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 چکیده
زیستی و های محیطهای هئیت مدیره بر رابطه بین کیفیت افشاگریبررسی نقش تعدیلگرِ ویژگی

 باشد.های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میپذیری مدیرعامل در شرکتریسک

اطالعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم 

شرکت های  138افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 

نتایج فرضیه نخست  می باشد. 1399تا   1392بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی پذیرفته شده در 

پذیری مدیرعامل رابطه زیستی و ریسکهای محیطدهد که بین کیفیت افشاگرینتایج نشان مینشان داد که 

اندازه هیئت مدیره های دوم تا ششم نیز به ترتیب نشان دادند که معناداری و منفی وجود دارد. نتایج فرضیه

پذیری مدیرعامل را تعدیل زیستی و ریسکهای محیطو استقالل هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری

کند. دانش مالی هیئت مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و دوگانگی وظایف هیئت مدیره رابطه می

کند. در خصوص تحلیل نمیرا تعدیل پذیری مدیرعامل زیستی و ریسکهای محیطبین کیفیت افشاگری

توان بیان داشت که بر مبنای شواهد حاصل، نتایج از منظر تئوری و همچنین از دیدگاه پژوهشگر، می

دهی پایداری مستقل را انتخاب کنند، زیرا این امر اطالعات مربوط به افشای محیطی را مدیران باید گزارش

های گیریمحیطی را در تصمیمدهد تا مسائل زیسته میگذاران اجازدهد و به سرمایهافزایش می

های بزرگتر منجر به تنوع از نظر تخصص، از جمله مالی و گذاری لحاظ کنند. هیئت مدیرهسرمایه

های متمایزی نسبت به مدیران پذیریها و ریسکها، ارزششود. مدیران مستقل دارای انگیزهحسابداری می
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  مقدمه -1

آیند، ها به شمار میها سنگ بنا و عامل حیاتی در موفقیت شرکتهیئت مدیره شرکت

زیرا این وظیفه هیئت مدیره است که مدیر اجرایی و مدیر کل را تعیین کرده و 

های عملکردی شرکت را تعیین کند. هیئت مدیره در ارائه چشم انداز، مأموریت و مسئولیت

اهداف سازمان دارای عملکرد استراتژیک است و اغلب در ترکیب با مدیر عامل یا مدیر 

های کاری، ها مسئول تعیین خط مشیشوند. هیئت مدیره شرکتکل کسب و کار تعیین می

و اهداف است. تعریف وظایف و اختیارات برای هر بخش شرکت و ها ها، برنامهاستراتژی

های ارزیابی عملکرد. و ایجاد روابط با ذینفعان. بنابراین، کارایی هیئت مدیره مکانیسم

های ها بستگی دارد که بر عملکرد و برخی از شاخصای از ویژگیها به مجموعهشرکت

ن مبنا، دو شاخص عمده وجود دارند که بنظر (. بر ای2021گذارد )کاناکریاه، خاص تأثیر می

های های هیئت مدیره دارند: کیفیت افشاگریای از ویژگیرسد تأثیرپذیری عمدهمی

پذیری مدیر عامل. کیفیت افشای محیطی به عنوان فرآیند انتقال زیستی و ریسکمحیط

ختلف محیطی اقدامات اقتصادی یک شرکت به سهامداران ماثرات اجتماعی و زیست

ها فراتر از نقش سنتی ارائه پذیری شرکتشود که شامل گسترش مسئولیتتعریف می

(. طبق نظریه ذینفعان، یک 2020باشد )رضایی و همکاران، اطالعات مالی به سهامداران می

های فرصت طلبانه تواند بر مدیریت نظارت و کنترل کند؛ رفتارهیئت مدیره مؤثر می

رساند؛ عدم تقارن اطالعاتی را کاهش داده و مدیران را به انجام احتمالی را به حداقل ب

وظایف مدیریتی ترغیب کند و اطالعات شرکت را به موقع، کامل و دقیق افشا نماید 

-(، بیان داشت که هیئت مدیره کوچک بهره201۷(. جیزی )2021)آگیمانگ و همکاران، 

تر عمل در حال تغییر راحت های رقابتیوری باالیی دارد و در پاسخگویی به محیط

 iکند. لیز و همکاراننماید و تصمیمات سریعتری برای بهبود عملکرد شرکت اتخاذ میمی

های مسئولیت اجتماعی ( بیان داشتند که مخارج اختصاص داده شده به فرآیند2015)

ها به منظور تقویت عملکرد مالی در شود و شرکتشرکت به صورت استراتژیک انجام می

های زیست محیطی، کانالی است که از کنند بنابراین افشای فرآیندگذاری میها سرمایهآن

طریق آن، مدیریت، اطالعات خصوصی در مورد عملکرد و ریسک آینده را به ذینفعان 

های تجربی، نشان دادند که ( از طریق آزمون2018نماید.کوکاری و همکاران )منتقل می

ر معناداری با افشای اطالعات محیطی شرکت همبستگی مثبت اندازه هیئت مدیره به طو
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اند که مدیران مستقل در کنترل منافع مدیریت در برابر شرکت دارد. مطالعات نشان داده

(. هر چه نسبت مدیران مستقل بیشتر 2019اند )ناسیتی، برای منافع شخصی نقش داشته

( دریافتند 2018کاری و همکاران )باشد، افشای داوطلبانه اطالعات شرکت بیشتر است. کو

که تعداد مدیران مستقل و سطح افشای اطالعات محیطی بسیار مثبت است. آگیمانگ و 

دارند که کمیته تخصصی هیأت مدیره نیز بر کیفیت افشای ( بیان می2021همکاران ) 

 های تخصصی زیر به طور کلیها، کمیتهاطالعات حسابداری تأثیر دارد. در اکثر شرکت

شوند: کمیته اجرایی، کمیته حسابرسی، کمیته محیط زیست و کمیته سیاست تشکیل می

کنند. محققان معتقدند های مدیریت کمک میها به نظارت بر فعالیتعمومی. این کمیته

ای است به وجود کمیته محیط زیست و حسابرسی که تحت نظارت افراد مستقل و حرفه

پذیری مدیرعامل کند. عامل مهم دوم، ریسکک میافشای اطالعات حسابداری شرکت کم

باشد. بر اساس تئوری ذینفعان، هرچه نوسان یا ریسک یک شرکت بیشتر باشد، ارزیابی می

توانند ریسک گذاران دشوارتر است. از این نظر، مدیران میدقیق ارزش شرکت برای سرمایه

)مانند افشای اطالعات  های مطبوع خود را از طریق افزایش افشای داوطلبانهشرکت

های اطالعاتی ذینفعان کاهش دهند. عالوه بر این، از مدیران محیطی( به منظور برآوردن نیاز

پذیری اجتماعی باال اداره کنند. رود که شرکت را با رفتار اخالقی و مسئولیتانتظار می

توان استدالل یبنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر منافع ذینفعان ضروری است. در واقع، م

هایی با عملکرد مسئولیت اجتمای بیشتر و بهتر، خود را از دیگران متمایز کرد که شرکت

(. با توجه به مباحث مطرح شده فوق، مسأله اصلی 2020کنند )رضایی و همکاران، می

گیرد که در وحله نخست، ایران به مثابه یک اقتصاد پژوهش حاضر بر این مبنا شکل می

دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و شمال آفریقا با میانگین سرمایه بازار سه نوظهور و 

جهان قرار دارد.  36میلیارد دالر است و در رتبه  140( بیش از 2016تا  2013ساله )

های ما فرد برای آزمایش فرضیهبنابراین، محیط نهادی ایران یک فرصت تحقیقاتی منحصربه

کند. پذیری مدیرعامل فراهم میزارشگری محیطی و ریسکدر مورد ارتباط بین کیفیت گ

های آسیایی و دوم اینکه بنا بر شواهد فراوان، ساختارهای حاکمیت شرکتی در کشور

های کنیم دریابیم که آیا ویژگیبخصوص ایران ضعیف است، و در این مطالعه، ما سعی می

واند در راستای افزایش کیفیت تهیئت مدیره )به عنوان یکی از ابعاد حاکمیت شرکتی( می

پذیری مدیر عامل مفید باشد یا خیر. با توجه به اجرای زیستی و ریسکهای محیطافشاگری
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ها و مقررات خاصی که برای و دستورالعمل 2010قانون حاکمیت شرکتی در ایران در سال 

ش جدیدی تواند بینهای هیئت مدیره ارائه شده است، پژوهش حاضر میتقویت ساز و کار

گذاران و های نوظهور مانند ایران ارائه دهد و به سیاسترا در مورد این ابتکارات در بازار

 های بهتری برای ارتقاء ارائه دهند.ها کمک کند تا دستورالعملکنندهتنظیم

 مبانی نظری پژوهش -2

 زیستیمحیط کیفیت افشاگری -2-1

گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته محیطی در چند دهه آگاهی از مسائل زیست

(. سازمان ملل قطعنامه اهداف توسعه پایدار را در سال 2021است )آنجال و هاندویو، 

(. از آن 2018 ن،برای پاسخگویی به مسائل زیست محیطی منتشر کرد )لیم و همکارا 2015

های بخش انها، سازمزمان به بعد، مسائل زیست محیطی به مسائلی حیاتی برای شرکت

ها با فشار عمومی برای پاسخگویی المللی تبدیل شده است. شرکتدولتی و جامعه بین

ها باید (. بنابراین، بنگاه2014 ن،محیطی شدیدتر از قبل مواجه هستند )بورگوال و همکارا

های زیست محیطی شفافیت داشته باشند تا از ذینفعان مشروعیت الزم را در مسئولیت

زیست را تضعیف کند. فشار از های تجاری نباید کیفیت محیطجود فعالیتکسب کنند. و

ها درخواست های حفاظت از محیط زیست را از شرکتطرف سهامدارانی که برنامه

کند. عمل افشای اطالعات زیست کنند، افشای اطالعات زیست محیطی را ضروری میمی

گذاری ساالنه و گزارش پایداری پایه هایهایی مانند گزارشمحیطی به طور کلی در رسانه

ها باید تمام ای است که شرکت(. کیفیت افشای محیطی، مقوله2014شده است )آلبرتینی، 

جوانب آن را در نظر بگیرند. افشای محیطی شرکت تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل ذاتی 

ی مانند اندازه (. عوامل متعدد201۷های شرکت قرار دارد )گانتیواتی و آگوستین، ویژگی

های شرکت برای شرکت، تمرکز مالکیت، سن شرکت و اهرم مالی، متناسب با دغدغه

 (. 2021شوند )آنجال و هاندویو، افشای گزارش پایداری در نظر گرفته می

 رعاملیمد یریپذ سکیر -2-2

پذیری امروزه به دلیل عدم اطمینان پیرامون سازمان در دنیای کسب و کار، ریسک

(. 2021ها اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است )بوئی و همکاران، تی برای شرکتمدیری

های مبتنی بر ریسک مدیران، دارند که فعالیت( بیان می201۷هاسکیسون و همکاران )

دهد. تئوری پلکان باالتر، یک پایه نظری قابل توجه مزیت رقابتی یک سازمان را افزایش می
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های مدیران ارشد شرکت در تعیین انتخاب استراتژیک و گیبه منظور تحقیق در مورد ویژ

های دارند که انتخاب( بیان می2021نتیجه سازمانی فراهم کرده است. بوئی و همکاران ) 

گیری مهم هستند زیرا بر عملکرد اقتصادی، رشد و بقای آمیز استراتژیک، در تصمیممخاطره

گیرنده مرکزی است که بر تیم مدیریت مگذارند. مدیرعامل، تصمییک سازمان تأثیر می

ترین کند. موفقهای شرکت و نتیجه سازمانی را تعیین میارشد تسلط دارد و سیاست

های های گسترده نشان داده است که ویژگیها هستند. پژوهشمدیران، ریسک پذیرتر آن

ه دهد. نظریها را شکل میپذیری شرکتشخصی مدیران عامل نگرش نسبت به ریسک

ها، های شخصی یک فرد بر ارزشکند که ویژگیهای باالتر به صراحت استدالل میپلکان

گذارد. این نظریه بر اساس اصل اساسی عقالنیت ترجیحات، تفسیر و عمل او تأثیر می

های نامشخص و ایده است که موقعیتمحدود بنا شده است. عقالنیت محدود مبتنی بر این

ای خاص فسیر هستند. برای درک اینکه چرا یک سازمان به شیوهپیچیده اطالعاتی قابل ت

ها قدرتمندترین بازیگران کند، باید به شخصیت مدیران ارشد اشاره کرد، زیرا آنرفتار می

( دو سرنخ 1984سون )سازمان هستند. بر اساس این اصل عقالنیت محدود، هامبریک و می

ایده ی قابل مشاهده را توسعه دادند. و تجربه شناختیهای روانبه هم پیوسته، یعنی ویژگی

ایده ها از موقعیت است. اولین، بیانگر این است که اقدامات مدیران بر اساس تفسیر آن

ها و تجربیات آنهاست. ها، ارزشدهد که این تفاسیر شخصی تابعی از ویژگیاخیر نشان می

که تنها از طریق تجربه پذیری متکی بر دانش خاص و ضمنی مدیر عامل است ریسک

آید؛ هر چه تجربه گذشته در مواجهه با ریسک تر در سمت مدیر عامل به دست میطوالنی

ها عدم اطمینان بیشتر باشد، احتمال کمتری دارد که فرد نسبت به نتیجه پذیرش این ریسک

ا رسد. تجربه ممکن است میزان زیان واقعی یتر به نظر میداشته باشد و ریسک منطقی

درک شده مرتبط با ریسک را کاهش دهد. اثر تجربه غالب است و باید بین سن مدیرعامل 

پرلی و  -(. استین200۷پذیری همبستگی مثبت وجود داشته باشد )سیمسک، و ریسک

پذیری شامل انجام اقدامات کارآفرینانه و در عین دارند که ریسک( بیان می2021ساس )

ابع قابل توجه است. این اقدامات در فضای نامطمئن و گذاری عمده در منحال سرمایه

 دهد.بدون درک کامل نتیجه این حرکات رخ می

 های هیئت مدیرهویژگی -2-3
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کند که برای دستیابی به اهداف شرکت با کنترل حاکمیت شرکتی چارچوبی را فراهم می

مورد نیاز است. حاکمیت  ها،گیریهای کنترلی گرفته تا اندازههر فرآیند مدیریتی، از فرآیند

ها را قادر کند و آنها کمک میشرکتی فرآیند مطلوبی است که به بررسی و تعادل شرکت

سازد از شکست جلوگیری کنند. برخی از اصول حاکمیت شرکتی شامل حاکمیتی است می

 ها و تصمیماتی که رفتار شرکتها، قوانین، کنترلای از سیاستکه برای اشاره به مجموعه

شود. اگر یک شرکت حاکمیت شرکتی خوبی داشته باشد، این کنند، استفاده میرا القا می

های امر تأثیر مثبتی بر شرکت و بازار سرمایه خواهد داشت. این مزایا نه تنها کاهش هزینه

های بورسی به همراه دارد، بلکه مزایای مالی و رقابت تجاری بیشتر برای مدیران و شرکت

ها نیز دارد. حاکمیت خواهد داشت. همچنین، تأثیر زیادی بر ساختار سرمایه آن مالیاتی نیز

دهد، که منجر به شرکتی خوب همچنین اعتماد بازار و جذابیت شرکت را افزایش می

شود. هیئت مدیره یکی از نقدینگی باالتر و قیمت بازار باالتر برای تأمین مالی شرکت می

ای بر شرکت دارد و به این به این دلیل ه تأثیر عمدهاصول اصلی حاکمیت شرکتی است ک

های هیئت مدیره تأثیر مستقیمی بر هر بخش از شرکت دارد ها و مسئولیتاست که نقش

های مدیره به عنوان ساختارهای سازمانی (. هیأت2021)ساکولویروج و سیسیپولوانیچگول، 

کنند، های الزم را تعیین مییهای کالن را تدوین و استراتژشوند که سیاستتوصیف می

های شرکت را اتخاذ نموده و عملکرد شرکت را ارزیابی تصمیمات مربوط به دارایی

ها کنند؛ همچنین مدیرعامل شرکت را عالوه بر انجام وظایف کنترلی و کشف ریسکمی

کنند. بنابراین، ترکیب هیئت مدیره با عملکرد شرکت مرتبط است. مسائلی منصوب می

د استقالل هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، تنوع بین اعضای هیئت مدیره و تعداد مانن

 (. 2021جلسات از عوامل احتمالی موفقیت شرکت هستند )کاناکریاه، 

 اندازه هیئت مدیره  -2-4

گذارد ها تأثیر میداشتن اندازه هیئت مدیره مناسب یکی از عواملی است که بر شرکت

ریزی و استراتژی را دارد و رهبری گیری در مورد برنامهمدیره اختیار تصمیمزیرا هیئت 

( 19۷6کند. جنسن و مکلینگ )مورد نیاز شرکت را برای دستیابی به اهداف خود فراهم می

هایی که سطح بدهی و اهرم بیشتری دارند، اندازه هیئت نیز پیشتر بیان کردند که شرکت

( دریافتند که وقتی 199۷از سوی دیگر، برگر و همکاران )مدیره بزرگتری خواهند داشت. 

 (.2021هیئت مدیره بزرگتر است، اهرم کمتر است )ساکولویروج و سیسیپولوانیچگول، 
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 رهیمد ئتیاستقالل ه -2-5 

های مدیران برای شوند تا بر فعالیتمدیران مستقل از خارج از سازمان منصوب می

(، نسبت باالتری از 1983. طبق نظر فاما و جنسن )حفظ منافع سهامداران نظارت کنند

های انجام شده توسط مدیران مستقل در هیئت مدیره منجر به نظارت مؤثر بر فعالیت

توان با گنجاندن مدیران شود. از دیدگاه تئوری نمایندگی، عملکرد شرکت را میمدیران می

رورت وجود مدیران مستقل ض (.2021 ن،مستقل بیشتر در هیئت مدیره افزایش داد )سبحا

ها به مثابه در ترکیب هیئت مدیره به دالیل زیادی اهمیت دارد. در وحله اول، آن

ها قدرت و توانایی بیشتر و شوند. مورد دوم اینکه، آنکننده حقیق و واقعی تلقی مینظارت

ها آن باالتری در مدیریت و نگهداشت نظم و انضباط دارند؛ مورد سوم نیز در این است که

قادرند نقش بسیار مؤثری در افزایش عملکرد سازمانی از خود نشان دهند )ساها و 

 (.2018همکاران، 

 رهیمد ئتیتخصص ه -2-6

هایی با اعضای هیئت مدیره که بیان داشتند که شرکت( 2012)  گیربینا و همکاران

بهتری خواهند داشت. های مالی هستند، عملکرد شرکت دارای تحصیالت برتر در زمینه

بیان داشت که بین تجربه اجرایی و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد. ( 2014) پنی

نیز عنوان داشت که تحصیالت و تجربه هیئت مدیره تأثیر مثبتی بر ( 2013درمدی )

عنوان داشتند که ( 2002عملکرد شرکت در اقتصاد در حال توسعه دارد. ون و همکاران )

 تر تمایل به اهرم مالی کمتری دارند. با مدیر عامل مجرب هاییشرکت

 پیشینه پژوهش -2-7

( پژوهشی با عنوان » آیا یک ویژگی هیئت مدیره رابطه بین 2021رسی و همکاران )

شیوه های مسئولیت پذیری اجتمای و عملکرد مالی را تعدیل می کند؟« انجام دادند. نتایج 

مدیره )استقالل هیئت مدیره( تا حدی رابطه بین  های هیئتدهد که ویژگینشان می

های اروپایی را تعدیل های مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی در شرکتشیوه

 کند. می

ناپذیر و پژوهشی با عنوان »دکترین افشای محیطی اجتناب (2021یانگ و ژانگ )

که پذیرش دکترین افشای  پذیری مدیرعامل« انجام دادند. نتایج نشان دادهای ریسکمشوق
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پذیری باالتر مدیران عامل مرتبط است که با حساسیت های ریسکناپذیر با انگیزهاجتناب

شود. تأثیر گیری میهای سهام مدیران اجرایی نسبت به نوسانات بازده سهام اندازهدارایی

عامل برای  پذیری مدیرانهای ریسکناپذیر بر انگیزهمثبت پذیرش دکترین افشای اجتناب

های بعدی تصدی تر هستند و برای مدیران عامل در سالهایی که در صنایع همگنشرکت

 تر است.آنها قوی

پذیری مدیران های ریسک( پژوهشی با عنوان »نقش انگیزه2021بگینسکی و همکاران )

ج های رایشود که آیا ویژگیاجرایی در دقت افشای داوطلبانه« انجام دادند. بررسی می

تواند مدیران را تشویق کند که اطالعات خصوصی بیشتری را فاش کنند یا خیر؟ پاداش می

تواند مدیران را پذیری مدیران اجرایی میهای ریسکدهد که پاداش و انگیزهنتایج نشان می

تر ترغیب کند، که یک مزیت واضح برای فعاالن بازار سرمایه بشمار به ارائه افشای دقیق

 آید.می

پژوهشی با عنوان »کیفیت و ریسک افشای محیطی: اثر  (2020ایی و همکاران )رض

کننده حاکمیت شرکتی« انجام دادند. نتایج نشان دهنده ارتباط منفی بین کیفیت تعدیل

افشای محیطی و ریسک شرکت است. در حالی که استقالل هیئت مدیره این رابطه را 

ی مانند دوگانگی مدیر عامل و اندازه هیئت های حاکمیت شرکتکند، سایر روشتعدیل می

 .دهندمدیره هیچ تأثیری بر رابطه بین کیفیت افشای محیطی و ریسک نشان نمی

های هیئت مدیره بر پژوهشی با عنوان »تأثیر ویژگی (2020آگیمانگ و همکاران )

های معدنی فهرست شده در چین« انجام دادند. همبستگی افشای محیطی برای شرکت

ت معنادار بین اندازه هیئت مدیره و شاخص افشای حسابداری زیست محیطی پیدا شد. مثب

همچنین، استقالل هیئت مدیره که توسط مدیران مستقل سنجیده شد و تفکیک مدیر عامل 

از رئیس هیئت مدیره، رابطه مثبت و معناداری را با افشای حسابداری زیست محیطی نشان 

گیری شده توسط جلسه هیئت مدیره با افشای ی رفتاری اندازههاداد. به طور مشابه، ویژگی

 همبستگی مثبت داشت.  %1حسابداری زیست محیطی در سطح معنی داری 

پژوهشی با عنوان »رابطه بین افشای اطالعات زیست  (1398زاویه گرگری و همکاران )

ها و ارزش شرکت با نقش قدرت مدیرعامل« انجام دادند. نتایج محیطی و اجتماعی شرکت

های پزوهش نشان داد بین افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی آزمون فرضیه

رت مدیرعامل داری وجود دارد. همچنین قدها و ارزش شرکت رابطه مثبت و معنیشرکت
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ها و ارزش شرکت را به رابطه بین افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی شرکت

 کند.صورت منفی تعدیل می

های هیات مدیره بر افشای (، پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر ویژگی1398عامری )

یرهای ها بیانگر این است که متغها« انجام داد. نتایج آزمون فرضیهگزارش پایداری شرکت

اندازه هیات مدیره، استقالل هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره بر سطح افشای 

گزارش پایداری شرکت ها تأثیر معناداری دارند و متغیر دانش مالی هیات مدیره بر سطح 

افشای گزارش پایداری تاثیر معناداری ندارد، همچنین سه متغیر کنترلی اندازه شرکت، 

 ی بر سطح افشای گزارش پایداری شرکت ها تأثیر معناداری دارند.سودآوری و اهرم مال

مدیره در های هیئتپژوهشی با عنوان »تأثیر ویژگی (1398مشیری و عزیزی )

های تولید کشاورزی استان گیالن« انجام دادند. نتایج نشان داد که پذیری تعاونیریسک

مدیره؛ ی مدیرعامل و استقالل هیئتمدیره، دوگانگهای اندازة هیئتریسک ویژه با متغیر

مدیره؛ ریسک فعالیت با مدیره و استقالل هیئتهای دوگانگی هیئتریسک بقا با متغیر

 .داری دارندمدیره رابطة معنیمدیره و استقالل هیئتهای دوگانگی هیئتمتغیر

( پژوهشی با عنوان »تحلیل تخصص مالی هییت مدیره بر 139۷جلوداری و همکاران )

میزان ریسک پذیری شرکت موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران« انجام دادند. نتایج پژوهش نشان از رابطه مثبت و معنی دار تخصص مالی هیئت 

 باشد. پذیری شرکت میمدیره بر ریسک

 بصورت زیر قابل بیان است: پژوهشهای فرضیهبنابراین 

  پذیری مدیرعامل رابطه زیستی و ریسکهای محیط: بین کیفیت افشاگری1فرضیه

 معناداری وجود دارد.

  زیستی و ریسک های محیط: اندازه هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری2فرضیه

 کند.پذیری مدیرعامل را تعدیل می

  زیستی و محیطهای : استقالل هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری3فرضیه

 کند.ریسک پذیری مدیرعامل را تعدیل می

  زیستی و های محیط: دانش مالی هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری4فرضیه

 ریسک پذیری مدیرعامل را تعدیل می کند.
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 روش پژوهش -3

 جامعه آماری -3-1

حاضر از نقطه پژوهش . دآییبه شمار م یهدف، از نوع کاربرد یپژوهش حاضر بر مبنا

باشد. این نوع از پژوهش مشتمل بر تحلیلی می –نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی

گردآوری اطالعات دقیق به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سواالت مربوط به وضعیت 

این پژوهش از دیدگاه فرآیند اجرایی از نوع پژوهش باشد. فعلی موضوع مورد مطالعه می

گیری از اطالعات تاریخی گذشته )شبه تجربی( و بر اساس ه با بهرههمبستگی ک -علی

پذیرد که هدف از آن آزمون فرضیات بیان شده در استقرایی صورت می -استدالل قیاسی

جهت مشاهده رابطه علی میان متغیرهای مستقل و میزان اثرگذاری آنها بر متغیر وابسته و 

  کشف میزان همبستگی میان متغیرها است.

 جامعه و نمونه پژوهش -3-2

بورس  قیرا دربر گرفته و مکان تحق 1399تا  1392ساله از  8ی بازه زمان قیقلمرو تحق

 خواهد استفاده کیتماتیس یحذف روش از نمونه انتخاب جهت .باشدیاوراق بهادار تهران م

 انتخاب یآمار نمونه عنوان به باشند دارا را لیذ طیشرا که یبورس یهاشرکت و شد

 :شد خواهند

 .باشد شده پذیرفته بورس در 1392 سال از قبل شرکت( 1

 .باشد سال هر اسفندماه 29 به منتهی شرکت مالی سال( 2

 .باشد نداده مالی سال تغییر 1399 تا 1392 دوره طی شرکت( 3

 گریواسطه هایشرکت جزء شرکت نیاز، مورد متغیرهای و تحقیق نوع به توجه با( 4

 .نباشد یگذارهیسرما و مالی

 138عنوان شده فوق، تعداد  طیشرا قیو از طر یحذف یریگبا استفاده از روش نمونه

 یهااز صورت یهاشرکت نیا یهاپژوهش، انتخاب و داده یشرکت بعنوان نمونه آمار

 استخراج خواهد شد. یمال

 های رگرسیونی پژوهشمدل  -3-4

های پژوهش و با استفاده از پژوهش رضایی و همکاران فرضیهبه منظور بررسی آزمون  

 شود: های رگرسیونی پژوهش به شکل زیر برآورد می(، مدل2020)

 ( برای آزمون فرضیه نخست:1مدل )
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CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 FGROWTHi,t + β5 

ROE i,t + β6 ROA i,t + β7 MTB i,t + εi,t 

 ( برای آزمون فرضیه دوم:2مدل )
CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2BOSi,t  + β3 QED i,t   ×BOSi,t  + β4FMSIZEi,t + 

β 3LEVi,t + β5 FGROWTHi,t + β6 ROE i,t + β7 ROA i,t + β8 MTB i,t + εi,t 

 ( برای آزمون فرضیه سوم:3مدل )
CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2BOIi,t  + β3 QED i,t   ×BOIi,t  + β4FMSIZEi,t + β 

3LEVi,t + β5 FGROWTHi,t + β6 ROE i,t + β7 ROA i,t + β8 MTB i,t + εi,t 

 ( برای آزمون فرضیه چهارم:4مدل )
CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2 BOEi,t  + β3 QED i,t   ×BOEi,t  + β4FMSIZEi,t + 

β 3LEVi,t + β5 FGROWTHi,t + β6 ROE i,t + β7 ROA i,t + β8 MTB i,t + εi,t 

 

 نتایج پژوهش -4

 یفیآمار توص -4-1

های استفاده در پژوهش، پارامترهای مورد ها و محاسبه متغیرآوری دادهپس از جمع

ها شامل اطالعات مربوط توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه شده است. این پارامتر

های مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات مربوط به به شاخص

( 2) های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی وکشیدگی است. جدول شمارهشاخص

 دهد.های کمی مورد بررسی را نشان میآمار توصیفی متغیر

 پژوهش یمتغیرهای کم یفیآمار توص. 2جدول 

انحراف  حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر متغیر

 معیار

 کشیدگی چولگی

 ROA 0.140 0.110 0.680 0.400- 0.151 0.۷08 3.834 ها بازده دارایی

 LEV 0.561 0.564 1.56۷ 0.031 0.205 0.063 3.538 اهرم مالی

 FSIZE 14.615 14.420 20.200 11.080 1.419 0.۷۷5 4.1۷1 اندازه شرکت

درصد مالکیت اعضای 

 هیات مدیره
BOW 0.635 0.68۷ 0.990 0.000 0.23۷ 0.985- 3.344 

بازده حقوق صاحبان 

 سهام
ROE 0.064 0.050 0.590 1.010- 0.105 1.033- 19.215 

 FGROWTH 0.290 0.200 3.990 0.850- 0.514 2.560 14.8۷2 رشد شرکت

 BOS 1.615 1.609 1.945 1.098- 0.039 1.434 98.259 اندازه هیئت مدیره

نسبت ارزش بازار به 

ارزش دفتری حقوق 
MTB 2.۷95 1.800 48.۷2 33.4۷- 4.123 3.162 48.035 
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 صاحبان سهام

 BOI 0.655 060 1.00 0.20 0.184 0.115- 2.۷24 استقالل هیئت مدیره

 BOE 0.451 0.40 1.000 0.000 0.160 0.319- 3.266 دانش مالی هیئت مدیره

های  کیفیت افشاگری

 محیطی زیست
QED 58.992 60.000 98.00 20.000 20.665 0.069- 2.060 

 CEORT 0.081 0.062 0.446 0.002 0.065 1.9۷5 8.301 ریسک پذیری مدیرعامل

 پژوهش یمتغیرهای کم یفیآمار توص. 3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جواب تعداد مشاهدات عالمت متغیر

 عامل ریمد یدوگانگ

 

BOD 
 

1104 

 

 22.55 249 (1) یبل

 ۷۷.45 855 (0) ریخ

 یآمار استنباط -4-2

 پژوهش یرهایمتغ ییآزمون مانا الف(

ها از لحاظ پایایی مورد ازمون قرار گیرند. مانا نبودن دادهپیش از تخمین مدل باید 

شود. در این پژوهش به منظور تشخیص ها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میمتغیر

کنیم. نتایج ازمون ایم، پسران وشین استفاده میها از ازمون لیون، لین وچاو و ومانایی متغیر

 (گزارش شده است:4ها به صورت خالصه در جدول)پایایی داده

 
 متغیرهای پژوهش ییآزمون مانا. 4جدول 

مقدار آماره لوین، لین و  نماد متغیر نام متغیر

 چو

احتمال آماره لوین، لین و 

 چو

 ROA ۷.66- 0.000 اندازه شرکت

 LEV 10.90- 0.000 ارزش شرکت

 FSIZE 8.۷5- 0.000 ها بازده دارایی

 BOW 1280.52- 0.000 اهرم مالی

 ROE 42.08- 0.000 اندازه شرکت

 FGROWTH 31.36- 0.000 درصد مالکیت اعضای هیات مدیره

 BOS 1.96- 0.024 بازده حقوق صاحبان سهام

 MTB 52.96- 0.000 رشد شرکت

 BOI 13.15- 0.000 اندازه هیئت مدیره

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام
BOE 

2۷.23- 0.000 
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 QED 22.۷0- 0.000 استقالل هیئت مدیره

 CEORT 31.0۷- 0.00 دانش مالی هیئت مدیره

 BOD 3.605- 0.000 محیطی های زیست کیفیت افشاگری

درصد  5شود سطح معناداری همه متغیرها کمتر از با توجه به جدول فوق مشاهده می

 بوده و بیانگر مانا بودن متغیرهاست. 

 پژوهش یرهایآزمون نرمال بودن متغ -4-3

دهد هایی که نرمال بودن متغیرهای مورد استفاده را مورد آزمون قرار مییکی از آزمون

( از مقدار بحرانی J-Bبرا )-مقادیر محاسباتی آماره جارکبرا است. اگر -آزمون جارک

شود. اما زمانی که دو بزرگتر نباشد، نرمال بودن توزیع جمالت پسماند رد نمیجدول کای

اندازه نمونه به میزان کافی بزرگ باشد و سایر فروض کالسیک نیز برقرار باشند، انحراف 

 های آن ناچیز است.اهمیت و پیامداز فرض نرمال بودن معموال بی

 پژوهش یرهایآزمون نرمال بودن متغ. 5جدول 

مقدار  عالمت متغیر

 برا -جارک

احتمال 

 برا -جارک

 ROA 124.35 000/0 بازده دارایی ها

 LEV 14.086 000/0 اهرم مالی

 FSIZE 1۷3.۷4 000/0 اندازه شرکت

 BOW 184.20 000/0 درصد مالکیت اعضای هیات مدیره

 ROE 12291.20 0.000 بازده حقوق صاحبان سهام

 FGROWTH ۷690.20 0.000 رشد شرکت

 BOS 41۷803 0.00 اندازه هیئت مدیره

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان 

 سهام
MTB 95139.2 0.000 

 BOI 5.93 0.051 استقالل هیئت مدیره

 BOE 22.05 0.000 دانش مالی هیئت مدیره

 QED 41.51 0.000 محیطی های زیست کیفیت افشاگری

 CEORT 2010.80 0.000 ریسک پذیری مدیرعامل

 BOD 320.8۷ 0.000 دوگانگی مدیر عامل

های پژوهش طی دوره پژوهش است. برا حاکی از نرمال نبودن متغیرنتایج آماره جارک

باشند، پس با می 05/0ها همگی کوچکتر از که سطح معنی داری در هرکدام از متغیر

باشند. ولی طبق نظریه ها دارای توزیع نرمال نمیتوان گفت این متغیردرصد می 95اطمینان 
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(، هرگاه در پژوهش حجم نمونه باال باشد، باال بودن حجم نمونه، مشکل 2002استیونس )

س غیرنرمال بودن ویژگی مورد تحقیق را حل کرده است. استیونس معتقد است که براسا

هایی هایی که دارای توزیع نرمال نیستند در شرایطی که نمونهقضیه حد مرکزی حتی جامعه

شود. در نتیجه ها توزیع نرمال میگیری آنها انتخاب شود، توزیع نمونهبا حجم باال از آن

 های تحقیق حاضر استفاده نمود.های پارامتری برای تحلیل همه فرضیهتوان از آزمونمی

 پژوهش هایهیآزمون فرض جینتا  -4-4

 اول پژوهش هیفرض جینتا

های محیط زیستی و ریسک پذیری مدیرعامل رابطه معناداری بین کیفیت افشاگری 

 وجود دارد.

 ( استفاده شده است:1برای آزمون این فرضیه از مدل شماره )

CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 FGROWTHi,t + β5 

ROE i,t + β6 ROA i,t + β7 MTB i,t + εi,t 

 نخست( هیپژوهش )فرض هایتایج آزمون انتخاب نوع دادهن
 و آزمون هاسمن ریمیل Fآزمون  جینتا. 6جدول 

دهد که احتمال آماره ( ارائه شده است، نشان می6لیمیر که در جدول )-نتایج آزمون اف

باشد و لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی درصد می 5لیمیر کمتر از  -آزمون اف

درصد است بنابراین اثرات ثابت استفاده  5آزمون هاسمن کمتر از شود. نتایج استفاده می

 شود.می

 نخست( هیبرآورد مدل پژوهش )فرض جینتا
 اول هیآزمون فرض جینتا. 7جدول 

 ضریب نماد نام متغیر

(Beta) 

-t Pآماره 
Value 

 
 

عامل تورم 

 (VIFواریانس)

 ---- α 0.089 2.043 0.041 مقدار ثابت

 QED 0.026- 2.019- 0.043 1.014 های محیط زیستیافشاگریکیفیت 

 FMSIZE 0.001- 0.413- 0.6۷9 1.247 اندازه شرکت

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تلفیقیتایید مدل  ترکیبی)پانل( در برابر مدل   (0.000) 3.131 لیمیر)چاو( -Fازمون 

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 0.034 15.11 ازمون هاسمن
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 LEV 0.022- 2.601 0.009 1.885 اهرم مالی

 FGROWTH 0.00005 1.336 0.181 1.144 رشد شرکت

 ROA 0.0003 0.032 0.9۷4 2.204 بازده دارایی ها

 ROE 0.009 0.504 0.614 1.364 بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام

MTB 0.0002 0.908 0.364 1.165 

-F Pآماره  کل مدل رگرسیون
Value 

 

(D-

W) 

 2R 
  2AdjR 

4.75 0.000 1.535 0.41 R2 = 

0.32=  AdjR2 

دهد ارائه شده است نشان می( ۷با توجه با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول )

مدل کمتر از سطح  Fمحاسبه شده که برای آماره  Prob 4.۷5برابر با  Fکه مقدار آماره 

نشان دهنده معناداری کل مدل  Fباشد. معناداری آماره درصد بوده ومعنادار می 5خطای 

توجه به بوده و با   -0.026های محیط زیستی برابر با ضریب متغیر کیفیت افشاگری است.

باشد؛ لذا نتایج دار می، که کمتر از پنج درصد است، معنی0.043سطح خطای مورد پذیرش 

پذیری مدیرعامل رابطه زیستی و ریسکهای محیطدهد که بین کیفیت افشاگرینشان می

تا  1.5که در بازه  1.535مقدار آماره دوربین واتسون برابر ببا  معناداری و منفی وجود دارد.

 رار دارد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است.ق 2.5

هستند که نشان  %41و  %32میزان ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده به تر تیب 

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیر های کنترلی  40دهد تقریبا می

می  10برای همه متغیرها کمتر از  VIFمقادیر آماره با توجه به اینکه  قابل تبیین است.

 باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل تحقیق همخطی وجود ندارد.

 پژوهش دوم هیفرض جینتا

پذیری زیستی و ریسکهای محیطاندازه هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری

 کند.مدیرعامل را تعدیل می

 ( استفاده شده است:2آزمون این فرضیه از مدل شماره )برای 
CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2BOSi,t  + β3 QED i,t   ×BOSi,t  + β4FMSIZEi,t + 

β 3LEVi,t + β5 FGROWTHi,t + β6 ROE i,t + β7 ROA i,t + β8 MTB i,t + εi,t 

 (دوم هیپژوهش )فرض هاینتایج آزمون انتخاب نوع داده
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 )فرضیه دوم( و آزمون هاسمن ریمیل Fآزمون  جینتا. 8جدول 

 (دوم هیبرآورد مدل پژوهش )فرض جینتا 
 )فرضیه دوم( و آزمون هاسمن ریمیل Fآزمون  جینتا. 9جدول 

 ضریب نماد نام متغیر

(Beta) 

-t Pآماره 
Value 

عامل تورم 

 (VIFواریانس)

 ---- α 0.430 2.0۷1 0.038 مقدار ثابت

کیفیت افشاگری های 

 محیط زیستی

QED 0.010- 2.1۷0- 0.030 1.036 

 BOS 0.19۷- 1.580- 0.114 1.133 اندازه هیئت مدیره

اندازه هیئت مدیره* 

 افشاگری های محیط زیستی

BOS*QED 0.006 2.145 0.032 1.594 

 FMSIZE 0.003- 0.۷94- 0.42۷ 1.259 اندازه شرکت

 LEV 0.031 1.648 0.099 1.890 اهرم مالی

FGROWT رشد شرکت
H 

0.0001 0.124 0.900 1.145 

 ROA 0.015 0.630 0.528 2.218 بازده داراییها

بازده حقوق صاحبان 

 سهام

ROE 0.005- 0.222- 0.823 1.365 

نسبت ارزش بازار به 

ارزش دفتری حقوق صاحبان 

 سهام

MTB 0.0002 0.435 0.663 1.166 

-F Pآماره  کل مدل رگرسیون
Value 

 

(D-W) 
 2R 
  2AdjR 

3.132 0.000 1.556 0.32= 2R  

0.22=  2AdjR 
 

دهد ( ارائه شده است نشان می9با توجه با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول )

مدل کمتر از سطح  Fمحاسبه شده که برای آماره  Prob 3.132برابر با. Fکه مقدار آماره 

نشان دهنده معناداری کل مدل  Fباشد. معناداری آماره درصد بوده ومعنادار می 5خطای 

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تایید مدل  ترکیبی)پانل( در برابر مدل  تلفیقی (0.000) 3.11 لیمیر)چاو( -Fازمون 

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 0.045 1۷.22 ازمون هاسمن
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  0.006های محیط زیستی برابر با ضریب متغیر اندازه هیئت مدیره* کیفیت افشاگری است.

دار ، که کمتر از پنج درصد است، معنی0.032بوده و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 

های دهد که اندازه هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگریباشد؛ لذا نتایج نشان میمی

کند. مقدار آماره دوربین واتسون برابر ری مدیرعامل را تعدیل میپذیزیستی و ریسکمحیط

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت  2.5تا  1.5که در بازه  1.556ببا 

و  %22خطا در رگرسیون است. میزان ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده به تر تیب 

از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل  درصد 30دهد تقریبا هستند که نشان می 33%

 و متغیر های کنترلی قابل تبیین است.

 پژوهش سوم هیفرض جینتا 

 پذیری زیستی و ریسکهای محیطاستقالل هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری

 کند..مدیرعامل را تعدیل می

 است:( استفاده شده 3برای آزمون این فرضیه از مدل شماره )
CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2BOIi,t  + β3 QED i,t   ×BOIi,t  + β4FMSIZEi,t + β 

3LEVi,t + β5 FGROWTHi,t + β6 ROE i,t + β7 ROA i,t + β8 MTB i,t  + εi,t 

 (سوم هیپژوهش )فرض هاینتایج آزمون انتخاب نوع داده 
 )فرضیه دوم( و آزمون هاسمن ریمیل Fآزمون  جینتا. 10جدول 

 (سوم هیبرآورد مدل پژوهش )فرض جیتان
 سوم هیآزمون فرض جینتا. 11جدول 

 ضریب نماد نام متغیر

(Beta) 

عامل تورم  t P-Valueآماره 

 (VIFواریانس)

 ---- α 0.11۷ 3.196 0.000 مقدار ثابت

کیفیت افشاگری های محیط 

 زیستی

QED 0.0003- 2.309- 0.021 2.0152 

 BOI 0.042- 2.469- 0.013 9.809 استقالل هیئت مدیره

مدیره* استقالل هیئت 

 افشاگری های محیط زیستی

BOI*QED 0.0005 2.442 0.014 4.722 

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تایید مدل  ترکیبی)پانل( در برابر مدل  تلفیقی (0.000) 3.104 لیمیر)چاو( -Fازمون 

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 0.000 26.28 ازمون هاسمن
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 FMSIZE 0.002- 0.990- 0.322 5.566 اندازه شرکت

 LEV 0.033 3.۷35 0.000 5.133 اهرم مالی

 FGROWTH 0.005- 5.155- 0.000 1.165 رشد شرکت

 ROA 0.026 1.933 0.053 1.056 بازده داراییها

 ROE 0.008 0.382- 0.۷02 1.144 صاحبان سهامبازده حقوق 

نسبت ارزش بازار به ارزش 

 دفتری حقوق صاحبان سهام

MTB 0.000۷- 0.189- 0.849 1.055 

  0.204 ۷.853 0.000  

 F P-Value  (D-W) R2آماره  کل مدل رگرسیون
AdjR2 

5.57 0.000 1.800 0.50 R2 = 

0.41=  AdjR2 

دهد ( ارائه شده است نشان می11با توجه با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول )

مدل کمتر از سطح  Fمحاسبه شده که برای آماره  Prob 5.5۷برابر با. Fکه مقدار آماره 

نشان دهنده معناداری کل مدل  Fباشد. معناداری آماره درصد بوده ومعنادار می 5خطای 

های محیط زیستی برابر با است. ضریب متغیر استقالل هیئت مدیره* کیفیت افشاگری

، که کمتر از پنج درصد است، 0.014بوده و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش   0.005

دهد که استقالل هیئت مدیره رابطه بین کیفیت باشد؛ لذا نتایج نشان میمیدار معنی

کند. مقدار آماره دوربین پذیری مدیرعامل را تعدیل میزیستی و ریسکهای محیطافشاگری

قرار دارد و بیانگر عدم وجود  2.5تا  1.5باشد که در بازه می 1.800واتسون برابر با 

ر رگرسیون است. میزان ضریب تعیین وضریب تعیین خودهمبستگی بین جمالت خطا د

درصد از تغییرات  50دهد تقریبا هستند که نشان می %50و  %41تعدیل شده به تر تیب 

 متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیر های کنترلی قابل تبیین است.

 پژوهش چهارم هیفرض جینتا 

 پذیری زیستی و ریسکهای محیطریدانش مالی هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگ

 کند.مدیرعامل را تعدیل می

 ( استفاده شده است:4برای آزمون این فرضیه از مدل شماره )
CEORTi,t = β0 + β1 QED i,t + β2 BOEi,t  + β3 QED i,t   ×BOEi,t  + β4FMSIZEi,t + β 3LEVi,t 

+ β5 FGROWTHi,t + β6 ROE i,t + β7 ROA i,t + β8 MTB i,t + εi,t 
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 (سوم هیپژوهش )فرض هاینتایج آزمون انتخاب نوع داده 
 چهارم( هیو آزمون هاسمن )فرض ریمیل Fآزمون  جینتا. 12جدول 

 (چهارم هیبرآورد مدل پژوهش )فرض جینتا 
 چهارم هیآزمون فرض جینتا. 13جدول 

 ضریب نماد نام متغیر

(Beta) 

-t Pآماره 
Value 

عامل تورم 

 (VIFواریانس)

 ---- α 0.084 1.886 0.059 مقدار ثابت

کیفیت افشاگری های محیط 

 زیستی

QED 0.0001- 2.3۷2- 0.01۷ 5.133 

 BOE 0.001 0.168 0.866 1.546 دانش مالی هیئت مدیره

دانش مالی هیئت مدیره * 

 افشاگری های محیط زیستی

BOE *QED 0.0001 0.945 0.344 5.566 

 FMSIZE 0.0009- 0.336- 0.۷36 1.254 اندازه شرکت

 LEV 0.022 2.388 0.01۷ 1.886 اهرم مالی

 FGROWTH 0.0005 1.15۷ 0.24۷ 1.146 شرکترشد 

 ROA 0.0002 0.022 0.981 2.204 بازده داراییها

 ROE 0.008 0.456 0.648 1.366 بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

 حقوق صاحبان سهام

MTB 0.0002 0.9۷6 0.329 1.166 

-F Pآماره  کل مدل رگرسیون
Value 

 (D-

W) 

R2  
  AdjR2 

4.651 0.000 1.541 0.41= 2R  

0.32=  2AdjR 
 

دهد ( ارائه شده است نشان می13با توجه با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول )

مدل کمتر از سطح  Fمحاسبه شده که برای آماره  Prob 4.651برابر با  Fکه مقدار آماره 

نشان دهنده معناداری کل مدل  Fباشد. معناداری آماره درصد بوده ومعنادار می 5خطای 

های محیط زیستی برابر با است. ضریب متغیر دانش مالی هیئت مدیره* کیفیت افشاگری

 نتیجه معناداری آماره آزمون

 تایید مدل  ترکیبی)پانل( در برابر مدل  تلفیقی (0.000) 3.121 لیمیر)چاو( -Fازمون 

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 0.048 16.98 ازمون هاسمن
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، که بیشتر از پنج درصد 0.0.344بوده و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش   0.0001

دهد که دانش مالی هیئت مدیره رابطه بین باشد؛ لذا نتایج نشان میدار نمییاست، معن

کند. مقدار آماره پذیری مدیرعامل را تعدیل نمیزیستی و ریسکهای محیطکیفیت افشاگری

قرار دارد و بیانگر عدم وجود  2.5تا  1.5باشد که در بازه می 1.541دوربین واتسون برابر با 

مالت خطا در رگرسیون است. میزان ضریب تعیین وضریب تعیین خودهمبستگی بین ج

درصد از تغییرات  40دهد تقریبا هستند که نشان می %41و  %32تعدیل شده به تر تیب 

 متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و متغیر های کنترلی قابل تبیین است.

 های پژوهشگیری و پیشنهادنتیجه -5

 یه نخستبحث و بررسی نتایج فرض -5-1

پذیری مدیرعامل زیستی و ریسکهای محیطدهد که بین کیفیت افشاگرینتایج نشان می

در خصوص تحلیل نتایج از منظر تئوری و همچنین از  رابطه معناداری و منفی وجود دارد.

دهی توان بیان داشت که بر مینای شواهد حاصل، مدیران باید گزارشدیدگاه پژوهشگر، می

پایداری مستقل را انتخاب کنند، زیرا این امر اطالعات مربوط به افشای محیطی را افزایش 

های گیریمحیطی را در تصمیمزیست دهد تا مسائلگذاران اجازه میدهد و به سرمایهمی

گیری مدیران عامل گذاری لحاظ کنند. چنین انتخابی ریسک را در تصمیمسرمایه

بخشد. یکی دیگر از مفاهیم مدیریتی منتج از این های مورد بررسی بهبود میشرکت

پژوهش این است که مشکل عدم تقارن اطالعات باعث بهبود و افزایش اطالعات به 

زاویه  های منتج از فرضیه نخست با نتایج پژوهششود. یافتهان و ذینفعان میسهامدار

با عنوان »رابطه بین افشای اطالعات زیست محیطی و ( 1398گرگری و همکاران )

ها و ارزش شرکت با نقش قدرت مدیرعامل«؛ پژوهش یانگ و ژانگ اجتماعی شرکت

پذیری های ریسکپذیر و مشوقنابا عنوان »دکترین افشای محیطی اجتناب( 2021)

پذیری های ریسکبا عنوان »نقش انگیزه( 2021مدیرعامل«؛ پژوهش بگینسکی و همکاران )

با عنوان »کیفیت و ( 2020مدیران اجرایی در دقت افشای داوطلبانه« و رضایی و همکاران )

 ریسک افشای محیطی: اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی« تطابق دارد.

 و بررسی نتایج فرضیه دومبحث   -5-2

زیستی های محیطاندازه هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری دهد کهنتایج نشان می

کند. در خصوص تحلیل نتایج از منظر تئوری و پذیری مدیرعامل را تعدیل میو ریسک
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توان بیان داشت که این نتیجه از این استدالل حمایت همچنین از دیدگاه پژوهشگر، می

تواند به اثربخشی نظارت بر هیئت مدیره کند که افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره مییم

های کمک کند و تأثیر مثبتی بر سطح افشای محیط زیستی داشته باشد، زیرا هیئت مدیره

های شود. یافتهبزرگتر منجر به تنوع بیشتر از منظر تخصص، از جمله مالی و حسابداری می

 یهایژگیو ریتأث ی(، با عنوان »بررس1398) یعامر با نتایج پژوهش منتج از فرضیه دوم

با عنوان ( 2020؛ رضایی و همکاران )ها«شرکت یداریگزارش پا یبر افشا رهیمد أتیه

»کیفیت و ریسک افشای محیطی: اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی« و آگیمانگ و همکاران 

های معدنی های هیئت مدیره بر افشای محیطی برای شرکتویژگیبا عنوان »تأثیر ( 2020)

(، 139۷فهرست شده در چین« همراستا و در تضاد با نتایج پژوهش خواجوی و همکاران )

با عنوان »ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطالعات 

یی و مواد و محصوالت های صنایع محصوالت شیمیامحیطی )مطالعه موردی شرکتزیست

 باشد.دارویی( می

 بحث و بررسی نتایج فرضیه سوم -5-3

-های محیطهیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگری استقالل دهد کهنتایج نشان می

کند. در خصوص تحلیل نتایج از منظر پذیری مدیرعامل را تعدیل میزیستی و ریسک

ن بیان داشت که مدیران مستقل دارای تواتئوری و همچنین از دیدگاه پژوهشگر، می

های متمایزی نسبت به مدیران داخلی هستند که معموالً پذیریها و ریسکها، ارزشانگیزه

کنند. بنابراین، به منظور کسب مشارکت بیشتر مدت پرسود توجه میبه اهداف کوتاه

های منتج یافتهسهامداران، وجود مدیران و اعضای غیر اجرایی در هیئت مدیره مهم است. 

 أتیه یهایژگیو ریتأث ی(، با عنوان »بررس1398) یعامر از فرضیه سوم با نتایج پژوهش

با عنوان ( 1398؛ سیامک مشیری و عزیزی )ها«شرکت یداریگزارش پا یبر افشا رهیمد

گیالن«؛ های تولید کشاورزی استان پذیری تعاونیمدیره در ریسکهای هیئت»تأثیر ویژگی

-های مسئولیتمدیره رابطه بین شیوهآیا ویژگی هیئت با عنوان »( 2021رسی و همکاران )

با عنوان ( 2020کند؟ و رضایی و همکاران )پذیری اجتماعی و عملکرد مالی را تعدیل می

 »کیفیت و ریسک افشای محیطی: اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی«؛ همخوانی دارد.

 ی نتایج فرضیه چهارمبحث و بررس -5-4
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-های محیطدهد که دانش مالی هیئت مدیره رابطه بین کیفیت افشاگرینتایج نشان می

کند. در خصوص تحلیل نتایج از منظر پذیری مدیرعامل را تعدیل نمیزیستی و ریسک

توان بیان داشت که علی رغم بسیاری از تئوری و همچنین از دیدگاه پژوهشگر، می

های پیشین، مطالعه ما نشان داد که نیاز به تخصص هیئت مدیره به ویژه شمطالعات و پژوه

های ها و به طبع آن، کیفیت افشاگریهای شرکتدر بخش مالی، همسویی با ریسک

دهد. به زعم پژوهشگر، دلیل این امر شاید در یکدست نبودن زیستی را نشان نمیمحیط

های های مالی باشد. یافتهدر حوزه اعضای هیئت مدیره از منظر سن، تجربه و تخصص

های (، با عنوان »بررسی تأثیر ویژگی1398منتج از فرضیه چهارم با نتایج پژوهش عامری )

با عنوان ( 139۷ها«؛ جلوداری و همکاران )هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت

های : شرکتپذیری شرکت موردمطالعه»تحلیل تخصص مالی هیئت مدیره بر میزان ریسک

با عنوان » اثرات ( 2021پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران«؛ شناترلی و همکاران )

های پیکربندی مجدد هیئت مدیره بر عدم انطباق تخصص و ریسک هیئت مدیره و پیامد

با عنوان » تأثیر تخصص زیست محیطی هیئت مدیره و ( 2021عملکرد شرکت« و کیم )

 باشد.اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی شرکت« در تضاد میمشارکت 

 منابع -6

(. تحلیل تخصص مالی هییت 139۷جلوداری، اکبر و جلوداری، صالح و جلوداری، حسین.) 

مدیره بر میزان ریسک پذیری شرکت موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 

 المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری،تهران.بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین 

(. ارتباط بین سازوکارهای 139۷خواجوی، شکراله؛ حسینی نیا، سمیه؛ نصیری، طاهره. )

های صنایع محیطی )مطالعه موردی شرکتحاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطالعات زیست

 ری مالی و حسابرسی.محصوالت شیمیایی و مواد و محصوالت دارویی(. پژوهش های حسابدا

(. رابطه بین افشای 1398زاویه گرگری، مرتضی و عبدی گلزار، بهمن و اقدم مزرعه، یعقوب. )

اطالعات زیست محیطی و اجتماعی شرکت ها و ارزش شرکت با نقش قدرت مدیرعامل،دومین 

 کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری،تهران.

های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری (. بررسی تأثیر ویژگی1398سین. )عامری، ح

 . 202-185(, 3)9ها. حسابداری و منافع اجتماعی, شرکت

 یریپذسکیدر ر رهیمدئتیه یهایژگیو ری(. تأث1398جعفر. ) ی،زیعز ؛امکیرسیام ی،ریمش

 .1۷۷-161(, 32)8, یتعاون و کشاورز. فصلنامه النیاستان گ یکشاورز دیتول یهایتعاون
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