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Abstract
The purpose of this study is the effect of the moderating role of managerial ownership on the
relationship between corporate governance mechanisms and human capital information
disclosure in firms listed on the Tehran Stock Exchange. To achieve this goal, three mechanisms
(board independence, board gender diversity, board activity) were used to calculate corporate
governance, and a checklist with six indicators (staff training and practice) was used to calculate
human capital disclosure. Staff age, staff work experience, staff education level, number of staff
and welfare operations for staff health) were used. The statistical sample includes 82 companies
during the period 2010 to 2019. Hypothesis testing was performed using linear regression with
Eviews software. The results showed that board independence has a significant effect on human
capital disclosure and also managerial ownership modulates the relationship between board
independence and human capital disclosure, while gender diversity of the board and board
activity have a significant effect on human capital disclosure. Managerial ownership doesn’t
moderate the relationship between the gender diversity of the board and the board's activities
with the disclosure of human capital.
Keywords: Managerial ownership, Corporate governance, Human capital information, Board
independence, Tehran Stock Exchange.
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مهران وحدتی

استادیار ،مؤسسه آموزش عالی بصیر ،قزوین ،ایران

زهرا دهخوارقانی لطفآبادی*

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،مؤسسه آموزش عالی بصیر ،قزوین ،ایران

New Applied Studies in Management, Economics & Accounting

فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)16زمستان  ،1400صفحات 65-45

چکیده

اطالعات سرمایه انسانی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای دستیابی به این
هدف ،در محاسبه حاکمیت شرکتی از سه سازوکار ( استقالل هیأت مدیره ،تنوع جنسیتی هیأت مدیره ،فعالیت هیأت
مدیره )،استفاده گردید و همچنین برای محاسبه افشای سرمایه انسانی از چک لیستی با شش شاخص (آموزش و تمرین
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هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای

کارکنان ،سن کارکنان ،تجربه کاری کارکنان ،سطح تحصیالت کارکنان ،تعداد کارکنان و عملیات رفاهی برای سالمت
استفاده از رگرسیون خطی و با نرمافزار ایویوز اجرا گردید .نتایج پژوهش نشان داد که استقالل هیأت مدیره تأثیر معناداری
در افشای سرمایه انسانی دارد و همچنین مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را
تعدیل می کند ،در حالیکه تنوع جنسیتی هیأت مدیره و فعالیت هیأت مدیره ،تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی
ندارند .مالکیت مدیریتی نیز ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و فعالیت هیأت مدیره با افشای سرمایه انسانی را تعدیل
نمیکند.
واژگان کلیدی :مالکیت مدیریتی ،حاکمیت شرکتی ،اطالعات سرمایه انسانی ،استقالل هیأت مدیره ،بورس اوراق
بهادار تهران.

*نویسنده مسئولZl4954550@gmail.com :
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کارکنان) استفاده گردید .نمونهی آماری شامل  82شرکت طی دوره زمانی  1389تا  1398میباشد .آزمون فرضیات با
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 .1مقدمه
سرمایه انسانی یکی از داراییهای اصلی شرکتها محسوب میشود و برای شرکت ایجاد ارزش میکند و منجر به مزیت
رقابتی در بین شرکتها میشود .سرمایه انسانی یک "دارایی تفکر" است که در بین کارکنان شرکت یافت میشود و
شامل دانش ،مهارت ،توانایی ،خالقیت ،رهبری و تجربه ترکیبی کارکنان در طول عمر کار آنها در شرکت میباشد .بدون
سرمایه انسانی ،مشاغل قادر به فعالیت نخواهند بود و همچنین بدون سرمایه انسانی ،نگرانی فزایندهای نسبت به رفتارهای
مسئولیتپذیر اجتماعی وجود دارد و این نگرانی با رعایت حقوق کارکنان و سایر ارزشهای اجتماعی مطابقت دارد که به
دنبال بهبود کیفیت زندگی کارکنان و ضوابط اجتماعی در زمینههای مهم مانند اشتغال ،بهداشت ،ایمنی و عدم تبعیض
میباشد (تِژِدو رُمِرو و آراجو .)2020 ،تِژِدو رُمِرو و همکاران ( )2017بر این باورند که اطالعات سرمایه انسانی ،دانش
ذینفعان را در مورد شرکت بهبود میبخشد و این امر به نوبه خود روند تصمیمگیری آنها را افزایش میدهد .ولی در بعضی
موارد ممکن است اطالعات سرمایه انسانی به طور کامل افشا نشود که بخشی از این امر به دلیل سیستم حسابداری سنتی
قبلی است و این عدم افشای سرمایه انسانی میتواند سودمندی اطالعات مبتنی بر حسابداری را تضعیف کند ِ(تژِدو رُمِرو و
آراجو.)2020 ،
حاکمیت شرکتی شامل مجموعه ای از روابط میان افراد متفاوت از جمله مدیرعامل شرکت ،هیأت مدیره ،سهامدارهای یا
همان مالکان شرکت و همچنین سایر افراد ذینفع میباشد؛ همچنین میتون از آن به عنوان عامل بهبود اثربخشی اقتصاد نام
برد .به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی ساختاری را مهیا میسازد که به وسیله آن هدفهای شرکت منظم میشود و راههای
رسیدن به اهداف تعیین میگردد .همچنین حاکمیت شرکتی موجب ایجاد انگیزه برای تحقق یافتن اهداف شرکت را فراهم
نموده و دامنه نظارت را گسترده میکند (کریسُستومو و همکاران.)2020،
یکی از عواملی که موجب نگرانی سهامداران (مالکان) شده است وجود تضاد منافع میباشد ،تا جایی که آنان به منظور
تخصیص منابع خود که توسط مدیران صورت میپذیرد ،مدیران را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند .با گذشت زمان
مشخص شده است که تعدادی از تصمیمهای مدیران ممکن است باعث از بین رفتن داراییهای مالی شرکت و به تبع آن
موجب کاهش ثروت سهامداران شود .از طرف دیگر نیز ،مدیران شرکتها در تالش هستند تا عالوه بر اینکه منافع خود
را افزایش دهند ،به سهامداران شرکت نیز اطمینان خاطر دهند که تصمیماتی که آنها در شرکت اخذ میکنند به نفع و به
سود سهامداران (مالکان شرکت) است .بعضی اوقات شرکتها برای به وجود آوردن انگیزه در بین مدیران و از بین بردن
تضاد بین مدیران و مالکان شرکت ،مدیران را در مالکیت شرکت سهیم میکنند و مقداری از سهام شرکت را به مدیران
میدهند (مالکیت مدیریتی) ،که در این صورت انتظار است که مالکیت مدیریتی موجب افزایش ارزش و عملکرد شرکت
گردد .از مهم ترین مباحث حاکمیت شرکتی ،بحث ساختار مالکیت است .ساختار مالکیت یعنی ارائه سهام و حق مالکیت
شرکت به تعدادی از اعضا که این اعضا میتواند دولت ،بانکها ،مدیران شرکت ،اعضای هیأت مدیره باشد (میترا و
همکاران.)2017 ،
مدیران مستقل ،اعضای غیراجرایی در هیأت مدیره هستندکه دیدگاهها ،مهارتها و تجربه حرفهای متفاوتی دارند و در
اداره امور شرکتها از دانش داخلی کمتری نسبت به مدیران اجرایی برخوردار هستند .بنابراین حضور بیشتر مدیران مستقل
تأثیر جایگزینی خواهد داشت که می تواند منجر به افشای اطالعات کمتری در مورد سرمایه انسانی شود (رودریگز و
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همکاران )2017 ،و در همین راستا مطابق با نظریه مشروعیت باراکو و همکاران ( )2006اشاره کردند که شرکتها با تعداد
زیادی از مدیران مستقل ،نیاز کمتری به اتکا به گزارشهای شرکت داردند تا مشروعیت عملکرد خود را به ذینفعانشان
ثابت کنند .از طرفی دیگر ،نظریههای دیگری وجود دارند که عنوان می کنند حضور مدیران مستقل در هیأت مدیره را
میتوان به عنوان مکانیزم مکمل دانست که اجازه میدهد اطالعات بیشتری از طریق شرکت افشا گردد .سربیونی و پاربونتی
( ) 2007عنوان کردند که حضور بیشتر مدیران مستقل برای اطمینان از کنترل مؤثرتر مدیریت عالی و تأثیرگذاری بر افشای
داوطلبانه بسیارمهم است .پژوهشهای گذشته به نتایج متفاوتی در مورد تأثیر استقالل هیأت مدیره بر افشای سرمایه انسانی
دست یافتند .برخی محققین همانند آرایسی و همکاران ( )2016دریافتند که ارتباط مستقیمی بین استقالل هیأت مدیره و
افشا داوطلبانه سرمایه انسانی وجود دارد ولی هیدالگو و همکاران ( )2011ارتباط معناداری بین استقالل هیأت مدیره و افشا
داوطلبانه سرمایه انسانی یافت نکردند درحالیکه رودریگز و همکاران ( )2017به این نتیجه رسیدند که ارتباط معکوس بین
استقالل هیأت مدیره و افشا داوطلبانه سرمایه انسانی وجود دارد .عالوه بر این؛ سطح باالی مالکیت مدیریتی اختیار مدیران
را افزایش میدهد و منجر میشود که آنها کنترل بیشتری بر سهامداران داشته باشند و از طرف دیگر ،مدیران مستقل ،منافع
سهامداران را تحت تأثیر قرار میدهند .در این شرایط مدیران ،به منظور جلوگیری از کنترل و نظارت بر مدیران مستقل ،به
طور داوطلبانه اطالعات را افشا میکنند تا نشان دهند که در جهت منافع مالکان و ذینفعان و به طور کلی منافع جامعه عمل
کردهاند (ِتژِدو رُمِرو و آراجو .)2020 ،با توجه به استداللهای فوق و با توجه به نامشخص بودن ارتباط بین استقالل هیأت
مدیره و افشا اطالعات سرمایه انسانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این
پرسشها میباشیم که آیا اس تقالل هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد؟ آیا مالکیت مدیریتی ارتباط
بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند؟
تنوع جنسیتی ،ترکیبی از منابع ،تخصص ،دانش ،مهارت و مجموعه متنوعی از تجارب را به همراه دارد (کوکاری و
همکاران .)2017 ،بر اساس تئوری مشروعیت ،میتوان تنوع جنسیتی را به عنوان راهی مؤثر برای افزایش مشروعیت اخالقی
جامعه تلقی کرد .تئوری سهامداران نشان میدهد که هیأت مدیره متنوعتر به احتمال زیاد نماینده ذینفعان متنوع است که
باید بر افشای سرمایه انسانی تأثیر بگذارد (رودریگز و همکاران .)2017 ،شرکتهای دارای هیأت مدیره متنوع از نظر
جنسیتی ،تمایل به پژوهش رویکردهای مسئولیت پذیر اجتماعی بیشتری نسبت به کسانی دارند که در هیأت مدیره تعداد
زنان کمتری دارند و یا اصالً در هیأت مدیره زن وجود ندارد .مدیران زن اهتمام بیشتری در نظارت دارند که منجر به نظارت
بهتر مدیر ،شفافیت بیشتر و فضای اطالعاتی غنیتر می شود .به همین ترتیب ،تئوری مبتنی بر منابع ،همه اشکال تنوع در
هیأت مدیره (از جمله جنسیت) را در نظر میگیرد .تنوع جنسیتی میتواند بر تصمیمات هیأت مدیره در مورد سیاست افشای
اطالعات تأثیر مثبت بگذارد ِ(تژِدو رُمِرو و آراجو .)2020 ،پژوهشهای گذشته به نتایج متفاوتی در مورد تأثیر تنوع جنسیتی
در هیأت مدیره بر افشای سرمایه انسانی دست یافتند .کوکاری و همکاران ( )2017ارتباط معکوس بین حضور زنان در
هیأت مدیره و افشای اطالعات را یافتند و نشان دادند که یک مدیر زن لزوماً در تصمیمات هیأت مدیره در مورد افشاگری
تأثیر نمیگذارد و رودریگز و همکاران ( )2017نیز تنوع جنسیتی در هیأت مدیره را از ویژگیهای تأثیرگذار بر میزان
افشاگری ندانستند ولی رائو و تالت ( )2016دریافتند که تعداد مدیران زن در هیأت مدیره ارتباط مستقیمی با افشا اطالعات
دارند .عالوه بر این عدم تقارن اطالعاتی که اغلب در مشکالت نمایندگی به وجود میآید میتواند با مالکیت مدیریتی از
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بین برود .مالکیت مدیریتی میتواند منافع مدیران را با سهامداران و سرمایهگذاران متعادل کند ،بنابراین از افشای اطالعات
کاسته میشود .از این رو مالکیت مدیریتی میتواند ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل
کند (ِتژِدو رُمِرو و آراجو .)2020 ،با توجه به استداللهای فوق و با توجه به نامشخص بودن ارتباط بین تنوع جنسیتی اعضای
هیأت مدیره و افشا اطالعات سرما یه انسانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای
این پرسشها می باشیم :آیا تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد؟ آیا مالکیت مدیریتی
ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند؟
فعالیت هیأت مدیره با تعداد جلسات آن مشخص میشود .جلسات هیأت مدیره برای مشارکت مدیران در روند تصمیمگیری
و همچنین کسب اطالعات و انجام نقش نظارت و مشاوره آنها ضروری است .عالوه بر این؛ بر اساس تئوری مشروعیت،
جلسات هیأت مدیره به مدیران اجازه میدهد تا اطالعات و دیدگاههای بیشتری را به اشتراک بگذارند و از مشروعیت همه
ذینفعان اطمینان حاصل کنند .تئوری مبتنی بر منافع نشان می دهد که تکرار جلسات هیأت مدیره وسیله مهمی برای بهبود
اثربخشی هیأت مدیره است .شرکتی با جلسات مکرر هیأت مدیره به احتمال زیاد مسئولیتهای خود را مطابق با منافع
سهامداران انجام میدهد (تِژِدو ُرمِرو و آراجو .)2020 ،آلگرینی و گرکو ( )2013دریافتندکه شرکتی با هیأت مدیره فعال،
اعضای آن را تشویق می کند تا عالقه بیشتری نسبت به افشای اطالعات نشان دهند تا سهامداران از تالش خود مطلع شوند.
با توجه به استداللهای فوق و با توجه به کم بودن پژوهشها در این راستا و نامشخص بودن ارتباط بین فعالیت اعضای
هیأت مدیره و افشا اطالعات سرمایه انسانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای
این پرسشها میباشیم :آیا فعالیت هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد؟ آیا مالکیت مدیریتی ارتباط
بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند؟
لذا این پژوهش سعی دارد تأثیر نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای
اطالعات سرمایه انسانی را مورد بررسی قرار دهد .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به عنوان شاخصهای ارزشآفرینی
به مدیران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،مصرفکنندگان و سایر استفادهکنندگان در اخذ تصمیمات مناسب یاری رساند
و همچنین تحلیلگران مالی میتوانند از نتایج پژوهش برای سرمایهگذاری و تشریح و تحلیل وضعیت مالی شرکتها
استفاده نمایند و همچنین نتایج پژوهش میتواند زمینهساز بستر مناسبی برای انجام پژوهشهای آتی باشد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1.2مبانی نظری
 .1.1.2حاکمیت شرکتی

 تعریف حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی از دیدگاه صندوق بینالمللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( )2001نیز عبارت است از ساختار
روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهترعملکرد
رقابتی الزم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت ،تعریف کردهاند (حساس یگانه.)1385 ،
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 استقالل هیأت مدیره
در راستای گزارش کدبری ،هیأت مدیره باید دست کم دارای سه عضو غیرموظف (غیراجرایی) باشد تا این اعضای
غیرموظف ،توانایی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات هیأت مدیره را داشته باشند .همچنین در این گزارش عنوان شده است
که مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) باید دیدگاهی مستقل در راستای استراتژی ،عملکرد و استانداردهای شرکت داشته
باشند .عالوهبراین عنوان شده است که اکثریت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) ،باید مستقل از مدیر باشند و نباید ارتباطی
داشته باشند تا استقالل آنها را با خطر روبهرو سازد .در این گزارش عنوان شده است که حداقل دو نفر از سه نفر غیرموظف
(غیراجرایی) هیأت مدیره ،باید مستقل باشند (حساسیگانه و باغومیان .)1385 ،اعضای مستقل هیأت مدیره ،اعضای غیر-
اجرایی هستند که دیدگاهها ،مهارتها و تجربة حرفهای متفاوتی دارند .مطابق با نظریة مبتنی بر منابع ،اعضای مستقل در
تنظیم و مدیریت امور شرکت در مقایسه با اعضای اجرایی عملکرد بدتری دارند و دلیلش این است که دانش درونی کمتری
از شرکت دارند ،بنابراین حضور باالتر اعضای مستقل اثر جانشینی دارد و سبب افشای کمتر اطالعات در مورد سرمایه
انسانی میشود (رودریگز و همکاران.)2017 ،
 تنوع جنسیتی هیأت مدیره
نظریههایی که در راستای جنسیت وجود دارد بر این باور هستند که در کشورهای مختلف جایگاه و وضعیت زنان در
زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی یکسان نمیباشد و برای یکسانسازی به تغییر در ساختارهای جوامع نیاز است .تعهد
کاری باال ،مسئولیتپذیری ،انگیزه زیاد ،دارا بودن حس رقابت با سایرین ،ویژگیهای کاری و شخصیتی زنان در محیط
کار باعث ترغیب شدنِ شرکتها برای به کارگیری آنها میباشد (مختاری .)1399 ،بر اساس نظریة مبتنی بر منابع ،تنوع
جنسیتی باالتر ترکیبی از منابع و مهارت ،دانش بیشتر و مجموعهای متنوع از تجارب رهبری را به همراه می آورد (کوکاری
و همکاران .)2018 ،بر اساس نظریة مشروعیت ،تنوع جنسیتی میتواند به عنوان راهی مؤثر برای افزایش مشروعیت اخالقی
جامعه در نظر گرفته شود .نظریة نمایندگی ذینفعان مطرح میکند که هیأت مدیرة متنوعتر با احتمال باالتری ذینفعان
متنوع را نمایندگی میکند که این باید بر افشای سرمایه انسانی تأثیرگذار باشد (رودریگز و همکاران.)2017 ،
 فعالیت (تعداد جلسات) هیأت مدیره
در جلسات هیأت مدیره ،اعضای هیأت مدیره و مدیرهای موظف (اجرایی) شرکت ،اطالعاتی در راستای طرحها ،سیاستها
و عملکرد شرکت مطرح میکنند و با یکدیگر در میان میگذارند .جلسات متعدد و زیاد منجر به برقرار نمودن ارتباطِ بهتر
و کاملتری بین اعضای هیأت مدیره و مدیران میگردد .همچنین جلسات زیاد هیأت مدیره هزینههای زیادی (هزینه حضور
در جلسات ،هزینه مسافرت اعضا و زمان مدیریت) در بر دارد و منجر به انحراف زیاد مدیران از مسئولیتهای روزمره و
عملیاتی میگردد .به همین دلیل هیأت مدیره باید تعادل مابین هزینه-منفعت تعداد جلسهها را برقرار نماید .اگر هیأت مدیره
قادر باشد در جلسات مؤثر باشد ،با توجه به محیط بیرونی و درونی شرکت ،قادر است منافع اقتصادی را کسب کند .شرکتی
با جلسات هیأت مدیرة فراوان با احتمال بیشتری مسئولیتهایش را مطابق با منافع سهامداران به انجام میرساند (رودریگز و
همکاران.)2017 ،
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 .2.1.2مالکیت مدیریتی

مالکیت سهام مدیریت و یا مالکیت مدیریتی یکی از سازوکارهای نظارتی حاکمیت شرکتی است که شامل عناصر و
متغیرهای درونی شرکت میباشد .در این تعریف ،حاکمیت شرکتی به عنوان سازوکاری برای برطرف نمودن مشکالت
قراردادی تعریف میگردد ،لذا حاکمیت شرکتی بر ثابت نمودن و افزایش آن مؤثر است و اگر سازوکارهای آن قوی باشد
میتواند مدیریت سود و دستکاری نمودن سود توسط مدیران را کاهش دهد ،لذا میتوان عنوان کرد که مالکیت مدیریتی
منجر به کاهش اقالم تعهدی و باال رفتنِ ثبات سود میشود .پژوهشهای گذشته استدالل میکنند که مالکیت مدیریتی،
منافع مدیران را با منافع سهامداران همسو میکند .به همین دلیل ،هنگامی که مالکیت مدیریتی (مالکیت اعضای هیأت
مدیره) در شرکت باال میرود ،عملکرد شرکت بهتر میشود و این امر باعث کاهش هزینههای نمایندگی میشود .همچنین
امکان دارد رفتار و منافع مدیران به دلیل اینکه آنها سهامدار نیز هستند ،متفاوت گردد.
 .3.1.2نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای سرمایه انسانی

سازوکارهای حاکمیت شرکتی همچون استقالل هیأت مدیره ،تنوع جنسیتی هیأت مدیره و فعالیتهای هیأت مدیره (تعداد
جلسات هیأت مدیره) می توانند بر افشای سرمایه انسانی تأثیرگذار باشند .به عالوه ،مالکیت مدیریتی – یعنی نسبت سهام
تحت تملک اعضای هیأت مدیره– یک ساز و کار درونی حاکمیت شرکتی است که میتواند به همسوسازی منافع مدیران
و سهامداران ،و مدیران و سایر ذینفعان کمک کند .این ساز و کار (مالکیت مدیریتی) میتواند در کاهش عدم تقارنهای
اطالعات و مسائل نمایندگی نقش داشته باشد .نماینده (اعضای هیأت مدیره) که از رئیس (سهامداران/ذینفعان) دسترسی
بهتری به اطالعات دارد و اقداماتش توسط رئیس قابل مشاهده نیست ،میتواند به فعالیتهایی بپردازد که اهداف شخصیاش
را تقویت کند .از اینرو اگر اعضای هیأت مدیره سهام شرکت را داشته باشند ،انگیزه برای ارائه اطالعات در مورد سرمایه
انسانی به منظور تقویت ارزش شرکت و ثروت سهامداران و ارتقای مشروعیت شرکت در نزد ذینفعان بیشتر است ،چون
همة این کارها ثروت شرکت را افزایش خواهد داد (رودریگز و همکاران .)2017 ،بنابراین مالکیت مدیریتی میتواند
ارتباط بین هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل کند و در جهت تأمین منافع سهامداران –شامل مدیر  -و کسب
تایید آنها و بقیة ذی-نفعان عمل میکند.
 .2.2پیشینه پژوهش
بلوریان و همکاران ( )2021به پژوهشی تحت عنوان «تأثیر حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح هیأت
مدیره» پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که اندازه هیأت مدیره و ساختار هیأت مدیره با عملکرد مسئولیت اجتماعی
شرکت ارتباط دارند.
تِژِدو رُمِرو و آراجو ( )2020به پژوهشی تحت عنوان «تأثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر افشای سرمایه انسانی :نقش
تعدیلکننده مالکیت مدیریتی» پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه،
استقالل و تنوع جنسیتی هیأت مدیره) بر افشای سرمایه انسانی تأثیر مستقیم دارد و مالکیت مدیریتی ارتباط بین سازوکارهای
حاکمیت شرکتی (اندازه ،استقالل و تنوع جنسیتی هیأت مدیره) و افشای سرمایه انسانی را تقویت میکند.
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اولوافمی ( )2020به پژوهشی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و افشای حسابداری سرمایه انسانی در شرکتهای سهامی
خاص در نیجریه» پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان میدهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی (استقالل هیأت مدیره،
اندازه هیأت مدیره ،اندازه کمیته حسابرسی ،تعداد جلسات کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی) ارتباط معکوسی با افشای
سرمایه انسانی دارند و از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،اندازه هیأت مدیره ،استقالل هیأت مدیره و مالکیت مدیریتی
تأثیر بسزایی بر افشای سرمایه انسانی دارند.
پاکمرام و علی آبادی ( )1399به پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی با
تأکید بر سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد
که قدرت سهامداران عمده با کیفیت حاکمیت شرکتی ارتباط مستقیم دارد و حاکمیت شرکتی نیز با سرمایه فکری ارتباط
مستقیم دارد و همچنین سرمایه فکری ،ارتباط بین قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی را تعدیل میکند.
خواجوی و همکاران ( )1397به پژوهشی تحت عنوان «ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشا داوطلبانه اطالعات
زیست محیطی (مطالعه موردی شرکتهای صنایع محصوالت شیمیایی و مواد و محصوالت دارویی) پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان می دهد که ارتباطی بین استقالل هیأت مدیره و سطح افشای اطالعات زیست محیطی وجود ندارد ولی
تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره با سطح افشای زیست محیطی ارتباط مستقیم دارد.
 .3فرضیه پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینههای ارائه شده در قبل ،فرضیههای پژوهش به صورت زیرتدوین میگردد:
فرضیه  :1استقالل هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد.
فرضیه  :2مالکیت مدیریتی ،ارتب اط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند.
فرضیه  :3تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد.
فرضیه  :4مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند.
فرضیه  :5فعالیت هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد.
فرضیه  :6مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند.
 .4روش پژوهش
 .1.4روششناسی پژوهش

 )1روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی :این پژوهش از این رو که در پی کاوش رابطه معنیداری بین متغیرهای
پژوهش میباشد و همینطور بهدلیل اینکه به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته ،با توجه به حدود تغییرات متغیرهای
مستقل ،می پردازد ،در زمره پژوهشهای توصیفی-همبستگی قرار میگیرد .بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و
محتوایی ،یک پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی میباشد که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پسرویدادی
عمل میکند.
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 )2روش پژوهش از نظر هدف :پژوهش حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقاتی و از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی
میباشد که از اطالعات واقعی و روشهای مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه استفاده میگردد ،و در حوزه
نظریههای اثباتی قرار میگیرد.
 )3روش پژوهش از نظر روش انجام پژوهش :انجام این پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرایی میباشد،
بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانهای ،مقاالت و سایتهای معتبر در قالب قیاسی و
گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیه در قالب استقرایی میباشد.
 .2.4ابزار گردآوری اطالعات

روش گردآوری اطالعات مربوط به دادههای پژوهش به صورت مطالعات کتابخانهای و آرشیوی میباشد و برای جمع-
آوری اطالعات در این راستا از سایت رسمی سامانه اطالعرسانی ناشران (کدال) و نرمافزار ره آورد نوین استفاده میشود.
 .3.4جامعه آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1389تا  1398میباشد.
و نمونه آماری نیز به صورت حذفی سیستماتیک (غربالگری) انتخاب میشود .شرایط برای حذف شرکتها به صورت
ذیل میباشد:
 .1پذیرش شرکت قبل از سال 1389
 .2پایان سال مالی اسفند ماه
 .3عدم تغییر سال مالی
 .4وجود صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
 .5عدم وقفه معامالتی بیش از  6ماه
 .6عدم پذیرش شرکتهای مالی (بانکها و مؤسسات مالی) ،بیمهای ،سرمایهگذاری و لیزینگ
با توجه به شرایط فوق 82 ،شرکت در  10سال مالی بررسی میشوند ( 820سال-شرکت).
 .4.4مدلهای پژوهش

برای بررسی تأثیر استقالل هیأت مدیره بر افشای سرمایه انسانی از مدل رگرسیونی استفاده میشود:
)𝟏( 𝐭𝐢𝛆 𝐇𝐂𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏 𝐈𝐍𝐃𝐢𝐭 + 𝛂𝟐 𝐂𝐄𝐎𝐢𝐭 + 𝛂𝟑 𝐀𝐆𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟓 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐢𝐭 + 𝛂𝟔 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭 +

برای بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی از مدل رگرسیونی استفاده
میشود:
𝐭𝐢𝐄𝐙𝐈𝐒 𝟔𝛂 𝐇𝐂𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏 𝐈𝐍𝐃𝐢𝐭 + 𝛂𝟐 𝐎𝐖𝐍𝐢𝐭 + 𝛂𝟑 𝐈𝐍𝐃𝐢𝐭 ∗ 𝐎𝐖𝐍𝐢𝐭 + 𝛂𝟒 𝐂𝐄𝐎𝐢𝐭 + 𝛂𝟓 𝐀𝐆𝐄𝐢𝐭 +
)𝟐( 𝐭𝐢𝛆 + 𝛂𝟕 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐢𝐭 + 𝛂𝟖 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭 +

زمستان  |1400شماره ( 4پیاپی  | )16سال چهارم |مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری | 54

برای بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیأت مدیره بر افشای سرمایه انسانی از مدل رگرسیونی استفاده میشود:
)𝟑( 𝐭𝐢𝛆 𝐇𝐂𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏 𝐆𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐢𝐭 + 𝛂𝟐 𝐂𝐄𝐎𝐢𝐭 + 𝛂𝟑 𝐀𝐆𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟓 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐢𝐭 + 𝛂𝟔 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭 +

برای بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی از مدل رگرسیونی
استفاده میشود:
𝐭𝐢𝐄𝐆𝐀 𝟓𝛂 𝐇𝐂𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏 𝐆𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐢𝐭 + 𝛂𝟐 𝐎𝐖𝐍𝐢𝐭 + 𝛂𝟑 𝐆𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐢𝐭 ∗ 𝐎𝐖𝐍𝐢𝐭 + 𝛂𝟒 𝐂𝐄𝐎𝐢𝐭 +
)𝟒( 𝐭𝐢𝛆 + 𝛂𝟔 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟕 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐢𝐭 + 𝛂𝟖 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭 +

برای بررسی تأثیر فعالیت جنسیتی هیأت مدیره بر افشای سرمایه انسانی از مدل رگرسیونی استفاده میشود:
)𝟓( 𝐭𝐢𝛆 𝐇𝐂𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓𝐘𝐢𝐭 + 𝛂𝟐 𝐂𝐄𝐎𝐢𝐭 + 𝛂𝟑 𝐀𝐆𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟓 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐢𝐭 + 𝛂𝟔 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭 +

برای بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین فعالیت جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی از مدل رگرسیونی
استفاده میشود:
𝐭𝐢𝐄𝐆𝐀 𝟓𝛂 𝐇𝐂𝐢𝐭 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑻𝒀𝐢𝐭 + 𝛂𝟐 𝐎𝐖𝐍𝐢𝐭 + 𝛂𝟑 𝐁𝐎𝐀𝐑𝐃𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 ∗ 𝐎𝐖𝐍𝐢𝐭 + 𝛂𝟒 𝐂𝐄𝐎𝐢𝐭 +
)𝟔( 𝐭𝐢𝛆 + 𝛂𝟔 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 + 𝛂𝟕 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐢𝐭 + 𝛂𝟖 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭 +

 .5.4تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
 .1.5.4تعریف عملیاتی متغیر وابسته پژوهش

 افشای سرمایه انسانی ()HC
نحوه اندازه گیری :با توجه به عدم توسعه شرکت های ایرانی در زمینه افشای اطالعات سرمایه انسانی ،در این پژوهش به
تبعیت از ورما و دئو ( ،)2008از چک لیستی با شش شاخص استفاده میشود .هر چند موارد مذکور کیفی هستند لذا میتوان
با کدگذاری آنها میزان افشای سرمایه انسانی را محاسبه نمود .به این ترتیب که در صورت ارائه اطالعات درباره هر کدام،
عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر تعلق می گیرد .پس از کدگذاری جداگانه هر یک از معیارها ،حاصل جمع انها
به عنوان وضعیت افشای سرمایه انسانی قرار میگیرند ،بنابراین دامنه اعداد منظور شده برای افشای سرمایه انسانی بین صفر
تا شش خواهد بود.
جدول  .1چک لیست افشای اطالعات سرمایه انسانی
ردیف

گویهها

1

آموزش و تمرین

2

سن

3

تجربه کاری

تعریف گویهها
اگر در اطالعات افشا شده شرکت به آموزش و تمرین نیروی انسانی اشاره شده
باشد عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
اگر در اطالعات افشا شده شرکت به سن نیروی انسانی اشاره شده باشد عدد یک
در غیر این صورت عدد صفر.
اگر در اطالعات افشا شده شرکت به تجربه کاری نیروی انسانی اشاره شده باشد
عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
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ردیف

گویهها

4

سطح تحصیالت

5

تعداد کارکنان بخشهای مختلف

6

عملیات رفاهی برای سالمت
کارکنان

تعریف گویهها
اگر در اطالعات افشا شده شرکت به سطح تحصیالت نیروی انسانی اشاره شده
باشد عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
اگر در اطالعات افشا شده شرکت به تعداد نیروی انسانی در بخشهای مختلف
شرکت اشاره شده باشد عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.
اگر در اطالعات افشا شده شرکت به عملیات رفاهی برای سالمت نیروی انسانی
اشاره شده باشد عدد یک در غیر این صورت عدد صفر.

 .2.5.4تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل پژوهش
 .1استقالل هیأت مدیره ()IND

نحوه اندازه گیری :نسبت تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره به تعداد کل اعضای هیأت مدیره.
 .2تنوع جنسیتی هیأت مدیره ()GENDER

نحوه اندازه گیری :نسبت تعداد خانمهای اعضای هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره.
 .3فعالیت هیأت مدیره ()ACTIVITY

نحوه اندازه گیری :لگاریتم طبیعی تعداد جلسات هیأت مدیره.
 .3.5.4تعریف عملیاتی متغیر تعدیلگر پژوهش
 مالکیت مدیریتی ()OWN

نحوه اندازهگیری :درصد سهام تحت تملک اعضای هیأت مدیره.
 .4.5.4تعریف عملیاتی متغیرهای کنترلی پژوهش
 )1اندازه شرکت ()SIZE

نحوه اندازه گیری :لگاریتم طبیعی کل فروش شرکت.
 )2اهرم مالی شرکت ()LEV

نحوه اندازه گیری :نسبت کل بدهیهای شرکت به کل داراییها شرکت.
 )3عملکرد شرکت ()PROF

نحوه اندازه گیری :نسبت سود خالص به کل داراییهای شرکت.
 )4دوگانگی مسئولیت مدیرعامل ()CEO

نحوه اندازه گیری :اگر مدیرعامل شرکت ،رئیس هیأت مدیره هم باشد به این متغیر عدد یک در غیر این صورت عدد یک
تعلق میگیرد.
 )5سن شرکت ()AGE

نحوه اندازه گیری :لگاریتم طبیعی اختالف بین سال تأسیس شرکت با سال مورد بررسی.
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 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی

در این قسمت ،شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و نحوه توزیع متغیرهای پژوهش ارائه میشود:
جدول  .2آمار توصیفی
شاخصهای مرکزی

نماد

نام متغیر

متغیر

شاخص

نحوه توزیع

پراکندگی

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحرافمعیار

چولگی کشیدگی

افشای سرمایه انسانی

HC

3/60

4

5

2

0/88

-0/16

2/29

استقالل هیأت مدیره

IND

0/64

0/60

1/00

0/14

0/17

-0/27

2/97

تنوع جنسیتی هیأت

GEND
ER

0/01

0

0/28

0

0/05

3/18

4/33

فعالیت هیأت مدیره

ACTIV
ITY
OWN

2/63

2/48

3/68

2/30

0/26

1/97

6/41

0/65

0/69

0/95

0/11

0/20

-0/86

3/05

سن شرکت

AGE

3/62

3/71

4/17

2/48

0/36

-0/63

2/54

اندازه شرکت

SIZE

14/07

14/01

19/62

9/69

1/53

0/34

4/06

سودآوری شرکت

PROF

0/108

0/102

0/56

-0/78

0/15

-0/56

6/78

اهرم مالی شرکت

LEV

0/57

0/60

0/99

0/03

0/20

-0/49

2/68

مدیره

مالکیت مدیریتی

شاخص های مرکزی بیان شده ،میانگین ،میانه ،حداکثر و حداقل میباشند که از بین آنها؛ میانگین مهمترین محسوب می-
شود .میانگین شاخص مناسبی برای نمایش مرکزیت دادهها است و متوسط دادهها را نشان میدهد.
 .2.5آزمون  Fلیمر و هاسمن
جدول  .3آزمون  Fلیمر و هاسمن
آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

 Fلیمر

 Fلیمر

 Fلیمر

هاسمن

آزمون هاسمن

هاسمن

مدل 1

31/39

0/0000

تابلویی

20/86

0/0019

ثابت

مدل 2

21/15

0/0000

تابلویی

35/59

0/0000

ثابت

مدل 3

32/74

0/0000

تابلویی

15/06

0/0198

ثابت

مدل 4

21/96

0/0000

تابلویی

33/92

0/0000

ثابت

مدل 5

32/75

0/0000

تابلویی

14/28

0/0267

ثابت

مدل 6

21/71

0/0000

تابلویی

34/76

0/0000

ثابت

مدلها
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با توجه به جدول فوق ،سطح معناداری آماره  Fلیمر برای مدلهای پژوهش کمتر از  0/05است در نتیجه میتوان گفت
نوع دادهها تابلویی است و سطح معناداری آمارهی هاسمن در مدلها از  0/05کمتر است و به همین دلیل از روش اثرات
ثابت استفاده میشود.
 .3.5آزمون فرضیههای پژوهش
 .1.3.5آزمون فرضیه اول پژوهش

فرضیه آماری به صورت زیر بیان میشود:
 : 𝐻0استقالل هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی ندارد.
 : 𝐻1استقالل هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد.
جدول  .4آزمون فرضیه اول
𝒕𝒊𝜺 𝑯𝑪𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑰𝑵𝑫𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑪𝑬𝑶𝒊𝒕 + 𝜶𝟑 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟒 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟓 𝑷𝑹𝑶𝑭𝒊𝒕 + 𝜶𝟔 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 +

متغیرها
C

ضریب

خطا

آماره  tاستیودنت سطح معناداری آماره t

6/34

0/36

17/58

0/0000

IND

-0/94

0/08

-11/60

0/0000

CEO

0/43

0/28

1/50

0/1325

AGE

-0/69

0/12

-5/67

0/0000

SIZE

0/01

0/01

0/93

0/3480

PROF

0/23

0/09

2/51

0/0123

LEV

0/16

0/08

2/02

0/0436

ضریب تعیین

0/95

ضریب تعیین تعدیل شده

0/94

آماره F

160/62

سطح معناداری آماره F

0/0000

سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به متغیر مستقل مدل (استقالل هیأت مدیره)  0/00است و به دلیل اینکه این
مقدار از  0/05کمتر است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه
انسانی معنادار است و چون ضریبِ متغیر مستقل مدل (استقالل هیأت مدیره) منفی است ،میتوان نتیجه گرفت که استقالل
هیأت مدیره تأثیر معکوس در افشای سرمایه انسانی دارد .در نهایت میتوان بیان نمود استقالل هیأت مدیره تأثیر معناداری
در افشای سرمایه انسانی دارد و این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است و فرضیه اول مورد تأیید میباشد .همچنین احتمال
آماره  tاستیودنت برای متغیرهای کنترلی سن شرکت ،سودآوری شرکت و اهرم مالی شرکت کمتر از  0/05میباشد لذا
در سطح اطمینان  %95میتوان گفت بین این متغیرهای کنترلی (سن شرکت ،سودآوری شرکت و اهرم مالی شرکت) با
متغیر وابسته (افشای سرمایه انسانی) ارتباط معناداری وجود دارد ،در حالیکه بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و دوگانگی
مسئولیت مدیرعامل بیشتر از  0/05میباشد .لذا در سطح اطمینان  %95میتوان گفت بین این متغیرهای کنترلی (اندازه
شرکت و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل) با متغیر وابسته (افشای سرمایه انسانی) ارتباط معناداری وجود ندارد.
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 .2.3.5آزمون فرضیه دوم پژوهش

فرضیه آماری به صورت زیر بیان میشود:
 : 𝐻0مالکیت مدیریتی ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند.
 : 𝐻1مالکیت مدیریتی ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند.
جدول  .5آزمون فرضیه دوم
𝑡𝑖𝐹𝑂𝑅𝑃 𝐻𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛼3 𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡 + 𝛼5 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛼6 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼7
𝑡𝑖𝜀 + 𝛼8 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +

متغیرها

ضریب

خطا

آماره  tاستیودنت

سطح معناداری آماره t

C

6/51

0/06

10/09

0/0000

IND

-0/55

0/41

-1/33

0/1834

OWN

1/69

0/38

4/35

0/0000

IND*OWN

-1/19

0/60

-1/97

0/0482

CEO

0/19

0/30

0/61

0/5362

AGE

-1/03

0/20

-4/97

0/0000

SIZE

0/03

0/03

0/99

0/3208

PROF

0/33

0/13

2/51

0/0122

LEV

0/12

0/10

1/21

0/2262

ضریب تعیین

0/83

ضریب تعیین تعدیل شده

0/81

آماره F

41/55

سطح معناداری آماره F

0/0000

سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به استقالل هیأت مدیره  0/18است و به دلیل اینکه این مقدار از  0/05بیشتر
است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی معنادار نیست
و سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به مالکیت مدیریتی  0/00است و به دلیل اینکه این مقدار از  0/05کمتر است
لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین مالکیت مدیریتی و افشای سرمایه انسانی معنادار است .سطح
معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به متغیر تعدیلگر مدل (استقالل هیأت مدیره*مالکیت مدیریتی)  0/04است و به دلیل
اینکه این مقدار از  0/05کمتر است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که مالکیت مدیریتی ارتباط بین استقالل
هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل می کند و چون ضریبِ این متغیر منفی است لذا این تعدیل به صورت کاهشی
میباشد .در نهایت میتوان بیان نمود مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل
میکند و این ارتباط از لحاظ آماری معنادار است و فرضیهی دوم مورد تأیید میباشد.
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 .3.3.5آزمون فرضیه سوم پژوهش

فرضیه آماری به صورت زیر بیان میشود:
 : 𝐻0تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی ندارد.
 : 𝐻1تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد.
جدول  .6آزمون فرضیه سوم
𝒕𝒊𝜺 𝑯𝑪𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑮𝑬𝑵𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑪𝑬𝑶𝒊𝒕 + 𝜶𝟑 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟒 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟓 𝑷𝑹𝑶𝑭𝒊𝒕 + 𝜶𝟔 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 +

متغیرها

ضریب

خطا

آماره  tاستیودنت

سطح معناداری آماره t

C

4/39

0/25

16/93

0/0000

GENDER

-0/03

0/10

-0/34

0/7305

CEO

0/47

0/33

1/42

0/1535

AGE

-0/31

0/09

-3/26

0/0011

SIZE

0/02

0/01

1/61

0/1065

PROF

0/07

0/06

1/19

0/2332

LEV

0/06

0/06

0/99

0/3223

ضریب تعیین

0/9762

ضریب تعیین تعدیل شده

0/9734

آماره F

346/18

سطح معناداری آماره F

0/0000

سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به متغیر مستقل مدل (تنوع جنسیتی هیأت مدیره)  0/73است و به دلیل اینکه این
مقدار از  0/05بیشتر است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای
سرمایه انسانی معنادار نیست و چون ضریبِ متغیر مستقل مدل (تنوع جنسیتی هیأت مدیره) منفی است ،میتوان نتیجه گرفت
که تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیر معکوس در افشای سرمایه انسانی دارد .در نهایت میتوان بیان نمود تنوع جنسیتی هیأت
مدیره تأثیر منفی در افشای سرمایه انسانی دارد ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست و فرضیه سوم مورد تأیید
نمیباشد .همچنین؛ احتمال آماره  tاستیودنت برای متغیر کنترلی سن شرکت کمتر از  0/05میباشد لذا در سطح اطمینان
 %95میتوان گفت بین این متغیر کنترلی (سن شرکت) با متغیر وابسته (افشای سرمایه انسانی) ارتباط معناداری وجود دارد،
در حالیکه بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،سودآوری شرکت ،اهرم مالی شرکت و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل
بیشتر از  0/05میباشد .لذا در سطح اطمینان  %95میتوان گفت بین این متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت ،سودآوری
شرکت ،اهرم مالی شرکت و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل) با متغیر وابسته (افشای سرمایه انسانی) ارتباط معناداری وجود
ندارد.
 .4.3.5آزمون فرضیه چهارم پژوهش

فرضیه آماری به صورت زیر بیان میشود:
 : 𝐻0مالکیت مدیریتی ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند.
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 : 𝐻1مالکیت مدیریتی ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند
جدول  .7آزمون فرضیه چهارم
𝒕𝒊𝑬𝑮𝑨 𝟓𝜶 𝑯𝑪𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑮𝑬𝑵𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑶𝑾𝑵𝒊𝒕 + 𝜶𝟑 𝑮𝑬𝑵𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 ∗ 𝑶𝑾𝑵𝒊𝒕 + 𝜶𝟒 𝑪𝑬𝑶𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 + 𝜶𝟔 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟕 𝑷𝑹𝑶𝑭𝒊𝒕 + 𝜶𝟖 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 +

متغیرها

ضریب

خطا

آماره  tاستیودنت

سطح معناداری آماره t

C

4/08

0/22

17/74

0/0000

GENDER

-0/21

0/92

-0/22

0/8211

OWN

0/49

0/10

4/79

0/0000

GENDER *OWN

0/20

1/25

0/16

0/8688

CEO

0/33

0/34

0/97

0/3309

AGE

-0/31

0/08

-3/50

0/0005

SIZE

0/01

0/01

1/56

0/1169

PROF

0/08

0/06

1/35

0/1773

LEV

0/07

0/05

1/43

0/1505

ضریب تعیین

0/98

ضریب تعیین تعدیل شده

0/97

آماره F

408/83

سطح معناداری آماره F

0/0000

سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به تنوع جنسیتی هیأت مدیره  0/82است و به دلیل اینکه این مقدار از  0/05بیشتر
است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی معنادار
نیست و سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به مالکیت مدیریتی  0/00است و به دلیل اینکه این مقدار از  0/05کمتر
است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین مالکیت مدیریتی و افشای سرمایه انسانی معنادار است.
سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به متغیر تعدیلگر مدل (تنوع جنسیتی هیأت مدیره*مالکیت مدیریتی)  0/86است
و به دلیل اینکه این مقدار از  0/05بیشتر است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین
تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمی کند و چون ضریبِ این متغیر مثبت است لذا این تعدیل به
صورت افزایشی میباشد .در نهایت میتوان بیان نمود مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای
سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند و فرضیهی چهارم مورد تأیید نمیباشد.
 .5.3.5آزمون فرضیه پنجم پژوهش

فرضیه آماری به صورت زیر بیان میشود:
 : 𝐻0فعالیت هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی ندارد.
 : 𝐻1فعالیت هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد.
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جدول  .8آزمون فرضیه پنجم
𝒕𝒊𝜺 𝑯𝑪𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑻𝒀𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑪𝑬𝑶𝒊𝒕 + 𝜶𝟑 𝑨𝑮𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟒 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟓 𝑷𝑹𝑶𝑭𝒊𝒕 + 𝜶𝟔 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 +

متغیرها

ضریب

خطا

آماره  tاستیودنت

سطح معناداری آماره t

C

4/37

0/26

16/36

0/0000

ACTIVITY

-0/005

0/05

-0/10

0/9135

CEO

0/47

0/33

1/41

0/1578

AGE

-0/30

0/09

-3/29

0/0010

SIZE

0/02

0/01

2/05

0/0401

PROF

0/08

0/05

1/36

0/1715

LEV

0/05

0/05

1/04

0/2953

ضریب تعیین

0/9775

ضریب تعیین تعدیل شده

0/9748

آماره F

366/40

سطح معناداری آماره F

0/0000

سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به متغیر مستقل مدل (فعالیت هیأت مدیره)  0/91است و به دلیل اینکه این مقدار
از  0/05بیشتر است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی
معنادار نیست و چون ضریبِ متغیر مستقل مدل (فعالیت هیأت مدیره) منفی است ،میتوان نتیجه گرفت که فعالیت هیأت
مدیره تأثیر معکوس در افشای سرمایه انسانی دارد .در نهایت میتوان بیان نمود فعالیت هیأت مدیره تأثیر منفی در افشای
سرمایه انسانی دارد ولی این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست و فرضیه پنجم مورد تأیید نمیباشد .همچنین احتمال آماره
 tاستیودنت برای متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سن شرکت کمتر از  0/05میباشد لذا در سطح اطمینان  %95میتوان
گفت بین این متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت و سن شرکت) با متغیر وابسته (افشای سرمایه انسانی) ارتباط معناداری وجود
دارد ،در حالیکه بین متغیرهای کنترلی سودآوری شرکت ،اهرم مالی شرکت و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل بیشتر از 0/05
میباشد .لذا در سطح اطمینان  %95میتوان گفت بین این متغیرهای کنترلی (سودآوری شرکت ،اهرم مالی شرکت و
دوگانگی مسئولیت مدیرعامل) با متغیر وابسته (افشای سرمایه انسانی) ارتباط معناداری وجود ندارد.
 .6.3.5آزمون فرضیه ششم پژوهش

فرضیه آماری به صورت زیر بیان میشود:
 : 𝐻0مالکیت مدیریتی ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند.
 : 𝐻1مالکیت مدیریتی ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند.
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جدول  .9آزمون فرضیه ششم
𝒕𝒊𝑬𝑮𝑨 𝟓𝜶 𝑯𝑪𝒊𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑻𝒀𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑶𝑾𝑵𝒊𝒕 + 𝜶𝟑 𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 ∗ 𝑶𝑾𝑵𝒊𝒕 + 𝜶𝟒 𝑪𝑬𝑶𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 + 𝜶𝟔 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜶𝟕 𝑷𝑹𝑶𝑭𝒊𝒕 + 𝜶𝟖 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 +

متغیرها

ضریب

خطا

آماره  tاستیودنت

سطح معناداری آماره t

C

4/05

0/34

11/82

0/0000

ACTIVITY

-0/001

0/10

-0/01

0/9865

OWN
ACTIVITY
*OWN
CEO

0/54

0/44

1/22

0/2227

-0/02

0/16

-0/14

0/8870

0/33

0/34

0/96

0/3340

AGE

-0/30

0/08

-3/62

0/0003

SIZE

0/02

0/009

2/15

0/0317

PROF

0/08

0/05

1/51

0/1302

LEV

0/07

0/04

1/48

0/1391

ضریب تعیین

0/98

ضریب تعیین تعدیل شده

0/97

آماره F

426/60

سطح معناداری آماره F

0/0000

سطح معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به فعالیت هیأت مدیره  0/98است و به دلیل اینکه این مقدار از  0/05بیشتر است
لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی معنادار نیست و سطح
معناداری آمارهی  tاستیودنت مربوط به مالکیت مدیریتی  0/22است و به دلیل اینکه این مقدار از  0/05بیشتر است لذا با
سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که ارتباط بین مالکیت مدیریتی و افشای سرمایه انسانی معنادار نیست .سطح معناداری
آمارهی  tاستیودنت مربوط به متغیر تعدیلگر مدل (فعالیت هیأت مدیره*مالکیت مدیریتی)  0/88است و به دلیل اینکه این
مقدار از  0/05بیشتر است لذا با سطح  0/95اطمینان میتوان بیان نمود که مالکیت مدیریتی ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره
و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند و چون ضریبِ این متغیر منفی است لذا این تعدیل به صورت کاهشی میباشد.
در نهایت میتوان بیان نمود مالکیت مدیریتی ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند و
فرضیهی ششم مورد تأیید نمیباشد.
 .6نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای
اطالعات سرمایه انسانی پرداخت .موضوع پژوهش در میان  82شرکت بورس اوراق بهادار و در بازه زمانی  1389تا 1398
مورد بررسی قرار گرفت .اولین فرضیه بیان نمود که استقالل هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد .بر
اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ،با سطح خطای  %5این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت و میتوان بیان داشت که
استقالل هیأت مدیره تأثیر معکوس و معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد .مطابق با نظریة مبتنی بر منابع ،اعضای مستقل
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هیأت مدیره در تنظیم و مدیریت امور شرکت د ر مقایسه با اعضای اجرایی عملکرد بدتری دارند و دلیلش این است که
دانش درونی کمتری از شرکت دارند ،بنابراین حضور باالتر اعضای مستقل اثر جانشینی دارد و سبب افشای کمتر اطالعات
در مورد سرمایه انسانی میشود .نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهشهای اولوافمی ( )2020و تِژِدو رُمِرو و آراجو ()2020
همراستا میباشد ولی با نتایج پژوهش خواجوی و همکاران ( )1397همراستا نمیباشد.
دومین فرضیه بیان میکند که مالکیت مدیریتی ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ،با سطح خطای  %5این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت و میتوان بیان داشت
که مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل میکند (تقویت میکند) .با توجه
به نتیجه فوق میتوان بیان نمود که استقالل هیأت مدیره میتوانند بر افشای سرمایه انسانی تأثیرگذار باشد و به عالوه،
مالکیت مدیریتی یک ساز و کار درونی حاکمیت شرکتی است که میتواند به همسوسازی منافع مدیران و سهامداران ،و
مدیران و سایر ذینفعان کمک کند .این ساز و کار (مالکیت مدیریتی) میتواند در کاهش عدم تقارنهای اطالعات و
مسائل نمایندگی نقش داشته باشد .نماینده (اعضای هیأت مدیره) که از رئیس (سهامداران/ذینفعان) دسترسی بهتری به
اطالعات دارد و اقداماتش توسط رئیس قابل مشاهده نیست ،میتواند به فعالیتهایی بپردازد که اهداف شخصیاش را
تقویت کند .از اینرو اگر اعضای هیأت مدیره سهام شرکت را داشته باشند ،انگیزه برای ارائه اطالعات در مورد سرمایه
انسانی به منظور تقویت ارزش شرکت و ثروت سهامداران و ارتقای مشروعیت شرکت در نزد ذینفعان بیشتر است ،چون
همة این کارها ثروت شرکت را افزایش خواهد داد ،ولی چون مالکین هیأت مدیره به دنبال اهدافی همچون سایر سهامداران
می باشند لذا ممکن است افشا نشدن یک سری از اطالعات نیروی انسانی به نفع آنها باشد بنابراین از افشای آن جلوگیری
به عمل آورند .مالکیت مدیریتی می تواند ارتباط معکوس بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تقویت کند.
نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش تِژِدو رُمِرو و آراجو ( )2020همراستا میباشد.
سومین فرضیه بیان میکند که تنوع جنسیتی هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد .بر اساس نتایج به
دست آمده از آزمون فرضیه ،با سطح خطای  %5این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت و میتوان بیان داشت که تنوع جنسیتی
هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی ندارد .نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش تِژِدو رُمِرو و آراجو ()2020
همراستا نمیباشد.
چهارمین فرضیه بیان میکند که مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل
میکند .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ،با سطح خطای  %5این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت و میتوان
بیان داشت که مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین تنوع جنسیتی هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند .نتیجه این
فرضیه با نتایج پژوهشهای اولوافمی ( )2020و تِژِدو رُمِرو و آراجو ( )2020همراستا نمیباشد.
پنجمین فرضیه بیان میکند که فعالیت هیأت مدیره تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی دارد .بر اساس نتایج به دست
آمده از آزمون فرضیه ،با سطح خطای  %5این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت و میتوان بیان داشت که فعالیت هیأت مدیره
تأثیر معناداری در افشای سرمایه انسانی ندارد .نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش تِژِدو رُمِرو و آراجو ( )2020همراستا
میباشد.
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ششمین فرضیه نیز بیان میکند که مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل
میکند .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ،با سطح خطای  %5این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت و میتوان
بیان داشت که مالکیت مدیریتی ،ارتباط بین فعالیت هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی را تعدیل نمیکند .نتیجه این فرضیه
با نتایج پژوهش تِژِدو رُمِرو و آراجو ( )2020همراستا نمیباشد.
 .1.6پیشنهادهای پژوهش

با توجه به اینکه اعضای مستقل (غیر اجرایی) هیأت مدیره نسبت به سایر اعضا (اجرایی) دانش کمتری به اطالعات درون
شرکت دارند ،لذا حضور آنها منجر به افشای کمتر اطالعات سرمایه انسانی میگردد؛ لذا به سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد
ت افراد موظف و غیرموظف هیأت مدیره را بررسی نمایند زیرا هرچه تعداد اعضای
قبل از سرمایهگذاری در شرکت ،نسب ِ
مستقل در شرکت بیشتر باشد ،اطالعات کمتری از نیروی انسانی افشا میگردد و این امر میتواند در تصمیمگیریها مؤثر
باشد.
با توجه به اینکه مالکیت مدیریتی نقش تعدیلی بر ارتباط بین استقالل هیأت مدیره و افشای سرمایه انسانی دارد ،لذا به
سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد در شرکتهایی که میزان سهام در اختیار مدیران زیاد است سرمایهگذاری نکنند و یا
سرمایه گذاری را با احتیاط انجام دهند ،زیرا مالکین مدیریتی قادرند ارتبا ط معکوس بین استقالل هیأت مدیره و افشای
اطالعاتی نیروی انسانی را تقویت نموده و لذا اطالعات نیروی انسانی کمتری افشا میگردد که تبعات زیادی را به دنبال
دارد.
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