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تاریخ دریافت               96/6/20 :تاریخ پذیرش96/10/3 :

چکیده

نظام راهبری شرکتها ،مجموعهای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درونسازمانی درپی کسب اطمینان از

رعایت حقوق ذینفعان ،پاسخگویی ،شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است .در این پژوهش سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود

که آیا نظام راهبری شرکتی در ایران با میزان اعتبار تجاری شرکتها رابطۀ معناداری دارد یا خیر .در این مقاله ،ازمتغیرهای اندازۀ هیئتمدیره،

استقالل هیئتمدیره و دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل بهعنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی استفاده و تأثیر آنها بر اعتبار تجاری سنجش

شده است .بدین منظور 99 ،شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1387تا  1394بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب

شد .پس از بررسیهای الزم ،نتایج پژوهش نشان داد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،ارتباط مؤثری بر اعتبار تجاری ندارند.
کلیدواژهها :اعتبار تجاری ،اندازۀ هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره ،دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل.

مقدمه

در دنیای مدرن امروزی ،شركتها به يك نهاد قدرتمند

تبديل شدهاند و با ظهور جهانيشدن ،پراكندگي مالكيت در

غولآسای انرون و وردکام و دیگر شرکتهای کوچکتر،

موجی از نگرانیها را بهوجود آورد .وقوع این رسواییهای

شركتها بيشتر و كنترلهاي حاكميتي كمتر و درنتيجه نياز

مالی باعث شد انگشت اتهام بهسوی حسابداری ،گزارشگری

بهعنوان واحدهاي اقتصادي ،همواره بهدنبال سودآوري و

نگرانیها ،بهشکل تغییرات بنیادین و گسترده در حوزۀ نظارت

به پاسخگويي مشهودتر شده است .افزون بر این ،شركتها

دستيابي به ثروت بيشتر هستند .به داليل مختلفي كه مهمترين
آنها جدايي مالكيت از مديريت است؛ شركتها افزون بر وظيفۀ

انجامدادن فعاليت اقتصادي ،وظيفۀ پاسخگويي به افراد بيرون
از شركت را نيز برعهده دارند (مرادزادهفر و همکاران .)1390 ،اواخر

دهۀ نود میالدی ،بحرانها و رسواییهای مالی دو کمپانی
 .*1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران   ،

مالی و حسابرسان این شرکتها نیز نشانه برود .پیامد این

بر شرکتها و بازار سرمایه نمود یافت که از آن جمله میتوان

به تفکر تقویت ساختار نظام راهبری شرکتها و قوانین و
مقررات اشاره کرد (بولو .)1385 ،نظام راهبری شرکتی بهطور

سنتی تداعیکنندۀ حکومتکردن است؛ ولی مفهوم جدید آن،

فرایندها و بازیگران خارج از قلمرو حکومت را شامل میشود.
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حاکمیت شرکتی یا به تعبیر جدید ،نظام راهبری شرکتی،

راهبري شركتي هستند .عوامل داخلی و خارجی نظام راهبری

روشهای رسیدن به هدفها و معیارهای نظارت بر عملکرد

شرکتها داشته باشد .اعتبار تجاری زمانی بهوجود میآید که

شرکتی ،مبحثی چندحوزهای است که در دامنۀ علوم مختلفی

بدون آنکه وجه آنرا در زمان معامله بپردازد ،یعنی فروشنده

بیانگر ساختاری است که از طریق آن اهداف شرکت معین و

آن مشخص میشود (رضایی و موسویان .)1390 ،نظام راهبری

چون حقوق ،اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری و علوم سیاسی به
آن توجه میشود و کاربردی تخصصی دارد .این موضوع و

گستردگی آن ،یکی از دالیل وجود تعاریف متعدد و گوناگون
است که افراد ،مؤسسات ملی و بینالمللی و متخصصان و

یک شرکت کاال و خدمات را از عرضهکنندگان دریافت میکند
به خریدار اجازه میدهد وجه کاالی خریداریشده را با تأخیر

پرداخت کند (میان 1و اسمیت .)1992 ،2زمانیکه فروشندگان
قصد دارند کاالهای خود را بهصورت اعتباری بهفروش

برسانند ،وضعیت مشتریان را بررسی میکنند تا دریابند که

دستاندرکاران حوزههای مختلف ارائه دادهاند (رهبریخرازی،

آیا مشتریان میتوانند بدهیهای خود در موعد مقرر بپردازند

نظام راهبري شركتی را ميتوان مجموعه قـوانين و

نظر میزان توان بازپرداخت بدهی رتبهبندی میکنند؛ در واقع

.)1385

یا توان پرداخت آتی ندارند .اعتباردهندگان ،شرکتها را از

مقررات ،ساختارها ،فرهنگها و سيستمهايي دانست كه

رتبهبندی به اتخاذ تصمیم درمورد اعطای اعتبار به شرکتها

رعايت حقوق ذينفعان ميشود (خلیفهسلطانی و عباسی ملکآبادی،

میشود که توان بازپرداخت بدهی بیشتری داشته باشند و

موجب دستيابي به اهداف پاسخگويي ،شفافيت ،عدالت و

کمک میکند .در این صورت ،تسهیالت به شرکتهایی اعطا

 .)1391دليل توجه زياد به موضوع نظام راهبري شركتي این

احتمال بازپرداخت بدهی آن در موعد مقرر بیشتر باشد و اگر

اطالعات حسابداري باشد .دربارۀ تأثير نظام راهبري شركتي

اعتماد الزم به شرکت را پیدا نمیکنند و برای اعطای

است كه نظام راهبري شركتي ميتواند متضمن كيفيت

بر بهبود عملكرد و ارزشگذاري آن توسط سرمايهگذاران،

تحقيقات متعددي انجام شده كه نشاندهندۀ توجه عميق
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شرکتی نیز ممکن است تأثیر مستقیمی بر اعتبار تجاری

توان بازپرداخت شرکتی پایین ارزیابی شود ،اعتباردهندگان

تسهیالت نرخ بهرۀ باالتری درخواست میشود .بنابراین،
شركتها عموم ًا نگران وضعيت اعتباري خود هستند .اين

به موضوع نظام راهبري شركتي و سازوكارهاي آن است.

نگراني از اين بابت است كه او ًال مبادا شركت در پرداخت اصل
و فرع بدهيها ناتوان و با بحران مالي روبهرو شود؛ ثاني ًا مبادا

شركت كه برعهدۀ مديرعامل يا مدير ارشد اجرايي است و

شركت را به خطر اندازد .این عوامل باعث افزایش تضادمنافع

سازوكارهاي نظام راهبري عبارتاند از :سهامداران و ساختار

مالكيت آنان ،اعضای هيئتمديره و تركيبات آنها ،مديريت
ساير ذينفعان كه امكان اثرگذاري بر خطمشیهای شركت

تصميمات اعتباري امروز شركت ،انعطافپذيري مالي فرداي

بین مدیران و اعتباردهندگان میشود؛ زیرا اعتباردهندگان

را دارند .اساسيترين ركن نظام راهبري شركتي ،اطمينان

همواره نگران وصول اصل و فرع وامهای اعطایی به شرکت

(مرادزادهفر و همکاران .)1390 ،هيئتمديره ،كميتۀ حسابرسي،

برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعیت مطلوبی از

نظام راهبري شركتي محسوب ميشود و حسابرسان مستقل،

الزم بتوانند هزینۀ بدهی را کاهش دهند (دیفاند 3و جیامبولو،4

از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر ادارۀ شركت است

حسابرسان داخلي و كنترلهاي داخلي ،ازجمله ابزارهاي دروني

تدوينكنندگان مقررات ،مشاركتكنندگان در بازار سرمايه

هستند و از طرف دیگر مدیران شرکتها نیز ممکن است
سودآوری شرکت را بهنمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایۀ

 .)1993توانایی شرکت در تعیین ویژگیهای خود نظیر منابع

و اعتباردهندگان ،نمونههايي از سازوكارهاي بيروني نظام

مالی بالقوۀ داخلی و خارجی برای فراهمآوری سرمایه در بهبود

3. DeFond, M.

1. Mian, S. L.

4. Jiambalvo, J.

2. Smith, C. W.
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توان اعتباری و نیز برنامهریزی مناسب ،از عوامل اصلی رشد

(حساسیگانه و باغومیان .)1385 ،فدراسیون بینالمللی حسابداران  1

باتوجه به مطالب مطرحشده ،در این پژوهش سعی میشود

راهبری شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و

در ایران با میزان اعتبار تجاری شرکتها رابطۀ معناداری دارد

با هدف مشخصکردن مسیر استراتژیک که تضمینکنندۀ

و پیشرفت هر شرکتی محسوب میشود (تقوی و گلباز.)1394 ،

به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام راهبری شرکتها

یا خیر.

در سال  2004راهبری شرکتی را چنین تعریف کرده است:

شیوههای بهکاربردهشده توسط هیئتمدیره و مدیران موظف

دستیابی به هدفها ،کنترل ریسکها و مصرف مسئوالنۀ
منابع است(به نقل از حساس یگانه.)1383 ،

پارکینسون )1994(2مینویسد ،حاکمیت شرکتی عبارت

مبانی نظری

است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر

نظام راهبری شرکتی

شرکت مطابق با منافع سهامداران.

نقطۀ آغاز دستیابی به راهبری شرکتی جامع ،داخل سازمان

مفهوم راهبری شرکتی به سیستمی اشاره دارد که سازمان

نظام راهبری شرکتی ،با تهیۀ گزارش کاربردی در انگلستان و

هیئتی از مدیران برعهده دارند و نقش سهامداران در نظام

است ،نه خارج از آن (پیوندی و خرم .)1392 ،پایههای آغازین

با آن کنترل و اداره میشود .مسئولیت راهبری شرکتی را

مقررات هیئتمدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که

راهبری شرکتی ،تعیین مدیران و حسابرسان و جلب رضایت

بود؛ و بعدها ،با طرح موضوعات و پدیدآمدن مشکالت ناشی

در شرکت است .مسئولیت هیئتمدیره عبارت است از تنظیم

همۀ ذینفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه تکامل پیدا کرد

گزارشگری به سهامداران تحت نظارت خود .راهبری شرکتی

مجموعه روابطی است بین سهامداران ،مدیران و حسابرسان

مسائل مربوط به حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل و

بیشتر به موضوع راهبرد شرکتها و حقوق سهامداران متمرکز
از فعالیت نادرست شرکتهای بزرگ با توجه جدی به حقوق

(مدرس و فعلی .)1387 ،بر این اساس ،نظام راهبری شرکتی

آنها درخصوص مناسببودن ساختار کنترل داخلی اجراشده

اهداف استراتژیک سازمان ،نظارت بر مدیریت کسبوکار و

شامل مسئولیت اجتماعی ،روشهای کسبوکار اخالقی،

و اجرای درست مصوبههای مجامع است .این نظام که بر

نمایندگی درقراردادها ،منافع سهامداران را دربرمیگیرد

حقوق سهامداران جز ،جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی

نظارت بر عملیات شرکت است که با کاهش مشکالت

پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است ،مجموعهای از

(کاراتاس 3و اسپاتاریو .)2014 ،4تفکیک مدیریت از مالکیت

صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود .برای

سازوکارهای متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسبتر در

وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت

و وجود ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم موجب شده است

تعریف راهبری شرکتی ،روشهای متعددی وجود دارد که

واحدهای اقتصادی مطرح شود ،شرکتها مقررات و الزامات

تا تعاریف جامع و دربرگیرندۀ مسئولیت پاسخگویی شرکتها

مختلفی بر حسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی

از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها

بسیار زیادی را در اجرای  وظایف رعایت کنند و نهادهای

دربرابر همۀ ذینفعان و اجتماع ،متغیر است .با وجود این،

نظارت کنند .این سازوکارها در یک تقسیمبندی کلی ،دو

نظامی نامید که شرکتها با آن ،هدایت و کنترل میشوند

میشود.

میتوان براساس یک تعریف عمومی ،راهبری شرکتی را

دسته سازوکارهای درونسازمانی و برونسازمانی را شامل

3. Caratas, M. A.

)1. International Federation of Accountants(IFAC

4. Spatariu, E. C.

2. Parkinson, J.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره هفدهم ،زمستان 1396

شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بهمنظور رعایت

شفافیت کامل نتایج مالی است؛ همچنین ،مکانیزمی برای
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سازوکارهای برونسازمانی (محیطی) عبارتاند از

تصميمگيري را تسريع و بهبود ميبخشد .در نظريۀ مباشرت،

سرمایهگذاران نهادی ،نظارت سهامداران اقلیت ،الزامیکردن

ميشود؛ چراكه براساس این نظريه ،مدير درجهت منافع

سازوکارهای درونسازمانی عبارتاند از هیئتمدیره،

به حداقل ميرسد؛ از اينرو ،وجود مديرعامل در نقش رئيس

نظارت قانونی ،نظام حقوقی ،نظارت سهامداران عمده ،نقش

حسابرسی مستقل ،فعالیت مؤسسههای رتبهبندی.
مدیریتاجرایی (موظف) و غیراجرایی (غیرموظف) ،کنترل

داخلی ،اخالق سازمانی .هریک از سازوکارهای درونسازمانی
و برونسازمانی حاکمیت شرکتی ،بر فرایندها و فعالیتهای

سهامداران حركت میکند و هزينههاي نمايندگي در شركت

هيئتمديره ميتواند به تصميمگيري سرعت دهد و عملكرد
شركت را بهبود بخشد(عبداهلل 6و ولنتاین.)2009 ،7

شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی

اندازۀ هیئتمدیره

شرکتهای بزرگ (مثل انرون و ورلدکام) در اوایل هزارۀ

مـديريت شـركت و محافظـت از منابع سهامداران قلمداد

به سایر هدفهای حاکمیتی میشوند .پس از فروپاشی

هيئتمديره مهمترين عامل در كنترل و نظارت بـر

جدید ،قانون ساربنز اکسلی 1در آمریکا ( )2002و گزارش

ميشود .نتایج مطالعات نشان میدهد که هیئتمدیره در

مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیشبینی

ادبيات نظری ،پيرامون نقش اندازۀ هيئتمديره درعملكرد

هیگز )2003(2در انگلستان ،گسترش نقشهای سازوکارهای
حوزههای مسئولیت بیشتر و سختتر برای مدیران غیراجرایی

(غیرموظف) ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی را درپی
داشته است.

ارتقای عملکرد و ارزش شرکت نقش مهمی ایفا میکند .در

شركت ،دو ديدگاه متضاد ارائه شده است:

براساس ديدگاه اول ،هيئتمـديرۀ كوچـكتـر باعـث

ارتقـاي عملكرد شركت ميشود .اگر هيئتمديره از تعداد
زيـادي از اعـضا تـشكيل شـده باشد ،مشكالت نمايندگي

دوگانگی نقش مدیرعامل

افزايش مييابد؛ زيرا تعدادي از اعضاي هيئتمديره ممكن

حضور مديرعامل شركت در نقش رئيس هيئتمديره

است بهعنوان افراد بينفع عمل کنند(هرمالين 8و ويسبك،9

است .در اين حالت كه رهبري مركب ناميده ميشود ،نقش

از اندازه باشد ،كنترل بر مـديرعامل بـهشکلی كـارآ صورت

درواقع تمركز دو وظيفۀ اجرايي و نظارت در يك شخص واحد

Journal of Economic Business Research, Vol. 8, No. 17, Winter 2017

وحدت وظيفۀ مديرعامل و رئيس هيئتمديره پيشنهاد

نظارت دچار اختالل ميشود(هنتیگاال 3و آرمسترانگ.)2011 ،4

)2003؛ همچنين ،زمانيكه تعداد اعضاي هيئتمديره بيش
نميگيرد (ليپتن و لـورچ)1992 ،10؛ بهعالوه ،طـرحريـزي،

مخالفان تصدي اين دو نقش بهوسيلۀ یک فرد واحد معتقدند

همـاهنگي تيمـي ،تصميمگيري و برگزاري جلسات منظم

اجتناب از جانبداري و فرصتطلبي مدير ،افزايش نظارت مؤثر

هيئتمديرۀ بيش از اندازه بزرگ ،توانايي ايفاي وظـايف خـود

كه جدايي رئيس هيئتمديره و مديرعامل مزايايي نظير

هيئتمديره ،وجود فرد ديگري در سمت رئيس هيئتمديره
براي توصيه به مديرعامل ،و استقالل بين هيئتمديره و

براي يـك هيـئتمـديرۀ بـزرگ دشـوار اسـت(جنسن.)1993 ،11
بـهنحو احسن را از دست ميدهد و بيشتر در جايگاهي نمادین
قرار ميگيرد(هرمالين و ویسبک.)2003 ،

مديريت را درپی دارد(ادیاله .)2010 ،5در ديدگاه ديگري دربرابر

مطابق ديدگاه دوم ،هيئتمديرۀ كوچـكتـر،
از سوي ديگر،
ِ

در یک فرد واحد ،بهدليل مزيت اطالعاتي مديرعامل ،فرآيند

در هيئتمديرۀ بزرگتـر وجـود دارد ،محروم است .عالوه بر

اين ديدگاه اعتقاد بر این است كه جمعشدن هر دو نقش

از مزایا و منافع نظرها و پيشنهادهاي تخصصي و متنوع كه

9.Weisbach, M. S.

5. Uadiale, O. M.

1. Sarbanes-Oxley Act

10. Lipten and Lorech

6. Abdullah, H.

2. Higgs Report

11. Jensen, M. C.

7. Valentine, B.

3.Heenetigala, K.

8. Hermalin, B. E.

4. Armstrong, A.

بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری

این ،هيئتمديرۀ بـزرگتـر در زمينـههـايي از قبيـل تجربـه،
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زمانیکه میخواهند به مشتریان خود اعتبار تجاری بدهند،

مهـارت ،جنسيت ،و مليت مزيت دارد(دالتون 1و دالتـون)2005 ،2؛

چندین جنبۀ مهم ازجمله حاشیۀ سود حاصل از فروش اضافی

مديران غيرموظف كمتري استفاده مـيکنـد و زمـان انـدكي

تعهدات تجاری و وضعیت مالی بلندمدت مشتری را درنظر

ضـمن آنكـه هيـئتمـديرۀ كوچكتر در تركيب خود از
براي ايفاي وظايف نظارتي و تصميمگيري خود دارد.

ترکیب و ساختار هیئتمدیره

در يكي از مباحث طرحشده در موضوع هيئتمديره،

بر مسئلۀ تركيب هيئتمديره تمركز میشود .تركيب

بهصورت نسیه ،توانایی شرکت مشتری برای پرداخت بهموقع

میگیرند .هنگامیکه عرضهکنندگان بهصورت اعتباری به
مشتریان خود کاال میفروشند ،حاشیۀ سود مؤثر میتواند کمتر

از حاشیۀ سود اسمی باشد؛ چراکه در شرایط ،بهدلیل ارزش

زمانی پول ،قیمت فروش مؤثر محصوالت کاهش مییابد.

عالوه بر این ،دادن اعتبار به مشتریان ازسوی عرضهکنندگان،

هيئتمديره را نسبت اعضاي غيرموظف هيـئتمـديره بـه

درواقع همانند دادن وام به مشتریان است ،بدون اینکه

هيـئتمـديره از اعـضاي مستقلتري تشکیل شده باشد،

زمانیکه عرضهکنندگان قصد دارند ارتباط بلندمدتی با آنها

كـل تعداد اعضاي هيئتمديره دانستهاند .هـرچـه تركيـب

بهرهای دریافت شود .وضعیت مالی بلندمدت مشتریان نیز
داشته باشند ،اهمیت بسیار زیادی دارد(دای 5و یانگ.)2015 ،6

مشکالت نمایندگی کمتر میشود (هرمالین و ویسبک.)1991 ،
معمو ًال هيئتمديرۀ موظف همتراز مديرعامـل قـرار دارد.

برای نمونه ،فرض کنید یک عرضهکننده قرارداد بلندمدتی

مديران اجرايي (موظف) ،قدرت كامل دارد؛ بههمین دلیل،

موردمعامله را تولید کند و به مشتریان تحویل دهد ،به خرید

مـديرعامل ،شايد مـديران موظف نتوانند وظايف نظارتي

نهتنها درمورد توانایی مشتری در تعهدات اعتباری کوتاهمدت

مـديرعامل بـاالترين مقام اجرايي شركت است و در انتخاب

باتوجه به ارتباط تلويحي اعضاي موظف هيئتمديره بـا

خود را بهنحو اثـربخش انجـام دهنـد ،ضـمن آنكـه ممكن

را با فروشندهای امضا میکند و برای اینکه بتواند کاالی

تجهیزات خاصیاقدام میکند .در این شرایط ،عرضهکننده

نگرانیهایی دارد ،بلکه حتی باید نگران وضعیت مالی بلندمدت

است از موقعيت خود ازطريق كنترل بر طرحهاي حقوق و

آن مشتری نیز باشد؛ زیرا عرضهکننده با خرید تجهیزات خاص

موظف ،مديران غيرموظف مستقل از مديريت شرکت هستند

و اگر مشتری وضعیت مالی بلندمدت مناسبی نداشته باشد،

مزايـا و امنيـت شغلي سوء استفاده کنند .برخالف مديران

برای این قرارداد ،درواقع بهنوعی سرمایهگذاری انجام میدهد

مستقل و از نسبت بـااليي از اعـضاي غيرموظـف تشكيل

کنند ،موارد مذکور مشکلی پیش نخواهد آورد .ولی پرداخت

ميکنند؛ از اينرو ،از ديدگاه نظري ،هنگاميكه هيئتمديره

شده باشد ،عملكرد شركت ارتقـا مـييابـد(مـد 3و دونالدسـون،4

.)1998

خورد .اما اگر مشتریان بتوانند تعهدات خود را بهموقع پرداخت
بهموقع تعهدات ازسوی مشتریان ،درعمل نگرانیهایی برای

عرضهکنندگان بهدنبال دارد؛ چراکه اغلب مشتریان تعهدات

خود را با تأخیر پرداخت میکنند .به عقیدۀ آلتوناک،)2012(7

اعتبار تجاری

اعتبار تجاری مهمترین منبع تأمین مالی کوتاهمدت است.

حدود 40تا  %60ازشرکتها ،تعهدات خود را با تأخیر پرداخت
میکنند .این مسئله به شرکتهای کوچک محدود نمیشود،

عرضهکنندگان بهعنوان فراهمکنندگان منبع مالی کوتاهمدت،

بلکه شرکتهای بزرگ هم ممکن است در پرداخت تعهدات

5. Dai,Bingbin

1. Dalton, C. M.

6. Yang, Fan

2. Dalton, D. R.

7. Altunok, F.

3. Muth, M.
4. Donaldson, L.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره هفدهم ،زمستان 1396

و بههمين دليل در ايفاي نقش نظارتي خود مؤثرتر عمل

عرضهکنندۀ موردنظر در سرمایهگذاری خود شکست خواهد

دکتر مهدی صالحی ،مصطفی قناد ،افشین بهسودی
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تجاری خود تأخیر داشته باشند .مرفین 1و اِنجورج )2015(2با

نتیجۀ پژوهش نشان داد که ازبین این ویژگیها ،فقط اندازۀ

دادند که تأخیر مشتریان بزرگ در پرداخت ،محدودیتهایی

ژانگ )2004(6نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید

بررسی نمونهای از شرکتها که مشتریان بزرگی داشتند ،نشان
را ازنظر سرمایهگذاری در اموال ،ماشینآالت و تجهیزات

برای عرضهکنندگان بهوجود میآورد و موجب کاهش مخارج

که گزارشگری محافظهکارانه ،سبب میشود اعتباردهندگان

اطالعات و عالئم بهموقع درخصوص عملکرد نامناسب مالی

سرمایهای میشود .بنابراین ،عرضهکنندگان هنگام اعطای

شرکت را دریافت کنند؛ درنتیجه اقدامات الزم را بهموقع انجام

حتی در بعضی از موارد احتمال نکول را درنظر بگیرند.

بنابراین ،زمانی که یک شرکت موقعیت اعتباری بهتری دارد،

اعتبار تجاری به مشتریان خود ،باید احتمال پرداخت با تأخیر و

پیشینۀپژوهش

دای و یانگ ( )2015در بررسی خود دربارۀ رابطۀ

محافظهکاری با اعتبار تجاری ،شواهدی مبنی بر وجود رابطۀ

مثبت و معنادار بین این دو یافتند و به این نتیجه رسیدند که با
افزایش محافظهکاری ،اعتبار تجاری نیز افزایش خواهد یافت.
یافتههای پژوهش گارسیا تروئل 3و همکاران ()2014

دربارۀ رابطۀ کیفیت سود و اعتبار تجاری نشان میدهد که

هرچه سود ،نوسانپذیری کمتری داشته باشد ،هموارتر باشد و

قابلیت پیشبینی بیشتری داشته باشد ،و کیفیت اقالم تعهدی

دهند و از ریسک وصول اصل و فرع وامهای اعطایی بکاهند.
انتظار میرود احتمال بروز مشکالت نمایندگی ناشی از تضاد
منافع کاهش یابد.

ایزدینیا و طاهری ( )1395در بررسی رابطۀ اعتبار تجاری

و محافظهکاری حسابداری دریافتند که بین محافظهکاری
حسابداری و اعتبار تجاری رابطۀ معناداری وجود ندارد.

نتایج پژوهش طالبنیا و مهدوی ( )1394دربارۀ رابطۀ

اعتبار تجاری شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد نشان
داد که بین اعتبار تجاری و سطح نگهداشت وجه نقدرابطۀ

معکوس و معناداری وجود دارد.

مجتهدزاده و اثنیعشری ( ،)1393در پژوهشی ،رابطۀ

نیز بیشتر باشد ،میزان اعتبار تجاری افزایش میباید .بهعبارت

خصوصیسازی و سازوکارهای نظام راهبری شرکتی را

یون )2013(4در پژوهشی دربارۀ رابطۀ بین مدیریت سود

پژوهش آنها نشان داد که عملکرد مالی چنین بنگاههایی

دیگر ،با افزایش کیفیت سود ،اعتبار تجاری افزایش مییابد.
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شرکت رابطۀ معناداری با نظام راهبری شرکتی دارد.

با سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بررسی کردند .نتایج

و اعتبار تجاری که دربین شرکتهای آمریکایی و در بازۀ

بعد از خصوصیسازی بهگونهای معنادار افزایش مییابد و

تعهدی اختیاری و اعتبار تجاری رابطۀ منفی وجود دارد .به

(کیفیت) حسابرس رابطۀ معناداری دارد .سرعت گزارشگری

زمانی  1997تا  2010انجام شد؛ نشان داد که بین اقالم

عبارت دیگر ،با افزایش مدیریت سود ،میزان اعتبار تجاری
کاهش مییابد.

در مالزی ،عارف و ابراهیم و عثمان )2007(5سطوح

با سازوکارهای تمرکز مالکیت ،استقالل هیئتمدیره و نوع
مالی پس از خصوصیسازی نیز گرچه بهبود مییابد ،معنادار
نیست و مالکیت نهادی رابطۀ معناداری با بهبود آن دارد.

خلیفهسلطانی و عباسیملکآبادی ( )1391در بررسی

نظام راهبری شرکتی و ویژگیهای شرکت را بررسی کردند.

خود دربارۀ تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کارآیی

شرکتها ،اهرم مالی ،فرصتهای رشد ،ارزیابی بازار ،اندازۀ

نتیجه رسیدند که افزایش مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی

4. Yun, Ke

1. Murfin, J.

5. Ariff, Ibrahimand and Othman

2. Njoroge, K.

6. Zhang.

3. Garcia-Teruel, Pedro J.

ویژگیهای شرکت در این پژوهش عبارت بود از سودآوری

شرکت ،سن شرکت ،ساختار مالکیت ،و عملکرد شرکتها.

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به این

تا آستانۀ  %45کارآیی شرکتها را بهبود میبخشد و بعد از آن

بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری

کاهش کارآیی را بهدنبال دارد .اما رابطۀ غیرخطی بین درصد

مالکیت دولت و کارایی شرکتها تأیید نشد؛ همچنین ،بین
دوگانگی نقش مدیرعامل و نسبت بدهی با کارایی شرکتها
رابطۀ معناداری مشاهده نشد.

علویطبری و همکاران ( )1390در تحقیقی ،رابطۀ نظام

راهبری و حقالزحمۀ حسابرسی مستقل شرکتها را بررسی

کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که دوعامل درصد مالکیت
نهادی دولتی و شبهدولتی و نوع حسابرس با حقالزحمۀ

حسابرسی مستقل رابطۀ مستقیم و معناداری دارد.

در پژوهشي كه قاليبافاصل و رضايي در سال 1387

انجام دادند ،مالحظه شد که بـين نسبت اعضاي غيرموظف و

عملكرد شركت ،رابطۀ معنـاداري وجـود نـدارد.

فرضیههای پژوهش
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دادهها پس از جمعآوری در صفحهگستردۀ اکسل ،تلخیص

و طبقهبندی شده و در نهایت با استفاده از نرمافزارهای
اقتصادسنجی تجزیهو تحلیل شده است.

جامعۀ آماری

جامعۀ آماری موردمطالعۀ اين پژوهش ،تمامی شركتهاي

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 8

ساله (سالهای  1387تا  )1394بوده است .برای همگنکردن

جامعۀ انتخابی از بین شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران،

اعضای جامعۀ آماری این پژوهش باید شرایط زیر را داشته
باشد:

ــ جز ِء صنایع واسطهگریهای مالی و پولی ،بانکها

و مؤسسات اعتباری ،شرکتهای بیمه و صندوقهای
سرمایهگذاری نباشد؛

فرضیۀ اول :بین اندازۀ هیئتمدیره و اعتباری تجاری

ــ اطالعات مالی و مدیریتی آنها طی بازۀ زمانی 1387

فرضیۀ دوم :بین استقالل هیئتمدیره و اعتباری تجاری

ــ شرکت موردنظر طی سالهای  1387الی  1394در

فرضیۀ سوم :بین دوگانگی نقش مدیرعامل و اعتباری

با درنظرگرفتن محدودیتهای باال 99 ،شرکت بهعنوان

رابطۀ معناداری وجود دارد.
رابطۀ معناداری وجود دارد.

تجاری رابطۀ معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضرکاربردی است و هدف از پژوهش کاربردی،

توسعۀ دانش کاربردی در زمینۀ خاص است .ازسوی دیگر ،این
پژوهش از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفیـعلّی است .اجرای

پژوهشهای توصیفی صرف ًا برای شناخت بیشتر شرایط موجود
یا برای یاریرساندن به فرآیندتصمیمگیری است .باتوجه به

دستهبندیهای مختلف پژوهشهای توصیفی ،پژوهش حاضر

از نوع همبستگی است .برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون

فرضیههای پژوهش ،از «آناليزرگرسيون چندگانه» استفاده

بورس اوراق بهادار تهران موجود و تغییر سال مالی نداده باشد.
نمونۀ آماری انتخاب شده است.

مدل پژوهش

براي سنجش فرضيههای پژوهش ،از مدل رگرسیون

چندمتغیرۀ زیراستفاده شده است:

Trade crediti,t= β0 + β1 Board Sizei,t
+ β2 Board Independencei,t+ β3 Dualityi,t
+ β4Sizei,t + β5ROAi,t + β6Growthi,t
+ β7Cashi,t+ β8CVAi,t + ε.

متغیرهای پژوهش

شده است .برای اجرای پژوهش ،دادههای ک ّمی موردنیاز از
صورتهای مالی حسابرسیشدۀ شرکتها و سایرگزارشهای

ويانگ )2011( 1و ژانگ ،وانگ و زهو ،)2012(2از فرمول زير

2. Zhang, Wang and Zhu

1. Lu and Yang

مالی آنها و نیز نرمافزار رهآوردنوین استخراج شده است.

اعتبار تجاری ( :)TCدر این پژوهش ،با اشاره به لو

براي محاسبۀ اعتبار تجاري استفاده شده است:
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(کل داراییها) ( /پیشدریافت از مشتریان  +اسناد پرداختنی  +حسابهای پرداختنی) = اعتبار تجاری
()TC

اندازۀ هیئتمدیره( :)BSتعداد اعضای هیئتمدیره

استقالل هیئتمدیره( :)BIتقسیم تعداد اعضای غیرموظف

داراییهای شرکت ،با نسبت جمع داراییهای ثایت بر کل

دوگانگی نقش مدیرعامل( :)Dualityاگر مدیرعامل

شرکت ممکن است بر ساختار تأمین مالی شرکت تأثیرگذار

اندازۀ شرکت( :)Sizeبیانگر مجموع داراییهای شرکت

اطمینان بیشتری دارند که درصورت ورشکستگی میتوانند

بر کل اعضای هیئتمدیره

رئیس هیئتمدیره هم باشد عدد  ،1درغیر اینصورت صفر

است که از ترازنامه استخراج میشود و برای کوچکشدن
اعداد و یکسانسازی آنها بهصورت لگاریتم در مدل قرار
میگیرد(زیمرمن.)1983 ،1

سودآوری( :)ROAاز بازدۀ داراییها بهمثابۀ معیاری از

سودآوري شركت و بهعنوان شاخصی براي سنجش تداوم

فعاليت و پيشبيني فعاليتهاي آتي واحدتجاري استفاده
میشود(احمدپور و احمدی .)1387 ،در اين پژوهش ،متغير

سودآوري نشاندهندۀ نسبت سودخالص تقسيم بر كل
داراييهاي شركت است.

رشد شرکت ( :)Growthبهمنظور استفاده از این متغیر ،از

درآمد فروش به شرح فرمول زیر استفاده شده است:
Journal of Economic Business Research, Vol. 8, No. 17, Winter 2017

ارزش وثیقهای داراییها( :)CVAسطح وثیقهای

داراییها اندازهگیری شده است .نوع داراییهای تحتمالکیت
باشد .هرچه داراییهای مشهود شرکت بیشتر باشد ،بستانکاران

داراییهای شرکت را به وجوه نقد تبدیل کنند(بسلر 2و همکاران،

.)2011

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

میانگیـن دادههـا در جـدول  1ارائـه شـده اسـت کـه
در صـورت منظمکردن دادههـا روی یـک محـور ،دقیقـ ًا در
نقطـۀ تعالـی بـا مرکز ثقل توزیـع قرار میگیـرد .همچنیـن،

باالتریـن و پایینترین مشـاهدات مربـوط بـه دادههـا

گزارش شـده اسـت .در این جدول ،انحـراف معیار ،چولگی

و کشـیدگی نیز ارائـه شـده اسـت .انحـراف معیـار ،یکـی از
بهترین شـاخصها برای پراکندگـی دادههـای کمی است؛
با چولگـی ،عـدم تقـارن توزیـع نسـبت بـه یک شـاخص

نقدینگی ( :)Cashعبارت است از مجموع وجوه نقد و
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت که مستقیم ًا از ترازنامۀ شرکتها

معیـن بیان مـیشود و میزان کشـیدگی منحنـی فراوانـی

نسـبت به منحنی نرمال ،اسـتاندارد کشـیدگی است .بر
این اساس ،باتوجه به نتایج آمارهای توصیفی و اینکه در

بهدست میآید و برای کاهش تأثیر اندازۀ شرکتها ،مقادیر

اکثر متغیرهای پژوهش ،مقادیر میانه و میانگین نزدیک به

.)1391

برخوردارند .افزون بر این ،از بین متغیرهای راهبری شرکتی،

حاصل بر کل داراییهای شرکت تقسیم میشود(نورافکن،

هم هستند ،میتوان گفت کلیۀ متغیرها از توزیع مناسبی

اندازۀ هیئتمدیره بیشترین میزان میانگین و دوگانگی نقش

مدیرعامل کمترین درصد نظام راهبری شرکتی را دارد.

2. Bessler et al.

1. Zimmerman
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

ضریب همبستگی

وابستگی
در راستای کسب اطالع از وجود یا نبو ِد
ِ
خطی میان متغیرهای مستقل ،از تحلیل همبستگی استفاده

مستقل تحقیق در برآورد مدل رگرسیون وجود ندارد .افزون بر
این ،متغیر اندازۀ شرکت کمترین ضریب تغییرات و پراکندگی

شده است .در جدول  ،2ضریب همبستگی متغیرهای

را دارد و بنابراین این متغیر در بین متغیرهای کنترلی باالترین

متغیرهای مستقل پژوهش ،نشانگر عدم وابستگی زیاد آنها

در بین متغیرهای کنترلی ،نقدینگی بیشترین ضریب تغییرات

مستقل پژوهش ارائه شده است .ضریب همبستگی میان
به یکدیگراست؛ لذا محدودیتی در استفاده از همۀ متغیرهای

ثبات و پایداری را داشته است .همچنین،شایان ذکر است که
یا پراکندگی را درطی دورۀ پژوهش داشته است.

جدول  .2ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل پژوهش

پیش از تخمین مدلهای پژوهش ،روش تخمین دادههای

ترکیبی تعیین و مفروضات الگوهای رگرسیونی بررسی شد .با

آزمونهای چاو ،هاسمن و بروشپاگان ،از روش اثرهای ثابت

برای تخمین دادههای ترکیبی پژوهش تأیید شد ،که نتایج آن
در قسمت پایینی جدول  3مربوط به نتایج رگرسیون مربوط

به آزمون فرضیههای پژوهش ارائه شده است .نتایج برآورد

توجه به اعداد و ارقام
مدل نیز در جدول  3آمده است .با ّ
مندرج در جدول ،ضريب تعيين  0/639است؛ يعني حدود 64

درصد از تغييرات اعتبار تجاری شرکتها با متغیرهای اندازۀ

هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره ،دوگانگی نقش مدیرعامل
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و متغیرهای کنترلی تبیین میشود .همچنین ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  0/571است که اختالف چندانی با ضریب تعیین
ندارد و نشان میدهد که رگرسیون کاذبی وجود ندارد.

جدول  .3نتایج آزمون آماری فرضیۀ اول پژوهش
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باتوجه به آمارۀ  Fبهدستآمده و سطح معناداری آن

شرکت است .مسئولیت هیئتمدیره عبارت است از تنظیم

( )0/000میتوان گفت که در سطح اطمینان  95درصد الگوی

اهداف استراتژیک سازمان ،نظارت بر مدیریت کسبوکار،

پژوهش ،یعنی اندازۀ هیئتمدیره ،استقالل هیئتمدیره

مسئولیتهای حاکمیتی باتوجه به اهمیت و حیطۀ وظایف آنها

پژوهش معنادار است .سطح معناداری متغیرهای مستقل

و گزارشگری به سهامداران تحت نظارت آنها .درنتیجه،

و دوگانگی نقش مدیرعامل ،بهترتیب برابر با ،0/4973

میتواند به اثرگذاری بر اعتبار تجاری شرکتها منجرشود.

سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و اعتبار تجاری است.

بر اعتبار تجاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

 0/4377و  0/4519است که حاکی از نبو ِد رابطۀ معنادار میان

نتیجهگیری

مفهوم راهبری شرکتی به سیستمی اشاره دارد که سازمان

با آن کنترل و اداره میشود .هیئتی از مدیران ،مسئولیت

از اینرو ،در این پژوهش تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی

بهادار تهران بررسی شد .نتایج حاصل نشان میدهد که

هیچیک از سازوکارهای راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری
مؤثر نبودهاند .سازوکارهای نظام راهبری شرکتی که در این

پژوهش از آنها استفاده شد ،عبارتاند از اندازۀ هیئتمدیره،

راهبری شرکتی را برعهده دارند .نقش سهامداران در نظام

استقالل هیئتمدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل .یافتههای

آنها درمورد مناسببودن ساختار کنترل داخلی اجراشده در

طاهری ( ،)1395خلیفهسلطانی و عباسیملکآبادی ()1391

راهبری شرکتی ،تعیین مدیران و حسابرسان و جلب رضایت

این پژوهش ،با نتایج حاصل از پژوهشهای ایزدینیا و
و یون ( )2013همراستا است.

بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری

مرجعها

احمدپور ،احمد واحمدی ،احمد« .1387 .استفاده ازويژگيهاي

كيفي اطالعات در ارزيابي كيفيت سود شركتها» ،بررسيهاي

حسابداري و حسابرسي .3-52،16

ایزدینیا ،ناصر و طاهری ،مسعود« .1395 .بررسی رابطۀ بین

کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبار تجاری» ،پژوهشهای
تجربی حسابداری .81-101 ،)19(5

بولو ،قاسم« .1385 .نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت
سود» ،ماهنامۀ بورس .11-22 ،8

پیوندی ،محمود و خرم ،فاطمه« .1392 .اهمیت نظام راهبری بنگاه
و روابط متقابل کمیتۀ حسابرسی ،حسابرسی داخلی و حسابرس
مستقل در بهبود کیفیت گزارشگری مالی» ،حسابرس ،69

.118-125

تقوی ،سیدعلی و گلباز ،لیال« .1394.بررسی توان تأثیر اعتباری

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بر

نوسانپذیری ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» ،راهبرد
مدیریت مالی .141-167 ،)12(4

حساسیگانه ،یحیی« .1383 .حاکمیت شرکتی و نقش آن در
توسعۀ بازار» .مقالۀ ارائهشده در سمینار بازار سرمایه ،موتور

محرک اقتصادی ایران 7 ،و  8آذرماه  ،1383تهران.

حساسیگانه ،یحیی و باغومیان ،رافیک« .1385 .نقش هیئتمدیره
خلیفهسلطانی ،سیداحمد و عباسیملکآبادی ،الهه« .1391 .بررسی

تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کارآیی شرکتهای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» ،پژوهشهای

طالبنیا ،قدرتاهلل و مهدوی ،مریم« .1394 .بررسی اثر اعتبار

تجاري و عمق مالی بر ميزان نگهداشت وجه نقد» ،دانش
حسابداري وحسابرسي مديريت .41-54 ،)13(4

علویطبری ،سیدحسین؛ رجبی ،روحاهلل؛ شهبازی ،منصوره.
« .1390رابطۀ نظام راهبری و حقالزحمۀ حسابرسی مستقل
شرکتها» ،دانش حسابداری .75 -101 ،)5(2

قاليبافاصل ،حسن و رضايي ،فاطمه« .1387 .بررسي تأثير ترکيب
هيئتمديره بر عملکرد شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران» ،تحقيقات مالي .57-78 ،)2(9

مجتهدزاده ،ویدا و اثنیعشری ،حمیده« .1393 .رابطۀ
خصوصیسازی و سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با سرعت

گزارشگری و عملکرد مالی» ،پیشرفتهای حسابداری ،)1(6

.115-140

مدرس ،احمد و فعلی ،مریم« .1387 .رابطۀ نظام راهبری شرکتی
با ارزش شرکت» ،مطالعات تجربی حسابداری مالی ،)23(6

.89-106

مرادزادهفرد ،مهدی؛ بنیمهد ،بهمن؛ دیندار یزدی ،مهدی.1390 .
«بررسي رابطۀ بين محافظهكاري حسابداري و نظام راهبري

شركتي»،حسابداری مدیریت .89-102 ،)1(4

نورافکن ،هادی؛ « .1391رابطه بین عدم تقارن اطالعات و سطح

نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران» ،پژوهش حسابداری .86-105 ،)2(2

Abdullah, H.& Valentine, B. 2009.“Fundamental
and Ethics Theories of Corporate Governance”,

Middle Eastern Finance and Economics 4(4), 88-

تجربی حسابداری مالی .64-83 ،)3(2

رضایی ،فرزین و موسویان ،خدیجه« .1390 .اثر ویژگیهای
شرکت بر ماندگاری اعضای هیئتمدیره و اظهارنظر حسابرس

مستقل» ،پژوهشهای تجربی حسابداری .79-99 ،)1(1

رهبریخرازی ،مهسا .1385 .مطالعه و شناخت وضعیت حاکمیت
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسۀ
آن با کشورهای جهان (پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشکدۀ
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