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 (1398 مهر 13 ؛ تاریخ پذیرش:1398 دادرخ 13 )تاریخ دریافت:

زنان  های مختلف اجتماعی گسترش روزافزونی داشته است. حضورهای اخیر ورود زنان در عرصهدر سال

تواند نقش و یک میکند که کدامهای اجتماعی و در کنار مردان این تصور را ایجاد میدر فعالیت

های مختلف بهتر از دیگری ایفا کند. حرفه حسابداری نیز از این قاعده های خود را در زمینهمسؤولیت

گیری داشته است و چشم توان گفت ورود زنان به این حرفه نیز افزایشکه میطوریمستثنی نبوده به

بالطبع عامل جنسیت و تأثیر آن در موضوعات مختلف حسابداری موردتوجه بسیاری از محققین حسابداری 

قرارگرفته است. با توجه به مسؤولیت خطیر حسابداران و پاسخگویی آنان در برابر اقشار مختلف جامعه 

بررسی و تعمق است. با ضوعاتی است که قابلای از سوی حسابداران ازجمله مومیزان رعایت اخالق حرفه

ویژه تحصیالت تکمیلی التحصیالن زن حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی بهتوجه به افزایش تعداد فارغ

هایی متناسب با سطح تحصیالت آنان ضروری های اجتماعی، نیاز به شغلو عالقه زنان به حضور در نقش

ها به دالیل مختلف در وه زنان در رشته حسابداری، بسیاری از این تواناییهای بالقباشد. باوجود تواناییمی

ای در حرفه پیدا نمایند. بدین منظور اند جایگاه شایستهکاری به فعلیت نرسیده و زنان نتوانسته یهاطیمح

 هایرویکرد داده شدند و از انتخاب 1396 تا 1392 دوره زمانی برای شرکت 130 این تحقیق، برای اجرای

دهد که رابطه تحقیق استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می هایفرضیه ترکیبی برای آزمون

 مثبت و معناداری بین جنسیت مدیریت و افشای اجزای مختلف سرمایه فکری وجود دارد.
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 مقدمه

دهند، گزارشگری و ها در ارتباط با سهامدارن مورداستفاده قرار میترین ابزارهایی که شرکتیکی از مهم

که افشا، توسط یک منبع قانونی و مقرراتی، الزامی شده باشد، افشای باشد. درصورتیافشای اطالعات می

شود افشای اختیاری نامیده میکه افشا، تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد، اجباری نامیده شده و درصورتی

های ترین حرفهنظمباترین و جهت است که حرفه حسابداری از مشکلبنابراین اهمیت تحقیق ازآن .[17]

ریزی، ، برنامهیریگمیشغلی است و به خاطر خدمات و اطالعات مفید و تأثیرگذاری که در راستای تصم

، باید اعتبار و اهمیت دهدیشجویان و مدیران قرار مهای سازمان در اختیار دانرهبری و کنترل فعالیت

توان ای توسط حسابداران میخاصی داشته باشد که در سایه عدم تبعیض جنسیتی و رعایت اخالق حرفه

اطالعاتی  یازهایمنظور تأمین نهای حسابداری بههدف حسابداری، ارائه گزارش .[3]به آن رسید 

های مالی باید سعی شود که کلیه اطالعات مربوط است. در تهیه گزارشسازمانی های برونکنندهاستفاده

اتکا و با رعایت قابلیت مقایسه و فهم، افشا شود طور کامل و قابلکنندگان بههای استفادهو مهم در تصمیم

[8]. 

 بیان مسئله و اهمیت تحقیق

ها گیری در سازمانکه طی آن تصمیموسیله دیگران بوده و فرایندی است ، هنر انجام دادن امور بهتیریمد

ها و مساعی اعضاء سازمان استفاده دیگر، مدیریت علم و هنر هماهنگی کوششعبارتگیرد. بهصورت می

گیرنده رابط برای از منابع برای نیل به اهداف سازمانی بازی کردن نقش رهبر، منبع اطالعاتی تصمیم

گیری و ریزی، تصمیمشامل وظایفی همچون برنامهاعضای سازمان است. مدیریت از دید کارکردی 

توجه به مقوله  .[1گردد ]، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزشی و کنترل مییدهی، نوآورسازمان

، از مباحث جدی و موردتوجه در حوزه حسابداری است یاجنسیت؛ اخالق و عمل کردن به اخالق حرفه

ت مدیران و حسابداران برای جلب اعتماد عمومی تأثیر دارد. طور مستقیم بر روی افشای اطالعاکه به

منجر به  تواندیخصوص اینکه عدم توجه به ترکیب جنسیتی مناسب و عدم آموزش صحیح و اخالقی مبه

دارند که بنا به نظریه افشای اختیاری، مدیران ( بیان می2010) 1کتمان اطالعات گردد. هیتزمن و همکاران

های آن، اطالعاتی را که تحت کنترل و مدیریت خود دارند را افع افشا نسبت به هزینهدر صورت فزونی من

ای بر سرمایه فکری شده فزاینده تغییرات اخیر در اقتصاد جهانی منجر به تمرکز .[12افشا خواهند نمود ]

تقاضای  رقابت، تغییر در سازی، فناوری جدید، سرمایه آزاد نسبی، افزایشجهانی است. عواملی نظیر

رشد نقش دولت در  ابداع، تغییرات در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و مشتری، تقاضا برای نوآوری و

سرمایه فکری و  های تجارت تغییر شکل داده و اهمیتدانش، و روش حمایت از اقتصادهای مبتنی بر

دارد که دلیل اصلی ( بیان می2009) 2. مدهانیدهدیها را موردتوجه قرار مگزارشگری آن برای شرکت

در تأکید بر افشای داوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران 
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تواند شرایط مطمئنی شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه شفافیت در گزارشگری مالی میمحسوب می

اهمیت قضیه از آنجایی . [15] دهدین را افزایش مگذارارا پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه

یابد که امروزه توجه کافی به مقوله جنسیت؛ اخالق و عمل کردن به اخالق صورت بیشتری نمود میبه

ای، از مباحث جدی و موردتوجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که عالوه حرفه

و حسابداران که الزمه وجود مباحث مالی است، در سایه توجه به  های شخصی؛ مدیرانبر نفع و انگیزه

تواند منجر به بهبود اوضاع مالی های اخالقی، میگیریترکیب جنسیتی متناسب و توجه به مسائل و جهت

جهت اهمیت تحقیق حاضر ازآن .[10] واحد تجاری از طریق افشای بیشتر اطالعات سرمایه فکری گردد

های شغلی است و به خاطر خدمات و اطالعات ترین حرفهترین و بانظمداری از مشکلاست که حرفه حساب

های سازمان در ریزی، رهبری و کنترل فعالیت، برنامهیریگمیمفید و تأثیرگذاری که در راستای تصم

تبعیض ، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد که در سایه عدم دهدیاختیار دانشجویان و مدیران قرار م

هدف حسابداری، ارائه  .[3توان به آن رسید ]ای توسط حسابداران میجنسیتی و رعایت اخالق حرفه

سازمانی است. در تهیه های برونکنندهاطالعاتی استفاده یازهایمنظور تأمین نهای حسابداری بهگزارش

طور کنندگان بهی استفادههاهای مالی باید سعی شود که کلیه اطالعات مربوط و مهم در تصمیمگزارش

 .[8] اتکا و با رعایت قابلیت مقایسه و فهم، افشا شودکامل و قابل

 مروری بر پیشینه تحقیق

مدیره پرداخت. ( به بررسی اثر وجود ترکیب جنسیتی مناسب در ترکیب هیئت2019) 1باریکالس

نسیتی در حد متعادلی هستند؛ های وی حاکی از این امر داشت در واحدهای تجاری ازنظر ترکیب جیافته

( در تحقیقی، کارایی سرمایه 2018) 2لطیف و همکاران .[9] گردداتخاذ می یترتصمیمات مالی معقوالنه

های اسالمی و معمولی( را در پاکستان توسعه )مقایسه بانکها در کشورهای درحالفکری و عملکرد شرکت

داری بین بازده سرمایه انسانی و تقریباً همه از ارتباط معنیانجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی 

وری و متغیرهای عملکرد در داری میان سرمایه بهرههای اسالمی و ارتباط معنیمتغیرهای عملکرد بانک

( در تحقیق خود رابطه میان سرمایه 2018) 3مادیتینوس و همکاران .[14] های معمولی بودمورد بانک

ر سهام و عملکرد مالی را موردبررسی قراردادند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر رابطه ، ارزش بازایفکر

فرانسیسکا . [16] ها بودداری میان سرمایه فکری، ارزش بازار سهام و عملکرد مالی شرکتمثبت و معنی

آنان  ( به بررسی ارتباط میان جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری پرداختند.2017) 4و همکاران

کیونگ تینگ . [10] ارتباط میان جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری منفی و معنادار است دریافتند

های ( در تحقیقی به بررسی عملکرد سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد مالی در شرکت2017) 5و لین
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 ها بودبر سودآوری شرکتمالزیایی پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از مثبت و معنادار سرمایه فکری 

 80( در تحقیق خود، رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد مالی را برای 2017) 1گاش و آمیتاوا .[13]

های دارویی را موردبررسی قراردادند. نتایج حاصل از این تحقیق، حاکی افزار و شرکتشرکت از گروه نرم

بطه معناداری وجود دارد؛ اما میان سرمایه فکری و از این مطلب بود که بین سرمایه فکری و سودآوری را

( 1393) یربان .[11] داری یافت نشدارزش بازار )نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(رابطه مثبت و معنی

شده در بورس اوراق های پذیرفتهدر تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایه فکری در شرکت

ها و نرخ سود ا آزمون و بررسی فرضیات تحقیق مشخص شد که جمع داراییبهادار تهران پرداخته است. ب

اند ولی سن شرکت و نرخ حقوق صاحبان مثبت داشته ریهای سرمایه فکری تأثناخالص بر افشای شاخص

متغیر سود ناخالص از  ریطور مشخص شد میزان تأثتأثیر هستند. همینسهام بر افشای سرمایه فکری بی

( در تحقیقی به بررسی 1393مشایخی و همکاران ). [2] ها بیشتر بوده استتغیر جمع داراییم ریمیزان تأث

شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. های پذیرفتهعوامل مؤثر بر افشای سرمایه فکری در شرکت

ر و سودآوری نتایج تحقیق مذکور حاکی از این امر بود که فرصت رشد و عمر شرکت، رابطه مثبت و معنادا

( در 1391)یی و همکاران نایس .[7] داری با افشای سرمایه فکری دارندو اهرم مالی، رابطه منفی و معنی

های کوچک های ساالنه شرکتکننده افشای سرمایه فکری در گزارشتحقیق خود به بررسی عوامل تعیین

میان میزان افشای  یاهیشاید دوسوو متوسط پرداخت. نتایج تحقیق حاضر، حاکی از ارتباط مستقیم و 

غیوری مقدم و همکاران . [5] های کوچک و متوسط برقرار استاطالعات سرمایه فکری و سوددهی شرکت

« عنوان معیار عملکرد واحد تجاریبررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به»( در تحقیقی با عنوان 1391)

عنوان معیار ارزیابی عملکرد در سطح ن بر کارایی بهبه بررسی سنجش سرمایه فکری و بررسی تأثیر آ

صنعت مواد و محصوالت دارویی، مواد و محصوالت شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در بازده زمانی 

پرداختند. نتایج تحقیق آنان حاکی از تأثیر منفی سرمایه فکری بر عملکرد )کارایی( در  1385-1388

گیری اندازه»( در تحقیقی تحت عنوان 1391رحمانی و عارف منش ) .[6] تمامی صنایع موردبررسی بود

گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه به اندازه« سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام

های انسانی ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق افزوده سرمایه فکری و اجزای آن بین سرمایهارزش

های تحقیق شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر اساس یافتههای پذیرفتهشرکت صاحبان سهام

داری با حقوق صاحبان سهام دارد. افزوده سرمایه انسانی رابطه معنیافزوده سرمایه فکری و ارزشارزش

ینه حقوق صاحبان افزوده سرمایه ساختاری با هزشده و ارزشافزوده سرمایه فیزیکی بکار گرفتهاما ارزش

 اتیبرادب یمرور( در تحقیقی تحت عنوان ))1393پاکدل و دریایی.) .[4] داری نداشتسهام رابطه معنی

ی(( در این تحقیق ابتدا سرمایه فکری را معرفی و سپس به بررسی اهمیت آن در سازمانها و فکر هیسرما

ته است که سازمان می تواند از آنها همچنین مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری مورد بررسی قرار گرف

ارتباط  یبررس)) در تحقیقی تحت عنوان (1390.)همتی و مهرابی[. 2]جهت خلق ارزش استفاده کند. 
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(( بررسی ارتباط شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکت ها یو بازده مال یفکر هیسرما نیب

ری از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری استفاده شده بین سرمایه فکری و بازده مالی سنجش سرمایه فک

است که یکی از مهمترین و با ارزش ترین روش های سنجش می باشد که نتایج تحقیق نشان می دهد 

 [.2]بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت همبستگی مثبت وجود دارد. 

 تحقیق هیفرض

و افشای سرمایه فکری؛ ارتباط معناداری  مدیرهبین نسبت حضور مردان ترکیب هیئتفرضیه اصلي: 

 وجود دارد.

مدیره و افشای سرمایه ساختاری؛ ارتباط بین نسبت حضور مردان ترکیب هیئتفرضیه فرعي اول: 

 معناداری وجود دارد.

مدیره و افشای سرمایه انسانی؛ ارتباط بین نسبت حضور مردان ترکیب هیئتفرضیه فرعي دوم: 

 معناداری وجود دارد.

ای؛ ارتباط مدیره و افشای سرمایه رابطهبین نسبت حضور مردان ترکیب هیئتفرضیه فرعي سوم: 

 معناداری وجود دارد.

 روش تحقیق

 جامعه و نمونه آماری

دهد. قلمرو شده در بورس اوراق بهادار تشکیل میهای پذیرفتهمطالعه در این تحقیق را شرکت جامعه مورد

منظور انتخاب نمونه تحقیق از روش است. به 1396تا  1392های انی بین سالزمانی تحقیق نیز، فاصله زم

( تاریخ 1هایی است که شده است. براین اساس نمونه تحقیق شامل شرکتگیری هدفمند استفادهنمونه

های بورسی نیز در فهرست شرکت 1397بوده و تا پایان سال  1392ها در بورس قبل از سال پذیرش آن

ها منتهی به پایان اسفند بوده و در دوره موردبررسی، تغییر سال مالی نداده باشند، سال مالی آن (2باشند، 

ها در دسترس باشد. با اعمال ( اطالعات آن4مالی نباشد، و  نیگذاری و تأمها سرمایه( فعالیت اصلی آن3

 شرکت رسید. 130 های نمونه بهاین شرایط، تعداد شرکت

 نوع تحقیق

دهی بندی و سازمانرویدادی است. برای طبقههمبستگی و ماهیت آن پس -یمعلق از نوع این تحقی

های آماری توصیفی )مرکزی، پراکندگی و پراکندگی مرکزی( شامل میانگین، میانه، ها از شاخصداده

گردد. مدل همبستگی و رگرسیون حداقل و حداکثر، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی استفاده می

های چاو و هاسمن برای شده و همچنین آزمونی ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیللجستیک و پارامترها

 هاهیبرای معنادار بودن مدل و آزمون فرض Fو  tهای تعیین مدل با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی و آزمون

 استفاده خواهد شد.
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 هاداده گردآوری نحوه

 کاوی اسناد و هاشرکت های مالیصورت نوین، آوردره و افزارنرم از موردنیاز هایداده تحقیق این در

 در است. شده مالی( و همچنین سایت کدال استخراج هایصورت همراه توضیحی های)بررسی یادداشت

 موجود توابع به با توجه است. همچنین شدهاستفاده اکسل افزارنرم از هاداده کردن برای مرتب تحقیق این

 هاداده وتحلیلتجزیه آن برای بر عالوه تحقیق محاسبه گردیده است. یرهایمتغ ازبرخی  افزار،نرم این در

 شده است.استفاده Eviewsافزار نرم از

 متغیرهای تحقیق

 نسبت حضور مردان ترکیب هیئت مدیران

 .[10محاسبه است ]نسبت حضور مردان ترکیب هیئت مدیران از رابطه زیر قابل

BOARD =
 تعداد اعضای با جنسیت مرد در ترکیب هیئت مدیره

تعداد کل اعضای هیئت مدی
(                                                         1) رابطه    

 افشای سرمایه انساني

آیتم مطابق با اطالعات مندرج در نگاره  17، یگیری امتیاز سرمایه انسانمنظور اندازهدر تحقیق حاضر به

های مورد رسیدگی، افشای آن ها در سالمدیره شرکتهای هیئتشده و با مراجعه به گزارشیفزیر، تعر

گیرد و در صورت احراز افشای موارد مذکور، عدد یک، و در صورت عدم احراز افشای موردبررسی قرار می

کل امتیاز مورد شود. درنهایت امتیاز حاصله بر موارد یادشده، امتیاز صفر برای شرکت در نظر گرفته می

شود. امتیاز افشای سرمایه انسانی برای هر شرکت در هرسال، از رابطه زیر محاسبه انتظار، تقسیم می

 .[10گردد ]می

امتیاز افشای سرمایه انسانی برای =
تعداد موارد افشا شده

تعداد موارد مورد انتظار برای افشا
(                                       2) رابطه   

 

 شده است.لیست بررسی افشای اطالعات سرمایه انسانی در نگاره زیر نشان دادهچک
 لیست بررسي افشای سرمایه انساني: چک1نگاره 

 های مربوط به افشای سرمایه انسانیآیتم ردیف

 ارائه آمار کارکنان شرکت. 1

 های اعطای وام به کارکنان.توضیح در مورد وجود طرح 2

 آموزشی افزایش دانش کارکنان. یهاها و دورهمورد وجود طرحتوضیح در  3

 ایجاد روحیه کارآفرینی در کارکنان. 4

 توجه به کار تیمی کارکنان. 5

 توجه به ارتباطات کارکنان. 6

 وری کارکنان.افزایش بهره یهاهیتوجه به رو 7

 ای کارکنان.ساالری و احراز صالحیت حرفهتوجه به شایسته 8
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 های افزایش بهداشت روانی محیط کار کارکنان.وجود برنامه 9

 التزام کارکنان به فعالیت در راستای اهداف جامعه. 10

 ارائه آمارهای مرتبط با توجه مدیران به ایمنی محل کار. 11

 ارائه اطالعاتی مبنی بر توجه مدیریت به امور رفاهی و معیشتی کارکنان. 12

 تشویقی و انگیزشی کارکنان و یا فرزندان ایشان.های وجود برنامه 13

 ها و مزایای بازنشستگی کارکنان.اشاره به وجود طرح 14

 های کارکنان.ها و قابلیتهای ارتقای سطح مهارتهای ضمن خدمت و آزمونوجود دوره 15

 های اعطای پاداش به کارکنان.توضیح برنامه و شیوه 16

 های مدیریت منابع انسانی.سیاستها و وجود رویه 17

 افشای سرمایه ساختاری

آیتم مطابق با اطالعات مندرج در نگاره  9، یگیری امتیاز سرمایه ساختارمنظور اندازهدر تحقیق حاضر به

های مورد رسیدگی، افشای آن ها در سالمدیره شرکتهای هیئتشده و با مراجعه به گزارشزیر تعریف

گیرد و در صورت احراز افشای موارد مذکور، عدد یک، و در صورت عدم احراز افشای میموردبررسی قرار 

شود. درنهایت امتیاز حاصله بر کل امتیاز مورد موارد یادشده، امتیاز صفر برای شرکت در نظر گرفته می

ر محاسبه شود. امتیاز افشای سرمایه ساختاری برای هر شرکت در هرسال، از رابطه زیانتظار، تقسیم می

 .[10گردد ]می

امتیاز افشای سرمایه ساختاری برای =
تعداد موارد افشا شده

تعداد موارد مورد انتظار برای افشا
(                                           3) رابطه   

 شده است.لیست بررسی افشای اطالعات سرمایه ساختاری در نگاره زیر نشان دادهچک
 ررسي افشای سرمایه ساختاریلیست ب: چک2نگاره 

 های مربوط به افشای سرمایه ساختاریآیتم ردیف

 مدیره.های مالی و گزارش هیئتاشاره به اموال نامشهود و معنوی شرکت در صورت 1

 وجود دپارتمان تحقیق و توسعه. 2

 وجود برنامه و استراتژی تولید محصول جدید. 3

 های تولیدی جدید.از تکنولوژی گیریوجود برنامه استفاده و بهره 4

 گیری و استفاده از تکنولوژی جدید اطالعات.وجود و اشاره به توجه مدیریت به بهره 5

 ها.افزاری و پایگاه دادههای نرماشاره و توجه مدیریت به بروز رسانی شبکه 6

 و تعمیق فرهنگ سازمانی. یبسترساز 7

 توجه به یادگیری سازمانی. 8

 مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد سازمانی. 9
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 ایافشای سرمایه رابطه

آیتم  14ای، مطابق با اطالعات نگاره زیر گیری امتیاز سرمایه رابطهمنظور اندازهدر تحقیق حاضر به

های مورد رسیدگی، افشای آن ها در سالمدیره شرکتهای هیئتشده و با مراجعه به گزارشتعریف

گیرد و در صورت احراز افشای موارد مذکور، عدد یک، و در صورت عدم احراز افشای می موردبررسی قرار

شود. درنهایت امتیاز حاصله بر کل امتیاز مورد موارد یادشده، امتیاز صفر برای شرکت در نظر گرفته می

زیر محاسبه ای برای هر شرکت در هرسال، از رابطه شود. امتیاز افشای سرمایه رابطهانتظار، تقسیم می

 .[10گردد ]می

امتیاز افشای سرمایه رابطهای =
تعداد موارد افشا شده

تعداد موارد مورد انتظار برای افشا
(                                                     4) رابطه   

 شده است.ای در نگاره زیر نشان دادهلیست بررسی افشای اطالعات سرمایه رابطهچک
 ایلیست بررسي افشای سرمایه رابطهچک: 3 نگاره

 ایهای مربوط به افشای سرمایه رابطهآیتم ردیف

 کنندگان مواد.های تعامل بهتر با تأمیناشاره به برنامه 1

 اشاره به طرح اخذ مجوز از مراجع دولتی. 2

 های مشترک.گذاریوجود سرمایه 3

 توجه به زنجیره تأمین و تدارک مواد. 4

 های توزیع و فروش محصول.به شبکه توجه 5

 های توسعه آتی شرکت.بحث در مورد استراتژی 6

 های رقابت هوشمندانه.بحث در مورداستفاده از تکنیک 7

 جوایز محصوالت. 8

 محصوالت مورد تقاضای بازار. یازسنجین 9

 های کلی شرکت.بحث در مورد سیاست 10

 اجتماعی توسط شرکت.بحث در موردپذیرش مسئولیت  11

 های تجاری.نامهاشاره به قراردادها و موافقت 12

 ها.های تجاری شرکت و تقویت آناشاره به عالئم و نام 13

 بحث درباره اخذ پاداش کیفیت محصول. 14

 متغیرهای کنترلي

 بازده سهام

 :رابطه زیر استفاده خواهد شد منظور محاسبه نرخ بازده ساالنه سهام ازبه

Rit =
(Pt−Pt−1)+c

Pt−1
∗ 100 (                                                                                      5) رابطه   

 که در رابطه فوق:
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cبابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات، گذارهیشده توسط سرما: مبلغ اسمی پرداخت 

tPقیمت سهام در پایان دوره و : 

1-tPباشدی: قیمت سهام در ابتدای دوره م. 

 هاییبازده دارا

 :محاسبه استها از رابطه زیر قابلبازده دارایی

ROA =
درآمد عملیاتی

 کل داراییها
(                                                      6) رابطه                                         

 ياهرم مال

 :آیدمالی از رابطه زیر به دست میاهرم 

LEV =
 کل بدهیها

هادرایی  کل 
                                                                          (                           7) ابطهر 

 یسودآور

 :محاسبه استسودآوری از رابطه زیر قابل

MB =
 تعداد سهام ∗ ارزش بازار هر سهم

 حقوق صاحبان سهام ادی
                                                (                                 8) رابطه

 يعملکرد مال

 :محاسبه استعملکرد مالی، با استفاده از نسبت کیوتو بین از رابطه زیر قابل

(                                               9) رابطه   

 این رابطه:که در 

itQ : نسبت کیوتو بین شرکتi  در سالt، 

 COMVAL،ارزش بازار سهام عادی در پایان سال : 

 SBONDهای بلندمدت در پایان سال،: ارزش دفتری بدهی 

STDEPTمدت وهای کوتاه: ارزش دفتری بدهی 

SRCباشد.های شرکت در پایان سال می: ارزش دفتری دارایی 

 یکارمحافظه

 :محاسبه استاز رابطه زیر قابل یکارمحافظه

                                                                (              10) رابطه

 که در رابطه فوق:

CSCOREکاری،: درجه محافظه 

AFCC استهالک( و: اقالم تعهدی عملیاتی )تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی بعالوه هزینه 

,i t

COMVAL SBOND STDEPT
Q

SRC

+ +
=

( 1)it

AFCC
CSCORE

TA
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TA باشدیها م: ارزش دفتری دارایی. 

 اندازه شرکت

 :محاسبه استها در پایان هرسال قابلاندازه شرکت از محاسبه لگاریتم طبیعی مانده دارایی

  یسهامداران نهاد

)سهامداران دارای گذاران عمده نسبت سهامداران نهادی عبارت است از نسبت سهام تحت تملک سرمایه

 :از سهام شرکت( %5ازبیشتر 

 تحقیقمدل 

 :گردندیهای رگرسیونی به شرح زیر تشریح م( مدل2017)بر اساس تحقیق فرانسیسکا و همکاران 
H1) SCDit=β0+β1BOARDit+β2INSTit+β3RETit+β4ROAit+β5LEVit+β6MBit 

                +β7Qit+β8CSCOREit +β9SIZEit+εit                                          )11( رابطه  
H2) HCDit=β0+β1BOARDit+β2INSTit+β3RETit+β4ROAit+β5LEVit+β6MBit 

                          +β7Qit+β8CSCOREit+β9SIZEit+εit                                          )12( رابطه  
H3) RCDit=β0+β1BOARDit+β2INSTit+β3RETit+β4ROAit+β5LEVit+β6MBit 

                          +β7Qit+β8CSCOREit+β9SIZEit+εit                                         )13( رابطه  

 که در رابطه فوق:

SCD،افشای اطالعات سرمایه ساختاری : 

HCD،افشای اطالعات سرمایه انسانی : 

RCDای،رابطه : افشای اطالعات سرمایه 

BOARDمدیره،: نسبت حضور مردان در ترکیب هیئت 

INST،سهامداران نهادی : 

RET،بازده سهام : 

ROAها،: بازده دارایی 

LEV،اهرم مالی : 

MB،سودآوری : 

Q،عملکرد مالی : 

CSCOREکاری،: محافظه 

SIZEباشد.: اندازه شرکت می 

 تحلیل اطالعات

 آمار توصیفي

که بیانگر پارامترهای توصیفی برای  دهدیآمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان م (4) نگاره

توصیفی شامل میانگین، میانه، کمینه، بیشینه، انحراف معیار،  یهاآمارهصورت مجزا است. هر متغیر به

. اندیفیصآمار تو یهاترین شاخصحال پرمصرفو درعین نیترکه معروف باشدیچولگی و کشیدگی م
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دهنده وضعیت ها و نشان. چولگی و کشیدگی شاخص تقارن دادهدهدیها را نشان ممیانگین، متوسط داده

طور ، میزان میانگین یک متغیر بدان معناست که به4ها نسبت به توزیع نرمال است. طبق نتایج نگاره آن

باشد. اگر ضریب ضریب چولگی میترین شاخص چولگی متوسط میزان آن متغیر در آن محدوده است. مهم

که ضریب چولگی مثبت باشد توزیع چولگی منفی باشد توزیع دارای چوله به راست است و درصورتی

دارای چوله به چپ است. اگر توزیع متقارن باشد ضریب چولگی مساوی صفر خواهد بود. بدیهی است هر 

ینگی با توزیع متقارن بیشتر است. و در چه قدرمطلق ضریب چولگی بیشتر باشد تفاوت جامعه ازنظر قر

خصوص کشیدگی یکی از پارامترهای مناسب استفاده از مقایسه پراکندگی توزیع جامعه با توزیع نرمال 

است. آن دسته از توزیع که نسبت به توزیع نرمال از پراکندگی بیشتری برخوردارند یعنی منحنی توزیع 

که بلندتر باشد دارای کشیدگی ی توزیع کشیدگی منفی و درصورتیتر است دارانسبت به توزیع نرمال کوتاه

 مثبت است.
 بررسي تحقیق در دوره مورد یرهایمتغ يفیآمار توص: 4 نگاره

 حداقل حداکثر میانه میانگین نام متغیرها
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 65/2 66/0 04/0 04/0 11/0 08/0 09/0 کاریمحافظه

 83/1 06/2 10/3 08/0 22/0 13/0 12/0 سهامداران نهادی

 49/2 40/0 19/0 -14/0 57/0 28/0 42/0 بازده سهام

 13/4 62/0 85/0 36/11 84/21 74/15 83/15 اندازه شرکت

 42/5 -10/2 58/1 -17/0 56/1 40/0 42/0 هابازده دارایی

افشای اطالعات 

 سرمایه ساختاری
44/0 33/0 88/0 11/0 25/2 65/1 29/2 

 12/3 47/2 83/3 06/1 11/4 07/2 08/2 سودآوری

نسبت حضور 

مردان در ترکیب 

 مدیرههیئت

28/0 42/0 00/1 14/0 55/0 15/2 39/1 

 60/2 -65/0 24/0 30/0 88/0 67/0 63/0 اهرم مالی

 39/2 19/0 13/0 14/1 35/5 28/2 20/2 عملکرد مالی

افشای اطالعات 

 سرمایه انسانی
29/0 41/0 64/0 11/0 06/2 28/1 66/2 

افشای اطالعات 

 ایسرمایه رابطه
28/0 42/0 85/0 07/0 54/3 00/1 92/3 
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 های پژوهشآزمون فرضیه

آزمون وایت استفاده شد، عالوه بر آن برای آزمون  از در پژوهش حاضر برای بررسی ناهمسانی واریانس

اجزای بودن  خودهمبستگی سریالی از آزمون بروش گادفری استفاده گردید همچنین برای بررسی نرمال

استفاده گردید. برای تعیین الگوی مناسب برای تخمین مدل پژوهش از آزمون  برااخالل از آماره جارک

F های نگارهدر نخست، دوم و سوم به ترتیب  فرعی نتایج آزمون فرضیه ت.شده اسلیمر و هاسمن استفاده

 .ارائه شده است 7و  6، 5
 نخست پژوهش فرعي نتایج آزمون فرضیه( 5) نگاره

 

 

 

VIF Sig T نام متغیر نماد بتا 

06/2 45/0 75/0 85/5 C مقدار ثابت 

06/2 00/0 41/5 24/10 BOARD  نسبت حضور مردان در ترکیب

 مدیرههیئت

04/2 35/0 92/0- 19/2- INST سهامداران نهادی 

03/2 01/0 12/3- 01/1- RET بازده سهام 

02/2 72/0 34/0- 12/1- ROA هابازده دارایی 

39/2 00/0 01/3 33/7 LEV اهرم مالی 

10/2 34/0 95/0 07/1 MB سودآوری 

24/2 00/0 22/3- 31/11- Q عملکرد مالی 

42/2 46/0 72/0- 13/3- CSCORE کاریمحافظه 

04/2 10/0 62/1 04/2 SIZE اندازه شرکت 

86/0 R2 

80/0 R2 شدهلیتعد 

 دوربین واتسون 00/2

 Fآماره  65/9

 Fاحتمال آماره  00/0

 لیمر Fسطح معناداری  00/0

 سطح معناداری هاسمن 00/0

 معناداری - آزمون ناهمسانی 70/2 07/0

 آزمون نرمال بودن 25/211 05/0
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مدیره و افشای سرمایه بین نسبت حضور مردان ترکیب هیئت، یابیم کهدرمی (5)بر اساس مندرجات نگاره 

( 24/10رگرسیونی ) بیوجود دارد. زیرا ضمن مثبت بودن عالمت ضر ساختاری؛ ارتباط مثبت و معناداری

 هیهای فوق در راستای فرضکه یافته باشدمی %5(، کمتر از سطح خطای 00/0) داری آنسطح معنی

 تغییرات %80شده مدل، حدود بوده و حاکی از تأیید آن دارد. بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده؛تعریف

مدل  وابسته، ضمن توجه به تأثیر متغیرهای کنترلی، توسط تغییرات متغیرهای توضیحی که در ریمتغ

تحقیق از آزمون ی رهایبرای بررسی خودهمبستگی میان متغشده بود، قابل توضیح است. بینیمذکور پیش

کننده این قرار دارد، بیان 5/2تا 5/1شده است که چون مقدار آن در بازه بهینه واتسون استفاده –دوربین 

جدی نبوده؛ دارای استقالل بوده  مطلب است که همبستگی بین واریانس جمالت خطا دارای تأثیرگذاری

منظور بررسی معنادار بودن مدل، از گردد. درنهایت بهتگی میان متغیرها، رد میو فرض وجود خودهمبس

باشد، می %5(، کمتر از سطح خطای 00/0مذکور ) آزمون اف استفاده شد و چون احتمال آماره آزمون

صورت خطی، دیگر؛ کلیت رگرسیون بهعبارتگردد؛ بهمی معنادار بودن رگرسیونی برازش شده تأیید

 عتماد است.اقابل

 پژوهشفرعي دوم  نتایج آزمون فرضیه( 6) نگاره

VIF Sig T نام متغیر نماد بتا 

39/5 08/0 71/1- 67/0- C مقدار ثابت 

87/2 00/0 60/2 87/1 BOARD 
نسبت حضور مردان در ترکیب 

 مدیرههیئت

46/8 00/0 99/12- 41/0- INST سهامداران نهادی 

98/1 21/0 24/1- 09/0- RET بازده سهام 

87/8 07/0 75/1 55/0 ROA هابازده دارایی 

50/3 00/0 47/9 51/0 LEV اهرم مالی 

01/3 52/0 64/0 00/0 MB سودآوری 

03/9 66/0 43/0 08/0 Q عملکرد مالی 

99/1 00/0 55/5 24/5 CSCORE کاریمحافظه 

99/9 09/0 66/1- 81/14- SIZE اندازه شرکت 

81/0 R2 

80/0 R2 شدهتعدیل 

 دوربین واتسون 01/2

 Fآماره  20/9

 Fاحتمال آماره  00/0

 لیمر Fسطح معناداری  00/0
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 یابیم که:درمی (6)بر اساس مندرجات نگاره 

مدیره و افشای سرمایه انسانی؛ ارتباط معناداری وجود دارد. زیرا هیئتبین نسبت حضور مردان ترکیب 

(، کمتر از سطح خطای 00/0داری آن )( سطح معنی87/1رگرسیونی ) بیضمن مثبت بودن عالمت ضر

شده؛ بوده و حاکی از تأیید آن دارد. بر اساس تعریف هیهای فوق در راستای فرضباشد که یافتهمی 5%

وابسته، ضمن توجه به تأثیر متغیرهای کنترلی،  ریتغییرات متغ %81شده مدل، حدود یلضریب تعیین تعد

شده بود، قابل توضیح است. برای بررسی بینیمدل مذکور پیش توسط تغییرات متغیرهای توضیحی که در

شده است که چون مقدار آن واتسون استفاده –تحقیق از آزمون دوربین  یرهایخودهمبستگی میان متغ

کننده این مطلب است که همبستگی بین واریانس جمالت خطا قرار دارد، بیان 5/2تا 5/1در بازه بهینه 

دارای تأثیرگذاری جدی نبوده؛ دارای استقالل بوده و فرض وجود خودهمبستگی میان متغیرها، رد 

احتمال آماره  منظور بررسی معنادار بودن مدل، از آزمون اف استفاده شد و چونگردد. درنهایت بهمی

باشد، معنادار بودن رگرسیونی برازش شده تأیید می %5(، کمتر از سطح خطای 00/0آزمون مذکور )

 اعتماد است.صورت خطی، قابلدیگر؛ کلیت رگرسیون بهعبارتگردد؛ بهمی

 پژوهشفرعي سوم  هنتایج آزمون فرضی( 7) نگاره

 سطح معناداری هاسمن 00/0

 معناداری -آزمون ناهمسانی  15/3 06/0

 آزمون نرمال بودن 59/258 06/0

VIF Sig T نام متغیر نماد بتا 

69/5 63/0 47/0- 43/1- C مقدار ثابت 

95/2 00/0 39/3 90/2 BOARD مدیرهنسبت حضور مردان در ترکیب هیئت 

71/8 55/0 59/0- 91/6- INST سهامداران نهادی 

98/1 04/0 97/1 49/32 RET بازده سهام 

02/1 24/0 15/1 49/1 ROA هابازده دارایی 

00/1 66/0 43/0 19/0 LEV اهرم مالی 

94/2 88/0 14/0- 82/0- MB سودآوری 

96/8 55/0 59/0 91/6 Q عملکرد مالی 

99/1 00/0 93/3 92/4 CSCORE کاریمحافظه 

14/3 39/0 84/0- 12/2- SIZE اندازه شرکت 

82/0 R2 

80/0 R2 شدهتعدیل 

 دوربین واتسون 01/2

 Fآماره  21/9
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مدیره و افشای سرمایه بین نسبت حضور مردان ترکیب هیئت یابیم که:درمی (7)بر اساس مندرجات نگاره 

( سطح 49/32رگرسیونی ) بیای؛ ارتباط معناداری وجود دارد. زیرا ضمن مثبت بودن عالمت ضررابطه

شده؛ تعریف هیهای فوق در راستای فرضباشد که یافتهمی %5(، کمتر از سطح خطای 04/0داری آن )معنی

وابسته،  ریتغییرات متغ %81شده مدل، حدود بوده و حاکی از تأیید آن دارد. بر اساس ضریب تعیین تعدیل

توضیحی که در مدل مذکور  ضمن توجه به تأثیر متغیرهای کنترلی، توسط تغییرات متغیرهای

تحقیق از آزمون دوربین  یرهایشده بود، قابل توضیح است. برای بررسی خودهمبستگی میان متغبینیپیش

کننده این مطلب قرار دارد، بیان 5/2تا 5/1شده است که چون مقدار آن در بازه بهینه واتسون استفاده –

أثیرگذاری جدی نبوده؛ دارای استقالل بوده و فرض است که همبستگی بین واریانس جمالت خطا دارای ت

منظور بررسی معنادار بودن مدل، از آزمون گردد. درنهایت بهوجود خودهمبستگی میان متغیرها، رد می

باشد، معنادار می %5(، کمتر از سطح خطای 00/0اف استفاده شد و چون احتمال آماره آزمون مذکور )

اعتماد صورت خطی، قابلدیگر؛ کلیت رگرسیون بهعبارتگردد؛ بهد میبودن رگرسیونی برازش شده تأیی

 است.

 

 

 گیری و ارائه پیشنهادهانتیجه

شده در بورس های پذیرفتهنرخ رشد فروش بر سیاست تقسیم سود شرکت تأثیر بررسی تحقیق این هدف

عدم توجه به ترکیب  کند.می را تأیید آن درستی تحقیق فرضیه وتحلیلتجزیه اوراق بهادار تهران است.

منجر به کتمان اطالعات گردد. بنابراین اهمیت  تواندیجنسیتی مناسب و عدم آموزش صحیح و اخالقی م

های شغلی است و به خاطر ترین حرفهترین و بانظمجهت است که حرفه حسابداری از مشکلتحقیق ازآن

ریزی، رهبری و کنترل ، برنامهیریگمیمخدمات و اطالعات مفید و تأثیرگذاری که در راستای تص

، باید اعتبار و اهمیت خاصی داشته باشد دهدیهای سازمان در اختیار دانشجویان و مدیران قرار مفعالیت

. هدف دیتوان به آن رسای توسط حسابداران میکه در سایه عدم تبعیض جنسیتی و رعایت اخالق حرفه

سازمانی های برونکنندهاطالعاتی استفاده یازهایمنظور تأمین نبه های حسابداریحسابداری، ارائه گزارش

های های مالی باید سعی شود که کلیه اطالعات مربوط و مهم در تصمیماست. در تهیه گزارش

ترین اتکا و با رعایت قابلیت مقایسه و فهم، افشا شود. یکی از مهمطور کامل و قابلکنندگان بهاستفاده

دهند، گزارشگری و افشای اطالعات ها در ارتباط با سهامدارن مورداستفاده قرار میشرکت ابزارهایی که

 Fاحتمال آماره  00/0

 لیمر Fسطح معناداری  00/0

 معناداری هاسمنسطح  00/0

 معناداری –آزمون ناهمسانی  31/3 06/0

 آزمون نرمال بودن 25/300 59/0
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نامیده  یکه افشا، توسط یک منبع قانونی و مقرراتی، الزامی شده باشد، افشای اجبارباشد. درصورتیمی

هیتزمن و  .شودینامیده م که افشا، تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاریشده و درصورتی

دارند که بنا به نظریه افشای اختیاری، مدیران در صورت فزونی منافع افشا ( بیان می2010) 1همکاران

تغییرات . های آن، اطالعاتی را که تحت کنترل و مدیریت خود دارند را افشا خواهند نمودنسبت به هزینه

 عواملی نظیر .[12] ری شده استای بر سرمایه فکفزاینده اخیر در اقتصاد جهانی منجر به تمرکز

رقابت، تغییر در تقاضای مشتری، تقاضا برای  سازی، فناوری جدید، سرمایه آزاد نسبی، افزایشجهانی

رشد نقش دولت در حمایت از اقتصادهای  ابداع، تغییرات در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نوآوری و

سرمایه فکری و گزارشگری آن برای  و اهمیتهای تجارت تغییر شکل داده دانش، و روش مبتنی بر

دارد که دلیل اصلی در تأکید بر افشای ( بیان می2009. مدهانی )دهدیها را موردتوجه قرار مشرکت

 شوندداوطلبانه و شفافیت این است که این دو زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می

تواند شرایط مطمئنی را پدید فافیت در گزارشگری مالی میرویکردهای افشای کامل به همراه ش. [15]

صورت . اهمیت قضیه از آنجایی بهدهدیگذاران را افزایش مآورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه

ای، از یابد که امروزه توجه کافی به مقوله جنسیت؛ اخالق و عمل کردن به اخالق حرفهبیشتری نمود می

دتوجه در حوزه حسابداری است. منظور از این سخن آن است که عالوه بر نفع و مباحث جدی و مور

های شخصی؛ مدیران و حسابداران که الزمه وجود مباحث مالی است، در سایه توجه به ترکیب انگیزه

تواند منجر به بهبود اوضاع مالی واحد های اخالقی، میگیریجنسیتی متناسب و توجه به مسائل و جهت

گردد که از طریق های تحقیق به مدیران واحدهای تجاری پیشنهاد میشود. با توجه به یافتهتجاری 

های بهبود افشای اطالعات سرمایه ساختاری را مدیره؛ زمینهکارگیری جنسیت مرد در ترکیب هیئتبه

س میزان گذاری را بر اساگردد که واحدهای هدف سرمایهگذاران پیشنهاد میفراهم آورند. به سرمایه

گذاری را در های سرمایهبندی نموده و انجام فعالیتمدیره رتبهکارگیری جنسیت مرد در ترکیب هیئتبه

مدیره قرار کارگیری جنسیت مرد در ترکیب هیئتواحدهایی انجام دهند که در سطح باالیی ازنظر به

مایه ساختاری در سطح باالتری بوده و گونه واحدها، افشای اطالعات سرتبع این امر؛ در اینباشند؛ زیرا به

گذاری کارا و موفق باشد. به مراجع استانداردگذاری های سرمایهساز انجام فعالیتتواند زمینهکه این امر می

االجرایی را برای افشای اطالعات گردد که استانداردهای مشخص، مدون و الزمسازمان بورس پیشنهاد می

 ند.ای تدوین نمایسرمایه رابطه

 

 

 

                                                           
1 Heitzman et al 
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In recent years, the entry of women in various social spheres has been increasing. The 

presence of women in social activities alongside men creates the impression that one 

can play its role and responsibilities in different fields better than the other. The 

accounting profession is no exception to this rule, so that it can be said that the entry 

of women into this profession has increased significantly, and of course the gender 

factor and its impact on various accounting topics have been considered by many 

accounting researchers. Given the serious responsibility of accountants and their 

accountability to different segments of society, the degree of professional ethics by 

accountants is one of the issues that can be considered and pondered. Due to the 

increase in the number of female accounting graduates in different educational levels, 

especially postgraduate studies and women's interest in participating in social roles, 

the need for jobs commensurate with their level of education is essential. Despite the 

potential of women in accounting, many of these skills have not been realized in the 

workplace for a variety of reasons, and women have not been able to find a worthy 

place in the profession. For this purpose, to conduct this research, 130 companies were 

selected for the period 1392 to 1396 and the combined data approach was used to test 

the research hypotheses. The results of the research show that there is a positive and 

significant relationship between the gender of management and the disclosure of 

various components of intellectual capital. 
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