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افشای اختیاری رابطۀ منفی وجود دارد؛ اما این رابطۀ منفی با حضور سهامداران برزرگ
خارجی تاهش پیدا ترده اس .،همچنین نیاز به تأمین مالی برون سازمانی بر رابطۀ بین
افشای اختیاری و انحراف حق رأی از جریان وجه نقد تأثیر معناداری ندارد.

واژههای کلیدی :افشای اختیاری انحراف حق رأی از حق دریاف ،وجه نقد سهامدار تنترلی تأمین
مالی برون سازمانی.

مقدمه

بنابر تئوری نمایندگي ،یك واحد تجاری مجموعهای از قراردادها است که بین گروههای
ذینفع منعقد شده است .این قراردادها حیطه و قلمرو واحد تجاری را تعیین ميکنند .گرروههرای
ذینفع از این رو گرد هم ميآیند و یك فعالیت اقتصادی را به صرور مشرتر

پري مريگیرنرد

چراکه به خوبي دریافتهاند انجام دادن فعالیتهرای اقتصرادی بره صرور مشرتر  ،هزینرههرای
مبادال را کاهش ميدهد .آنها با کنار هم گذاشتن منابع مالي ،مدیریت و مهار های خود و با
اتكا بر همافزایي این عوامل با هم ،یك فعالیت اقتصادی را همنوا برا هرم و بره صرور متمرکرز
دنبال ميکنند .روابط بین ذینفعان بر اساس قراردادهای نوشرته و نانوشرته شركل مري گیررد .ایرن
قراردادها از این جهت بین ذینفعان منعقد مي شود که اطمینان حاصل شود ،یك گروه بره دنبرال
صدمه رساندن به منافع سایر گروه ها نیست (دیگان)5006 ،؛ اما هر ذینفعي مي داند که به دلیرل
جدایي مالكیت از کنترل واحد تجاری ،تضاد منافع وجود دارد و هر یك از گرروه هرای ذینفرع
در واحد تجاری ،بهدنبال منافع شخصي خویش هستند (ویفنگ.)5002 ،
اصوالً افشا در گزارشگری مالي ،برخاسته از مسئلۀ عدم تقرارن اطالعراتي و وجرود تضراد
منافع نمایندگي بین مدیران و سرمایه گذاران است (کوتاری .)5001 ،اما بین گروههرای مختلر
سرمایهگذاران نیز تضاد منرافع و عردم تقرارن اطالعراتي وجرود دارد .سررمایه گرذاران مطلرع بره
اطالعا محرمانه دسترسري دارنرد ولري سررمایه گرذاران غیرمطلرع صررفاً از اطالعرا عمرومي
برخوردارند (فاما و جنسن .)9123 ،هنگرامي کره مالكیرت پراکنرده اسرت ،بخشري از مشركال
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نمایندگي ،ناشي از تضاد منافع بین سهامداران اصرلي و اقلیتري کره مالكیرت بخرش کروچكي از
دارایي شرکت را در دست دارند ،مي باشد (جنسن و مك لینگ .)9176 ،بسیاری از شرکت هرا،
به طور مشخص توسط یك سرهامدار برزر

واحردی کنتررل مري شروند (الپورترا و همكراران،

 )9111در چنین حالتي اثرا انگیزشي خاصري بررای مالكیرت برزر

وجرود دارد .تحرت ایرن

اثرا محر  ،سرمایهگذاران با مالكیت سهام بیشتر ،قدر را به دست آورده و قادر بره جمرع
آوری اطالعا و کنترل مدیران هستند .سهامداران بزر

همچنین ميتوانند مدیران نافرمران را

برکنار کنند (شیفلر و ویشني .)9117 ،بدین طریق ،همران طرور کره درصرد مالكیرت سرهامداران
بزر

افزایش مي یابد ،آنها کنترل تقریباً کراملي از شررکت را بره دسرت آورده و ممكرن اسرت

منفعتي محرمانه از هزینۀ سهامداران بیروني به دست آورند .بنرابراین ،هنگرامي کره یرك مالرك،
کنترلي موثر از شرکت را به دست ميآورد ،مشكل نمایندگي عمدتاً بین مالكان کنتررل کننرده و
سهامداران اقلیت خواهد بود (الپورتا و همكاران .)9111 ،حرال در ایرن میران ،افشرا کره اصروالً
برخاسته از عدم تقارن اطالعاتي و وجود تضاد منافع است؛ نقش با اهمیتي در کاهش این مسائل
از طریق کاهش عدم تقارن اطالعراتي دارد و بردین طریرق افرزایش آن باعر

افرزایش نگرانري

سهامدار کنترل کننده در خصوص کاهش تسلط وی ميشود .به همین دلیل ،سهامداران کنترلي،
انگیزه هایي برای کاهش سطح افشای اختیاری شرکت برای پوشش سودهای خصوصي حاصرل
از کنترل را دارند .در واقع ،افشا و شفافیت کمتر ،مانع از مشاهدۀ دقیق توسرط سرایر سرهامداران
ميشود و کنترل سطح افشای یك شرکت ،مكانیسم بالقوۀ در دسترسي برای سرهامداران اصرلي
به منظور پنهان نمودن منافع خصوصي کنترل ميباشد.
9

تحقیقا پیشین نیز حاکي از آن است که وجود سهامدار کنترلي ،سطح افشای داوطلبانه

را تحت تأثیر قرار مريدهرد و یرك رابطرۀ منفري برین قردر کنتررل سرهامدار اصرلي و افشرای
داوطلبانه شرکت ها وجود دارد (لي .)5007 ،اما ،اکثر مطالعا قبلي در بررسي ساختار مالكیت،
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بر مالكیت مستقیم (بردون واسرطه) ،کره مالكیرت سرهامداران نهرادی (بزرگتررین سرهامداران) و
مالكیت مدیریتي است ،تمرکرز مريکردنرد و از آن بره عنروان شاخصري بررای وجرود سرهامدار
کنترل کننده استفاده ميکردند (برای نمونه ،جانرگ و کروان5005 ،؛ الفونرد و روی چرودهری،
 .)5002اما تجزیه و تحلیل براساس مالكیت بردون واسرطه ،سراختار کنتررل را بره درسرتي نشران
نميدهد (لي .)5007 ،بدین ترتیب در این مطالعه از الگوی الپورتا و همكراران ( )9111و روش
شناسي زنجیرۀ کنترل سرانچز و همكراران ( )5001اسرتفاده شرده و ارتبرا برین افشرای اختیراری
شرکت و تفكیك مالكیت و کنترل در بورس اوراق بهادار تهران بررسري مريشرود .در الگروی
مورد بح  ،به جای تأکید بر مالكیت مستقیم ،بر ساختارهای مالكیرت پیچیرده و هرمري تمرکرز
شده است.
مبانی نظری پژوهش

بنابر تئوری نمایندگي ،یك شرکت محلي است برای اجتماع ذینفعان مختلفي که هر یك
اطالعا  ،بازده و مطلوبیتهای خاص خود را دارند .این ذینفعان برای حفاظت از منافع خویش
و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروههای ذینفع با خرود ،اقردام بره انعقراد قراردادهرایي برا
دیگر ذینفعان ميکنند .یك واحد تجاری را مريتروان مكران هندسري و نقطرۀ تالقري قراردادهرا
دانست .دولت ،اعتباردهندگان ،مردیران و سرهامداران از جملره ذینفعران اصرلي هسرتند .ادبیرا
مرتبط با تضاد منافع در واحدهای تجاری در سالهرای اخیرر توسرعۀ زیرادی یافتره اسرت .اغلرب
تحقیقاتي که در خصوص تضاد منافع بین ذینفعان یك واحرد تجراری انجرام شرده انرد ،روی دو
حوزۀ جداگانه تمرکز داشتهاند :تضاد منافع بین مالكان و مدیران و نیز تضاد منافع برین مالكران و
دیگر ذینفعان .اما ممكن است بین مالكان یك شرکت نیرز بره سربب پیرروی از منرافع شخصري،
تضاد منافع وجود داشته باشد (لي .)5007 ،هر گراه سرهامداران عمرده و اقلیرت صررفاً بره دنبرال
کسب حداکثر منافع پولي (حق دریافت وجه نقد )5حاصل از واحد تجاری باشند ،منرافع هرر دو
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گروه سهامداران در یك راستا بوده و تضاد منافعي بین آنها بروز نخواهد کرد .اما به هر حال در
دنیای واقعي همواره تضاد منافع به وجود ميآید (فاسیو و همكاران.)5009 ،
مطابق تئوری های حاکمیت شرکتي ،در این مورد ،چنین پدیردهای هنگرامي رخ مريدهرد
که مالكان کنترلي تالش کنند که منافع پولي (حق دریافت وجه نقد) و غیر پولي (حق کنترل یرا
حق رأی) 3واحد تجاری را همزمان در اختیار بگیرند و در نتیجره مالكران کنترلري دارای قردر
کنترلي قوی (حق کنترل) و تأثیرگذار در تصمیمگیری ميشوند که فراتر از میزان سهام آنهرا در
واحد تجاری است .به این پدیده اصطالحاً «تفكیك (انحررا ) حرق دریافرت وجره نقرد و حرق
کنترل» /گفته مي شود .چنین حالتي ،در مالكیت شرکتي ،در شرکتهای با ساختارهای هرمري و
ساختارهای دارای سهام متقابل در شرکتها (شرکتي در شرکت دیگر نیرز سرهام داشرته باشرد)
رخ ميدهد (کالسرن

و همكراران .)5000 ،بردین صرور کره ایرن سراختارهای مالكیرت ،بره

مالكان کنترل کننده این امكان را ميدهند کره برا وجرود مشرارکت انرد

در سررمایۀ شررکت،

کنترل شدیدی را بر شرکت داشته باشند و در واقع ،یك تفكیك مالكیرت (حرق دریافرت وجره
نقد) و کنترل (حق رأی) انجام دهند .هر چه تفكیك (انحرا ) حق دریافرت وجره نقرد از حرق
کنترل افزایش مي یابد ،مالك کنترلي 2با سطوح کنترلي بیشتری موضع ميگیرد .حتري در چنرین
حالتي ،انگیزه مدیریت نیز ميتواند برای ارائۀ اطالعا بره سرهامدار اصرلي افرزایش یابرد؛ زیررا
بخش اعظم سرمایۀ واحد تجاری توسط آن سهامدار ترأمین شرده اسرت .بره هرر حرال ،در نبرود
حمایت کارا از سهامداران اقلیت و شفافیت فعالیتهای شررکت ،سرهامداران عمرده مريتواننرد
تصمیماتي را به نفع خود و به هزینۀ سرهامداران اقلیرت بگیرنرد و در نهایرت منرابع شررکت را از
شرکت خارج سازند .احتمال خارج کردن این منرافع خصوصري کنتررل ،یكري از دالیرل اصرلي
وجود بلو های سهام در دنیا ميباشد .چنین حالتي خصوصاً در شرکتهای بازارهای نوظهرور
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که اغلب زیر نظر خواستههای خانوادۀ تاسی
سهامداران ضعی

کننده اداره ميشوند و اجرای حقوق قانوني سایر

است ،بهوجود ميآید (الپورتا و همكاران9111 ،؛ لینز.)5003 ،

چون مالكان کنترلي ،کل منافع خصوصي را دریافت ميکنند ،اما تنها عهدهدار بخشري از
هزینه مي باشند؛ بنابراین آنها انگیزههای بیشتری برای کاهش افشای اختیراری در سرطح شررکت
دارند تا منافع خصوصي کنترل خود را پنهان سرازند .بردین صرور  ،مالكران اصرلي مري تواننرد
ثرو سهامداران اقلیت را به تملرك درآورنرد و در ایرن میران ،سرطح پرایین افشرا در شررکت،
مكانیزمي برای آسانتر کردن کار مالكان کنترلي (مالكان کنترل کننده) بره منظرور پنهرانسرازی
منافع خصوصي کنترل مي باشد .اگر جداسازی بزرگتر حق دریافت وجه نقد از حق رأی ،منرافع
خصوصي کنتررل را بررای سرهامداران کنترلري بره همرراه داشرته باشرد (کالسرن

و همكراران،

)5005؛ قدر نفوذ در سطح افشای داوطلبانه ،به عنوان یك مكانیسم برالقوۀ در دسرترس بررای
سهامداران کنترلي تعری

ميشود که از آن بررای پنهران کرردن منرافع خصوصري کنتررل خرود

استفاده ميکنند (لي.)5007 ،
زماني که شرکت به تأمین مرالي خرارجي نیراز پیردا مريکنرد ،ارتبرا منفري میران افشرای
اختیاری و انحرا

حق دریافت وجه نقد از حق کنترل کمتر ميشود (النگ و لوندهلم9113 ،؛

فرانكل و همكاران .)9112 ،با توجه به عدم تقارن اطالعاتي زیاد بین مدیران و اعتبار دهنردگان،
و محدود بودن مسئولیتشان در برابر آن ها ،ممكن است آنان تمایل داشته باشند که با اسرتفاده از
منرابع دریررافتي از اعتبرار دهنرردگان ،شررکت را وارد پرررو ه هرای پرریسررك نماینرد (دونگمرري،
 .)5006این اقداما مي تواند به منافع اعتباردهنردگان آسریب جردی وارد کنرد .آگراهي اعتبرار
دهندگان از احتمال از بین رفتن ثروتشان سبب ميگردد آنان تمایل کمتری بره قررار دادن منرابع
مالي در اختیار واحد تجاری داشته باشند و احتماالً منابع با هزینره براالتری بررای شررکت ترأمین
خواهد شد .برای اعتبار دهندگان موضوع مهم در خصوص اعطرای وام و اعتبرار ،تروان گیرنرده
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برای بازپرداخت اصل و بهرۀ وام و اعتبارا دریافتي مي باشرد .اعتباردهنردگان جهرت ارزیرابي
توان بازپرداخت اصل و بهرۀ وام به صور های مالي شرکت هرا و اطالعرا افشرا شرده توسرط
آنان اتكا ميکنند .آنان با استفاده از این صور ها بره ارزیرابي ریسرك اعطرای اعتبرار بره یرك
شرکت مي پردازند (پورحیدری و همتي .)9323 ،از ایرنرو ،بره صرور منطقري انتظرار مريرود
شرکت هایي که عدم تقارن اطالعاتي بیشتری بین سهامداران و اعتباردهندگان آنهرا وجرود دارد
از جانب اعتباردهندگان برای تأمین مالي با محدودیت بیشتری مواجه شوند .در این میان ،افشای
داوطلبانه ميتواند عدم تقارن اطالعاتي را کاهش داده و هزینۀ ترأمین مرالي خرارجي شررکت را
پایین بیاورد (ورچیا )9123 ،و توانایي شرکت برای ترأمین منرابع پررو ههرای سرودآور را بهبرود
بخشد .به عقیدۀ لي ( )5007نیازهای مالي خارجي بیشرتر ،انگیرزۀ شررکتهرایي کره هزینرههرای
نمایندگي باالتری را دارند را تقویت ميکنرد ترا افشرای اختیراری براالتری را در سرطح شررکت
انجام دهند .بنابراین ،افشای داوطلبانه ،از طریق کاهش عردم تقرارن اطالعراتي ،بره شررکتهرای
دارای انحرا

باالی حق دریافت وجه نقد از حقوق کنترل و نیازهای مرالي خرارجي براال بررای

سرمایهگذاری در پرو ههای سودآور و افزایش ارزش شرکت ،کمك ميکند (لي.)5007 ،
باید توجه داشت کنترل شرکتها توسط سهامداران بزر

خارجي باعر

مريشرود کره

فعالیت مدیران تحت نظر قرار گیرد و منافع حاصل از عملكررد بهترر برا هزینرۀ نظرار عملكررد
مدیران تهاتر ميشود .در این میان ،سهامداران اقلیت ،سواری مجراني از ترالشهرای سرهامداران
خارجي ميگیرند و در منافع سهیم ميشوند (مورو  .)9122 ،در حاکمیت شرکتي ،این منافع،
منافع مشتر

کنترل نامیده ميشود .لي ( )5007نشان داد که برا وجرود رابطرۀ منفري برین سرطح

افشای اختیاری و انحرا

باالی حق دریافت وجره نقرد از حرق کنتررل ،در شررکت هرای دارای

سهامدار غیرمدیریتي بزر تر ،این رابطه کمتر ميشود .عرالوه برراین ،یافترههرای لینرز (،)5003
نقش سهامداران خارجي بزر

در کاهش مسایل نمایندگي مرتبط با تفكیك مالكیت و کنترل
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در بازارهای نوظهور را تأیید ميکند .بدین طریق انتظار ميرود چنانچه سهامداران کنترلي نقرش
نظارتي خود را به خوبي ایفا نمایند ،اطالعا اختیاری بیشتری منتشر شود .سرهامدار خرارجي از
طریق بهبود افشای اختیاری ،فرصت رفتار فرصتطلبانه را از سهامدار عمده سلب مينماید .لرذا،
انتظار ميرود که رابطۀ بین افشای اختیاری و انحرا

حق دریافرت وجره نقرد از حرق کنتررل برا

حضور سهامداران خارجي بزر  ،کمتر شود.
پ

از بررسي مسئلۀ پژوهش و با توجه به مباني نظری مطررح شرده در براال ،فرضریههرای

پژوهش به صور زیر بیان ميشوند:
فرضیۀ  :9شرکتهای با انحرا

بیشتر حق دریافت وجه نقد از حق کنترل ،به شركل معنراداری

سطح افشای اختیاری کمتری دارند.
فرضیۀ  :5شرکتهای با انحرا

حق دریافت وجه نقد از حق کنترل ،در شرایط نیراز بره ترأمین

برون سازماني ،اطالعا اختیاری بیشتری را افشا ميکنند.
فرضیۀ  :3شرکتهای با انحرا
یك سهامدار بزر

بیشتر حق دریافت وجه نقد از حق کنتررل ،در صرور وجرود
برون سازماني در ترکیب مالكیت ،اطالعا اختیاری بیشرتری را

افشا ميکنند.
پیشینۀ پژوهش

انررگ و مررا

( )5003در پژوهش ري برره بررسرري رابطررۀ بررین حاکمیررت شرررکتي و افشررای

داوطلبانۀ اطالعا شرکتها پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان ميدهرد کره هرر چره مالكیرت
مدیریت کمتر و مالكیت دولت بیشتر باشد ،افشای داوطلبانۀ اطالعا افزایش مي یابد و مالكیت
سهامداران عمده رابطۀ معناداری با افشا ندارد .همچنین هر چه درصد مدیران غیر موظر

بیشرتر

باشد ،افشای داوطلبانه کاهش ميیابد .در حالي که کالرکسون و دیگرران ( )5003شرواهدی را
مبني بر تأثیرگذاری مثبت مدیران مسرتقل برر سرطح افشرای اختیراری برهدسرت آوردنرد؛ الخرال
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( )5003به این نتیجه رسید که هر چه درصد مدیران غیر موظ

افزایش یابرد ،افشرای اطالعرا

به صور داوطلبانره افرزایش مريیابرد و هرر چره تمرکرز مالكیرت بیشرتر باشرد ،احتمرال افشرای
اطالعا کمتر ميشود .همچنین تصدی همزمان سِمتهای مدیرعامل و ریاسرت هیئرت مردیره،
موجب کاهش افشای داوطلبانۀ اطالعا ميشود.
براون و هایلجیست ( )5007به بررسري رابطرۀ برین کیفیرت افشرا و عردم تقرارن اطالعراتي
پرداختند .نتایج نشان ميدهد که کیفیت افشاء به طور معكوس به عدم تقرارن اطالعراتي مررتبط
است .همچنین ،برین کیفیرت افشراء و میرزان معرامال سرهامداراني کره دسترسري بره اطالعرا
محرمانه دارند ،رابطهای معكوس وجود دارد .عالوه بر آن ،با توجه به یافته های قبلي مبني بر این
که هزینۀ سرمایه با افزایش عدم تقارن اطالعاتي ،افزایش مي یابرد ،نترایج بیرانگر ایرن اسرت کره
شرکت های با کیفیت افشای بیشتر ،هزینۀ سررمایه پرایینترری دارنرد .لري ( )5007در مقالرهای برا
عنوان «افشای اختیاری و انحرا

بین حق رأی و حق دریافرت وجره نقرد» بره ایرن نتیجره رسرید

افشای اختیاری شرکت به صور منفي با انحرا

حق رأی از حق دریافت وجه نقد در ارتبرا

است .همچنین این رابطه در شرایطي که شرکتها نیاز به تأمین مالي دارنرد و دارای سرهامداران
غیر مدیریتي بزر

هستند منفي ميباشد.

نتررایج پررژوهش لري ( )5002حرراکي از آن بررود کرره بزرگري منررافع کنترررل بررا ت یی ررا در
حاکمیت شرکتي کاهش ميیابد و اقداما حاکمیت شرکتي مناسب با صرر

کنتررل کمترری

همراه است .یافتههای وی نشان ميدهد با اجرای اصالحا حاکمیت شررکتي در کرره ،بعرد از
بحران مالي آن ،بهبود در اقداما

حاکمیت شرکتي باع

کاهش کسب منافع ناشري از کنتررل

شده است .آختاردین و حسین ( )5002به بررسي روابط بین نوع سهامدار کنترلکننرده و افشرای
اختیاری پرداختند .نمونۀ آماری آنها شامل  996شررکت منتخرب برازار سررمایۀ مرالزی در سرال
 5003بوده است .نتایج حاکي از آن بود که اگر سهامدار کنترلکننردۀ شررکت ،خرارجي باشرد
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افشای داوطلبانۀ بیشتری توسط آن شرکت صور ميگیرد و زماني که سهامدار کنتررلکننرده،
از اعضای هیئت مدیره و مدیران موظ

باشد؛ یك رابطۀ منفي بین میزان مالكیرت وی و سرطح

افشای داوطلبانه بهوجود ميآید .آنها همچنین ثابت کردند نوع سهامدار کنترلکننده ،بر روابرط
بین فرصتهای رشد و افشای داوطلبانه تأثیر ميگذارد.
میشاری و الفراهي ( )5099به بررسي رابطۀ بین افشای اطالعا و محتوای اطالعاتي سرود
هرسهم و ارزش دفتری آن در بازارسرمایۀ کویت پرداختند .نترایج پرژوهش آنران نشران داد کره
سود هر سهم و ارزش دفتری آن با قیمت سهام رابطۀ معنادار داشرته و افشرای اطالعرا و سرود
هرسهم و ارزش دفتری نیز محتوای اطالعاتي دارند .در نهایت ،با افزایش سطح افشراء ،محتروای
اطالعاتي مزبور نیز افزایش ميیابد .گیسبر

و نراواالس ( )5093بره بررسري رابطرۀ برین افشرای

داوطلبانه و حاکمیت شرکتي با در نظر گرفتن تضادهای نماینردگي پرداختنرد .آنهرا ابتردا ثابرت
کردند که تضاد نمایندگي در شرکتهای خانوادگي و دارندۀ بلو های سهام ،موجب کاهش
سطح افشاء در چنین شرکتهایي ميشود .سپ

آنها روابط بین حضور مدیران مستقل و سرطح

افشای داطلبانه را در شرکتهای با مالكیت متمرکز بررسي کردند .نتایج مطالعۀ آنهرا حراکي از
آن بود که حضور مدیران مستقل با افزایش افشرای داوطلبانره در شررکتهرای اسرپانیایي همرراه
بوده است.
کاشانيپور و پرارچیني ( )9322در پژوهشري براعنوان رابطرۀ افشرای اطالعرا اختیراری و
اعضای غیرموظ

هیئت مدیره ،بره بررسري رابطرۀ دو مكانیسرم کنترلري یعنري افشرای اختیراری

(مكانیسم کنترل خارجي) و مدیران غیر موظر

(مكانیسرم کنتررل داخلري) پرداخترهانرد .نترایج

پژوهش آنان حاکي از آن بود کره برین افشرای اختیراری و حضرور مردیران غیرموظر  ،رابطرۀ
معناداری وجود نردارد .اسرمعیل زاده مقرری و شرعربافي ( )9321در پژوهشري برا عنروان افشرای
اطالعا اختیاری و ارتبا آن با نرخ بازدۀ سهام در شرکتهای سررمایهگرذاری بره ایرن نتیجره
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رسیدند که هیچ رابطۀ معناداری بین کیفیت افشاء و بازدۀ سهام ،در هیچ یك از سالهرای مرورد
بررسي این پژوهش وجود نداشته است.
دیدار و همكاران ( )9310به بررسي اثر خصوصیا شرکتي بر سطح افشراء شررکت هرای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بودند که با
وجود اهمیت افشاء برای استفادهکنندگان و تهیهکنندگان اطالعا  ،چرا برخي از شرکت هرا در
مقایسه با دیگر شرکت ها اطالعا کمتری افشاء ميکنند؟ نتایج مطالعۀ آنران حراکي از آن برود
که خصوصیاتي مانند درجۀ مشهود بودن دارایي ها ،اهرم مالي و سودآوری بر سرطح افشراءکل،
اثرگذار بوده ولي اندازه و رشد در سودآوری بر سطح افشای کل ،تأثیر معناداری ندارند.
خواجوی و همكاران ( )9313به بررسي رابطۀ بین کیفیت افشرای اطالعرا و هزینرههرای
نمایندگي در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونۀ آنان شامل
 12شرکت برای دورۀ زماني  9325تا  9315بود .یافتههای آنان حاکي از آن بود که برای نمونرۀ
مورد بررسي ،کیفیت افشای اطالعا تأثیر معناداری بر هزینههای نمایندگي ندارد.
مهراني و پروائي ( )9313به بررسي کیفیت افشاء در شرکتهای خانوادگي پذیرفتره شرده
در بورس اوراق بهادار تهران در طي دورۀ زماني  9322ترا  9310پرداختنرد .یافترههرای پرژوهش
آنان ،نشان از برتری نداشتن شرکتهای خرانوادگي نسربت بره شرکتهای غیررر خرانوادگي از
دید کیفیت افشاء بود .به بیان دیگر ،عامل خرانوادگي برودن ،رابطرۀ معنراداری برا کیفیرت افشراء
نداشت.
روش پژوهش
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری این پژوهش را تمرامي شررکتهرای پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار
تهران تشكیل ميدهند .برای تعیین نمونرۀ مرورد مطالعره ،برر اسراس روش حرذ
شرکتهایي از جامعۀ آماری یاد شده انتخاب شدهاند که دارای شرایط زیر باشند:

سیسرتماتیك،
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 .9دورۀ مالي آنها منتهي به پایان اسفند ماه باشد.
 .5طي سالهای  27تا  19ت ییر فعالیت یا ت ییر سال مالي نداشته باشند.
 .3اطالعا آنها قابل دسترسي در بورس اوراق بهادار باشد.
 ./شرکت دارای مالك اصلي (مطابق با تعری

عملیاتي) باشد.

از بین کلیۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اِعمرال شررایط فروق
 26شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است که با در نظر گرفتن  2سال مالي برای هر شررکت،
تعداد کل مشاهدا  575مورد ميباشد .این تعداد مشاهدا با توجه به تحقیقا انجام شده در
زمینۀ افشای داوطلبانۀ اطالعا در خارج از کشور (به عنروان مثرال ،حلمري حمرامي ( )5002در
قطر فقط  /5شرکت را به عنوان نمونره انتخراب کررد) و یرا در داخرل کاشراني پرور و پرارچیني
( )9322فقط یك سال مالي را در نظرگرفتند و یرا سرجادی و زراع نرژاد ( )9327بررای دو سرال
مالي فقط  /0شرکت را به عنوان نمونه انتخاب کردند) مناسب ميباشرد .دادههرای پرژوهش ،از
لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان برورس اوراق بهرادار تهرران ،پایگراه اینترنتري
بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگراه هرای مررتبط و نررم افرزار رهراورد نروین و تردبیرپرداز
استخراج شدهاند.
متغیرهای پژوهش
سطح افشای اختیاری ()DISCLOSURE

در این پژوهش ،سطح افشای اختیاری به عنوان مت یر وابسته در نظر گرفته شرده اسرت .بره
منظور اندازه گیری این مت یر ،از شاخصهای پیشنهادی توسط بوتوسران ( )9117کره برگرفتره از
نظرا کمیتۀ جنكینز بود ،استفاده گردید .در الگوی بوتوسران ،شراخص هرای مرورد اسرتفاده از
طریق گزارشهای راهبری شرکتي و نیز ارقام رتبه بندی شرکتهای آمریكایي اسرتخراج شرده
بود .به دلیل فقدان دو مورد مذکور در ایران و با توجه به این که سازمان حسابرسري ،کتابچرهای
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تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده و شرکتها در تهیه و گرزارش اطالعرا بره
شاخصهای مندرج در آن تكیه مريکننرد ،ایرن امرر امكران افشرای اطالعرا اختیراری در مرتن
صور های مالي را محدود نموده است .لذا به تبعیت از کاشاني پور و همكراران ( )9322بررای
استخراج شاخصهای افشای اختیاری اطالعا به گزارش فعالیت هیئت مدیرۀ شررکتهرا اتكرا
گردیررد .شرراخص پیشررنهادی آنهررا پر

از بررسرري از نظررر الزامرري نبررودن مطررابق اسررتانداردهای

حسابداری یا قانوني در شش بخش کلي ،شامل پیشینۀ اطالعراتي ،خالصرهای از نترایج تراریخي
مهم ،اطالعا بخشها ،آمارههای کلیدی غیرمالي ،اطالعا پیشبیني ،بح

و تحلیل مدیریت

(در مجموع  79شاخص) تعیین شده است .امتیاز افشای اختیاری از تقسیم مجموع امتیاز حاصرله
از  6بخش برکل امتیاز قابل دریافت یعني  93/به دست ميآید.
انحراف جریان وجه نقد از حق کنترل ()VOTECASH

در این مطالعه انحرا

جریان وجه نقد از حق کنترل مت یر مستقل ميباشرد .حقروق ناشري

از مالكیت سهم ،متعدد است و در موارد مختل

قانون تجار به آنها اشاره شده اسرت؛ امرا بره

طور کلي و عموماً برای هر سهم از حقوق صاحبان سهام ،دو نوع حق اصلي متصور اسرت :اول،
حق دریافت سود سهام و سایر مزایای مالي ،در صور و تا جایي که تحرت قرانون مسرتحق آن
باشد و دوم ،حق رأی در جلسا

شرکت و در مرورد مسرائل مربرو بره شررکت .مرورد اول را

«حقوق جریانهای نقدی» و مورد دوم را «حق رأی» تعریر

مريکننرد .تقسریم حقروق صراحب

سهم به حقوق مالي و حقوق غیرمالي ،مورد اشارۀ استادان حقوق تجار ایران نیز واقرع شرده و
ميتوان برای آن ،به استناد مادۀ  32الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجار مصروب 93/7
عالوه بر مباني تئوری ،منشأ و مبنرای قرانوني هرم قائرل شرد .در مرادۀ یراد شرده ،بره صرراحت از
اصطالح «حقوق مالي وابسته به سهام» نام برده شده است .هرر چنرد در نقطرۀ مقابرل بره «حقروق
غیرمالي سهام» اشارهای مستقیم و صریح نشده ،امرا در مرواد  37و  32و  /1و  931و  550و 527
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الیحۀ قانوني اصالح قسمتي از قانون تجار  ،به حق رأی و حق حضور که از مصادیق «حقروق
غیرمالي» وابسته به سهام یا به عبارتي «حقروق غیررمرالي ناشري از مالكیرت برر سرهام» هسرتند بره
صراحت اشاره شده است .از جمله مصادیق مهم حقروق غیرر مرالي ناشري از مالكیرت برر سرهام
ميتوان به امكان شرکت در مجامع عمومي صاحبان سهام برای تعیین مدیران و بازرسان قرانوني
شرکت و عزل و جایگزیني آنان ،اصالح اساسنامۀ شرکت ،افزایش و کراهش سررمایۀ شررکت،
ت ییر اقامتگاه شرکت ،تصرویب یرا رد ترازنامره و حسراب سرود و زیران و همچنرین رد یرا قبرول
پیشنهادهایي که عموماً هیئت مدیره به عنوان دستور کار مجامع عمرومي صراحبان سرهام مطررح
کرده اند ،اشاره کرد.
اما حقوق مرالي ناشري از مالكیرت سرهام (کره در اینجرا ،جریران وجره نقرد از شررکت بره
سهامدار تعری

شده است ).بر چند نوع است ،حق سهیم شدن در سود شرکت ،حرق تقردم در

خرید سهام جدید ،حق دریافت اندوختۀ قابل تقسیم ،حق سهیم شدن در دارایي شرکت و دیگر
مزایای مالي که سهامدار مستحق دریافت آن است (مفاد مواد  531و  932الیحه قرانوني )93/7؛
مانند حق شفعه و حقوق در باقي ماندۀ دارایيهای شرکت در زمان تصفیه .انحرا

جریان وجه

نقد از حق کنترل در ساختارهای مالكیت پیچیده و هرمي به وجود ميآید .اعتقراد برر ایرن اسرت
که تجزیه و تحلیل بر اساس مالكیت بدون واسطه ،ساختار کنترل را به درسرتي نشران نمريدهرد
(الپورتا و همكاران .)9111 ،سانچز و همكاران ( )5001روش زنجیرۀ کنترل را در تحقیق خرود
پیشنهاد ميکنند که به شناخت سهامدار اصلي شرکت (سهامداری که به طرور مرؤثر شررکت را
کنترل ميکند) کمك ميکند.
روششناسي زنجیرۀ کنترل ،شامل طبقهبندی شرکتهای نمونه به دو گروه شرکتهای با
مالكیت پراکنده و شرکتهای با مالكیت اصرلي اسرت (سرانچز و همكراران .)5001 ،برر اسراس
الگوی الپورتا و همكاران ( ،)9111شرکتي دارنردۀ مالرك اصرلي در نظرر گرفتره مريشرود کره
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سهامدار عمدۀ آن شرکت ،مستقیم یا غیرمستقیم ،دارندۀ حق رأی به میرزان بیشرتر یرا مسراوی برا
مرز کنترل باشد .برای مثرال ،اگرر سرهامدار  9برا  %56از سرهامداری حرق رأی ،سرهامدار عمردۀ
شرکت ال

باشد و همینطور شرکت «ال » ،با  %35از سرهامداری حرق رأی ،سرهامدار عمردۀ

شرکت ب باشد ،در این حالت مريتروان گفرت کره شررکت «ب» توسرط سرهامدار  9برا سرطح
کنترلي برابر با ( %56ضعی ترین ارتبا در زنجیرۀ کنترل؛ اقل (%35؛  ))%56کنترل ميشرود .در
این حالت ،مالك اصلي شرکت «ب» به طور غیرمستقیم به واسطۀ شرکت «ال » اعمرال کنتررل
ميکند .زماني که مالك اصلي به طور غیرمستقیم ،شرکتي را به واسطۀ کنترل ناقص (نه صرد در
صدی) شرکت واسطه کنترل ميکند ،ساختاری هرمي ایجاد شده اسرت (رحمراني و همكراران،
 .)9310همانگونه که از مثال مشخص است استفاده از این سراختار برر تفراو برین حرق رأی و
حقوق جریان وجه نقد سهامدار کنترلکننده داللت ميکند.
از آنجا که در استانداردهای حسابداری ایران مرز کنترل به صور کمي بیان نشده است؛
برای به کارگیری این روش شناسي ،یعني تعیین سطح حق رأی و حق جریان وجه نقد سرهامدار
اصلي ،به تبعیت از رحماني و همكراران ( )9310اطالعرا سرهامداران مسرتقیم و غیرمسرتقیم برا
بریش از  %2سررهام در جریران از بررورس اوراق بهرادار تهررران جمرعآوری گردیررد .برا اسررتفاده از
اطالعرا شرررکتهررای نمونرره ،محاسربۀ حررق دریافررت وجرره نقرد و حررق رأی در مالكیرتهررای
غیرمستقیم ،به این صور است که اگر وضعیت زیر (که اصطالحاً سراختار پردربزر  ،پردر و
پسر نامیده ميشود) در نظر گرفته شود:
شرت ،ج

شرت ،ب

شرت ،الف

در چنین حالتي ،کنترل یا نفوذ موثر ،به درصد مالكیت مسرتقیم شررکت الر

در ب و شررکت

ب در ج بستگي دارد .اگرچه حاصلضرب درصدهای مالكیت در زنجیرۀ وابسرتگي ،در تعیرین
سود تلفیقي و سود انباشته تلفیقي به کار ميرود؛ ولي شرطي برای اندازهگیری قردر کنتررل و
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نفوذ نبوده و حتي مطابق با استانداردهای حسابداری ،شر تهیرۀ صرور هرای مرالي تلفیقري بره
شمار نميرود .به عبار دیگر ،از این حاصلضرب نميتوان به عنروان معیراری بررای تشرخیص
نفوذ قابل مالحظه یا کنترل اسرتفاده نمرود .در صرورتي کره در سراختار مالكیرت شررکت مرورد
بررسي مالك اصلي و فرعي وجود داشته باشد و مالكیت شررکت سررمایه گرذار نیرز در اختیرار
شرکت دیگری باشد در این شرایط درصد مالكیت کوچكتر ،به عنوان حق رأی در نظر گرفته
ميشود و حقوق وجوه نقد نیز از ضرب درصد مالكیت در زنجیرۀ مالكیت بهدست ميآید.
متغیر تعدیلکننده

 :FINANCEبه معني تأمین مالي از خارج شرکت مي باشد و به عنوان یك مت یرر مجرازی نظرر
گرفته ميشود که اگر سهام جدید در دورۀ جاری یا سال مالي جاری منتشر شود برابر یك و در
غیر این صور مساوی با صفر است.
 :BLOCKدرصدی از سهام عادی تحت تملك سهامداران خارجي که مالك حداقل  %2سرهام
منتشره شرکت هستند ،ميباشد.
متغیرهای کنترلی

اندازۀ شرکت ( :)SIZEتحقیقا گذشته ،وجود یك رابطۀ مثبت برین انردازۀ شررکت و سرطح
افشاء را عنوان کردهاند (النگ و الندهوم .)9113 ،شرکتهای بزر تر دارای انگیزۀ باالیي در
جهت ارائۀ اطالعا از طریق افشای عمومي هستند .متوسط هزینۀ افشاء برای شررکت برا انردازۀ
آن رابطۀ معكوسي دارد و بنابراین افشاء برای شرکتهای بزر

هزینره کمترری در برردارد .در

این تحقیق ،برای سنجش اندازۀ شرکت از لگاریتم طبیعي ارزش بازار شررکتهرا اسرتفاده شرده
است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( :)MBنگار و دیگران ( )5003بح

ميکنند شرکتهرایي

که دارای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باالتری هستند دارای عدم تقارن اطالعاتي بیشتری
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ميباشند ،بنابراین انتظار ميرود چنین شرکتهایي به افشای باالتری دست بزنند .ایرن مت یرر ،برا
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مورد سنجش قرار ميگیرد.
اهرم مالی ( :)LEVجنسن و مك لینگ )9176( ،اعتقاد دارنرد وقتري کره شررکت دارای اهررم
مالي بزر تری باشد ،مسئلۀ نمایندگي بین سهامداران و بستانكاران به وجرود مريآیرد .بنرابراین
مدیریت در جهت کسب اطمینان بستانكاران ،مجبور به افشای بیشتری است .اهرم مالي به وسیله
تقسیم کل بدهيها به کل دارایيها بهدست ميآید.
بازدۀ داراییها ( :)ROAشرکتهای سرودآور درجهرت انتقرال خبرر خروش ،اقردام بره افشرای
اطالعا بیشتری مينمایند .در این تحقیق ،برای سنجش سرودآوری از شراخص ( ROAنسربت
سود خالص به کل دارایيها) استفاده شده است.
الگوهای آزمون فرضیهها

به منظور آزمون فرضیههای اول تا سوم پژوهش به ترتیب از الگوهای رگرسریوني شرمارۀ
 9تا  3زیر استفاده شده است:
الگوی آزمون فرضیۀ اول پژوهش:
()9

DISCLOSURE it  β0  β1  VOTECASH it  β2  SIZE it  β3  MB it  β4  LEV it  β5  ROA it

الگوی آزمون فرضیۀ دوم پژوهش:
()5

DISCLOSUREit  β 0  β1  VOTECASHit  β 2  SIZE it  β 3  MBit  β 4  LEVit  β 5  ROAit 
β 6  FINANCE β 7  VOTECASHit  FINANCE

الگوی آزمون فرضیۀ سوم پژوهش:
()3

DISCLOSUREit  β 0  β1  VOTECASHit  β 2  SIZE it  β 3  MBit  β 4  LEVit  β 5  ROAit 
β 6  BLOCK  β 7  VOTECASHit  BLOCK

کرررره در الگوهررررای  5 ،9و  3برررراال؛  :DISCLOSUREشرررراخص افشررررای داوطلبانرررره؛
 :VOTECASHتفاو حق رأی و حق جریان وجه نقد سهامدار اصلي که از تقسیم میزان حرق
جریان وجه نقد به حق رأی محاسبه ميشود (رحمراني و همكراران)9310 ،؛  :FINANCEیرك
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مت یر مجازی است که اگر اوراق بهادار سهامداران در دورۀ جاری یا سال مالي منتشر شود برابرر
یك و در غیر این صور مساوی با صفر است؛  :BLOCKدرصدی از سرهام عرادی در دسرت
سهامداران که تحت تملك سهامداران خارجي که مالك حداقل  % 2سهام در دست سهامداران
شرکت هستند ،ميباشد :SIZE .اندازۀ شررکت اسرت و بره وسریلۀ لگراریتم طبیعري ارزش برازار
شرکتها محاسبه ميشود :MB .نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام مي باشد :LEV .اهرم مالي شرکت است و از تقسیم کل بدهي ها به کل دارایي ها
بهدست ميآید :ROA .شاخص سودآوری شرکت است و از طریق نسبت سود خالص بره کرل
دارایيها به دست ميآید.
یافتههای تحقیق
نتایج آمار توصیفی

پ

از گرردآوری دادههرای مرورد نیراز بررای آزمرون فرضریههرای پرژوهش ،آمرارههرای

توصیفي هر یك از آنها محاسبه گردیرد .ایرن آمرارههرا شرامل میرانگین ،میانره ،انحررا

معیرار،

کمترین و بیشترین مقدار مشاهدا ميباشند که مقرادیر عرددی آنهرا در جردول شرمارۀ  9ارائره
شده است .مقدار میانگین به دست آمده برای مت یر افشای داوطلبانه در مقایسه با سرایر تحقیقرا
مشابه خارجي که در ادبیا تحقیق مورد بررسي قرار گرفتند ،حاکي از سرطح نسربتاً مناسربي از
افشاء در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ميباشد (مطرابق برا تحقیرق لري ( ،)5007گسرترۀ
ت ییرا

امتیاز افشای اختیاری در کشورهای در حال توسعه ،از حداقل 92درصد ترا حرداکثر /1

درصد در نوسان بوده است) .محاسبۀ ضریب ت ییرا (ضریب پراکندگي) که از تقسیم انحرا
معیار به میانگین داده ها به دست ميآید به عنوان یكي از معیارهای پراکندگي جهت بیان ثبا و
پایداری دادهها حاکي از آن است که افشای اختیاری دارای نوسرانا براالیي در نمونره بروده و
لذا ،ثبا و پایداری کمي در طري دورۀ پرنج سراله و در برین شررکتهرای نمونره داشرته اسرت.
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همچنین مقدار آمارۀ مذکور برای شاخص سودآوری بیرانگر ت ییررا و نوسرانا شردید سرود
شرکتهای نمونه طي دورۀ تحقیق ميباشد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیههای این پژوهش ،با استفاده از الگوی رگرسیون خطري چندگانره آزمرون گردیرده
است .تحلیلهای اولیه به منظور برازش الگوی مناسب رگرسریوني و اطمینران از عردم تخطري از
مفروضا رگرسیون در کلیۀ آزمون ها انجام گردیده است .به منظور بررسي عدم همخطي میان
داده ها ،از شاخص  VIFو  Toleranceاستفاده شده است .آزمونهای دوربین واتسون به منظرور
اطمینان از استقالل باقیماندهها انجام شده و در جداول مربو به آزمرون هرر فرضریه ارائره شرده
است .برای تعیین معنادار بودن کل الگوی رگرسیوني از آمارۀ  Fو بررای بررسري معنرادار برودن
ضریب مت یرهای مستقل در هر الگو ،از آمارۀ  tاستیودنت و در سطح اطمینان  %12استفاده شرده
است .در ادامه ،نتایج حاصل از آزمون فرضیهها ،ارائه و تحلیل ميگردد.
جدول شمارۀ  .1نتایج آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش

مت یر

انحرا

معیار

کمترین

بیشترین

میانگین

میانه

0/000

27/000

افشای اختیاری

35/379

3//009

2/730

5/000

انحرا جریان وجه نقد از حقکنترل

57/910

59/097

0/520

0/090

تأمین مالي خارجي

0/190

9/000

0/526

0/000

9/000

سهامداران عمده

60/922

0/760

/0/152

0/195

11/20/

اندازۀ شرکت

2/76/

2/790

0/612

//2/0

7/291

ارزش بازار بر ارزشدفتری

2/230

2/225

9/019

0/000

99/536

اهرم مالي

0/625

0/667

0/923

0/920

9/90/

بازدۀ دارایيها

96/2/0

9//190

93/550

-96/350

65/7//
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نتایج آزمون فرضیۀ اول

فرضیۀ اول این تحقیق ،به بررسي رابطۀ میان انحرا

حق دریافت وجه نقد از حرق کنتررل

با سطح افشای اختیاری ميپردازد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ،در جردول شرمارۀ  5ارائره
شده است .همانگونه که در جدول شمارۀ  5مشاهده ميشود ،سطح معناداری  Fبرابر برا 0/000
است که چون این مقدار کمتر از  0/02است ،بنابراین فرض صفر در سرطح اطمینران  12درصرد
رد ميشود؛ یعني ،کل الگو معنادار است .مقدار آمارۀ  59/270 ،Fبوده است .بر اسراس ضرریب
تعیین به دست آمرده %35 ،از ت ییررا در سرطح افشرای اختیراری ،توسرط مت یرهرای مسرتقل و
کنترلي الگو توضیح داده ميشود .نتایج آزمون فرضیه نشان مريدهرد کره رابطرۀ معنراداری برین
ت ییرا در انحرافا

جریان وجه نقد از حق کنترل با مت یرر وابسرته وجرود دارد .ضرریب مت یرر

مذکور  -0//67ميباشد که نشان دهندۀ وجود یك رابطۀ منفي میان دو مت یر انحرافرا جریران
وجه نقد از حق کنترل و ت ییررا سرطح افشرای اختیراری ،در حضرور سرایر مت یرهرای کنترلري
تحقیق مي باشد .همچنین بین مت یرهرای کنترلري انردازۀ شررکت و اهررم مرالي ،برا سرطح افشرای
اختیاری ،رابطۀ مثبت و معناداری وجرود دارد و میران مت یرهرای کنترلري نسربت ارزش برازار بره
ارزش دفتری و سودآوری شرکت با سطح افشای اختیاری آن ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .بره
نظر ميرسد ،سطح افشای اختیاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ،با بزر تر شردن
اندازۀ شرکت ها و نسبت بدهي آنها بیشتر ميشود؛ اما نسبت به سودآوری و درصد ارزش برازار
به ارزش دفتری آنها واکنش معنادار نشان نميدهد .همچنین مقدار به دست آمده بررای دوربرین
واتسون در محدودۀ مجاز ( 9/2تا  )5/2قرار دارد که نشان دهندۀ استقالل خطاهرا و عردم وجرود
خود همبستگي است.
نتایج آزمون فرضیۀ دوم

فرضیۀ دوم پژوهش ،به بررسي رابطۀ میان انحرا

حق دریافت وجه نقد از حق کنتررل برا

سطح افشای اختیاری ،در شرکت هایي که با محدودیت در تأمین مالي داخلي مواجه بروده و بره
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تأمین مالي خارجي نیاز دارند ،ميپردازد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ،در جدول شمارۀ 3
ارائه شده است.
جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون فرضیۀ اول تحقیق

ضریب مت یر

آمارۀ t

سطح معناداری

---

6/0/0

0/000

-0//67

-2/953

0/000

اندازۀ شرکت

0/527

3/263

0/000

ارزش بازار بر ارزش دفتری

-0/072

-9/502

0/552

اهرم مالي

0/929

5/326

0/091

بازدۀ دارایيها

0/0/3

0/679

0/203

مت یر
مقدار ثابت
انحرا

جریان وجه نقد از حق کنترل

ضریب تعیین تعدیل شده0/353 :

آمارۀ 59/270 :F

آمارۀ دوربین واتسون5/96/ :

سطح معناداری آمارۀ 0/000 :F
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون فرضیۀ دوم تحقیق

ضریب مت یر

آمارۀ t

سطح معناداری

---

//62/

0/000

-0//57

-7/617

0/000

تأمین مالي خارجي

0/523

//65/

0/000

VOTECASH* FINANCE

-0/025

-9/2/2

0/95/

اندازۀ شرکت

0/551

3/207

0/009

ارزش بازار بر ارزش دفتری

0/0/7

-0/737

0/629

اهرم مالي

0/933

5/973

0/039

بازدۀ دارایيها

0/0//

0/799

0//72

مت یر
مقدار ثابت
انحرا

جریان وجه نقد از حق کنترل

ضریب تعیین تعدیل شده0/32/ :

آمارۀ 50//32 :F

آمارۀ دوربین واتسون5/05/ :

سطح معناداری آمارۀ 0/000 :F

 /58بررسی رابطۀ بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل

نتایج آزمون ،حاکي از پذیرش پیش فرضهای اولیه رگرسیون دارد .مقدار به دست آمده
برررای آمررارۀ  50//32 ،Fبرروده و سررطح معنرراداری آن ،نشرراندهنرردۀ معنررادار بررودن کررل الگرروی
رگرسیون ميباشد .بر اساس ضریب تعیرین بره دسرت آمرده %32 ،از ت ییررا در سرطح افشرای
اختیاری ،توسط مت یرهای الگوی رگرسیوني توضریح داده شرده اسرت .نترایج بره دسرت آمرده،
همچنین حاکي از وجود رابطۀ معنا دار بین مت یر مستقل انحرا

حق دریافرت وجره نقرد از حرق

کنترل با سطح افشای اختیاری شرکتها ميباشد .این رابطه به صور منفي بوده است .همچنین
بین مت یر تأمین مالي خارجي و سطح افشای اختیاری شرکت ها ،یك رابطۀ مثبت معنادار وجرود
دارد .این رابطرۀ مثبرت بردین معنري اسرت کره در شررایط نیراز بره ترأمین مرالي بررون سرازماني،
شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ،از سطح باالی افشاء به عنوان ابزاری برای کاهش تضراد
نمایندگي و جلب توجه بازار استفاده ميکنند .نتایج به دست آمرده از آزمرون فرضریۀ شرمارۀ 5
پژوهش نشان ميدهد که در سطح اطمینان  ،%12مت یر  VOTECASH* FINANCEکه مت یرر
اصلي و تعیینکننده نتیجۀ آزمون فرضیه مورد بررسري اسرت ،رابطرۀ معنراداری برا مت یرر وابسرته
(سطح افشای اختیاری) نداشته است .بنابراین ،شواهد کافي برای پذیرش فرضیۀ شمارۀ  5وجرود
ندارد .درمیان مت یرهای کنترلي نیز ،مت یرهای انردازۀ شررکت و اهررم مرالي دارای رابطرۀ مثبرت
معنادار با سطح افشای اختیاری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مري باشرند و میران نسربت
ارزش بازار به ارزش دفتری و سودآوری شررکت برا سرطح افشرای اختیراری آن رابطرۀ معنرادار
وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیۀ سوم

بر اساس فرضیۀ شمارۀ  3تحقیق ،اعتقاد بر این بود که رابطرۀ منفري میران انحررا

جریران

وجه نقد از حق کنترل و سطح افشرای اختیراری ،در شررکتهرای دارای سرهامدار غیرمردیریتي
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بزر  ،کمتر است و در واقع ،شرکتها با وجود سهامداران بزر

خارجي ،افشرای داوطلبانرۀ

بیشتری انجام ميدهند .نتایج آزمون این فرضیه ،در جدول شمارۀ  /ارائه شده است.
جدول شمارۀ  ./نتایج آزمون فرضیۀ سوم تحقیق

ضریب مت یر

آمارۀ t

سطح معناداری

---

3/262

0/000

-0//25

-7/3//

0/000

سهامدار بلوکي

0/009

-0/092

0/122

VOTECASH* BLOCK

0/557

//97/

0/000

اندازۀ شرکت

0/562

//970

0/000

ارزش بازار بر ارزش دفتری

-0/026

-0/225

0/371

اهرم مالي

0/9/0

5/5/7

0/056

بازدۀ دارایيها

0/052

0//25

0/629

مت یر
مقدار ثابت
انحرا

جریان وجه نقد از حق کنترل

ضریب تعیین تعدیل شده0/370 :

آمارۀ 91/5/3 :F

آمارۀ دوربین واتسون5/920 :

سطح معناداری آمارۀ 0/000 :F

همانگونه که مشاهده مي شود ،مقردار بره دسرت آمرده بررای آمرارۀ  91/5/3 ،Fو سرطح
معناداری آن ،برابر با  0/000است که چون این مقدار کمتر از  0/02است ،بنابراین فررض صرفر
در سطح اطمینان  12درصد رد ميشود؛ یعني ،کرل الگروی رگرسریوني معنرادار اسرت .ضرریب
تعیین به دست آمده نشان ميدهد %37 ،از ت ییرا در مت یرر وابسرته ،توسرط مت یرهرای الگروی
رگرسیوني توضیح داده شده است .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیۀ سوم تحقیق و
در سطح اطمینان  ، %12مت یر انحرا

وجه نقد از حق کنترل کماکان یك رابطۀ منفري برا سرطح

افشای اختیاری دارد .با این حال ،مت یرر متقابرل  VOTECASH* BLOCKکره مت یرر اصرلي و
تعیینکنندۀ نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم تحقیق است ،دارای ضریب  0/557و رابطۀ معنادار با سطح
افشای اختیاری است .مفهوم برآمده از این رابطه ،نشاندهندۀ آن اسرت کره شررکتهرای دارای
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سهامداران فرصت طلب که از حق کنترل غیر مستقیم بهره ميبرند ،هنگرامي کره از سرهامداران
خارجي و غیرمدیریتي بزر

استفاده ميکنند ،افشای اختیاری بیشتری انجرام دادهانرد .بنرابراین،

فرضیۀ سوم تحقیق در سطح اطمینان  %12تأیید مريشرود .مقردار بره دسرت آمرده بررای دوربرین
واتسون در محدودۀ مجاز ( 9/2تا  )5/2قرار دارد که نشان دهندۀ استقالل خطاهرا و عردم وجرود
خود همبستگي است.
نتیجهگیری

این پژوهش شواهدی را در خصوص رابطۀ بین ساختار مالكیت و سرطح افشرای اختیراری
برای شرکتهای پذیرفته شده در برورس اوراق بهرادار تهرران فرراهم مريآورد .نترایج پرژوهش
حاکي از آن است که با وجود انحرا

باالی حق دریافت وجه نقد از حق کنترل ،سطح افشرای

اختیاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در سطح پاییني قرار خواهد گرفت و در واقع
یك رابطۀ منفي بین این دو مت یر وجود دارد .بنرابراین ،وجرود تئروری نماینردگي در خصروص
ارائه و افشای اطالعا اختیاری در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ميشود .به عبار دیگرر،
سهامداران با وجرود محردویت در اعمرال نظرار و اعمرال حرق رأی در شررکت هرا برا تحمرل
هزینههای نمایندگي در بورس اوراق بهادر تهران در برهۀ زماني مورد مطالعره پرژوهش حاضرر،
افشای اختیاری پایینتری داشتهاند.
نتررایج همچنررین حرراکي از آن اسررت کرره ایررن روابررط برره نیازهررای تررأمین مررالي خررارجي
شرکتهای مورد آزمون ،واکنش نشان نميدهد و حتي با وجود نیراز بره ترأمین مرالي خرارجي،
انحرا

جریان وجه نقد از حق کنترل ،کماکان ،منجرر بره افشرای اختیراری کمترر خواهرد شرد.

زماني که تفاو حق رأی و حق جریان وجه نقد سهامدار کنترلکننده افزایش ميیابد ،شررکت
بررا هزینررههررای زیررادتر قراردادهررای برررون سررازماني روبرره رو مرريشررود .ایررن افررزایش در هزین رۀ
قراردادهای برون سازماني ،شرکتها را به سمت منابع مالي داخلي سوق ميدهرد کره از طریرق
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ساختار هرمي برای تأمین مالي فرصت های رشد واحد تجاری ایجاد شرده اسرت .همچنرین ایرن
افرزایش تفرراو و واگرایري ،نگرانرري سرهامداران کنترررلکننرده را در خصرروص کراهش تسررلط
سهامداری ،تشدید ميکند (لي)5007 ،؛ احتماالً ،سهامداران کنترلکننده در شرکتهای برورس
اوراق بهادار تهران ،برای جلوگیری از تأثیرا این کاهش ،بیشرتر برر منرابع مرالي داخلري بررای
تأمین مالي پرو ه ها اتكا ميکنند .همچنین ،وجود مت یرهای مداخلهگر و تعدیلکنندۀ ناشرناخته
(مانند عدم کارایي بازار در واکنش به اطالعا یا اینكه بیشرتر شررکتهرای برزر

در برورس

اوراق بهادار تهران از نوع ،نهادی و دولتي مي باشند) ميتواند دلیل عدم تأثیر مت یر نیاز به تأمین
مالي خارجي بر روابط بین میزان انحرا

جریان وجه نقد از حق کنترل و میزان افشای اختیراری

در شرکتهای نمونه باشد.
نتایج همچنین ،افزایش میزان افشای اختیاری با حضور سهامدار برزر
ميدهد .بدین صور که رابطۀ بین انحررا

خرارجي را نشران

جریران وجره نقرد از حرق کنتررل و سرطح افشرای

اختیاری ،تحت تأثیر شرایطي که شرکت ها توسط سهامداران بزر

خارجي کنترل مري شروند،

کمتر ميشود .این امر از فعالیت های نظارتي نشأ مي گیرد که اینگونه سررمایهگرذاران انجرام
ميدهند .نتیجۀ تحقیق حاضر در مورد فرضریههرای  9و  3برا نترایج تحقیرق لري ( )5007مطابقرت
دارد .وی وجود رابطۀ منفي بین «گسستگي حق وجه نقد از حق رأی» با سطح افشرای داوطلبانره
را تأیید کرده و این رابطه را نتیجۀ مشكل نمایندگي عنوان ميکند که در شررایط نیراز بره ترأمین
مالي خارجي و کنترل سهامدار بزر

خارجي ،کمتر مريشرود .ایرن موضروع بره جرز در مرورد

اثرگذاری نیاز به تأمین مالي خارجي ،در بورس اوراق بهادار تهران نیز تأیید ميگردد.
پیشنهادهای کاربردی و محدودیتهای پژوهش

با توجه به تأیید فرضیۀ اول و وجود رابطۀ منفي بین انحرا

حرق کنتررل از حرق دریافرت

وجه نقد با افشای اختیاری ،به سرمایه گذاران پیشنهاد ميشود در تصمیما سرمایه گرذاریهرای
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خود به عامل ترکیب مالكیت شرکتهای سررمایهپرذیر توجره کننرد و بره خصروص حضرور در
شرکتهای دارای مالكیتهای زنجیرهای را به عنوان ریسك عدم تقارن اطالعاتي تلقي نماینرد.
با توجه به نتیجه فرضیۀ دوم و عدم اثبرا واکرنش رابطرۀ برین افشرای اختیراری و انحررا

حرق

کنترل از حق دریافت وجه نقد به شرایط نیاز به تأمین مالي خارجي ،به نظر ميرسد شرکتهای
بورس اوراق بهادار تهران ،در شرایط نیاز به تأمین مالي ،اهمیت استفاده از شفافیت گزارشرگری
را به عنوان ابزاری برای جلب حمایت و رضایت مؤسسا تأمین مالي مدیران نادیده ميگیرنرد.
این در حالي است که در کشرورهای پیشررفته ،افشرای اطالعرا و کیفیرت آن بره عنروان ابرزار
مدیریتي در جهت کاهش هزینه های سرمایه ای استفاده ميگرردد .مردیران شررکتهرای برورس
اوراق بهادار تهران ميتوانند از افشای اختیاری به عنوان ابزاری برای جلرب حمایرت و رضرایت
تأمینکنندگان منابع استفاده ميکنند.
با توجه به نتیجۀ فرضیۀ سوم و اثبا تأثیرگذاری سهامدار بزر
اختیاری با انحرا

خارجي بر رابطۀ افشای

حق رأی از حق دریافت وجه نقد بره نظرر مريرسرد در برورس اوراق بهرادار

حضور این نوع سهامداران با داشتن حق رأی و نفوذ در جهت نظار بر کار مردیران بره عنروان
اجزای حاکمیت شرکتي بر حاکمیت شرکتها التزام ميبخشند و این فرآیند ،به بهبرود افشراء و
ارائۀ اطالعا بیشتر ميانجامد .بنابراین پیشنهاد ميگردد سرمایهگرذاران بعرد از در نظرر گررفتن
سایر جنبهها ،نسبت به حضور سهامداران بزر

خارجي ،در جهت تصمیمهای سرمایه گرذاری،

دیدگاه خوش بینانهتری داشته باشند .به سرمایهگرذاران و تحلیرلگرران پیشرنهاد مريشرود ترا بره
معامال بلو های کنترلي سهام توجه بیشتری داشته باشند ،چرون ایرن معرامال باعر

ت ییرر

سهامدار کنترلکننده شرکت ميشوند و بر سیاستهای افشاء شرکت تأثیردارند و از این طریرق
ميتوانند در مورد ورود یا خروج سرمایهگذاری خود از شرکت تصمیمگیری کنند.
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هرچند امتیاز افشای شرکتها در حدود یافته های قبلي اسرت ،امرا اکتفرای شررکتهرا برر
اقالم پیشرنهادی سرازمان حسابرسري ،عردم توجره بره مقولرۀ افشرای اختیراری اطالعرا در مرتن
صور های مالي را در پي داشته است .حل این مانع باع

انعطرا

درگزارشرگری و توجره بره

جنبههای گوناگون شرکت خواهد شد .پیشنهاد مي شود یك بانك اطالعراتي در مرورد ترکیرب
سهامداران ،اعضای هیئت مدیره (به تفكیك به اشخاص داخلي و بیروني) شرکت ها فراهم شود
تا محققان راحتترر در مرورد ترأثیر معرامال بلرو

سرهام ت ییرر سرهامداران عمرده برر ارزش

شرکت ،ورود و خروج سهامداران اقلیت و سایر تحقیقا در این رابطه بپردازند.
انجام این پژوهش با محدودیتهایي مواجه بودهاست که باید که باید در تعمریم و تفسریر
نتایج به آنها توجه شود .با توجه به این کره سرازمان حسابرسري کتابچرهای تحرت عنروان فرمرت
نمونه گزارشگیری منتشر نموده و شرکتها در تهیه و گزارش اطالعا به شاخصهای مندرج
در آن تكیه ميکنند ،این امرر امكران افشرای اطالعرا اختیراری در مرتن صرور هرای مرالي را
محدود نموده است.
محاسبۀ انحرا

«حق کنترل وحق دریافت وجه نقرد» مسرتلزم شناسرایي زنجیررۀ مالكیرت

حداقل با وجود سه شرکت است .در بسیاری از موارد شرکتهرایي کره سرهامدار شررکتهرای
نمونه تحت بررسي بودند در بورس پذیرش نشده بودند؛ بنابراین دسترسي به اطالعرا آنهرا در
برخي از موارد میسر نشد ،در نتیجه محدویت یاد شده حجم شرکت های مرورد بررسري بره 575
سال -شرکت محدود گردید.
مت یر مورد بررسي تحقیق حاضر در بح

افشا ،افشای اختیاری اطالعرا اسرت .بنرابراین

تمامي اطالعاتي را شامل ميشود که شرکتها منتشر ميکنند .بورس اوراق بهادار تهران بانرك
اطالعاتي جامعي ندارد و گزارش های مالي شرکت ها به صور منسجم نگهداری نمريشرود از
طر

دیگر اطالعا مزبور همه آن چیزی نیست که شرکتها ممكن است افشا کنند .بنابراین،
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گسترۀ پژوهش حاضر در بح

افشای اختیراری محردود بره اطالعراتي اسرت کره برورس اوراق

بهادار تهران ارائه ميکند .محدودیت آخر اینکه اطالعا آماری شفا

و منسرجمي در مرورد

ساختار مالكیت شرکت ها و قدر مالكان در کنترل شرکتها در ایران وجود نردارد .لرذا ،ایرن
پژوهش برای بررسي تأثیر مت یرهای مرتبط با مالكیت محدودیت داشته است.
یادداشتها
1. Voluntary Disclosure
2. Cash Flow Right
3. Control Right or Voting Right
4. Separation of Cash Flow Rights from Control Rights
5. Controlling Owners
 .6نحوۀ محاسبه انحرا جریان وجه نقد (حق دریافت وجه نقد) از حق کنترل به این شرح است که اگرر سراختار زیرر را بردین
صور در نظر بگیریم که شرکت «ب» مالك اصلي شرکت «ج» باشد ،در حالي که ،مالكیت خود این شرکت سرمایه گذار نیز،
در اختیار شر کت دیگری با عنوان شرکت «ال » باشد ،در این شرایط ،حداقل درصد مالكیت «ال

در ب» و «ب در ج» به عنوان

حق رأی در نظر گرفته ميشود و حق جریان وجه نقد نیز از ضرب درصد مالكیت در زنجیرۀ مالكیت بهدست ميآید.

8/2
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شرت ،ج

سه شرکت که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند ،به طور مثال شرکت ال

در شررکت ب و شررکت ب در شررکت ج

سرمایهگذاری کرده باشند ،انتخاب ميشوند .برای به کارگیری این روش ،یعني تعیین سطح حق رأی و حق جریران وجروه نقرد
سهام دار اصلي ،اطالعا سهامداران مستقیم و غیرمستقیم با بیش از  % 2سهام در جریان از بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری
ميشود .جدول زیر باتوجه به موارد ذکر شده باال تهیه شده است:
(درصد مالكیت ال

در ب؛ درصد مالكیت ب در ج) = Minحق کنترل
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در ب *درصد مالكیت ب در ج = حق دریافت وجه نقد

درصد مالكیت ال

= حق دریافت وجه نقد92* 2/2 = 9/572
سطح

حق جریان

شرکت

درصد مالكیت ب

شرکت

کنترل

وجه نقد

فرعي

در ج

واسطه
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9/572

شرکت ج

92
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