336تمامی ناشران بور

توان اظهار کرد راهبری شرکتی ،حوزه و حيط بسايار

استفاده از ماده  646قانون تجارت ايران در تعياين

گستردهای دارد و دساتورالعمو کنتارلهاای داخلای،

بحران مالی شرکتها که در آن مبناا بارای تشاخيص

به واسط نزمانجرا شدن دو ضابط کميت حسابرسای

بحران مالی ،نسابت زياان انباشاته باه ارزش دفتاری

و حسابرسی داخلی ،به مثابه سياساتگاذاری در امار

حقوق صاحبان سهام است ،از جمله محدوديتهاايی

راهبری شرکتی تلقی میشود ،تنها بخش محدودی از

است که به دليو توجه نکردن به ارزش بازار ،بر نتاايج

اين حيطه گسترده را پوشش میدهد؛ بناابراين ،تاأثير

تحقي اثرگذار است

آن بر نقش و قدرت توضي دهندگی راهبری شارکتی
در بحران مالی شرکتها کمرن

خواهد بود راهبری

شرکتی ،روز باهروز از اهميات بيشاتری نازد فعاانن
بازار برخوردار میشود و انتظار میرود نتايج حاصاو
از پژوهش سهمی هرچند اند  ،در نگارش باه ايان
مقول اخيراً مهم ايفا کرده باشد
پيشاانهاد ماایشااود ،در پااژوهشهااای آتاای نقااش
راهبری شرکتی در بحران مالی شرکتها با معيارهاای
متفاوت از معيارهای ارائه شده در اين پژوهش باشاد؛
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