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   اختیاري افشاي و حسابرسی کمیته شرکتی، حاکمیت بین رابطه بررسی
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت در

 
  عضو انجمن حسابرسی ایران، کارشناس ارشد حسابرسی، فرشاد گنجی 

      
 افشاي و حسابرسی کمیته شرکتی، تحاکمی بین رابطه بررسی پژوهش حاضرهدف از انجام  - چکیده
معیارهاي حاکمیت . باشدتهران می بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت در اختیاري

شرکتی اندازه هیات مدیره، استقالل هیات مدیره، استقالل رییس هیات مدیره و دوگانگی وظیفه 
. باشداستقالل کمیته حسابرسی می مدیرعامل و معیارهاي کمیته حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی و

) 1388(پور و همکاران لیست ارایه شده توسط کاشانیگیري افشاي اختیاري از چکبراي اندازه
هاي بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی جامعه آماري تحقیق کلیه شرکت.  استفاده شده است

هاي الزم براي انتخاب جامعه ال محدودیتتعداد نمونه آماري پس از اعم. بوده است 1394الی  1391
ه یافزار اکسل و براي تجزها از نرمه دادهیق جهت پردازش اولین تحقیدر ا .شرکت بود 70آماري 

ون خطی یق از روش رگرسین تحقیدر ا. استفاده شده است  7Eviewsافزار ها از نرمل دادهیتحل
ج ینتا. شودرها استفاده میین متغیرابطه بابی یجهت ارز  Data panelایبی یمرکب به روش ترک

متغیرهاي استقالل هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقالل کمیته دهد که پژوهش نشان می
  .رابطه معناداري داشته است حسابرسی با افشاي اختیاري

  حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی، افشاي اختیاري :هاي کلیديواژه
 

  مقدمه
خیر توجه بازار سرمایه و فعاالن به حاکمیت شرکتی و افشاي اطالعات به عنوان دو عامل هاي ادر سال

باشد، اساس اطالعاتی که در دسترس آنها می گذاران منطقی برسرمایه. مهم در نظر گرفته شده است
- یهگیري در سرمالذا اطالعات یکی از مهمترین ابزارهاي تصمیم. نمایندگذاري میاقدام به سرمایه

اساس اطالعات نهانی و یا  ذاران برـگات موجود در دست سرمایهـحال آیا اطالع. باشدگذاري می
باشد؟ در واقع وجود عدم تقارن اطالعاتی در بازار منجر به اي از اطالعات منتشر شده در بازار میپاره

- افزایش هزینهوقوع معامالتی با هدف کسب سود یا پیشگیري از رخداد زیان براي اشخاص خاص، 
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هاي معامالت، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معامالت در جامعه 
گذاري و این نوع از معامالت شفافیت بازار را زیر سؤال برده و در نهایت، امنیت سرمایه. خواهد شد

 .کند اعتماد بازار را متزلزل می

نه تنها نیازمند عدم ارائه اطالعات محرمانه توسط  گذاران در بازارهاي مالیحفظ سرمایه
بایست، تا حد امکان افشاء به صورت همزمان و باشد، بلکه میمنتشرکنندگان اطالعات به بیرون می

گذاران در تمامی نقاطی که براي دریافت این اطالعات وجود دارند، سریع بین تمام طبقات سرمایه
هاي کاهش نابرابري اطالعاتی در بازار سرمایه ز بهترین مکانیزمبه عبارت دیگر یکی ا. صورت پذیرد

این عمل در جهت . است) رانت اطالعاتی سهامداران مطلع(هاي نابرابري اطالعاتی حذف ریشه
دسترسی یکسان به اطالعات محرمانه ضروري است تا بتوان تساوي نشر اطالعات شرکت را در بین 

در واقع بخش حاکمیتی . ده و چه سهامداران جزء برقرار نمودمداران عماگذاران، چه سهسرمایه
دهند، متولی ارائه این نوع از ها که اعضاي هیات مدیره و سهامداران عمده آن را تشکیل میشرکت

به منظور ) و نیز سهامداران عمده(این امکان وجود دارد که مدیران . باشنداطالعات به بازار سرمایه می
اقداماتی را در خالف جهت منافع سهامداران جزء و افراد خارج از سازمان انجام افزایش ثروت خود 

: ها قابل اجرا استبراي پیشگیري از وقوع چنین مواردي دو مکانیزم کنترلی در سطح شرکت. دهند
مکانیزم کنترل ) مکانیزم کنترل داخلی؛ یعنی استقرار اعضاي غیرموظف در هیات مدیره و ب) الف

ی افشاي اختیاري اطالعات عالوه بر اطالعاتی که مطابق الزامات قانونی به بازار عرضه خارجی؛ یعن
مند در سرتاسر با وجود چنین مواردي در راستاي شفافیت بازار بسیاري از محققان عالقه. گرددمی

این . اندهاي کنترل را مورد توجه خود قرار دادهاي در تحقیقات خود مکانیزمجهان، به طور فزاینده
پژوهش نیز سعی دارد به طور تجربی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کمیته حسابرسی با افشاي اختیاري 

  .بررسی گردد
کوشد مشکالت تئوري نمایندگی بین افشاي اختیاري یک مکانیزم کنترل خارجی است که می

نتایج مالی و  سهامداران عضو و غیرعضو هیات مدیره را از طریق فراهم کردن اطالعات مربوط به
در تئوري نمایندگی فرض بر این است که افراد عضو . غیرمالی تهیه شده توسط مدیران، کاهش دهد

هایشان به جاي واگذار تمایل به فراهم نمودن اطالعات در خصوص فعالیت) دارندگان اطالعات نهانی(
از حضور مدیران براي افشاء هاي ناشی کردن این وظیفه به سهامداران غیرعضو را دارند، چراکه هزینه
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هاي افراد عضو هاي که براي کنترل فعالیتکمتر از هزینه) هاي تعهدمعروف به هزینه(چنین اطالعاتی 
فاما و جنسن، (شود، خواهد بود تحمل می) هاي نظارتمعروف به هزینه(توسط اعضاي غیرعضو 

1983(.  

کنترل از جمله افشاسازي، قادر به کاهش  هايطبق تئوري نمایندگی، مدیران غیرموظف و مکانیزم
شماري از مطالعات تجربی صورت . باشندهاي ناشی از تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت میهزینه

عمالً در کاهش مشکالت نمایندگی، مؤثر ) مستقل(کنند که احاطه مدیران غیرموظف گرفته تایید می
هاي نمایندگی بکار ه افشاسازي نیز در کاهش هزینهدهند کچندین مطالعه تجربی دیگر نشان می .است

  .باشدبینی شده است سازگار میرود که البته این موضوع با آنچه توسط تئوري نمایندگی پیشمی
هاي کنترل، تاکنون شواهد کمی در رغم وجود شمار زیادي از تحقیقات در زمینه مکانیزمعلی

تحقیقات تجربی پیشین، در . طلبانه فراهم شده استخصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشاي داو
 .استها تا حدودي محدود بوده و نتایج متضادي را در پی داشته خصوص رابطه بین این مکانیزم

کمبود چشمگیر کارهاي علمی انجام شده در این زمینه، ضرورت انجام تحقیق تجربی درخصوص 
با اینکه در برخی از . کندشرکتی را تایید می رابطه بین سطح افشاي اختیاري و متغیرهاي حاکمیت

مطالعات اخیر نقش اعضاي مستقل هیات مدیره را به عنوان عامل کاهنده تضاد منافع بین سهامداران 
با این حال، در این شرایط، عملکرد سهامداران . عمده و سهامداران اقلیت مورد تایید قرار گرفته است

، چرا که ریسک تبانی بین آنها و اعضاي غیرموظف هیات مدیره نیز باشدعمده، داراي اثر دومینو می
هاي کنترل را فراهم نمایند وجود دارد و لذا ممکن است بطور بالقوه زمینه تضعیف ایفاي نقش مکانیزم

  ).1388پارچینی، (
کوشند مشکالت هاي کنترل میاعضاي غیرموظف هیات مدیره و افشاي اختیاري به عنوان مکانیزم

ها به منظور کسب این مکانیزم. ایندگی ناشی از تفکیک بین مالکیت و مدیریت را کاهش دهندنم
اعضاي غیرموظف هیات . شوندراستا بودن عمل مدیریت با منافع مالکان بکار گرفته میاطمینان از هم

منظور  باشند، چرا که توسط سهامداران بههاي کنترل داخلی میترین مکانیزممدیره یکی از اساسی
رود که به عنوان ناظر بنابراین، انتظار می. شوندگیري و به نمایندگی از طرف آنها تعیین میتصمیم

هرچند اثربخشی اعضاي مستقل هیات مدیره زمانی که جزو . رفتار مدیران از طرف مالکان موثر باشند
اغلب در هیات مدیره  از سوي دیگر، مدیران ارشد. تواند محدود شودمدیران شرکت نیز باشند، می
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گیري و داراي آگاهی کامل در زمینه که داراي اطالعات ارزشمندي براي تصمیم باشند، چراعضو می
) موظف(بیان شده، گستردگی مدیران ارشد  1چنانکه توسط فاما و جنسن. هاي شرکت هستندفعالیت

  .دددر هیات مدیره ممکن است منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران گر
-ها، هیات مدیره شامل اعضایی است که همزمان به عنوان مدیر و سهامدار میدر برخی شرکت

چنین مواردي ریسک انتقال ثروت از مالکان به مدیران کاهش یافته، اما امکان افزایش  در. باشند
) ضوع(به سهامداران اکثریت ) غیرعضو(ریسک جدید، یعنی ریسک انتقال ثروت از سهامداران اقلیت 

ها، هیات مدیره براي کاهش این ریسک. وجود دارد) یا استفاده از اطالعات نهانی(با کنترل بیشتر 
اي بوده و با هیچکدام از مدیران موظف و باشد، که افراد حرفهمعموالً شامل تعدادي اعضاي مستقل می

ه مهارت عالی و تخصص، محیط تجاري یا مالکان وابسته به شرکت، ارتباط ندارند، بلکه تنها به واسط
اي در تضمین قانونی بودن امور و رود حاکمیت شرکتی داراي نقش ویژهانتظار می .شوندحمایت می

رو ریسک تبانی توسط مدیران ارشد و محدود کردن مشکالت نمایندگی داشته باشد، از این
وظف هیات مدیره وجود اعضاي غیرم«تحقیقات تجربی، تئوري . یابدسهامداران کنترلی کاهش می

. کنندرا حمایت می» دهدهاي مالی را کاهش میاحتمال وقوع تحریف در صورت) مدیران مستقل(
با توجه به مطالب فوق در این . هاي نمایندگی موثر استهمچنین وجود اعضاي فوق در کاهش هزینه

 هايشرکت رد اختیاري افشاي و حسابرسی کمیته شرکتی، حاکمیت بین رابطه تحقیق به بررسی
  .تهران پرداخته شده است بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

  
  پیشینه پژوهش

) به عنوان متغیر مستقل(در قطر بیانگر نبود رابطه بین سودآوري ) 2009(نتایج پژوهش حسین و همامی 
 ها شرکت تیعملیا عملکرد و افشا هاي رتبه بین رابطه) 2011( جیو پژوهشی در .با افشاي داوطلبانه است

با معیارهاي عملکرد ) به عنوان متغیر مستقل(هاي افشا  رتبه بین مثبت رابطه بیانگر نتایج. کرد بررسی را
  .بود) تحقیق و توسعه، رشد فروش و حاشیه سود خالص(عملیاتی 

هاي افشاي داوطلبانه و غیر هاي افشاي داوطلبانه و تفاوتانگیزه) 2012(یاتریدیس و آلکساکیس 
شرکت یونانی براي  171ي این پژوهش شامل نمونه. طلبانه را در بازار بورس آتن بررسی کردندداو

                                                             
1. Fama & Jenson 
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هاي پژوهش نشان داد که افشاي داوطلبانه داللت بر سود و یافته. بود 2009تا  2006ي چهار ساله دوره
هاي  ق یافتههمچنین بر طب. مربوط به شرکت است "اخبار خوب"ي ها و نشان دهنده رشد باالتر شرکت

  .این پژوهش، افشاي داوطلبانه با مدیریت سود رابطه منفی دارد
به بررسی کیفیت افشاي داوطلبانه، عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار سهام ) 2013(اگستر و وانگر 

عملکرد عملیاتی براساس سه معیار حاشیه سود خالص، نسبت سود به حقوق صاحبان سهام و . پرداختند
دهنده رابطه مثبت بین  نشان 2007تا  1999هاي  نتایج براساس سال. گیري شده است اندازه رشد فروش

) 2013(اویار و همکاران  .با افشاي داوطلبانه است) به عنوان متغیر مستقل(معیارهاي عملکرد عملیاتی 
نتایج . ندها در بورس ترکیه پرداخت هاي شرکت و سطح افشاي داوطلبانه شرکت به بررسی رابطه ویژگی

بیانگر آن بود که بین اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، اعضاي مستقل هیئت مدیره و مالکیت 
همچنین بین معیار سودآوري و . رابطه مثبت وجود دارد) متغیر وابسته(شرکتی با سطح افشاي داوطلبانه 

  .داندازه هیئت مدیره با سطح افشاي داوطلبانه رابطه معناداري مشاهده نش
تحقیقی با عنوان حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی و افشاي اختیاري ) 2013(الگرینی و گریکو 

ها با استفاده شرکت و  تجزیه و تحلیل داده 177تعداد نمونه تحقیق . هاي ایتالیا انجام دادنددر شرکت
د متغیرهاي اندازه  هیات نتایج تحقیق نشان داد، نتایج تحقیق نشان دا. هاي پانل انجام شداز تکنیک داده

مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقالل کمیته حسابرسی و تعداد جلسات اعضاي کمیته حسابرسی 
  . با افشاي اختیاري رابطه معناداري داشتند

هاي  به بررسی تأثیر افشاي اطالعات بر نقدشوندگی سهام شرکت) 1388(محمدي فخاري و فالح
لیستی در این پژوهش، میزان افشا از طریق چک. راق بهادار تهران پرداختندپذیرفته شده در بورس او

گیري شده که برمبناي افشاي اختیاري و استانداردهاي الزامی سازمان حسابرسی تنظیم گردیده، اندازه
داري حاکی از آن است که ارتباط معکوس و معنا 1386شرکت در سال  112هاي بررسی یافته. است

به ) 1389(پور و همکاران مهدوي .اطالعات و شاخص نقدشوندگی سهام وجود دارد بین افشاي
هاي پذیرفته شده  سایت شرکتعوامل مؤثر بر افشاي اطالعات مالی از طریق اینترنت در وب"بررسی 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  100هاي بررسی  یافته. پرداختند "در بورس اوراق بهادار تهران
با اندازه، ) متغیر وابسته(تهران حاکی از آن است که بین افشاي اطالعات مالی از طریق اینترنت بهادار 

با این وجود ارتباطی بین افشاي اطالعات مالی از طریق . اهرم و نوع صنعت رابطه معناداري وجود دارد
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انه را بر مربوط تأثیر افشاي داوطلب) 1391(پور و محرومی خدامی .اینترنت و سودآوري مشاهده نشد
هاي پذیرفته شده در بورس  جامعه مورد بررسی شامل کلیه شرکت. بودن سود هر سهم بررسی کردند

نتایج بیانگر . باشد می 1389تا پایان سال  1386اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتداي سال 
با توجه به پیشینه و مبانی  .ر سهم نداردآن بود که افشاي داوطلبانه اثر معناداري بر مربوط بودن سود ه

ها  تواند بر عملکرد مالی شرکت نظري مطرح شده در بخش مقدمه پژوهش، افشاي داوطلبانه می
هاي بورس  پژوهش حاضر به بررسی رابطه افشاي داوطلبانه بر عملکرد مالی شرکت. اثرگذار باشد

ارتباط بین افشاي  تحقیقی با عنوان بررسی) 1393(ستایش و دیگران  .پردازد اوراق بهادار تهران می
نتایج براساس . انجام دادند هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داوطلبانه و عملکرد شرکت

معناداري بین افشاي داوطلبانه با  رابطه که دهد می نشان 1390 تا 1381 زمانی دوره در شرکت  80
ان سهام وجود ندارد؛ اما رابطه مثبت معناداري بین افشاي داوطلبانه ها و بازده حقوق صاحب بازده دارایی

ها به عنوان معیار جامع عملکرد  و نمرات کارایی محاسبه شده به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده
 .است

  
  پژوهشهاي فرضیه

 .و افشاي اختیاري رابطه معناداري وجود دارد هیات مدیرهبین استقالل : فرضیه اول
  .بین اندازه هیات مدیره و افشاي اختیاري رابطه معناداري وجود دارد: دومفرضیه 

  .بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و افشاي اختیاري رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه سوم
  .بین استقالل رییس هیات مدیره و افشاي اختیاري رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه چهارم

  .کمیته حسابرسی و افشاي اختیاري رابطه معناداري وجود دارد ضايتعداد اعبین : فرضیه پنجم
  .و افشاي اختیاري رابطه معناداري وجود دارد استقالل کمیته حسابرسیبین : فرضیه ششم

  
 شناسی پژوهشروش

متعلق به  هاي پژوهشعلت که داده بدانو  داشتهکاربردي هدف جنبه  ازلحاظحاضر  پژوهش
پس رویدادي و نیمه  تحقیقات شده است، در گروه يدخالت محقق گردآور بدوني گذشته و ها دوره

از نوع ي مستقل و وابسته روابط بین متغیرها وتحلیل یهبا توجه به تجز. شود یمي بند تجربی طبقه
اي استفاده هاي موردنظر، از روش کتابخانهدر این پژوهش براي گردآوري داده. باشدهمبستگی می

آوري گردید و اي، مبانی نظري پژوهش از کتب و مجالت تخصصی جمعابخانهدر بخش کت. گردید
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هاي توضیحی هاي مالی، یادداشتهاي منتخب با مراجعه به صورتهاي موردنظر شرکتسپس داده
و  پانلهاي روش رگرسیون داده ،هاها و آزمون فرضیهداده وتحلیل یهمنظور تجز به. گردیداستخراج 

براي یک  1394تا  1391قلمرو زمانی این پژوهش سال . قرار گرفت مورداستفاده Eviews7ر افزا نرم
  .  باشدهاي بورس اوراق بهادار تهران میشرکتکلیه جامعه آماري تحقیق . است ساله 4دوره 

  
  هاي پژوهشمتغیرها و مدل

DSCOREi,t= α0+β1INDi,t+ β2BoardSizei,t+ β3DUALi,t+ β4LEADi,t+  
                     β5BoardCommitteei,t + β6IndCommitteei,t+β7Sizei,t+  
                     β8LEVi,t+ β9ROAi,t+ β10OWNi,t+ €i,t 

  
  )DSCORE(افشاي اختیاري 

پور و همکاران استفاده شد، لیست بوتوسان که توسط کاشانیگیري افشاي اختیاري از چکبراي اندازه
 71هاي گیري بدین صورت است که پس از مشخص شدن شاخصاندازهاستفاده خواهد شد، نحوه 

گانه زیر براي هر شرکت در هر سال از میانگین نمره کسب شده هر شرکت در هر سال به عنوا ن معیار 
  . افشاي اختیاري استفاده خواهد شد

 اقدامات اتژي،استر کلی بیان ها،طرح یا اهداف بیان ها، فعالیت از ايخالصه: اطالعاتی ي پیشینه
 سالهاي در یابیدست براي شده ریزيبرنامه اقدامات اهداف، به یابیدست براي سال طی در شده انجام
 رقابت تاثیر جاري، سودهاي بر رقابت تاثیر رقابتی، محیط اهداف، به دستیابی براي زمانی يبرنامه آتی،

 يویژه هايمشخصه شده، ولیدت اصلی خدمات یا محصوالت شرکت، کلی توصیف آتی، سودهاي بر
  مدیریت سازمانی چارت و سازمانی ساختار کارخانجات، تشریح اصلی، بازارهاي ها،آن

هاي نقدینگی، هاي ساختار مالی، نسبتهاي سوددهی، نسبتنسبت: اي از عملکرد تاریخیخالصه
  ها، سنجش سود عملیاتی، سنجش سود خالصبینی سود هر سهم، سنجش فروشپیش

میانگین حقوق هر کارمند، میانگین سن کارکنان کلیدي، سهم از بازار : ارهاي کلیدي غیرمالیآم
محصوالت، واحدهاي فروش رفته مربوط به محصوالت، قیمت فروش هر واحد، میزان رشد در 

ها، تشریح سر مربوط به محصوالت، زمان انجام تولید، تشریح روشواحدهاي فروش رفته، فروش سربه
  اهمشتري

گذاري، تحقیق و ها، استهالك، سود عملیاتی، سرمایهها، بدهیتشریح دارایی: هااطالعات بخش
  توسعه
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ها بینی قبلی فروشي پشهاي قبلی با سودهاي واقعی، مقایسهبینیمقایسه پیش: بینیاطالعات پیش
ها، بر فروش ها، تاثیر پوشش ریسک شرکتهاي موجود بر فروشهاي واقعی، تاثیر فرصتبا فروش

بینی مخارج اي، پیشبینی مخارج سرمایهبینی گردش وجه نقد؛ پیشبینی سهم از بازار، پیشپیش
  هاي آتیبینی فروشبینی سودهاي آتی و پیشتحقیق و توسعه، پیش

ها، درآمد عملیاتی، بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، تغییر در فروش: بحث و تحلیل مدیریت
ها، سود ناخالص، سود ناخالص به عنوان کاالي فروش رفته به عنوان درصدي از فروش بهاي تمام شده

هاي دریافتی، هاي اداراي، هزینه بهره و درآمد بهره، موجودي کاال، حسابها، هزینهدرصدي از فروش
گی، هاي نقدینهاي ساختار مالی، نسبتاي، مخارج تحقیق و توسعه، سهم از بازار، نسبتمخارج سرمایه

  بینی سود هر سهمپیش
  

  متغیرهاي مستقل
IND ،تعداد مدیران غیرموظف در هیات مدیره تقسیم بر تعداد کل مدیران هیات مدیره  

  برابر است با تعداد اعضاي هیات مدیره ، )BOARD SIZE(اندازه هیات مدیره 
عدد یک و اگر مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی باشد ، )DUAL(دوگانگی وظیفه مدیرعامل 

  .گیردصورت عدد صفر میدر غیر این
اگر رییس هیات مدیره از مدیران غیرموظف باشد عدد ، )LEAD(استقالل رییس هیات مدیره 

  .گیردصورت عدد صفر مییک و در غیر این
، برابر است با لگاریتم تعداد اعضاي )BOARD COMMITTE(کمیته حسابرسی  تعداد اعضاي

  هیات مدیره
، اعضاي غیرموظف کمیته حسابرسی تقسیم بر تعداد )IndCommittee( میته حسابرسیاستقالل ک

  اعضاي کمیته حسابرسی
  

  متغیرهاي کنترل
  در پایان سال جاري هاداراییلگاریتم طبیعی مجموع ، )SIZE(اندازه شرکت 

در  هاها تقسیم بر مجموع ارزش دفتري داراییمجموع ارزش دفتري بدهی، )LEV(ها نسبت بدهی
  پایان سال

  ها در پایان سالسود خالص تقسیم بر مجموع ارزش دفتري دارایی، )ROA(سودآوري 
تقسیم بر ) درصد 5باالي (مجموع سهام در دست سهامداران عمده ، )OWN(تمرکز مالکیت 

  تعداد کل سهام شرکت
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  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
نتایج نشان . باشد رین و انحراف استاندارد متغیرها میآمار توصیفی شامل میانگین، میانه، بیشترین، کمت

. باشددرصد می 7درصد و میزان پراکندگی متغیر فوق  34دهد که مقدار میانگین افشاي اختیاري  می
درصد از اعضاي هیات مدیره داراي  75دهنده این است که حدود استقالل هیات مدیره نیز نشان

باشد که درصد می 21دوگانگی وظیفه مدیرعامل نیز مقدار . شندبااستقالل و از اعضاي غیرموظف می
درصد از  40همچنین حدود . یک پنجم از کل نمونه مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی هستند

استقالل رییس هیات مدیره نیز نشان . باشنداعضاي کمیته حسابرسی نیز غیرموظف و داراي استقالل می
  . وساي هیات مدیره نیز غیرموظف و داراي استقالل هستنددرصد از ر 60دهد که حدود می

  آمار توصیفی متغیرها. 1جدول 
 شرح میانگین میانه بیشترین کمترین انحراف استاندارد

 افشاي اختیاري  /.34 /.33 /.56 /.11 /.07

 استقالل هیات مدیره  /.75  /.70  1  0  /.164

  عضاي هیات مدیرهلگاریتم تعداد ا  635/2  621/2  945/2  320/2  /.045
 دوگانگی وظیفه مدیرعامل  /.214  1  1  0  /.095

 استقالل رییس هیات مدیره  /.621  1  1  0  /.061

 لگاریتم اعضاي کمیته حسابرسی  11/1  09/1  61/1  09/1  /.07

 استقالل کمیته حسابرسی  /.39  /.33  1  0  /.19

 اندازه شرکت  06/14  63/13  53/18  53/10  68/1

  هانسبت بدهی  /.57  /.59  49/1  /.06  /.26
  سودآوري  /.112  /.109 /.451  - /.124  /.165
 تمرکز مالکیت  /.72  /.75  /.98  /.14  /.24

  
  لیمر Fآزمون 

. گرددهاي پانل انجام میها بین اثرات تلفیقی و اثرات دادههلیمر به منظور انتخاب نوع داد Fآزمون 
درصد، در مدل پژوهش فرض صفر آزمون رد  95 شود، در سطح اطمیناندیده می) 2(نتایج در جدول 

هاي در نتیجه بحث انتخاب از بین مدل. هاي پانل استفاده نمودشده است، بنابراین باید از روش داده
  .شودآید که براي این منظور از آزمون هاسمن استفاده میاثرات ثابت و تصادفی پیش می

  )Panel(یا تلفیقی ) Pooling(وش ترکیبی براي انتخاب ر) لیمر( Fنتایج آزمون .  2جدول 
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 نتیجه آزمون p-value درجه آزادي آماره )H0(فرضیه صفر  شرح

 آزمون لیمر

دار اثرات خاص شرکت معنی
  نیستند

 )مناسب است Poolingروش (
86/11 69 000./ 

H0 شودرد می  
هاي پانل روش داده(

 )شودانتخاب می

  
  آزمون هاسمن 

نتایج جدول، . شودل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده میبراي انتخاب بین مد
  .بیانگر آن است که در مدل پژوهش باید از روش اثرات ثابت استفاده نمود

  
 نتایج آزمون هاسمن براي انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی. 3جدول 

 نتیجه آزمون p-value درجه آزادي کاي دو  آماره )H0(ي صفر  فرضیه شرح

 آزمون هاسمن
روش اثرات تصادفی 

 مناسب است
86/27 10 000./ 

H0 روش اثرات (شود رد می
 )ثابت مناسب است

  
  آزمون ناهمسانی واریانس

چنانچه سطح معناداري، . به منظور بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان استفاده شده است
دهد مدل تحقیق دهنده همسانی واریانس بوده و نشان میصد باشد نشاندر 5آماره آزمون بیشتر از 

دهنده نتایج آزمون ناهمسانی واریانس نشان. باشدها میداراي کارایی الزم براي آزمون فرضیه
  .استفاده شود GLSباشد در نتیجه در تخمین مدل باید از روش ناهمسانی واریانس مدل می

  
  واریانسآزمون ناهمسانی  .4جدول 

 شرح آماره سطح معناداري نتیجه

  آزمون ناهمسانی  829/9 /.000 همسان بودن واریانس مدل پذیرفته نمی شود
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  هاآزمون فرضیه
  :آزمون دوربین واتسون

دهد که به معنی عدم وجود  را نشان می 95/1آماره دوربین واتسون پس از برآورد ضرایب، مقدار 
ها مشاهده نتیجتاً مشکل خودهمبستگی سریالی فرضیه. باشد یهمبستگی پیاپی در جزء اخالل م

  .شود نمی
  :فیشر Fآماره 

. نمود حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل
 سطح مقادیر با توجه به .گردید استفاده F آزمون از مدل کل معناداري بررسی براي منظور بدین
 برازش رگرسیونی توان ادعا نمود که مدلمی 52/145به میزان  Fآماره  داري بدست آمده برايمعنی
  .است معنادار شده

  ): R2(ضریب تعیین 
درصد از تغییرات در متغیر  60توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

  .شودوابسته مدل توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده می
  ها   نتایج آزمون فرضیه. 5جدول 

VIF شرح ضریب آماره تی سطح معناداري 
 عرض از مبدا /.45 98/9 /.*000 - 
 استقالل هیات مدیره /.13 12/4 /.*000  008/1
  لگاریتم تعداد اعضاي هیات مدیره /.02 /.701 /.465  125/1
 دوگانگی وظیفه مدیرعامل  /.05  /.95 /.304  051/1
 استقالل رییس هیات مدیره  /.005  /.585 ./558  127/3
 لگاریتم اعضاي کمیته حسابرسی /.01 91/2 /.*003  231/2
 استقالل کمیته حسابرسی /.02 79/7 /.*000  203/1
 اندازه شرکت  -/.07  - 32/5 /.*000  636/4
  نسبت بدهی ها -/.79 - 72/12 /.*000  65/4

  سودآوري  /.019  793/2 /.*005  324/1
 تمرکز مالکیت  - /.041  - /.692 /.488 235/1

60./  Adjusted R-squared 
52/145 F-statistic 

000./ Prob(F-statistic) 
95/1 D.W 
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 5(براي کلیه متغیرهاي مستقل کمتر از  VIFمقدار ) 5(به ستون آخر جدول شماره با توجه 

(VIF< بنابراین مدل برازش شده داراي  ؛خطی وجود نداردبنابراین بین متغیرهاي مستقل هم باشد؛می
  .باشداعتبار می

  
  آزمون فرضیه اولنتیجه 

 با معنادار رابطه دهنده وجودضریب برآوردي متغیر مستقل استقالل هیات مدیره در جدول فوق نشان
 زیرا. است 0٫05 خطاي سطح هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درشرکت افشاي اختیاري در

. است آمده بدست 0٫05 از کمتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب براي شده محاسبه p-value میزان
  .و افشاي اختیاري رابطه معناداري وجود دارد هیات مدیرهبین استقالل که  گفت توانمی بنابراین

  دوم نتایج آزمون فرضیه
 معنادار رابطه دوجو عدم دهندهنشان فوق جدول در مدیره هیات اندازه مستقل متغیر برآوردي ضریب

 زیرا. است 0٫05 خطاي سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هايشرکت در اختیاري افشاي با
. است آمده بدست 0٫05 از بیشتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب براي شده محاسبه p-value میزان

  .ندارد وجود معناداري رابطه اختیاري افشاي و مدیره هیات اندازه بین که گفت توانمی بنابراین
  سوم نتایج آزمون فرضیه

 رابطه وجود عدم دهندهنشان فوق جدول در مدیرعامل وظیفه دوگانگی مستقل متغیر برآوردي ضریب
. است 0٫05 خطاي سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هايشرکت در اختیاري افشاي با معنادار

 آمده بدست 0٫05 از بیشتر تحقیق، مستقل متغیر این یبضر براي شده محاسبه p-value میزان زیرا
 معناداري رابطه اختیاري افشاي و مدیرعامل وظیفه دوگانگی بین که گفت توانمی بنابراین. است

  .ندارد وجود
  چهارم نتایج آزمون فرضیه

 بطهرا وجود عدم دهندهنشان فوق جدول در مدیره هیات رییس استقالل مستقل متغیر برآوردي ضریب
. است 0٫05 خطاي سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هايشرکت در اختیاري افشاي با معنادار

 آمده بدست 0٫05 از بیشتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب براي شده محاسبه p-value میزان زیرا
 معناداري طهراب اختیاري افشاي و مدیره هیات رییس استقالل بین که گفت توانمی بنابراین. است

  .ندارد وجود



  
  1395ماه دي  سی و یک،شماره                                                 هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١۶١ 
 

  پنجم نتایج آزمون فرضیه
 با معنادار رابطه وجود دهندهنشان فوق جدول در حسابرسی کمیته اندازه مستقل متغیر برآوردي ضریب
 زیرا. است 0٫05 خطاي سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هايشرکت در اختیاري افشاي
. است آمده بدست 0٫05 از کمتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب براي شده محاسبه p-value میزان

  .دارد وجود معناداري رابطه اختیاري افشاي و حسابرسی کمیته اندازه بین که گفت توانمی بنابراین
  ششم نتایج آزمون فرضیه

 معنادار رابطه وجود دهندهنشان فوق جدول در حسابرسی کمیته استقالل مستقل متغیر برآوردي ضریب
 زیرا. است 0٫05 خطاي سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هايشرکت در اختیاري افشاي با

. است آمده بدست 0٫05 از کمتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب براي شده محاسبه p-value میزان
  .اردد وجود معناداري رابطه اختیاري افشاي و حسابرسی کمیته استقالل بین که گفت توانمی بنابراین

  
  گیري و بحث نتیجه

- شرکت در اختیاري افشاي و حسابرسی کمیته شرکتی، حاکمیت بین رابطه در این تحقیق به بررسی

نتایج نشان داد متغیرهاي استقالل هیات . تهران پرداخته شد بهادار اوراق بروس در شده پذیرفته هاي
در . فشاي اختیاري رابطه معناداري داشتندمدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقالل کمیته حسابرسی با ا

ها اعم از گیري در سازمانتوان بیان داشت هیات مدیره باالترین مرجع تصمیماین خصوص می
انتخاب و عزل باالترین مقام اجرایی سازمان و همچنین تصویب بسیاري از . کوچک و بزرگ است

از آنجا که مسئولیت . شودها انجام مینهاي مهم سازمان و نظارت بر اجراي آن به وسیله آتصمیم
رود وظیفه نظارت بر مدیریت به اعضاي هیات مدیره داراي ارتباط نزدیکی با مدیرعامل است انتظار می

ي اعضاي غیرموظف هیات مدیره قرار گیرد، بنابراین اعضاي غیرموظف هیات طور عمده برعهده
حت فشار قرار دادن مدیر به افشاي داوطلبانه و ها به عنوان یک سازوکار کنترل با تمدیره شرکت

. کنندو سهامداران نقش مهمی را ایفا می ناختیاري اطالعات در جهت حل مشکل نمایندگی بین مدیرا
با توجه به نتایج به دست آمده . مطابقت دارد) 2013(نتایج به دست آمده با نتایج الگرینی و گریکو 

شرکت به مقوله افشاي اختیاري توجه نماید تا  يهابنديرتبه سازمان بورس درگردد، پیشنهاد می
نگري گزارش هیات  که بسیاري از سهامداران از گذشته چرا بعنوان محرکی براي افشاي بیشتر باشد

- نامهتدوین آیین، مند هستند و افزایش تعداد مدیران غیرموظف نیز حالل مشکل خواهد بودمدیره گله
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ي هاها شرکت بخصوص شرکتعضو غیرموظف مستقل در هیات مدیره اي براي حضور حداقل یک
ها تهران، همچنین الزام به ایجاد کمیته حسابرسی در شرکت سهامی عام حاضر در بورس اوراق بهادار

و حضور اعضاي غیرموظف در کمیته حسابرسی، همچنین به محققین در انجام تحقیقات آتی پیشنهاد 
ن متغیرهاي مبتنی بر مالکیت و افشاي اختیاري پرداخته شده و همچنین به شود، به بررسی رابطه بیمی

  .بررسی اثر ساختار سرمایه بر افشاي اختیاري پرداخته گردد
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