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برای خرید ترجمھ فارسی این مقالھ (با فرمت ورد) ھمراه با 
مقالھ انگلیسی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاھده سایر مقاالت ترجمه شده این رشته دانشگاھی 
اینجا کلیک نمایید.

Abstract

Purpose – This paper aims to examine whether the corporate governance rankings published by a
market information intermediary are reflected in the values that investors accord to firms.

Design/methodology/approach – Panel data from 289 Canadian firms in the four-year period
2002-2005 were analyzed using a price model.

Findings – The results suggest that the corporate governance rankings published by the market
information intermediary are related to not only firm market value, but also to accounting results.

Practical implications – This study provides empirical observations that would be useful for various
organizations involved in the regulation of corporate governance practices and the standardization of
relevant data elements.

Originality/value – This study contributes to the literature by demonstrating that information published
by an information intermediary is reflected in firm market values. Moreover, this information appears to
be related to the accounting results. Thus, good governance rankings are reflected in the accounting
results.

چکیده : 
ھدف- ھدف مقاله حاضر افزایش بررسی این موضوع است که آیا رتبه بندی حاکمیت شرکتی 

منتشر شده توسط واسطه اطالعات بازار در ارزشھایی منعکس شده است که سرمایه گذاران با 
. شرکت ھا قرار گذاشته اند

طرح/ روش / شیوه- داده ھای ھیئت 289 شرکت کانادایی در دوره چھار سال 2005- 2002 با 
استفاده از مدل قیمت مورد آنالیز قرار گرفت .

یافته ھا- نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رتبه بندی حاکمیت شرکتی منتشر شده از 
سوی واسطه اطالعات بازار، نه تنھا به ارزش بازاری شرکت، بلکه به نتایج حسابداری بستگی 

دارد.
مبانی عملی- مطالعه حاضر مشاھدات تجربی ارائه می دھد که برای سازمان ھای مختلف 
درگیر در مقررات و تنظیم شیوه ھای حاکمیت شرکتی و استانداردسازی عناصر داده وابسته 

. مفید می باشد
ابتکار/ارزش- مطالعه حاضر با توضیح در مورد اینکه اطالعات منتشر شده توسط واسطه ھای 

اطالعات در ارزش ھای بازاری شرکت منعکس شده است، در ادبیات سھیم می باشد. به عالوه، 
به نظر می رسد اطالعات مذکور با نتایج حسابداری در ارتباط باشد. بنابراین رتبه بندی مطلوب 

 . حاکمیت در نتایج حسابداری منعکس شده است
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