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الزحمه حسابرس مستقل  بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره با حق  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه -چکیده

شرکت  100ی حسابرسـی شده های مال منظور انجام تحقیق، اطالعات موردنیاز از طریق صورتاست. به

آوری گردید. نتایج تحقیق با جمع 1382-1380پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 

الزحمه  های جنسیتی هیئت مدیره بر حق استفاده از رگرسیون خطی حاکی از آن اسـت که تاثیر تفاوت

 ها معنادار است.  حسابرسی شرکت

 هیئت مدیره.  الزحمه حسابرس، حسابرس مستقل، حق جنسیت، :کلید واژگان

 

 مقدمه

تواند این اطمینان را های مالی حسابرسی شده میهای مالی امری ضروری است، زیرا صورتحسابرسی صورت

گیرد، گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطالعاتی معتبر و قابل اتكا در اختیار آنها قرار میبرای سرمایه

-)بنی وجود بیاوردتواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یك شرکت بههای مالی میین حسابرسی صورتبنابرا

منجر به تدوین قوانین جدید گزارشگری مالی  2000های مالی در اوایل سال  (. رسوایی1382 مهد و همكاران،

یری و پاسخگویی مدیران پذازجمله قانون ساربینزاکسلی شد. یكی از اهداف این قانون افزایش مسئولیت

های داخلی حاکمیت شرکتی است که تأثیر زیادی بر عملكرد  باشد. هیئت مدیره از جمله مكانیزم ها می شرکت

ها در نظارت بر نحوه اداره  شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیئت مدیره شرکت

کننده است. یكی از مدیریت اجرایی بسیار تعیین شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت

عوامل تأثیرگذار بر سالمت فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی، ترکیب اعضای هیئت مدیره است. حضور 

س سازمان به عنوان مدیرعامل و یا به أها موثر بوده است. حضور مدیر زن در ر زنان در هیئت مدیره شرکت
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تواند بر بهبود عملكرد با نظارت بیشتر از طرف مدیر زن  شرکت اثرات مثبتی میعنوان عضوی از هیئت مدیره 

های  با توجه به ویژگی شخصیتی آنها و نیز ارتقا کیفیت ارائه گزارشات مالی و در نهایت بهبود کیفیت صورت

ه حسابرسی الزحم تواند بر حق مالی، افزایش کارایی شرکت، افزایش بازدهی داشته باشد که این مهم نیز می

 (.1383 )بیابانی و گرکز، تاثیر بسزایی داشته باشد

 

 بیان مسئله 

کنند که عملكرد های موجود در جنسیت را تأیید میادبیات روانشناسی، علوم اجتماعی و مدیریت، تفاوت

های رهبری از جملۀ گیری، تشریك مساعی، فرایندمحوری و سبكهای ارتباطی، تصمیمشناختی، مهارت

ها و بررسی تأثیر حضور نمایندۀ زن در هیئت مدیره و ست. مطالعات اخیر نظام راهبری با لحاظ این تفاوتآنها

ای تواند عامل بالقوهکمیتۀ حسابرسی نشان دادند که تنوع جنسیتی کاربردهایی برای نظام راهبری داشته و می

 (.1386 )ایمانی برندق و همكاران، در پویایی و استقالل هیئت مدیره باشد

ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به عنوان نهاد هدایت کنندههیئت مدیره شرکت به

رسد که رمز موفقیت  منظور حفظ منافع مالكیتی سهامداران برعهده دارد، بسیار بااهمیت است. به نظر می

به افزایش حضور داوطلبانه مدیران شرکت، در گرو هدایت مطلوب یك هیئت مدیره توانمند است. با توجه 

های آمریكایی نشان داده شد که مدیران زن از لحاظ حضور  سال گذشته در شرکت 10زن در هیئت مدیره طی 

طور بارزی بر و شرکت در جلسات سابقه بیشتری نسبت به مدیران مرد دارند و تنوع جنسیت در هیئت مدیره به

اند که تفاوت در جنسیت  (. تحقیقات متعددی نشان داده1383 و گرکز،)بیابانی  ها تاثیر دارد کنترل شرکت

باشد و معموالً زنان نسبت به مردان ریسك  کارگیری فرایند گزارشگری مالی متفاوتی میمنجر به اجرا و به

 باشند، فشار بیشتری به هایی که دارای مدیریت زن می توان گفت شرکت کنند؛ بنابراین می کمتری را قبول می

تری استفاده کنند که این امر خود منجر به کمیته حسابرسی وارد کرده تا از حسابرسان دارای خدمات با کیفیت

شود. از سوی دیگر با توجه به اینكه حسابرسان از موضوع ریسك گریزی  الزحمه حسابرسی می افزایش حق

الزحمه  باشند، حق رای مدیران زن میهایی که دا مدیران زن نسبت به مدیران مرد آگاهی دارند، لذا در شرکت

( مبنی بر رابطه منفی بین 2009) 1کنند. این نظریه بر بیان ایتون و همكاران حسابرسی کمتری را درخواست می

نماید. آنان بیان کردند که وجود مدیران زن در راس شرکت  الزحمه حسابرسی تاکید می مدیریت زن و حق

                                                             
1 Eaton et al 
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هایی شده که باعث بهبود سیستم  های مالی و اجرای برنامه تهیه صورتهایی در  منجر به بكارگیری سیاست

شود که نتیجه  های مالی می های داخلی و کاهش نقاط ضعف و در نهایت موجب بهبود کیفیت صورت کنترل

و  3(، سریندهی2012و همكاران ) 2(، ابوت2010و همكاران ) 1باشد. بارلو الزحمه حسابرسی می آن کاهش حق

های مالی و  ( بیان کردند که وجود مدیران زن در هیئت مدیره منجر به بهبود کیفیت صورت2011) همكاران

های مالی و در نهایت به کاهش مدت زمان  در نتیجه کاهش ریسك برآوردی حسابرسان در ارزیابی صورت

 انجامد.  الزحمه حسابرسی می حسابرسی و مبلغ حق

های پذیرفته شده در بورس  یدی و خدماتی و همچنین شرکتهای تول حضور زنان در هیئت مدیره شرکت

عنوان عنوان مدیرعامل و یا بهس سازمان بهأطی تحقیقات به عمل آمده موثر بوده است. حضور مدیر زن در ر

تواند بر بهبود عملكرد با نظارت بیشتر از طرف مدیر زن با توجه  عضوی از هیئت مدیره شرکت اثرات مثبتی می

شخصیتی آنها و نیز ارتقا کیفیت ارائه گزارشات مالی، افزایش کارایی و بازدهی شرکت و کیفیت به ویژگی 

 (. 1383)بیابانی و گرکز،  الزحمه حسابرسی داشته باشد حسابرسی و در نهایت حق

بندی کرد،  توان در دو حوزه دسته های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر حسابرسی را میبیشتر پژوهش

وکار، و شونده مانند بزرگی شرکت، ریسك، پیچیدگی کسب های حسابرسی هایی که ویژگیپژوهش یكی

های شخصیتی حسابرسان از  ( و گروهی که ویژگی 2006، 2)هی و همكاران کنند سودآوری آن را بررسی می

ی تاثیر جنسیت و دهند  اما در این میان، کمتر به بررس قبیل شهرت، تجربه و شایستگی را مورد بحث قرار می

های حسابرسی  مدیره بر حسابرسی پرداخته شده است. جنسیت هیات مدیره یكی از ویژگیحضور زن در هیات

الزحمه  ای و مطالبه حق شونده است که ممكن است بر قضاوت حسابرس و در نتیجه، تصمیمات حرفه

  (.1383 )شهرابی، حسابرسی تاثیر داشته باشد

)خدادادی و  الزحمۀ حسابرسی انجام شدهیادی در زمینۀ عوامل مؤثر بـر حقاگرچه مطالعات بسیار ز

های داخلی در این زمینه، به بررسی تأثیر مسائل ریسك حسابرسی و ( که اغلب پژوهش1383 همكاران،

-؛ پورحیدری و گل1385 یگانه و همكاران،)حساس الزحمۀ حسابرسیسازوکارهای نظام راهبری و بر حق

اند. برای نمونه، ( پرداختند و کمتر موضوع تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی را بررسی کرده1382 محمدی،

                                                             
1 Barlow et al   
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( نشان دادند اندازۀ شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسۀ حسابرسی و تورم، 1398) نیكبخت و تنانی

( تأثیر بیش اطمینانی 1382) یگانه و همكارانالزحمۀ حسابرسی دارند. همچنین حساسارتباط معناداری بـا حق

الزحمۀ حسابرسی مطالعه کردند و های شخصیتی مدیران بر حقعنوان یكی از مهمترین ویژگیمدیریت را به

الزحمۀ حسابرسی رابطۀ منفی معناداری برقرار است. الری دشت دریافتند که بین بیش اطمینانی مدیریت و حق

ی که مدیرعامل آنها از دانش مالی برخوردار است، نسبت به های( نیز نشان دادند شرکت1386) بیاض و اورادی

 تعیین حسابرسی، حرفه اصلی مناقشات از کنند. لذا،الزحمۀ حسابرسی کمتری پرداخت میها حقسایر شرکت

 بر موثر عوامل شناسایی با است. حسابرسی موسسات شكنی برخینرخ و حسابرسی الزحمه حداقل نرخ حق

 تدوین حرفه این روی پیش مسائل از برخی برای مناسبی های سیاست توان می سابرسی،ح دریافتی الزحمه حق

الزحمه حسابرسی محدودیت خاصی صاحبكار در پرداخت حق اگر(. 1391 خشویی، محمدی و رجبی) کرد

ر ها و معامالت داشته و دتر به حجم بیشتر حسابتواند رسیدگی عمیقصورت حسابرس مینداشته باشد، در این

الزحمه الزحمه بیشتری نیز دریافت نماید. اما در عمل، در قراردادهای حسابرسی، معموال برای حقنتیجه حق

 (.1383 )رمضانی و همكاران، شودحسابرس سقف تعیین می

-طور ملموسی مشخص میالزحمۀ حسابرسی بهبا این حال مطالعه تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر حق

 گردد. 

ای حسابرسان داخلی نشان داد که جنسیت  ( در بررسی تاثیر عامل جنسیت بر قضاوت حرفه1383) شهرابی

گذار است  ای حسابرسان داخلی اثر های شخصیتی بر فرآیند ارزیابی ریسك و قضاوت حرفه از مجرای ویژگی

ر اینكه وجود یك ( حاکی از آن بود که شواهد مستقیمی مبنی ب1385) های تحقیق سپاسی و عبدلی ولی یافته

ها حاکی از آن  دست نیامد. همچنین یافتهطور مستقیم بر ارزش شرکت اثر دارد بهنماینده زن در هیات مدیره به

گیری  اندازه ها و فروش وسیله بازده داراییه)که ب طور مثبت بر عملكرد مالیبود که زنان در هیات مدیره به

دهند. همچنین هوانگ و  می  شرکت را نیز تحت تاثیر خود قرار گذارند و از این طریق ارزش شده( اثر می

های دارای مدیرعامل زن در ترکیب هیئت مدیره،  ( در تحقیقی نشان دادند که شرکت2012) 1همكاران

مدیره و رود که بین جنسیت اعضای هیئت شوند. لذا انتظار می الزحمه حسابرسی کمتری را متحمل می حق

ها رابطه معناداری وجود داشته باشد. با این حال در عمده مطالعات داخلی  رکتالزحمه حسابرسی ش حق

صورت گرفته، این موضوع نادیده انگاشته شده و خالء تحقیقاتی آن نیز در ادبیات حسابداری و مالی کشور 

                                                             
1 Huang etal. 
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ی یافتن باشد. لذا مطالعه حاضر درپ ای برای پژوهش حاضر میشود که این خود انگیزه طور جدی احساس میبه

الزحمه  باشد که آیا بین جنسیت اعضای هیئت مدیره و حق شواهد تجربی جهت پاسخ به این سؤال می

ها رابطه معناداری وجود دارد؟ این تحقیق تالش نموده تا با مورد توجه قراردادن نقش تنوع  حسابرسی شرکت

های مالی و عاملی  هبود کیفیت صورتعنوان یكی از عوامل موثر در ب)حضور زنان در هیات مدیره( به جنسیتی

ای آنان به این سوال پاسخ دهد که آیا جنسیت هیات  تاثیرگذار بر سطح رسیدگی حسابرسان و قضاوت حرفه

ای حسابرسان مستقل تاثیر دارد یا خیر؟ و در صورت مدیره بر ارزیابی ریسك و در نهایت اظهارنظر حرفه

تواند در کاهش ریسك  اندازه می ای مدیریتی شرکت این مهم تا چهه وجود مدیران زن در هیات مدیره و پست

 الزحمه حسابرسی موثر باشد؟  برآوردی حسابرسان و کاهش مدت زمان حسابرسی و مبلغ حق

 

 پیشینه تحقیق

های حاضر در  سال مشاهده از شرکت -شرکت  5690ای متشكل از ( با انتخاب نمونه2010) 1نلسون و همكاران

به بررسی ارتباط بین جنسیت هیئت مدیره و عملكرد  2008تا  2005های  نیویورک طی سالبورس سهام 

های  گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره، نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتها پرداختند. با بهره شرکت

 دارای مدیران زن در ترکیب هئیت مدیره، از عملكرد بهتری برخوردارند.

ها پرداختند. نمونه  ( طی پژوهشی به بررسی تاثیر جنسیت مدیرعامل بر عملكرد شرکت2013) 2خان و ویتو

بوده است. ایشان در  2012تا  2009های  سال مشاهده طی سال –شرکت  29305آماری این پژوهش مشتمل بر 

نسبت ها، بازده حقوق صاحبان سهام و  این تحقیق برای سنجش عملكرد شرکت از متغیرهای بازده دارایی

کیوتوبین استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که جنسیت مدیرعامل شرکت بر عملكرد آن تاثیر مثبت و 

 معناداری دارد. 

های هیأت مدیره با عملكرد بین برخی ویژگی  (، در تحقیق خود به بررسی رابطه1381) مرادی و همكاران

های شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 158منظور انجام تحقیق خود، تعداد شرکت پرداختند. به

انتخاب کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تفكیك  1399-1393

 معكوسی با عملكرد داشتند.    هیأت مدیره، تنوع جنسیت و اهرم رابطه  اندازه وظایف، 

                                                             
1 Nelson etal 
2 Khan and Vito 
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وان بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیات مدیره با (، در مطالعه خود با عن1383) بیابانی و گرکز

 1396شرکت را در دوره زمانی  112های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطالعات  عملكرد شرکت

مورد آزمون قرار دادند که نتایج تحقیق نشان داد که بین حضور مدیران زن در هیات مدیره با بازده  1380تا 

توبین و فروش رابطه  Qزده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود داشت ولی با نسبت دارایی و با

  معناداری یافت نشد.
های کمیتۀ حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی، بین ( در بررسی تأثیر ویژگی1385) صالحی و همكاران

 معناداری مشاهده نكردند.تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطۀ 

 

 روش تحقیق

رویدادی است و همبستگی و ماهیت آن پس -این تحقیق از نوع شبه تجربی و در حوزه تحقیقات توصیفی

گران مالی و کارگزاران بورس،  استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل تواند مورد جهت که می ازآن

ز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، نوعی ها و مراک ها، دانشگاه مدیران مالی شرکت

ای آوری اطالعات مورد نیاز مباحث تئوری از روش کتابخانهتحقیق کاربردی است. در این تحقیق برای جمع

از اطالعات و ارقام موجود   آوری اطالعات مالی در جهت آزمون فرضیهاستفاده شده است. همچنین برای جمع

های مالی حسابرسی شده  اوراق بهادار استفاده شده است. اطالعات مورد نیاز از طریق صورتدر بورس 

آوری اطالعات مالی از اطالعات گیرد؛ همچنین در راستای جمع های نمونه مورد رسیدگی قرار می شرکت

صفحه گسترده  های اطالعاتی وافزاری بانك های نمونه و با استفاده از امكانات نرم های مالی شرکت صورت

بندی اطالعات مورد نیاز و اقدام به انجام محاسبات مربوط نموده و پس های اطالعاتی، طبقه اقدام به ایجاد انباره

و  SPSS 18 های آماری این تحقیق به نرم افزار آماری، برای انجام آزمونExcelاز پردازش اولیه در نرم افزار 

9 Eviews .وارد خواهد شد 

 

 رها و مدل تحقیقتشریح متغی

باشد؛ جنسیت اعضای هیئت می 1با توجه به توضیحات بیان شده، متغیر مستقل تحقیق، جنسیت هیات مدیره

صورت وجود مدیر زن در ترکیب هیئت مدیره شرکت، مقدار آن یك و  مدیره یك متغیر مجازی بوده که در

                                                             
1 Board Gender 
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بوده که برای محاسبه آن به  1لزحمه حسابرسیا شود. متغیر وابسته حق صورت صفر در نظر گرفته میدر غیر این

شود و الزحمه حسابرسی سالیانه شرکت استفاده می ( از لگاریتم طبیعی حق2012) پیروی از هوانگ و همكاران

 از:  در نهایت متغیرهای کنترلی عباتند

 2اندازه شرکت: 

رزش بازار حقوق صاحبان سهام، اندازه، از معیارهای مختلفی مانند لگاریتم طبیعی ا برای محاسبه متغیر 

های شرکت های شرکت، لگاریتم کل فروش شرکت و ارزش دفتری کل داراییلگاریتم طبیعی کل دارایی

گیری  اندازه اندازه شرکت، از طریق لگاریتم فروش خالص سالیانه شرکت  شود که در این تحقیق میاستفاده 

 شود. می

 3بازده حقوق صاحبان سهام  

)یا متوسط آن(  یم سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی بر حقوق صاحبان سهام عادیاز حاصل تقس

گذاری شده صاحبان سهام عادی در دهنده بازده حاصل از وجوه نقد سرمایهآید. این نسبت نشان دست میهب

رای نسبت دهد. بنگاهی که دا کارگیری این وجوه نشان میهشرکت بوده و توانایی مدیریت موسسه را در ب

ROE  .باالیی است، ذاتاً توانایی ایجاد وجه نقد را داراست 

 2اهرم مالی 

 آید.  دست میههای شرکت ب ها بر ارزش دفتری دارایی که از تقسیم مجموع بدهی

 

 5گذاری شرکتهای سرمایه فرصت  

 شود.  ی شرکت محاسبه میهاای بر مجموع داراییکه از تقسیم مخارج سرمایه

 گیری آنها گزارش شده است. ( متغیرهای تحقیق و نحوۀ اندازه1) شمارهدر جدول 

 

 
 

                                                             
1 Audit Fees  
2 Size  
3 ROE  
4 LEV 
5 IOP 
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 : متغیرها و نحوه محاسبه آنها1جدول شماره 

 نام متغیر متغیر
نوع 

 متغیر
 نحوۀ اندازه گیري

 مستقل GENDER جنسیت هیات مدیره
 درصورت وجود مدیر زن در ترکیب هیئت مدیره شرکت، 

 شود. ورت صفر در نظر گرفته میصمقدار آن یك و در غیر این

 الزحمه حسابرسی سالیانه شرکت لگاریتم طبیعی حق وابسته Audit Fees الزحمه حسابرسی حق

 SIZE اندزه شرکت

 کنترلی

 لگاریتم فروش خالص سالیانه شرکت

 ROE بازده حقوق صاحبان سهام 
 تقسیم سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی

 صاحبان سهام عادی بر حقوق 

 ها های بلند مدت به دارایی های جاری، بدهی نسبت بدهی LEV اهرم مالی

 ی شرکتهاای بر مجموع داراییتقسیم مخارج سرمایه IOP گذاریهای سرمایه فرصت

 

 بنا به توضیحات باال مدل جهت آزمون فرضیه تحقیق به قرار زیر است: 

(   1مدل )                                                                        

 

 (:1که در مدل )
: LnFEES الزحمه حسابرسی بوده  متغیر وابسته تحقیق، حق 

GENDERi,t بیانگر جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت :i در سال t  .است 
  tدر سال iاندازه شرکت   :        
  tدر سال iسودآوری شرکت  :       
  tدر سال i: اهرم مالی شرکت        

  tدر سال iگذاری شرکت های سرمایه فرصت :       

 باشد. جزء خطای مدل رگرسیون می:    

 
 جامعه و نمونه آماري تحقیق

ان که شرایط زیر را داشته باشند به های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر برای انجام این تحقیق شرکت

 شوند: عنوان نمونه آماری در نظر گرفته می
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 در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ 1380قبل از سال  .1
 اسفند باشد؛ 28ها منتهی به  دلیل افزایش قابلیت مقایسه سال مالی شرکتهب .2

اختمانی نباشند، زیرا های بیمه و س گری مالی و شرکتگذاری و واسطههای سرمایه شامل شرکت .3
 ها است؛ ها متفاوت از سایر شرکت های نقدی آن الگوی اقالم تعهدی و جریان

معامالتشان دچار وقفه نشده باشد و سهام آنها در طول سال مذکور در  1382تا  1380های  در طول سال .2
 بورس فعال باشد؛

 تغییر سال مالی نداده باشند و 1382تا  1380های  طی سال .5

 ها در دسترس باشد. های توضیحی مربوط به آن ای مالی و یاداشته صورت .6

 اوراق بورس در شده  پذیرفته های شرکت از شرکت 210ترتیب جامعه آماری تحقیق حاضر شامل  این به

 روش براساس که باشد می شرکت 100 اطالعات شامل آماری نمونه و باشد می 1382 سال پایان تا تهران بهادار
 .شدند انتخاب تصادفی ادهس گیرینمونه

 

 هاي تحقیقیافته

 آمار توصیفی تحقیق 

شرکت را مورد بررسی قرار گرفته است  100در هر سال  ، 1382تا  1380در این پژوهش در دوره مطالعاتی 
اند. در بخش آمار توصیفی، تجزیه و  سال شرکت مورد مطالعه قرار گرفته 5× 100=  500طورکلی بنابراین به

های پراکندگی انحراف معیار و  های مرکزی همچون میانگین و شاخص ها با استفاده از شاخص ادهتحلیل د
 ( گزارش شده است.2) انجام پذیرفت. نتایج آمار توصیفی در جدول شماره 1چولگی

 های توصیفی متغیرهای تحقیق : آماره2جدول شماره

 ضریب چولگی انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیر

 -111/0 921/0 928/6 20/8 31/3 الزحمه حسابرسی حق

 509/0 195/1 813/16 05/18 61/10 اندازه شرکت

 183/8 208/1 383/0 12/19 -16/9 بازده حقوق صاحبان سهام

 312/1 252/0 586/0 32/2 01/0 اهرم مالی

 588/1 195/0 010/1 52/2 02/0 گذاریفرصت سرمایه

                                                             
1 Skewness 
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های  دست آمده است. یافتهبه 813/16اندازه شرکت   ترین معیار مرکزی برای متغیرعنوان اساسیمیانگین به

دهد که با توجه به انحراف معیار متغیرهای تحقیق، پراکندگی متغیرهای  ( نشان می2) تحقیق در جدول شماره

حقیق بیشتر و متغیر اهرم مالی ها در قیاس با سایر متغیرهای ت اندازه شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت 

دهد. ضریب چولگی مشاهدات که معیاری برای تعیین  شرکت کمترین انحراف معیار و پراکندگی را نشان می

الزحمه حسابرسی، در سایر متغیرهای پژوهش چولگی  بیانگر آن است که به جزء حق ستا دادهاتقارن توزیع 

هایی که  گی مشاهدات به سمت راست قرار دارد تعداد شرکتباشند؛ در متغیرهایی که چول به سمت راست می

هایی است که مقادیر باالیی را در  اند به مراتب بیشتر از تعداد شرکت در آن متغیر مقادیر کمتر از میانگین داشته

( متغیرهای جنسیت، که دارای مقیاس اسمی هستند، بررسی 3) دهند. در جدول شماره متغیر موردنظر نشان می

 است. شده
 های توصیفی متغیر جنسیت : آماره3جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی  متغیر

 جنسیت
 9/1 38 زن

 2/82 261 مرد

 

-( بیانگر آن است که تمام اطالعات موردنیاز در این تحقیق برای متغیر جنسیت نیز به3) نتایج جدول شماره

سال  38شرکت تعداد  -سال  500د ندارد و از بین طور کامل استخراج شده و مشاهده گمشده در تحقیق وجو

هایی بوده که در ترکیب سال دیگر سال 261شرکت همراه با حضور مدیران زن در ترکیب هیات مدیره بوده و 

 اند.  هیات مدیره زنان حضور نداشته

 

 آمار استنباطی تحقیق 

رگرسیونی مورد بررسی قرار   مدل پس از بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق الزم است توزیع متغیر وابسته
رگرسیونی از روش حداقل مربعات استفاده شده است و   منظور تخمین پارامترهای مدلگیرد. در این تحقیق به

که های مدل رگرسیونی نرمال باشد و این موضوع در صورتیاین روش بر این فرض استوار است که باقیمانده
طوری که توزیع غیرنرمال متغیر وابسته منجر به  مال باشد، رخ خواهد داد؛ بهمتغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نر

رو در ادامه  دهد. از این تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها شده و نتایج درستی را ارائه نمی
هش، با کمك الزحمه حسابرسی مورد آزمون قرار گیرد که در این پژو الزم است، نرمال بودن توزیع متغیر حق
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( این موضوع انجام شده است. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون K-S) 1اسمیرنف -آماره کولموگروف
 باشد:  صورت زیر می به

{
اند           الزحمه حسابداری( دارای توزیع نرمالمتغیر وابسته )حق    

باشدال نمیالزحمه حسابداری( دارای توزیع نرممتغیر وابسته )حق     
 

 ( ارائه شده است.2خالصه نتایج آزمون فوق در جدول شماره)
 

 اسمیرنف –: نتایج آزمون کولموگروف 2 جدول شماره

 الزحمه حسابرسی حق هاي اولیه داده

 299/0 آماره آزمون

 811/0 سطح معناداری

 
 05/0و بیشتر از  811/0نتایج جدول فوق بیانگر آن است که سطح معناداری متناظر با آزمون مذکور 

های  الزحمه حسابرسی( مدل )حق فرض نرمال بودن مشاهدات اولیه در متغیر وابسته 85/0باشد لذا با اطمینان  می
ها دارای مشاهدات متمرکز  ( مشخص شده است که شرکت1) شود. در نمودار شماره رگرسیونی تایید می

 توان دلیلی بر نرمال بودن مشاهدات باشد. ین موضوع میباشد و ا آوری شده مینسبت به سایر اطالعات جمع

 
 الزحمه حسابرسی ای برای متغیر حق: نمودار جعبه1نمودار شماره

                                                             
1 Kolmogorov-Smirnov 
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( ارائه شده است که 2) الزحمه حسابرسی در نمودار شماره در ادامه نمودار هیستوگرام متناظر با متغیر حق

 دهد. نرمال بودن متغیر مذکور را نشان می

 
 الزحمه حسابرسی (: نمودار هیستوگرام متناظر با متغیر حق2) ر شمارهنمودا

های نمونه  ها و نحوه گردآوری اطالعات، شرکت های استخراج داده در این تحقیق براساس محدودیت

باشد لذا امكان استفاده از روش پانل دیتا  یكسان می 1382تا  1380های براساس اطالعات ارائه شده در سال

های پانل در مقابل  لیمر برای سنجش داده Fو برای ارزیابی این موضوع الزم است ابتدا آزمون  باشدمی

 های پذیرفته های پولینگ مورد آزمون قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی جنسیت هیات مدیره شرکت داده

تحقیق ابتدا با   فرضیهباشد، لذا الزحمه حسابرس مستقل شرکت می شده در بورس اوراق بهادار تهران بر حق

و  tهای پانل( و نهایتاً با کمك آزمون  لیمر و سپس آزمون هاسمن )در صورت استفاده از داده Fکمك آزمون 

 فیشر و ضریب تعیین مورد سنجش قرار گرفت.  Fآزمون

اطع توان وجود ناهمگنی را در بین مق لیمر میF در گام اول اجرای مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون

های آماری( است. )پولینگ دیتا بودن داده مبتنی بر همگن بودن مقاطع F مشخص کرد. فرضیه صفر آماره

های )پانل دیتا بودن داده چنانچه فرضیه صفر رد شود، فرضیه مقابل آن مبتنی بر وجود ناهمگنی بین مقاطع

های تلفیقی و در غیر كتر باشد از دادهلیمر جدول کوچ Fلیمر محاسبه شده از  F شود. اگر پذیرفته می آماری(

 لیمر گزارش شده است.  F( نتایج آزمون 5) شود. در جدول شماره های تابلویی استفاده می صورت از دادهاین
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 لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ F: آزمون 5جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي آمار آزمون

612/5 320/88 000/0 

 

 5لیمر در جدول مذکور بیانگر رد فرضیه صفر و وجود ناهمگنی بین مقاطع در سطح  Fنتایج آزمون 
باشد. بنابراین برای تعیین  باشد. در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می درصد می

( ارائه شده 6) هگردد که نتایج آن در جدول شماراثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می
 است. 

 : آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی6جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي آمار آزمون

285/11 5 002/0 

 

شود؛ در آزمون هاسمن، فرضیه صفر  از آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر ثابت یا تصادفی استفاده می
( بیانگر آن است که در این مورد 6) است که نتایج جدول شمارهآن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهای برآوردی 

های تشخیصی  فرضیه صفر تائید شده و اثرات تصادفی برای برآورد مدل مناسب است. براساس نتایج آزمون

( 1) ( به روش پانل دیتا با اثرات تصادفی به مشاهدات برازش داده شده که در جدول شماره1) مدل رگرسیونی
 بین ارائه شده است. یب رگرسیونی برای هر یك از متغیرهای پیشبرآورد ضرا

 : خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب در فرضیه تحقیق1جدول شماره 

 متغیرها
نماد 
 ضریب

 ضرایب
خطاي 

 استاندارد
 نتیجه سطح معناداري tآماره 

 معنادار نیست 201/0 928/0 312/0 309/0    ضریب ثابت

 مستقیم و معنادار 000/0 535/9 092/0 120/0    جنسیت

 مستقیم و معنادار 000/0 223/11 026/0 251/0    اندازه شرکت

 معنادار نیست 318/0 -886/0 -036/0 -036/0    بازده حقوق صاحبان سهام

 مستقیم و معنادار 021/0 213/2 136/0 302/0    اهرم مالی شرکت

 معنادار نیست 233/0 913/0 089/0 011/0    گذاریهای سرمایه تفرص

 نتایج کلی مدل
 F 92/65آماره  2263/0 ضریب تعیین

 000/0 سطح معناداری 112/1 آماره دوربین واتسون
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در جدول ( کمتر از آماره متناظر          =  92/65) دهد که آماره فیشر ( نشان می1) نتایج جدول شماره

(. ضریب تعیین در         =  000/0 < 05/0باشد. ) باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار می فیشر می

های جنسیتی  الزحمه حسابرسی بر اثر تغییرات تفاوت % تغییرات حق63/22دهد که  مدل رگرسیونی نشان می

انگر آن است که ضریب رگرسیونی متناظر های جدول مذکور بیباشد. یافته هیئت مدیره و متغیرهای کنترلی می

است، لذا با  05/0کمتر از  000/0باشد و سطح معناداری متناظر با آن  می     120/0با شاخص جنسیت 

ها معنادار است  الزحمه حسابرسی شرکت مدیره بر حقهای جنسیتی هیئت تاثیر تفاوت 85/0اطمینان 

(05/0>000/0  =         .) 

های جنسیتی  تفاوت "آوری شده و تائید فرض صفر، فرضیه تحقیق مبنی بر اطالعات جمعبا عنایت به 

 شود. تایید می 85/0با اطمینان  "الزحمه حسابرس مستقل اثر معناداری دارد. هیئت مدیره بر حق

 

 گیري و بحثنتیجه

ر جنسیت تغییر های فردی تحت تاثی دست آمده مبین این موضوع است که برخی ویژگیهتحلیل نتایج ب

کند، مبانی نظری تحقیق نیز نشان داد که مردان در مقایسه با زنان، عالقه بیشتری به رقابت دارند، مردان در  می

)بیش اطمینانی( دارند و زنان تمایل کمتری به ریسك کردن دارند و  گذاری اعتماد بیشتری تصمیمات سرمایه

رود با کاهش ریسك شرکت حسابرسان  ا بوده و انتظار میه گذاری شرکتاین به معنای کاهش ریسك سرمایه

الزحمه درخواستی آنان تاثیر  تواند بر حق های کمتری داشته باشند که این خود می مستقل نیز سطح رسیدگی

)اعتماد به نفس کاذب( بیشتری نسبت به زنان دارند و این  توان گفت مردان بیش اطمینانی داشته باشد. پس می

الزحمه حسابرسی تاثیر مثبتی  گذاری شرکت باالتر رفته و بر حقشود که ریسك سرمایه ث میمهم خود باع

شود این است از آنجا که زنان نسبت به مردان ریسك  داشته باشد. بر همین اساس نتیجه دیگری که حاصل می

تری ات با کیفیتهایی که دارای مدیریت زن باشند از حسابرسان دارای خدم کنند، شرکت کمتری را قبول می

الزحمه حسابرسی شود ولی از سوی  بایست منجر به افزایش حق سو میاز یك استفاده کنند که این امر ظاهراً

دیگر با توجه به اینكه حسابرسان از موضوع ریسك گریزی مدیران زن نسبت به مدیران مرد آگاهی دارند، 

الزحمه حسابرسی کمتری را  باشند، حسابرسان حق هایی که مدیران زن حضور داشته رود در شرکت انتظار می

 کنند.  درخواست می
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الزحمه حسابرس مستقل تاثیر داشته باشد کیفیت  تواند متاثر از جنسیت بر حق عامل دومی که می
هایی که حضور زنان در مدیریت و یا هیات مدیره شرکت بیشتر است  های مالی است. یعنی در شرکت صورت

هایی  های مالی تهیه و ارائه شده نسبت به شرکت دقت باالیی که دارند سطح کیفیت صورتدلیل حساسیت و هب
که صرفاً مردان در هیات مدیره یا مدیریت شرکت نقش دارند افزایش یافته است که این مساله منجر به کاهش 

ت منجر به های مالی و کاهش مدت زمان حسابرسی و در نهای ریسك برآوردی حسابرسان در ارزیابی صورت
 گردد.  الزحمه درخواستی حسابرسی می کاهش مبلغ حق

گذاری و های سرمایه که بین فرصتهای کنترلی تحقیق نیز نشان داد در حالی نتایج حاصل از آزمون متغیر
های اهرمی  اندازه شرکت و نسبت ای یافت نشد ولی الزحمه حسابرسی رابطه بازده حقوق صاحبان سهام با حق

الزحمه حسابرس مستقل را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ یعنی با بزرگتر شدن شرکت و  تواند حق میها  شرکت

های اهرمی احتماال حسابرسان خطر حسابرسی را بیشتر ارزیابی خواهند کرد و سطح کیفیت حسابرسی نسبت
کت را افزایش خواهد خود را افزایش خواهند داد که این بر قرارداد حسابرسی موثر بوده و هزینه حسابرسی شر

داد. نكته دیگری که در خصوص متغیر کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام باید گفت اینست که هر چند در این 
الزحمه حسابرسی نداشت ولی عالمت منفی ضریب بتا موید این موضوع است که در  ای با حقتحقیق رابطه

با باال رفتن بازده حقوق صاحبان سهام شرکت  صورت وجود رابطه این رابطه در جهت عكس خواهد بود یعنی
-صورت مقایسه( نتایج تحقیق حاضر به9) کند. در ادامه در جدول شماره الزحمه حسابرسی کاهش پیدا می حق

 ای با دیگر تحقیقات مشابه داخلی و خارجی ارائه شده است. 
 

 ت قبلیبا تحقیقا  : مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق9جدول شماره 

 موضوع و نتایج تحقیق محقق
نتیجه با 

 تحقیق حاضر

سپاسی و عبدلی 
(1385) 

 تاثیر حضور زنان در هیات مدیره بر ارزش شرکت و عملكرد مالی
 

 مطابقت

 ای حسابرسان داخلی از مجرای ارزیابی ریسك تاثیر عامل جنیسیت بر قضاوت حرفه (1383) شهرابی
 

 مطابقت

 ایتون و همكاران
(2009) 

 الزحمه حسابرسی رابطه منفی بین مدیریت زن و حق
 

 عدم مطابقت

 سریندهی و همكاران
(2011) 

های مالی و در نتیجه  وجود مدیران زن در هیئت مدیره منجر به بهبود کیفیت صورت
 گردد. الزحمه حسابرسی می کاهش ریسك برآوردی حسابرسان و کاهش حق

 
 مطابقت
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ابوت و همكاران 
(2012) 

های داخلی و در نهایت  جود مدیران زن در راس شرکت منجر به بهبود سیستم کنترلو
 باشد الزحمه حسابرسی می های مالی و کاهش حق موجب بهبود کیفیت صورت

 
 مطابقت

 هوانگ و همكاران
(2012) 

الزحمه حسابرسی  های دارای مدیرعامل زن در ترکیب هیئت مدیره، حق شرکت
 ند.شو کمتری را متحمل می

 
 مطابقت

 

-شود در تصمیم گران و حسابرسان پیشنهاد میگذاران، بستانكاران، تحلیلبنا به نتایج تحقیق، به سرمایه

هایشان جنسیت مدیران شرکت را خصوصاً در سطوح باالی حاکمیت شرکتی در نظر بگیرند؛ چرا که باید در 
گریزی بیشتر، سود را کاری باالتر و ریسكخاطر محافظهه نظر داشته باشند که مدیران زن ممكن است ب

ها در  کارانه گزارش نمایند. همچنین باید توجه داشته که افزایش تعداد مدیران ارشد زن در شرکتمحافظه
روی شرکت را های سود آوری پیش های مالی و فرصت نهایت ممكن است مدیریت سود، انتظارات از نسبت

های مالی توجه داشته  کنندگان از صورتگران و استفادهاردهندگان، تحلیلتغییر کند. همچنین حسابرسان، اعتب
عنوان یكی از عوامل افزایش های باالی مدیریتی شرکت به باشند که تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و سمت

در  سزایی داشته باشد. چرا که مدیران زنهها تاثیر ب تواند بر بازده شرکت وری شناخته شده است و میبهره
گیری و نظارت بر مدیریت و از همه کاری در تصمیمپذیری، محافظهتوانند بر سطح ریسك هیئت مدیره می

مهمتر کیفیت ارائه گزارشات مالی، افزایش کارایی و افزایش بازدهی شرکت تاثیر داشته باشند. از طرفی 
یك مسئله برابری جنسیتی  های باالی مدیریتی و هیات مدیره شرکت، صرفا مشارکت مدیران زن در پست

شود با  نیست بلكه یك مسئله مدیریتی است که نیازمند بررسی بیشتری است که به مدیران باالدستی پیشنهاد می
های اخیر به مقوله حضور زنان در مدیریت ارشد کشور بسترسازی الزم برای توجه به اهمیت و توجه زیاد سال

های مدیریتی در دستور کار  میان توانمندسازی زنان جهت تصدی پست بهبود این جایگاه انجام گیرد و در این
 قرار دهند.
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