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 چکیده
 بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب بین رابطه بر مدیرعامل نفوذ تأثیر بررسی پژوهش هدف

 کاربردی هایپژوهش جزء هدف لحاظ از حاضر پژوهش. باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 به. است کمی هایپژوهش جزء ها داده ماهیت لحاظ از. است ریمرو هایپژوهش جزء پژوهش ماهیت لحاظ از. است
 صورت به شرکت انتخاب که هنگامی که چرا. است بوده تجربی نیمه روش به هایپژوهش جزء شناخت بعد جهت

 استفاده روش این از کرد، مداخله درآن یا و کاری دست کامالً را مستقل متغیرهای نتوان یا و نباشند ممکن تصادفی
. است شده گردیده استفاده چندمتغیره رگرسیون از که بوده همبستگی پژوهش نوع از( الف توصیفی روش نظر از. شود می
 هایپژوهش جزء استدالل نوع لحاظ از. باشد می رویدادی پس هایپژوهش جزء چنین هم( ب توصیفی روش نظر از

 جزء پژوهش زمان مدت طول نظر از. باشد می نگر شتهگذ هایپژوهش جزء زمان بعد نظر از. باشد می استقرایی -قیاسی
 که باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت حاضر پژوهش آماری جامعه. باشد می ترکیبی روش
 8982 های سال بین بررسی مورد زمانی بازه. شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به شرکت 829 ها محدودیت حذف از پس
 و آیند می میدان به نیز اقتصاد در بزرگ واحد یک ایجاد برای مدیران که بود چنین پژوهش های یافته .باشد می 8989 الی

 و شده تعریف قانون در آن تعهدات نوع که هایی شرکت ایران در کاربردی تجارت قانون یک ماده دستورالعمل براساس
 دنبال به ما بنابراین. اند یافته تشکیل نیز عمومی های آورده ساسبرا نسبتی یا و آن مؤسسین براساس آن سرمایه میزان

 شده پذیرفته های شرکت بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب بین رابطه بر مدیرعامل نفوذ تأثیر بررسی
 در جنسیتی رکیبت بین است این گر بیان اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج .باشیم می تهران بهادار اوراق بورس در

 ترکیب افزایش با گفت توان می عبارتی به. دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای
 است این از حاکی دوم فرضیه آزمون براساس چنین هم. یابد می افزایش نیز بدهی هزینه مدیره، هیئت اعضای در جنسیتی

 نماید. می تعدیل را شرکت بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب بین رابطه مدیرعامل نفوذپذیری که

 .یبده نهیهز رعامل،ینفوذ مد ره،یمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک کلیدی: واژگان

 

 مقدمه
ورد نیاز واحدهای تجاری برای ادامه حیات و تداوم فعالیت باید از منابع کافی برخوردار باشند و یا در جهت تأمین منابع م

استفاده از اقالم  ها شرکتترین راه حل تأمین منابع مالی  ای را اتخاذ نمایند. یکی از مؤثرترین و رایج های بهینه مشی خط
تواند واحدهای تجاری را نسبت به  باشد. اخذ تسهیالت مالی از مؤسسات اعتباری عالوه بر اینکه می بدهی می

هایی از قبیل بار مالیاتی و نرخ بهره مورد انتظار به حداقل  تواند نسبت به هزینه جویی در وقت کمک نماید بلکه می صرفه
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ها با اعمال حداقل  باشد که شرکت های قابل قبول وزارت امور اقتصاد و دارایی می های مالی جزوه هزینه برسانند. هزینه
انند که دیون دریافتی باید در بلندمدت پرداخت د کنند. مدیران مالی به خوبی می ها دریافت می هزینه تسهیالتی را از بانک

های سودآور جبران  گذاری های متحمل شده واحدهای تجاری براساس گردش مالی یا همان سرمایه شود و این بدهی
 (.8989نیا،  شوند )افضل می

مدیران و  های موجود و همچنین اختالف بین ها در قبال فشارها و ضعف گر میزان توان مالی هزینه بدهی نشان
های  نفع است. واحدهای تجاری در زمان دریافت تسهیالت فرصت های ذی سهامداران و مؤسسات اعتباری و سایر گروه

شود ولی اعتباردهندگان  گذاران محسوب می های جذب سرمایه نمایند که یکی از بهترین شیوه گذاری را ایجاد می سرمایه
منحنی ریسک و بازده مورد انتظار میزان هزینه بهره را برای این واحدها تعیین  به عنوان نقطه مقابل با ارزیابی و ترسیم

های بدهی با جرائم  گر این است که واحدهای تجاری در صورت ریسک عدم پرداخت هزینه نمایند. این منحنی بیان می
 (.8981تری روبرو خواهند شد )احمدپور و همکاران،  سنگین

حضور زنان و نقش آنان در اقتصاد سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و از نگاهی دیگر، تئوری جنسیت 
رو بوده است. این نوآوری در اقتصاد که بر پایه تنوع جنسیتی اتفاق افتاده  هایی نیز روبه این ارزش آفرینی آنان با موفقیت

های مالی  ها و سیاست امعه هم بر این رویهگر این است که افزایش رفاه و آسایش سهامداران و سایر اقشار ج است نشان
( اشاره شده است بر این اظهارنظر استوار است که زنان و 8881) 8نیز دخالت دارد. این تئوری که طبق نظریه داوسون

باشد که منجر به صعود  های پیشبردی نیز می سازی هدف های اخالقی متفاوت، تمایل به متنوع مردان در معرض توسعه
تواند تأثیراتی را از طریق تنوع در  های مختلف یک شرکت می شود. هرکدام از بخش عملکرد یک شرکت مییا نزول 

مدیره داشته باشد بر این اینکه این واحدهای اقتصادی باید براساس شرایط و ضوابط فرهنگی،  جذب اعضای هیئت
 .(8981گرایلی،  پور، صفری سیاسی و اجتماعی تغییراتی را لحاظ کند )حسن

ها برای  تر شده است. در واقع شرکت همچنین، امروزه شرایط اقتصادی برای واحدهای تجاری بسیار پیچیده و حساس
های نیروی انسانی و تولید خود را به کار بگیرند و این عوامل مستلزم  های خود باید تمام ظرفیت ادامه فعالیت

گذاری  نسبت به منابع موجود و در دسترس و حد میزان سرمایهباشد. مدیران داخلی و فنی باید  گذاری مؤثر می سرمایه
ها اولین قدم برای توسعه دادن و مانع از  های مختلف شرکت گذاری در بخش های الزم را انجام بدهند. سرمایه بینی پیش
د تا در کن های منحصربه فرد مدیرعامل این امکان را برای واحدهای تجاری فراهم می شود. ویژگی ماندگی می عقب

ای را نظارت و کنترل کنند. در نقطه مقابل  موازین مربوط به رویدادهای مالی و روند افشای اطالعات در بازارهای سرمایه
های آتی و سودهای  بینی نفع شرکت نسبت به پیش توانند برای افراد ذی اند نمی بهره مدیرانی که از نفوذ باالیی بی

نند. دانشمندان و محققان مالی بر این باور هستند که مدیران دارای نفوذپذیری در یافته در آینده را تحلیل بک تحقق
 (.2189، 2دهند )جیانگ و همکاران کاری قرار می مدیره بیشتر ارقام واقعی شرکت را مورد دست هیئت

 و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب بین رابطه بر مدیرعامل نفوذ تأثیر با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی
می باشد در ادامه به بیان مبانی نظری و پیشینه  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت بدهی هزینه

 های پرداخته خواهد شد.پژوهش
 

 پژوهش پیشینة و نظری مبانی

 پژوهش پیشینه و ادبیات

                                                           
1
 Dovsone 

2
 Jiang & et al 
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 بردارند قدم سهامداران افزایش و بازدهی بکس جهت در توانند می مالی مدیران که هایی سیاست و اهداف ترین مهم
 بدهی هزینه صورت بدین. باشد می ها شرکت مالی تأمین ساختار نحوه و منابع بر تأثیرگذار مختلف ابعاد بررسی و شناخت

 حسابداری اثباتی های تئوری براساس. شود می محسوب ها شرکت مالی تأمین ساختار بر تأثیرگذار عوامل اصلی رکن
 انجام هایپژوهش اکثر در ولی دارند متفاوتی نظرات نقطه سهام یا بدهی طریق از مالی تأمین ساختار تدوین در مدیران
 کرده پیدا رواج مطلوبی حد در ها شرکت سرمایه ساختار تشکیل در بدهی از استفاده که است این نشانگر نتایج شده گرفته
 (.8989 مقامی، و حاجیها) است
 زنان زیرا. دهد قرار شعاع تحت را شرکت عملکرد تواند می مدیره هیئت به زنان حضور که کرد قبول باید را واقعیت این
 دارای اثربخشی و کارکرد نظر از صورت این به. کنند می عمل محتاطانه خود تعهدات به نسبت و هستند گریز ریسک ذاتاً

 را آن زنان زیرا شود می محسوب شرکت اصلی رکن عنوان به که مدیره هیئت استقالل همچنین. بود خواهد مثبت نتیجه
 زنان حضور شرایط اگر و هستند کارا بسیار تعهدپذیر زنان که است تصمیم قابل مسئله این. کنند می حفظ مردان از بیشتر

. سازند عملی را گذاری سیاست و مشی خط تواند می قطب دو در مدیره هیئت حالت این در شود بسترسازی جامعه در
 زنان را مدیره هیئت اعضای درصد 91 حدوداً پیشرفته کشورهای در که است این گر نشان آمده عمل به های سیبرر

 حل تواند می مسائل از خیلی شود سازی پیاده اقتصادی های سیاست در قانون این ایران در بتوان اگر و دهند می تشکیل
 (.8998 همکاران، و تاش شهبکی) شود

 فعالیت اعالن نیز جهت دو در مدیره هیئت اعضای کابینه در ترکیب با تجاری های شرکت انمدیر دیگر، نگاهی از
 وی حالت این در شود منصب مدیرعامل عنوان به هم و مدیره هیئت رئیس یا اعضا عنوان به هم مدیران اگر. کنند می

 به را خود طلبانه شخصی اهداف تواند می راحتی به بلکه داده پوشش بلندمدت مدیریت به نسبت را خود اینکه بر عالوه
 (.8989 همکاران، و ایوانی) بگذارد نمایش

 

 داخلی هایپژوهش پیشینه
 بر حسابرسی کمیته و مدیره هیئت زن مدیران حضور تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی در( 8911) وند یوسف و محمدی
 از پژوهش این در آنان. پرداختند تهران بهادار اقاور بورس در شده پذیرفته های شرکت در شفافیت و مدیریت توانایی

 گردآوری روش. اند کرده استفاده( 8989-8989) تهران بهادار اوراق بورس در شده  پذیرفته  شرکت 891 مالی اطالعات
 دهاستفا نامتوازن ترکیبی های داده رویکرد با رگرسیون قبیل از پژوهش های فرضیه آزمون برای و است آرشیوی ها داده
. دارد مدیریت توانایی بر تأثیرمعناداری حسابرسی کمیته در زنان حضور که دهد؛ می نشان پژوهش های یافته. است شده

 .دارد شفافیت و مدیریت توانایی بر معناداری تأثیر مدیره هیئت جنسیتی تنوع دهدکه می نشان نتایج سایر همچنین
 گر تعدیل نقش با بدهی هزینه و حسابداری کیفیت بین رابطه بررسی عنوان با پژوهشی در( 8988) همکاران و خاندوزی
 811 تعداد به ای نمونه پژوهش این در. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در نهادی مالکیت
 برای. است شده گرفته قرار بررسی مورد 8989 تا 8988 زمانی دوره در تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت
 توضیح به زمال. است شده استفاده درصد 81و 81 داری معنی سطح در رگرسیون های مدل از پژوهش های فرضیه آزمون
 که دهد می نشان نتایج. است شده استفاده نیز درصد 81و 81 داری معنی سطح در اسپیرمن همبستگی ضریب از که است

 معکوس رگرسیونی ضریب براساس مذکور رابطه که است؛ داشته ها شرکت بدهی ههزین بر منفی تاثیر حسابداری کیفیت
 است، برقرار معکوس رابطه ها شرکت بدهی هزینه و حسابداری کیفیت بین که است معنا بدان این. است بوده معنادار و

 نهادی مالکیت که دهد می نشان نتایج. شود می کمتر ها شرکت بدهی هزینه حسابداری، کیفیت افزایش با که طوری به
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 بین که است معنا بدان این. است بوده معنادار نیز مذکور تأثیر لیکن است؛ داشته ها شرکت بدهی هزینه بر مثبت تأثیر
 .دارد وجود معناداری رابطه ها شرکت سرمایه عادی سهام هزینه و مدیران سهام مالکیت
 و مدیریت مالکیت بین رابطه بر دولتی مالکیت تعدیلی شنق بررسی عنوان با پژوهشی در( 8988) همکاران و سعیدی
 پژوهش فرضیه آزمون برای. دادند قرار مطالعه مورد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در بدهی هزینه

 ات8989 های سال زمانی فاصله در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی اطالعات از نیز
 819 از متشکل نهایی نمونه پژوهش، این در موردنظر های محدودیت اعمال از پس که طوری به است، شده  استفاده8981
 آزمون برای چندمتغیره خطی رگرسیون وتحلیل تجزیه از پژوهش، متغیرهای گیری اندازه از پس. گردید انتخاب شرکت
 های داده تکنیک بر مبتنی Eviews اقتصادسنجی افزار نرم از استفاده با نیز ها آزمون. گردید استفاده پژوهش های  فرضیه
 شرکت بدهی هزینه و مدیریت مالکیت بین که داد نشان ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج. است پذیرفته صورت تلفیقی
 .کند نمی لتعدی را شرکت بدهی هزینه و مدیریت مالکیت بین رابطه دولتی مالکیت و. ندارد وجود معناداری رابطه
 شرکت ارزش و محصول بازار رقابت بر مدیرعامل قدرت تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی در( 8989) همکاران و ایوانی
 روش. شدند انتخاب 8981-8982 زمانی بازه در مختلف صنایع از شرکت 812 مجموع در. دادند قرار مطالعه مورد

 استفاده با شده گردآوری های  داده تحلیل. باشد می همبستگی -وصیفیت اجرا نحوه نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش
 رقابت و مدیرعامل قدرت بین که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. است گردیده انجام 9 نسخه Eviews افزار نرم از

 و مثبت باطارت نیز شرکت ارزش و مدیرعامل قدرت بین همچنین. دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط محصول بازار
 هایی شرکت از دسته آن برای ویژه به شکست احتمال که شود می باعث مدیرعامل قدرت بنابراین. دارد وجود معناداری

 افزایش شرکت ارزش آن پی در که دهد می کاهش دهند می انجام محصول بازار در رقابت برای را زیادی های هزینه که
 .یابد می

 بر حسابرسی کمیتۀ و مدیره هیئت در جنسیتی تنوع تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی رد( 8989) همکاران و علوم کاظمی
 استفاده 8981 الی 8982 بین زمانی بازه برای شرکت 819 ای ترازنامه اطالعات از پژوهش این در. پرداختند سود کیفیت

. است شده استفاده نامتوازن بیترکی های داده رویکردهای براساس رگرسیون تحلیل روش از پژوهش این در. اند کرده
 تنوع دیگر سویی از ولی دارد سود کیفیت و حسابرسی کمیته بر معناداری تأثیر زنان حضور که است این گر بیان نتایج

 .ندارد سود کیفیت بر چندانی نه تأثیر جنسیتی
 

 خارجی هایپژوهش پیشینه
مدیره بر سطح نگهداشت وجه نقد با  ر تنوع جنسیتی در هیئت( در پژوهشی با عنوان بررسی تأثی2128) 8الروکا و همکاران

کشور نیز به مطالعه پرداختند. در این مطالعه براساس اطالعات  89های  تأکید بر عدم اطمینان محیطی با مقایسه داده
نند کشور ما 89و همچنین استخراج از اطالعات مالی  2111الی  2119مشاهده شرکت برای بازه زمانی بین  82911

های مختلف از روش حداقل مربعات  استرالیا، فرانسه، نروژ و غیره انجام گرفته شده است. برای تحلیل و انجام آزمون
گر این است که حضور زنان رابطه مثبتی با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت دارد زیرا زنان  استفاده شده است. نتایج بیان

ن عدم اطمینان محیطی رابطه مستقیم و بااهمیتی با سطح نگهداشت وجه نقد تر از مردان هستند و همچنی کارانه محافظه
 دارد.
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 یدر اعضا یتیجنس بیترک نیبر رابطه ب رعاملیتأثیر نفوذ مد یبررس( در پژوهشی با عنوان 2121) 8کارل و همکاران
 918ای  العات مالی و ترازنامهی در کشور سوئیس مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش از اطبده نهیمدیره و هز هیئت

نیز استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات از روش رگرسیون  2181الی  2119شرکت صنعتی طی بازه زمانی بین 
مدیره و هزینه بدهی رابطه مستقیم  گر این است که بین ترکیب جنسیتی در هیئت چندمتغیره استفاده شده است. نتایج بیان

مدیره و هزینه  مدیره با رابطه بین ترکیب جنسیتی در هیئت همچنین وجود نفوذ مدیرعامل در هیئتو معناداری وجود دارد. 
 بدهی نوعی ارتباط منفی و معناداری حاکمیت دارد.   

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد شرکت با توجه به 2189) 2زامپلی و همکاران
سال شرکت  81292مدیره در کشور اندونزی پرداختند. آنان برای این منظور با استفاده از  ل هیئتنقش تعدیلی استقال

  GMMپویامورد استفاده قرار دادند. در این پژوهش از روش پانل  2188 تا 8881 های )مشاهده( برای دوره زمانی  سال

عملکرد شرکت دارای یک رابطه معنادار منفی مدیره و  استفاده شده است. نتایج نشان داد که دوگانگی وظیفه هیئت
شود و همچنین  استقالل هیئت  باشند بدین صورت که دوگانگی وظیفه مدیرعامل موجب کاهش عملکرد شرکت می می

 مدیر بر این رابطه تأثیر معنادار و مثبت دارد. 
جنوبی پرداختند آنان برای  کشور کره( در پژوهش به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر هزینه بدهی در 2181) 9لی و ریچی

اند. جهت آزمون فرضیات  استفاده کرده 2111تا  2112های  در طی سال 98،889این منظور با استفاده از نمونه مشتمل بر 
اند. به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود تأثیر منفی و معناداری بر  یافته استفاده کرده از روش حداقل مربعات تعمیم

 کند. ینه بدهی دارد  بدین معنا که هرچه هموارسازی سود بیشتر گردد هزینه بدهی کاهش پیدا میهز
ارز شرکت و  تیساختار مالک نیبر رابطه ب مدیره تنوع جنسیتی در هیئتتأثیر  یبا عنوان بررس پژوهشی( در 2181) 9رویباس

تا  2119 نیب یدر بازه زمان یدر کشور اندونز یالشرکت م 92شامل،  پژوهش نیپرداخت. نمونه آماری ا در کشور آلمان
استفاده کرده است.  چند متغیرهرگرسیون  روشاز  پژوهشهای  قرار داده است. جهت آزمون فرضیه یمورد بررس 2189

بر  یمدیره تأثیر مثبت و معنادار در هیئت یتیاست که تنوع جنس نیا گر انیب پژوهشهای  حال از آزمون فرضیه جینتا
که  یمعن نیبد. کند می فایدر ساختار شرکت ا یمدیره نقش مهم در هیئت یتیتنوع جنس ن،یشرکت دارد. همچن ارزش

 شود. و با نظارت بهتر و مؤثر می یقو تیساختار مالک جادیمدیره باعث ا در هیئت زن رانیحضور مد
 

 پژوهش های فرضیه
 :گردد می مطرح زیر شرح به حاضر پژوهش های فرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی رکیبت بین -8
 .نماید می تعدیل را شرکت بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب بین رابطه مدیرعامل نفوذ -2
 

 پژوهش شناسی روش

 پژوهش روش
 بعد از. است مروری هایپژوهش جزء یتماه لحاظ از. است کاربردی هایپژوهش جزء هدف لحاظ از حاضر پژوهش
 بوده تجربی نیمه روش به هایپژوهش جزء شناخت بعد جهت به. است کمی هایپژوهش جزء پژوهش های داده ماهیت
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 کامالٌ را مستقل متغیرهای نتوان یا و نباشند ممکن تصادفی صورت به شرکت انتخاب که هنگامی که چرا. است
 که بوده همبستگی پژوهش نوع از توصیفی روش نظر از. شود می استفاده روش این از کرد، مداخله درآن یا و کاری دست

 استدالل نوع لحاظ از. باشد می رویدادی پس هایپژوهش جزء همچنین. است شده گردیده استفاده چندمتغیره رگرسیون از
 مدت طول لحاظ از . باشد می نگر ذشتهگ هایپژوهش جزوه زمان بعد لحاظ از. باشد می استقرایی-قیاسی هایپژوهش جزء

 میدانی و ای کتابخانه هایپژوهش نوع از اطالعات آوری جمع روش لحاظ از و. باشد می ترکیبی روش جزء پژوهش زمان
 .باشد می آماری های روش بر مبتنی محتوا تحلیل هایپژوهش نوع از ها داده تحلیل روش بعد از همچنین و( کاوی اسناد)

 

 گیری نمونه روش و اریآم جامعه
باشد  جامعه اماری این موضوع براساس قلمرو مکانی برگرفته از واحدهای تجاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نیز می

باشد. همچنین جهت تعیین نمونه آماری از  نیز می 8989الی  8982های بین  که برای بازه زمانی تعریف شده از سال
 های ذیل نیز انتخاب خواهد شد: اظ کردن شرایطگری و با لح طریق روش غربال

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 8982تا پایان اسفندماه سال  -8
 مالی نباشند. یها یگر های بیمه و واسطه شرکت -2
 های انتخابی عضو صنایعی باشند که حداقل سه شرکت عضو آن باشند. شرکت -9
 اسفندماه باشد. 28به سال مالی شرکت منتهی  -9
 ها در دسترس باشند. این تحقیق در خصوص آن ازیموردن یها داده -1
 829 سیستماتیک حذف صورت به آماری جامعه بین از در نهایت ذکرشده های محدودیت مطرح شده مطالب به توجه با

 گردید. انتخاب نمونه عنوان شرکت به
 

 پژوهش متغیرهای گیری اندازه نحوه

 بستهوا متغیر
های، کارل و پژوهش با مطابق شود. می گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به ها شرکت بدهی هزینه پژوهش این در

بر  بهره هزینه نسبت صورت به بدهی ( هزینه8981( و احمدپور و همکاران )8989ها و مقامی ) (، حاجی2121) 8همکاران
 شود. می محاسبه میانگین بدهی

 

 مستقل متغیر
و  (2181) 2رویباس باشد که براساس مطالعات، مدیره می این پژوهش متغیر مستقل ترکیب جنسیتی در اعضای هیئتدر 

مدیره است استفاده شده است.  گر تنوع جنسیتی در هیئت ( از متغیر دو وجهی که بیان8989علوم و همکاران ) کاظمی
د یک و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد بود. مدیره عد بدین طریق که در صورت وجود حداقل یک زن در هیئت

 های مالی استخراج خواهد شد. های همراه صورت این اطالعات از یادداشت
 دارا بودن شرایط. 8
 دارا نبودن شرایط. 2
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 تعدیلی متغیر
های شبه عنوان متغیر تعدیلی در نظر گرفته شده است که مطابق پژوه رعاملینفوذ مدبراساس موضوع پژوهش 

( از معیار دوگانگی وظایف مدیرعامل استفاده شده است بدین 8989و پورحیدری و فروغی ) (2181) 8سامپسون میشائیل
بپردازد نشان از نفوذ  تیدر شرکت به فعال مدیره هیئت سیرئ بینا ای سیزمان به عنوان رئ عامل هم ریمدصورت که اگر 

. جهت استخراج این شود صفر در نظر گرفته می صورت نیا ریاظ شده و در غلح 8عدد  نیدر شرکت دارد، بنابرا یو شتریب
 های مالی استفاده خواهد شد. های همراه صورت اطالعات از یادداشت

 دارا بودن شرایط. 8
 دارا نبودن شرایط. 2

 

 کنترلی متغیرهای
 (:Growth) شرکت دارایی رشد

است )جبارزاده و همکاران،  قبل سال های دارایی بر تقسیم و قبل لسا های دارایی منهای ها دارایی کل دهنده نشان
8988.) 

(8                                       )                                                            Growth= TAt – TA t-1 / TAt-1 

 (:Sizeاندازه شرکت )
 (.8982نیا و همکاران،  گردد )ایزدی شرکت حاصل می سهام صاحبان حقوق بازار ارزش طبیعی از لگاریتم

Size= log Assets                                                                                                            (2)  

 (:ROAها ) ازده داراییب
 را سهام ریال حقوق صاحبان یک هر مقابل در شده ایجاد خالص سود میزان نسبت ها است که این بیانگر بازده دارایی

 (.8982نیا و همکاران،  گردد )ایزدی ها می که این نسبت از تقسیم سود سالیانه بر میانگین کل دارایی دهد و می نشان

        
          

                  
(9                                       )                                                       

               
 متغیرها گیری اندازه نحوه و پژوهش مدل
 شود: می استفاده زیر رگرسیون مدل از پژوهش های فرضیه آزمون جهت

 .دارد وجود معناداری رابطه بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب فرضیه اول: بین
Cdebtit =  β0  +  β1 B_Genderit + β2 Growthit   +  β3 SIZEit +  β4 ROAit +  εit (9 )                                        

تعدیل  را رکتش بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب بین رابطه مدیرعامل فرضیه دوم: نفوذپذیری
 در معادله رگرسیون فوق: .نماید می

(1) 

Cdebtit  = β0  + β1 B_Genderit + β2 DUALit + β3 ) B_Genderit × DUALit) + β4 Growthit  + β5 SIZEit 

 +  β6 ROAit  + εit                                                                             

Cdebtit :دهی، هزینه بB_Genderit: مدیره،  ترکیب جنسیتی در اعضای هیئتDUALit:  ،نفوذ مدیرعاملGrowthit: 
 :εit، رهایمتغضرایب  :β1,2,3,4,5,6مقدار ثابت،  :β0ها،  بازده دارایی :ROAitاندازه شرکت،  :SIZEitرشد دارایی شرکت، 

 .خطای جزئی مدل رگرسیون
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 های پژوهش یافته

 توصیفی آمار
باشد. همچنین چولگی  می 81/1 اریو انحراف مع 19/1دهد که متغیر هزینه بدهی دارای میانگین  نشان می 8دول نتایج ج

 ریمتغباشد.  می 21/9و  111/1باشد. همچنین به ترتیب دارای مینیمم و ماکزیمم  می 99/98و کشیدگی برابر  21/9برابر 
 19/1برابر  یچولگ نی. همچنباشد یم 11/1 اریو انحراف مع 99/1 نیانگیم یدارا رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک

 یرینفوذپذ ریمتغ . باشد یم 11/8و  11/1 ممیو ماکز ممینیم یدارا بیبه ترت نی. همچنباشد یم118/8برابر یدگیو کش
 92/8ربراب یدگیو کش -11/1برابر  یچولگ نی. همچنباشد یم 91/1 اریو انحراف مع 11/1 نیانگیم یدارا رعاملیمد
 نیانگیم یدارا شرکت ییرشد دارا ری. متغباشد یم 11/8و  111/1 ممیو ماکز ممینیم یدارا بیبه ترت نی. همچنباشد یم

 بیبه ترت نی. همچنباشد یم 81/829 برابر یدگیو کش 19/1برابر  یچولگ نی. همچنباشد یم 99/1 اریو انحراف مع 28/1
 11/1 اریو انحراف مع 28/1 نیانگیم یدارا اندازه شرکت ری.  متغباشد یم 89/1و  -91/1 ممیو ماکز ممینیم یدارا

 11/9 ممیو ماکز ممینیم یدارا بیبه ترت نی. همچنباشد یم 21/9 برابر یدگیو کش 11/1برابر  یچولگ نی. همچنباشد یم
 بر که ندارد وجود یادیز یپراکندگ ها ریمتغ در که کرد ریتفس توان یم یفیتوص آمار جینتا به توجه با. باشد یم 19/9و 

 تقارن  توان یم یپراکندگ یها شاخص و نیانگیم یرو از نیهمچن. شود یم استنباط انهیم و اریمع انحراف ریمقاد اساس
 یم یمناسب اریمع انحراف یدارا یحدود تا هاریمتغ همه و گرفت جهینت را پرت یها داده وجود عدم و ها ریمتغ ینسب

 .باشند
 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار: (0) جدول

 متغیر میانگین میانه انحراف معیار کشیدگی چولگی مینیمم ماکزیمم

881989/2 1111/1 99111/98 211911/9 819191/1 181919/8 191811/1 CDBET 
هزینه 
 بدهی

89118/1 918189/1- 8181/829 198111/1 999121/1 112129/9 281111/1 GROW 

رشد 
دارایی 
 شرکت

191118/9 111999/9 211891/9 119919/1 112118/1 911191/1 288221/1 SIZE 
اندازه 
 شرکت

119192/1 198211/1- 9119/818 911821/1 199188/1 111189/1 188128/1 ROA 
بازده 
 دارایی

 عداد مشاهداتت 981 

 
 (: فراوانی داده اسمی پژوهش2جدول )

 راوانیف درصد فراوانی جواب مشاهدات تعداد عالمت متغیر

 CEO 981 مدیرعامل نفوذپذیری
 81/1 821 (8بلی )

 91/1 118 (1خیر )

 در جنسیتی ترکیب
 مدیره هیئت

BGENDER 981 
 22/1 819 (8زن )

 19/1 192 (1مرد )

 
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                         (                                        )جلد چهارم0411، پاییز 44، شماره 4دوره 
 

811 
 

 متغیرها( ایستایی) مانایی
رها استفاده شده است. با توجه به های لوین، لین و چو وفیلیپس پرون برای آزمودن مانایی متغی در این پژوهش از آزمون

باشد،  می 11/1داری به دست آمده برای آزمون لوین لین و چو برای همه متغیرها کمتر از سطح خطای  اینکه سطح معنی
در واقع اگر متغیری نامانا باشد و با یک بار  باشند، توان نتیجه گرفت که متغیرهای پژوهش در سطح مانا می می

گیری مانا بوده شود. در جدول فوق متغیرها بدون تفاضلامیده مین 8ود آنگاه آن متغیر مانا از درجه گیری مانا ش تفاضل
گر مانایی  درصد باشـد نشان 11/1می باشند. سطح معناداری آزمون مانایی اگر کمتر از  باشندلذا متغیرها در سطح مانا می

 آن متغیر می باشد.
 پژوهش(: آزمون مانایی متغیرهای 3جدول )

 متغیر
 آزمون لوین، لین وچو

 نتیجه آزمون سطح معنی داری مقدار آماره

 مانا CDBET 9891/81- 111/1 هزینه بدهی

 مانا BGENDER 9811/21- 111/1 یتیجنس بیترک

 مانا DUAL 1911/91- 111/1 رعاملینفوذ مد

 مانا GROW 8188/21- 111/1 رشد دارایی شرکت

 مانا SIZE 1199/29- 111/1 اندازه شرکت

 مانا ROA 2912/88- 111/1 بازده دارایی

مدیرعامل *  نفوذپذیری
 جنسیتی  ترکیب

BGENDER* DUAL 8881/21- 111/1 مانا 

 

 هاسمن و لیمر F آزمون
ها با  در صورتی که فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع )مناسب بودن مدل ترکیبی تأیید شود( باید تمامی داده

 9وسیله یک رگرسیون کالسیک پارامترها برآورد شوند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول  رکیب شوند و بهدیگر ت یک
 11/1لیمر بیشتر از سطح خطای  Fداری آزمون  های پژوهش با توجه به اینکه سطح معنی نشان داده شده است. در مدل

باشد. با توجه به اینکه برای آزمون  ژوهش مناسب میهای پ شود که روش ترکیبی برای برآورد مدل باشد، نتیجه می می
 باشد. باشد اثرات ثابت برای برآورد مدل مناسب می می 11/1داری کمتر از  هاسمن سطح معنی 

 هاسمن و یمرل F آزمون (:4جدول )
 نتیجه آزمون سطح معنی داری Fآماره  مدل آزمون

 لیمر Fآزمون 
 رگرسیون پانلی 1111/1 8191/29 8مدل 

 رگرسیون پانلی 1111/1 8111/29 2مدل 

 آزمون
 هاسمن 

 1918/1 1899/8 8مدل 
با اثرات  یپانل ونیرگرس

 ثابت

 1918/1 9989/88 2مدل 
با اثرات  یپانل ونیرگرس

 ثابت

 

 پژوهش هایفرضیه آزمون بررسی

 اول مدل برآورد
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داری کل رگرسیون(  د رابطه خطی )آزمون معنیداری آن مربوط به آزمون قطعیت وجو و سطح معنی F آماره 1در جدول 
 11/1کمتر از  8داری این آزمون برای مدل  باشد. با توجه به اینکه سطح معنی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می

داری  ، رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. سطح معنی8توان گفت که در مدل  باشد می می
 2بیشتر از  tو آماره  11/1باشد. چون سطح خطا کمتر از  می 892881/9برابر  tو مقدار آماره  1111/1برابر ضریب 

. وجود دارد یرابطه معنادار یبده نهیو هز رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک نیبشود که  باشد نتیجه می می
می باشد. چون مقدار ضریب مثبت  118892/1ر ( برابBGENDERهمچنین  مقدار ضریب متغیر  متنوع سازی تجاری )

مستقیم و رابطه  یبده نهیو هز رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک نیبشود که  باشد پس نتیجه گیری می می
نیز افزایش  یبده نهیهز، رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک. به عبارتی می توان گفت با افزایش وجود دارد یمعنادار

 رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک نیب فوق یعنی هیفرضابراین با توجه  مطالب گفته شده نتیجه می شود یابد. بن می
 مورد تایید قرار می گیرد.درصد  81با اطمینان  وجود دارد یرابطه معنادار یبده نهیو هز
 د دارد.وجو یرابطه معنادار یبده نهیو هز رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک نی: ب8 هیفرض

 (: نتایج آزمون مدل اول5جدول )
Cdebtit  =β0  +β1 B_Genderit + β2 Growthit  +β3 SIZEit + β4 ROAit + εit 

 روش رگرسیون پانلی با اثرات ثابت

CDEBT  متغیر وابسته 

 متغیر های مستقل ضریب  tآماره سطح معنی داری سطح خطا

181219/1 1111/1 218111/1- 191191/1- C 

111298/1 1111/1 892881/9 118892/1 BGENDER 

111888/1 1828/1 982191/2- 112218/1- GROW 

112119/1 1111/1 998818/1 188118/1 SIZE 

111182/1 1192/1 119189/8- 118211/1- ROA 

 Fآماره  11/22

 سطح معنی داری 1111/1

 آماره دوربین واتسون 91/8

 ضریب  تعیین 98/1

 تعیین تعدیل شده ضریب 91/1

 

 دوم مدل برآورد
و سطح معنی داری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی )آزمون معنی داری کل رگرسیون(   Fآماره 1در جدول 

جنسیتی  مدیرعامل*ترکیب داری ضریب متغیر تعاملی )نفوذ بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می باشد. سطح معنی
و مقدار ضریب برابر  811912/2برابر  tو مقدار آماره  1919/1برابر  BGENDER*DUALدر هیئت مدیره( 

رابطه  رعاملینفوذ مدشود که  باشد نتیجه می می 2بیشتر از  tو آماره  11/1باشد. چون سطح خطا کمتر از  می 111899/1
با توجه مطالب گفته شده  نیبنابرا. دینما یم لیشرکت را تعد یبده نهیو هز رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک نیب

شرکت  یبده نهیو هز رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک نیرابطه ب رعاملینفوذ مد یعنیفوق  هیشود فرض یم جهینت
 .شود درصد تایید می 81با اطمینان  .دینما یم لیرا تعد
 .دینما یم لیشرکت را تعد یبده نهیزو ه رهیمد ئتیه یدر اعضا یتیجنس بیترک نیرابطه ب رعاملینفوذ مد :2 هیفرض
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 (: نتایج آزمون مدل دوم6جدول )

Cdebtit  =β0 + β1 B_Genderit + β2 DUALit + β3 )B_Genderit × DUALit) + β4 Growthit  +β5 SIZEit  +  β6 ROAit  + εit 

 روش رگرسیون پانلی

CDBET  متغیر وابسته 

 تغیر های مستقلم ضریب  tآماره سطح معنی داری سطح خطا

189891/1 1111/1 111189/1- 119881/1- C 

111998/1 1199/1 119892/8 111188/1 BGENDER 

111919/1 8181/1 829188/1- 1188/9- DUAL 

111999/1 1919/1 811912/2 111899/1 BGENDER*DUAL 

111911/1 1211/1 998911/2- 112192/1 GROW 

112922/1 1111/1 819881/1 189189/1 SIZE 

111118/1 8919/1 181281/8- 111818/1 ROA 

 Fآماره  91/22

 سطح معنی داری 1111/1

 آماره دوربین واتسون 99/8

 ضریب  تعیین 99/1

 ضریب تعیین تعدیل شده 99/1

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

 دولت درآمدهای هزینه، و درآمد. کنند می استفاده مؤلفه دو از سیاسی و اقتصادی ساختار تعیین برای ها دولت و ها حکومت
 اقتصادی ساختارهای تعیین از که دولتی مخارج همان دولت های هزینه و شود می شناخته نیز عوارض و مالیات قبیل از

 بر تواند می شود می تعیین کشور یک اقتصادی مبانی و فرهنگ نوع اساس بر مالی های سیاست. شود می استفاده است
 ها سیاست این طبق همچنین. باشد گذارد تأثیر نیز مختلف صنایع کیفی و کمی سطح و شهروندان ی همه تقاضای

 و ها برنامه این تمامی. قرارداد ارزیابی مورد را اقتصادی واحدهای و جامعه بر درآمدی منابع تخصیص معیار تواند می
 نیز قیمت ثبات با اقتصاد یک ایجاد و تصادیاق واحدهای رشد کامل، زایی اشتغال ایجاد برای شده ذکر های مشی خط
 مؤثر نرخ در دادن کاهش و دولت های هزینه روند در افزایش با که هستند معتقد اقتصاد علم دانشمندان اکثر. باشد می

 این زا باید اقتصادی رکود مانند بازار مختلف های شرایط در البته. داد افزایش را جامعه کل تقاضای میزان تواند می دولتی
 تا کنند کنترل را آن بر مؤثر عامل و تورم روند کنند سعی ها دولت باید بازار رونق شرایط در ولی کرد استفاده سیاست

 بر اقتصادی واحدهای مدیران. بپردازند خود معادالت به عادی شرایط در بتوانند گذاران سرمایه و اقتصادی واحدهای
 خود نیاز مورد منابع تأمین در تا کنند می تعیین را خود اهداف همواره ولتد هیئت طرف از شده گرفته تصمیمات اساس

 منافع باید پیشرفت و رشد برای تجاری واحدهای که است ای گونه به اقتصادی شرایط امروزه. نکنند برخورد مشکل به
 انسانی نیروهای و مدیران سوی از اقتصادی توسعه های مؤلفه از یک هر صورت بدین. دهند افزایش را سهامداران و خود

 با که هستند مواردی جمله از دارند خود کاری شیوه و رفتار نوع در مدیران که خصوصیاتی. گیرد می صورت آنان همراه
 دارد وجود هایی شاخص سری یک خصوصیات این از غیر اما. دارد سروکار مذکور واحد ناخالص درآمد و ها گذاری سرمایه

 .کند می مجزا انسانی نیروهای سایر از را مدیران که
 مدیره هیئت اعضای در جنسیتی ترکیب بین که است این بیانگر حاضر پژوهش اول فرعی فرضیه پذیرش به توجه با -8
 اعضای در جنسیتی ترکیب افزایش با گفت توان می عبارتی به. دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه بدهی هزینه و
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 نمودن حداکثر دارند، عهده بر ها شرکت مالی مدیران که ای وظیفه ترین مهم. یابد می افزایش زنی بدهی هزینه مدیره، هیئت
 اهمیت از ها شرکت مالی ساختار و وضعیت بر اثرگذار عوامل و مالی مسائل مختلف ابعاد شناخت. است سهامداران ثروت

 منابع دارای که هایی شرکت به نسبت شود می ادپیشنه سهامداران و گذاران سرمایه به بنابراین. است برخوردار بسزائی
 .نمایند کنترل بتوانند و یابد کاهش بدهی هزینه طریق این از تا نمایند گذاری سرمایه دارند تری بهینه و بهتر مالی تأمین

 تیجنسی ترکیب بین رابطه مدیرعامل نفوذ که است این گر بیان حاضر پژوهش دوم فرعی فرضیه پذیرش به توجه با -2
 تضاد و مالی وضعیت فشار دهنده نشان بدهی هزینه. نماید می تعدیل را شرکت بدهی هزینه و مدیره هیئت اعضای در

 مدیران که هنگامی. است گذاران سرمایه مختلف های گروه بین یا اعتباردهندگان و گذاران سرمایه و مدیران بین نمایندگی
 ارزیابی را شرکت ریسک منحنی اعتباردهندگان هستند، مؤسسات و ها تشرک در گذاری سرمایه برای تصمیم مشغول مالی
 پیشنهاد سهامداران به بنابراین. ردهد قرا تاثیر مورد را بدهی هزینه تواند می مدیرعامل نفوذپذیری حالت این در کنند می
 متحمل بدهی از ها شرکت ادهاستف صورت در تا دهند قرار مدنظر را ها شرکت مالی توان گذاری سرمایه هنگام که شود می

 .نشوند بیشتر های هزینه
 

 های آتیپیشنهاد به محققان برای پژوهش
 .اطالعاتی محتوای و مدیریت سود ریسک بینی پیش مانند متغیرها سایر با بدهی هزینه بین رابطه بررسی -8
 .نهایی مالکیت بر کیدتأ با مدیره هیئت در جنسیتی ترکیب و اقتصادی افزوده ارزش بین رابطه بررسی -2
 .شرکت پذیری ریسک و بدهی هزینه بین رابطه بر متقلبانه مالی گزارشگری تأثیر بررسی -9

 

 منابع
 بر کیفیت حسابرسی و شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی ،(8981) ،محمدرضا ،شجاعی ،پور، محمد کاشانی ،احمدپور، احمد 

 .19-21، صص 9های حسابداری و حسابرسی، شماره  بررسی، بدهی )استقراض( طریق از تأمین مالی هزینه
 هزینه بدهی  و داخلی کنترل ضعف بین رابطه بر حسابرسی کیفیت تأثیر (. بررسی8989) ،نیا، سیدحسن افضل

، 82شماره  ،2دوره  انداز حسابداری و مدیریت، فصلنامه چشم، تهران بهادار اوراق بورس در شده فتهپذیر های شرکت
 .19-92صص 

 عامل بر رقابت بازار محصول و ارزش  ریتأثیر قدرت مد یبررس ،(8989) ،سوسن ،عبدی ،خیرالهی، فرشید ،ایوانی، فرزاد
 .یغرب، گروه حسابدار ریکب یموسسه آموزش عالارشد،  نامه کارشناسی ، پایانشرکت

 ی، مطالعات اطالعات حسابدار یافشا تیفیبر ک رعاملیتأثیر نفوذ مد یبررس ،(8989) ،پورحیدری، امید، فروغی، عارف
 .18-91، صص 1تجربی حسابداری، شماره 

 شده پذیرفته های در شرکت یبده نهیبر هز یشرکت یساز متنوع یتأثیر استراتژ ،(8989) ،مقامی، فهیمه ،ها، زهرهحاجی 
 .821-818، صص 11 ، دانش حسابرسی، شمارهدر بورس اوراق بهادار تهران

 های  ، مجله پیشرفتمدیره و نقدشوندگی سهام تنوع جنسیتی هیئت ،(8981) ،گرایلی، مهدی صفری ،پور، داود حسن
 .92-88، صص 9حسابداری، شماره 

 با  یبده نهیو هز یحسابدار تیفیک نیرابطه ب یبررس ،(8988)، مجید ،دهقان ،زاده، رضا خلیل، خاندوزی، بزرگمهر
ارشد،  نامه کارشناسی ، پایانشده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیهای پذ در شرکت ینهاد تیگر مالک نقش تعدیل

 .تیریگروه مد ،یجرجان میحک یموسسه آموزش عال
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