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 مقدمه
 یمـال  يبازارها منجر به اهمیت بیش از پیش اقتصاد شرفتیپ و يساز یخصوص گسترش

مشارکت هرچه بیشتر اشخاص در بازار بستگی به گسترش بازارهـاي مـالی دارد   . شده است
از طرف دیگر کارایی بازارهاي مالی نیز تحت تاثیر چگونگی توزیع اطالعـات بـین فعـاالن    

توان گفت میزان مشارکت اشـخاص در بـازار متـاثر از نحـوه      بازار است به عبارت دیگر می
 هـا  شـرکت  رانیمـد  نکهیا به توجه با ).2001 همکاران، و هو(توزیع اطالعات بین آنها است 

 نظـر  در بـا  آنهـا  از یبرخـ  هسـتند،  ها شرکت یآت عملکرد با رابطه در شتریب اطالعات يدارا
 نیـ ا در. کنند یم اطالعات داوطلبانه افشا به اقدام اطالعات، افشا بالقوه منافع و نهیهز گرفتن
 نقـش توانـد   به کار گرفته شده توسط نظام راهبري شرکت، مـی  اطالعات افشا راهبرد راستا،

 و کنـد  ءفـا یا یخـارج  گـذاران  هیسـرما  و رانیمد نیب اطالعات تقارن عدم کاهش در یمهم
 نـه یهز کـاهش  و سهام ینقدشوندگ بهبود به منجر و برده باال را گذاران هیسرما اعتماد سطح
 ؛1995 همکـاران،  و کیـ م ؛1991 ا،یـ ورکچ و امونـد ید( شـود  و افزایش سودآوري هیسرما

  ).2007 س،یبونت و ستندالیکر
 اطالعـات  مناسـب  شـفافیت  و افشـاء  مسـئولیت  ایفاي از اطمینان حصول از طرفی براي

 آیـد. اعمـال   عمـل  بـه  کافی مراقبت و نظارت باید نفعان، ذي مقابل در اقتصادي هاي بنگاه
نظـام  «مناسب از جمله سـازوکار   سازوکارهاي وجود مستلزم زمینه این در مراقبت و نظارت
 کسانی چه توسط و چگونه ها کند که شرکت می است. این سازوکار تعیین »شرکتی راهبري

 نفعـان  ذي بـه  شـرکت  اطالعـات  مناسـب  انتشـار  و پاسـخگویی  مناسـب  روند و شده اداره
 شـفافیت  توان گفت که نظام راهبري شـرکتی خـوب، موجـب    باشد. بنابراین می باید چگونه

 ).2003 گردد (بوشمن وهمکاران، می تهیه آن مدیران سوي از که شود اطالعاتی می
 توزیـع  بـراي  روشـی  عنـوان  بـه  عمـومی  مالکیت گسترش رسد می نظر به ایران کشور در
 در رود مـی  انتظـار  لـذا . اسـت  گرفتـه  قـرار  نظـر  مد اقتصادي هاي سیاست در ثروت تر عادالنه
 آن مـدیریت  در کـه  باشند بزرگی سهامی هاي شرکت سهامدار مردم از زیادي درصد آینده،

 از حمایـت  بـراي  مناسـبی  تمهیدات بهادار اوراق بازار قانون در چه اگر. ندارند چندانی نقش
 و سـرمایه  بـازار  سـالمت  ارتقـاء  براي تالش وجود این با. است شده اندیشیده گذاران سرمایه

 نظـام  اسـتقرار  مسـتلزم  تخلفـات،  کـاهش  و پیشـگیري  گـذاران،  سـرمایه  اعتماد حفظ و جلب
بنـابراین سـازوکارهاي نظـام راهبـري      .باشد می بهادار اوراق بورس در خوب شرکتی راهبري
شـود   مـی  مطلـوب  داوطلبانـه اطالعـات   افشاهاي  ها و مولفه شاخص  که منجر به تعیین شرکتی

لی و در نهایــت توســعه نقــش مهمــی در انتقــال اطالعــات، گســترش بازارهــاي مــا توانــد مــی
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بین وضـعیت موجـود و موردانتظـار     با توجه به اینکه ممکن است. داشته باشداقتصادي کشور 
هـاي   و نظـام راهبـري شـرکتی در شـرکت     داوطلبانـه اطالعـات   افشـا هـاي   ها و مولفه شاخص

در ایـن   ،پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران تفـاوت معنـاداري وجـود داشـته باشـد        
 وضـع  بین شکاف تجزیه و تحلیلو  داوطلبانه اطالعات افشاهاي  شناسایی شاخصپژوهش به 

نظـران حـوزه    شرکتی از دیدگاه صـاحب  راهبري ها و نظام انتظار این شاخص مورد و موجود
 شود. حسابداري و مالی پرداخته می

 
 و پیشینه مبانی نظري

 و کسـب  دنیـاي  در تکـوین  درحـال  و توجـه  مورد مفهومی شرکتی راهبري واژه امروزه
 در شـرکتی  دارد، با این وجود راهبري وجود شرکتی راهبري از تعاریف متنوعی. است کار

 در را جامعـه  منـابع  تخصیص بهینه کالن، سطح در و شرکت اهداف به دستیابی خرد، سطح
 توانــد مـی  مناسـب  شـرکتی  حاکمیـت  نظــام فـارغ از تعـاریف گونـاگون، وجـود     .دارد نظـر 

 و کنـد  کمـک  گذاري سرمایه ها به آن تشویق و گذاران سرمایه اعتماد جلب در را ها شرکت
 شـرکت  ارزش افـزایش  و مـالی  عملکـرد  بهبـود  باعـث  شـرکت  در سطح اصول این اجراي

 ).2006 همکاران، و (بلک شود می
 نیبـ  متضـاد  اهـداف  وجـود  و تیریمـد  از تیـ مالک مقولـه  کیـ تفک توجه به بااز طرفی 

 شـفافیت  و افشـاء  مسـئولیت  ایفـاي  از اطمینان حصول برايو همچنین  کارگزار و ندهینما
ذینفـع، وجـود سـازوکارهاي     افـراد  و عموم مقابل در اقتصادي هاي بنگاه اطالعات مناسب

 اسـت  مختلفـی  هـاي  فعالیـت  شامل یشرکت يراهبرراهبري شرکتی مطلوب، ضروري است. 
 هـاي  سیاسـت  کـه  گفـت  تـوان  یمـ  نیبنابرا دهد کاهش را نمایندگی هاي هزینه تواند می که

 آن حـاکمیتی  هـاي  سیستم و شرکت مالکیتی ساختار ازمتاثر  مدیران اطالعات توسط افشاي
 یشـرکت  يراهبـر  کـه  دهـد  مـی  نشـان  شـده  انجام مطالعات). 2009 همکاران، و کیب( است
 هیات مستقل اعضاي که نحوي به. است داشته عموم به داوطلبانه افشاي بهبود با مثبتی رابطه
 همـه  منـافع  آوردن فراهم جهت به مدیران کنترل و نظارت اعمال براي بیشتري تمایل مدیره

 )).2005( وافاس و کارامانو و) 2005(دیگران و اجینکیا( دارند سهامداران
هـاي راهبـري شـرکتی     دهـد کـه در هـر کشـور سیسـتم      شان مـی انجام شده نهاي  بررسی

بخـش   به فردي وجود دارد. براي استقرار سیستم راهبري شرکتی مطلوب و رضـایت  منحصر
 ):2001اُ،  حداقل باید چهار اقدام زیر انجام شود (مونکس و مین

 تغییر قوانین مربوط به شرکت و اوراق بهادار .1
 تقویت یا ایجاد شرایط پذیرش و الزامات افشاء براي بورس و اوراق بهادار .2
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 استقالل و شایستگی مقامات قضاییافزایش  .3
دار براي توازن بین ادعاهـاي رقیـب کـه از سـوي مـدیران،       برقراري رژیم صالحیت .4

 شود. سهامداران و اعتباردهندگان مطرح می
باشـد   نظران برخـوردار مـی   هایی که از پذیرش بیشتري نزد صاحب یکی از بهترین تالش

اســت (فــرانکس و  ســازمانی و بــرون ســازمانیهــاي درون  بنــدي معــروف بــه سیســتم طبقــه
به عبارتی عناصر نظام راهبري شرکتی مطلوب از طریق سازوکارهاي داخلی و ). 1994مایر،

 اند: شده ارائهخارجی قابل اعمال است. این سازوکارها به اختصار در زیر
 سازوکارهاي برون سازمانی .الف
 قوانین نظارتی مناسبنظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار   •
 نظارت حقوقی: برقراري نظام حقوقی مناسب  •
 کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن  •
هـایی از قبیـل خریـد     نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت  •

 سهام کنترلی
 گذاري نهادي رمایهگذاران نهادي: تشویق و گسترش س نقش سرمایه  •
نقش سهامدارن اقلیت: احترام بـه حقـوق سـهامداران اقلیـت و مجـاز بـودن نظـارت          •

 اقلیت بر فعالیت شرکت
 الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش نظارتی آن  •
 بندي بندي: ایجاد تسهیالت براي فعالیت موسسات رتبه هاي موسسات رتبه فعالیت  •

 رون سازمانیسازوکارهاي د .ب
 مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف هیئت  •
افزارهـاي   ها بـین مـدیریت اجرایـی و اسـتقرار نـرم      مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت  •

 مناسب
هاي هیئت مدیره از مـدیران مسـتقل و غیراجرایـی     مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته  •

 ، حقوق و ...)(شامل کمیته حسابرسی
هـاي داخلـی مناسـب (مـالی،      کنترل هاي داخلی: طراحی، تـدوین و اسـتقرار کنتـرل     •

 حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و ...)
 اي و اخالق سازمانی اخالق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه  •

هـاي   عالیـت هر یـک از سـازوکارهاي درون سـازمانی و بـرون سـازمانی، بـر فرآینـد و ف       
هـاي   شرکت نظارت دارند و موجب ارتقاي مسئولیت پاسخگویی و دستیابی به سـایر هـدف  
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 ارائـه  هـاي  تئوري مهمترین ادامه در ).24نژاد، شوند (شمسی شرکتی شرکتی می نظام راهبري
 شده است. ارائهپژوهش موضوع خصوص در شده

هـا  عملیـات روزانـه شـرکت   طـور فعـال درگیـر    که مدیران، برخالف مالکان، بـه  از آنجا
گذاران خارجی، اطالعـات بهتـري   هستند، معموالً در مورد عملیات شرکت نسبت به سرمایه

گذاران به نسبت، اطالعات کمتري در دست دارند و همینطور که سرمایهدلیل  دارند. به این
کمتـر از  گذاري خوب را هاي سرمایهکمبود اطالعات، فرصت اطمینان ناشی از به دلیل عدم

زننـد. بنـابراین، هنگـامی کـه عـدم تقـارن اطالعـاتی وجـود دارد،         ارزش واقعی تخمین مـی 
گذاران بازار سرمایه، براي تحمل ریسک اطالعات، خواستار بهـره بـاالتري خواهنـد    سرمایه

هـاي  بود. در نتیجه، به منظور کاهش مشکل عدم تقارن اطالعات و بـه دسـت آوردن قیمـت   
داوطلبانـه اطالعـات شـرکت بـه      افشـا گذاري، مدیران باید هاي سرمایهتعادالنه براي فرص

 افشـا ي فراهم کـردن  وسیلهبه گذاران و اعتباردهندگان را مد نظر قرار دهند. بنابراین،سرمایه
توانند مشکل عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهند کـه ایـن نیـز باعـث     داوطلبانه، مدیران می

 ).2001(هیلی و پالپو، شود ی خارجی شرکت میهاي تأمین مالکاهش هزینه
هاي با عملکـرد بهتـر یـا بـا کیفیـت      کند که شرکتدهی بیان می تئوري عالمتدر ادامه 

هایی به بازار از طریق افشا داوطلبانه، خود را از دیگر ارسال عالمت وسیلهخواهند بهباال، می
متمـایز سـازند. بـا توجـه بـه ایـن مطالـب،        هاي با عملکرد ضعیف یا با کیفیت پـایین  شرکت

فرسـتد کـه در نتیجـه    هایی را به بخـش دیگـر مـی   بخشی که اطالعات بیشتري دارد، عالمت
بینـی  دهـی پـیش  عالمت تئوريبه عبارت دیگر، . شودتقارن اطالعاتی میباعث کاهش عدم

اطالعات بـا   شاافهاي با وضعیت مطلوب به احتمال زیاد تمایل بیشتري به کند که شرکتمی
 ).1979کیفیت باال دارند (روس، 

ي تغییـر  وسـیله تواننـد بـه  هـا نمـی  کـه مـدیران شـرکت    معتقدند) 2006دیگان و آنرمن (
طلبانه، به دسـتکاري قیمـت اوراق بهـادار    هاي حسابداري در راستاي رفتارهاي فرصت روش

که قیمت اوراق بهادار  کنندچنین استدالل می ي مالی کالسیک مطابق نظریه هابپردازند. آن
در روش  يهـا اسـت. اگـر تغییـر    هاي نقدي مورد انتظار آینده آنبرابر با ارزش فعلی جریان

العملی بـه ایـن   حسابداري، باعث تغییر در جریانات نقدي نشود، بنابراین بازار سرمایه عکس
د که بازارهاي سـرمایه  بر این بو اعتقاد 1970ي که در اواسط دهه با این دهد.تغییر نشان نمی

ي هاي اخیر نشان داده شده است کـه مـدیران بـا اسـتفاده از پدیـده      کارا هستند ولی در سال
هاي حسابداري و بسیاري از موارد تقلب شناخته شده، موفق به گمراه مدیریت سود و روش

گـذاران را  مایهتواند دید سر داوطلبانه می افشا سازوکاراند. بنابراین، کردن بازار سرمایه شده
به آینده شرکت و نیز انتظارات آنان نسبت به دریافت وجوه آتی از شرکت، گسـترش دهـد   

هـاي  ي نظـارتی، موجبـات آگـاهی ذینفعـان شـرکت از فعالیـت      عنـوان یـک وسـیله   و نیز به
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ها کاهش شکاف اطالعاتی بین شـرکت و بـازار و بنـابراین    این همه مدیریت باشد که نتیجه
 طلبانه مدیران خواهد بود.ی بازار در برابر رفتارهاي فرصتعدم گمراه

گـذار، مسـئله نماینـدگی مطـرح     سـرمایه  و با توجه به تضاد منافع در رابطه مدیردر ادامه 
گـذاري  هـاي سـرمایه  هـاي خـود را صـرف فرصـت    گذاران پول شود. از آنجا که سرمایهمی
 ایجـاد یت آن ندارند؛ این مسئله باعـث  اي براي مشارکت فعال در مدیرکنند و هیچ نقشه می

ي نادرســت از انگیــزه بــراي مــدیران بــه انجــام تصــمیمات خودمحــور و در نتیجــه اســتفاده 
گذاران را قادر خواهد کـرد  داوطلبانه بیشتر، سرمایه افشا. شود گذاران میهاي سرمایه سرمایه

ي وسـیله  بالقوه از منابع، بههاي  استفاده تا قضاوت بهتري در مورد شرکت داشته باشند و سوء
) بیـان  2006ها را بهتـر شناسـایی کننـد. از طرفـی دیگـر، دیگـان و آنـرمن (       مدیران شرکت

هایی براي فراهم کردن اطالعـات بـراي نشـان دادن    مدیران (نمایندگان) انگیزه"کردند که: 
الکـان)  کننـد کـه باعـث زیـان سـهامداران (م     ها به روشی عمـل نمـی  این قضیه دارند که آن

 افشـا وسیله مـدیران،  استفاده از منابع شرکت بهدر نتیجه، به دلیل کاهش ریسک سوء "شود.
تواند مشکل نمایندگی را تا حد زیادي حل کند و باعث کاهش هزینه سـرمایه  داوطلبانه می

 ها شود.شرکت
 بـازده  خصوص در گذارهیسرما نانیاطم عدم ر،یمد يسو از اطالعات داوطلبانه يافشا با
 دایپ کاهش گر،ید طرف از شرکت هیسرما نیتام نهیهز و طرف کی از شرکت انتظار  مورد

 نیـ ا از ریمـد  و ابـد ی یمـ  شیافـزا  شـرکت  در يگـذار  هیسـرما  زانیم جه،ینت در. کرد خواهد
 نیتـام  دنبال به که ییها شرکت نیبنابرا. کند یم نیتام را شرکت ازین مورد یمال منابع ق،یطر
 يبـرا  محرمانـه  اطالعـات  ارائـه نهیهز از شـتر یب اطالعـات  افشا منافع اگر هستند، یرونیب یمال

ــا ــالقوه يرقب ــد، ب ــه باش ــدل ب ــزا لی ــاه شیاف ــت و یآگ ــاث تح ــرار ریت ــاب دادن ق ــا انتخ  يه
 ،)2003 انـگ،  و کنـت ( کننـد  یمـ  اطالعـات  داوطلبانـه  افشا به اقدام بالقوه، گذاران هیسرما

 )). 2008 زگال، و نگاتیم(
هاي شرکت در راستاي انتظارات جامعـه  پذیرش دیدگاه تئوري مشرعیت، اگر فعالیتبا 

هـا بـراي   شـرکت  کنند.طور داوطلبانه عملیات خود را گزارش میها معموالً بهباشد، شرکت
ها از لحاظ اجتماعی مطلـوب اسـت، بایـد اطالعـات کـافی بـه       اینکه نشان دهند عملیات آن

حسـابداري روشـی بـراي ارائـه      هـاي  گـزارش ). 1989، رپـارک جامعه ارائه کنند (گـوتري و  
ساالنه، براي  هاي گزارشعمومی، براي مثال  افشاداوطلبانه اطالعات عملیات شرکت است. 

آورد کـه شـرکت بـراي تغییـر دیـدگاه جامعـه نسـبت بـه         وجود مـی  شرکت این امکان را به
تقاضـاي جامعـه همسـو شـود؛     رسانی کافی بکند تا عملیات شرکت بـا   عملیات خود، اطالع

 وجود آید.بدون اینکه تغییري در خود عملیات شرکت به



 73 هاي افشاي داوطلبانه ونظام راهبردي و شرکتی........ شناسایی شاخص

تـوان گفـت کـه نظـام راهبـري شـرکتی بـه دالیـل          شده ، می رائهانظري  مبانیبا توجه به 
 کننـد.  هـاي گونـاگونی اقـدام بـه افشـا داوطلبانـه اطالعـات مـی         مختلف و همچنین با انگیزه

هـاي  هـا و مولفـه  که بین وضع موجود و مورد انتظـار شـاخص   توان انتظار داشتبنابراین می
 داوطلبانه اطالعات و همجنین نظام راهبري شرکتی تفاوت معناداري وجود داشته باشد. افشا

 ارائههاي داخلی و خارجی مرتبط بـا موضـوع ایـن پژوهشـ    در ادامه مهمترین پیشیینه پژوهش
 شده است.
هـا تاثیرگـذار باشـد در     شرکت افشاتواند بر حدود  هاي نظام راهبري شرکتی می ویژگی

 افشـا هـاي حاکمیـت شـرکتی و حـدود     بـه بررسـی ارتبـاط ویژگـی     پژوهشـگران این راستا 
هـاي حاکمیـت شـرکتی    کنگ پرداختند. ویژگـی هاي پذیرفته شده در بورس هنگشرکت

مـدیره، وجـود کمیتـه    ل اعضـاي هیئـت  مورد بررسی شامل نسبت اعضاي غیرموظف بـه کـ  
حسابرسی اختیاري، وجود دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصـد اعضـاي خـانوادگی در    

طـور مثبـت و   هیئت مدیره بود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که وجود کمیته حسابرسی بـه 
ود طور معکوسـی بـه حـد   دار و نسبت اعضاي خانوادگی به کل اعضاي هیئت مدیره، بهمعنا
 ).2001 ،هو و وانگ(مرتبط است  داوطلبانه اطالعات افشا

 داوطلبانـه اطالعـات   افشـا توانـد بـر    مـی  از جملـه عـواملی اسـت کـه     ساختار مالکیت نیز
به بررسـی رابطـه بـین سـاختار     ) 2002( گري و چائوها تاثیرگذار باشد. در این راستا  شرکت

در ایـن   کنگ و سـنگاپور پرداختنـد.   هنگ هاي بورسدر  اطالعات داوطلبانه افشامالکیت و 
شرکت سـنگاپوري مـورد    62شرکت چینی و  60براي  1997هاي مالی سال راستا، گزارش

هـا چنـین   عملکـرد مـالی ایـن شـرکت     هـاي  گـزارش با تجزیه و تحلیـل   بررسی قرار گرفت.
ا، میزان هگذاران بیرونی در ساختار مالکیت شرکتسرمایه گیري شد که با بیشتر شدننتیجه
 .یابدها نیز افزایش میشرکت داوطلبانه اطالعات افشا

هـا در  شـرکت  داوطلبانـه اطالعـات   افشـا عوامل مؤثر بر به تبیین ) 2007( کومار  و بوسو
. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که عالوه بر اطالعـات مـورد نیـاز    پرداختند ایتالیا و آمریکا

شــرکت بــر مــدیریت افــراد ذینفــع، مربــوط بــودن گــذاران، عــواملی ماننــد اتکــاي  ســرمایه
را  داوطلبانـه اطالعـات   افشـا و هم کیفیـت   مقدارهاي نامشهود و پیچیدگی بازار، هم  دارایی

 .دهندتحت تأثیر قرار می
در مـورد   داوطلبانـه اطالعـات   افشـا تـأثیر حاکمیـت شـرکتی بـر      نیز )2008لی و کوي (

 2003 هـاي  سالطی شرکت غیرمالی چینی  100ل مطالعه قرار دادند. نمونه این پژوهش شام
، بیشـتر هاي با ساختار مالکیت مـدیریتی  شرکت هاي پژوهش نشان داد که یافتهبود.  2005تا 

  .هم دارند بیشتري داوطلبانه اطالعات يافشاسطح 
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 يافشـا  سـطح  و مالکیـت  سـاختار  بـین  رابطـه  بررسـی  نیـز بـه   )2011( آل عبداهللا و روف
 هـاي  شـرکت  از شـرکت  94 سـاالنه  هاي گزارش بررسی نتایج. پرداختند  داوطلبانه اطالعات

 يافشـا  میـزان  کـه  بـود  ایـن  از حاکی 2007 سال در داکا بهادار اوراق بورس در بنگالدشی
 سـاختار  بـا  و منفـی  رابطه باالتر مدیریتی مالکیت ساختار با ها شرکت در اطالعات داوطلبانه
 .دارد مثبت رابطه باالتر نهادي مالکیت

 يافشــا و راهبــري شــرکتی کیفیــت بــین رابطــه مطالعــه بــه )2012( همکــاران و لــوکمن
 سـال  در مالزیـایی  شـرکت  275 سـاالنه  هـاي  گـزارش  بررسی. پرداختند اطالعات داوطلبانه

 بیشـتري  احتمـال  بـاال  راهبري شـرکتی  کیفیت با هاي شرکت در که این بود از حاکی 2007
 .دارد وجود اطالعات داوطلبانه يافشا مبنی بر

هـاي  و تفـاوت  داوطلبانه اطالعـات  يافشاهاي )، انگیزه2012یاتریدیس و آلکساکیس (
. مورد بررسـی قـرار دادنـد   آتن  سرمایهو غیر داوطلبانه را در بازار  داوطلبانه اطالعات يافشا
داللـت بـر سـود و رشـد بـاالتر       داوطلبانـه اطالعـات   يافشـا هاي پژوهش نشان داد کـه   یافته

 مربوط به شرکت است. "اخبار خوب"ها و نشان دهنده  شرکت
 بـا  هـا  شـرکت  در داوطلبانه يافشا ماهیت بررسی به پژوهشی در) 2015( همکاران و ستا

 نتیجـه  ایـن  بـه  و پرداختنـد  دیگـر  هاي شرکت با ارتباطات کیفیت بر تمرکز با اندازه متوسط
 داوطلبانـه  يافشـا  سطح کیفیت افزایش با حسابرسی کمیته و اقلیت مالکیت میان که رسیدند
  .دارد وجود معناداري مثبت ارتباط

و کیفیـت   داوطلبانـه اطالعـات   يافشـا ) در پژوهشی به بررسـی  2015آلوز و همکاران (
دهـد کـه    هـا نشـان مـی    هاي پژوهش آن نظام راهبري بر عدم تقارن اطالعاتی پرداختند. یافته

هـایی بـا تمرکـز     بیشتر از عدم تقـارن اطالعـاتی کمتـر و شـرکت     يها با سطوح افشا شرکت
 مالکیت بیشتر از عدم تقارن اطالعاتی بیشتري برخوردار هستند.

 راهبـري  نظـام  سـاختار  تـاثیر  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در) 2017(پانگاریبوان  و سیهومینگ
 هاي یافته. پرداختند اندونزي کشور بانکی صنعت در اطالعاتی تقارن عدم بر افشاء و شرکتی

 شـرکتی  راهبـري  نظـام  مناسب سازوکارهاي کارگیري به که دهد می نشان پژوهشگران این
 کـاهش  بـه  منجـر  اطالعـات  يافشـا  افزایش این ادامه در و اطالعات يافشا افزایش به منجر
 .شود می اطالعاتی تقارن عدم

بـه بررسـی رابطـه حضـور اعضـاي غیرموظـف در       ) در پژوهشی 1386( شعري و مرفوع
بینـی سـود شـامل    گذاران نهادي با چهار ویژگی پـیش سرمایه مدیره و مالکیتترکیب هیئت

نتایج این پژوهش د. بینی پرداختنموقع بودن و دفعات تجدیدنظر در پیشدقت، سوگیري، به
گــذاران نهــادي در اثرگــذاري بــر اهمیــت بــودن مــدیران غیرموظــف و ســرمایهبیــانگر کــم

 .ها استبینی سود شرکتهاي پیش ویژگی
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رفتـار   و مـالی  اطالعـات  سـازي شـفاف  رابطـه  ) بـه بررسـی  1388سـینایی و داوودي ( 
 بعـد  سـه  هر دهد کهمی نشانتهران پرداختند. نتایج  بهادار گذاران در بورس اوراق سرمایه

 هیئـت  سـاختار  و شـفافیت  مالکیـت  شفافیت سـاختار  افشاي اطالعات مالی، یعنی شفافیت
 .است در بورس تأثیرگذار گذارانسرمایه رفتار بر مدیره

به بررسی رابطـه بـین مالکیـت نهـادي بـا      در پژوهش خود ) 1390کاظمی و محمد نژاد (
هـاي پـژوهش   ها پرداختند. براي آزمون فرضیهشرکت عدم تقارن اطالعاتی و عملکرد مالی

هـاي  شرکت پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران طـی سـال      60نمونه اي مشتمل بر 
دهـد کـه بـین مالکیـت     هاي پژوهش نشـان مـی  مورد مطالعه قرار گرفت. یافته 1388-1384

 .وجود داردسهامداران نهادي و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی و معناداري 
هاي پذیرفته شده شرکت اطالعات داوطلبانه يافشاتأثیر ) 1391(پور و محرومی خدامی

 نتـایج  شرکت بررسی کردنـد.  در بورس اوراق بهادار تهران را بر مربوط بودن سود هر سهم
 سـهم  سـود هـر   بـودن  مربوط بر اثر معناداري داوطلبانه افشاي که بود این بیانگر پژوهش

  .ندارد
داوطلبانــه  افشــادر پژوهشــی بــه بررســی رابطــه میــان  )1392( پــور و همکــاران کاشــانی

هاي پژوهش  و سازوکارهاي راهبري شرکتی در بازار سرمایه ایران پرداختند. یافته اطالعات
دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افـزایش درصـد مالکیـت سـهامداران      نشان می

رابطه معناداري دارد، این در حـالی اسـت    اوطلبانه اطالعاتد افشاعمده با افزایش در سطح 
 .مشاهده نشد داوطلبانه اطالعات افشاکه رابطه معناداري بین مالکیت دولتی با 

نیـز در پژوهشـی مشـابه بـه بررسـی رابطـه میـان نظـام          )1394(طالتپـه  علیزاده و مهدوي
هـاي   در بـازار سـرمایه ایـران پرداختنـد. یافتـه      داوطلبانـه اطالعـات   يافشاراهبري شرکتی و 
 افشـا مـدیره، سـطح    دهد که با افزایش تعداد مدیران غیرموظـف در هیئـت   پژوهش نشان می

  .یابد ها افزایش می شرکت داوطلبانه اطالعات
 يافشــادر پژوهشــی بــه بررســی رابطــه میــان ) 1395( مــنش و همکــاران  نــازنین بشــیري

 افشـا دهد که افزایش سـطح   هاي پژوهش نشان می پرداختند. یافته داوطلبانه بر مدیریت سود
ها که از طریق دستکاري اقالم تعهدي  داوطلبانه منجر به کاهش میزان مدیریت سود شرکت

  گردد. ، میشود اختیاري و دستکاري اقالم واقعی حاصل می
ورت زیـر  صـ  هـاي پـژوهش بـه    با توجه به مبانی نظري و پیشینه تجربی پیشـگفته، فرضـیه  

 تدوین شدند:
 اطالعات داوطلبانه يافشا هاي مولفه و ها شاخص انتظار مورد و موجود وضع بین  .الف

 .دارد وجود معناداري تفاوت مالی و حسابداري حوزه نظران صاحب دیدگاه از
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 حوزه نظران صاحب دیدگاه از شرکتی راهبري نظام انتظار مورد و موجود وضع بین  .ب
 مالی تفاوت معناداري وجود دارد. و حسابداري

 
 شناسی روش
 اسـت ی شیمایپ ،یتجرب يها پژوهش نوع از) 2003( تیاسم مالکم ریتعب به حاضر تحقیق

از پرسشنامه  داوطلبانه اطالعات يافشاهاي  ها و مولفه براي سنجش شاخص .)1395(فاضل، 
 و موجـود  وضـع  بـین  شکاف تجزیه و تحلیل، جهت (روش دلفی) و اعمال نظرات خبرگان

 از شـرکتی  نظـام راهبـري   و داوطلبانـه اطالعـات   يافشـا هاي  ها و مولفه شاخص انتظار مورد
 يبند جمعبراي ،  Tمالی، از آمار توصیفی و آزمون  و حسابداري حوزه نظران صاحب منظر
 نـرم  از یینهـا  لیـ تحل و هیتجز و براي اکسل گسترده صفحه از ازین مورد محاسبات و ها داده

 ستفاده شده است.ا 21 نسخه SPSSيافزارها
 

 نمونه آماريو جامعه 
 ران،یمـد  شـامل  پـژوهش  يآمـار  جامعـه ، داوطلبانـه  يافشاهاي  در بعد سنجش شاخص

 انیدانشـجو  و دانشـگاه  تاداناسـ  ،یداخلـ  و مسـتقل  حسابرسـان  بـازار،  در کنندگان شارکتم
 .شوند یم انتخاب هدفمند يریگ نمونه روش از استفاده با که باشد یم

 متغیرها
 داوطلبانه اطالعات يافشا

محققـان مختلـف    هـاي  پـژوهش هاي پیشنهادي گزارشگري مـالی و   با بررسی چارچوب
 مطـرح شـد. در ادامـه بـراي     داوطلبانـه اطالعـات   يافشاهاي  شاخص به عنوان شاخص 120

 پرسشـنامه  در و گرفت قرار بررسی مورد خبرگان از تعدادي نظر ها، شاخص روایی سنجش
  گردید. اعمال
 پیشـینه  و متعـدد  مقـاالت  نظـري،  مبـانی  به توجه با پرسشنامه اولیه طرح پژوهش، این در

 و مقطـع دکتـري   مشـاور  راهنمـا،  محتـرم  اسـتادان  توسـط  و شده تهیه مختلف، هاي پژوهش
. اسـت  گرفتـه  قـرار  بررسی مورد حرفه خبرگان و حسابداري صاحبنظران از نفر 10 همچنین

 لیکـرت،  اي گزینـه  پـنج  طیـف  قالـب  در و پیشـنهادي  معیارهـاي  بـه  توجـه  بـا  بعد مرحله در
 میـانگین  بـه  توجـه  بـا  ادامـه  در. گردیـد  توزیـع  خبرگـان  بین در و طراحی ابتدایی پرسشنامه

 و معیـار  120 شـامل  کـه  دوم پرسشـنامه  داوطلبانه يافشا ها شاخص براي شده کسب نمرات
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 جمـع  بـا  را خـودش  نظـرات  تفـاوت  تـا  کند می کمک خبره به که است شده کسب نمرات
 دو هاي میانگین اختالف بعد گام در. نماید تعدیل را خود نظر نیاز صورت در و شود متوجه
 میـانگین  اخـتالف  ایـن  چنانچـه  و محاسـبه  را) دوم و اول هـاي  پرسشـنامه ( دوم و اول مرحله
 در). 2002 لـین،  و چانـگ ( شـود  مـی  متوقـف  فرآیند باشد،) 20/0( کم آستانه حد از کمتر
 ایـن  غیـر  در. است آمده پدید خبرگان میان خوبی اجماع مرحله این در گفت توان می واقع

 بـه  توجـه  بـا  نهایـت  در. یابـد  می ادامه خبرگان میان اجماع به رسیدن تا دلفی روش صورت
 از کمتـر  میـانگین  داراي کـه  اي پرسشـنامه  هـاي  شـاخص  بـراي  شـده  محاسبه میانگین میزان

 بـه  شـاخص  85 مرحلـه،  سـه  طی دلفی روش اعمال از بعد. گردند می حذف هستند، متوسط
 حجـم  علـت  بـه  کـه . اسـت  شـده  شناسایی خبرگان نظر از داوطلبانه افشا هاي شاخص عنوان

ایـن   .اسـت  آمـده  عمـل  بـه  خـودداري  مقالـه  مـتن  در ها آن ارائه از روش دلفی جداول زیاد
  .اند شده ارائه 1 جدولبه اختصار در  ها شاخص

 داوطلبانه اطالعات يافشاهاي  ها و شاخص مولفه .1جدول 

 افشاها  ها و زیرمولفه مولفه
 داوطلبانه اطالعات

 افشا طریق از زیر موارد ارائه ها (سودمندي شاخص
 ).کنید ارزیابی را داوطلبانه اطالعات

 پیشنهادي هاي چارچوب
 و مالی گزارشگري

 محققان هاي پژوهش
 مختلف

 
 

پیشینه 
 اطالعاتی

اطالعات 
 عمومی

انجمن حسابداران رسمی  خالصه اي از تاریخچه فعالیت شرکت
ــدوین    ــت ت ــا، هیئ آمریک
استانداردهاي حسابداري 

ــالی، ــرف مـ  ،)1961( سـ
ــازبی ــک و  ،)1974( ب می

 چـــو ،)1995( همکــاران 
 ،)1987( بـــورن وونـــگ
 حســن ،)1997( بوتوسـان 

 ،)2009( هکـــــــــاران و
 ،)2011( ســـــــــــاکتوما

ــس ــه ،)2011( وارگـ  بینـ
، آلــــــــــــوز و )2012(

 )2015همکاران (

 جایگاه شرکت در صنعت به صورت تحلیلی
 مرور اجمالی بر مهمترین وقایع سال (سالهاي) گذشته

 بیان ریسک هاي عمده شرکت

استراتژي 
 شرکت

بیان اهـداف و اسـتراتژیهاي کلـی شـرکت و بخـش هـاي       
 تجاري

 استراتژیهاي تولید، مالی و سرمایه گذاري و بازاریابیبیان 

سیاست ها 
 و اقدامات

 عملکرد و دستاوردهاي مهم شرکت

 بیان دعاوي حقوقی و وضعیت آن

 چشم انداز آتی

انجمن حسابداران رسمی  طرح هاي آتی توسعه کمی و کیفی محصوالت
ــدوین    ــت ت ــا، هیئ آمریک
استانداردهاي حسابداري 

 ،)1974( بـــازبی  مـــالی،
ــک ــاران میــــ  وهمکــــ

ــو ،)1995(  وونــــگ چــ
ــورن  بوتوســان ،)1987( ب

 هکاران و حسن ،)1997(

 پروژه هاي آتی پژوهش وتوسعه

 برنامه هاي آتی براي بهبود عملکرد و افزایش سودآوري
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 وارگــــــــــس ،)2009(
ــه ،)2011( ، )2012( بینـــ

 )2015آلوز و همکاران (

راهبري 
شرکتی و 

فرآیندهاي 
 داخلی

اطالعات 
هیات 
مدیره 
 شرکت

فهرسـت اعضـاي هیـات مـدیره و مـدیران اجرایـی و بیـان        
 سوابق آموزشی و حرفه اي آنها

انجمن حسابداران رسمی 
ــدوین    ــت ت ــا، هیئ آمریک
استانداردهاي حسابداري 

ــالی، ــرف مـ  ،)1961( سـ
 میــــک ،)1974( بـــازبی 

 چــو ،)1995( وهمکــاران
 ،)1987( بـــورن وونـــگ
 حســن ،)1997( بوتوسـان 

 ،)2009( هکـــــــــاران و
 ،)2011( ســـــــــــاکتوما

ــس ــه ،)2011( وارگـ  بینـ
)2012( 

عضــویت اعضــاي هیــات مــدیره در هیــات مــدیره دیگــر  
 شرکتها

تعداد سهام نگهداري شده توسط اعضـاي هیـات مـدیره و    
 مدیران اجرایی

 تعداد جلسات ساالنه هیات مدیره و حضور اعضا
ــات    ــی در جلس ــورد بررس ــوعات م ــدیره و  موض ــات م هی

 مصوبات آنها
حقوق و مزایا/ حق الزحمه اعضاي هیات مدیره و مـدیران  

 اجرایی
 وجود سیستم کنترل داخلی درست و سالم

 موظف یا غیر موظف بودن اعضاي هیات مدیره
 کمیته هاي تخصصی هیات مدیره و شرح فعالیت آنها

 هیات مدیرهسیاست پاداش براي مدیر عامل و اعضاي 
 اطالعاتی درباره حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

 توضیحاتی درباره دالیل تغییر حسابرس
 توضیحاتی درباره واحد حسابرسی داخلی

فرآیندهاي 
 داخلی

اقدامات صـورت گرفتـه در زمینـه حـذف فعالیتهـاي فاقـد       
 ارزش افزوده

مــدیریت در  بکــارگیري تکنیــک هــاي نــوین حســابداري
 تولید

 اقدامات مربوط به بهبود کیفیت فرآیندهاي تولید
 ارائه نسبتهاي بهره وري تولید

نوآوري و 
 رشد

 دستاوردهاي بخش پژوهش و توسعه نوآوري

 هزینه هاي بخش پژوهش و توسعه )1987( بورن وونگ چو

 مطالعات جهت افزایش ظرفیت کارخانه رشد
 پروژه هاي پژوهشی درصد پیشرفت

  تاثیر تکمیل پروژه بر عملکرد  

نوآوري و 
 رشد

 دستاوردهاي بخش پژوهش و توسعه نوآوري

 هزینه هاي بخش پژوهش و توسعه )1987( بورن وونگ چو

 مطالعات جهت افزایش ظرفیت کارخانه رشد
 درصد پیشرفت پروژه هاي پژوهشی

  تاثیر تکمیل پروژه بر عملکرد 

اطالعات فروش و مشتریان 
 (بازاریابی)

 ترکیب مشتریان عمده

 )2015آلوز و همکاران (

 مشخصات بازارهاي خارجی
سهم بازار (تحلیـل در سـطح کشـور، بخـش، محصـول) و      

 تحلیل آن نسبت به رقبا
 گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

اقــدامات انجــام شــده بــراي مــدیریت فــروش و شناســایی  
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 مشتریان و بازارهاي جدید

 اقدامات انجام شده براي افزایش رضایت مشتري
دریافت گواهینامه هاي مرتبط با فروش و خدمات پـس از  

 فروش

 سرمایه انسانی

اطالعات کارکنـان برحسـب نـوع اسـتخدام ، تحصـیالت،      
 سن، سابقه

ــازبی ــو ،)1974( بـــ  چـــ
 ،)1987( بـــورن وونـــگ

 ،)2009( هکاران و حسن
ــس ــه ،)2011( وارگـ  بینـ

آلــــــــــــوز و ، )2012(
 )2015همکاران (

ساعت) (ساعات آموزش تقسـیم بـر    –سرانه آموزش (نفر 
 نیروي انسانی)

 اقدامات انجام شده درباره سالمت، ایمنی و رفاه کارکنان
 ارائه اطالعاتی درباره سطح رضایتمندي کارکنان

 بهره وري نیروي کار
 توصیف پاداش (سیستم پاداش)

 سیاست احراز صالحیت کارکنان
 ارزش ایجاد شده توسط کارکنان

 استراتژي سنجش سرمایه انسانی

 
عملکرد 
اجتماعی 
و زیست 
 محیطی

عملکرد 
 اجتماعی

اقــدامات صــورت گرفتــه در راســتاي توســعه اقتصــادي و  
 خودکفایی کشور

ــازبی ــک ،)1974( ب و  می
 چـــو ،)1995( همکــاران 

 ،)1987( بـــورن وونـــگ
 ،)2009( هکاران و حسن

ــس ــه ،)2011( وارگـ  بینـ
)2012( 

 حمایت از دانشگاه، دانشجویان و نخبگان
 بیان اقدامات در مبارزه با پولشویی

 ارائه هزینه هاي اجتماعی

عملکرد 
 زیست محیطی

 هزینه هاي زیست محیطی
اقدامات مربوط به  رعایت قوانین و مقـررات در رابطـه بـا    

 محیط زیست
دریافت جوایز  براي حمایت از محیط زیست ماننـد نشـان   

 صنعت سبز

 
اطالعات 

 مالی

تجزیه و 
 تحلیل ریسک

 ریسک نوسانات نرخ ارز و تجزیه و تحلیل آن

انجمن حسابداران رسمی 
ــدوین    ــت ت ــا، هیئ آمریک

حسابداري استانداردهاي 
ــالی، ــرف مـ  ،)1961( سـ

ــاران میــــــک  و همکــــ
ــو ،)1995(  وونــــگ چــ

ــورن ــن ،)1987( ب  و حس
ــاران  ،)2009( هکـــــــــ
 ،)2011( ســـــــــــاکتوما

ــس ــه ،)2011( وارگـ  بینـ
)2012( 

 ریسک تجاري و تجزیه و تحلیل آن
 ریسک مالی و تجزیه و تحلیل آن

 ریسک تغییر قوانین داخلی و خارجی
 محصوالتریسک کیفیت 

 ریسک نقدینگی و تجزیه و تحلیل آن
 ریسک نرخ بهره و تجزیه و تحلیل آن

 اقدامات انجام شده براي مواجه با ریسک ها

نسبت هاي 
 مالی

 نسبت آنی
 نسبت جاري

 نسبت گردش موجودي کاال
 دوره وصول مطالبات

 نسبت گردش عملیات
 نسبت بدهی

 بازده حقوق صاحبان سهام
 بازده دارایی ها

 بازده سرمایه در گردش
 تجزیه و تحلیل تغییرات در نسبتهاي مالی
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ــهام و  ســــــــ

 عملکرد مالی

 تجزیه و تحلیل تغییرات در سرمایه گذاري هاي

 

 تجزیه و تحلیل تغییرات در وضعیت نقدینگی
 ساختارسرمایهتجزیه و تحلیل تغییرات در 

 روند سود تقسیمی هر سهم و تجزیه و تحلیل آن
 روند تغییرات قیمت سهام و تجزیه و تحلیل آن

 رتبه کیفیت افشا
اقدامات انجام شده در خصـوص تکـالیف مجمـع سـنوات     

 قبل
 ارزش دفتري سهام
 جریان نقدي سهام

 سهام p/E نسبت
 سودنسبت نقدشوندگی 

 
 

اي لیکـرت، سـودمندي    گزینـه  9در قالب طیف شونده  پرسش 102در ادامه با استفاده از 
از منظر خبرگان در دو وضعیت موجـود   داوطلبانه اطالعات افشاهاي  ها و مولفه این شاخص

 مورد بررسی قرار گرفت. ،و مورد انتظار
 

 سازوکار نظام راهبري شرکتی
 قابل یشرکت نظام راهبري ياستانداردها حداقل پرسشنامه و سواالت از پژوهش، نیا در

 9 فیـ ط چـارچوب  در 2بـه شـرح جـدول     )2003( ينهـاد  سـهامداران  خـدمات  ادیبن قبول
 ییشناسـا  يبرا سواالت نیا ویسنار کی در که صورت نیا به. شد استفاده کرتیل يا نهیگز

 مـورد  وضـع  يریگ اندازه و ییشناسا يبرا گرید يویسنار در و موجود وضع يریگ اندازه و
 .شده است گرفته کار به انتظار

 )ISS) (2003( یشرکت تیمحاک اساس بر قبول قابل یشرکت تیحاکم ياستانداردها حداقل .2جدول 
 شود.) رعایت باید زیر موارد حداقل راهبري نظام بهبود سواالت (براي ردیف گروه

 حسابرسی

مدیران مستقل خارج از سـازمان  تشـکیل شـده    کمیته حسابرسی صرفاً از  1
 است.

حسابرســان مســتقل در اکثــر جلســات مجــامع تصــویب صــورتهاي مــالی   2
 اند.شرکت،  اظهارنظر مقبول بیان کرده

مشــی رســمی و مشــخص در چــرخش وشــرکت  داراي سیاســت و خــط 3
 باشد. حسابرس می

 مدیره هیئت

مـاه از تـاریخ    12سـهامداران در عـرض   هـاي پیشـنهادي    مدیران به طـرح  4
 دهند. برگزاري مجمع سهامداري پاسخ می

% جلسـات هیئـت مـدیره    75 در همه اعضـاي هیئـت مـدیره حـداقل بایـد      5
 نمایند. ارائهحضور یابند یا دلیل معتبري براي عدم حضور

 باشد. عضو نمی 15اما بیش از  5اندازه هیئت مدیره  حداقل  6
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 کند. مدیرعامل اسبقی در هیئت مدیره خدمت نمیهیچ  7
 مدیرعامل شرکت معامله با اشخاص وابسته ندارد. 8

درصـد از مـدیران مسـتقل خـارج از      50هیئت مـدیره بـه وسـیله بـیش از      9
 شود. سازمان  کنترل می

کمیته جبران خدمت، صرفاً از مدیران مسـتقل خـارج از سـازمان تشـکیل      10
 شود. می

وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از هم تفکیـک شـده  و یـا یـک      11
 مدیر راهبر تعیین گردیده است.

 شوند. هاي خالی با راي سهامداران انتخاب می مدیران براي تصدي پست 12
 شوند. اعضاي هیئت مدیره به صورت ساالنه انتخاب می 13

از سـازمان تشـکیل شـده    کمیته انتصابات، صرفاً از مدیران مستقل خـارج   14
 است.

 گردد. کمیته راهبري حداقل یکبار در سال تشکیل می 15

 همدیر هیئت

 سهامداران از حق راي تجمعی براي انتخاب مدیران برخوردار می باشند. 16
 مشی هیئت مدیره داراي سازگاري درونی می باشد.وخط 17

از سازمان مورد نیاز در  هایی وجود دارد که مدیران مستقل خارج سیاست 18
 عضو هیئت مدیره به کار گرفته نشوند. 5بیش از 

 سهامداران مجاز به اعالن درخواست جلسات خاص هستند. 19

نامه الزم اسـت (نـه اکثریـت     راي اکثریت نسبی براي اصالح منشور/آیین 20
 ).1درصد +  50مطلق 

 باشد. نمیشرکت مجاز به صدور سهام ممتاز بدون نام   21

ها را بدون تصویب سـهامداران اصـالح و    نامه تواند آیین هیئت مدیره نمی 22
 تواند انجام دهد. یا این کار را صرافاً تحت شرایط محدود می

آموزش 
حــداقل یکــی از اعضــاي هیئــت مــدیره در برنامــه آموزشــی معتبــر بنیــاد   23 مدیره هیئت

 خدمات سهامداران نهادي شرکت می کند.

 جبـــــــــران
ــدمت  خـــــ

 مـدیره  هیئت
ــدیران و  مـــ

 اجرایی

 بین اعضاي کمیته جبران و هیئت مدیره  هیچ وابستگی وجود ندارد. 24

هـاي بازنشسـتگی شـرکت  حضـور      کارکنان خارج از شـرکت در برنامـه   25
 ندارند.

 باشد. هاي تشویقی سهام با تایید سهامداران مجاز می طرح 26

الزحمه خود را از طریق سـهام دریافـت    از حق هیئت مدیره تمام یا بخشی 27
 کند. می

هاي ذاتی و جاري شرکت  گونه وامی به مدیران اجرایی براي فعالیت هیچ 28
 شود. پرداخت نمی

29 
اي کــه ســهامداران بــه برنامــه پرداخــت راي دادنــد، بنیــاد  آخــرین مرتبــه

اندازه بوده خدمات سهامداران نهادي تشخیص نداد که هزینه آن بیش از 
 است.
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میانگین اختیارات اعطا شده در سـه سـال گذشـته، از سـه درصـد تجـاوز        30
 کند. نمی

 گیرد. شرکت اختیار خرید سهام را به عنوان جبران خدمت در نظر می 31

 مالکیت

 توانند سهامدار شوند. همه مدیران با بیش از یکسال از خدمت، می 32

 30تواند یـک درصـد باشـد ولـی بـیش از       میمالکیت سهامداران حداقل  33
 باشد. درصد از کل سهام منتشر شده مجاز نمی

مشـی)   و العمـل (خطـی   هیئت مدیره و مـدیران اجرایـی بـر اسـاس دسـتور      34
 مالکیت سهام عمل می کنند.

 هاي رویه
 مستمر

سن بازنشستگی اجباري براي مـدیران و همچنـین محـدودیت هـاي دوره      35
 مدیره وجود دارد.انتصاب هیئت 

 شود. عملکرد هیئت مدیره به طور منظم بررسی می 36

طرح توالی خدمت مدیر عامل مورد تایید هیئت مدیره در انجام وظـایف   37
 (در همان پست) وجود دارد.

 هیئت مدیره، مشاوران خارج از شرکت دارند. 38

اسـتعفاي خـود بـر اسـاس تغییـر در وضـعیت شـغلی         ارائـه مدیران ملزم به 39
 باشند. خویش می

کننـد را   مدیران غیرموظف تعداد جلساتی که بدون مدیرعامل برگزار می 40
 می نمایند. افشا 

 تجزیه و تحلیل
حجم باالي سواالت و پاسخگویی در قالب دو سناریو وضع  به دلیل، پژوهش در این

ها به صورت فایل اکسل و برخی هم به صورت نسخه کاغذي  موجود و مطلوب، پرسشنامه
 و مستقل حسابرسان بازار، در کنندگان مشارکت مدیران، شاملشونده ( پرسش 180بین 

توزیع شد. در نهایت  فمندهد گیري نمونه روش ) بهدانشجویان و دانشگاه ستادانا داخلی،
 ویژگیپرسشنامه سالم گردآوري و در این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  102
 جدول کاري در کاري، مقطع تحصیلی و تجربه زمینه جنسیت، شامل دهنده پاسخ افراد هاي

  .است شده ارائه3
 دهنده پاسخ افراد  ویژگی .3جدول

تجربه  درصد
مقطع  درصد کاري

 جنسیت درصد زمینه کاري درصد تحصیلی

کمتر از  15
 مرد 82 حسابداري 33 کارشناسی 9 5

کارشناسی  63 10-5 25
حسابرسی  12 ارشد

 زن 18 مستقل
دکتري  28 15-10 34 حسابرسی  11 - - 
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 داخلی تخصصی

 - - مدیریت مالی 23 - - 20-15 11
دانشگاه  اناستاد 21 - - 25-20 5

 - - و دانشجو

بیشتر از  10
25   - - - - 

 جمع 100 جمع 100 جمع 100 جمع 100
به منظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـده   

است. براي هر یک از عوامل  84/0گیري شده  قابلیت اعتماد اندازه ).1951(کورنباخ، است 
(نـانلی،   7/0بوده که تمام مقـادیر از دامنـه قابـل قبـول یعنـی        4نیز پایایی به صورت جدول 

 بزرگتر است. )1979، ون دي ون و فري، 1978
 

 پایایی عوامل مورد بررسی .4جدول 

آلفاي  عوامل
 کرونباخ

پایایی مرکب 
)CR( 

واریانس  انگینمی
 )AVEاستخراجی(

 899/0 816/0 711/0 نظام راهبري شرکتی
داوطلبانه  يافشا

 اطالعات
984/0 986/0 870/0 

بیشـتر باشـد؛    6/0کنـد، اگـر از    گیري می شاخص پایایی مرکب که پایایی مدل را اندازه
اسـت  نشـان داده شـده    4طـور کـه در جـدول     یعنی پایایی مرکب مدل مناسب است. همـان 

ي عوامل از این نظر داراي پایایی مطلوب بودند. مقدار دیگري که باید سـنجیده شـود،    همه
 tبه این شکل که بار عاملی هر شاخص با سـازه خـود داراي مقـدار     عاملی می باشد بارهاي

باشد در این صورت  5/0بیشتر از مقدار  و مقدارآن برابر و همچنین اگر باشد 96/1باالتر از 
(نـانلی  گیري آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است  ص از دقت الزم براي اندازهاین شاخ

 .)1994و برنستین، 
روش  در گیـري  انـدازه  هـاي  مـدل  براي برازش که است معیاري دومین همگرا روایی

میـانگین    نشـان دهنـده   واریـانس اسـتخراجی   میـانگین شـود. معیـار    به کار برده مـی  اس ال پی
هاي مرتبط با آن اسـت.   واریانس به اشتراك گذاشته شده بین هر کدام از ابعاد سازه و گویه

باشـد   به باال می 4/0، این شاخصطبق نظر مگنز و همکاران  مقدار مالك براي سطح قبولی 
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  4ول نتایج این معیار بـراي متغیرهـاي آشـکار پـژوهش در جـد      ).2013(داوري و رضازاده، 
ــه کــه مشــخص اســت، تمــامی مقــادیر   نشــان داده شــده اســت. واریــانس  میــانگینهمانگون

بیشتر بوده و این مطلب مؤید ایـن امـر اسـت کـه      4/0ها از مقدار  مربوط به سازه استخراجی
 روایی همگرایی پرسشنامه در حد قابل قبول است.  

محققـان مختلـف    هـاي  پـژوهش هاي پیشنهادي گزارشگري مـالی و   با بررسی چارچوب
 از اسـتفاده  داوطلبانه اطالعات مطرح شد. سـپس بـا   افشاهاي  شاخص به عنوان شاخص 120

ــل روش ــاملی تحلی ــرم و ع ــزار ن ــه   SmartPLS  اف ــر مولف ــاخص و زی ــاداري ش ــاي  معن ه
 1 شـکل  داوطلبانه اطالعات مورد سنجش و ارزیـابی قـرار گرفـت کـه در     افشاهاي  شاخص

 شده است. ارائه
 داوطلبانه اطالعات يافشا شاخص هاي مولفهزیر شاخص و معناداري :1 شکل

 
داوطلبانـه   افشـا شـود تمـامی زیرمولفـه هـا شـاخص       مشاهده می 1 شکلهمانطور که در 

 خبرگـان  از تعـدادي  نظـر  هـا،  شاخص روایی سنجش در ادامه براير هستند. ااطالعات معناد
 85 محتـوایی  روایـی  ترتیـب  بـدین  گردیـد.  اعمال پرسشنامه در و گرفت قرار بررسی مورد

بـه   ها این شاخص شد. بعد از اعمال روش دلفی تائید داوطلبانه اطالعات يافشاهاي  شاخص
شـده   ارائـه داوطلبانه اطالعات يافشاهاي  با توجه به شاخص .اند شده ارائه1 اختصار در جدول

هـاي پذیرفتـه شـده در     ایـن اطالعـات در شـرکت    افشـا از نظر خبرگان، به بررسی وضـعیت  
ایـن   افشـا بورس اوراق بهاداري تهران پرداخته شده است. به ایـن صـورت کـه در صـورت     

گیـرد. نتـایج    ها، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلـق مـی   توسط شرکت  شاخص
داوطلبانــه  يافشــاهــا  هــا و زیرمولفــه هــا بــه ازاي مولفــه شــرکت داوطلبانــه اطالعــات يافشــا

 شده است. ارائه 5اطالعات در جدول 
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 ها شرکت اطالعات داوطلبانه يافشا از حاصل نتایج .5 جدول

 افشامولفه هاي 
 داوطلبانه اطالعات 

 افشادرصد 
داوطلبانه 
اطالعات 

 شرکتها

 افشازیرمولفه هاي 
 داوطلبانه اطالعات 

داوطلبانه  افشادرصد 
 اطالعات شرکتها

 پیشینه اطالعاتی 

 
40/50 % 

 % 30/45 اطالعات عمومی
 % 75/60 استراتژي شرکت

 % 16/45 سیاست ها و اقدامات
 % 89/19 چشم انداز آتی % 89/19 چشم انداز آتی

راهبري شرکتی و 
 فرآیندهاي داخلی

 % 79/50 اطالعات هیات مدیره  % 46/42
 % 14/34 فرآیندهاي داخلی 

 نوآوري و رشد
 % 08/26 نوآوري   % 34/32

 % 60/38 رشد
اطالعات فروش و 

 مشتریان 
 % 88/29 اطالعات فروش و مشتریان  % 88/29

 % 50/17 سرمایه انسانی  % 50/17 سرمایه انسانی 

عملکرد اجتماعی و 
 زیست محیطی

 % 16/11 عملکرد اجتماعی % 48/24
 % 81/37 عملکرد زیست محیطی 

 اطالعات مالی 

 
28/49 % 

 % 88/1 تجزیه و تحلیل ریسک 
 % 17/93 نسبت هاي مالی

هاي  سهام و شاخص
 % 79/52 عملکردي

 
هـا و   در ادامه بـه تجزیـه و تحلیـل شـکاف بـین وضـع موجـود و مـورد انتظـار  شـاخص          

داوطلبانه اطالعات و نظام راهبري شـرکتی از منظـر خبرگـان پرداختـه شـده       افشاهاي  مولفه
زوجـی (وابسـته)    t است. براي بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار از آزمـون 

، پـیش شـرط ایـن آزمـون؛ یعنـی تسـاوي       tاستفاده شـده اسـت. قبـل از اسـتفاده از آزمـون      
 بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جـدول  هاي دو گروه توسط آزمون لوین مورد واریانس

 شده است. ارائه 6
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 هاي بین دو وضعیت موجود و موردانتظار نتایج آزمون لوین به منظور تساوي واریانس .6جدول 

سطح 
 معناداري

آماره 
 فیشر

 ابعاد ها مولفه

 پیشینه اطالعاتی 213/1 272/0

داوطلبانه  يافشا
 اطالعات

 آتی انداز چشم 911/0 341/0
 راهبري شرکتی و فرآیندهاي داخلی 224/0 637/0
 نوآوري و رشد 001/0 978/0
 اطالعات فروش و مشتریان 814/5 017/0
 سرمایه انسانی 090/0 765/0
 عملکرد اجتماعی و زیست محیطی 750/4 030/0
 اطالعات مالی 663/0 416/0
 حسابرسی 177/0 674/0

 نظام راهبري شرکتی

 مدیره هیئت 383/0 537/0
 مدیره هیئت آموزش 077/0 781/0

273/0 210/1 
 مدیران و مدیره هیئت خدمت جبران

 اجرایی
 مالکیت 177/13 000/0
 مستمر هاي رویه 134/13 000/0

هایی که سـطح معنـاداري آزمـون     شود، براي مولفه مشاهده می 6همانطور که در جدول 
هـاي دو   %) محاسبه شـده، پـیش فـرض تسـاوي واریـانس     5خطا (ها بیشتر از درصد  لوین آن

هایی که سطح معنـاداري ایـن آزمـون کمتـر از درصـد       گروه رعایت شده است. براي مولفه
هاي دو گروه پذیرفته شده است. در این  تساوي واریانس %)محاسبه شده، فرض عدم5خطا (

 اسـت  جامعه دو میانگین ییعن اصلی، آزمون با مرتبط که بعدي صورت بایستی در خروجی
هـاي) مـالك عمـل و تجزیـه و      تساوي واریانس دوم (عدم سطر در موجود داري معنی سطح

زوجی (وابسـته)، شـکاف بـین انتظـارات و      t در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل قرار گیرد.
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 داوطلبانه اطالعات، بررسی شده است. يافشاهاي  ادراکات در زمینه هر یک از مولفه
 شکاف تجزیه و تحلیلزوجی  tآزمون .7جدول 

وضعیت  ها  مولفه
 موجود

وضعیت 
مورد 
 انتظار

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 tمقدار  معناداري

 %95فاصله اطمینان 
حد 
 حد باال پایین

پیشینه 
 -237/2 -882/2 -651/15 000/0 -560/2 032/7 472/4 اطالعاتی

انداز  چشم
 -216/2 -980/2 -413/13 000/0 -598/2 128/7 529/4 آتی

راهبري 
شرکتی و 

فرآیندهاي 
 داخلی

958/3 158/6 200/2- 000/0 097/14- 508/2- 892/1- 

نوآوري و 
 -925/1 -737/2 -312/11 000/0 -331/2 385/6 054/4 رشد

اطالعات 
فروش و 
 مشتریان

156/4 242/6 087/2- 000/0 291/9- 530/2- 644/1- 

سرمایه 
 -864/1 -800/2 -826/9 000/0 -332/2 763/5 430/3 انسانی

عملکرد 
اجتماعی و 

زیست 
 محیطی

908/2 308/5 400/2- 000/0 816/11- 800/2- 999/1- 

اطالعات 
 -465/2 -003/3 -057/20 000/0 -734/2 102/7 368/4 مالی

هـاي   شـود؛ سـطح معنـاداري بـراي تمـامی مولفـه       مالحظه مـی  7همانطور که در جدول 
باشـد؛ بنـابراین    مـی  05/0محاسبه شده کـه کمتـر از سـطح خطـاي      000/0اختالف میانگین 

هـا از مقـدار    نیز در تمـامی مولفـه   tاختالف میانگین مشاهده شده معنادار است. مقدار آماره 
هـاي آمـاري بـا اطمینـان      براین به استناد هر یک از این یافتهکوچکتر است. بنا -96/1بحرانی

اي بـین میـانگین ادراکـات (وضـعیت موجـود) و       تـوان گفـت کـه تفـاوت مالحظـه      % می95
داوطلبانـه اطالعـات    افشـا هاي  میانگین انتظارات (وضعیت مطلوب) در رابطه با تمامی مولفه
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داوطلبانـه   يافشـا هاي  می زیر مولفهتجزیه و تحلیل شکاف براي تما 2 شکلوجود دارد. در 
 شده است. ارائه اطالعات نیز

 داوطلبانه اطالعات يافشا هاي مولفه زیر شکاف تجزیه و تحلیل -2 شکل
پیشینه اطالعاتی

چشم انداز آتی

راهبري شرکتی و 
فرآیندهاي داخلی

نوآوري و رشد

اطالعات فروش و 
مشتریان

سرمایه انسانی

عملکرد اجتماعی و 
زیست محیطی

اطالعات مالی

اطالعات عمومی

استراتژي شرکت

سیاست ها و اقدامات

چشم انداز آتی

اطالعات هیئت مدیره

فرآیندهاي داخلی

نوآوري

رشد

اطالعات فروش و 
مشتریان

سرمایه انسانی

عملکرد اجتماعی

عملکرد زیست 
محیطی

تجزیه و تحلیل ریسک

نسبت هاي مالی

سهام و عملکرد مالی

چشم انداز آتی

راهبري شرکتی و 
فرآیندهاي داخلی

نوآوري و رشد

اطالعات فروش و 
مشتریان

سرمایه انسانی

عملکرد اجتماعی و 
زیست محیطی

اطالعات مالی

اطالعات عمومی

استراتژي شرکت

سیاست ها و اقدامات

چشم انداز آتی

اطالعات هیئت مدیره

فرآیندهاي داخلی

نوآوري

رشد

اطالعات فروش و 
مشتریان

سرمایه انسانی

عملکرد اجتماعی

عملکرد زیست 
محیطی

تجزیه و تحلیل ریسک

نسبت هاي مالی

سهام و عملکرد مالی

پیشینه اطالعاتی

طلبانه
ي داو

 افشا
 هاي

مولفه
ها و 

خص 
د شا

وجو
یت م

وضع

13,243-

14,607-

11,535-

13,243-

9,557-

14,438-

12,280-

9,132-

9,291-

9,826-

10,333-

10,580-

14,407-

13,243-13,243-12,959-

18,567-

tآماره 

طلبانه
ي داو

 افشا
 هاي

مولفه
ها و 

خص 
ب شا

مطلو
عیت 

وض

در ادامه به بررسی شـکاف بـین وضـعیت موجـود و مـورد انتظـار (مطلـوب) نظـام راهبـري          
زوجـی پرداختـه شـد. شـکاف بـین انتظـارات و ادراکـات         t شرکتی  بـا اسـتفاده از آزمـون   

 شده است. ارائه8هاي نظام راهبري شرکتی در جدول  مولفه
 زوجی تجزیه و تحلیل شکاف tآزمون  .8جدول 

وضعیت  ها مولفه
 موجود

وضعیت 
مورد 
 انتظار

اختالف 
 میانگین

مقدار 
 tمقدار  معناداري

 %95فاصله اطمینان 
حد 
 حد باال پایین

 -673/2 -333/3 -932/17 000/0 -003/3 016/7 013/4 حسابرسی
 -517/2 -219/3 -103/16 000/0 -868/2 479/6 611/3 مدیره هیئت

آموزش 
 -844/2 -862/3 -995/12 000/0 -353/3 794/5 441/2 مدیره هیئت

جبران خدمت 
 -205/2 -955/2 -562/13 000/0 -580/2 947/5 368/3 مدیره  هیئت

 -894/1 -675/3 -577/16 000/0 -284/3 680/6 395/3 مالکیت
 -503/2 -183/4 -279/22 000/0 -843/3 043/7 199/3 هاي مستمر رویه

هــاي  شـود؛ مقــدار معنـاداري در تمــامی مولفـه    مالحظـه مــی  8همـانطور کـه در جــدول   
اسـت؛ بنـابراین    05/0بدست آمده کـه کـوچکتر از سـطح خطـاي      000/0اختالف میانگین 

هـا از مقـدار    نیز در تمـامی مولفـه   tاختالف میانگین مشاهده شده معنادار است. مقدار آماره 
هـاي آمـاري بـا اطمینـان      ین به استناد هر یک از این یافتهکوچکتر است. بنابرا -96/1بحرانی

اي بـین میـانگین ادراکـات (وضـعیت موجـود) و       تـوان گفـت کـه تفـاوت مالحظـه      % می95
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 هـاي نظـام راهبـري شـرکتی     میانگین انتظارات (وضعیت مطلوب) در رابطه بـا تمـامی مولفـه   
  وجود دارد.

 
 گیري نتیجهبحث و 

 بـه  منجـر  هـا،  شـرکت  الزامـی  مالی گزارشگري از نفعان، ذي نارضایتی اخیر هاي سال در
 عملکرد و بلندمدت راهبردهاي مورد در جامع اطالعات داوطلبانه تهیه جهت تقاضا افزایش
 اي حرفـه  و قـانونی  مقامات علمی، هاي انجمن توجه مورد نارضایتی، این. است شده مدیران
 داراي مـدیران  به ایـن دلیـل کـه    ).2007 کامار، و بواسو( است گرفته قرار نیز  جهان سراسر

 در بـا  آنهـا  از برخی هستند، شرکت آتی عملکرد با رابطه در بهتري درك و بیشتر اطالعات
. کننـد  مـی  اطالعـات  داوطلبانه يافشا به اقدام اطالعات، افشا بالقوه منافع و هزینه گرفتن نظر
 مـدیران  بـین  اطالعات تقارن عدم کاهش در مهمی نقش اطالعات افشا راهبرد راستا، این در
 و بـرده  باال را گذاران سرمایه اعتماد سطح تواند می و کند می ایفاء خارجی گذاران سرمایه و

 دیاموند( شود سودآوري افزایش و سرمایه هزینه کاهش و سهام نقدشوندگی بهبود به منجر
  ).2007 بونتیس، و کریستندال ؛1995 همکاران، و میک ؛1991 ورکچیا، و

 توزیـع  براي روشی عنوان به عمومی مالکیت گسترش رسد می نظر به نیز ایران کشور در
 در رود مـی  انتظـار  لـذا . اسـت  گرفتـه  قـرار  نظر مد اقتصادي هاي سیاست در ثروت تر عادالنه
 آن مدیریت در که باشند بزرگی سهامی هاي شرکت سهامدار مردم از زیادي درصد آینده،

 از حمایـت  بـراي  مناسبی تمهیدات بهادار اوراق بازار قانون در چه اگر. ندارند چندانی نقش
 ایـن  بـا . اسـت  آورده فـراهم  را تخلفـات  بـا  جـدي  برخورد  زمینه و اندیشیده گذاران سرمایه
 گـذاران،  سـرمایه  اعتمـاد  حفـظ  و جلـب  و سـرمایه  بـازار  سـالمت  ارتقـاء  براي تالش وجود

 هـاي  درشـرکت  خـوب  شـرکتی  راهبـري  نظام استقرار مستلزم تخلفات، کاهش و پیشگیري
 بـه  پـژوهش  ایـن  در دلیـل  همـین  بـه . باشـد  مـی  تهـران  بهـادار  اوراق بورس در شده پذیرفته

 وضـع  بین شکاف تجزیه و تحلیل و داوطلبانه اطالعات افشا هاي مولفه و ها شاخص شناسایی
 حـوزه  نظـران  صاحب دیدگاه از شرکتی راهبري نظام و ها شاخص این انتظار مورد و موجود

 .شد پرداخته مالی و حسابداري
ــتاي در ــایی راس ــن شناس ــاخص ای ــاي ش ــا ه ــات  يافش ــه اطالع ــا ،داوطلبان ــی ب  بررس

 شـاخص  120 ، مختلـف  محققـان  هاي پژوهش و مالی گزارشگري پیشنهادي هاي چارچوب
 روایـی  سـنجش  بـراي  ادامـه  در. شـد  مطرح داوطلبانه اطالعات يافشا هاي شاخص عنوان به

 پرسشـنامه  در و گرفتـه  قرار بررسی مورد ها شاخص این به راجع خبرگان نظرات ها، شاخص
داوطلبانـه   افشـا  هـاي  شـاخص  عنـوان  بـه  شـاخص  85 ، دلفی روش اعمال از بعد. شد اعمال
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در  .اسـت  شـده  ارائه1 جدول در اختصار با که است شده شناسایی خبرگان نظر از اطالعات
شـده از نظـر خبرگـان، بـه بررسـی       ارائـه داوطلبانـه اطالعات  افشاهاي  ادامه با توجه به شاخص

هاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـاداري تهـران       این اطالعات در شرکت افشاوضعیت 
 .پرداخته شد

 و هـا  شـاخص  موردانتظـار  و موجود وضعیت بین که دهد می نشان پژوهشاین  هاي  یافته
 معنـاداري  تفـاوت  شـرکتی  راهبـري  نظـام  همچنـین  و داوطلبانـه اطالعـات   يافشا هاي مولفه
 کلیـدي  نفعـان  ذي دیگـر  و نـاظر  نهادهـاي  گـذاران،  سیاست مدیران، عبارتی به. دارد وجود

 بـه  را هـا  شرکت تا نمایند تالش اطالعات اي داوطلبانه يافشا هاي سیاست راستاي در بایستی
 و کــارگیري بــه طریــق از مهــم ایــن. دهنــد ســوق مطلــوب و انتظــار مــورد وضــعیت ســمت

 و هـا  شـاخص  مناسب افشا شامل( داوطلبانه اطالعات افشا مناسب سازوکارهاي گزارشگري
 نـوآوري  داخلی، فرآیندهاي و شرکتی راهبري آتی، انداز چشم اطالعاتی، پیشینه هاي مولفه

 محیطـی،  زیسـت  و اجتمـاعی  عملکـرد  انسانی، سرمایه مشتریان، و فروش اطالعات رشد، و
 حسابرسـی،  شـامل ( مطلـوب  شـرکتی  راهبـري  نظام کارگیري به همچنین و) مالی اطالعات

 و مالکیـت  اجرایـی،  مدیران و مدیره هیئت خدمت جبران مدیره، هیئت آموزش مدیره، هیئت
  .باشد می میسر) مستمر هاي رویه

 و شـرکت  مـالکیتی  سـاختار  شـد  اشـاره  هـم  پـژوهش  نظـري  مبـانی  در که طوري همان
 و بیـک ( گـذارد  تـاثیر مـی   ها شرکت مدیران افشاي هاي سیاستآن بر  حاکمیتی هاي سیستم

 بـا  مثبتـی  رابطه شرکتی راهبري که دهند می نشان نیز شده انجام مطالعات). 2009 همکاران،
 تمایـل  مـدیره  هیات مستقل اعضاي که نحوي به. است داشته عموم به داوطلبانه افشاي بهبود

 سـهامداران  همـه  منـافع  آوردن فـراهم  جهت به مدیران کنترل و نظارت اعمال براي بیشتري
داوطلبانـه   افشـا  طرفـی  از)). 2005( وافـاس  و کارامـانو  و) 2005(دیگـران  و اجینکیـا ( دارند

 تقـارن  عـدم  کـاهش  یـا  و اطالعـاتی  تقارن بر معناداري و مثبت تاثیر نیز ها شرکت اطالعات
 شـرایط  کـاهش  باعث اطالعات داوطلبانه يافشا عبارتی به. دارند سرمایه بازار در اطالعاتی

 شـرکت  مـدیریت  بـه  گذاران سرمایه اطمینان افزایش و اطالعاتی تقارن عدم و اطمینان عدم
 معنـاداري  و مثبـت  تاثیر شرکتی راهبري نظام سازوکارهاي همچنین).  1998 دیی،( شود می
 نیـز ) 1976( مکلینـگ  و جنسـن  پـژوهش  هـاي  یافتـه . دارند ها شرکت عملکردي شاخص بر

 و مـدیران  منـافع  کـه  شـود  مـی  موجـب  مـدیریتی  مالکیت از باالتري سطح که دهد می نشان
 نهایـت  در و کـاهش  نماینـدگی  هـاي  هزینـه  همچنین و شده، تراز هم یکدیگر با سهامداران

 نشان پژوهش این نتایج با این وجود، ).2009 همکاران، و بیک(   یابد افزایش شرکت ارزش
 اطالعـات  داوطلبانـه  افشا هاي مولفه و ها شاخص انتظار مورد و موجود وضع بین که دهد می
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 تـوان  می موضوع این احتمالی دالیل از. دارد وجود معناداري تفاوت شرکتی راهبري نظام و
 مـدت  و تحصـیالت  تجربـه،  سـطح  مـدیره،  هیئـت  غیرموظف اعضاي واقعی استقالل عدم به

 اعمـال  مسـتقل،  حسـابرس  واقعـی  اسـتقالل  عدم مدیره، هیئت اعضاي ناکافی مدیریت زمان
 مهـم  تصـمیمات  در مـدیره  هیئـت  رئـیس  نائـب  یـا  و رئـیس  نقـش  قالـب  در مـدیرعامل  نفوذ

 جـاي  بـه  دولتـی  شـبه  یـا  و دولتی نهادهاي منافع راستاي در نهادي سهامداران نقش شرکت،
 .کرد اشاره شرکت اصلی نفعان ذي و سهامداران

شود نتایج آن بـا احتیـاط بیـان     هایی است که باعث می پژوهش حاضر داراي محدودیت
 توان به موارد زیر اشاره کرد: شود. از جمله می

هـا بررسـی شـده اسـت. در      هاي ساالنه یکسـال شـرکت   در این پژوهش تنها گزارش  •
وت هـاي مختلـف تفـا    هـاي ایرانـی طـی سـال     صورتی که ممکـن اسـت در شـرکت   

 داوطلبانه اطالعات وجود داشته باشد. افشامعناداري در میزان 
تـوان بـین شـرکت هـایی کـه از       داوطلبانه اطالعات نمـی  افشاگیري  در فرآیند اندازه  •

 افشـا اطالعات اضـافی برخـوردار بـوده ولـی بـه دالیلـی نظیـر هزینـه هـاي ناشـی از           
هیچ گونه اطالعاتی بـراي   هایی که آن خودداري نمودند و شرکت افشااطالعات از 

توانـد از   داوطلبانـه مـی   افشـا گیري سطح  افشا ندارند، تفاوت قائل شد. بنابراین اندازه
 اند تاثیر پذیرد. هایی که اطالعات اضافی براي افشا نداشته وجود شرکت

 
 منابع

، هــاي تحقیـق در علــوم اجتمــاعی  روش). 1395ارل ببـی ، ترجمــه دکتــر رضـا فاضــل. (  
 .1395، 11، چاپ 2و  1سمت، جلد انتشارات 
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