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 بررسی رابطه بین ساختار مدیریت سرمایه و کیفیت افشا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 افشین قنبری

 واحد قزوینکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش بازرگانی داخلی، دانشگاه آزاد اسالمی 

 احسان قنبری

 دانشجو دکتری مدیریت بازرگانی ، گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران

 اکبر میرزاپورباباجان

 عضو اساتید گروه مدیریت دانشگاه آزاد قزوین

1 

 

 چكیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مدیریت سرمایه و کیفیت افشا می باشد. در این پژوهش اندازه هیئت 

مدیره، تعداد اعضا غیر موظف هیئت مدیره و مالکیت سهامداران نهادی به عنوان متغیر مستقل، کیفیت افشا به عنوان 

متغیرهای وابسته و اندازه شرکت، اهرم مالی، اخبار بد، ارزش دفتری به ارزش بازار، نوسانات بازده به عنوان متغیرهای 

های فعال در بورس اوراق بهادار ا توجه به موضوع و کاربرد آن شرکتباشند. جامعه آماری پژوهش حاضر بکنترلی می

 استفاده با پژوهش این های¬شرکت بوده است. داده 55های انتخاب شده باشد. در این پژوهش تعداد نمونهتهران می

به صورت  0۳۱۳تا پایان سال  0۳۱۱ سال ابتدای از تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت اطالعات از

ها از تحلیل رگرسیون ها ارائه شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیهآوری و نتایج آزمون فرضیه-یکساله جمع

 دهد که بین اندازه هیئتهای ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میچند گانه به روش داده

 غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت افشا ، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. مدیره، تعداد اعضا

کیفیت افشا، ساختار مدیریت سرمایه، اندازه هیئت مدیره، تعداد اعضا غیر موظف هیئت مدیره ،  های کلیدی :واژه

 مالکیت سهامداران نهادی
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 مقدمه -1

مدیران به عنوان نماینده سهامداران شرکت را اداره می کنند. با گذشت زمان این رابطه با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکتهای سهامی، 

آید که شود. یعنی امکان بالقوه بوجود مینمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را به وجود آورده که به آن مشکل نمایندگی گفته می

 دهی مشکل نمایندگی بین مدیرانفع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. یکی از عوامل شکلمدیران تصمیمانی را اتخاذ نمایند که در جهت منا

   توانند اعمال و فعالیتهای مدیران را به طور مستمر کنترل کنند.و سهامداران عدم شفافیت اطالعاتی بین آنها بوده و به همین دلیل سهامداران نمی

ان می گردد و اثر نا مطلوبی بر ثروت آنها دارد.تجزیه و تحلیل نظری  و شواهد تجربی بیانگر آن است که افشای مالی ضعیف باعث گمراهی سهامدار

 یافزایش عدم تقارن اطالعات بین مدیران و سهامداران شرکت با کاهش تعداد سرمایه گذاران وکاهش حجم معامله ها و پایین آمدن قدرت نقدینگ

 ع اجتماعی از محل این داد و ستد ها می گردد.اوراق بهادار و در نتیجه کاهش مناف

ها اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، باید نظارت و مراقبت برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت افشا و شفافیت مناسب اطالعات بنگاه   

ست. از جمله این سازوکارهای طراحی و اجرای ساختار کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمنیه مستلزم وجود سازوکارهای مناسب ا

های اقتصادی است. ساختار مدیریت سرمایه مجموعه مکانیزمهای کنترل داخلی و خارجی شرکت است ها و بنگاهمناسب در شرکت مدیریت سرمایه

د ار مناسب اطالعات شرکت به ذینفعان چگونه بایها چگونه و توسط چه کسانی اداره شده و روند مناسب پاسخگویی و انتشکند شرکتکه تعیین می

 شود شفافیت اطالعاتی شرکت که از سوی مدیران آن تهیه می شود از کیفیت باالتری برخوردار گردد.باشد لذا فرایندی است که موجب می

ند، که کنگیری خود به اطالعاتی تکیه میگذاران در بازارهای سرمایه برای تصمیمهای اقتصادی است. سرمایهاطالعات عنصر کلیدی در تصمیم   

ایر گذاران، اعتباردهنگان و سپذیر و قابل رسیدگی و تجزیه و تحلیل باشند. معتبرترین منبع اطالعاتی سرمایهرود معتبر، فهمقائدتا انتظار می

هایی مالی برای شماری از از وقوع برخی رسوایی باشد. پسهای ارائه شده توسط مدیران شرکت میها، گزارشکنندگان از اطالعات شرکتاستفاده

های مالی شرکت را به دنبال داشت، های بزرگ و مشهور در سطح دنیا در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد عمومی نسبت به اطالعات و گزارششرکت

 (.0۳۱۱ایخی، ها شد )مشبود کیفیت افشای شرکتتر افزایش یافت که منجر به تقاضای بیشتری در خصوص بهنیاز به اطالعات بیشتر و با کیفیت

مدیران شرکت ها  کیفیت افشا می تواند این عدم تقارن اطالعاتی را ازطریق تغییر رفتار معامالتی سرمایه گذاران غیر مطلع تحت تاثیر قرار دهد.

 ش مشکالت مباشر دارد.بعنوان مباشران سهامداران بشمار می روند ، از اینرو اطالعات نقش انکار ناپذیری درکاه

العات طمدیران می توانند از آگاهی خود در باره فعالیت های تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورت های مالی ، به عنوان ابزاری برای انتقال ا   

هیات  ویژگی های اعضاء می پردازد کهاستفاده نمایند.  بنابراین تحقیق حاضر به بررسی این موضوع  به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه ،

ساختار مدیریت سرمایه و  بررسی رابطه بینطالعه م این از هدفاثرگذار می باشند.بنابراین  مدیره بر کیفیت افشاء اطالعات ارائه شده توسط شرکت

  .باشد میدر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران  کیفیت افشا

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

 تورود شرکت ها به بازارسرمایه در سازمان بورس کشور مستلزم ایجاد بستر شفافیت سازی اطالعات آن شرکتها توسط مدیران آنان می باشد. شرک

ر سرمایه تخصیص بهینه منابع سرمایه در بازا .هایی که سهام آنها در بازارهای مالی مورد دادوستد قرار می گیرد، از درجه اعتبار باالتر بر خوردارند

باشند.آنچه  تهزمانی اتفاق می افتد که فعاالن بازاراطالعات معتبر ، قابل اتکا ، بی طرف و منصفانه ای در خصوص آثار اقتصادی معامالت در اختیار داش

یفیت نمی شود بلکه ک استفاده کنندگان درپی آن هستند ، افزایش اطمینان یا کاهش ریسک است و لزوما زیادی اطالعات به افزایش اطمینان منجر

افشا و شفافیت اطالعات است که عدم اطمینان را کاهش می دهد.کاهش عدم اطمینان موجب رشد  ، توسعه و بهبود مداوم فعالیت شرکت و دادو 

یل و اهداف آنها ستد آن می گردد. که ازمهم ترین عواملی است که سهام داران را به سرمایه گذاری ترغیب می کند. عناصر و گروههای فوق و دال

عوامل  به بررسی کیفیت افشاو همچنین متعددیگواه بر اهمیت تحقیق داشته و ارتباط مستقیم با آن دارد. از طرف دیگر با اینکه تاکنون تحقیقات 
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اخته نشده یفیت افشا اطالعات پردعنوان یکی از مهمترین فاکتورها بر کاند اما تاکنون به بررسی تأثیر ساختار مدیریت سرمایه بهپرداخته موثر بر آن

 است و لذا تحقیق حاضر از این حیث دارای اهمیت است.

 

 چارچوب نظری و مبانی تدوین فرضیه ها -3

 ساختار مدیریت سرمایه  -3-1

عیین ها را تشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتدر یک نگاه کلی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می ساختار مدیریت سرمایه

کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئت مدیره و ترکیبشان، مدیریت شرکت می

ی صها به طور کلنفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. این شاخشود و سایر ذیکه توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می

 (.0۳۱1)حساس یگانه و پوریا نسب، شرکتی در ادبیات مدیریت مالی معرفی شده اند  تتحت عنوان ساز و کارهای حاکمی

 حاکمیت شرکتی -3-1-1

 مبانی حاکمیت شرکتی -1 -1 -3-1

 شرکتی حاکمیت شمول گستره یا پهنه توان می را تعاریف این کننده متمایز عامل ترین عمده .است متنوع شرکتی حاکمیت برای شده ارائه تعاریف

 در .است خود محدود شکل ر0"نمایندگی تئوری "آن نظری مبنای که دانست سهامداران با مدیران رابطه را نظام این توان می منظر ازیک .دانست

 تئوری "توان می را آن نظری پشتوانه که گیرد می بر را خود ذینفعان تمام با شرکت رابطه شرکتی حاکمیت وسیع، نگرشی در و طیف این سوی آن

،فروشندگان،  ،کارکنانی ارشد اجرائ رانی،مد۳رهیمد ئتیاز جمله ه نفعانیاز ذ یعیوس فیعالوه بر سهامداران طکه  یدگاهیدانست د "1ذینفع

، قضات و  یحقوق یوکال ،یاجتماع ی، نهادها-6و اعتباردهندگان 7،بانکداران 1، کارگزاران بورس، یمال گران لی،حسابداران تحل حسابرسان ،انیترمش

  …ردیگی جامعه را در برم

 . گیرد می قرار شد تبیین آن حداکثری و حداقلی نگاه که طیفی داخل شرکتی حاکمیت به ها نگرش و تعاریف سایر 

 

 های سهامدار محوری دیدگاه

 . ۱بازار. مدل نزدیک بینی1)دیدگاه مالی(. 5کارگزار-کارگمار.مدل 0دو تئوری در ارتباط با سهامدار وجود دارد:

ها را به عنوان کارگزار )نماینده( و سهامداران را به عنوان ( مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت0۱56)۱جنسن و مکلینگ

افزایش ثروت سهامداران است، لیکن در عمل  شود که هدف اولیه شرکتکارگزار با این فرض آغاز می -کارگمار)مالک( تعریف کردند. مدل کارگمار

اینکه  افتد. نخستهمواره اینگونه نیست. مدیران احتماالً به افزایش منفعت شخصی خود نیز تمایل دارند. دو مشکل در رابطه نمایندگی اتفاق می

بت به های متفاوت نسکل دوم این است که کارگمار و کارگزار به دلیل نگرشتأیید کارهای کارگزار برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است. مش

بازار را انکار  هایپذیرد ولی شکست ذاتی مکانیزم ریسک ممکن است ترجیحات متفاوتی داشته باشند. این مدل شکست کنترل داخلی شرکت را می

 (.01،111۱نامیده شده است)لتزا، کرکبرید« مدل  بازار کارا»مدیریتی هستند و این  کند که بازارها موثرترین تعدیل کنندۀ اختیارمی کند، و تأکید می

                                                           
1 Agency Theory 
2 Stakeholder Theory 
3 Directors 
4 Brokers 
5 Bankers 
6 creditor 
7- principal-agent or finance mod 
8- myopic market model  
9- Jensen and Mkling 
10- Stephen Letza and James Kirkbride  
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ندمدت لمدل بازار نزدیک بین بر این باور است که حاکمیت شرکتی باید محیطی را فراهم آورد که در آن سهامداران و مدیران به تاکید بر عملکرد ب

 یش یابد، تا به آسانی از صحنه خارج نشوند)همان منبع(تشویق شوند. وفاداری و مشارکت سهامداران باید افزا

 دیدگاه های ذینفع محوری

 دو تئوری اصلی در مورد حاکمیت ذینفعان وجود دارد:

 . مدل ذینفعان.1.مدل سوء استفاده از قدرت مدیریت. 0

 شرکتی حاکمیت تعریف -3-1-1-2

 آمده است: 0تعاریف حاکمیت شرکتی به طور اجمالی در جدول 

 

 (00،1111: )سالومون و همکاران منبع: تعاریف حاکمیت شرکتی، 0جدول 

 

 تریکر گسترده کامال تعریف حال عین در است، اجماع سطح بیشترین دارای پارکینسون محدود تعریف اینکه رغم علی شود، می مالحظه همانگونکه

 قبال در مسئولیت و سهامداران قبال در مسئولیت بین مغایرتی الزاما که گفت توان می نظری لحاظ به .است برخوردار باالیی مقبولیت از نیز

 . است ذینفعان سایر منافع رعایت گرو در سهامداران منافع مدت بلند در زیرا ندارد، وجود ذینفعان

 
 

 

 

                                                           
11Solomon et al 
12-Parkinson  
13-Canon  
14 kanon 
15-Kinzy & Rithe  
16-Codberi  

ردی

 ف
 شرکتی حاکمیت تعریف

 سطح

 اجماع

0 

 

 -کند می فعالیت سهامداران منافع راستای در شرکت مدیریت اینکه از اطمینان حصول منظور به کنترل و نظارت فرآیند

 0۱۱1،  01پارکینسون
 موافق کامال

1 
 اقدامات کنترل و نظارت تجاری، واحد کل هدایت با بلکه نیست شرکت تجاری های فعالیت به منحصر حاکمیتی نقش

 0۳،0۱۱1گر تری – دارد کار سرو ذینفعان تمام به آنها پاسخگویی و مدیران اجرایی
 موافق خیلی

۳ 
 منطبق تجاری واحد داخلی مقررات تا شود می موجب که فعالیت هایی مجموع از است عبارت تجاری واحد یک حاکمیت

 0۱۱1 ، 01 کانون- ها دارایی بهینه مدیریت و داری امانت :جمله از شرکت تعهدات با باشد
 موافق

1 
 کتابچه - کنند می تشویق عملکرد بهترین به را مدیران آن کمک به سهامداران که روشی و شان شرکت و سهامداران بین رابطه

 0۱۱6، شرکتی حاکمیت

تاحدودی 

 موافق

 0۱۱۳، 07  رایت و کیزی - شود می شرکت  عملیات توفیق موجب که هایی سیستم و ها فرهنگ ، فرآیندها ، ساختارها 7
تاحدودی 

 موافق

6 
 . شود می هدایت و کنترل آن حسب بر ها شرکت که سیستمی

 0۱۱1  ، 06 کادبری گزارش
 کمی موافق
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 یشرکت تیحاکم یستمهایس یطبقه بند -3-1-2

 ،(مقرراتی) قانونی نظام اقتصادی، وضعیت مالکیت، ساختار شامل داخلی عناصر .است بیرونی و داخلی متغیرهای از تابعی کشور هر در حاکمیت  نظام

 شرایط و سرمایه خروج و ورود جریان مثل کشورها سایر با اقتصادی روابط و تعامل به بیرونی عناصر .است جامعه فرهنگ و دولت های سیاست

 .شود می مربوط جهانی اقتصاد

ران برخوردار نزد صاحبنظ یشتریب رشیها که از پذ شتال نیاز بهتر یکی، صورت گرفته یشرکت تیحاکم یها ستمیس یبندطبقه یبرا ییها شتال

 است.  05یسازمانو برون یسازماندرون یها ستمیمعروف به س یبنداست، طبقه

 تیاکمح یدوگانگ نیآنها مشترکند. ا یهای ژگیاز و یو در بعض رندیگیدو گروه قرار م نیا نیب ،یشرکت تیحاکم یها ستمیس شتریدر واقع، ب

اهش ها را ک تفاوت نیش دارند تا اهمه، کشورها تال نیوجود دارند. با ا یقانون یها ستمیها و س فرهنگ نیاست که ب ییها از تفاوت یناش ،یشرکت

 .دهند 
 

 (ی)رابطه ا یدرون سازمان یشرکت تیحاکم

از  یو کنترل تعداد کم تیکشور تحت مالک کیشده  یبندفهرست یها است که در آن شرکت یستمیس ، 0۱یسازماندرون یشرکت تیحاکم

 اعتباردهنده، یها از سهامداران مانند بانک یگروه کوچک ای( انگذاریخانواده موسس )بن یسهامداران ممکن است اعضا نیهستند. ا یسهامداران اصل

 یاه ستمیآنها، س ۀها و سهامداران عمد شرکت انیم جیرا کیروابط نزد لیبه دل یدرون سازمان یها ستمیدولت باشند. به س ای گرید یها شرکت

 .ندیگو یم زین 0۱یارابطه

  . دارد وجود کننده کنترل سهامداران و شرکت بین نزدیکی رابطه سیستم دراین

 به ها )مثالاز کشور یاری( در بستیریو کنترل)مد تیمالک زیناچ کی. به واسطه سطح تفکدیآیم شیپ یگرید یت جدمشکال به واسطه این رابطه 

جود دارد و یکم تیشرکت آگاه شوند. شفاف اتیاز عمل توانندینم تیسهامداران اقل .شودیقدرت سوءاستفاده م ازموسس(  یهاخانواده تیمالک لیدل

 انهایاز سوء جر ییهانمونه ،یسوءاستفاده از منابع مال شیاست و افزا رشفافیمبهم و غ  ،یت مال. معامالرسدیو وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر م

 شوند.  یشمرده م ها ستمیس نیدر ا

 ( یطی)مح یبرون سازمان شرکتی  تیحاکم

ربه منج تیوضع نیقرار دارند. ا یسهامداران خصوص ای یسازمانسهامداران برون تیو تحت مالک شوندیکنترل م رانیبزرگ توسط مد یها شرکت 

 یندگینما هی( در نظر0۱56) نگی( مطرح شد. بعدها جنسن و مک ل0۱۳1) 11نزیکه توسط برل و م شودی( متیریاز کنترل )مد تیمالک ییجدا

 ،یازمانسبرون یها ستمی. اگرچه در سشودیم لیتحم ریاست که به سهامدار و مد ینیسنگ یهانهیمرتبط با هز یندگیمشکل نما که کردند رحمط

 قرار دارند. یسازمانبرون یتحت کنترل اعضا زین میرمستقیاما به طور غ شوند،یکنترل م رانیتوسط مد ماًیها مستق شرکت

 

 یشرکت تیکارهای( حاکم و )ساز ابزارها -3-1-3

 شرکت حاکمیت  داخلی کار و ساز .کرد بندی طبقه 1-۳جدول  طبق بیرونی و داخلی گروه دو به توان می را شرکتی حاکمیت  کارهای و ساز

 کنترل بازار به بیرونی کار و ساز .است بخشی چند سازمانی ساختارهای و مدیران، خدمات جبران روش، مدیره، هیئت، مالکیت، تمرکز :شامل

 .نیست متدوال ایران در که دارد اشاره شرکتی
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 شرکتی حاکمیت  کار و ساز:  2جدول 

 :داخلی کار و ساز

  نهادی( گذاران )سرمایه حقوقی یا حقیقی سهامداران از یک هر نسبی :مالکیتمالکیت تمرکز

 تصمیمات کنترل طریق از را مسئولیت این و باشند می مالکان منافع حفظ مسئول که :افرادیمدیره هیئت

 .کنند می ایفا ارشد مدیریت )استراتژیک( راهبردی

 نمودن همسو و تطبیق منظور به بلندمدت های محرك و پاداش سود، از :استفادهمدیران خدمات جبران

  مدیران و مالکان منافع

 مدیریتی حاکمیت  های تصمیم کنترل منظور به کار و کسب های بخش :جابجاییبخشی چند ساختار

 :بیرونی کار و ساز

  رقابتی های مزیت بهبود منظور به ضعیف عملکرد با شرکت های کنترل گرفتن دست به :شرکتی کنترل بازار

 

 متغیرهای حاکمیت شرکتی -3-1-4

 متغیرهای حاکمیت شرکتی که در این پژوهش استفاده شده اند به شرح زیر می باشد:

 

  مالكیت ساختار -3-1-4-1

 .می رود به شمار شرکتها10مالکیت ساختار اساسی جنبه دو ، مالکیت تمرکز ومیزان سهامداران ترکیب

 مالکیت ، شرکتی مالکیت ، خارجی مالکیت متغیر چهار ،  طریق از 1۳سهامداران ترکیب (0۳۱5کرمانی) و نمازی ( و111۳)11کومار پژوهش مشابه

 .باشدمی شود . در این تحقیق مالکیت نهادی مدنظر می اندازه گیری نهادی مالکیت و مدیریتی

 بیمه، شرکتهای شامل شرکتها این که است سرمایه سهام کل از عمومی و دولتی شرکتهای توسط شده نگهداری سهام درصد برابر نهادی مالکیت 

 و (1116) 17لیزال و هارت ،(111۳)11کومار هایپژوهش  در متغیر این .است دولت اجزای دیگر و دولتی شرکتهای بانکها، مالی، مؤسسه های

 است. رفته به کار تعریف همین با نیز (0۳۱5کرمانی) و نمازی

ها برحقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند. مالکان)سهامداران( شرکت، حقوق متفاوتی مالکان نهادی در نظارت شرکت

کنند. ازسوی دیگر، مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می دارند؛ ازجمله این حقوق انتخاب هیأت

ای دارند. آنها می توانند اطالعات خصوصی را از مدیریت کسب کنند و سهامداران عمده در انتقال اطالعات به سایر سهامداران نقش قابل مالحظه

 (. 111۳، 16ند)کوماراین اطالعات را به دیگران انتقال ده

 آنها از برخی که شده ارائه مختلفی نظرات تاکنون ارزش شرکت و عملکرد با عمده و نهادی سهامداران مالکیت تأثیرگذاری و رابطه نوع خصوص در

 است: زیر شرح به
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 کارآ نظارت فرضیه

 از برخورداری دلیل خرد، به سهامداران مقایسه با در دارند قرار شرکت از خارج که ایعمده سهامداران و نهادی فرضیه، سهامداران این براساس

 نهادی مالکیت بین را مثبتی رابطه میتوان باشند. بنابراین داشته نظارت مدیران بر عملکرد توانند می کمتری هزینه با باال تجربه و امکانات، تخصص

 داشت.  انتظار عملکرد شرکت و

 استراتژیك همسویی فرضیه

 گروه، منافع دو این منافع انطباق واسطه و به بخورد گره مدیران منافع با نهادی سهامداران انتظارات است ممکن فرضیه، گاهی این براساس

 شکل با .کنند می اداره را شرکت ،(سهامداران)مالکان نماینده عنوان به مدیران مدیریت، و مالکیت شدن باجداشود.  گرفته نادیده خرد سهامداران

 طلبانه فرصت رفتارهای به دست مدیران است ممکن که معنا بدان .گردد می ایجاد سهامداران و مدیران بین منافع تضاد نمایندگی، رابطه گیری

 باشد سهامداران منافع وعکس آنها منافع جهت در که نمایند اتخاذ را ،تصمیماتی زده

 مدیره هیئت ساختار -3-1-4-2

 بهادار اوراق و بورس سازمان شرکتی حاکمیت نامه آیین نویس پیش در مقرر تعداد حداقل معادل که باشد می نفر 5 شامل حاضر حال در مدیره

 تقاضای سهام، صاحبان العاده فوق مجمع به توجیهی دالیل ارائه با تواند می اعضا تعداد افزایش ضرورت تشخیص صورت در مدیره هیئت .است

 پیش ولی باشد، می مناسب مدیره هیئت های کمیته در عضویت برای خصوص به غیرموظف اعضای تعداد افزایش .بنماید را اعضا تعداد افزایش

 .شود استفاده ها کمیته در نیز مستقل کارشناسان از شرکتی راهبرد نظام استقرار اولیه مراحل در که است شده بینی

 مدیره هیئتمسئولیت  -3-1-4-2-1

 جمله از آن مختلف ذینفعان منافع در تعادل و سهامداران منافع راستای در شرکت امور بر کارآمد حاکمیت ایجاد مدیره، هیئت اصلی مسئولیت

 تصمیمات رود می انتظار مدیران از آورد، می عمل به مدیره هیئت که اقداماتی کلیه در .باشد می محلی جوامع و گذاران سرمایه کارکنان، مشتریان،

 عمومی مجمع توسط اساسنامه اساس بر مدیره هیئت .است آن در شرکت منافع بهترین معتقدند منطقاً که کنند اتخاذ ای گونه به را خود تجاری

  .شود می انتخاب سهام صاحبان عادی
 

 عبارتند از : شرکتی حاکمیت ساختار در مطلوب مدیره هیئت ویژگی دو

 مدیره( هیئت ترکیب در موظف غیر مدیران مدیره )وجود هیئت ترکیب -0

 مدیره( هیئت رئیس از عامل مدیر وظایف :تفکیک 15عامل مدیر وظیفه دوگانگی -1

  مدیره هیئت ترکیب -3-1-4-2-2

 ایفا پاسخگویی افزایش و مالی گزارشگری کیفیت بهبود در مهمی نقش و می شود تلقی شرکتی حاکمیت مهم سازوکارهای از یکی مدیره هیئت

 بین منافع تضاد مانع و آورده ارمغان به را بنگاه مالی سالمت خود، حاکمیت  و نظارتی نقش درست درك با توانند می مستقل مدیران .می کند

 غیر مدیران نقش اهمیت بر شرکتی حاکمیت حوزه در شده انجام پژوهشهای بیشتر در اساس همین بر .شوند شرکتی حاکمیت نظام بازیگران

 کار بر نظارت و مراقبت نقش که کننده ای هدایت نهاد عنوان به شرکت مدیره هیئت جایگاه و شده تاکید گزارشگری فرآیند بهبود در اجرایی

 .مییابد اهمیت پیش از بیش دارد، عهده بر را اجرایی مدیران

 صورت به .اند کرده گزارش اختیاری افشای سطوح و غیرموظف مدیران نسبت بین را اهمیتی با مستقیم ارتباط شده انجام مطالعات از تعدادی 

 سهامداران برای را پاسخگویی مسؤولیت و استقالل از مثبتی تصویر است، بیشتر نسبت به آن غیرموظف مدیران تعداد که ای مدیره هیئت معمول،

 ( 1111 ،1۱دیدمندهد. ) می افزایش نیز را شرکتی حاکمیت های ویژگی رعایت از اطمینان حصول نموده، تداعی
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 که گرفت نتیجه توان می بنابراین،  .می یابد بهبود غیرموظف اعضای ورود با مدیره هیئت کارآمدی که است مدعی نیز (1115)همکاران  و1۱لم

 .دارد وجود مثبت ارتباط شرکتی حاکمیت افشای و مدیره هیئت استقالل بین

 

 این فرضیه به دلیل بی تاثیر بودن حذف شده(عامل)  مدیر نقش دوگانگی3-1-4-2-3

 اختیارات عامل مدیر حالت این در و شود می گفته عامل مدیر وظیفه دوگانگی وضعییت این به باشد، نیز مدیره هیئت رئیس عامل مدیر اگر

 زمینه و شده مدیره هیئت نظارتی نقش اثربخشی کاهش به منجر تواند می مدیره هیئت رئیس و عامل مدیر وظایف تفکیک عدم .دارد بیشتری

 باشد داشته پی در را ذینفعان حقوق تضییع سازی

 از نباشد مدیره هیئت رئیس ، عامل مدیر چنانچه بالعکس و یک مصنوعی متغیر از باشد مدیره هیئت رئیس مدیرعامل شرکتی در صورتیکه در

 . شد خواهد استفاده صفر مصنوعی متغیر

 اطالعاتافشا  3-2

های مکمل، مفهوم عمومی تر افشاء توزیع و ارائه اطالعات های پیوست و صورتیادداشتافشاء اطالعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، 

ری مالی ساالنه این گاست. حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطالعات مالی در مورد یک شرکت، گزارش

 (0۳۱۳ت مهم وتاثیرگذاربر بازاردانست.)نوبخت،افشا را نیز می توان انتشار اطالعا ها می دانند.شرکت

گیرد بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می کافی سه مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارت است از افشای کافی، منصفانه و کامل. اصطالح افشاء

 .(0۳۱6)احمدپور،

افشای اطالعات موجب بهبود ورقه بهادار مورد استفاده قرار می گیرد.اهمیت افشای اطالعات ناشی از فرآیندی است که برای تعیین ارزش یک 

 (0۳۱۳سازوکار کشف قیمت و در نتیجه قیمت گذاری بهینه وافزایش امکان پیش بینی منطقی روند قیمت ها می شود.)نوبخت،

ه است، مکلف است حداقل مواردزیرراطبق دستورالعمل این قانون هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرد 17طبق ماده 

 : (۳، 0۳۱6)احمدپور،سازمان تعیین خواهدشدبه سازمان ارائه کند اجرایی که توسط

 های مالی ساالنه حسابرسی شدهصورت .0

 مالی سه ماهه  هایصورت ماهه حسابرسی شده و 6های مالی میان دوره ای شامل صورت های مالیصورت .1

 مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرسگزارش هیأت  .۳

 .اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد .1

 در نگاه کلیافشای اطالعات کیفیت 

 یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطالعات شفاف است. 

بازار سرمایه است که اطالعات شفاف بر عملکرد آن به شدت موثر است. نقصان اطالعات موجب افزایش از بازارهای مهم فعال در بخش خصوصی، 

 هزینه مبادالت و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود

قویت ازاروسرمایه گذاران راتبهبود کیفیت افشا بازار به نوبه خود موجب افزایش رقابت در بین فعاالن بازار می شود و ومناسبات موجود میان اعضای ب

 (.0۳۱۳و امر نظارت واجرای قوانین را آسان می کند)نوبخت،

. گردد و مستقیماً با کارایی و رشد اقتصادی سر و کار داردتر برای اقتصاد نیز ضروری است، زیرا باعث بهبود تخصیص منابع میاطالعاتی با کیفیت

 زینة معامالت و شکست بازار خواهد شد.نقصان اطالعات شفاف در بازار موجب افزایش ه

روند، اما سهامداران اطالعات ناقصی در خصوص نحوه عملکرد شرکت دارند. از اینرو، اطالعات مدیران شرکتها بعنوان مباشران سهامداران بشمار می

شود، به عنوان جزئی اطالعات می نقش انکارناپذیری در کاهش مشکالت مباشرت دارد. شفافیت و افشای مناسب که باعث کاهش عدم تقارن
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، بیشتر از اندرود. از اینرو، براساس تحقیقات انجام شده، شرکتهایی که شفافیت بیشتری داشتهناپذیر از نظام راهبری شرکتها به شمار میجدایی

 اند.شرکتهای دیگر در بازار ارزشگذاری شده

 تواند بر کارایی بازار و ارزش افزوده شرکتها تأثیرگذار باشد:ایه به سه طریق زیر میبه طور خالصه، شفاف بودن اطالعات مورد نیاز بازار سرم

 باریسک کمتر. گذاریارایه اطالعات مفیدو قابل اتکادرخصوص نتایج حاصل ازفرصتهای سرمایه -0

 دارند.گذاری که بازدهی مناسبی راهنمایی مدیران برای بکارگیری و تخصیص بهینه منابع درفرصتهای سرمایه -1

 .(0۳۱۱کاهش عدم تقارن اطالعات بین مدیران وسهامداران عمده از یک سووسهامداران خرد از سوی دیگر.)خالق، -۳

 

 مروری بر پیشینه پژوهش -3-3

 حقبقت در آنها پرداختند، افشاء کیفیت و حسابرسی موسسه صنعت در تخصص بین رابطه بررسی به خود پژوهش در( 1101)لین لین و چانگ سای

 ابرسیحس موسسه صنعت در تخصص نهایت در و شود می نمایندگی هزینه کاهش به منجر حسابرسی موسسه صنعت در تخصص که دریافتند خود

 .دارد مثبت تاثیر افشاء کیفیت بر

 نمیزا نقش بررسی به نقدی جریان و تعهدی اقالم نادرست گذاری ارزش و افشا سطح کیفیت عنوان با ای درمقاله( 111۱) همکاران و درك میشل

 یفیتک از که است هایی شرکت نادرست گذاری قیمت بیانگر آنها نتایج.  پرداختند نقدی جریان و تعهدی اقالم صحیح گذاری درارزش افشا سطح

 وسطت آنها از نادرست گذاری قیمت در دار معنی کاهش برخوردارند تر مناسب افشای کیفیت از که هایی شرکت همچنین و برخوردارن پایین افشا

  .دارد وجود بازار

 شود می منجر اطالعات کامل افشای به ها ارزش کاهش تحقق در بهنگام گزارشگری برای ها شرکت الزام که دادند نشان( 1115)  ورسچیا و گای

 .دارد همراه به را شرکت سرمایه هزینه کاهش نتیجه در و انتظار مورد آینده نقدی های جریان به نسبت اطمینان عدم کاهش و

 و افشا طحس بین که است رسیده نتیجه این به و کرده بررسی انگلستان بورس شرکتهای در را افشا سطح و شرکتی حاکمیت رابطه( 1111) فورکر

 ئیسر و مدیرعامل نقش در فرد یک قرارگرفتن نمایندگی، تئوری طبق. دارد وجود منفی رابطه مدیره هیئت رئیس و مدیرعامل نقش بودن یکی

 مدیره هیئت بر مدیرعامل نفوذ افزایش با و می کند مخدوش را نظارت جمله از مدیره هیئت مهم مسئولیتهای داری معنی طور به مدیره هیئت

 .شود¬می زیاد اطالعات افشای کاهش امکان

 بررسی گذاری سرمایه تصمیمات با ارتباط در گذاران وسرمایه شرکت وتعامل همسویی در را عملکرد های گزارش نقش( 0۱۱7) همکاران و المبرت

 صمیماتت با رابطه در گذاران سرمایه و مدیریت وتعامل سویی هم رفتن بین از موجب گزارشگری پایین کیفیت دهدکه می نشان نتایج. اند نموده

 طالبهم را باالیی ریسک صرف گذاران سرمایه موضوع، این به توجه با. گردد می اطالعات ریسک به منجر نتیجه در و شود می شرکت گذاری سرمایه

 . یافت خواهد افزایش سرمایه هزینه نتیجه ودر کنند می

تا  0۳۱1( در تحقیقی خود به بررسی تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر روی رتبه شفافیت اطالعاتی شرکت ها طی سال های 0۳۱۱بولو و همکاران)

مچنین آزمون فوق برای شرکت هایی که حسابرس آنها سازمان حسابرسی بوده و به دیگر شرکت مورد بررسی پرداخت. ه 015بر روی  0۳۱5

درصد، تغییر حسابرس مستقل  ۱7موسسات حسابرسی تغییر حسابرس داشته اند انجام شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 

 باعث افزایش شفافیت اطالعاتی شرکت ها نمی شود.

 که حاکی از آن است که مدل پژوهشدر زمینه رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیر موظف ( 0۳۱۱پور و همکاران ) کاشانی شنتـایج پـژوه

افشای  درصد از تغییـرات 11، ارتباط برقرار کرده بود  بدهی به حقوق صاحبان سهام، با افشای گزارشهای ساالنه ی شرکت، نسـبت بین اندازه

 مدیران غیرموظف یافت نشد.  ی معنـاداری بـین افشـای اختیـاری و کند. با این وجود، رابطـهمیاختیاری را تبیین 

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی  ( ارتباط جامعیـت گـزارشهـای سـالیانه و ویژگـیهـای مـالی0۳56ثقفی و ملکیان )

 هر شرکت مشخص شد. یافته مواردی که در هر شرکت افشا شده و مواردی که باید افشا شود، امتیاز جامعیـتی  مقایسه کردند. در این پژوهش، با

بدهی به حقوق صاحبان سهام، فروش خالص و نسـبت سـود قبـل از مالیـات بـه  ی شرکت، نسـبت های پژوهش، بیانگر آن است که بین اندازه

 ی معنـاداری وجـود دارد. ه، رابطهخالص با افشای کامل گزارشهای ساالن فـروش
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 روش شناسی تحقیق -1

باشد. همچنین از رویدادی میاست و از نظر روش، شبه آزمایشی و از نوع پس ۳1پژوهشی کاربردیبندی به لحاظ هدف، این پژوهش از نظر طبقه

شناسی مبتنی بر بازار استفاده همبستگی است و از روش –ها، این پژوهش توصیفیی گردآوری دادهبندی پژوهش برحسب روش و نحوهنظر طبقه

یرند گگیری مورد استفاده قرار  میهای توصیفی به بررسی شرایط موجود جهت شناخت بیشتر به منظور کمک به فرآیند تصمیمشده است. پژوهش

 .(0۱۱1)سکاران، 
و برای این منظور از منابعی همچون کتب، مقاالت و منابع منتشر شده  ای استفاده شددر بخش ادبیات نظری و پیشینه موضوعی از روش کتابخانه

های موردنیاز های پژوهش نیز به روش اسنادکاوی تالش شد که دادههای مرجع علمی و پژوهشی استفاده گردید. در بخش گردآوری دادهدر سایت

رسانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایت مرجع اطالعهای های مالی منتشر شده شرکتها و گزارشاز منابع معتبری همچون صورت

های خام نیز با مراجعه حضوری به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و استفاده از پایگاه داده سازمان بورس استفاده شود. همچنین بخشی از داده

های نهایی، محاسباتی روی ذخیره شده و جهت دستیابی به داده ۳0افزار اکسلهای خام گردآوری شده در نرمموجود در سازمان گردآوری شد. داده

 آنها انجام شد.

 

 جامعه آماری -4-1

 ۱۳تا  ۱۱های شرکت در طی سال 11۱ی در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد شدهی شرکت های پذیرفتهی مورد نظر این پژوهش، کلیهجامعه    

های موردنظر در شود. فرضیههای مختلف را شامل میها و گروهساله و در صنعت 6ی ی شرکت ها، طی این دورهکلیه ی آماریجامعه است که این

 ی آماری مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته است.رابطه با این جامعه

 

 روش نمونه گیریو  حجم نمونه -4-2

شود. به عبارت دیگر از های ذیل در نظر گرفته میباشد. در مورد نمونه، محدودیتبرداری از نوع حذف سیستماتیک میدر پژوهش حاضر روش نمونه

 شوند:ها، با توجه به شرایط زیر انتخاب میی آماری مورد نظر، شرکتجامعه

 اشد.در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و سال مالی آن منتهی به پایان اسفندماه ب 0۳۱۱ماه سال تا پایان اسفند 

 های مورد نظر تغییر داده باشند.ها نبایستی سال مالی خود را در طی دورهشرکت 

 به طور کامل ارایه کرده باشد. 0۳۱۳الی  0۳۱۱ی زمانی اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره 

 ها( نباشند یعنی شرکت ها تولیدی های مادر، لیزینگگری مالی، شرکت گذاری، واسطهها، مؤسسات مالی )شرکت های سرمایهجزء بانک

 ها متفاوت است.باشند؛ چرا که افشای اطالعات مالی و ساختار حاکمیت شرکتی در آن

 از بورس خارج شده باشند. 0۳۱۳ها نبایستی قبل از سال شرکت 

ساله  6ی ی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دورهگیری مورد نظر صورت گرفته و از بین کلیههای باال، نمونهتوجه به اعمال شرطبا 

نحوه 0 -۳ی مورد آزمایش انتخاب گردیدند.که در جدول شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه 55، تعداد 0۳۱۳تا  0۳۱۱از 

 .انتخاب ان ها ذکر شده است
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 وش حذف سیستماتیكنحوه انتخاب نمونه آماری از ر :3جدول 

تعداد شرکت  اعمال شرط ردیف

 های حذف شده

تعداد نمونه  

آماری 

 باقیمانده

0 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و سال مالی آن  0۳۱۱ماه سال تا پایان اسفند

 منتهی به پایان اسفندماه باشد.
01۱ ۳11 

 ۳0۱ 11 های مورد نظر تغییر داده باشند.ها نبایستی سال مالی خود را در طی دورهشرکت 1

۳ 
به طور کامل  0۳۱۳الی  0۳۱۱ی زمانی اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره

 ارایه کرده باشد.
17 1۱۳ 

1 
گری مالی، شرکت های مادر، گذاری، واسطهها، مؤسسات مالی )شرکت های سرمایهجزء بانک

 ها( نباشند یعنی شرکت ها تولیدی باشند؛ لیزینگ
000 0۱1 

 071 ۳1 از بورس خارج شده باشند. 0۳۱۳ها نبایستی قبل از سال شرکت 7

6 
به بعد، در بورس اوراق بهادار تهران  0۳۱۱ها نبایستی جزء شرکت هایی باشند که از سال شرکت

 اند.پذیرفته شده
5۳ 55 

 

 و آزمون فرضیه هاروش تجزیه و تحلیل داده ها  -5

 ها استفاده شد. همچنینهای توصیفی جهت توصیف دادهگردد. از آمارههای مناسب از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میبرای انجام تحلیل

ای هگردید. جهت انجام تحلیلخطی بین آنها نیز بررسی مواردی همچون نرمال بودن توزیع متغیرها، پایایی متغیرها، همبستگی بین متغیرها و هم

های ها ترکیبی ازدادهحسب مورد استفاده شد. این داده ۳1های ترکیبی یا تلفیقیهای رگرسیونی دادههای پژوهش از مدلاستنباطی و بررسی فرضیه

ا از هتحلیل و آزمون فرضیهسال در نظر گرفته شدند. برای  –ای شرکت های مختلف است و بصورت مشاهدههای مختلف در سالمربوط به شرکت

های مختلفی نیز انجام شدند که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده های برازش شده، آزمونشود. در هرکدام از مدلاستفاده می ۳۳افزار ای ویوزنرم

آمده با مقادیر بحرانی و همچنین از های بدست گیری براساس مقایسه آمارهها، تصمیمهای مختلف مطرح شده در این آزموناست. در خصوص آماره

 درصد( انجام گردید. ۱7درصد )سطح اطمینان  7طریق مقایسه احتمال بدست آمده از آماره موردنظر با سطح خطای 

 یافته های توصیفی تحقیق -5-1

ضای اعبر اساس نتایج برای متغیرهای مستقل مورد بررسی، برای نسبت شود. ارائه میهای مستقل های توصیفی برای متغیرآماره 1درجدول      

نوسان داشته و  1۱/۱۱بین صفر تا  مالکیت سهامداران نهادیباشد. می76/1نوسان داشته و میانگین آن  1/1بین صفر تا غیر موظف هیأت مدیره 

است که نشانگر پراکندگی کم  15/1اعضای غیر موظف هیأت مدیره بت نس های پراکندگی انحراف معیار برایباشد. از شاخصمی  ۱/17میانگین آن 
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بودن  نفیاست که بیانگر م -011/1برابر اعضای غیر موظف هیأت مدیره نسبت ضریب کجی ارزیابی  داده های مربوط به این متغیر است. همچنین

ارائه  متغیرهای کنترلهای توصیفی برای آماره 1درجدول همچنین  .بیشتر می باشد از میانگین بعدکجی است، به این معنی که، تراکم فراوانی ها 

،  167/1،   01/01به ترتیب کمترین مقدار  نوسانات بازده، ارزش دفتری به ارزش بازار، اخبار بد، اهرم مالیاندازه شرکت، بر اساس نتایج شود. می

های باشد. از شاخصمی 0۳/6و  1/1، 0، 15/1، 0۱و میانگین به ترتیب 76۳/1و  601/1،  ۱۱/1، 1۱/0۱و صفر و بیشترین مقدار -۳16/1صفر، 

نگر این است  که شاخص پراکندگی این است که مقادیر نشا 65/1و  11/1، 1۱/1، 1۳/1،  17/0پراکندگی انحراف معیار  این متغیرها به تفکیک 

ه ترین انحراف معیار مربوط بو پایین اندازه شرکتاز بین این متغیرها باالترین انحراف معیار مربوط به متغیر  متغیرها در شرکتهای مختلف کم است.

رد بررسی بجز ارزش دفتری به ارزش بازار، تمام متغیرهای کنترل موضریب کجی ارزیابی  متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار می باشد. همچنین

به ارزش  ولی برای ارزش دفتری ر می باشد.کمت از میانگین برای این متغیرها بعدبودن کجی است، به این معنی که، تراکم فراوانی ها  مثبت نشانگر

 .ر می باشدبیشت میانگین از برای این متغیر بعدتراکم فراوانی ها  بازار عالمت منفی ضریب چولگی نشانگر این است که

 متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلآماره های توصیفی  :4دولج

 مینیمم ماکزیمم میانگین  متغیر
انحراف 

 معیار

 کشیدگی چولگی

 11/11 75/6 1۱/1 7 5 11/7 اندازه هیأت مدیره

 15/5 -01/1 15/1 1 1/1 76/1 اعضای غیر موظف هیأت مدیرهنسبت 

 44/1 21/2 22/34 1 1۱/۱۱ 5۱/17 نهادی مالکیت سهامداران

 22/5 1/1 45/1 01/01 0۱ 75/0۳  اندازه شرکت

 11/۱ ۱7/1 1۳/1 16/1 15/1 61/1 اهرم مالی

 1۱/0 ۳07/1 1۱/1 1 0 11/1 اخبار بد

 75/1 -61/1 11/1 -۳1/1 1/1 111/1 ارزش دفتری به ارزش بازار 

 67/۳۱ ۳1/7 65۱/1 1 0۳/6 11/1 نوسانات بازده

 

بطوریکه حداقل میزان  .می باشد 11/11 با انحراف استاندارد ۱۳/76برابر  کیفیت افشامالحظه می شود که متوسط  7راساس اطالعات جدول شماره ب

بودن کجی است، به این  نفیاست که بیانگر م - ۳۱/1برابر کیفیت افشابدست آمده است. ضریب کجی ارزیابی  61/۱۱و حداکثر  -00کیفیت افشا 

 می باشد کمی بیشتراز میانگین  بعدمعنی که، تراکم فراوانی ها 

 

 توزیع بر حسب کیفیت افشا : 5جدول 

 مقدار شاخص نام شاخص

 ۱۳/76 میانگین

 11/11 انحراف استاندارد

 -۳۱/1 یجضریب ک

 11/1 کشیدگی

 61/01۱ دامنه تغییرات

 -00 حداقل

 61/۱۱ حداکثر
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 TimeLiness  

 کیفیت افشانمودار هیستوگرام  -1-4نمودار

 

 

  های پژوهشتحلیل و آزمون فرضیه 5-2

  در این پژوهش جهت آزمون فرضیات از روش رگرسیون استفاده شده است. الگوی پژوهش به شرح زیر است :

TimeLinessit = α + β1 LRG -membersit + β2 LRG -membersit
2 + β3 (INST-owner)it +  β4 Sizeit + β5 Leverageit + β6 

BadNewsit + β7Book–Mktit + β8Volatilityit + εit 

نسبت شاخص   itmembers-LRG اندازه هیأت مدیره می باشد ؛  itmembers-B کیفیت افشا می باشد ؛  itTimeLinessکه در مدل فوق 

متغیر کنترلی بیانگر اندازه شرکت می  itSizeنشانگر مالکیت سهامداران نهادی و   itowner-INSTاعضای غیر موظف هیأت مدیره می باشد ؛ 

 اگر تغییراتکه متغیر تصنعی است )  اخبار بدمتغیر کنترلی بیانگر  itBadNewsمی باشد ؛  اهرم مالیمتغیر کنترلی بیانگر  itLeverage باشد؛ 

و   ارزش دفتری به ارزش بازارمتغیر کنتترلی بیانگر  it Mkt–Bookو  صورت صفر است(گیرد، در غیر اینسود ساالنه منفی باشد مقدار یک می در

itVolatility  می باشد . در مدل فوق چنانچه  نوسانات بازدهمتغیر کنتترلی بیانگر𝛽1  . مثبت و معنی دار باشد ، فرضیه یک پذیرفته خواهد شد

 مثبت و معنی دار باشد ، فرضیه اصلی دوم و سوم پذیرفته خواهد شد .   𝛽3و   𝛽2همچنین اگر 

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 5-2-1

سی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آماره آزمون جارك شد.  برا -برای برر ستفاده  ضهای ا سیونی  یکی از فر نرمال بودن باقیمانده های مدل رگر

یفیت متغیر کنرمال بودن توزیع  برا،  -جاركبا استفاده از آزمون  این تحقیقرگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است. در 

نده های مدل ) تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی( می انجامد. بررسی شده است. زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیما افشا

مودن ن پس الزم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال

 آنها اتخاذ نمود.  

متغیری در اختیار داریم اگر  .و برعکس درصد اطمینان رد خواهد شد ۱7فرض صفر در سطح  ،اشدب 17/1هرگاه کمتر از   مقادیر سطح معنی داری

 کردن پیدا برای تبدیالتی و نرمال سازی کنیم. در این روش ابتدا کاکس آن را تبدیل کرده -با روش باکس  توانیممی ،که دارای توزیع نرمال نیست

 .شود می زیر استفاده تبدیل از tXمشاهده  هر ازای به کلی صورت به سپس. شود می انجام ( λالمبدا ) مقدار یک
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 بدانیم؛ است الزم تبدیل این از استفاده در

 نیست، تبدیل به نیاز باشد صفر برابر ، λمقدار  اگر .0

 کنیم. می استفاده ها داده معکوس از بلکه کنیم نمی استفاده باال فرمول از آید، بدست -0 برابر ، λ مقدار اگر. 1

 برا -جارک آزمون نرمال بودننتایج حاصل از آزمون  : 6جدول    

 معناداری سطح برا -آماره جارک متغیر

قبل از 

 تبدیل

بعد از 

 تبدیل

قبل از 

 تبدیل

 بعد از تبدیل

 1۱۳/1 111/1 ۳۱/11 ۱1/05 کیفیت افشا

 آزمون پایایی متغیرهای پژوهش 2 -5-2

سی پایایی متغیرهایبه  شه واحد از نوع آزموناز آزمون،  پژوهش منظور برر ـــ فولر تعمیم یافته )های های ری شده ( ADFآزمون دیکی ـ ستفاده  ا

ــ فولر تعمیم یافته )بر اساس آزمون ریشه واحد از نوع  است. باشد، متغیرهای  17/1تر از چه معناداری آماره آزمون کمچنان ،(ADFآزمون دیکی ـ

 5ی هشمار نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از این آزمون در جدول. پژوهش پایا هستندی وابسته در طی دوره و مستقل

 ارائه شده است.

شه واحد در کلیه شودهمان طور که مالحظه می سطح معناداری در آزمون ری ـــ فولر تعمیم یافته )ی متغیرها  تر از کوچک ( ADFآزمون دیکی ـ

ست که  17/1 شان میا ست که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین ن ستند. این بدان معنی ا دهد، متغیرها پایا ه

شرکتسال ست. در نتیجه،  ستفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود های مختلف ثابت بوده ا شته و ا ساختاری ندا سی تغییرات  های مورد برر

 شود.کاذب نمیآمدن رگرسیون 

 (ADFآزمون دیكی ـ فولر تعمیم یافته )نتایج حاصل از آزمون پایایی  :2جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون متغیر

111/1 -101/۳1 کیفیت افشا  

111/1 -176/10 اندازه هیأت مدیره  

 111/1 -1۳7/۳1 اعضای غیر موظف هیأت مدیرهنسبت 

 111/1 -771/۳5 مالکیت سهامداران نهادی

 111/1 -177/15۳  اندازه شرکت

 111/1 -۱17/۱ اهرم مالی

 111/1 -1۳6/00 اخبار بد

111/1 -11/15 ارزش دفتری به ارزش بازار   

111/1 -۱5/0۱ نوسانات بازده  

 خطی متغیرهای پژوهشآزمون همبستگی و هم 5-2-3

سی هم ستگیبرای برر سطح خطای  ۳1خطی متغیرهای پژوهش از آزمون همب شد. اگر احتمال آماره کمتر از  ستفاده  ستگی  7ا شد، همب صد با در

ــد، همدار بین متغیرهای پژوهش مورد تأیید قرار میمعنی ــته باش ــتگی قوی بین متغیرهای پژوهش وجود داش خطی گیرد و در مواردی که همبس

 گردد. ایجاد می
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مالکیت  و دهد. بر اساس نتایج بیشترین ضریب همبستگی معنادار بین اهرم مالیمیجدول زیر همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق را نشان 

وجود ندارد و این نشان از عدم هم خطی بین متغیرهای  5/1باشد. بین هیچکدام از متغیرها همبستگی بیشتر از  می 1۳/1با اندازه  سهامداران نهادی

 مستقل تحقیق دارد.

 رهای مستقل تحقیقآزمون همبستگی بین متغی: 4جدول 

 

اندازه هیأت 

 مدیره

اعضای 

 غیر موظف 

مالکیت 

سهامداران 

 نهادی

اندازه 

 شرکت

اهرم 

 مالی

ارزش دفتری  اخبار بد

 به ارزش بازار

نوسانات 

 بازده

        0 اندازه هیأت مدیره

اعضای غیر موظف 

 هیأت مدیره

0/1 0       

مالکیت سهامداران 

 نهادی

1۱/1- 1۳/1 0      

     0 1۱۱/1 -11/1 -1۱/1  اندازه شرکت

    0 1۱/1 -1۳/1 -15/1 -11۱/1 اهرم مالی

   0 06۱/1 -111/1 -17/1 16/1 15/1 اخبار بد

ارزش دفتری به 

 ارزش بازار 

115/1 1۳7/1 10۱/1- 115/1 1۱5/1 10۱/1- 0  

 0 1۳۱/1 116/1 101/1 -10/1 -1۱/1 1۳۳/1 1۱7/1 نوسانات بازده

 

   های ترکیبی  آزمون تشخیصی در داده 5-2-4

مقید )چاو( و هاسمن  Fهای ترکیبی، از آزمون های زمانی مختلف دادههای مزبـور در مقاطع و دورهبـرای انتخاب روش مناسب بـرای تخمین مدل

 ارائه شده است. ۱استفاده شده است. نتایج آزمون چاو و هاسمن در جدول 

 

 و  و هاسمننتایج آزمون چا : 9جـدول 

 ی آزمون آماره نوع آزمون  مدل مورد آزمون
(p-value) 

 نتیجه آزمون

 آزمون چاو   مدل اول
111/6111 

(1111/1) 

 انجام آزمون هاسمن

 )روش اثرات ثابت(

باشد )همچنین مقدار ارزش بیشتر کمیت بحرانی می Fتحقیق، با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون  و نتایج آزمون چاو در مدل۱مطابق جدول 

ها به نفع فرضیه مقابل مبنی بر اینکه باشد(، فرض صفر این آزمون مبنی بـر مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دورهمی 17/1احتمال نیز کمتر از 

 شودمی رد مقابل فرضیه نفع به صفر فرضیه که شودمی مالحظه هاسمن آزمون نتایج اساس مناسب است، رد شده است. همچنین بر FEاستفاده از 

های تحقیق، پس از تعیین مدل مناسب برای آزمون فرضیه .باشدمی FE شود، روشمی  انتخاب  ما نظر مورد توابع تخمین برای که بنابراین روشی.

 بررسی شده است.  FE ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق مدل تحقیق به روش
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 :)استقالل پسماندهای مدل( همبستگیآزمون خود  5-2-5

سماندهای مدل ستقالل پ سی ا شده از آماره آزمون دوربین برای برر سون -های برازش  شد. ۳7وات ستفاده  ساس نتایج  ا مقادیر آماره دوربین بر ا

 نتایج مربوطه ذیال آورده شده است. . ست باقیمانده ها  حاکی از عدم  خودهمبستگی 1نزدیک به   ندارد. مقادیر 1واتسون تفاوت زیادی با مقدار 

 

 بررسی فرضیه های تحقیق 4-2-6

 : بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت افشا اطالعات رابطه معناداری وجود دارد.1فرضیه 

 : بین تعداد اعضا غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت افشا اطالعات رابطه معناداری وجود دارد.2فرضیه 

 سهامداران نهادی و کیفیت افشا اطالعات رابطه معناداری وجود دارد.:  بین مالكیت 3فرضیه 

 
TimeLinessit = α + β1 LRG -membersit + β2 LRG -membersit

2 + β3 (INST-owner)it +  β4 Sizeit + β5 Leverageit + β6 

BadNewsit + β7Book–Mktit + β8Volatilityit + εit 

        
 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول، دوم و سوم :12جدول 

 رابطه سطح معنا داری t آماره اندازه ضریب متغیر

 معنادار 111/1 17/00 1۳/۳۱ ثابت

 معنادار 111/1 1۱/1 ۳1/1 اندازه هیأت مدیره

اعضای غیر موظف هیأت 

 مدیره

 معنادار 111۱/1 ۱۳/1 ۳1/1

 بی معنی 777/1 7۱/1 111۳/1 مالکیت سهامداران نهادی

 معنادار 111/1 ۳۳/1 167/0  اندازه شرکت

 بی معنی ۱۳/1 1/1 100/1 اهرم مالی

 بی معنی ۱۳/1 -15/1 -110/1 اخبار بد

 بی معنی ۱۱/1 01۱/1 116/1 ارزش دفتری به ارزش بازار 

 بی معنی 1۱7/1 -17/1 -1117/1 نوسانات بازده

 F 71/11۳آماره 

 1111/1 سطح معناداری
2R 51/1 

 ۱1/0 آماره دوربین وانسون

 

مثبت و معنی دار باشد ، فرضیه اصلی  𝛽2مثبت و معنی دار باشد ، فرضیه اصلی یک پذیرفته خواهد شد . همچنین اگر  𝛽1در مدل فوق چنانچه 

اعضای غیر و برای نسبت  1۱/1برابر با  اندازه هیأت مدیرهبرای  tدیده می شود مقدار آماره  01جدول همانگونه که در دوم پذیرفته خواهد شد. 

برای  tمقدار آماره  امادر مدل معنادارند.  هامتغیر اینگیرند یعنی  در ناحیه رد فرض صفر قرار می دوکه هر  باشدمی ۱۳/1 موظف هیأت مدیره

 اندازه هیأت مدیره بنابراین رابطه .در مدل است این متغیرمعناداری عدم فرض صفر قرار  دارد که حاکی از  قبولدر ناحیه  مالکیت سهامداران نهادی

                                                           
35 - Durbin-Watson 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

07۱6 

 

یک واحد  به ازای شود وبنابراین فرضیه ااول و دوم تأیید میاست.  و مستقیممثبت  سطح کیفیت افشا،با  اعضای غیر موظف هیأت مدیرهنسبت و 

ات نوسان، ارزش دفتری به ارزش بازار، اخبار بد، مالی اهرماندازه شرکت، به شرط  اعضای غیر موظف هیأت مدیرهنسبت و  اندازه هیأت مدیرهافزایش 

 . واحد افزایش می یابد ۳1/1و  ۳1/1به میزان  به ترتیب متغیر وابسته ، بازده

می گردد. این مقدار در  بیان و کنترل درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل 51است یعنی  51/1میزان ضریب تعیین برابر با    

 1این شاخص میزان شدت ارتباط بین متغیرها را نشان می دهد. مقادیر آماره دوربین واتسون تفاوت زیادی با مقدار  .عمل مقدار قابل توجهی است

 .ست که یکی دیگر از فروض رگرسیون را نشان می دهد باقیمانده ها  حاکی از عدم  خودهمبستگی 1نزدیک به   ندارد. مقادیر

نی بر به این ترتیب، فرضیه سوم تحقیق مب، بوده است و رد فرضیه سوم تحقیق ی اول و  دومی تحقیق ، بیانگر تایید فرضیههاضیهفر نتایج آزمون

و  متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای ارتباطی مستقیمگیرد. ولی ، مورد تأیید قرار نمی"نسبت سهامداران نهادی بر کیفیت افشاء تأثیر دارد" کهاین

 شرکت است.  کیفیت افشایمعنادار با 

 

 

 بحث و نتیجه گیری -6

 یفیت افشایکهای رشد و متغیر کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت بر ، فرصتمالکیت نهادیبه بررسی تأثیر  های شرکت ویژگیدر این مطالعه از بین 

 ولی ارتباطی معکوس و معناداری بین برقرار نیست کیفیت افشایو  مالکیت نهادیشرکت پرداخته شد. بر اساس نتایج ،ارتباطی معنادار بین 

همچنین متغیر کنترلی اهرم مالی دارای ارتباطی  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است.شرکتهای رشد و کیفیت افشای فرصت

 .ت استشرک کیفیت افشایشرکت است و متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای ارتباطی مستقیم و معنادار با  کیفیت افشایمعکوس و معنادار با 

وط بدر هر صورت به طور تجربی نشان داده شده است که افشا، تابع پیچیده ای از چندین عامل است: ویژگی های درون سازمانی و برون سازمانی مر

(. به عالوه، سهامداران 1115، ۳6رکت که متاثر از محیط اطراف آن است مانند فرهنگ، سیستم قانونی و تاریخچه شرکت )لوپس و رودریگسبه ش

شرکت، خواهان افشای اطالعات درخصوص عملیات شرکت هستند تا درك مناسبتری از مبنای تصمیم گیری خودشان داشته باشند )استولوی و 

( بیان نموده است که اطالعاتی که توسط شرکت های تجاری 0۱۱6) ۳۱ن گذشته کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی(. از ای1111، ۳5لبس

 ع باشد. قفراهم می شود باید در فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید واقع شود و باید قابل درك، مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و به مو

 باشدهای افشای داوطلبانه ضروری میها و منافع حاصل از افشای داوطلبانه، بحث در خصوص ویژگیرك انگیزهاز این رو برای د

گذارد، ندارند )نیومن و شان تاثیر میدر هر صورت، این مساله هم درست است که شرکت ها تمایلی به افشای اطالعاتی که بر موقعیت رقابتی

 توسعه یافته و در حال توسعه، پژوهش های زیادی برای اندازه گیری افشای اطالعات انجام شده است .(. در کشورهای 0۱۱۳، ۳۱سانسینگ

( در مطالعه شرکت های بورس اوراق بهادار قطر متوجه شدند که اختالفات در افشای اطالعات بین شرکت ها با 1116) 11کمال، الحسینی و الکواری

 ت در ارتباط است.اندازه شرکت، ریسک کسب و کار و رشد شرک

های شرکت و افشای داوطلبانه اطالعات، رابطه ( به بررسی شرکت های هندی پرداختند و دریافتند که بین برخی از ویژگی1115حسین و رائز )

یافتند که اندازه کنند. همچنین درهای هندی میزان قابل توجهی از اطالعات را به طور اختیاری افشا میوجود دارد. آن ها متوجه شدند که بانک

ن اشرکت با سطح افشا رابطه معناداری دارد و متغیرهایی نظیر عمر شرکت در بورس، تنوع فعالیت، پاداش هیئت مدیره و پیچیدگی فعالیت با میز

سهامداران خارجی، ( در بررسی شرکت های چینی متوجه شد که میزان افشا با مواردی از قبیل نسبت مالکیت 111۱افشا دارای رابطه نیست. وانگ )

                                                           
36 . Lopes & Rodrigues 

37 . Stolowy & Lebas 

38 . International Accounting Standards Committee 

39 . Newman&  Sansing  

40 . Kamal, Al-Hussaini, Al-Kwari 
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شود و شهرت حسابرس، رابطه مثبت و معناداری دارد. از اندازه شرکت در پژوهش های عملکرد شرکت که از طریق بازده ارزش ویژه اندازه گیری می

 گذشته به میزان زیادی به عنوان یک متغیر توضیحی در تفاوت سطوح افشای داوطلبانه استفاده شده است.

شود که عوامل تاثیرگذار بر میزان افشای اطالعات در کشورهای مختلف متفاوت است. ولی در این زمینه در تحقیق مشاهده میبا مرور ادبیات   

 بتو نس اندازه هیئت مدیره، مالکیت نهادیبه بررسی تأثیر  های شرکت ویژگیدر این مطالعه از بین  ایران پژوهش های زیادی انجام نشده است.

اعضا غیر  سبتو ن اندازه هیئت مدیرهشرکت پرداخته شد که نتایج تحقیق تأیید کننده ارتباط بین  کیفیت افشایبر اعضا غیر موظف هیئت مدیره 

  بود. کیفیت افشای با موظف هیئت مدیره

 

 تحقیق فرضیه های نتایج از ناشی پیشنهادات -2

 و پربازده های گذاری سرمایه انجام برای شود پیشنهاد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در گذاران سرمایه به 

 کاهش طالعاتیم تقارن عدم و محافظه کاری، افشا سطح افزایش بدا که آنجایی از و .باشند داشته را الزم توجه افشا کیفیت به تر، مطمئن

شفافیت  اب های شرکت توانندمی سرمایه گذاران لذا شود،می کمتر آگاه سرمایه گذاران شرکتها برای نهانی اطالعات به دستیابی امکان و یافته

 .دهند ترجیح سرمایه گذاری جهت را مالی اطالعات بیشتر

 هک چرا بهادار اوراق بورس سازمان افشاء شاخص جای به افشاء نظر سطح از شرکتها بندی رتبه برای متفاوت افشاء هایشاخص از استفاده 

 .میکند رتبه بندی افشاء، بودن به موقع ازنظر تنها را شرکتها تهران بورس شاخص

 توانندیم اطالعات از استفاده کنندگان افشاءاختیاری(، بر سطح خصوص )به افشاءکل سطح بر شرکتی خصوصیات بودن اثرگذار به توجه با  

 .بدانند شرکتی در خصوصیات تفاوت و تغیرات از ناشی را مختلف شرکتهای افشاء سطح در و تغیرات تفاوت علت

 حسط بر اندازه شرکت و نسبت اعضا غیر موظف هیئت مدیره ، اندازه هیئت مدیره اثرگذاری مشخص شدن و بدست آمده نتایج به باتوجه 

 .دارند سوگیری اطالعات افشاء در اطالعات گفت تهیه کنندگان توانمی افشاءاختیاری،

 
 

 

 محدودیت های تحقیق -4

 در بنابراین دهند؛می تشکیل را تهران بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته هایشرکت از محدودی حجمهای انتخابی در نمونه آماری، شرکت 

 .شود عمل با احتیاط باید اند، شده پذیرفته بهادار اوراق بورس در حاضر حال در که تجاری کلی به واحدهای به نتایج تعمیم

 باشد؛ اثرگذار کیفیت افشا مالی و های گزارش در مندرج اطالعات بر است ممکن ایران سرمایه بازار در موجود تورم از ناشی آثار 

 رابطه ای پدیده به مالی تامین فرآیند تبدیل و بندی رتبه موسسات اثرگذار؛ فقدان و عاملی مهم عنوان به ایران در سرمایه بازار نبودن کارا 

 ایران؛ پولی بازار در ای

 ها شرکت مالی گزارشگری  و حسابداری های روش در تفاوت از ناشی آثار 
 پیشنهاد برای تحقیقات آتی -9

 بررسی تاثیر عوامل و دستگاه های نظارتی بر سطح افشا. 

 بر سطح افشا. مدیریتی و مالکیتی بررسی تاثیر ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و خصوصیات 

 تفاوت احتمالی.  علل بررسی صنایع مختلف و ها دربررسی رابطه بین سطح افشا شرکت 

 کشورها سایر با ایرانی شرکتهای افشاء سطح مقایسه ای بررسی 

 بررسی علت عدم تاثیر کیفیت افشای اطالعات از اهرم مالی و اخبار بد. 
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 .1۱-17، 061ماهنامه حسابدار،  .یسهام یهاشرکت تیدر حاکم یگذاران نهادهی(. نقش سرما0۳۱1) .ریام انسب،یو پور ییحی گانه،یحساس  -

 وراقا بورس در شده پذیرفته شرکت های اطالعاتی شفافیت رتبه روی بر مستقل حسابرس تغییر تاثیر( . 0۳۱۱)همکاران و قاسم بولو، -

 .0۳7-000 ،(0)0 حسابداری، دانش. تهران بهادار

-77 ،71 حسابرسی، و حسابداری بررسی های موظف، غیر مدیران و اختیاری افشای بین رابطه(. 0۳۱۱) همکاران و محمد پور، کاشانی -

51. 

 بورس در شده پذیرفته شرکتهای مـالی ویژگـیهـای و سـالیانه گـزارشهـای جامعیـت ارتباط(. 0۳56) علی ثقفی، و اسفندیار ملکیان، -

 .11-5 ،(0)6 حسابرسی، و حسابداری های بررسی. تهران بهادار اوراق

. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های¬شرکت عملکرد بر مالکیت ساختار تأثیر(. 0۳۱5. )احسان کرمانی، و محمد نمازی، -

 .011-۱۳ ،7۳ حسابرسی، و حسابداری های¬بررسی

 دانشگاه مالی، مدیریت ارشد کارشناسی نامه پایان. بهادار اوراق بورس در که شرکتها اطالعات شفافیت ارزیابی(. 0۳۱۳) زهرا نوبخت، -
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