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فعان، ایر ذین، سهامداران و سهاشرکتحاکمیت شرکتی قوی به دلیل مزایای بسیار زیاد آن برای : چکیده

ی شرکت دف این پژوهش بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیتاهمیت زیادی یافته است. ه

امعه ست. جکننده میزان رعایت آن امصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بررسی عوامل تعیین

یاز از نالعات مورد بازار اول )تابلوی اصلی( بورس اوراق بهادار تهران، است. اطی هاشرکت 68آماری پژوهش، 

هت جاستخراج است.  1398اسفند  29برای سال منتهی به  هاشرکتابع اطالعات در دسترس عموم من

 مل حاکمیتشده در دستورالعبررسی میزان رعایت مفاد دستورالعمل، فهرست سواالت بر اساس الزامات ارائه

شاخص رعایت ) زان( است. رویکرد غیروزنی مورداستفاده قرارگرفته و امتیاز نهایی می1397شرکتی ایران )

دل مستقل یک مته و آید. نهایتاً برای بررسی روابط بین متغیر وابسرعایت( از جمع این امتیازها به دست می

الزامات  ی بازار اول بورس،هاشرکتدهد که شود. نتایج پژوهش نشان میرگرسیون چندمتغیره برازش می

ش کمترین میزان رعایت در بخ وکنند درصد رعایت می 48دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در حد 

( و بیشترین در بخش 08/52(، سپس در بخش ارکان شرکت )92/40گزارشگری مالی و عملیاتی )

رصد سهام ددهند که متغیرهای اندازه شرکت، ( گزارش شده است. نتایج نشان می7/52های داخلی )کنترل

 تورالعملات دسداری بر میزان رعایت الزامبت معنیحسابرس، تأثیر مث مدیره و اندازهشناور، ترکیب هیئت

 زاماتداری بر میزان رعایت الحاکمیت شرکتی دارند اما متغیر درصد مالکیت نهادی، تأثیر معنی

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ندارند.
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 مقدمه. 1

های اخیر با سرعت زیادی تغییر کرده است )رویال، سرکیس و در دهه هاشرکتفضای رقابتی 

ها استفاده بخواهند از این فرصت هاشرکتکه (. درصورتی2006، 2؛ ووال و حمری2005، 1اکوستا

ی مؤثر و کنند و در برابر خطرات تاب آوری داشته باشند، توسعه سازوکارهای کنترلی و نظارت

کارآمد موردنیاز است. سیستم حاکمیت شرکتی بخش مهمی از این سیستم کنترل و نظارت را 

هایی ها و سیستمحاکمیت شرکتی به معنای قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگ دهد.تشکیل می

نافع هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرارداده و درصدد است تا از مکه پیش از 

(. حاکمیت 1389 ،سلیمیو  گانهی)حساس  ها حفاظت کندسهامداران در مقابل مدیریت سازمان

های گسترده مالی در سطح های اخیر در پی رسواییشرکتی موضوع مهمی است که در سال

ی بزرگ چون انرون، آرتوراندرسون، وردکام موردتوجه قانونگذاران، مراجع نظارتی و هاشرکت

است و به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت که از مالکیت آن جداست و  ان، قرارگرفتهگذارسرمایه

پردازد. اهمیت موضوع در حدی است که در گذاران و ذینفعان میدرنهایت حفظ حقوق سرمایه

متحده به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال ایاالت

مقررات،  قوانین، OECD(3المللی از جمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی؛ ینتوسعه و مجامع ب

، 5؛ مارنت2006، 4هایی برای حاکمیت شرکتی وضع کرده اند )گیالنرهنمودها و دستورالعمل

در آمریکا و اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه  SOX)6(. قانون ساربینز آکسلی )2007

در  هاشرکتباشند. با توجه به اینکه می برجسته و پر استنادای ههای اقتصادی نمونههمکاری

های فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی غیرهمگونی فعالیت کشورهای مختلف در محیط

کنند، هر کشوری الگوی حاکمیت شرکتی منحصر به خود را توسعه بخشیده است تا بتواند می

(. بطور نمونه 2007، 8؛ رضایی1200، 7ازد )چفینزعملکرد تجاری خود را به شکلی بهینه عملی س

اصول حاکمیت شرکتی کشور مالزی، مدیریت ریسک مناسب و کنترل  "بی"طبق بخش دوم اصل 

دهند و مدیریت ریسک و داخلی ابعاد مهمی از حاکمیت شرکتی، مدیریت و عملیات را تشکیل می

ی موفق، ساختار حاکمیت شرکتیِ کارایی هاشرکتهای داخلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارد. کنترل

را ایجاد و فرآیندهایی با تأکید بر مدیریت ریسک عملیاتی به اجرا گذاشته و کنترل داخلی را در هر 

  بخشند.سطحی از سازمان و درباره همه عملیات آن استقرار می

راق بهادار توسط سازمان بورس و او 1980 در ایران نیز موضوع حاکمیت شرکتی در اوایل دهه

نامه منتشر شد. سرانجام سازمان بورس و اولین ویرایش آیین 83)سبا( مطرح شد و در اواخر سال 
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ها مطالعه، ارزیابی، بحث و بررسی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی را اوراق بهادار کشور پس از سال

فا( در تاریخ برای ناشران پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران )بات( و فرابورس ایران )

االجرا طور رسمی ابالغ و از همان تاریخ الزمبه 12/08/1397به تصویب و در تاریخ  27/04/1397

 44فصل،  6این دستورالعمل در  استثنای مواردی که تاریخ اجرای آن مشخص شده است(.کرد )به

مدیره، ئتها، اصول حاکمیت شرکتی، وظایف هیشده و شامل تعریفتبصره تنظیم  24ماده و 

گردد تا سهامداران گویی و حسابرسی است. این امر باعث میسهامداران، افشای اطالعات و پاسخ

اطالعات، حق و توانایی اقدام برای تأثیرگذاری بر مدیریت از طریق فرآیند حاکمیت را داشته باشند 

ه ذینفعان ای در جهت منافع همصورت منصفانههای شرکت بهو اطمینان یابند که دارایی

(. در دستورالعمل حاکمیت شرکتی سبا، 1389، سلیمیگیرد )حساس یگانه و مورداستفاده قرار می

در گزارش تفسیری مدیریت شرکت، بخشی جداگانه در مورد حاکمیت شرکتی »آمده است  5فصل 

ت. در این خصوص مشاهده نشده اس هاشرکتحال گزارش مدونی از ، با این...«وجود خواهد داشت 

و در چنین شرایطی  است گیریاست که حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تصمیم و این درحالی

ی مد نظر هاشرکتسوال این است که میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در 

 حاضر در بازار سرمایه چقدر است؟

یت شرکتی در مطالعه حاضر تالشی برای بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکم

کننده میزان ی بازار اول بورس تهران )تابلوی اصلی( و همچنین بررسی عوامل تعیینهاشرکت

تواند موضوعات جالبی را در کننده میزان رعایت میوتحلیل عوامل تعیینرعایت آن است. تجزیه

در حدود  (.2005، 9دنیای کسب و کار با توجه به حاکمیت شرکتی آشکار سازد )برگلوف و پجاست

بررسی پژوهشگران، این پژوهش اولین مطالعه در خصوص میزان رعایت الزامات پس از سال اول 

االجرا شدن الزامات حاکمیت شرکتی در ایران است. نتایج این بررسی اطالعاتی معرفی و الزم

الزامات دستورالعمل و همچنین در جهت پیشبرد اهداف  ارزشمندی در مورد میزان رعایت

یا عدم  کننده تمایل / توانمندیکند، خصوصاً به این دلیل که منعکسمی یت شرکتی فراهمحاکم

استقرار نظام حاکمیت . باشدمی در اجرا و یا افشای برخی موضوعات هاشرکتتمایل / مشکالت 

تواند شرکتی، و الزام ناشران به گزارشگری حاکمیت شرکتی و افشای اطالعات مالی و غیرمالی، می

بازار سرمایه کمک کند. در ادامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش،  بهبود عملکردبه 

گردد. در پایان نیز پس از ها ارائه میکار گرفته شده جهت آزمون فرضیههای بهها و روشفرضیه

 شود. گیری پیرامون موضوع پژوهش پرداخته میهای پژوهش، به بحث و نتیجهارائه یافته
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 مباني نظری و پیشینه پژوهش. 2

 های حاکمیت شرکتيمدل. 2-1

حسوب مهای قالب در دنیا اروپا از مدل آمریکایی و قاره-دو مدل حاکمیت شرکتی انگلو

ها یا مدل مبنای یکی از این شوند و کشورهای مختلف عمدتًا نظام حاکمیت شرکتی خود را برمی

بیان داشته است  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نمونه عنوانبنا کرده اند. به تلفیقی از این دو

د م موارتنهایی معرف حاکمیت شرکتی باشد و برای تماهیچ مدل خوبی وجود ندارد که به»که: 

ه خود مطالعات حاکی از آن است که هر کشوری الگوی حاکمیت شرکتی منحصر ب«. مناسب باشد

اند و در تاریخی توسعه پیدا کرده یک بستر در کشورهای مختلف در هاشرکترا دارد، زیرا 

ر، ر کشوهنمایند. درنتیجه های فرهنگی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی غیر همگونی عمل میمحیط

ا رخود  های حاکمیت شرکتی خاصی را توسعه بخشیده است تا بتواند عملکرد تجاریمدل یا مدل

 (.2007؛ رضایی، 2001)چفینز،  به بهترین وجه عملی سازد

ک هایی است که یموقعیتسازمانی مربوط به های برونآمریکایی معروف به نظام-مدل آنگلو

روه شوند. اگرچه سهام شرکت متعلق به گـشرکت سهامی عـام بزرگ توسط مدیران کنترل می

رکت زیـادی از سـهامداران حقیقـی و حقوقی است، در این وضعیت بین مالکیت و کنترل ش

 ی بیشترریکایآم-در آمریکـا و انگلستان پرتعدادند. مدل آنگلو هاشرکتدارد. این  مرزبندی وجود

ازار ریق ببیشتر از ط هاشرکتمناسب کشورهایی است که مالکیت سهام پراکنده است، تأمین مالی 

در  مالکان اکندهپذیرد و سطح افشای اطالعات نیز باال است. با توجه به ساختار پرسرمایه صورت می

ن نافع بیضاد متن مدل نگرانی تضاد منافع بین مالکان وجود ندارد و تمرکز این مدل بر مدیریت ای

 اال استبمدل  های نمایندگی )کنترل مدیران( در اینمالکان و مدیران است و به همین دلیل هزینه

 (.2007؛ رضایی، 2001)چفینز، 

و به دلیـل روابـط نزدیـک میان  سازمانی هم معروف شده استمدل قاره اروپا به نظام درون

(. این 2004، 10شود )جیل و آریسای نیز گفتـه میهای رابطهها نظامو سهامداران عمده آن شرکت

ی سهامی عـام در اختیار یک یا چند گروه از هاشرکتگیرد که کنترل مدل در شرایطی شکل می

گذاران نهـادی( یـا دولت است. در این سهامداران عمده نظیر مؤسسین، سهامداران حقوقی )سرمایه

کننده وجـود دارد. کشـورهایی نظیر آلمان و سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل

ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجـا کـه مربـوط بـه کـاهش ژاپن به این نظام نزدیک

ه اروپا بیشتر مناسب کشورهایی است که میزان شود، مثبت است. مدل قارهای نمایندگی میهزینه
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بانک محور و سطح افشای اطالعات نیز پایین است به  هاشرکتمالکیت سهام متمرکز، تأمین مالی 

عبارتی در این مدل به دلیل اینکه تمرکز مالکیت باال است و مدیران تحت سیطره مالکان هستند، 

ن وجود ندارد و تمرکز این مدل بیشتر بر مدیریت تضاد نگرانی بابت تضاد منافع بین مالکان و مدیرا

 (.1394؛ یحیی پور، 2010، 11منافع بین سهامداران عمده و اقلیت است )تیل و یانگ

 

 تاریخچه حاکمیت شرکتي در ایران. 2-2

ید. شمسی مطرح گرد 1380در ایران مفهوم حاکمیت شرکتی به شکل امروزی آن، از دهه 

در  وهران تهای مسئولین وقت بورس اوراق بهادار هه مذکور و در مصاحبهاین موضوع در اوایل د

، اراییدهای مجلس شورای اسالمی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصادی و مرکز پژوهش

و  شمسی، مرکز پژوهشها 1383ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخت. در اواخر سال کمیته

ورس عاتی به اطالنامه حاکمیت شرکتی را تنظیم و در سامانایش آیینتوسعه بازار سرمایه، اولین ویر

کیل کارگروهی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تش 1386اوراق بهادار تهران قرارداد. در سال 

کارگیری اصول تحت عنوان کارگروه حاکمیت شرکتی شروع به تدوین دستورالعملی برای به

اکمیت حشده در بورس نمود. در این کارگروه از اصول یرفتهی پذهاشرکتحاکمیت شرکتی توسط 

های شرکتی در کشورهای پیشرفته و نیز از اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه همکاری

مله ، ازجهای خاص ایران و قوانین حاکم در آناقتصادی الگوبرداری و سعی شد بر اساس ویژگی

اوراق  ورس وبایی شده در این کارگروه به سازمان سازی گردد. دستورالعمل نهقانون تجارت، بومی

فت. ار گربهادار ارسال و در کمیته آموزش و استانداردهای این سازمان مورد بررسی مجدد قر

های ویهرترین های قانونی زیادی بر سر راه تدوین این دستورالعمل مطابق با بهکه چالشازآنجایی

ینکه در اردیبهشت شمسی به تعویق افتاد. تا ا 1392تا بهار المللی قرار داشت، ابالغ آن موجود بین

ی بورسی و فرابورسی جهت هاشرکتنویس دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ، پیش1392

 (. 1392قرار گرفت )مشایخی و شاکری،  نظرخواهی عمومی در سامانه اطالعاتی سبا

ورس اوراق بهادار تهران و شده در بی پذیرفتههاشرکتدستورالعمل حاکمیت شرکتی » سبا

 12/08/1397مورخ  97ب//037/44تصویب و طی نامه شماره  27/04/1397 را در« فرابورس ایران

شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و کلیه حسابرسان معتمد به کلیه ناشران پذیرفته

ستورالعمل در راستای حمایت از سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ نمود. گفته شده است این د

گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه حقوق سرمایه
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قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران  7ماده  18و  11، 8اوراق بهادار طبق بندهای 

ح نهادی حاکمیت شرکتی طبق مجلس شورای اسالمی( و در راستای اصال 1384)مصوب آذرماه 

ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران، تصویب شده است. قانون برنامه پنج 4بند )ح( ماده 

های مدیره، ب( وظایف و مسئولیتبخش الف( هیئت 6دستورالعمل مذکور با تفکیک موضوعی در 

عضو مستقل  مدیره ومدیره، د( نحوه انتخاب اعضای هیئتمدیره، ج( جلسات هیئتهیئت

شده است. اجرای برخی مدیره، ه( مجامع عمومی صاحبان سهام، و( پاسخگویی و افشا، تدوینهیئت

مفاد دستورالعمل مذکور به شرح زیر تا اطالع ثانوی به تعویق افتاده است: نحوه انتخاب عضو 

وثیقه  مدیره؛ میزان سهاممدیره؛ تعداد اعضای غیرموظف و مستقل اعضای هیئتمستقل هیئت

روز قبل از  25مدیره مدیران؛ انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی با موضوع انتخاب اعضای هیئت

هایی چون باشند. دستورالعملاالجرا میتاریخ مجمع. سایر مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی الزم

ب معامالت ( و دستورالعمل الزامات افشای اطالعات و تصوی1391های داخلی )دستورالعمل کنترل

( نیز هم راستا با تدوین دستورالعمل حاکمیت 1390اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی )

 اند.شدهشرکتی تدوین 

 

  يشرکت تیحاکمرعایت الزامات  کنندهنییعوامل تع

 تیحاکم الزامات دستورالعمل تیرعا زانیم کنندهنییعوامل تع یجهت بررس مطالعه نیا در

 زهو اندا رهیمدئتیه بیسهام شناور، ترک ،ینهاد تیاندازه شرکت، مالک همچون یموارد ،یشرکت

 . اندشده گرفته نظر در یحسابرس

 کند تیحما تواندیکه از حقوق سهامداران م ییاز سازوکارها یکی ،یندگیطبق تئوری نما

العات اط سبب کاهش عدم تقارن تواندیآن م تیفیباال رفتن سطح افشا و ک .افشای کامل است

 شتریب یاقتصاد تیاهم یتر احتماالً دارابزرگ یهاشرکتکه  داردی( اظهار م1992گردد. کوک )

 ان،یمشتر یبرا اطالعات ارائه یبرا هاآن از یشتریب یتقاضا است ممکن نیهستند، بنابرا

در  ییهال. استدالباشد داشته وجود مردم عموم نیهمچن و هادولت و لگرانیتحل و کنندگاننیتأم

 ادیزاحتمالهب( استدالل کردند که 1994) 12کلزیارتباط وجود دارد، ازجمله: احمد و ن نیا هیتوج

 تردهیچیپ یمال یهاو انتشار صورت دیتول یبزرگ منابع و تخصص و تجربه الزم برا یهاشرکت

 دیست و شاا نهیرهزو انتشار اطالعات پ یآورجمع زیرا. شودیو افشا م تیدارند که موجب ارتقاء رعا

 .ندیبرآ یموارد نیچن هیاز عهده ته توانندیشکل م نیتر باشند که به بهتربزرگ یهاشرکت نیا
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 دهند،یم نشان را یقو یشرکت تیحاکم یسازوکارها از یکی ینهاد گذارانهیسرما

 تیریمد بر توانندیم شرکت سهام از یتوجهقابل بخش تیمالک به توجه با ینهاد گذارانهیسرما

و  گانهی)حساس  کنند سو هم را سهامداران گروه منافع و داشته ریگچشم ینفوذ و نظارت شرکت

 یاریبس یریگرا در شکل یاصل نقش ینهاد ( سهامداران2006) النینظر گ (. طبق1389، سلیمی

 بخش تیمالک به وجهت با سهامداران از گروه نیا. دارند یشرکت تیحاکم یهاستمیس در راتییتغ از

 توانندیم ،هبود برخوردار یهاشرکت نیا در یامالحظهقابل نفوذ از هاشرکت سهام از یتوجه درخور

 .دهند قرار ریتأث تحت را( یمال یگزارشگر و یحسابدار یهاهیرو)شامل  هاآن یهاهیرو

شد که ه باقابل معامل کینزد هندیدر آ رودیاست که انتظار م یسهم شناور آزاد، تعداد سهم

 یتاتقارن اطالع باشد، شترینباشد. هرچه درصد سهم شناور آزاد ب یسهامدار راهبرد اریعمالً در اخت

منجر  ده وش کیسهامداران به هم نزد ریمنافع سا جهیو درنت شودیکمتر م تیمالک عیو توز شتریب

 (. 1388 ،ی)قائم شودیعادالنه حقوق و بهبود عملکرد م عیبه توز

 منعکس را رهیمدئتیه ییراجرایغ رانیمد نقش میرمستقیغ طوربه رهیمدئتیه یاعضا بیترک

در نسبت  شی( ادعا نمودند که افزا2007) 14(. رودرفورد و بوهلتز2002، 13کوک و فای)حن کندیم

ت عااطال تیفیک شیو افزا یبه کاهش درجه عدم تقارن اطالعات رهیمدئتیه رموظفیغ یاعضا

ز اارد. اثربخش د یشرکت تیدر حاکم ینقش مهم ،یرونیب رانیمد همچنین. انجامدیم رهیمدئتیه

 و هاشرکت رهیمدئتیه در مستقل( ییاجراغیر) غیرموظف انمدیر رحضو ،نمایندگی ریتئو هیدگاد

 و دارانمسها نمیا دموجو منافع دتضا کاهش به ،مستقل ادیفرا عنوانبه هاآن تیرنظا دعملکر

 کندیم توجهی نشایا کمک ره،یمدئتیه تجلسا در شرکت انمدیر

 حسابرس تیفیک یندهیعنوان نمارا به یموسسه حسابرس ی( اندازه1981) 15آنجلو ید

 مؤسسات توسط شدهارائه یحسابرس خدمات تیفیک دگاه،ید نیا اساس بر. است کرده یمعرف

 شهرت مندندعالقه بزرگ مؤسسات زیرا. تاس باالتر کوچک یحسابرس مؤسسات از بزرگ یحسابرس

 دادن دست از نگران است، زیاد کارانشانصاحب تعداد ازآنجاکه و آورند دست به کار بازار در بهتری

 .نیستند کارانشانصاحب

 

 پژوهش  تجربي پیشینه. 2-3

( به بررسی میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در آرژانتین 2020) 16بارکو و بریوز

اختند. ارزیابی سطح انطباق در یک مرحله توسط خود شرکت و در مرحله بعد توسط ارزیاب بر پرد
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دهد که سطح انطباق، اساس اطالعات موجود در دسترس عموم صورت پذیرفت. نتایج نشان می

(، نسبت به زمانی که توسط ارزیاب با ٪56پذیرد )زمانی که ارزیابی توسط شرکت صورت می

(، بیشتر است. بعالوه سطح انطباق در ٪36پذیرد )عات عمومی صورت میاستفاده از اطال

داری دارد. در کل در تر، بیشتر است و با عملکرد حسابرس نیز ارتباط معنیی بزرگهاشرکت

 یی که سرمایه بیشتری دارند، رعایت اصول اخالق در تجارت نیز بیشتر است. هاشرکت

کننده میزان رعایت پژوهشی به بررسی عوامل تعیین ( در2020) 17ویتوال، رایمو و روبینو

اختند و المللی در متن گزارش یکپارچه پردشرکت بین 73الزامات حاکمیت شرکتی و سطح افشا 

ه بربوط به این نتیجه رسیدند که ظهور گزارش یکپارچه ابزاری جدید برای افشای اطالعات م

 اکمیتیینی از رعایت و افشای الزامات حطور متوسط، سطح پاحاکمیت شرکتی است. نتایج به

یت و ن رعادهد. بعالوه نتایج ارتباط مثبت بین میزاهای یکپارچه را نشان میشرکتی در گزارش

برسی ی مؤسسات حساافشای الزامات حاکمیت شرکتی را با اندازه شرکت، سودآوری شرکت و اندازه

 دهد. نشان می

رکتی شی به بررسی میزان رعایت الزامات حاکمیت ( در پژوهش2020) 18کوشوسکیآلوچنا و 

نفی و مابطه و ارتباط آن با ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار ورشو پرداختند. نتایج پژوهش ر

ون و مار دهد.معنادار بین میزان انطباق با الزامات حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت را نشان می

تر به دلیل فشار ی بزرگهاشرکتیجه رسیدند که ( در پژوهشی مشابه به این نت2019) 19اولیوا

 عمومی بیشتر، میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و سطح افشای باالتری دارند. 

کننده ن( در پژوهشی به بررسی میزان رعایت و عوامل تعیی2017) 20نرانتزیدیس و تسامیس

ین انها به یونان پرداختند. آی بورسی هاشرکتمیزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و افشا در 

ر این، الوه بعی بزرگ بورسی یونان بیشتر است. هاشرکتنتیجه رسیدند که میزان رعایت و افشا در 

 ووبین تداری را بین متغیرهای مربوط به عملکرد )مانند وتحلیل، ارتباط آماری معنیتجزیه

مدیره و مستقل، جلسات هیئتنقدینگی( و متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی )مانند اعضای 

  دهد.مدیره( نشان میزنان در هیئت

کننده میزان ( در پژوهشی به بررسی میزان رعایت و عوامل تعیین2010) 21پهوجا و بهاتیا

جه ین نتیای بورسی شمال هند پرداختند و به هاشرکترعایت الزامات حاکمیت شرکتی و افشا در 

ندازه د و ابهبود در افشای الزامات حاکمیت شرکتی وجود دار توجهی برایرسیدند که حوزه قابل

 کننده مهمی در رعایت و افشای اطالعات است.شرکت، عامل تعیین
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ی هاشرکت( در پژوهشی به بررسی میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی 2008) 22کلیندی

ول اپس از سال  اهشرکتکوچک و متوسط بورس بلژیک پرداخت و به این نتیجه رسید که این 

رسد می از مفاد قانون را رعایت کردند. به نظر ٪70طور متوسط به هاشرکتمعرفی الزامات، 

ی و خصوص برانگیزترین مباحث رعایت و افشای اطالعات مربوط به پاداش )فردی(، اطالعاتسؤال

  محتوای مجامع سهامداران است.

وانایی حاکمیت شرکتی بر خهای مکانیزم( به بررسی تاثیر 1399فرهنگ دوست و همکاران )

ز الکیت امدایی جگزارش حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از دیدگاه آنان، به دلیل 

ی ی سهامهاشرکتمدیریت، صورتهای مالی و گزارش حسابرس پل ارتباطی بین مدیران و ذینفعان 

مدیره، تخصص ن شامل استقالل هیاتهستند. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مورد مطالعه ایشا

یت مدیره و مالکمدیره، استقالل کمیته حسابرسی، دوگانگی مدیرعامل، جنسیت هیاتمالی هیات

فوگ  ونهادی بوده و به منظور اندازه گیری خوانایی گزارش حسابرس نیز از دو شاخص فلش 

ر قلمرو شرکت د 103میان های پژوهش آنها در استفاده نمودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

خوانایی  وحاکی از وجود رابطه معنی دار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی  1396 - 1390زمانی 

 .گزارش حسابرسی است

تدوین  ( به این نتیجه رسیدند که دستورالعمل حاکمیت شرکتی1399شکرخواه و همکاران )

 وندارد  ان راکامل به نیازهای کاربر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار توانایی پاسخگویی

 مورد اجماع در پژوهش مذکور باید مورد استفاده قرار گیرد. های مولفه

میان حاکمیت شرکتی و سطح  ( در مطالعه خود به بررسی رابطه1394مهدوی و علیزاده )

-1390انی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زم شرکت 71افشای داوطلبانه در 

های ترکیبی اقدام نمودند. آنها در اندازه از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده 1382

مدیره و گیری متغیر حاکمیت شرکتی از معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت

ی متغیر سطح گیرمدیره و مدیرعامل، استفاده نمودند؛ از طرفی برای اندازهیکسانی رئیس هیأت

بیشماری در شش بخش های لیست بوتوسان استفاده شد که شامل سنجهافشای داوطلبانه، از چک

گر این بود که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در های مطالعه آنان بیانمختلف بود. یافته

مدیره و چنین یکسانی رئیس هیأت یابد و همافزایش می مدیره، سطح افشای داوطلبانههیأت

شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح می هاشرکتدر  مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه

 .افشای داوطلبانه رابطه معنی داری مشاهده ننمودند
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ر اصول لیست موارد افشای موجود د( با در نظر گرفتن چک1389دیدار، منصورفر و هیوا )

ا توجه به شاخص افشای موردنظر خود را تدوین کرده، بمعیار است،  60حاکمیت شرکتی که شامل 

ی ختیارامواردی که افشای آن بر اساس قوانین الزامی است، شاخص را به دو قسمت اجباری و 

الی، ها، اهرم متقسیم و تأثیر خصوصیات شرکتی شامل: اندازه شرکت، درجه مشهود بودن دارایی

شده در بورس شرکت پذیرفته 128سطح افشای نقدینگی، سودآوری و رشد در سودآوری را بر 

 ها، اهرمراییاوراق بهادار تهران بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درجه مشهود بودن دا

ت ر قسممالی و سودآوری بر سطح افشای کل اثرگذارند و اکثر خصوصیات شرکتی مدنظر تنها ب

 تأثیر هستند.بیاختیاری افشا تأثیر دارند و در مورد افشای اجباری 

 تیحاکمهای سمیالزامات و مکان یاغلب مطالعات انجام شده به بررس دیگرد انیبکه  همانگونه

 نیاول رحاضاست که پژوهش  یدر حال نیا و اند پرداخته رهایمتغ ریساآن بر  ریو تاث یشرکت

ل او پس از سال یشرکت تیحاکمالزامات  تیرعا زانیم یبررس به صرفااست که ای مطالعه

اهداف  شبردیدر جهت پ آن یدستاوردها و پردازدمی رانیا هیسرما بازاراالجرا شدن در الزم

 باای عمده تفاوت ثیح نیکند و از امی خصوص کمک نیدر ا یگذار استیس و یشرکت تیحاکم

 .دارد یشرکت تیحاکم حوزه در شده انجام مطالعات ریسا

 

 پژوهش هایفرضیه. 4-2

منظور بررسی میزان رعایت الزامات دستورالعمل به ی نظری و پیشینه پژوهش،با توجه به مبان

 :یافته استی بازار اول بورس )تابلوی اصلی( فرضیه اول توسعههاشرکتحاکمیت شرکتی در 

میت ی بازار اول بورس )تابلوی اصلی(، الزامات دستورالعمل حاکهاشرکت فرضیه اول:

 .کنندمیرعایت درصد  50بیش از شرکتی را 

 یاجرا به هاشرکت تعهد از یتواند نشانه خوبمی درصد 50از  شیب تیاست رعا نیبر ا فرض

منظور همچنین به .شودمی یتلق مطلوب باشد مذکور درصد از شیب اگر البته و باشد دستورالعمل

زار بای هاشرکتکننده میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بررسی عوامل تعیین

 :اندیافتهوسعهتهای دوم تا ششم زیر فرضیهو با توجه به پیشینه پژوهش اول بورس )تابلوی اصلی(، 

ر ی بازاهاشرکت: بین اندازه شرکت و میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در فرضیه دوم

 .دار وجود دارداول بورس )تابلوی اصلی( رابطه مثبت و معنی

لکیت نهادی و میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در بین درصد ما فرضیه سوم:
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 .دار وجود داردی بازار اول بورس )تابلوی اصلی( رابطه مثبت و معنیهاشرکت

ی در بین درصد سهام شناور آزاد و میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکت فرضیه چهارم:

 .وجود دارددار ی بازار اول بورس )تابلوی اصلی( رابطه مثبت و معنیهاشرکت

مدیره( مدیره )نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئتبین ترکیب هیئت فرضیه پنجم:

مثبت  رابطه ی بازار اول بورس )تابلوی اصلی(هاشرکتو میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در 

 .دار وجود داردو معنی

در  حاکمیت شرکتی ی مؤسسه حسابرسی و میزان رعایت الزاماتبین اندازه فرضیه ششم:

 دار وجود دارد.ی بازار اول بورس )تابلوی اصلی( رابطه مثبت و معنیهاشرکت

 

 پژوهش شیوه. 3

چون هدف بررسی میزان  تحقیق حاضر، ازنظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. 

رعایت  کننده میزانرعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین بررسی عوامل تعیین

ی بازار اول بورس )تابلوی اصلی( است و هاشرکتالزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در 

شود رابطه متغیرهای مختلف ها سعی میتحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن

است که ی با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین ضریب همبستگی شاخص

 (. 1380 ،یمومن و)آذر  ای به متغیر دیگری وابسته استکند تغییرات متغیر تا چه اندازهبیان می

شده است، چون در زمان انجام پژوهش اولین تعیین 1398دوره زمانی پژوهش حاضر سال 

ی بازار اول )تابلوی اصلی( بورس هاشرکت سالی بود که دستورالعمل اجرایی شد. جامعه پژوهش

بازار اول این است که ی هاشرکتشرکت است. دلیل انتخاب  68هران است که شامل اوراق بهادار ت

به لحاظ  هاشرکتدهند و ثانیا این می اوال بخش عمده بورس را به لحاظ ارزش بازار تشکیل

 امکانات مالی و منابع انسانی و اعتبار در وضعیتی هستند که سریع تر این دستورالعمل را اجرا

الزم برای انجام پژوهش زودهنگام در دسترس خواهد بود. تمام جامعه مورد های دادهکنند و لذا می

بررسی قرار گرفته است. گردآوری اطالعات موردنیاز پژوهش با استفاده از روش آرشیوی با مراجعه 

های رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار های اطالعات و بررسی اطالعات موردنیاز در سایتبه پایگاه

های مالی های موجود در الف( صورتها بر اساس دادهارزیابی .انجام شده است هاشرکتسایت  و

مدیره، د( حسابرسی شده، ب( گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ج( گزارش فعالیت هیئت

های کدال و ز( سایت رسمی های روزنامه رسمی، و( اطالعیههای تفسیری مدیریت، ه( آگهیگزارش
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ها بر اساس منابع اطالعاتی موجود در دسترس عموم برای ورت گرفته است. ارزیابیص هاشرکت

 صورت گرفته است. 1398اسفند  29سال منتهی به 

 

 ها و آزمون فرضیاتداده وتحلیلتجزیهروش . 3-1

لیستی با تفکیک موضوعی در این پژوهش جهت بررسی میزان رعایت مفاد دستورالعمل، چک

های داخلی )مالی و عملیاتی( و ج( گزارشگری )مالی و کان شرکت، ب( کنترلبخش الف( ار 3در 

( 1397شده در دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران )عملیاتی( تدوین شده است. کل الزامات ارائه

 یهال ستیل چک هیته با مطالعه نیا درلیست رعایت قرار گرفته است. مالک تهیه و تدوین چک

 العمل دستور یدهایبا و الزامات شود،می پرداخته االجرا الزم موارد و ماتالزا یبررس به یکنترل

 ای تیرعا و وجود عدم ای وجود ثیح از یبررس مورد و درآمده پرسشنامه شکل به یشرکت تیحاکم

 خصوص در یعلم شواهد و است یتجرب پژوهش نیا. است شده پرداخته الزامات آن تیرعا عدم

لیست در صورت برای امتیازدهی هر یک از بندهای چک .کندمی مفراه هاشرکت عمل یچگونگ

و در صورت عدم رعایت امتیاز آن صفر منظور شده است. این روش، رویکرد  1رعایت، امتیاز 

؛ 1994اند )احمد و نیکلز، شود که سایر محققان از آن با موفقیت استفاده کردهغیروزنی نامیده می

ز میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی یک شرکت )شاخص (. درنهایت، امتیا2008 حسین،

 (.1991گیری شد )کوک، رعایت( به شرح زیر اندازه

 .بررسیلیست در یک شرکت تقسیم بر تعداد کل بندهای موردشاخص رعایت = مجموع امتیاز بندهای چک

رکتی معادله رگرسیونی زیر برای بررسی روابط بین میزان رعایت الزامات حاکمیت شسپس 

منظور بررسی بههمچنین  های مختلف )متغیرهای مستقل( ایجاد شد.)متغیر وابسته( و ویژگی

 یحیتوض یرهایمتغ انیم یرابطه هم خط یبررس یبرا وبرا ونرمال بودن جمالت خطا از آزمون جاک

در همسانی  منظور آزمودن واریانسبه پاگان-بروشآزمون از  .شده استاستفاده  23تحملآزمون از 

از توانایی مدل در تبیین متغیر وابسته،  منظور آزمونبه. شده استاستفاده مدل رگرسیون خطی 

 یالگو بیضرا یمعنادار یو برا شریف F از آماره یونیرگرس یکل لیتحل یبراو  2Rضریب تعیین

از  شدهیآوراطالعات جمع لیوتحلهیمنظور تجزبهده است. استفاده ش t از آماره ونیرگرس

 افزاربا استفاده از نرم گانهچند  ونیرگرس یالگو ییوتحلیل نهاو تجزیه Excel 2019افزارمنر

Eviews10  رگرسیون نیز بررسی و گزارش در های و پیش فرضها و رابطه بین متغیرانجام
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 . صفحات بعدی ارائه شده است

CGI = β0 + β1 Size + β2 Ins.Own + β3 F.F + β4 Board + β5 Audit + εi 

 ست. ا( اشاره شده 1) نگارهگیری و محاسبه متغیرهای این معادله در که نحوه اندازه

 

 ها. متغیرها و نحوه محاسبه آن1 نگاره

 نام متغیر نماد متغیر نحوه محاسبه

 شاخص رعایت CGI امتیاز چک لیست مبتنی بر دستورالعمل

 زه شرکتاندا Size ها در پایان دورهلگاریتم طبیعی جمع دارایی

ای طبق یادداشت سرمایه در صورته درصد مالکیت سهامداران نهادی

 مالی
Ins.Own 

درصد مالکیت 

 نهادی

 درصد سهام شناور F.F بهادارو اوراق گزارش سازمان بورس 

 مدیرهترکیب هیئت Board مدیرهنسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت

 حسابرس اندازه Audit سازمان حسابرسی یا غیرسازمان حسابرسی

 

 (CGIالزامات حاکمیت شرکتي )شاخص رعایت،  رعایتمیزان وابسته:  متغیر. 3-2

 یستیلچک ،یشرکت تیمفاد دستورالعمل حاکم تیرعا زانیم یمطالعه جهت بررس نیدر ا

 توسط یشرکت تیاست و همه سواالت از دستورالعمل حاکم شده هیتهپرسش  110امل ش

 نیچن نمونه بطور. استشده  استخراجاس تمام مواد الزام آور دستور العمل پژوهشگران و بر اس

 اساس بر و استخراج دستورالعمل از "هستند؟ رموظفیغ رهیمدئتیه یاعضا تیاکثر ایآ" یسوال

درج شده  ستیلچک  در ان پاسخ شرکت ای کدال تیسا در شرکت شده افشا گزارشات و مدارک

 است: ریز خش به شرحشامل سه ب ستیچک ل نیاست.. ا

طبق الیحه اصالحی قانون تجارت، برای تحقق اهداف شرکت سهامی الف( ارکان شرکت: 

کننده. ارکان کنترل -3کننده ارکان اداره-2گیرنده ارکان تصمیم -1سه ارکان با هم همکاری دارند: 

شده و ارکان مجامع سهامداران هستند که از اجتماع سهامداران تشکیل  گیرندهتصمیمارکان 

های گذاری و تعیین استراتژیمدیره بوده که اختیار هدفکننده دربردارنده اعضای هیئتاداره

های پایدار برای ذینفعان را شرکت و همچنین مسئولیت رسیدن به اهداف بلندمدت و ایجاد ارزش

ان انتخاب و به کننده هر شرکت، بازرس یا بازرسانی است که از طرف سهامداردارند. ارکان کنترل

های مالی شرکت را کنترل و اطالعات الزم را در اختیار سهامداران نمایندگی از طرف آنان گزارش
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 شرکت را ندارند. اجرائیدهند و حق مداخله در امور قرار می

شده در بورس های داخلی ناشران پذیرفتهطبق دستورالعمل کنترلهای داخلي: ب( کنترل

های داخلی در راستای حمایت از ای روی کنترلو فرابورس ایران، تأکید ویژهاوراق بهادار تهران 

گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه حقوق سرمایه

فرآیندی است که با هدف کسب اطمینان »های داخلی اوراق بهادار گردیده است؛ سیستم کنترل

ربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، رعایت قوانین و معقول از تحقق اث

مدیره، مدیریت و کارکنان های شرکت توسط هیئتمقررات مربوط و حفاظت از منابع و دارایی

ها را شناسایی در این فرایند مدیریت ریسک تهدیدها و فرصت«. شودسازی و اجرا میشرکت پیاده

کند. مدیریت ریسک مناسب ها استفاده میلی با تهدیدها مقابله و از فرصتهای داخکرده و کنترل

تحمل را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد سطحی از ریسک قابل هاشرکتهای داخلی و کنترل

 گذارد. صورتی کارا به اجرا میهای الزم را برای رسیدن به اهداف شرکت بهیاری نموده و کنترل

 یشرکت تیکه در فصل ششم از اصول حاکم یگزارشگر الي و غیرمالي(:ج( گزارشگری )م

است. گزارش  «کپارچهیگزارش »و  «تیریمد یریگزارش تفس»ذکرشده عمدتًا شامل  رانیا

مصوب مورخ  «تیریمد یریضوابط گزارش تفس» یریکارگبه یطبق راهنما تیریمد یریتفس

گزارش  نیکه در ا یو موارد الزام فیدار تعرسازمان بورس و اوراق بها رهیمدئتیه 04/10/1396

 گرید ای و یریتفس گزارش در اطالع اگر سوال 110 تمام یبرااست.  شدهنییافشاء شود، تع یستیبا

. است شده قرارداده صفر نصورتیا ریغ در و کی عدد بود شده مشاهده شرکت تیسا ای وها گزارش

 کپارچه،ی. گزارش است شده قرارداده صفر اثبات ابلق مدرک فقدان علت بهها نشده گزارش نیبنابرا

و  یشرکت تیساالنه، حاکم یمال یهاو دربردارنده اطالعات مشروح مانند؛ صورت یگزارش اساس

شرکت، عملکرد،  یهایطور خالصه در مورد استراتژگزارش به نیاست. در ا یداریگزارش پا

 تیفیگزارش ک نی. اشودیارزش ارائه م جادیا یدر راستا یانداز شرکت گزارشو چشم تیحاکم

ارتقاء  یدهخوب و حساب تیاز شفاف یشده به سهامداران را بهبود و به سطحاطالعات ارائه

 یراهنما یعبارت به. است نشده فیتعر یشرکت تیحاکم اصول در کپارچهی. گزارش بخشدیم

اد دستورالعمل حاکمیت لیست مفدر چک .است نشده فیتعر کپارچهی گزارش ضوابط یریکارگبه

االجرا است، لحاظ شده است. بعالوه برخی بندها جز اطالعات داخلی شرکت شرکتی که الزم

برداشت نبوده است. در شده و بر اساس منابع اطالعاتی موجود در دسترس عموم قابلمحسوب می

حذف شده است مورد مهلت زمانی برای اجرا دارد و لذا  44لیست پرسش چک 110این مطالعه از 
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  شده است.محاسبه سؤال 66بوده و میانگین شاخص رعایت نسبت به  اجرا مورد قابل 66 و

 

 های توضیحيمتغیر. 3-3

های وسیله لگاریتم طبیعی جمع داراییاین مطالعه اندازه شرکت به درSize شرکتاندازه 

فاده از لگاریتم برای از بین است(. 1999، 25؛ ویلیامز2011، 24رئوفگیری شده است )شرکت اندازه

 اندازه شرکت بوده است.  های مربوط بهبردن حالت غیرخطی داده

گذاران نهادی، (، سرمایه1998) 26مطابق با تعریف بوشOwn.Ins نهادی مالکیتدرصد 

گذاری و ... هستند که ی سرمایههاشرکتی بیمه، هاشرکتها، گذاران بزرگ نظیر بانکسرمایه

. در (1389، مرادی و اسکندر، مهرانی)گردد ها به معامله سهامشان برمیاز عملیات آن حجم بزرگی

های مالی، های همراه صورتاز سهام شرکت با بررسی یادداشت نهادیاین مطالعه درصد مالکیت 

درصد از اوراق  5هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از بدین ترتیب که  .مشخص گردیده است

شوند )مطابق با گذاران نهادی محسوب میانتشار را خریداری کند جزو سرمایه بهادار در دست

 ماده یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران(. 27تعریف بند 

رود قابل سهم شناور آزاد، تعداد سهمی است که انتظار می F.Fشناور آزاد  سهامدرصد 

نباشد. در این مطالعه از گزارش درصد سهام شناور  معامله باشد و عمالً در اختیار سهامدار راهبردی

بر روی سامانه و  که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران محاسبه شده 1398آزاد پایان سال 

 منتشر شده، استفاده شده است. اطالعات ناشران )کدال(

متغیر با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای  این Board مدیرههیئتترکیب 

که  استمدیره محاسبه شده است. مدیر غیرموظف؛ عضوی از هیئت 1398مدیره در سال هیئت

طور غیرمستقیم نقش مدیران مدیره بهفاقـد مسئولیت اجرایی در شرکت است. ترکیب هیئت

 (.2002کند )حنیفا و کوک، مدیره را منعکس میغیراجرایی هیئت

مؤسسات حسابرسی  وص اندازهتعداد زیادی پژوهش در خص Auditحسابرس  اندازه

انجام شده در ایران سازمان حسابرسی به عنوان موسسه ها شده است که در بیشتر پژوهشانجام

حسابرسی بزرگ و مابقی موسسات حسابرسی معتمد بورس به عنوان موسسات کوچک در نظر 

دی و جوادی، محم؛ پیری، شیخ1390جبـارزاده کنگرلویـی،  گرفته شده است )نمازی، بایزدی و

که حسابرس، سازمان حسابرسی باشد های مذکور، درصورتی(. در این مطالعه مشابه پژوهش1392

 به عنوان حسابرس بزرگ عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق گرفته است.
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 و تحلیلها یافته. 4

 آمار توصیفي میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتي )شاخص رعایت(. 1-4

 لف( ارکانشرکتی در هر یک از سه بخش ا حاکمیتمیزان رعایت الزامات  امتیاز 2 نگارهدر 

یت ن رعاامتیاز میزاهای داخلی و ج( گزارشگری )مالی و عملیاتی( و همچنین شرکت، ب( کنترل

 در صلی(ی بازار اول بورس )تابلوی اهاشرکت برایکل الزامات حاکمیت شرکتی )شاخص رعایت( 

  ده است.ارائه ش 1398سال 

 

 . امتیاز میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتي )شاخص رعایت(2 نگاره

د 
ما

ن
ت

رک
ش

 

 شاخص رعایت

د 
ما

ن
ت

رک
ش

 

 شاخص رعایت

 گزارشگری
های کنترل

 داخلی

ارکان 

 شرکت
 گزارشگری کل

های کنترل

 داخلی

ارکان 

 شرکت
 کل

 00/41 35/47 50/46 57/26 غپینو 25/51 62/58 50/46 71/17 اخابر

 83/45 47/48 50/46 57/57 فاسمین 86/51 62/58 00/62 14/22 البرز

 43/46 47/48 00/62 57/57 فباهنر 86/51 49/57 00/62 00/31 آسیا

 84/48 49/57 50/46 57/57 فخوز 03/47 47/48 50/46 57/57 بترانس

 03/47 47/48 00/62 57/57 فملی 65/50 35/47 00/62 14/53 بموتو

 59/38 22/46 50/46 57/26 فوالد 25/51 62/58 00/62 57/26 بورس

 06/53 00/62 00/62 57/57 کاال 84/48 11/54 50/46 86/8 پارسان

 83/45 35/47 00/62 71/17 کرماشا 46/52 75/59 00/62 57/57 ثمسکن

 83/45 96/43 50/46 57/57 کگل 22/45 96/43 50/46 43/35 حتاید

 27/54 11/54 00/62 00/62 کچاد 22/45 73/50 50/46 43/35 حفاری

 99/37 84/42 50/46 14/22 والبر 86/51 62/58 00/62 97/34 خبهمن

 65/50 75/59 00/62 57/57 وامید 99/37 96/43 40/9 57/57 ختوقا

 83/45 47/48 50/46 71/48 وبانک 81/42 84/42 50/46 86/8 خگستر

 47/55 87/60 50/46 71/48 وبشهر 25/51 98/52 00/62 00/62 دالبر

 05/50 62/58 50/46 57/26 وبملت 61/41 85/51 00/62 00/31 دامین

 28/57 62/58 50/46 57/57 وبهمن 49/58 62/58 00/62 00/62 دجابر

 06/53 73/50 00/62 00/62 وبیمه 00/41 35/47 50/46 57/26 دسبحا
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د 
ما

ن
ت

رک
ش

 

 شاخص رعایت

د 
ما

ن
ت

رک
ش

 

 شاخص رعایت

 گزارشگری
های کنترل

 داخلی

ارکان 

 شرکت
 گزارشگری کل

های کنترل

 داخلی

ارکان 

 شرکت
 کل

 46/52 75/59 00/62 71/48 وپخش 15/30 00/41 50/46 00/9 دکیمی

 03/47 60/49 00/62 57/57 وتوصا 09/59 00/56 00/60 00/61 رانفور

 02/44 84/42 00/62 57/57 وتوکا 59/38 22/46 50/46 57/26 رتاپ

 84/48 49/57 50/46 57/57 وخارزم 03/47 60/49 00/62 00/31 سپاها

 83/45 87/60 00/62 71/17 ورنا 62/44 60/49 50/46 57/26 ستران

 65/50 47/48 50/46 57/57 وساخت 49/58 62/58 00/62 00/62 سرود

 06/53 73/50 00/62 00/62 وسپه 43/46 49/57 50/46 71/17 سشرق

 89/57 62/58 50/46 57/57 وصنا 62/44 09/45 50/46 14/22 سفارس

 43/46 58/40 50/46 71/48 وصندوق 44/49 85/51 50/46 00/31 سکرما

 21/42 36/56 50/46 71/17 وصنعت 05/50 85/51 50/46 57/26 شاراک

 43/46 73/50 00/62 71/17 وغدیر 77/33 00/41 50/46 00/10 شبهرن

 64/47 22/46 00/62 86/8 ولساپا 89/57 62/58 50/46 00/62 شپاکسا

 03/47 60/49 00/62 57/57 ولصنم 65/50 47/48 50/46 71/48 شپنا

 86/51 62/58 00/62 71/17 نومعاد 65/50 49/57 50/46 00/31 شفن

 49/58 62/58 00/62 00/62 ونفت 02/44 24/55 50/46 57/26 شنفت

 44/49 47/48 50/46 86/39 ونیرو 02/44 84/42 50/46 71/17 شیراز

 47/55 98/52 00/62 00/62 ونیکی 68/56 24/55 00/62 57/57 غبشهر

 

صد است. بیشترین مقدار شاخص در 59و حداکثر  30و حداقل  48میانگین شاخص رعایت 

درصد( مربوط به شرکت خدمات انفورماتیک )رانفور( است و کمترین مقدار شاخص  59رعایت )

درصد( مربوط به شرکت صنعتی کیمیدارو )دکیمی( است. بیشترین میزان رعایت در  30رعایت )

رز دارو )دالبر( و یی از قبیل البهاشرکتدرصد( مربوط به  62بخش گزارشگری مالی و عملیاتی )

یی از قبیل هاشرکتدرصد( مربوط به  86/8سیمان شاهرود )سرود( است و کمترین میزان رعایت )

خودرو )خگستر( است. بیشترین میزان گذاری ایرانلیزینگ رایان سایپا )ولساپا( و گسترش سرمایه

البرز دارو )دالبر( و یی از قبیل هاشرکتدرصد( مربوط به  62های داخلی )رعایت در بخش کنترل
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یی از قبیل هاشرکتدرصد( مربوط به  5/46سیمان شاهرود )سرود( است و کمترین میزان رعایت )

خودرو )خگستر( است. بیشترین و کمترین گذاری ایرانمخابرات ایران )اخابر( و گسترش سرمایه

س کاالی ایران مربوط به شرکت بوربه ترتیب درصد(  62میزان رعایت در بخش ارکان شرکت )

درصد( مربوط به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )وصندوق(  58/40) و)کاال( 

 است.

 

 اول پژوهش فرضیه آزمون. 2-4

 رصدد 50 از شیبفرضیه اول پژوهش مبنی بر رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی 

رسی بر العهمطهدف  از آنجا کهد نشد. ی بازار اول بورس )تابلوی اصلی(، مذکور تائیهاشرکتدر 

 در جامعه کلدهد که نتایج نشان میبدست امده های بر اساس پاسخمیزان رعایت بوده است 

میت ی بازار اول بورس )تابلوی اصلی(، الزامات دستورالعمل حاکهاشرکت 68 شامل دسترس

و ها آماره جیابر نت یمبتنها هافتیبا توجه به  .کننددرصد( رعایت می 48شرکتی را در حد متوسط )

باشد، بر این اساس می (84/48( در حد میانه )36/48، میانگین شاخص رعایت )یآمارهای آزمون

 میزان چون هدف مقالهتوانیم رعایت الزامات دستورالعمل را در حد متوسط گزارش دهیم. می

ه به ا توجبآمارهای توصیفی  رعایت بوده است و صرفا رعایت درصد مشخصی مطرح نبوده است، لذا

ش تفکیک موضوعی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، بیانگر کمترین میزان رعایت در بخ

 درصد( و 08/52درصد(، سپس در بخش ارکان شرکت ) 92/40گزارشگری مالی و عملیاتی )

ط بوهای آماری مرشاخص 3 نگارهدرصد( است. در  7/52های داخلی )بیشترین در بخش کنترل

 ست.اده مختلف اشاره ش قاتیاعداد تحق تفاواتبه  یریگ جهینتقسمت در  که شده استارائه

 

 بخش 3با تفکیک موضوعي در  آمار توصیفي شاخص رعایت 3 نگاره

 متغیر میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار

 )کل( شاخص رعایت 36/48 84/48 09/59 15/30 98/6

 ارکان شرکت 08/52 29/51 62 58/40 73/5

 های داخلیکنترل 7/52 5/46 62 5/46 67/7

 گزارشگری )مالی و عملیاتی( 92/40 69/44 62 85/8 74/17
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 تا ششم پژوهش دومهای فرضیهآزمون . 3-4

ین، های مرکزی )مانند میانگشامل شاخصها، توصیف داده هایدر این قسمت ابتدا شاخص

یحی ی توضبرای متغیرهاای پراکندگی )مانند انحراف معیار( همیانه، حداکثر و حداقل( و شاخص

 شده است.ارائه 4 نگارهو در پژوهش محاسبه 

 

 متغیرهای توضیحي موردمطالعه توصیفي های. شاخص4 نگاره

 نام متغیر نماد متغیر میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار

98/6 15/30 09/59 84/48 36/48 CGI ل(شاخص رعایت )ک 

46/1 21/14 21/22 50/16 86/16 Size اندازه شرکت 

96/14 22 30/95 56/72 87/69 Ins.Own درصد مالکیت نهادی 

53/14 69/4 78/88 42/24 30/27 F.F درصد سهام شناور 

17/0 20/0 1 60/0 56/0 Board مدیرهترکیب هیئت 

49/0 0 1 0 37/0 Audit حسابرس اندازه 

 

ه بانک ب( مربوط 21/22است و بیشترین مقدار آن ) 86/16اندازه شرکت میانگین لگاریتم 

یمه گذاری صنعت ب( مربوط به شرکت سرمایه21/14ملت )وبملت( است و کمترین مقدار آن )

( مربوط به 30/95است و بیشترین مقدار آن ) 87/69)وبیمه( است. میانگین درصد مالکیت نهادی 

گذاری مایه( مربوط به گروه سر22ور( است و کمترین مقدار آن ))رانف انفورماتیکشرکت خدمات 

مقدار آن  است و بیشترین 30/27توسعه صنعتی ایران )وتوصا( است. میانگین درصد سهام شناور 

( مربوط به 69/4)بورس( است و کمترین مقدار آن ) ( مربوط به بورس اوراق بهادار تهران78/88)

ترین مقدار است و بیش 56/0مدیره نفور( است. میانگین ترکیب هیئت)را انفورماتیکشرکت خدمات 

ت )بورس(، شرکت خدما یی از قبیل بورس اوراق بهادار تهرانهاشرکت( مربوط به 1آن )

تند و ظف هساست که همه اعضای هیات مدیره غیر مو )رانفور( و کالسیمین )فاسمین( انفورماتیک

 به بیمه البرز )البرز( است.( مربوط 20/0کمترین مقدار آن )

بودن جمالت خطا با  نرمال 1079/0برا انجام و با توجه به مقدار احتمال وابتدا آزمون جاک

خطی بین متغیرهای ( که میزان همVIFآماره عامل تورم واریانس )درصد رد نشد.  95اطمینان 

بوده و کمتر از حد مجاز  11/2تا  17/1پژوهش انجام و مقدار آن برای تمام متغیرها در محدوده 
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داری آماره آزمون سطح معنیخطی وجود نداشت. ( بود و درنتیجه بین متغیرهای پژوهش، هم10)

درصد بوده و درنتیجه همسانی واریانس جمالت  5بیشتر از و  4064/0پاگان نیز معادل -بروش

 ارائه شده است. 5 نگارهدرصد تائید شد. نتایج در  95خطا با اطمینان 

 

 برازش مدل پژوهش .5 نگاره

 (CGI)متغیر وابسته: شاخص رعایت 

 داریسطح معنی tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیر نام متغیر

 Size 313/0 012339/0 540327/2 0137/0 اندازه شرکت

 Ins.Own 445/0- 067485/0 659841/0- 5119/0 درصد مالکیت نهادی

 F.F 86/0 035941/0 398931/2 0196/0 درصد سهام شناور

 Board 73/1 087481/0 983384/1 0520/0 مدیرهترکیب هیئت

 Audit 69/0 030559/0 279025/2 0263/0 حسابرس اندازه

 βi 815/31 488237/0 480333/9 0000/0 مقدار ثابت مدل

 - - - 2R 387/0 ضریب تعیین

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل
2Adj.R 21/0 - - - 

 - - - F-Static 14/2 فیشرآزمون 

 Prob احتمال آزمون فیشر
(F-Static) 

0082/0 - - - 

 

شده برابر با درصد است و ضریب تعیین تعدیل 39میزان ضریب تعیین برابر با  5 نگارهطبق 

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط تغییرات در متغیرهای  21درصد است یعنی در حدود  21

رابطه بین متغیر اندازه شرکت و میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی . شودبیان می مستقل

است. رابطه بین درصد مالکیت نهادی و میزان  313/0معنادار و مستقیم است و مقدار ضریب آن 

رعایت الزامات حاکمیت شرکتی تائید نشد. رابطه بین درصد سهام شناور آزاد و میزان رعایت 

مدیره است. رابطه بین ترکیب هیئت 86/0ادار و مثبت و ضریب آن الزامات حاکمیت شرکتی معن

مدیره( و میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی با )نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت

است که بیشترین  1.73( مثبت و معنادار و ضریب آن 0520/0فرض رند کردن سطح معناداری )

مؤسسه  و نقش قابل توجهی دارد. رابطه بین اندازه ضریب در بین متغیرهای مورد بررسی است
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با است.  69/0حسابرسی و میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی معنادار و مثبت و ضریب آن 

در بخش  تیرعا زانیم نیکمتر ،یشرکت تیمفاد دستورالعمل حاکم یموضوع کیتوجه به تفک

در بخش  نیشتری( و ب08/52شرکت )(، سپس در بخش ارکان 92/40) یاتیو عمل یمال یگزارشگر

 ( گزارش شده است.7/52) یداخل یهاکنترل

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

این پژوهش اولین مطالعه در خصوص میزان رعایت الزامات پس از سال اول معرفی و 

االجرا شدن الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ایران است. هدف اصلی این پژوهش الزم

ی بازار اول بورس )تابلوی هاشرکتعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بررسی میزان ر

پژوهش نشان داد که های کننده میزان رعایت است. یافتهاصلی( و همچنین بررسی عوامل تعیین

حسابرس، تأثیر  مدیره مدیره و اندازهمتغیرهای اندازه شرکت، درصد سهام شناور، ترکیب هیئت

ری بر میزان رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی دارند و همچنین میزان دامثبت و معنی

درصد( است. دلیل این امر احتماالً این است  48رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در حد متوسط )

آمادگی بیشتری برای رعایت ی هاشرکتبعد های که اولین سال اجرا است و ممکن است در سال

اسخگویی صرفًا بر اساس منابع پکنند. یک دلیل دیگر این است که کسب  این دستورالعمل

طور که بارکو و بریوز اطالعاتی در دسترس عموم است )نه منابع اطالعاتی داخل شرکت(. همان

( به بررسی میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در آرژانتین پرداختند. نتایج، اهمیت و 2020)

ری با یک حسابرس مستقل )با دانش مرتبط با حاکمیت شرکتی( را مزیت ایجاد یک قرارداد اختیا

شده را تائید کرده و در تواند با شرکت تعامل داشته باشد و اطالعات ارائهکند که میمشخص می

 پرو طور که در بورس سهام لیماای )گزارش حاکمیت شرکتی( ارائه دهد، همانگزارش جداگانه

 شود.انجام می

در  «یشرکت تیگزارش حاکم»ان داد که الزام گنجاندن بخش جداگانه مطالعه حاضر نش

 نیدر ا دیکه با یمواد یاجبار ستیل یبرا یشنهادیپ یو رهنمودها تیریمد یریگزارش تفس

 43 ماده دیتاک نیهمچن و قیتحق از امده دست به اعداد و 3 نگاره ساسا برگزارش گنجانده شود، )

 هیدر بازار سرما یشرکت تیاهداف حاکم شبردیپ یبرا یعطف ( نقطهیشرکت تیحاکم دستورالعمل

دستورالعمل و در سطح جامعه  یکه پس از چند سال اجرا یبعدهای است. در پژوهش رانیا

 ی)بورس و فرابورس( انجام شود مشخص خواهد شد در اطالعات منتشرشده از سو یبزرگتر
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انطباق با الزامات  نهیهز هاشرکتر شده است و ازنظ یگزارش جداگانه توجه نیبه ا هاشرکت

 یرا برا ییچه ضمانت ها و اوراق بهادار است و سازمان بورس شتریاز منافع آن ب یشرکت تیحاکم

 دستورالعمل خواهد داشت.  نینمودن ا ییو اجرا یاتیعمل

دهد. امتیاز میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی )شاخص رعایت( را نشان می 3 نگاره

( 59) است. بیشترین مقدار شاخص رعایت 59و حداکثر  30و حداقل  48شاخص رعایت میانگین 

ی است. ( مربوط به شرکت دکیم30مربوط به شرکت رانفور است و کمترین مقدار شاخص رعایت )

 ر بخشبا توجه به تفکیک موضوعی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، کمترین میزان رعایت د

ر بخش ( و بیشترین د08/52(، سپس در بخش ارکان شرکت )92/40) گزارشگری مالی و عملیاتی

های یهرو"نشان داد در بخش ارکان شرکت ها ( گزارش شده است. یافته7/52های داخلی )کنترل

ته تشکیل کمی، موقع سود سهام جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامدارانمناسب پرداخت به

مدیره، ارزیابی اثربخشی هیئت"های داخلی کنترل ، در بخش"مدیرهانتصابات تحت نظر هیئت

( لیاتیو در بخش گزارشگری )مالی و عم "های تخصصیمدیرعامل، کمیته حسابرسی، سایر کمیته

های یههای تخصصی، حقوق و مزایای مدیران اصلی، روافشا اطالعات مربوط به اعضای کمیته"

ز یی ابندها "عایت اصول راهبری شرکتیگزارش اقدامات شرکت در رابطه با ر ،حاکمیت شرکتی

 لیدال جمله ازرعایت نشده است.  هاشرکتدستورالعمل حاکمیت شرکتی بودند که در اکثر 

حث ب نیمچنه وبر دستورالعمل  آن تیقانون تجارت و اولو دگاهیتوان به حاکم بودن دمی یاحتمال

 مقررات تیبودن عدم رعا نهیهزجامعه و کم  نیدر ب یحقوق نجوم مثل یمواردزا بودن  تیحساس

دهند و می انجام هاشرکتکه معموال  یاقدامات یعدم مستندساز ایو  رانیو مد هاشرکت یبرا

 جرایجهت ا توان منبع اطالعاتی ارزشمندی در. نتایج این بررسی را میدانست ،شودنمی یگانیبا

ین به ا کتی دانست، خصوصاًالزامات دستورالعمل و همچنین در جهت پیشبرد اهداف حاکمیت شر

عمل ستورالددر اجرا و یا افشای برخی مفاد  هاشرکتکننده تمایل یا عدم تمایل دلیل که منعکس

 باشد.

درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رعایت  21بر اساس نتایج مدل رگرسیون در حدود 

 21شده عیین تعدیلشود. ضریب تدستورالعمل توسط تغییرات در متغیرهای مستقل بیان می

مشابه در زمینه میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی مقایسه های درصدی این پژوهش با پژوهش

( ضریب 2008درصد، حسین ) 7شده ( ضریب تعیین تعدیل1987) 27شده است. در پژوهش واالس

ریز و درصد، مالون، ف 20شده ( ضریب تعیین تعدیل2008درصد، حسین ) 10شده تعیین تعدیل
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 33شده ( ضریب تعیین تعدیل1996درصد، احمد ) 29شده ( ضریب تعیین تعدیل1993) 28جونز

 درصد گزارش شده است.

طبیعی  اریتملگ) نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین اندازه شرکتها نتایج حاصل از آزمون

 سو با. نتایج همهای شرکت( و میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی وجود داردجمع دارایی

 30د(، گیوتری، کوگانسان و وار2200(، حنیفا و کوک )2001) 29های گری و همکارانپژوهش

هایی در توجیه این ( است. استدالل2013) 32( و یاتریدیس2012) 31(، ساماها و همکاران2008)

ی هاشرکتیاد زاحتمال( استدالل کردند که به1994ارتباط وجود دارد، ازجمله: احمد و نیکلز )

ه موجب کتر دارند های مالی پیچیدهبزرگ منابع و تخصص و تجربه الزم برای تولید و انتشار صورت

فشای اتر ممکن است احساس کنند که ی کوچکهاشرکتعالوه، شود. بهارتقاء رعایت و افشا می

قرار  صنعت خودتر در ی بزرگهاشرکتها را در معرض ضعف رقابتی با سایر کامل اطالعات، آن

 سبت بهتر تمایل بیشتری نی با اندازه بزرگهاشرکتهای رقابتی، خواهد داد. به دلیل مزیت

، 34و و ژو؛ لوب1993، 33تر برای رعایت و افشای اطالعات دارند )النگ و لوندهلمی کوچکهاشرکت

 (. 2008؛ حسین، 2001

مات الزا کیت نهادی و میزان رعایتداری بین درصد مالمعنی نتایج پژوهش نشان داد رابطه

شرکت  طور مؤثر برحاکمیت شرکتی وجود ندارد. اندیشمندان زیادی هستند که معتقدند نهادها به

ودند سواران ناخشنها از تجربه کافی برخوردار نبوده، از حضور مفتکنند، چراکه آننظارت نمی

، 36ایند )پونددارانه با مدیران کنار بیم( یا ممکن است سیاست1994، 35)آدماتی، پتلیدر و زچنر

ات گذاران نهادی بزرگ به اطالعدارد که سرمایه( اذعان می1993) 37(. همچنین کیم1988

(. در 2006، 83اند، دسترسی دارند )ولوری و جنکینزمحرمانه که برای اهداف تجاری استخراج شده

اشند. بها، داشته یریت برای انتشار آنها ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدچنین شرایطی، آن

 39نتاکیس(، اسپانوس، سیپوری و زا2017ها همسو با پژوهش نرانتزیدیس و تسامیس )این یافته

اد کمی از اند که وقتی تعد( است. چنین استدالل کرده2007) 40( و کاپوپولوس و الزارتو2008)

های پژوهش تهی کنترل نسبتاً کم است. یافکنند، رقابت براسهامداران مدیریت شرکت را کنترل می

( و 2008)(، حسین 2020(، ویتوال، رایمو و روبینو )2019های مارون و اولیوا )مخالف پژوهش

ادی و میزان داری بین درصد مالکیت نهمثبت و معنی ( است که رابطه2007) 41مانگنا و تورینگانا

این  دی در. البته تعریف سرمایه گذاران نهااندرعایت و افشای الزامات حاکمیت شرکتی یافته

 نیست. ها پژوهش لزوما منطبق با تعریف آن پژوهش
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ت رعای دهد رابطه مثبت و معناداری بین درصد سهام شناور آزاد و میزاننتایج نشان می

طور هبالعه که درصد سهام شناور در این مطالزامات حاکمیت شرکتی وجود دارد. با توجه به این

 ین حد ازرایی ادار بین دو متغیر مذکور، کادرصد است، احتماالً دلیل وجود رابطه معنی 27سط متو

اصلی(  تابلویی بازار اول بورس )هاشرکتسهام شناور بر میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی در 

ر متکیت کاست. هرچه درصد سهم شناور آزاد بیشتر باشد، تقارن اطالعاتی بیشتر و توزیع مال

وق و نه حقشود و درنتیجه منافع سایر سهامداران به هم نزدیک شده و منجر به توزیع عادالمی

 (. 1388شود )قائمی، بهبود عملکرد می

ین بمدیره غیرموظف بودند، و رابطه درصد( اکثریت اعضای هیئت 85) هاشرکتدر اغلب 

ت لزامایره( و میزان رعایت امدمدیره )نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئتترکیب هیئت

ین ا( به نتیجه عکس 2008سین )دار است. در پژوهشی مشابه ححاکمیت شرکتی مثبت و معنی

اکمیت عمل حپژوهش رسید و چنین استدالل کرد که احتماالً به علت اجباری بودن رعایت دستورال

و همکاران  24شوکری .دشرکتی باشد و یا اینکه اعضای موظف و غیرموظف بر اجرای آن توافق دارن

د. در ( رابطه منفی بین اعضای غیرموظف مستقل و رعایت حاکمیت شرکتی گزارش نمودن2012)

ر ( تأثی2005) 44(، حسین، احمد و گادفری2006) 43غزالی و ویتمنهای حالیکه در پژوهش

 گزارش شده است.  یدار مثبتمعنی

موسسه حسابرسی و  و معناداری بین اندازه دهد رابطه مثبتنشان میها نتایج حاصل از آزمون

های ویتوال، رایمو و روبینو میزان رعایت الزامات حاکمیت شرکتی وجود دارد که همسو با پژوهش

عنوان موسسه حسابرسی به شود که اندازه( است. استنباط می1998) 45(، اووسو و آنسا2020)

کند )حنیفا و کوک، نه مدیران عمل میطلباهای فرصتسازوکاری برای محدود کردن فعالیت

ترتیب که اگر شرکتی که مؤسسات حسابرسی بیشتری این(. به2012، 46؛ نتیم و همکاران2002

 سازمان کند، استاندارد افشای و انطباق بیشتری داشته باشد.نسبت به حداقل مقرر منصوب می

که سازمان  یید. عمده شرکت هاکنمی یبازار اول را حسابرسی هاشرکتدرصد  37فقط  یحسابرس

 تیمالک ریتاث بازتاب تواندمی نیاشده اند.  یخصوص یدولت ایهستند و  یکند دولتمی یحسابرس

 به یدولت ساختار واسطه به یحسابرس سازمان. باشد یشرکت تیحاکم الزامات تیرعا بر یدولت

 و دینمامی افتیدر یشتریب هالزحمحق و است برخوردار یباالتر کارانصاحب حجم از رقبا، نسبت

 .دارد یتر متخصص و شتریب یروین
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 هامحدودیتو  پیشنهادها

کننده رعایت الزامات و تمایل نتایج این بررسی با انعکاس میزان رعایت الزامات، عوامل تعیین

تواند آغازی برای انجام در اجرا و یا افشای برخی مفاد دستورالعمل می هاشرکتیا عدم تمایل 

برای بهبود اجرا و ارتقای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و چارچوب  یبعد یمطالعات دانشگاه

منجر به ارتقای  تواندگزارشگری متناسب با آن در کشور دانست که در صورت تداوم و توجه، می

پذیرد.  عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار گردد و شفافیت و تساوی حقوق صاحبان سهام صورت

 بیشتر و بهتر در زمینه اصول وهای پژوهش طرف آغازی برای انجامست این مطالعه ازیکامید ا

چارچوب گزارشگری حاکمیت شرکتی در کشور باشد و از طرف دیگر نیز بتواند توجه مراجع رسمی 

گذاری را به اهمیت ارائه رهنمودهای کامل برای مفاد دستورالعمل و همچنین اجبار و الزام قانون و

های حاکمیت شرکتی مناسب در روند اجرای صحیح شفافیت رعایت و گزارشگری دستورالعملبه 

 جلب نماید.

های وهشپژتواند بستری و یا نقطه شروعی برای مطالعات بعدی باشد. انجام این پژوهش می

یه ان توصی بورس و فرابورس ایرهاشرکتمشابه در زمینه حاکمیت شرکتی با مشارکت دادن تمام 

 های متوالی برای کسبای میزان رعایت الزامات در سالشود. همچنین بررسی مقایسهمی

 برای گردد. در این مطالعهاندازی از روند رعایت الزامات حاکمیت شرکتی پیشنهاد میچشم

 (2001ین، ؛ حس1994)احمد و نیکلز،  لیست از رویکرد غیروزنیامتیازدهی هر یک از بندهای چک

اخص حاکمیت شرکتی یک شرکت )ش الزاماتدرنهایت، امتیاز میزان رعایت  استفاده شده که

ین ابعدی وزن های توان در پژوهشمی گیری شد.اندازه (1991)کوک، رعایت( به طریقه جمع 

هی هر متیازداهای وزنی برای استفاده از روشای، های مقایسهعوامل را تعیین و جهت انجام بررسی

 گردد. و درنهایت برای محاسبه شاخص رعایت پیشنهاد می لیستیک از بندهای چک

مواجه هستند که خارج از کنترل آنها  ییهاهمواره محققان در فرایند پژوهش، با محدودیت

باشد و پژوهش حاضر نیز عاری از محدودیت نیست. در این پژوهش ارزیابی بر اساس منابع می

داخل شرکت( انجام شده که بر روی محاسبه  اطالعاتی در دسترس عموم )نه منابع اطالعاتی

 66طور متوسط لیست، بهپرسش چک 110که از طوریتواند موثر باشد. بهمی متغیرهای پژوهش

برداشت و یک سال پس های قابلبرداشت بوده و میانگین شاخص رعایت نسبت به سؤالمورد قابل

را بر حسب  هاشرکتاز طرفی امتیاز شده است و از ابالغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی محاسبه
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اطالعاتی که جمع آوری شده محاسبه کردیم و گرنه ممکن است همانند پژوهش بارکو و بریوز 

شد. بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش به کل می متفاوت هاشرکت( امتیاز ابرازی 2020)

رت گیرد. همچنین هرچند بعدی باید محتاطانه صوهای بورس و فرابورس ایران و دورهی هاشرکت

های پژوهش حاضر به رابطه بین برخی متغیرها اشاره دارد، اما ممکن است متغیرهای دیگری یافته

گیری های اندازهنیز وجود داشته باشند که بتوانند بر نتیجه نهایی تاثیرگذار باشند و یا تعدد روش

ارائه نتایج متفاوت با پژوهشات  گیری برخی از متغیرها ممکن است موجبدر خصوص شیوه اندازه

 کند.های زمانی متفاوت را با محدودیت مواجه میقبلی شده و امکان مقایسه نتایج در بازه
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 منابع

 الف: فارسي

ارتباط بین اندازه موسسه  بررسی(. 1392پیری، پرویز، شیخ محمدی، امیر، جوادی، نعمت اله )

 :(51) 13 ی؛دانش حسابرستعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی.  سی،حسابر

87-10 

 .ر ایراند(. مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی 1389محمد جواد. ) ،سلیمی ،یحیی ،حساس یگانه

 .35-1(، 30) 8مطالعات تجربی حسابداری مالی، 
فشاء ا(. اثر خصوصیات شرکتی بر سطح 1389هیوا. ) ،خجسته ،غالمرضا ،منصورفر ،حمزه ،دیدار

(، 32)8لی، مطالعات تجربی حسابداری ما .ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاشرکت

141-168. 
ی شرکتی برای (. تدوین اصول راهبر1399حمید. ) ،مظفری ،اسمق ،بولو ،میثم ،امیری ،جواد ،شکرخواه

 .52-29(، 31)10چشم انداز مدیریت مالی،  .بازار سرمایه ایران
حاکمیت های (. بررسی تاثیر مکانیزم1399سعید. ) ،شیرشکن ،آرزو ،زند شانقی ،شایان ،فرهنگ دوست

 .268-231(، 2) 12های حسابداری، پیشرفت .شرکتی بر خوانایی گزارش حسابرس
ا. هشرکت(. حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی 1388مهدی. ) ،شهریاری ،محمد حسین ،قائمی

 .128-113(، 1)1، های حسابداریپیشرفت

رسانی (. راهبری شرکتی؛ مفاهیم و موردکاوی، شرکت اطالع1392مشایخی، بیتا، شاکری، مهین )

 بورس، چاپ اول.

سطح  وی بین حاکمیت شرکتی (. بررسی رابطه1394وحید. ) ،پهعلیزاده طالت ،غالمحسین ،مهدوی

های پیشرفت. ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاشرکتافشای داوطلبانه در 
 .228-201(، 1)7حسابداری، 

بداری محافظه (. رابطه نوع مالکیت نهادی و حسا1389هدی. ) ،اسکندر ،محمد ،مرادی ،ساسان ،مهرانی

 .62-47(، 1)2حسابداری مالی، های پژوهش .کارانه
یفیت حسابرسی ک(. بررسی رابطه بین 1390سعید. ) ،جبارزاده کنگرلویی ،انور ،بایزیدی ،محمد ،نمازی

داری و تحقیقات حساب .ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاشرکتو مدیریت سود 
 .21-4(، 9)3حسابرسی، 

رای بهای حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب مطالعه تطبیقی مدل (.1394جمشید. ) ،یحیی پور

-111(، 29)8فصلنامه بورس اوراق بهادار،  .ی سهامی ایرانهاشرکتحاکمیت شرکتی حقوق 

126. 
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