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 بررسی رابطه بیه جنسیت مدیران و سنگرگیری مدیریتی
   

 4فائسه باقری دادوکالئی ؛ 3اکرم غىچه؛ 2سعیذ پاکذالن؛ 1محمود الری دشت بیاض

 چکیذه

دس رههت ؽی کهه سا بشای رزب هذیشاو خىب بشای سفتاس به سو «عًگشگیشی» ها هقشسات ؽشکت
دس هىسد ایى هقشسات ؽهشکتی هتناد دو دیذگاه کًًذ.  اتخار هی ،داساو اعت بلًذهذت عهامهًافِ 

 هکايیغهن اينهةاىی بهشایاکمیهت ؽهشکتی، ورىد داسد. یک دیذگاه ایى اعهت کهه هقهشسات ص
اعهتذل  هتقابهل کًذ.  تنْیف هی سا و دس يتیزه تخةیت هذیشیتاعت صزف هذیشیت  )تغهیل(

ها هقشسات يَاستی عًگشگیشی سا بشای رزب و صفٌ ههذیشاو خهىب اتخهار  اعت که ؽشکت ایى
بشسعهی رًغهیت ههذیشاو بهش عهًگشگیشی ههذیشیت اعهت.  ،هذف افلی ایى پژوهؼ .کًًذ هی

ىايذ به ًّىاو قذست ههذیشیتی بهشای عهلا هاتکیهت ت هیاعت که  ای هعًگشگیشی هذیشیتی پذیذ
بهشای  دس بهىسط اوسا  بههاداسپزیشفتهه ؽهذه ؽهشکت  101 بذیى هًَىس تْهذادحشوت دسک ؽىد. 

ها اص تضلیل سگشعیىو چًذگايه اعتفاده  ايتخاب گشدیذيذ. بشای آصهىو فشمیه 98تا  92های  عا 
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رًغیت هذیشاو بش عًگشگیشی هذیشیت، ها احهش آو  تأحیشدسایى پژوهؼ بشای تزضیه و تضلیل  .ؽذ
کًین. يتهایذ  ّاهل بشسعی ههی و دوگايگی يقؼ هذیش سا بش سوی هاتکیت هذیشیتی، پاداػ هذیشاو

پژوهؼ يؾاو داد بیى رًغیت هذیشّاهل و هاتکیت هذیشیتی سابيه هْکهىط هًْهاداسی ورهىد 
هذیشه  هیئتتىايذ پاداػ  ایى اعت که رًغیت هذیشّاهل يمی گىیایيتایذ  ،داسد. اص عىی دیگش

ی داس هًْاگايگی يقؼ هذیش ّاهل سابيه قشاسدهذ. همچًیى رًغیت هذیشّاهل با دو تأحیشسا تضت 
 داسد.
 .: عًگشگیشی هذیشاو، رًغیت هذیشاو، هاتکیت هذیشیتیکلیذیگانواژه
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 مقذمه

گیشی، دس ههشوس صههاو و بها تخةیهت رایگهاه ههذیشاو  کًتش  ؽشایو و استقای عيش قذست تقمین
 عهًگشگیشیت دیگهش، گىیًذ. به ّةهاس «هذیشیتی عًگشگیشی»به آو  ؽىد که افيالصا   هی صادث

بهه ایهى داسد تها اؽهاسه بشای تضت اختیاس دسآوسدو و کًتش  اهىس  تالػ هذیشاو هیضاوبه ، هذیشیتی
 (.31=;و همکاساو،  وتیاو) خىاهًذ، تغییش دهًذ هی ىىس که سا آواوماُ  وعیله

هًهافِ  داساو، هذیشاو وقتی به صذی داسای قذست و کًتش  باؽًذ که بتىايًذ به رای هًهافِ عههام
تشيذ. افضایؼ حةات هذیشیت به هًْای افضایؼ اختیاسات و قذست  ؽخقی خىد سا ديةا  کًًذ، باحةات

داستش ؽذو هذیشهمکى اعت اههذاف ههذیشیتی سا بهه عهمت  هذیشاو دس بًگاه اقتقادی اعت. سیؾه
ی سا های يمایًهذگ تىايذ هضیًهه صذاکخش کشدو هًافِ ؽخقی وی عى  دهذ. بًابشایى، عًگشگیشی هی

 بشای هذیشاو(. 2020، 1افضایؼ و اصتما  بشکًاسی هذیشاو ياکاسآهذ سا کاهؼ دهذ )آ.داه و همکاساو
کًًهذ  ی ؽخقی خىد اعتفاده هیها بشياههی اشگیشی بشای ار تخةیت هىقْیت خىد اص اختیاس تقمین

اؿ کهه های خه گزاسی هىقْیت خىد سا اص ىشیه  عهشهایه ها آو . يذاسيذ و به اسصػ ؽشکت تىرهی
. داساو داسيهذ بشای هًافِ عهام اسصؽی دهًذ که يقؼ با کًًذ و يؾاو هی تخةیت هی ،کمی داسدک سیغ

ها همکى اعت ایى قذست سا به دتیهل  آو آوسيذ.  یه یسو یشیهذیشاو وقتی قذستمًذ باؽًذ، به عًگشگ
دس یهت ، هاتکههذت دس سیاعهت ّاهل و سئهیظ، تقهذی ىهىليی يقؼ دوگايه خىد به ًّىاو هذیش

گیشی بهه تمهام سفتاسههایی کهه . عهًگش، به دعت آوسيذؽشکت گزاس ، یا هىقْیت به ًّىاو بًیاوعهام
 ؽهىد اعهت، هشبهىه هی هًافِ ؽخقیگیشی و صفٌ  ، افضایؼ آصادی تقمینرایگاه ؽغلیهىرا 

 ههؤعغه بهاصاس اسصػ کهه داسديکتهه اؽهاسه  ایى به(. عًگشگیشی 1395 ی،صیًات و خايقاه صادهی تق)
ههذیش،  کهه باؽذ. یًْی صهايی هذیشیت هاتکیت بالی يغةت تأحیشتضت  هْکىط ىىس به تىايذ یه

 خهىد اص اعهت باؽهذ، همکهى داؽهته دعهت دس سا عغههؤه ماص عهها تهىرهی قابل بخؼ کًتش 

                                                      

1.  Dah et al  
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 ػاسص سعهايذو صذاکخش هذف به با دس رهت هًافِ ؽخقی بىده و کاهال   که دهذ يؾاو سفتاسهایی
 بهه هتْله  معهها دسفهذ ًّهىاو به هذیشیتی یا هاتکیت عًگشبًذی ،بًابشایىباؽذ. هغایش  عغهؤه

 . (31=;و همکاساو،  ّةذی) ؽىد هی فتْشی ؽشکت هذیشاو
ها بخقىؿ دس  ؽشکترایگاه هذیشیتی های ايزام ؽذه، اخیشا صنىس صياو دس  ىة  پژوهؼ

هذیشاو صو به  دهًذ کمةىد صنىس هياتْات يؾاو هی .هیئت هذیشه سؽذ چؾمگیشی داؽته اعت

ؽىد که عهاصهاو  ها اعت. تةْیل دسرًغیت عةا هی دتیل يابشابشی رًغیتی دس ساهةشی ؽشکت

دههذ کهه صيهاو اص  اص هًابِ ايغايی خىد يهایت اعهتفاده سا يةهشد. همچًهیى هياتْهات يؾهاو هی

 ؽىد که آو يیض بش های اسصؽمًذی بشخىسداس هغتًذ که به بهةىد ّملکشد ؽشکت هًزش هی ههاست

صو  هذیشاوبشخىسداسی اص (. 1399پىس،  و خذاهی فشوغیاسصػ ؽشکت احش هخةت خىاهذ داؽت )

و  که ؽشکت بشابشی رًغیتی اعت اصیشا بذیى هًْ ؛دهذ هی سا افضایؼ هؾشوّیت خاسری ؽشکت

 ؽىد سا دس يَشگشفتهه اعهت و باصاس هضقى  که دس اسصػ ؽشکت هًْکظ هی دس کاس اهمیت صياو

های صغهابذاسی، ویژگهی تًهىُ رًغهیتی  دس پژوهؼایى، با ورىد . (1395 ،ّةذتیو  عپاعی)

کمتش هىسد تىره قشاس گشفته اعت و بش اعاط هْذودی اص هياتْات، اّنهای هیئهت ههذیشه صو، 

( 2010);و سوسص کهشاث(. 1399يقؼ يَاستی بهتشی بش هذیشیت داسيذ )فشوغی و خذاهی پهىس، 

های بهذوو ههذیشاو صو ّملکهشد  هقایغه با ؽشکت او دسهای با هذیشیت صي يؾاو داديذ که ؽشکت

دهًذ که سهةشی صياو دسصهاو سکىد، يقؾهی  های هتْذدی يؾاو هی ّالوه پژوهؼه بهتشی داسيذ. ب

کًًهذ و  تشی ایزهاد هی کًذ. ههذیشاو صو هضهیو دوعهتايه ههن دسکمک به پایذاسی ؽشکت ایفا هی

، >و تیهى رفهشیکًًهذ ) ام ؽهذه پشداخهت هیصقى  و دعتمضد بشابش بهشای کهاسگشاو تهاصه اعهتخذ

های ارشایی، تْذادی اص تضقیقات سوی صقى  دسیافتی  سغن اهتیاصات يمایؼ صيايه دس هىقْیتبه 

                                                      

1. Ckerath & Rovers  

2. Geoffrey & Liu  
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رًغیتی، گىاه کمتش بىدو دسآهذ صياو هغتًذ. بش اعاط اداسه عشؽماسی ایالت هتضذه، بشای هش 

و کًهذ  عهًت دسیافهت هی 7. :1، یهک صو کًهذ یه افتیبه ًّىاو صقى  دسدلسی که یک هشد 

 (.2020داه و همکاساو، دلس بیؾتش اص صياو دسآهذ داسيذ ) 33:3هشداو دس صقى  عاليه هتىعو 

کهه وقتهی  ابهه ایهى هًْه ؛هًفی باؽذ رایی هذیش هسعذ سابيه بیى ّملکشد هخةت و راب به يَش هی

هههن  هْیهاسیابذ. یک  ش افضایؼ هیرایی هذی هؽشکت دس هىقْیت مْیفی قشاس داسد، اصتما  راب

. اعهت اختیهاسی )اعهتْفا، باصيؾغهتگی( ههذیش خهشودهذیشیت، هیضاو  گیشی حةات ايذاصهبشای 

هذیشه یا باصاس هغتًذ و دس يتیزه بیؾهتش ههىسد  هیئتحةات بیؾتش دس هْشك تًةیه تىعو  هذیشاو بی

ؽهىيذ. دس  خىاعهته هزةهىس هی اگیشيذ. بش ّکظ هذیشاو با حةات، کمتش به خشود ي اخشاد قشاس هی

يتیزه هش چه یک هذیش بیؾتش حةات داؽته باؽذ، کمتش اصتما  داسد که کغی رهایگضیى او ؽهىد. 

های هذیشه هغتقل به اصتما  صیاد پظ اص ّملکشد مْیف عههام،  تئؽىاهذی ورىد داسد که هی

تهشی باؽهًذ، بایهذ  و قهىیکًًذ. بًابشایى، اگش هذیشاو صو يهاٍشا هی ارةاسهذیشّاهل سا  رایی هراب

ههای  تئبها هییی ها دس ؽهشکت، هذیشّاهل يغةت بهه ّملکهشد رابزاییايتَاس داؽته باؽین که 

دس صهاتی کهه صيهاو بها  (.1::> ، 1و فشیهشا آداهض) تش باؽذ هذیشه با تًىُ رًغیتی بیؾتش، صغاط

کغهايی کهه بهه  سعهذ ها يغةت به هشداو هىاره هغتًذ، به يَش هی هىايِ بیؾتشی دس ساط ؽشکت

ها سا به کغا قذست  آو های خافی هغتًذ که  داسای ویژگی ،یابًذ هایی دعت هی چًیى هىقْیت

 (.2019، >و همکاساو یکچىس) کًذ ها قادس هی و کًتش  بش ؽشکت
، دس ایى تضقی  به بشسعی سابيه بیى رًغیت هذیشاو و عهًگشگیشی هزکىسبا تىره به هياتا 

 ؽىد. هذیشیت پشداخته هی

                                                      

1. Adams & Ferreira 

2.  .Kachouri et al 
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 و پیشیىه پژوهش ی وظر ی مباو 

بهه  همچًیى .افتذ داساو اتفا  يمی هذیشیتی اتضاها اص ىشی  صذاکخش کشدو حشوت عهام عًگشگیشی 
اص سوابو پؾت پشده عیاعی و صضبی، حةات هذیشاو سیؾه دس ؽًاخت بهتش باصاس و تغییشات آو  دوس

تىايذ حةات سویهه سا دس ؽهشکت و دس  هی چشا که دس ایى فىست ؛به هًَىس تيةی  با آو ؽشایو داسد
ىة  يَشیه يمایًذگی، هذیشاو گاهی اوقات به (. 1398)وتیاو و همکاساو،  کًذایزاد  سقیةاوبیى 

داساو  بگیشيذ که اص دیذگاه عهام تیتىايًذ تقمیما کًًذ. گاهی هذیشاو هی داساو ّمل يمی يفِ عهام
ی اعت، که اسصػ ؽشکت سا با کاهؼ تمشکض هغتًذ. یکی اص ایى تقمیمات ایزاد اهپشاتىسریًفِ 

دهًذه تهالػ ههذیشاو ارشایهی و ههذیشّاهل بهشای  يؾهاو ودهذ،  بش ّملکشد ّملیاتی کاهؼ هی
هذیشه   تئهی ها اعت. آو افضایؼ داهًه و ايذاصه عاصهاو به هًَىس افضایؼ هىقْیت، قذست، و يفىر 

ایى ؽىد که هذیشّاهل کًتش  سا به دعت  اعت تا هايِ اص  به ًّىاو یک هضافٌ دس يَش گشفته ؽذه
گیشد و بش اقذاهات پیگیشی کًًذه، هايًذ تملک تىریه يؾذه اص يَش اقتقادی تمشکض کًذ، که هذف 

)اعهتاو و  هذیشّاهل اعت حشوتافلی آو افضایؼ قذست، پاداػ، هىقْیت، و همچًیى افضایؼ 
هکايیضم باصداسيذگی تقهاصا هاتکیت هذیشیتی بالتش اص عيىس خاؿ، یک (. 2021، ;اعمیت

رهایی ههذیشیتی سا  هها، راب دهذ. اعتفاده اص ایى هکايیضم هذیشیتی سا استقا هیعًگشگیشی اعت که 
 عاسوکا)ؽىد  اص عًگشگیشی هذیشیتی دس يَش گشفته هی يمىيه دیگشیًّىاو دهذ، که به  کاهؼ هی

 اوقهات ههذیشیتی، گهاهی تههذیشیت، هاتکیه گیهشی رةهه يَشیه به تىره با(. 2010، >و تشیةى

 يةاؽهذ، هؾهکل سمهایتمًذايه ّملکشدؽاو اگش صتی هذیشاو عشکىب صیشا ؛ؽىد هی عاص هؾکل

 و اهکاو و ؽىد هی بیشويی داساو عهام تىعو يَاست فشآیًذ تنْیف بىد. بًابشایى، باّج خىاهذ
 ط يَشیههبشاعها ،اص عىی دیگهش .ؽىد هی فشاهن هذیشاو تىعو صغابذاسی اسقام تْذیل اصتما 

                                                      

1 . Stan & Smith 

2 . Surroca & Trib 
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که هذیشاو داسای يقؼ دوگايه باؽًذ اص اختیاسات بالتشی بشخىسداس  هذیشیت، هًگاهی گیشیعًگش
هًزهش ؽهاو  یها دس رهت دعتیابی بهه اههذاف ؽخقه آو گیشی عًگشخىاهًذ بىد، که به افضایؼ 

هذیشاو صو دس  صنىس اعتذل  ؽذه اعت که(. 1398، خذابًذه تىو  هلقشيی هضمذی)ؽىد  هی
سا بها  فشاوايهیتىايًهذ هضیهت سقهابتی  ها ههی ها هضایای بغیاسی داسد. ؽهشکت هذیشه ؽشکت هیئت

(. کهاهؼ اسصػ ؽهشکت 1399و همکهاساو،  هقهلی) دعهت آوسيهذه پزیشابىدو به عهن صياو ب
بشد. به ّالوه افضایؼ سیغک عیغتماتیک به صنهىس  اصتما  ايتقاب هذیش ارشایی صو سا بال هی

اعهت کهه ايتقهاب  یههی بهش ایهى يَشتأییهذىىس هخةت وابغته اعت. ایهى ی صو به ها هذیشّاهل
هایی با ؽشایو ياهيلىب وابغتگی داسد. بهه ّهالوه، اصتمها   به ؽشکت ی صو ّمىها  ها هذیشّاهل
 هیئت، عابقه هذیش و ايذاصه ّاهل هذیشصو به ىىس هًفی اص ايذاصه ؽشکت، عى  ّاهل هذیشايتقاب 

ههذیشه اهکهاو  هیئهتايذاصه ؽهشکت و ايهذاصه  ،افضایؼ هش دو صهیًه،یى پزیشد. دس ا هی تأحیشهذیشه 
دهههذ. صيههاو رههىاو اصتمهها  بیؾههتشی داسد بههه ًّههىاو  صو سا کههاهؼ هی ّاهل هههذیشاعههتخذام 
هًگاهی  ّاهل هذیشی ؽشکت ايتخاب ؽىيذ تا صياو هغى. به ّالوه اصتما  صو بىدو ها هذیشّاهل

ؽهىد )داه و همکهاساو،  ش افهضایؼ ههی یابهذ، کهن هیهذیشه تىعو هذی هیئتکه صهاو خذهت به 
 ههذیشه و همچًهیى دس هؾهاغل هیئهتدس بغیاسی اص کؾىسها، افضایؼ صنىس صيهاو دس (. 2020

 ىةه اعت. بشای هخا  دس ههىسد کؾهىس يهشو ،  ؽذه تةذیل بضج بشايگیض ای هبال به هغئل عيش

)هقهلی و همکهاساو،  اعهت ههذیشه ارةهاسی هیئتقىايیى عیاعی صنىس صياو دس هیاو اّنای 
 ههذیشاو %3 کهه اعهت سعیذه تقىیا به قايىيی يشو  همايًذ دس ايگلغتاو همچًیى(. 1399

و  اسوپهایی پیؾهشفته کؾهىسهای دس قهىايیى چًهیى باؽهذ. ومهِ ؽذه تؾکیل صياو ها، اص ؽشکت
 اص يیمهی اسگیشیک بهه و صياو بش اهىس صغاعیت ورىد يیض و هىمىُ اهمیت بش دلتت آهشیکایی

 اعهت خهذهاتی و تىتیهذی َّهین های ؽشکت و ها عاصهاو هذیشیتی دس هًافا دس راهْه قؾش
کًهذ  قهادس افشاد سا همه راهْه، بایذ هش یافتگی هتىعْ(. 1398و همکاساو،  ىةاىةایی  هزذصاده)

 بهةههىد و هیههاو، افههضایؼ ایهى دهًهذ. دس افهضایؼ همکى بیؾتشیى صذ سا، تا های خىد تىايایی
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 بهش تها کًهذ ههی ایزهاد ايگیضه بايىاو دیگش عى، بشای اص یک هذیشیتی عهيش دس صيهاو هؾهاسکت

 باوسهههای و ها بشداؽههت کهالو عيش دیگش، بش عىی اص و بیفضایًذ هایؾاو تالػ و ها کىؽهؼ

 ؽهذه ايزام صهیًه ایى دس تاکًىو که صیادی های تالػ سغن بههخةت بگزاسد.  تأحیش،  راهْه یهک

 هههش سعهًذ. بهه هی يَش به ياّادليه ها عاصهاو اص بغیاسی دس ،استقها های عیغهتن صهًى ؛اعت

 خقهىؿ به و دهًذ هی تؾکیل سا ها عاصهاو ايغهايی هًهابِ اص يیمهی صهذود دس بهايىاو صها 

دوتتهی،  های عهاصهاو دس اؽهتغا  و تضقههیل اداههه بهه بايىاو بیؾتش تمایل به تىره با ایشاو دس
 .اعهت افهضایؼ بهه سو ها عاصهاو دس بهايىاو و فْاتیت صنىس اصتما 

های اسصؽمًذی هغتًذ که بشای هقابله با  دهذ که صياو داسای ههاست يؾاو هی هياتْات قةلی 
ها ؽاهل صل تْاسك، تيةی  با تغییش، ایزاد کهاس  های ياپایذاس صیاتی هغتًذ. ایى ههاست هضیو

و ايگیضه بخؾهیذو بهه دیگهشاو، کهاهؼ اعهتشط دس هیهاو های فشد  با کیفیت بال، تىعْه قابلیت
 هًگهام کهاسی تْههذ(. 2019ؽىد )کچىسی و همکهاساو،  ها هی آو وسی  صیشدعتاو و بهةىد بهشه

 کهاس هضهیو دس سقابت اصغى، صظ يضى به اهىس پیؾةشد فشاواو رهت هغئىتیت، ايگیضه یاشار

 ههای ویژگی دیگهش و يَاست های یتهکم دس بیؾتش ، صنىس(هشد هذیشاو) خىد همتایاو به يغةت

 ههذیشه هیئهت دس ههاتی های گیشی تقهمین دس عهضاییه به احهشات، صو ههذیش کاسی و ؽخقیتی

 سمهایتمًذی ؽهشکت، افهضایؼ شدی ّملکهاستقا هىرا همچًیى و داسد ها واعاصه و ها ؽشکت

ابيهه (. دس خقىؿ ایهذه س1399، هختاسی) ؽذ خىاهذ ؽشکت باصدهی سفتى بال و داساو عهام
دههذ کهه صنهىس  يؾهاو هی ( 2017 ) 1کةه هذیشه و عًگشگیشی هذیشاو،  هیئتبیى دسفذ صياو دس 

دهذ. دس صهاتی کهه صيهاو بها هىايهِ بیؾهتشی دس ساط  هذیشاو صو پاداػ هذیشّاهل سا افضایؼ هی
هایی دعت  سعذ کغايی که به چًیى هىقْیت ها يغةت به هشداو هىاره هغتًذ، به يَش هی ؽشکت

ها قهادس  ها سا به کغا قذست و کًتش  بش ؽشکت آو های خافی هغتًذ که  داسای ویژگی ،بًذیا هی

                                                      

1  .  Kebbe 
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های با هذیشاو اسؽهذ  که ؽشکت یابًذ ( به ایى يتیزه دعت هی 2016) 1و همکاساو فاعیىکًذ.  هی
 صو يشط بقا بالتش و عىد پایذاستشی داسيذ.

عًگیشگیشی هذیشیت ورىد داسد. داه و  دس استةاه با رًغیت هذیشاو وی پیؾیًه پژوهؼ هتًىّ
های  دهًذ. یافته هىسد آصهىو قشاس هی 2014تا  1999ؽشکت سا دس باصه  1500( 2020همکاساو )

ها صاکی اص ایى اعت که بهه صغهاب آوسدو کهاسایی، اسصػ ؽهشکت، عهى ههذیشّاهل، عهى  آو 
ههذ. اص عهىی دیگهش، د هذیشه اصتما  ايتقهاب ههذیشاو صو سا کهاهؼ هیهیئت ؽشکت، و ايذاصه 

دس استةهاه  ههذیشههیئهت هىيج و اعتقال   با دسفذ هذیشاو هىيج، هغتقیما   ّاهل هذیشايتقاب 
ی ها ههذیشّاهل( عهًگشگیشی. دس ایى هقاته ایى يتیزه گشفته ؽذه اعت کهه عهيش حةهات )اعت

آوسد کهه  ها اهًیت ؽغلی بالتش، عيش کًتش  بالتش و ههضد بیؾهتش بهه اسهغهاو ههی آو هىيج بشای 
کًهذ. ههاسپش و  سیغک پزیشفتى ايتقاب دس یک ؽشکت با سیغک بال و کمی بهاصده سا رةهشاو هی

 2014تا  2001(، تأحیشات عقىه قیمت عهام بش قذست هذیشّاهل سا اص عا  2020) >همکاساو
ها به ایى يتیزه سعیذيذ که دس هضیيی با کًتهش  کهن، بْهذ اص کهاهؼ قیمهت  آو بشسعی کشديذ. 

هها يؾهاو  آو کًهذ.  اعهت و قذستؾهاو کهاهؼ پیهذا هی ها هذیشّاهلتمام عشصيؼ هتىره  عهام،
گیهشد.  صو بْذ اص کاسایی مْیف دس باصاس بیؾتش تضت تأحیش قشاس هی ّاهل هذیشدهًذ که قذست  هی

( دسیافت که دسيَشیه يمایًذگی يقؼ هذیشاو هغتقل به ًّىاو ياٍشاو بهتش بش سفتاس 2018) 3ا  داه
ؽهىد. تىايهایی تشکیها  هایی که هذیشّاهل قذستمًذی داسيذ؛ بیؾتش يمایاو هی دس ؽشکت هذیشیت

دس  ّاهل ههذیشکًهذ؛ اهها سیغهک عهىت اعهتفاده  سا تغهیل هی ّاهل هذیشکشدو دو قذست، حةات 
ايگیهضد. اخگهش و  هایی که اعتقال  هیئت هذیشه بیؾتشی داسيذ، يگشايهی کمتهشی سا بهش هی ؽشکت

به بشسعی سابيه بیى ّملکشد و گشدػ هذیشّاهل ؽشکت با يقؼ تْهذیلی  (،1397صاهذدوعت )

                                                      

1   . Faccio et al 

2.  Harper et al 

3 .  Al Dah 
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ها يؾاو داد ّملکشد ؽشکت وگشدػ هذیشّاهل سابيهه  آو يفىر هذیشّاهل پشداختًذ. يتایذ تضقی  
هًفی وهًْاداسی با هن داسيذ. همچًیى يتایذ گىیای ایى بىد کهه يفهىر ههذیشّاهل بشسابيهه بهیى 

، استةهاه (1396) اکةهشی و همکهاساوهل تأحیش هًْاداسی يذاسد. ّملکشد ؽشکت و گشدػ هذیشّا
گزاسی و ّملکهشد  های عشهایه گش دسفذ هذیشاو غیشهىٍف بش سابيه بیى فشفت يقؼ تْذیل بیى
گش هذیشاو غیشهىٍف بش سابيهه  يقؼ تْذیلی هذف اص ایى پژوهؼ بشسعکشديذ. ی سا بشسعی هات

ؽذه دس بهىسط اوسا  بههاداس  های پزیشفته ؽشکتی گزاسی و ّملکشد هات های عشهایه بیى فشفت
سابيهه بهیى  اص آو اعهت کهه دسفهذ ههذیشاو غیشهىٍهف دسی تهشاو اعت. يتایذ پهژوهؼ صهاک

دههذ  يؾاو ههي ها کًذ. یافته گشی ایفا هي يقؼ تْذیلی گزاسی و ّملکشد هات ی عشهایهها فشفت
سا کهاهؼ ی ی يمایًهذگها و هضیًهی که هذیشاو غیش هىٍف با يَاست بیؾتش، ّذم تقاسو اىالّات

های ههىسد  سا دس ؽهشکتی گزاسی بهش ّملکهشد ههات های عشهایه ایى ىشی  تأحیش فشفت داده و اص
 .هياتْه افضایؼ خىاهذ یافت

 های پژوهش فرضیه

تش صياو دس هقایغه  یت یک ؽشکت با کاسایی مْیف با عيش دسآهذ پاییىهذیشپزیشفتى هغئىتیت 
که صياو صامشيذ خىد سا دس  های بیؾتشی سا غیش اص ایى داسد تا تىریه ا بش آو هیبا همتایاو هشد، ها س

های صیش  هْشك خيش قشاس دهًذ تا به ساط علغله هشاتا بشعًذ بشسعی کًین. دس يتیزه ها فشمیه
 سا داسین: 

 داسی ورىد داسد. اگیشی هذیشیتی سابيه هًْ ّاهل با رةهه فشمیه افلی تضقی : بیى رًغیت هذیش

 ی ورىد داسد. هًْاداسّاهل با هاتکیت هذیشیتی سابيه  فشمیه فشّی او : بیى رًغیت هذیش

 ی ورىد داسد. هًْاداسّاهل با پاداػ هیئت هذیشه سابيه  فشمیه فشّی دوم: بیى رًغیت هذیش
ی ورهىد هًْهاداسّاهل سابيهه  ّاهل با دوگايگی يقؼ هذیش فشمیه فشّی عىم: بیى رًغیت هذیش

 داسد.
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 پژوهشی شىاسروش

بًذی بش بًذی پژوهؼ بش هةًای هذف اص يىُ کاسبشدی، اص تضاً ىةقهایى پژوهؼ اص تضاً ىةقه
باؽهذ. های تىفیفی، اص يىُ همةغتگی هیصغا سوػ، اص يىُ تىفیفی و اص هیاو ايىاُ پژوهؼ

 های سویهذادهای گزؽهته( اعهت. بهه هًَهىسسویذادی )اعتفاده اص دادهسویکشد پژوهؼ يیض پظ
ها، اص سوػ تضلیل همةغتگی و سوػ سگشعیىو چًهذ هتغیهشه اعهتفاده ؽهذه ايزام آصهىو فشمیه

های پزیشفته ؽذه دس بىسط اوسا  بههاداس  تمام ؽشکت ،دس ایى پژوهؼ اعت. راهْه هىسد آصهىو
. بهه ؽهىد ؽهاهل هیها دس دعتشط اعت که اىالّات آوسا  1398تا  1392های  تهشاو ىی عا 
 قشاس گشفت. ی ؽشکت ايتخاب و هىسد بشسع 101ها تْذاد شمیههًَىس آصهىو ف

ّاهل بشعًگشگیشی  رًغیت هذیش تأحیشدس تزضیه و تضلیل عًگشگیشی هذیشیت: سوػ هضاعةه 
 هذیشیت، ها احش آو سا بش سوی هاتکیت هذیشیتی، پشداخت پاداػ هذیشاو و دوگهايگی ههذیشّاهل

 کًین. بشسعی هی
 ذاد کل عهام هتْل  به هیئت هذیشه به تْذاد کل عهام هاتکیت هذیشیتی: يغةت تْ

ای اص قشاسدادهاعهت. یکهی اص  : بش اعهاط تئهىسی يمایًهذگی، عهاصهاو هزمىّههاوهذیشپاداػ 
تشیى ایى قشاسدادها، قشاسداد یا ىشس پاداػ بهیى عههاهذاساو ّمهذه و ههذیشاو ؽهشکت اعهت  ههن

 (.1383)يماصی و عیشايی، 
شبىه به پهاداػ پشداختهی بهه هیئهت ههذیشه، اص گهشدػ صغهاب بشای اعتخشاد اىالّات ه

های ّمهىهی و اداسی تقهمیمات  های تىمیضی قغمت هضیًه عىد)صیاو( ايةاؽته، اص یادداؽت
هزمِ ّمىهی ّادی عاتیايه فاصةاو عهام و خالفه تقمیمات هزمِ ّمىهی ّادی اعهتفاده 

 ،کًًذ و ايىاُ پاداػ ًّىاو پاداػ اّالم هیها تًها یک سقن سا به  که ؽشکت ؽىد. با تىره به ایى هی
 ؽىد هی  کًًذ، هماو سقن به ًّىاو پاداػ کل دس يَش گشفته اص رمله پاداػ غیش يقذی سا افؾا يمی

 (.1392اهشهی،  و ّلن رهايؾاد)
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ههای عههام  دس هىسد رةشاو خغاست هذیش، ایى هةله  ؽهاهل صقهى ، پهاداػ، اسصػ کمک
تگهاسیتن ىةیْهی ها اعهت.  هذت و عایش پاداػ ای هؾى  بلًذه هضذود، کمک هضیًه، پشداخت

ی ّمهىهی و اداسی( و ها ه)دس هضیً های تىمیضی پاداػ هیئت هذیشه گضاسػ ؽذه دس یادداؽت
  رلغات هزمِ. فىست

و  1دوگايگی يقؼ هذیشّاهل: اگش هذیشّاهل، سییظ یا يایا سییظ هیئت هذیشه باؽذ هقذاس 
 اعت.  0فىست  دس غیش ایى

و اگهش  1ّاهل صو باؽذ، هقهذاس  ػ هضاعةه رًغیت هذیشاو: هتغیش عاختگی که اگش هذیشسو
 گیشد.  هی 0هشد باؽذ، هقذاس 

 روش محاسبه متغیرهای کىترلی

ROAt-1 يغةت دسآهذ خاتـ قةل اص اقالم غیشهتشقةه ّملیات هتىقهف ؽهذه دوسه قةهل بهه کهل :
 ؛ها داسایی

FS: ه قةل؛های دوس تگاسین ىةیْی کل داسایی 
CAPEX t-1هخاسد عشهایه دسدوسه قةل؛ : 

Liquidityها دوسه قةل؛ های راسی به کل داسایی : يغةت خاتـ داسایی 
Leverageها دسدوسه قةل؛ های بلًذ هذت به کل داسایی : يغةت بذهی 

PPE t-1حابت دوسه قةل؛  : داسایی 
 هیئهتشه ؽشکت بهه ايهذاصه هذی هیئتدسفذ هذیشاو هغتقل: يغةت تْذاد کل هذیشاو هغتقل دس 

 ؛هذیشه
Tobin’s Qهای ؽشکت. : يغةت اسصػ باصاس عهام به داسایی 
و بشسعهی سابيهه بهیى ایهى ویژگهی و عهًگشگیشی  اعت رًغیتتمشکض بش  پژوهؼ ىیهذف ا

ّاهل و  رکش اعت دس ایى پژوهؼ اص هاتکیت هذیشیتی، دوگايگی يقؼ هذیش قابلهذیشیت اعت. 



04  های نوین فصلنامه علمی ـ تخصصی حسابداری و فناوری 

 تهأحیشهای عًگشگیشی هذیشیت اعتفاده ؽذه و به ىهىس رذاگايهه  ؽاخـ پاداػ هذیشاو به ًّىاو
 ؽىد. فشمیه عًزیذه هی 3های فى  دس قاتا  رًغیت هذیشاو بشهش یک اص ؽاخـ

 ؽىد:  تضقی  اص هذ  صیش اعتفاده هی بشای آصهىو فشمیه فشّی او 

  B. OWN i,t = β0 + β 1 Gender Dummy i,t + β 2 ROA i,t + β 3 Q. Tobin i,t + β 4 FS i,t + 

β 5 CAPEX i,t + β 6 Liquidityi,t + β 7 Persentage Independent i,t + β 8 PPEi,t + η i,t  

 (1هذل )

 ؽىد:  تضقی  اص هذ  صیش اعتفاده هی بشای آصهىو فشمیه فشّی دوم

Compensation i,t = β0 + β 1 Gender Dummy i,t + β 2 ROA i,t + β 3 Q. Tobin i,t + β 4 FS 

i,t + β 5 CAPEX i,t + β 6 Liquidityi,t + β 7 Persentage Independent i,t + β 8 PPEi,t + η i,t  

 (2هذل )

 ضَد:  تحقیق اس هذل سیز استفبدُ هی ثزای آسهَى فزضیِ فزعی سَم

CEO DUAL i,t = β0 + β 1 Gender Dummy i,t + β 2 ROA i,t + β 3 Q. Tobin i,t + β 4 FSi,t 

+ β 5 CAPEX i,t + β 6 Liquidity i,t + β 7 Persentage Independent i,t + β 8 PPE i,t + η i,t  

 (3هذل )
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 ( وحوه محاسبه متغیرها1جذول )

 ی محاسبه وحوه وماد متغیر وام متغیر ووع متغیر

 ّاهل تگاسیتن ىةیْی پاداػ کل هذیش Compensation پاداػ وابغته

يقؼ  گیدوگاي وابغته

 هذیشّاهل

CEO DAUL 

 

 

اگش هذیشّاهل، سییظ یا يایا سییظ هیئت هذیشه 

 اعت. 0ودسغیش ایًقىست  1باؽذ هقذاس

يغةت تْذاد کل عهام هتْل  به هیئت هذیشه به تْذاد  B. OWN دسفذعهام هذیشیت وابغته

 کل عهام

و اگش  1 هتغیش عاختگی که اگش هذیش صو باؽذ، هقذاس Gender Dummy رًغیت هغتقل

 .هی گیشد 0هشد باؽذ، هقذاس 

يغةت دسآهذ خاتـ قةل اص اقالم غیشهتشقةه ّملیات  ROA ها باصده داسایی کًتشتی

 ها هتىقف ؽذه دوسه قةل به کل داسایی

 های ؽشکت يغةت اسصػ باصاس عهام به داسایی Tobin’s Q کیىتىبیى يغةت کًتشتی

 ها ی دوسه قةل داساییتگاسین ىةیْی کل  FS ايذاصه ؽشکت کًتشتی

 هخاسد عشهایه دسدوسه قةل CAPEX ای هخاسد عشهایه کًتشتی

ها دسدوسه  های بلًذ هذت به کل داسایی يغةت بذهی Leverage اهشم بذهی کًتشتی

 قةل

ها دوسه  های راسی به کل داسایی يغةت خاتـ داسایی Liquidity يقذ ؽىيذگی کًتشتی

 قةل

 Percentage Independent لدسفذ هذیشاو هغتق کًتشتی

 

يغةت تْذاد کل هذیشاو هغتقل دس هیئت هذیشه 

 ؽشکت به ايذاصه هیئت هذیشه

 

 کًتشتی

 

 خاتـ داسایی حابت

PPE دس  های حابت هؾهىد ؽشکت تقغین خاتـ داسایی

 tدس پایاو عا   های ؽشکت بش کل داسایی t پایاو عا 
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 های پژوهش یافته

های آههاسی تىفهیفی و اعهتًةاىی اعهتفاده های گشدآوسی ؽذه اص سوػدهو تضلیل دابه هًَىس تزضیه
های لصم، هايًذ آصهىو سیؾه واصذ ايزام خىاهذ ؽهذ. پهظ اص تأییهذ  ؽذه اعت. همچًیى پیؼ آصهىو

سگشعهیىيی ی ها های پژوهؼ هىسد آصهىو قشاس گشفته و يتایذ دس قاتا هذ ها، فشمیهيتایذ پیؼ آصهىو
-هغهتًذ، آصههىوی ایى پژوهؼ به فىست تابلىیی هاکه داده اتةته با تىره به ایى .ؽىدتخمیى صده هی

بها احهشات حابهت اعهت یها ی کهه ههذ  سگشعهیىي تؾهخیـ ایىی تیمش )چاو( و هاعمى بشا -افی ها
 ( آهذه اعت.2هتغیشها دس رذو  ؽماسه )ی تىفیفی هاگشدد. آهاسهايزام هيی تقادف

 
هايتوصیفيمتغیرهايپژوهشآماره(2جذول)  

 ومادمتغیر تعریفعملیاتی

ذاد
تع

هذ
شا
م

یه ه
اوگ

 می

اوه
 می

کثر
حذا

 

قل
حذا

 

ف
حرا

او
ذار

ستاو
ا

 د

B. OWN  701 72362/28 هاتکیت هذیشیتی  17000/27  00000/50  07000/10  042671/9  

compensation 701 805312/6 پاداػ هیئت هذیشه   830000/6  32000/13  - 55000/0  243968/2  
CEO DUAL 701 072000/0 ّاهل دوگايگی يقؼ هذیش   000000/0  000000/1  000000/0  258695/0  
Gender Dummy 701 244800/0 ّاهل رًغیت هذیش   000000/0  000000/1  000000/0  430313/0  

ROA 701 140480/0 عىدآوسی  110000/0  630000/0  - 11241/0  125126/0  
Q/Tobin 701 029040/2 يغةت کیىتىبیى  670000/1  33000/15  470000/0  228063/1  

FS 701 69318/14 ايذاصه ؽشکت  41000/14  77000/19  53000/10  511148/1  

CAPEX 701 035936/0 هخاسد عشهایه ای  020000/0  420000/0  000000/0  042733/0  

Leverage 701 062144/0  اهشم هاتی  030000/0  490000/0  000000/0  075444/0  
Liquidity 701 659840/0 يقذیًگی  680000/0  980000/0  110000/0  195292/0  

 Percentage اعتقال  هیئت هذیشه
Independent 

701 669168/0  600000/0  000000/1  000000/0  197998/0  
PPE 701 230368/0 های حابت داسایی  190000/0  780000/0  000000/0  166068/0  

 
بها  ( اسائه ؽهذه اعهت.2يمىيه دس رذو  ؽماسه ) های ؽشکت یبشا  یتضق یفیتىف یها آهاسه

 1392 -1398 ههای ىهی عها  ،عا  7ؽشکت دس  101های يمىيه  که تْذاد ؽشکت تىره به ایى
يتایذ آصهىو هايهایی بهه  هىسد اعت. 701های تابلىیی  ، تْذاد هؾاهذات دس دادهايذ بشسعی ؽذه

 :باؽذ ( هي3فىست رذو  )
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 یج آزمون مانایی )آزمون هادری( متغیرهای پژوهش(: نتا3جذول )

 آماره آزمون یدار معنا آزمون نماد متغیر تعریف عملیاتی

 B. OWN 0000/0*** 8934/14  یتیزیهذ تیهبلک

 compensation 0000/0*** 6125/14 زُیهذ ئتیّ پبداش

 CEO DUAL 0000/0*** 68316/9   عبهل زیًقص هذ یدٍگبًگ

 Gender Dummy 0000/0*** 95492/8  هلعب زیهذ تیجٌس

 ROA 0000/0*** 99809/7  یسَدآٍر

 Q/Tobin 0000/0*** 1846/10  يیتَث َیک ًسجت

 FS 0000/0*** 8194/17  ضزکت اًذاسُ

 CAPEX 0000/0*** 3521/10  ایِ یسزهب هخبرج

 Leverage 0000/0*** 7755/13  یهبل اّزم

 Liquidity 0000/0*** 4621/13  یٌگیًقذ

 Percentage Independent   0000/0*** 4108/11    زُیهذ ئتیّ استقالل

 PPE 0000/0*** 0849/13  ثبثت یّب ییدارا

ففش   ایى يتایذ، فشمیه بشاعاط هًْکظ ؽذه اعت. 3 دس رذو  ؽماسه یيتایذ آصهىو هادس
ی ؽهىد و تمهاه و سد ههياىمیًها 05/0 هها دس عهيش آوی بش سیؾه واصذ هتغیشها یا ياهايایی هةتً

تهىاو  اص ورىد سیؾه واصذ هتغیشها، ههيی بذوو يگشاي ،باؽًذ. بًابشایى پژوهؼ هايا هيی هتغیشها
 سا بشآوسد کشد.  یتضق ىیا یاتگى

 یتیشیههذ ی(شیهگ رةهههعهًگشگیشی )بها  ّاهل شیههذ تیسابيه رًغ یبه بشسع  یتضق ىیدس ا
اص ؽهاخـ  یتیشیههذ یشیهگ هضاعةه رةهه یبشا هک ىیا لیرکش اعت به دتقابل . ؽىد یپشداخته ه

 ؛ؽهذه اعهت اعهتفاده ّاهل شیيقهؼ ههذ یو دوگهايگ شهیههذ ئهتیپهاداػ ه ،یتیشیههذ تیهاتک
 اعت:  شیبه فىست ص  یتضق یها هیفشم
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 ورىد داسد.  یداس سابيه هًْا یتیشیهذ یشیبا رةهه گ ّاهل شیهذ تیرًغ ىی: ب  یتضق یافل هیفشم
 ورىد داسد.  یداس هًْاسابيه  یتیشیهذ تیبا هاتک ّاهل شیهذ تیرًغ ىیاو : ب یفشّ هیفشم
 ورىد داسد.  یداس هًْاسابيه  شهیهذ ئتیبا پاداػ ه ّاهل شیهذ تیرًغ ىیدوم: ب یفشّ هیفشم
 یداس هًْهاسابيهه  ّاهل شیيقهؼ ههذ یبها دوگهايگ ّاهل شیهذ تیرًغ ىیعىم: ب یفشّ هیفشم

 .ورىد داسد
 .داسی ورىد داسد ّاهل با هاتکیت هذیشیتی سابيه هًْا بیى رًغیت هذیشفشمیه فشّی او : آصهىو 

قةل اص بشاصػ هذ  سگشعیىيی و آصهىو فشمیه، بایذ بشسعهی گهشدد کهه چهه ههذ  سگشعهیىيی 
ههای تلفیقهی یها  های هذ  داده تْییى اعتفاده اص یکی اص سوػ بشایهًاعا آصهىو فشمیه اعت. 

 ، مهشیا لگشايهژ و)چهاو(تْمین یافته  Fدفی، اص عه آصهىو هذ  احشات حابت یا هذ  احشات تقا
 ؽىد.  هاعمى اعتفاده هی 

کمتهش  05/0)چهاو ( اص  افتههی نیتْمه Fآصههىو  یهًْاداس، 4رذو  ؽماسه  ذیبا تىره به يتا
ؽىد. دس  یه ذهیهذ  احشات حابت بشگض ،یقیتلف یها ههذ  احشات حابت و هذ  داد ىیاعت. تزا اص ب

هذ  احشات حابهت و ههذ   ىیاعت. تزا اص ب بیؾتش 05/0آصهىو هاعمى اص  یداس هًْا ،هشصله بْذ
عهه  ىیگشفت اص به زهیىاو يتت هی ،ىیؽىد. بًابشا یه ذهیبشگضتقادفی هذ  احشات  ،یتقادف شاتاح

 .شدیهىسد اعتفاده قشاس گ یىيیرهت بشاصػ هذ  سگشع یتقادف، هذ  احشات هزکىسهذ  
 

 های تابلویی روش تخمیه مذل داده (: آزمون تعییه4جذول )

آماره  یمعنادار نتیجه

 آزمون

شخیص تهای  آزمون

 روش
ّبی  تبکیذ هذل اثزات ثبثت در هقبثل هذل دادُ

 تلفیقی

 تعوین یبفتِ Fآسهَى  116949/18 0000/0

تبکیذ هذل اثزات تصبدفی در هقبثل هذل اثزات 

 ثبثت

 آسهَى ّبسوي 342175/14 1107/0

اثزات تصبدفی در هقبثل هذل اثزات ثبثت ٍ هذل تبکیذ هذل 

 ی تلفیقیّب دادُ

 ًتیجِ ًْبیی   
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اص  یبىده و صاک F 000/0آهاسه  یهقذاس هًْاداس ،دهذ یيؾاو ه 5هًذسد دس رذو  ؽماسه  ذیيتا
 ىیهیتْ ایهقهذاس مهش ،یی. اص عهىباؽهذ یهه ىویکهل سگشعه یداس هًْهابشاصػ هًاعا ههذ  و 

هغهتقل  یشههایوابغهته تىعهو هتغ شیدسفذ اص هتغ 11صذود  ،یه ّةاستبىده و ب 11/0 ؽذه لیتْذ
 یاته 5/1بهاصه  ىیو قشاس گشفتى آو به 78/1 با هقذاس واتغىو ىیآهاسه دوسب ى،یهمچً ايذ. ؽذه ىییتة
يؾاو  5يتایذ رذو  ؽماسه  .باؽذ یهذ  ه یخياها ىیهشتةه ب یيؾاو اص ّذم خىدهمةغتگ 5/2

Gender Dummyهتغیش )ّاهل  دهذ که رًغیت هذیش هی
 
i,t)  بها ( :/>51:) یهًْهاداسبا عهيش

او   یفشّه هیفشمه شػیپهز ییيها زهیيت باؽذ. هی هًْاداسهاتکیت هذیشیتی داسای سابيه هًفی و 
 .باؽذ یه
 

 (: وتایج آزمون رگوسیون فرضیه فرعی اول5جذول )

 متغیر
Variable 

 ضریب
Coefficient 

 انحراف معیار
Std/Error 

 آماره تی
TStatistic 

 معناداری
Prob 

 Gender Dummy -006808/0 002914/0 -335991/2 *0582/0 ّاهل رًغیت هذیش

 ROA -037833/0 013717/0 -758006/2 **0329/0 عىدآوسی

 Q/Tobin 001274/0 001003/0 270741/1 2509/0 کیى تىبیى يغةت

 FS -005889/0 002676/0 -200776/2 *0700/0 ايذاصه ؽشکت

 CAPEX 019428/0 023647/0 821606/0 4427/0  ای هخاسد عشهایه

 Leverage -107891/0 018209/0 -925080/5 ***0010/0  اهشم هاتی

 Liquidity -017723/0 029684/0 -597066/0 5723/0 يقذیًگی

 Percentage اعتقال  هیئت هذیشه

Independent 

-010362/0 015381/0 -673673/0 5256/0 
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 PPE -023921/0 028850/0 -829152/0 4388/0  های حابت اسایید

 مشیا حابت 

 

 

C 405918/0 030495/0 31117/13 ***0000/0 

 878792/1 )هًْاداسی کل سگشعیىو( Fآهاسه 

 F002099/0هًْاداسی آهاسه 

 123752/0  تْییى مشیا

 111110/0مشیا تْییى تْذیل ؽذه

 788767/1آهاسه دوسبیى واتغىو

 

 افتههی نیتْمه Fآصههىو  یهًْاداس، 6 رذو  ؽماسه ذیبا تىره به يتا آصهىو فشمیه فشّی دوم:
 زههیتهىاو يت یه ،ىیبًابشا. اعت 05/0آصهىو هاعمى کمتش اص  یداس هًْاو  05/0)چاو ( کمتش اص 

 .شدیهىسد اعتفاده قشاس گ یىيیبشاصػ هذ  سگشع بشایگشفت اص هذ  احشات حابت 
 

 های تابلویی زمون تعییه روش تخمیه مذل داده(: آ6جذول )

 های تشخیص روش آزمون آماره آزمون معىاداری وتیجه

 تعوین یبفتِ Fآسهَى  60892/3  0000/0 تلفیقی ّبی هذل دادُ تبکیذ هذل اثزات ثبثت در هقبثل  

 

 آسهَى ّبسوي 399723/20  0156/0 هذل اثزات تصبدفی تبکیذ هذل ثبثت در هقبثل 

 ًتیجِ ًْبیی   ّبی تلفیقی هذل اثزات تصبدفی ٍ هذل دادُ کیذ هذل اثزات ثبثت در هقبثلتب

بىده و صاکی  F 000/0دهذ هقذاس هًْاداسی آهاسه يؾاو هی 7يتایذ هًذسد دس رذو  ؽماسه 
باؽهذ. اص عهىیی، هقهذاس مهشیا تْیهیى ی کل سگشعهیىو ههیهًْاداساص بشاصػ هًاعا هذ  و 

دسفذ اص هتغیش وابغته تىعو هتغیشههای هغهتقل  88ده و به ّةاستی، صذود بى 88/0ؽذه تْذیل
اتهی  5/1و قشاس گشفتى آو بهیى بهاصه  69/1واتغىو با هقذاس همچًیى، آهاسه دوسبیى ايذ.تةییى ؽذه
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يؾاو  7يتایذ رذو  ؽماسه  باؽذ.يؾاو اص ّذم خىدهمةغتگی هشتةه بیى خياهای هذ  هی 5/2
( فاقهذ 4735/0)ی هًْاداس( با عيش Gender Dummyi,t شی)هتغ ّاهل شیهذ تیدهذ که رًغهی

 .باؽذ یه شهیهذ ئتیبا پاداػ ه هًْاداسسابيه 
 يتیزه يهایی سد فشمیه فشّی دوم اعت. 

 
 ( نتایج آزمون رگرسیون فرضیه فرعی دوم7جذول )

ضریب Variable متغیر
Coefficient 

اوحرافمعیار
Std/Error 

آمارهتی
t-Statistic 

معىاداری
Prob 

Gender Dummy 051944/0عاملجىسیتمذیر  067935/0  764604/0  4735/0  

ROA 029843/8 سودآوری  581417/0  81081/13  *** 0000/0   

Q. Tobin  039042/0 کیوتوبیه وسبت  031415/0  242812/1  2603/0  

FS 900692/0 اوذازهشرکت  083109/0  83752/10  *** 0000/0   

CAPEX 279922/0 رمایهایمخارجس  545209/0  513422/0  6260/0  
- Leverage اهرممالی 080699/1  422292/0  - 559129/2  ** 0430/0   

- Liquidity وقذیىگی 082051/0  343491/0  - 238873/0  8192/0  

 Percentage استقاللهیئتمذیره

Independent 

- 109433/0  278079/0  - 393532/0  7075/0  

PPE 195113/0 بتهایثادارایی  283190/0  688983/0  5166/0  

- C ضریبثابت 509165/7  206567/1  - 223579/6  *** 0008/0   

85730/45  )معىیداریکلرگرسیون( Fآماره  

F 000000/0معىاداریآماره  

تعییهضریب  906592/0  

886822/0 ضریبتعییهتعذیلشذه  

695175/1 آمارهدوربیهواتسون  

 افتههی نیتْمه Fآصهىو  یداس هًْا، 1 رذو  ؽماسه ذیبا تىره به يتا: عىم یفشّ  هیمآصهىو فش
 زههیتىاو يت یه ،ىیبًابشا. اعتبیؾتش  05/0آصهىو هاعمى اص  یهًْاداسو  کمتش 05/0)چاو ( اص 

 .شدیهىسد اعتفاده قشاس گ یىيیرهت بشاصػ هذ  سگشعتقادفی گشفت اص هذ  احشات 
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 های تابلویی روش تخمیه مذل داده (: آزمون تعییه8جذول )

های تشخیص  آزمون آماره آزمون معىاداری وتیجه

 روش
های  هذ  داده تاکیذ هذ  احشات حابت دس هقابل

تلفیقی
 تْمین یافته Fآصهىو  038507/2  0000/0

 آصهىو هاعمى 94378/13  1415/0 تاکیذ هذ  احشات تقادفی دس هقابل هذ  احشات حابت

های  احشات تقادفی دس هقابل هذ  احشات حابت و هذ  دادهتاکیذ هذ  
 تلفیقی

 يتیزه يهایی  

بىده و صاکی  F 000/0دهذ هقذاس هًْاداسی آهاسه يؾاو هی 9يتایذ هًذسد دس رذو  ؽماسه 
باؽهذ. اص عهىیی، هقهذاس مهشیا تْیهیى ی کل سگشعهیىو ههیهًْاداساص بشاصػ هًاعا هذ  و 

دسفذ اص هتغیش وابغته تىعو هتغیشههای هغهتقل  25ّةاستی، صذود بىده و به  25/0ؽذه  تْذیل
اتهی  5/1و قشاس گشفتى آو بهیى بهاصه  05/2واتغىو با هقذاس همچًیى، آهاسه دوسبیى ايذ.تةییى ؽذه

يؾاو  9يتایذ رذو  ؽماسه  باؽذ.يؾاو اص ّذم خىدهمةغتگی هشتةه بیى خياهای هذ  هی 5/2
Gender Dummyتغیش ه)ّاهل  رًغیت هذیش دهذ کههی

 
i,t)  داسای ( :/::::) یهًْاداسبا عيش

فشّهی  فشمهیه پزیشػيتیزه يهایی  .باؽذ ّاهل هی با دوگايگی يقؼ هذیش هًْاداسسابيه هًفی و 
 .باؽذهی عىم
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 (: وتایخ آزمون رگوسیون فرضیه فرعی دوم9جذول )

 ضریب Variable متغیر

Coefficient 

 اوحراف معیار

Std/Error 

 آماره تی

t-Statistic 

 معىاداری

Prob 

 Gender عبهل زیهذ تیجٌس

Dummy 

 

-291118/0 

 

017330/0 

 

-79810/16 

 

***0000/0 

 ROA -047649/0 053322/0 -893603/0 4059/0 یسَدآٍر

 Q/Tobin -000382/0 004786/0 -079900/0 9389/0 يیَتَثیک ًسجت

 FS 007195/0 006571/0 095048/1 3155/0 ضزکت اًذاسُ

 CAPEX -018127/0 136669/0 -132634/0 8988/0 ایِ یسزهب هخبرج

 Leverage 117566/0 135920/0 864961/0 4203/0 یهبل اّزم

 Liquidity -101737/0 098349/0 -034451/1 3408/0 یٌگیًقذ

 Persentage زُیهذ ئتیّ استقالل

Independent 

-031436/0 028315/0 -110227/1 3094/0 

 PPE -136672/0 093588/0 -460354/1 1945/0 ثبثت یّب ییدارا

 C 014005/0 130434/0 107369/0 180/0 ضزیت ثبثت

 15534/27 ی کل رگزسیَى(هعٌبدار) Fآهبرُ 

 F 000000/0هعٌبداری آهبرُ 

 260165/0  تعییي ضزیت

 250584/0 ضزیت تعییي تعذیل ضذُ

 056335/2 آهبرُ دٍرثیي ٍاتسَى
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 یگیر وتیجه

رًغیت هذیشاو بش عًگشگیشی هذیشیت بشسعهی ؽهذه و عهًگشگیشی اص عهه  تأحیشدس ایى پژوهؼ 
پاداػ ههذیشاو و دوگهايگی يقهؼ  هًَش هىسد پژوهؼ قشاسگشفته اعت. هیضاو هاتکیت هذیشیتی و

 هذیشیت اعتفاده ؽذه اعت.عًگشگیشی هذیشّاهل به ًّىاو هْیاسهای 
عهًزؼ  یبهشا  یهعا  به ًّهىاو يمىيهه تضق 7ؽشکت سا دس  101پژوهؼ اىالّات  ىیدس ا

. نیاىالّات پشداخت لیو تضل هیضبه تز Eviewsبا يشم افضاس  تیو دس يها نیکشدی گشدآوس اتیفشم
ها و ديیای  هىسد تىره چؾمگیش هضققاو، سعايه هذیشیتیهای  هىمىُ ّذم صنىس صياو دس پغت

صهاکی اص صمایهت اص عهةک سهةهشی هيلهىب و تزاست اعت. يتایذ اعًاد هياتْات و ادبیهات 
 باؽذ. بها ورهىد دسفىست ايتقاب صياو دس هًافا ارشایی هی ،اسصػ افضوده بش کاسایی ؽشکت

کًًهذ  صو هًىص دس اقلیت هغتًذ و ّالوه بش ایى، هضققاو ؽىاهذی اسائهه هی هایهذیشّاهل، ایى
 ،هْشك سیغک بالیی هغهتًذها صهايی که ّملکشد مْیفی داسيذ و دس  دهذ ؽشکت که يؾاو هی

بهیى  هًْاداسورىد استةاه هًفی و  ،آصهىو فشمیه او ّاهل صو هغتًذ.  به فکش ايتقاب یک هذیش
وقتی هذیش، هاتک دسفذ پهاییًی اص عههام کًذ.  رًغیت هذیشاو و هاتکیت هذیشیتی سا احةات هی

به صذاکخش سعهايذو  شایباست کاسآهذ، يَيیشوهای باصاس و اّما   تأحیش باؽذ، او تضت ؽشکت هی
کهه ههذیش، کًتهش   صههايی ،. دس هقابهل(فشمیه همگشایی هًافِ) کًذ صشکت هی ،اسصػ هؤعغه

داؽته باؽذ، او همکى اعت اص خهىد سفتاسههایی  بخؼ قابل تىرهی اص عهام هؤعغه سا دس دعت
فشمهیه )باؽهذ  هیهغهایش هؤعغهه  بها ههذف بهه صهذاکخش سعهايذو اسصػ دهذ که کهاهال   يؾاو

خىیؾاو و يضدیکاو  تْییى پاداػ و صقى  بال بشای خىد، اعتخذام يَیش . سفتاسهایی(گشبًذیعً
تيمه رذی بهه اههذاف  تىايذ کشدو هقذهات صيذگی هزلل که هی فشاهنبا هضایای قابل تىره و یا

باّهج  تىايذ هی ،صنىس هذیشاو صو با کاهؼ يغةت هاتکیت هذیشیتی ،بًابشایى. کًذؽشکت واسد 
دس صهیًه تفاوت پهاداػ  ،های هتْذد باتىره به پژوهؼدو هًافِ هاتکاو و هذیشاو ؽىد. همغىکش

بشاعهاط  ،صاکی اص تفاوت سو به کاهؼ دس هیضاو پهاداػ پشداختهی ،هذیشاو صو وهشد که اکخشیت
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گىاه ایى صقیقت اعت که تةْهیل رًغهیتی  ،يتیزه آصهىو فشمیه دوم .باؽذ رًغیت هذیشاو هی
 ،اص ایهى يَهشدس راهْه آهاسی هىسد هياتْه ها ورىد يذاؽته اعت.  ،به هذیشدس پشداخت پاداػ 

ورىد سابيهه  ،تىاو گفت که ايتقاب هذیشاو صو یا هشد تفاوتی يذاسد. يتایذ آصهىو فشمیه عىم هی
کًذ. تضقیقهات هتْهذدی  هًْاداس و هًفی بیى رًغیت هذیشاو و دوگايگی هذیشّاهل سا احةات هی

ايذ. یک دیذگاه  دو دیذگاه سا هىسد هياتْه قشاس داده ت بش قذست هذیشّاهلرًغی تأحیشخقىؿ  دس
سا افهضایؼ داده و باّهج بهةهىد يقهؼ  هیئتاعتقال   ،هذیشه هیئتایى اعت که صنىس صياو دس 

ؽىد. دیذگاه دوم ایهى اعهت کهه اگهش ههذیشاو صو  يَاستی و دسيتیزه کاهؼ قذست هذیشّاهل هی
کیفیت يَاست کاهؼ  ،و هشد تضت فؾاس بیؾتشی قشاسداؽته باؽًذهذیشه يغةت به هذیشا هیئتدس

با تىره به سابيه هًفی  ،یافته و افضایؼ قذست هذیشّاهل سا به ديةا  داسد. يتیزه آصهىو فشمیه عىم
باؽذ که تضت ًّىاو دیذگاه  بیى رًغیت و دوگايگی هذیشّاهل صاکی اص پزیشفتى دیذگاه او  هی

بش کاهؼ يغةت هاتکیت ههذیشیتی و  ،ره به ایًکه يتایذ ایى پژوهؼباتى ؽىد. کاسایی هيشس هی
هاتکیهت  يغهةت ،کًذ و اص ىشفهی دس يتیزه ايتقاب هذیشاو صو دلتت هی ،دوگايگی هذیشّاهل

همغى ؽذو هًافِ هذیشاو و هاتکاو  به ض،هذیشیتی کمتش و کاهؼ دس دوگايگی يقؼ هذیشّاهل يی
ههذیشه  هیئهتدس تشکیا  ؽىد هی پیؾًهاد .کًذ هی ککم، يمایًذگی هؾکالت تْذیلو همچًیى 

 ،بش ایى هىمىُ تىايًذ با تکیه داساو هی عهام ،بًابشایىديَش قشاسگیشد. ىستًىُ رًغیتی ه ،ها ؽشکت
. بشای ایًکهه صيهاو کًًذاقذام  ،صو بشخىسداسيذ هایی که اص هذیشاو يغةت به ايتخاب عهام ؽشکت

های  های آهىصؽی و ههاست ها فشفت آو ًًذ، لصم اعت هذیشه ؽشکت خذهت ک هیئتبتىايًذ دس 
يیاص به فشهًه  عهاصی  ،که به يىبه خىد داؽته باؽًذ بشای سقابت با همتایاو هشد خىداعت لصم 

هها اص اداسه اههىس راهْهه و  آو ّقا يگه داؽهتى صيهاو و همايْهت راهْه داسد.  عيذگغتشده دس 
خالت صیشت ايگیهضی سا دس کاهیهابی ارتمهاّی و  ،ههای دوتتی وغیش ؽشکت يذاديؾاو دس فْاتیت

آوسد. بشای سعیذو به تْاد ، سفِ تةْیل و دس يتیزه تىعْه بهتش  اقتقادی به ورىد هیتذاوم سؽذ 
بتىايًهذ بهشای ؽهشکت دس فشایًهذ  ،يیاص اعت که همهه افهشاد اص رملهه صيهاو ،تش دس راهْه و کاهل
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هايًهذ  ضیهي  یهتضق ىیهابشابش داؽته باؽًذ.  های فشفت ،گیشی دس عيىس هختلف راهْه تقمین
اص  یسا هؾهکل عهاخته، بشخه ذیيتا یشیپز نیبىده که تْم هایی تیهضذود یداسا قاتیتضق شیعا

 :ّةاستًذ اص ها تیهضذود ىیا

 یزیپذ نیتعو جِیًت تز کزدُ ٍ در را کَچک یًوًَِ آهبر ،زاىیسى در ا زاىیتعذاد اًذک هذ

 ثبضذ. یه یدٍرُ سهبً ،پژٍّص جِیاس عَاهل هَثز ثز ًت یکٌذ. یک یه تیدچبر هحذٍد ،را جیًتب

 خَاّذ داضت. یطتزیث یزیپذ نیتعو جیًتب ،اًتخبة ضَد یتز یطَالً یچٌبًچِ دٍرُ سهبً
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