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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه و دانش مالی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بر کیفیت افشا و عملکرد در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1931تا  1931است  .با استفاده از روش حذف سیستماتی ک در
مجموع  122شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد .در این پژوهش از رگرسیون
چندمتغیره و نرمافزار ا یویوز  11جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که
تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارند .تجربه مدیرعامل و دانش مالی اعضای
هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارند.
واژههای کلیدی :تجربه و دانش مالی ،کیفیت افشا ،عملکرد شرکت ،هیات مدیره
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مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای شکل دهی جریان تأمین مالی و سرمایه گذاری نقش عمده ای را در افزا یش تولید
کشور دارا است و از این طریق در راستای پیشرفت کشور از اهمیتی حیاتی برخوردار است .اما مسأله مهم در این زمینه  ،شکل
دهی درست این جریان  ،توسط نیروهای موجود در بازار است  ،که این خود منوط به آن می باشد که پروژه هایی با حداکثر
بازده توسط سرمایه گذاران شناسایی گردد.تصمیم گیری برای شناسایی چنین پروژه هایی همواره مستلزم استفاده از اطالعاتی
قابل اتکاء و مربوط به منظور استفاده درمدلهای تصمیم گیری میباشد .برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بازار
سرمایه  ،این اطالعات تنها زمانی موثر هستند که دارای کیفیت باشند  .زمانی که بازارهای سرمایه در ابتدای سال  2111به
اوج خود رسیدند ،ورشکستگی و رسوائی پاره ای از شرکتها به تدریج اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به مسئولیت گزارش دهی
اطالعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطالعات گزارش شده مطرح شد.لذا این مسئله سبب شد که شفافیت
اطالعات در فرآیند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه ای قرار گیرد .یکی از مواردی که بر شفافیت گزارشگری
مالی در شرکتها تاثیر گذار است،ویژگیهای فردی مدیران عامل از جمله توانا یی و دانش مالی می باشد که رفتار و نوع
تصمیمات آنها را در سازمان تحت الشعاع قرار می دهد .توانایی  ،ی ک خصلت باثبات و وسیع را متصور میسازد که شخص را به
دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری مقید میکند و موفقیت افراد را در پی دارد .در تعریفی دیگر ،توانایی
مدیریت را به عنوان کارآیی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد تعریف میکنند.از یک مدیر توانا انتظار
میرود که استانداردهای حسابداری را بهتر درك نموده و در نتیجه نامتقارنی اطالعات را کاهش دهد .مدیران دارای توانایی
ذاتی بیشتر ،به علّت داشتن قدرت درك و تحلیل بهتر از شرایط حال و آینده شرکت و صنعت خود  ،تخمین های با کیفیت
باالتر را در ارتباط با اقالم تعهدی دارند که این امر منجر به ارائه صادقانه سود حسابداری و در نتیجه باعث بهتر شدن شفافیت
گزارشگری مالی می شود  .همچنین  ،دانش مالی مدیران عامل  ،همان تحصیالت مرتبط با رشته های مالی از جمله حسابداری
 ،مدیریت و اقتصاد میباشد ؛ و مدیران عاملی که در این رشته ها تحصیل کرده باشند  ،دارای توان تجزیه وتحلیل اطالعات
مالی ،آشنا یی با استانداردها و سیاستهای حسابداری ،نظارت بهتر بر افشای اطالعات مالی بوده و از فرض احتیاط در حسابداری
پیروی مینمایند .مدیران عامل با دانش مالی،توجه زیادی به قسمتهایی مانند حسابداری و حسابرسی داخلی داشته و نظارت
دقیقی در انجام این وظایف محوله دارند .احتمال اینکه این توانایی ،دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی
مدیران ،نقش افشاء گزارشات مالی را در کاهش عدم تقارن اطالعات بین شرکتها و سرمایه گذاران درك کنند ،بیشتر
است.مدیران عامل دارای پیش زمینه مالی  ،مدیر یت بهتری بر سیستم حسابداری شرکت داشته و ا ین ،ریسک اشتباهات را در
سیستم کاهش داده و در نهایت  ،شفافیت گزارشگری مالی شرکت را افزایش میدهد .جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی
ممکن است از معیارهای تک بعدی و یا چند بعدی استفاده شود .از آنجایی که معیارهای تک بعدی ،سازه هایی هستند که
شفافیت را با خطا اندازه گیری می کنند ،بسیاری ازتحقیقات معیارهای جامعی از شفافیت طراحی کرده اند که ابعاد مختلف
شفافیت گزارشگری مالی را می سنجند  .با توجه به این موضوع که تمامی معیارهای تک بعدی ،شاخص های غیرمستقیم و به
احتمال زیاد مستقل شفافیت گزارشگری مالی میباشند ،معیارهای چند بعدی موجب افزایش توان تشریحی آزمون ها می
گردند .در ا ین پژوهش جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی از معیار چند بعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم مرتبط با
شفافیت را پوشش می دهد ،استفاده گردیده است .مدل شفافیت بیان شده ،مشتمل بر هر دو مجرای انتشار اطالعات عمومی و
خصوصی شرکت بوده و هر دو بعد مقدار و کیفیت اطالعات را در نظر می گیرد.
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فرضیهها
فرضیه های پژوهش به شرح زیر بیان می گردد:
فرضیه  : 1تجربه مدیرعامل بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  : 2دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  : 9تجربه مدیرعامل بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  : 2دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد

پیشینه تحقیق:
پیشینه داخلی
رویایی و ابراهیمی(  ) 1932تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی را بر سطح افشای داوطلبانه اخالق بررسی نمودند  .جامعه
آماری پژوهش آنها ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  1932می باشند .نتایج پژوهش با استفاده از
رگرسیون مقطعی لوجیت با روش حداکثر راستینمایی ،نشان داد استقالل کمیته و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر افشای
داوطلبانه اخالق تاثیر دارد.
آزادی و همکاران (  ) 1932نقش استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر افشای اطالعات مالی را بررسی نمودند .آنها
با استفاده از روش کتابخانه ای و مروری بر کلیه مقاالت مرتبط با حوزه کمیته حسابرسی ،به بررسی عوامل مؤثر بر افشای
اطالعات شرکتها پرداخته و در انتها چارچوبی نظری و مفهومی برای شرکتها ارائه نمودند .آنها بیان کردند که نقش کمیته
حسابرسی مستقل و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر افشای اطالعات موجب اعتبار گزارش دهی ،کاهش عدم تقارن
اطالعاتی و شفافیت اطالعاتی و مالی میشود ،به گونه ای که میتواند در جهت کسب برتری رقابتی و نیل به اهداف بلندمدت
شرکتها به کارگرفته شود.
ستایش و همکاران ( ) 1939به بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که رابطه معناداری بین افشای داوطلبانه با بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان
سهام وجود ندارد؛ اما رابطه مثبت معناداری بین افشای داو طلبانه و نمرات کارایی محاسبه شده به وسیله تکنیک تحلیل
پوششی داده ها به عنوان معیار جامع عملکرد است.
ب اغومیان و نقدی (  ) 1939در تحقیقی تحت عنوان تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در
گزارشگری ساالنه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که از
میان سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی در حوزه افشای اختیاری ،تنها مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای
اختیاری دارد.
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موسوی شیری و همکاران(  ) 1932در مطالعه ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و نوسان پذیری بازده سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافته های آنها نشان داد که بین کیفیت افشا و نوسان پذیری بازده سهام
رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .در واقع آنها به بخشی از پژوهش فوق در دوره های گذشته پرداخته اند .با ذکر این نکته
که اندازه گیری نوسان پذیری بازده سهام آنها متفاوت از روش این پژوهش بوده است.
خدامی پور و محرومی (  ) 1931تأثیر افشای داوطلبانه را بر مربوط بودن سود هر سهم بررسی کردند .نتایج بیانگر آن بود که
افشای داوطلبانه اثر معناداری بر مربوط بودن سود هر سهم ندارد.
پیشینه خارجی
اگستر و وانگر(  ) 2119به بررسی کیفیت افشای داوطلبانه ،عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار سهام پرداختند .عملکرد
عملیاتی براساس سه معیار حاشیه سود خالص ،نسبت سود به حقوق صاحبان سهام و رشد فروش اندازه گیری شده است .نتایج
نشان دهنده رابطه مثبت بین معیارهای عملکرد عملیاتی با افشای داوطلبانه است.
اویار و همکاران(  ) 2119به بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سرطح افشای داوطلبانه شرکتها در بورس ترکیه پرداختند.
نتایج بیانگر آن بود که بین اندازه شرکت ،اندازه مو سسه حسابرسی ،اعضای مستقل هیئت مدیره و مالکیت شرکتی با سطح
افشرا ی داوطلبانه رابطه مثبت وجود دارد .همچنین بین معیار سودآوری و اندازه هیئت مدیره با سطح افشای داوطلبانه رابطه
معناداری مشاهده نشد.
یوار و همکاران (  ) 2119به بررسی رابطه ویژگی های شرکت و سطح افشای داوطلبانه شرکتها در بورس ترکیه پرداختند.
نتایج بیانگر آن بود که بین اندازه شرکت ،اندازه موسسه حسابرسی ،اعضای مستقل هیئت مدیره و مالکیت شرکتی با سطح
افشای داوطلبانه (متغیر وابسته) رابطه مثبت وجود دارد .همچنین بین معیار سودآوری و اندازه هیئت مدیره با سطح افشای
داوطلبانه رابطه معناداری مشاهده نشد.
جیو ( ) 2111رابطه بین رتبه ه ای افشا و عملکرد عملیاتی شرکتها را بررسی کرد .نتایج بیانگر رابطه مثبت بین
رتبه های افشا (به عنوان متغیر مستقل) با معیارهای عملکرد عملیاتی (تحقیق و توسعه ،رشد فروش و حاشیه سود خالص) بود.
ماتسوناگا و یونگ (  ) 2112در پژوهشی با عنوان شواهدی از تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی کیفیت افشا و گزارشهای
مالی شرکت به این نتیجه رسیدند که مدیرعامل های دارای دانش مالی سود دقیق تری را ارائه و کیفیت افشای مالی را بهبود
می بخشند .درواقع کیفیت افشای مالی یک شرکت تابعی از میزان دانش و تجربه مدیرعامل آن است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهش های کاربردی است .ازنظر زمانی مقطعی است .ارتباط بین متغیر ها از نوع
توصیفی -همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده
میشود .به منظور گردآوری داده ها ،ازصورتهای مالی شرکت ها شامل صورت سود و زیان شرکت و از صورت های مالی تار یخی
به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری
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خواهد شد .به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک و ادبیات موضوع تحقیق ،از روش کتابخانه ای (با سود بردن از
ابزارهایی همچون کتابها ،مقاالت ،پایان نامه ها و متون دیجیتالی ) استفاده می شودآزمون فرضیه ها با روش رگرسیون چند
متغیره (با استفاده از نرم افزار ایویوز ) صورت خواهد گرفت.
جامعه آماری ،چگونگی نمونهگیری و نمونهها
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد  .در این پژوهش برای این که
نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .برای این
منظور پنج معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
.1شرکت قبل از سال  1931در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1931در بورس فعال باشد.
 .2به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها ،موسسات مالی و سرمایه گذاری و تفاوت قابل
مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یاد شده نباشد.
.9از منظر افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  23اسفند باشد و طی بازه زمانی پژوهش تغییر سال مالی
نداشته باشد.
.2سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره پژوهش معامله شده باشد.
.2اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.
ب عد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد  122شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است.
روش و ابزار گردآوری داده ها:
اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث نظری از منابع کتا بخانهای و پایگاههای علمی و مقاالت خارجی و داخلی جمع
آوری شده  .داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش به صورت میدانی ،عموما با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و پایگاه
اطالع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده اند  .در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار
ایویوز  1برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده می شود.
 آمار توصیفی دادهها و متغیرهای تحقیقآمار توصیفی :زمانی که انبوهی از اطالعات کمی ،بهمنظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند ،بایستی آنها را بهصورت روشن و
قابلفهم ،سازماندهی و خالصه نمود .اولین قدم در سازماندهی دادهها ،مرتب نمودن آنها بر اساس یک مالك منطقی است.
در ادامه پژوهشگر عالقهمند است تا ویژگیهای یک دسته از دادهها را بهصورت دقیق بیان نماید .برای بیان این ویژگیها از یک
سری دادههای عددی استفاده میگردد .از این شاخصها تحت عناوین کلی شاخصهای مرکزی (میانگین ،میانه ،نما ) و

EViews
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شاخصهای پراکندگی (دامنه تغییرات ،واریانس ،انحراف معیار ،چولگی ) نامبرده میشود .در این تحقیق بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها ،با استفاده از شاخصهای آمارتوصیفی ،دادههای جمعآوریشده را خالصه و طبقهبندی مینماییم.
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصیفی  2تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه و  ...میباشد که
حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول (  ) 2- 1اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی (میانگین،
میانه ،بیشینه و کمینه ) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی)
متغیر

کیفیت افشا

عملکرد

دانش

تجربه

مالی

مدیرعامل

اهرم مالی

اندازه

ارزش بازار

شرکت

به ارزش

اعضای

ضرر و زیان

شرکت

هیئت
مدیره
میانگین

16212223

16132112

16213112

96112222

16212222

19623311

26212112

16121239

میانه

16232219

16122222

26111111

96111111

16212221

19612293

26121111

16111111

ماکسیمم

16323921

16222122

26111111

12611111

26112112

13612221

12162132

16111111

مینیمم

16112212

16129222

16111111

16111111

16131122

26212219

29621139

16111111

انحراف معیار

16132221

16122292

16221122

96129222

16222222

16222292

26322329

16921112

چولگی

16121122

16212222

16112312

16229221

96122223

16229312

26922222

26912232

کشیدگی

26222121

36212312

16212221

26912123

92621291

26912213

13262212

26922322

1192

1192

1192

1192

1192

1192

1192

1192

تعدادمشاهدات

تحلیل آزمون فرضیه های
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم
مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر وهاسمن برآورد گردد .زمانیکه تعداد شرکتها از
مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مش کل ناهمسانی واریانس رخ دهد.در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی
واریانس ها از آزمون وایت و برای تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین  -واتسون استفاده شده است.
الزم به ذکر است که در مدلهای مورد استفاده ،وجود ناهمسانی واریانسها تایید شده است و از آزمون  GLSاستفاده شده
است .در نهایت نرم افزار ایویوز برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیهها از
نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول (  ) 2- 3بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر
 161111بوده و چو ن این مقدار کمتر از  1612است ،فرض صفر در سطح اطمینان  32درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار
است .مقدار آماره دوربین  -واتسون  26192می باشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
- Descriptive statistics
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می دهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر تجربه م دیرعامل مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت تجربه
مدیرعامل بر کیفیت افشا می باشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقل که برابر  161292بوده که کمتراز  2درصد
بوده ،معنیدار می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)2- 3نتایج تخمین مدل اول
متغیر

ضریب برآوردی

آماره t

خطای استاندارد

سطح معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

- 1211121

16112121

- 16212313

161112

تجربه مدیرعامل

16111311

16111321

96322222

161292

اهرم مالی

16121121

16121232

16222132

161111

اندازه شرکت

16122221

16112122

26229222

161111

ارزش بازار به ارزش دفتری

16111211

16111212

16222132

162122

ضرر و زیان شرکت

- 16192311

16111312

- 26122292

161111

ضریب تعیین تعدیل شده

16391

دوربین  -واتسون

26192

سطح معناداری (آماره )F

16111

نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر تجربه مدیرعامل برابر  161292که کمتراز  2درصد بوده ،معنیدار می باشد .با
توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید می شود یعنی با افزایش مقدار تجربه مدیرعامل ،کیفیت افشا نیز افزایش می یابد.
این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی(  ) 1939و اریکسون و همکاران(  ) 2112مطابقت دارد.
جدول ( :)4- 91نتایج تخمین مدل دوم
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

خطای استاندارد

ضریب برآوردی

آماره t

سطح معناداری

- 16212222

16112313

- 16129222

161122

دانش مالی هیئت مدیره

16112212

16112222

26122121

161222

اهرم مالی

16121122

16121299

16221321

161111

اندازه شرکت

16122321

16112122

26222122

161111

ارزش بازار به ارزش دفتری

16111222

16111211

16222232

162132
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ضرر و زیان شرکت

- 16192211

- 26121112

16111222

ضریب تعین تعدیل شده

16391

دوربین  -واتسون

26193

سطح معناداری (آماره )F

16111

161111

نتایج نشان میدهد که سطح معنی داری متغیر دانش مالی اعضای هیئت مدیره برابر  161222که کمتراز  2درصد بوده،
معنیدار می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید می شود یعنی با افزایش مقدار دانش مالی اعضای هیئت
مدیره ،کیفیت افشا نیز افزایش می یابد .این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی(  ) 1939و اریکسون و همکاران( ) 2112
مطابقت دارد.
جدول ( :) 2- 11نتایج تخمین مدل سوم
متغیر

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

16113192

16191291

96111212

161112

تجربه مدیرعامل

16111222

16111213

96211921

161122

اهرم مالی

-16921219

16119112

-22612331

161111

اندازه شرکت

16112221

16112229

26121232

161111

ارزش بازار به ارزش دفتری

16111911

16111922

16322112

169931

ضرر و زیان شرکت

-16112122

16112221

-16111312

162219

ضریب تعیین تعدیل شده

16293

دوربین  -واتسون
16221
سطح معناداری (آماره )F

16111

نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر تجربه مدیرعامل برابر  161122که کمتراز  2درصد بوده ،معنیدار می باشد .با
توجه به موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید می شود یعنی با افزایش مقدار تجربه مدیرعامل ،عملکرد شرکت نیز افزایش می
یابد .این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی(  ) 1939و اریکسون و همکاران(  ) 2112مطابقت دارد.
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جدول ( :)4- 92نتایج تخمین مدل چهارم
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

- 16123111

16122923

- 96912121

161111

16112121

16111131

- 11611321

161111

- 16912212

16119911

- 22612232

161111

اندازه شرکت

16199222

16119222

36223212

161111

ارزش بازار به ارزش دفتری

16111232

16111912

16291211

161112

- 16119312

16112219

- 16231199

162223

دانش مالی هیئت مدیره
اهرم مالی

ضرر و زیان شرکت
ضریب تعین تعدیل شده

16291

دوربین  -واتسون
16221
سطح معناداری (آماره )F

16111

نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر دانش مالی اعضای هیئت مدیره برابر  16111که کمتراز  2درصد بوده ،معنیدار
میباشد  .با توجه به موارد فوق ،فرضیه چهارم تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار دانش مالی اعضای هیئت مدیره،
عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد .این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی (  ) 1939و اریکسون و همکاران(  ) 2112مطابقت
دارد.

نتیجهگیری:
در هر سازمان ،وجود یک سازوکار راهبری شرکتی اثربخش ،به منظور حفاظت از حقوق سرمایه گذاران برای دستیابی به
اطالعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است .شفافیت و افشا ،از کارکردهای اصلی حسابداری و اجزای اساسی
راهبری شرکتی است .هر چه شفافیت و افشا کیفیت بیشتری داشته باشد ،اطالعات بهتری در خصوص نحوه اداره شرکت در
اختیار ذینفعان قرار میگیرد .هدف نظام حاکمیت شرکتی ،کسب اطمینان از عدم وقوع رفتار فرصت طلبانه است .این امربه
واسطه شفافیت و افشای اطالعات امکان پذیر است و به کاهش مشکالت ن مایندگی و اطالعات نامتقارن بالقوه بین
مدیر(نماینده) و ذینفعان مختلف(سهامداران ،اعتباردهندگان و  .)..منجر میشود .افشای گسترده میتواند سبب جلب اعتماد
سرمایه گذاران در مورد جنبه  -های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شود و به کاهش سطح عدم تقارن اطالعاتی یا به گفته
ای ،کاهش هزینه های اطالعاتی سرمایه گذاران بیانجامد .در این پژوهش بررسی در دوره زمانی  1ساله از  1931الی 1931
انجام شده است و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده است .نتایج پژوهش به شرح زیر است:
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آزمون فرضیه اول:
فرضیه  :1تجربه مدیرعامل بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر تجربه مدیرعامل برابر  161292که کمتراز  2درصد بوده ،معنیدار می باشد .با
توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید می شود یعنی با افزایش مقدار تجربه مدیرعامل ،کیفیت افشا نیز افزایش می یابد.
این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی(  ) 1939و اریکسون و همکاران(  ) 2112مطابقت دارد.
فرضیه  :2دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر دانش مالی اعضای هیئت مدیره برابر  161222که کمتراز  2درصد بوده،
معنیدار می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار دانش مالی اعضای هیئت
مدیره ،کیفیت افشا نیز افزایش می یابد .این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی(  ) 1939و اریکسون و همکاران( ) 2112
مطابقت دارد.
فرضیه  :9تجربه مدیرعامل بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر تجربه مدیرعامل برابر  161122که کمتراز  2درصد بوده ،معنیدار می باشد .با
توجه به موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید می شود یعنی با افزایش مقدار تجربه مدیرعامل ،عملکرد شرکت نیز افزایش می
یابد .این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی(  ) 1939و اریکسون و همکاران(  ) 2112مطابقت دارد.
فرضیه  :2دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر دانش مالی اعضای هیئت مدیره برابر  16111که کمتراز  2درصد بوده ،معنیدار
می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه چهارم تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار دانش مالی اعضای هیئت مدیره،
عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد .این نتیجه با یافته های باغومیان ونقدی(  ) 1939و اریکسون و همکاران(  ) 2112مطابقت
دارد.

.جدول ( )5- 9نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره

عنوان فرضیه

فرضیه
9
2
3
4

تجربه مدیرعامل بر کیفیت افشا تاثیر معناداری دارد.

تایید /رد
تایید

دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر کیفی ت افشا تاثیر معناداری دارد.

تایید

تجربه مدیرعامل بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.

تایید

دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد.

تایید
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پیشنهادی کاربردی تحقیق
پیشنهادهای زیر به عنوان راهبردهایی برای تحقیقات ارائه میگردد:
باتوجه به تحقیق تهیه شده و نتایج به دست آمده و همچنین  12سال تجربه کاری اینجانب در قسمت حسابداری شرکتهای
تولیدی،بازرگانی و  ...ا ینگونه استنباط می شود که یکی از راه های پیشرفت کشور میتواند استفاده از مدیران عامل و اعضای
هیات مدیره ای باشد که عالوه بر داشتن تحصیالت دانشگاهی در رشته حسابداری  ،سابقه تجربه کاری در تمامی سرفصلهای
این رشته ( انبار،مالی،حقوق و دستمزد،بهای تمام شده و  ) ...و نهایتا سابقه چند ساله موفق و درخشانی در پستهای مدیر یت و
معاونت مالی را داشته باشند .
در حقیقت استفاده از ا ینگونه افراد باعث می شود زوایای پنهان گزارش حسابرس و صورتهای مالی برای مدیر عامل و تمامی
اعضای هیات مدیره آشکار گردد و مسیر شفاف و برنامه ریزی شده ای برای رفع بندهای حسابرسی و موفقیت شرکت طراحی
شود  .انشااهلل با این تحقیق توانسته باشم گامی هرچند کوچک اما موثر در راستای پیشرفت این مرز و بوم برداشته باشم .
پیشنهادهای تحقیقات آتی
- 1تاثیر استفاده از پرسنل متعهد و متخصص در قسمت حسابداری بر اصل و جرائم مالیات ها و بیمه های پرداختی
 – 2تاثیر افزایش حقوق و مزایای پرسنل موثر قسمت حسابداری بر کاهش در پولشویی و تخلفات مالی
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