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Abstract 
Objective: The purpose of this study is to investigate the effects of at least one 

female delegate in the board of directors and in audit committee (gender diversity) on 

earnings quality, using the data analysis of 152 companies listed in the Tehran Stock 

Exchange in the years 2011-2016. 

Methods: Data collection was done by the archive-based method, and the hypotheses 

tests was carried on by regression analysis, using the unbalanced panel data method. 

Results: Findings showed there are significant impacts of women's participation in 

audit committee on the earnings quality. But conversely, the results showed that gender 

diversity in the board of directors has no significant effects on the company's earnings 

quality. 

Conclusion: The presence of women's representatives in the leading members of 

firms results in improvements in monitoring the management and the quality of financial 

reporting. This increases the independence of the board of directors and audit committee 

and, as a result, improves earnings quality. 
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 انجمن حسابداری ایران                                                          دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  

 مجلۀ دانش حسابداری

 1هم، شمارۀ ددورۀ 

 33، پیاپی 1318 بهار

 138تا  131صص. 

بر کیفیت  کمیتۀ حسابرسیتنوع جنسیتی در هیئت مدیره و  تأثیربررسی 

 سود
 

 مهدی کاظمی علوم

 محمد ایمانی برندقدکتر 

 مصطفی عبدی
 دهکیچ

حضورر حودل ی  وم ینا  ود  ر   ر      تأثیربررسی  ،حاضر ةهدف مطالع هدف:

هیئت مد ره و کنیتة حسابرسی )ت رع ج سیتی( بور کیییوت سور  لر قر ول ت  یوی      

( 2932-2935) شرکت پذ رفته شده  ر بورر  لورل  باوا لر تاورل     251های   ل ه

 لست.

های پژوهش،  ها آرشیری لست و برلی آرمر  فرضیه روش گر آوری  ل ه روش:

 های ترکیبی یامترلر  لستیا ه شده لست. رو کر   ل ه لر ت  یی رگرسیر  با

مع ا لر حضرر ریا   ر کنیتة حسابرسی بر کیییت  تأثیرا حاکی لر ه  افته ها:  افته

. لما  ر مقابی یتا ج پژوهش یشا   ل  که ت رع ج سویتی  ر هیئوت مود ره    لستسر  

 ها یدلر . مع ا لری بر کیییت سر  شرکت تأثیر
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رر ریا   ر لرکا  یظام رلهبری روش م اسبی برلی بابر  فرل  د حض گیری: یتیجه

شر . حضورر ینا  ودگا  ر     یظارت بر مد ر ت و کیییت گزلرشگری مالی ت قی می

های حسابرسی شده و  ر یتیجه  مرجب لفزل ش لستقالل لعضای هیئت مد ره و کنیته

 بخشد. کیییت سر  رل بابر  می

 کنیتة حسابرسی، کیییت سر ، هیئت مد ره.ت رع ج سیتی،  های کلیدی: واژه

 مقدمه

ژه  یو باه  هاا  شرکتراهبری  یها در عرصهر یاخ یها در سالحضور زنان بر اساس مطالعات، 

 (7009ز )ر هاای  یافتاه  ؛داشته است یا مالحظه رشد قابل یحسابرس یها تهیمکو  رهیمدئت یهدر 

ی هاا  شارکت تعاداد اعضاای هیئات مادیره زن در      ،وی ةبر اساس مطالعا . کند می دییتأنیز آن را 

 حضاور  روند حکایت از آن دارد کاه گیری داشته است. این  چشمر رشد یدر دهه اخآمریکایی، 

ساریندی و همکااران،   )داشاته اسات   افزایای   ارزش هاا  شرکتبرای  رهیمدفزاینده زنان در هیئت 

 ،انجاااش شااده اساات ا نیاازکشااورهبرخاای در  یقااانون راتییاااز تغ یمااو  ن،یااباار اعااالوه (. 7088

، 00 حاداقل  بایاد  باه ترتیا    ، اسپانیا و سوئدنروژبر اساس قانون، در کشورهایی چون  که طوری

 شاوند  مای  ،  ریماه صورت نیر ایدر غد، نزن باش ها شرکتاعضای هیئت مدیره  درصد 72و  00

 8یتیتناو   نسا   یژگا ی، ویحساابدار  یهاا  با این و ود در پژوهش(. 7001ام ، یکبرک و وین)

( و بار اسااس معادودی از    8971اران، کا برنادق و هم  یمانیامتر مورد تو ه قرار گرفته است )ک

آداماز و فریارا،   ت دارناد ) یمطالعات، اعضای هیئت مادیره زن، نقاش نظاارتی بیتاری بار مادیر      

های متناو  و ارربششای در    گیری دیدگاهکار به(. تنو   نسیتی منجر به افزایش ارتباطات، 7007

 هیاوز و هاای   (. یافتاه 8971برندق و همکااران،   ایمانیگردد ) می کمیتة حسابرسیهیئت مدیره و 

های نظارتی هیئت مدیره و  تنو   نسیتی با ارربششی و فعالیت رابطة مستقیمبر  (7007همکاران )

بیباود نقاش    حضاور زناان در هیئات مادیره بار      تاأریر حااکی از   (8771توماس و الی )مطالعات 
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افشااء و   ةدر زمین ،مردانمچنین اعضاء هیئت مدیره زن در مقایسه با . هنظارت هیئت مدیره است

 (. 7088 ل و همکاران،اگ) ددهن کیفیت باالتری از خود نشان می ،ران ارشدرفتار مدی نظارت بر

های آگاهانه بیشتری  های دارای تنو   نسیتی، مشورت نیادی، هیئت مدیره ةبر اساس نظری

اهمیات   هاای متشاکل از ماردان بای     مادیره  ئات یهدهند و اغل  موضوعاتی را که در  را انجاش می

وز و یا ه) گیارد  مای های دارای تنو   نسیتی، ماورد تو اه قارار     هیئت مدیرهدر شود،  شمرده می

(. مشاارکت زناان در هیئات مادیره، ارربششای      7001اینرنی و همکاران،  مک و 7001 ،سالبرگ

هاای   (. همچناین، بحا   7001 اوی،  بششاد )  گذاران را بیبود مای  ارتباط هیئت مدیره با سرمایه

 تواناایی نظاارتی هیئات مادیره را بیباود      هاای ارتبااطی بیتار،    تر هیئت مادیره و میاارت   آگاهانه

 .(7007تر سن و همکاران، بششد ) می

در کل بر اساس مطالعات، مشارکت زنان مو ا  بیباود حضاور اعضاای هیئات مادیره و       

اباوت  ره )یئت مدیو استقالل ه ییایش پوی(، افزا7007را، ییآدامز و فرپاسشگویی مدیران مالی )

بیباود   و (، افازایش افشاا  7001 ل و همکاران،گا) (، افزایش تالش حسابرسان7087 اران،کهم و

برنادق و   ایمانی های داخلی) ، کاهش ضعف در کنترل(7081 کردر و همکاران،) رفتار مدیریتی

ساریندی و  شود. به بااور   ( می7080 گال و همکاران،) کاهش هزینه سرمایهو  (،8979همکاران، 

های حسابرسی روش مناسبی برای بیباود   حضور زنان در هیئت مدیره و کمیته (7088همکاران )

کنندگان است. نظارت بیتار   های مالی برای استفاده بششی صورت گزارشگری و افزایش اطمینان

منجر باه   ،شود پذیر می مدیره امکان بر گزارشگری مدیران، که با حضور نمایندگان زن در هیئت

کریشنان و ) د. تنو   نسیتی در مدیریت منجر به افزایش کیفیت سودگرد بیبود کیفیت سود می

آرون )( و کاهش مدیریت سود 7081، گال و همکاران)بر مدیریت سود  تأریر(، 7001 ،پارسونز

ی باا  هاا  شارکت نشاان دادناد    (8977آباادی و هشای )   رزمیان فیضشود.  ( می7082 ،ارانکو هم

تار   ی باا نسابت پاایین   هاا  شارکت نسبت باالتر اعضای غیرموظف )استقالل بیشاتر( در مقایساه باا    
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کیفیت ساود   ،دهند. بنابراین موظف در هیئت مدیره، کیفیت سود باالتری را نشان میاعضای غیر

ویژه تنو   نسایتی شاود. درایان     هب کمیتة حسابرسیهای هیئت مدیره و  از ویژگی متأررتواند  می

بر کیفیت ساود   مؤررعوامل  ةباره باید گفت که اگرچه در داخل کشور مطالعات زیادی در زمین

بر کیفیات ساود، بررسای     کمیتة حسابرسیتنو   نسیتی در هیئت مدیره و  تأریرانجاش شده، ولی 

زمینه و اود دارد. بار ایان اسااس و باا تو اه باه رشاد         این  اهد تجربی کمی درو شواست نشده 

های اخیر، هدف ایان مطالعاه بررسای     های مدیریتی و مالی در سال حضور زنان در پست ۀفزایند

)تناو   نسایتی( بار     کمیتاة حسابرسای  در هیئات مادیره و    نماینادۀ زن حضور حداقل یک  تأریر

تواند به گسترش ادبیات مباح   نسیتی، رفتاری و ششصایتی   نتایج آن می کهکیفیت سود است 

تواناد   مای  هاا  یافتاه و کیفیت سود بیانجامد. همچناین   کمیتة حسابرسیدر ارتباط با نظاش راهبری، 

هااای حسابرساای باارای  نگاارش  دیاادی در راسااتای عضااویت زنااان در هیئاات ماادیره و کمیتااه 

پااژوهش،  یهااا هیفرضااه مبااانی نظااری و تجرباای پااژوهش، اران ارائااه نمایااد. در اداماازگاا قااانون

 شود. های پژوهش ارائه می شناسی و یافته روش

 های پژوهش مبانی نظری و تجربی و فرضیه
 جنسیت تئوری

 هاای  موفقیات  در تاو یی  سایم قابال   زناان  کاه  پاردازد  مای  موضاو   به این  نسیت تئوری

 دیا نما یما  کماک  هاا  انساان  آسایش و رفاهو به  بوده ارزشی با یکارها شامل دارند که اقتصادی

 را ماردان  برابار  در متعصابانه  فمینیساتی ادعاهاای   اقتصااد  نظریه این، بر عالوه(. 8711 وارینگ،)

 دارناد  اخالقای  قضااوت  باه  نسابت  بیشاتری  تمایال  زناان  کاه  دنمای می استدالل و کند می مطرح

تاوان   زنان متفاوت از مردان است، برای تبیین این تفاوت می بدون شک اخالق (.8770 نلسون،)

اشاره کرد. بار ایان اسااس، زناان و ماردان در       (8779)داوسون  7پذیری  نسیت به تئوری  امعه

کاه آن هام منجار     های متفاوتی دارناد،  به بروز ارزش های اخالقی متفاوت، تمایل معرض توسعه
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شود. برای مثال، مردان ارزش را به پاول، پیشارفت و قادرت     و رفتارهای گوناگون می نگرشبه 

کنند، در حالی که زناان بیشاتر باه روابا       های رقابتی را بیشتر دنبال می دهند و موقعیت نسبت می

یف محوله را موررتر انجاش دهند و باا احتماال بیشاتری    مندند تا وظا ا تماعی تو ه دارند و عالقه

 (.8777گیگر و کانل، کنند ) یروی میقوانین را پ

توانناد   هاا مای   هاایی کاه تمااش مادیران آن مارد هساتند، زن       عالوه بر این در مقایسه با هیئت

منجار   تری را بگیرناد و  گاهانهآو تصمیمات  کنندهای مشتلفی را در هیئت مدیره مطرح  دیدگاه

(. مطالعات قبلی نیاز نشاان دادناد کاه     7009رز، ره شوند )یئت مدیت در سطح هیش شفافیبه افزا

های مشتلفی را دارند و  ( و دیدگاه7000ا، یورمیلیبمتفاوت ) یریگ میتصم یها کمدیران زن سب

توانناد ژرفاای    ن مای یهمچنا  آنیاا اطالعات مشتلف و بیشتری را در مقایسه با مردها نیااز دارناد.   

 یندیسرارتقا دهند ) یهای سنت ها و سیاست با به چالش کشیدن فعالیترا ره یئت مدیه یها بح 

مان،  یا یهاا  هیباا توصا   ارتبااط در  یتیبا تنو   نسا  یها رهیهیئت مد(. در واقع 7088اران، کو هم

بادون   یها رهیاز هیئت مد ها، ارتباطات ارربشش، تعیدات و منابع برای شرکت بیتر گذاری قانون

 هاای  گیاری  زناان درتصامیم  همچناین   .(7009اران، کا لمن و همیها کنند ) عمل می یتیتنو   نس

 ،بکمان و منشاوف  شاتری دارناد )  کااری بی  کمتر و محافطاه اطمینانی  بیش پذیری و ریسک ،مالی

های اخالقی است  ین  نسیت و قضاوتب رابطة مستقیممطالعات حاکی از اکثر (. در ضمن 7001

زاده  زاده و معینای  عبااس هاای   زنان بیشتر از مردان است. بار اسااس یافتاه    و رفتارهای اخالقی در

منفای باا    ةهای اخالقی رابطا  اخالقی زنان بیشتر از مردان است. همچنین شاخص ک، در(8979)

فروغی و همکاران ای برقرار نیست. با این حال  رابطهدرباره زنان چنین  ، ولیحقوق مردان داشته

 یابند. ی نمیرابطة معنادارهای اخالقی  و قضاوت بین  نسیت (8979)
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 تنوع جنسیتی و کیفیت سوداثربخشی هیئت مدیره، 

ساختاربندی هیئت مدیره که تعیاین ترکیا  مادیران مساتقل و ا رایای، انتشاار حساابرس،        

های هیئت مدیره، تعیاین    بران خدمات کارکنان، انتشار مدیرعامل، کنترل شرکت و سایر کمیته

ان مشاارکت زناان در هیئات    های مشتلف و تجربیات کافی و تعیین میز مدیران با تشصص ترکی 

و بر تصمیمات مادیران در زماان  ادایی     استشود، یک مکانیزش نظاش راهبری  را شامل می مدیره

نسایتی نیاز کاه    تناو     ،(. بنابراین7088سریندی و همکاران، گذار است )تأریرمالکیت از کنترل، 

چان و همکااران،   رود ) شامار مای    زیی از این ساختاربندی است، بشش میمی از نظاش راهبری به

(. به عبارتی تنو  در ترکی  هیئت مدیره چه از نو   نسایتی و چاه مادیریتی حاائز اهمیات      7081

توان در مدیران ا رایی، مدیران  می آفرین باشد. از آن  مله ارزش ،تواند برای شرکت و می است

 المللی مالحظه نمود. مستقل، متشصصان و مدیران بین

 باا  اماا . دارناد  شارکت  ارزش افازایش  در بااالیی  ۀانگیز ا رایی، مدیران اغل  شک بدون

 باارای را خااود نااامطلور عملکاارد بااه دالیلاای، گاازارش  بنااا اساات ممکاان آنیااا ایاان،و ااود 

 ا رایای،  مادیران  خاالف  بار  مستقل مدیران. کنند گزارش ریتأخ با یا نکرده افشا گذاران سرمایه

 شایرت  حفا   بارای  هاایی  انگیازه  اما کنند، نمی گذاری سرمایه شرکت در را خود فکری ةسرمای

 مادیران . دارناد  شارکت  ا رایای  مادیران  توسا   صادقانه گزارشگری از اطمینان به واسطه خود

 هیئات  اعضاای . دارند افزایی ارزش شرکت برای متنو ، فرهنگی تجربیات ةوسیل به زین المللی بین

 بارای  توانناد  می متنو  های دیدگاه از استفاده با کنند، یم فعالیت نیز ها شرکت سایر در که مدیره

له تناو   یوسا  توانناد باه   سایر متشصصان نیز از  ملاه ماالی مای   . باشند داشته افزایی دانش شرکت،

 مدیره، هیئت اعضای در تنو  نو  هر نتیجه افزایی داشته باشند. در ارزشتشصص، برای شرکت 

بناابراین، تناو     (.7088 اران،کا هم و یندیسار ) باشاد  داشته افزایی ارزش شرکت، برای تواند می

هایلمن و  ) رود تجربیاات ماردان و زناان متفااوت باشاند      که انتظار مای   نسیتی نیز با تو ه به این
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هاای صاورت گرفتاه در     باوده و بحا    ماؤرر مادیره   ( بر مکانیزش راهبری هیئت7009همکاران، 

مثبات   تاأریر ز حااکی از  یا ن (7080) همکااران  و ایتونن مطالعات بششند. یهیئت مدیره را بیبود م

های با تنو   زیرا هیئت مدیره دارد. شرکت ارزش و مالی عملکرد راهبری، نظاش تنو   نسیتی بر

بیشتری در ارتباط با عملکرد خاود   ییدهند و پاسشگو را از خود نشان می یتالش بیشتر یتی نس

 .(7007،را ییآدامز و فردارند )

 تاری  مدیران زن تفکرات مستقالنه آن است کهحاکی از  (7080اران )کآدامز و هم یها افتهی

رود حضاور   یانتظاار ما   ،بناابراین ند نظارت بسیارحیاتی است. یافر یبرای ارربششداشته که این امر 

ز کیفیات ساود   یا مدیران زن بتواند نظارت و استقالل هیئت مدیره را افزایش دهد و باه دنباال آن ن  

ل یا به دل یتیبا تنو   نس یها رهیئت مدیمعتقدند ه (7082اران )کآدامز و همافزایش یابد. همچنین 

ئات  ین اسات ه کا ن اسااس مم یدارند. بر ا یباالتر ینظارت یدارند، ارربشش یشترین که استقالل بیا

هیئات مادیره    یهاا  هاای بحا    توساعه زمیناه   ةلیت سود را باه وسا  یفکی ،یتیبا تنو   نس یها رهیمد

های مساتقل و   هیئت مدیرهدر این مسیر باید گفت که  (.7088اران، کو هم یندیسرافزایش دهند )

مو ا  بیباود عملکارد     طلبانه مدیران را محدود نموده، تهای فرص های حسابرسی، فعالیت کمیته

(. باه طاور خاان، نظاارت     7001کارسالو و همکااران،   گردند ) شرکت و کیفیت گزارشگری می

هاای اقاالش تعیادی انجااش شاده توسا         دقت تشمین ،کمیتة حسابرسیتوس  هیئت مدیره و  مؤرر

و همکااران   دیچاو  یهاا  افتاه ی یاباد.  دنبال آن نیز کیفیت سود بیبود میبه  بششیده،مدیران را ارتقا 

هیئات   بر اساس تحقیقاات آنیاا،   ؛این امر است دکنندهییتأنیز  (7001) اشبق و همکارانو  (8771)

 دارند.های با مدیران مستقل بیشتر، کیفیت سود باالتری  مدیره

له آن کیفیت سود را افزایش دهناد،  یه مدیران زن ممکن است به وسک ییارهاکاز سازو یکی

(. مطالعاات در حاوزه   7088اران، کا و هم یندیسار طلبانه است ) فرصت های سود کاهش مدیریت

ران نسبت به مردان تحمال  یطلبانه مد زنان نشان داد که آنیا نسبت به رفتارهای فرصت یها ویژگی
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کمتری بر مصلحت اندیشی و  تأکید( و 7001شنان و پارسونز، یرکدهند ) کمتری از خود نشان می

ه حسابرساان  کا نشاان داد   (7009اران )کا تورن و هم یها افتهی(. 8778آرلو، منافع ششصی دارند )

 دهند.   مرد از خود نشان می نو ت صبر کمتری در مقایسه با یریطلبانه مد زن نسبت به رفتار فرصت

 یو ذهنا  یرکا معتقدند کاه اعضاای هیئات مادیره زن، اساتقالل ف      (7080آدامز و همکاران )

گاذاران   نشان دادند که سارمایه  آنیاتواند مو   بیبود فرآیند نظارتی گردد.  دارند که می یشتریب

سااس مطالعاات،   در نیایات بار ا  ند. هسات  هاا  شرکتمایل به اضافه شدن اعضای زن به هیئت مدیره 

(. همچناین آنیاا در   7002داد و ناورمر،  یا نیتراعتمادتری نسبت به مردان هساتند )  زنان رهبران قابل

( و در مقایساه باا ماردان    8779اران، کا نز و همیهاا گریزتر هساتند )  های مالی ریسک گیری تصمیم

(. در ضمن سودهای با کیفیات پاایین باا    8770اران، کالندبرگ و همدارند ) یمترک ینانیاطم شیب

 (.7088 اران،کا و هم یندیسار مرتب  باا شارکت، مادیران و حسابرساان اسات )      ،های باال ریسک

ت پاایین اسات، حسابرساان بیشاتر     ککه کیفیت سود شر د هنگامیینما یاستدالل م (7008نگر )یهن

کاه   نیز نشان دادناد  (7000دوچارش و همکاران )گیرند.  قرار می یحقوق یدعاو کسیدر معرض ر

شود. همچناین کیفیات    سیاش، منجر به طرح دعاوی حقوقی می مدیریت سود در زمان پیشنیادهای

گذاران آسای  رساانده و هیئات مادیره را در معارض ریساک دعااوی         یهسود پایین به منافع سرما

 تاأریر از (. مطالعاات دیگاری حااکی    7088ساریندی و همکااران،   دهاد )  حقوقی بیشتری قرار مای 

رود  انتظار می ،نی. بنابرا(7000)کاپالن و راونسکرافت،  استمدیریت سود بر از بین رفتن شیرت 

مدیران زن به دلیل این که تمایل کمتری به ریسک دعاوی حقوقی و از بین رفاتن شایرت دارناد،    

و مو ا  افازایش اساتقالل در باین      کنندتر عمل  بود کیفیت سود دقیقنسبت به مدیران مرد در بی

هاای   همچناین یافتاه  . دهناد احتمال بیبود کیفیت سود را افزایش  ای ارکان نظاش راهبری شده،اعض

یی کاه  هاا  شارکت در انگلیس، حاکی از آن است که مدیریت ساود در   (7082) آرون و همکاران

سپاسای و عبادلی   در ایان راساتا    کنند محدود است. ن استفاده میهیئت مدیره از تعداد باالی ز در
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عامال زن در قیااس باا     یاا مادیر   رهیماد  ی دارای عضاو هیئات  هاا  شارکت در نشان دادناد   (8972)

شارطی بااالتر اسات؛ باه عباارت       ةکارانا  محافظهی دارای مدیران ارشد مرد، حسابداری ها شرکت

با تو ه به مبانی  ،بنابراین نمایند. تر شناسایی می دیگر، زنان اخبار بد را در سود گزارش شده سریع

 شود: پژوهش به شرح زیر تدوین می فرضیة اولنظری و تجربی، 

 معناداری بر کیفیت سود دارد. تأریردر هیئت مدیره،  نمایندۀ زن: حضور فرضیة اول

 ت سودیفکیو  یتی، تنوع جنسکمیتۀ حسابرسی

 ایجااد درخواست سود منجر به  تیریمدکیفیت گزارشگری مالی و مربوط به  یها ینگران 

بلاو   ةکمیتا ) اسات  ساایرین شاده  سایامداران و   ،گذاران قانونسوی از  ارربشش کمیتة حسابرسی

طاور   باه  کمیتاة حسابرسای  کناد کاه    بیان می 0آکسلی-نزیبرقانون سا 908(. بشش 8777، 9ریبون

 یاریکه بس پس از آن. استمستقل حسابرس بر و نظارت  خدمت مسئول انتصار،  بران مستقیم

شرکت  های مالی به دلیل رسوایی حسابرسی مستقلو  رانیاعتماد خود را به مدگذاران  هیاز سرما

ماورد   شاتر یب کمیتاة حسابرسای   یعملکارد نظاارت   ی از دست دادند،مال یها تقل  گریو د 2انرون

 یماال  یگزارشاگر  یبارا  ریماد  میتصمکه احتمال دارد  شتریدر حال حاضر ب گرفت. قرار تأکید

قرار گیرد. وظیفه اصالی هیئات مادیره و     کمیتة حسابرسی یها یژگیو تأریر تحت برون سازمانی

سیروادی و هوانگ، بیبود کیفیت فرآیند حسابرسی و گزارشگری مالی است ) کمیتة حسابرسی

شود که به هیئات مادیره در    به عنوان نیادی میم نگریسته می کمیتة حسابرسیبه همواره (. 7088

تواناد   ( و مای 8777بلاو ریباون،    ةکمیتا رساند ) بیبود شفافیت و دقت گزارشگری مالی یاری می

(. بار ایان   7009ژی و همکااران،  نقش مستقیم در کنترل و نظارت بر مدیریت سود داشته باشد )

های نمایندگی و بر طرف نماودن مساائل    تواند منجر به کاهش هزینه می کمیتة حسابرسیاساس، 

 (.7007بوکیت و اسکندر، عدش تقارن اطالعاتی گردد )اصل از ح
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بر کیفیت گزارشگری مالی، مفیاومی چناد    کمیتة حسابرسیبر اساس مطالعات، ارر بششی 

، استقالل اعضای (7000)اندرسون و همکاران، است و از چندین عامل مانند اندازه کمیته بعدی 

بلاو   ةکمیتا ؛8779کاالبرز و فوگاارتی،   ( و تشصاص ماالی اعضاای کمیتاه )    7007کلین، )کمیته 

برخی مطالعات دیگر باه بررسای    پذیرد. می تأریر( 7007آکسلی،  -نزیساربو قانون  8777ریبون، 

( 7002یاناگ و کریشانان،   اند ) پرداخته کمیتة حسابرسیهای  ویژگیو  سود تیریمد نیارتباط ب

 سات ها شارکت  ساود  تیریباا ماد   کمیتة حسابرسای  یها یژگیو ها حاکی از مرتب  بودن و یافته

، انادازه و  هاا  تعاداد  لساه  بار اساتقالل،    شاتر یب مطالعاات  ایان  اماا  (.7088سیروادی و هواناگ،  )

 اند. هو  نبه تنو   نسیتی را کمتر مورد بررسی قرار دادمتمرکز شده است  یتشصص مال

و باه  اطالعات  یدر افشا شتریتواند به وضوح و انطباق ب یخور م یمال یگزارشگر تیفیک

 نمایناد،  تیریماد  ساود را  هماواره ممکن است  رانیمد و تقل  شود. یدستکاراز مانع دنبال آن 

 گاذارد  یما  تاأریر  آنیاا  خادمت  باران  مزایاای  بار   معماوالا ، گزارش شاده  یحسابدار سود رایز

تواند کیفیت گزارشگری مالی  ارربشش، می کمیتة حسابرسی(. یک 7088هوانگ، سیروادی و )

اساتقرار و نظاارت   هاای ماالی،    تهاای حساابداری، بررسای صاور     نظاارت بار رویاه    از طریقرا 

رود، نقاش میمای در بیباود ارربششای      انتظاار مای   در ضامن های داخلی بیباود بششاد.    برکنترل

 (.7089ن و کاراهمی، یبنجام) ی داشته باشندحسابرسی مستقل برکیفیت گزارشگری مال

 کمیتاة حسابرسای  در این راستا باید عنوان کرد که بر اسااس مطالعاات، تناو   نسایتی در     

نشان  (8971برندق و همکاران ) ایمانیای داشته باشد.  تواند بر عملکرد آن نقش قابل مالحظه می

حسابرسای را   ةالزحما  تواند حق می کمیتة حسابرسیدر  نمایندۀ زنحضور حداقل یک که دادند 

کمیتاة   یت اعضاا یباین  نسا   نیز دریافتند که (8972صالحی و همکاران )ن یکاهش دهد. همچن

آداماز و  بر اساس مطالعاات  و ود ندارد.  یرابطة معنادارسابرسی، با تأخیر گزارش ح حسابرسی

و ساعی در باه    داشتهند نظارت ینیز اعضای هیئت مدیره زن، تالش بیشتری در فرآ (7007فریرا )
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که بتوانند بار   نظاش راهبری دارند تا این یها و کمیته کمیتة حسابرسیهایی در  دست آوردن پست

هاای   بار اسااس یافتاه   ی داشاته باشاند. همچناین    ظاارت بیتار  گزارشگری شفاف و کیفیت سود ن

، کمیتاة حسابرسای  حضاور زناان در    (7089اساماعیل و عبادا) )  و  (7088سیراوادی و هوانگ )

پاژوهش   فرضیة دوشنماید. بنابراین با تو ه به مبانی نظری و تجربی،  مدیریت سود را محدود می

 شود: به شرح زیر تدوین می

 معناداری بر کیفیت سود دارد. تأریر، کمیتة حسابرسیدر  نمایندۀ زن: حضور فرضیة دوش

 روش شناسی پژوهش

باا کیفیات ساود،     کمیتاة حسابرسای  بین تنو   نسیتی در هیئت مدیره و  ةرابطبرای آزمون 

فعال در بورس اوراق بیادار تیاران بار اسااس شارای  خاان       یها شرکتاز از یاطالعات مورد ن

 شد: یآور  مع( 8972-8978)

 در بورس اوراق بیادار تیران پذیرش شده باشند؛ 8978قبل از سال  .8

 زمانی پژوهش تغییر نکرده باشد؛ ۀدورطی  ها شرکتسال مالی  .7

 و لیزینگ نباشد. ها بانک، یگذار هیسرمابیمه،  یها شرکتاز  .9

ساازمان   کمیتاة حسابرسای  منشاور   شرکت به عنوان نمونه انتشاار شاد.   827اساس، بر این 

نماوده   کمیتة حسابرسای را ملزش به ایجااد و اساتقرار   ها شرکت 8978بورس اوراق بیادار از سال 

ماورد مطالعاه نتوانساته     هاا  شارکت این پژوهش تماش  بازۀ زمانیهای اولیه  در سال ،است. بنابراین

های بعد اقداش به تشاکیل   در طی سال ها شرکتخود را تشکیل دهند. این  حسابرسیکمیتة بودند 

هاای پاژوهش    اند. در نتیجه رویکرد ماورد اساتفاده بارای آزماون فرضایه      کرده کمیتة حسابرسی

 .است 1ی ترکیبی نامتوازنها داده
 ها آزمون فرضیه الگوی

 استفاده شده است: 8الگوی ها از  برای آزمون فرضیه
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 گیری متغیرهای پژوهش اندازه ۀنحو

 متغیر وابسته

ار یا عمکاه   اسات ر وابسته در این پژوهش، کیفیت ساود شارکت   یمتغ (     ) کیفیت سود 

زان یا به م یت اقالش تعیدیفکی است. (  ) اختیاری یت اقالش تعیدیفکی، آن یمورد استفاده برا

، باشاد  تربااال  یاقالش تعید ینقدشوندگ ةچه در  سود اشاره دارد. هر یاقالش تعید ینقدشوندگ

اسات،   (8778)  اونز ل شاده  یتعاد  الگویار یبر مع یار مبتنین معیست. اتر ان اقالش باالیت ایفکی

اقالش تعیدی کل در هر سال باید به واساطه تغییارات درآمادهای فاروش طای ساال و       ه در آن ک

اقاالش   ةمحاساب بارای   هاای دریاافتنی ایجااد شاوند.     های رابت و حسار تعیدات مربوط به دارایی

ابتدا  مع اقالش تعیدی شرکت در سال ماورد نظار محاسابه شاده اسات. بارای        ،تعیدی اختیاری

 محاسبه  مع اقالش تعیدی به صورت زیر عمل شده است:

(7)                     

 یاریا اخت یتعیاد  اقاالش  و یاریراختیغ یتعید اقالش شامل یتعید اقالش  مع هک ا  آن از

     و  یاریا راختیغ یتعیاد  انگر اقاالش یا ب 9 الگوی راست سمت عبارت سه ن  معیبنابرا است،

تعدیل شاده   الگوی توس  هک بود خواهد tسال  در iت کشر یاریاخت یتعید اقالش ۀدهند نشان

 الگاو بارآورد ایان    ۀاسات. دور  نیتشما  قابال  (7) یمقطع ونیرگرس و به صورت (8778 ونز )

 سال در نظر گرفته شده است. 2برای هر شرکت 

(9)       
        

  (
 

        
)   (

                
        

)   (
      
        

)       
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 که در آن :

یاان خاالص و اه نقاد      ر،    ، ساود عملیااتی شارکت؛        مع اقاالش تعیادی؛  ،     

، تفاوت فروش خالص       ت؛ کشر یها ییدارا،  مع   های عملیاتی؛  حاصل از فعالیت

ت در کشار  یافتنیا در یهاا  ، تفااوت حساار      ت در سال  اری نسبت به سال گذشته؛کشر

 یهاا  یای زات )دارایا آالت و تجی نیماشا  ساطح اماوال،  ،    سال  اری نسبت به سال گذشاته؛  

مطلق مقاادیر  که از قادر  است)اقالش تعیدی اختیاری( شرکت  الگوی یخطا،  ت و کرابت( شر

 گردد. استفاده می ها شرکتین کیفیت سود شخطا به عنوان  ان
 مستقل یرهایمتغ

اسات. در  تناو   نسایتی در هیئات مادیره     متغیر دو و یی باوده کاه بیاانگر                

صاورت برابار باا صافر      نیا ر ایا صورت و ود حداقل یک زن در هیئت مدیره عدد یاک و در غ 

 (.7081چن و همکاران، خواهد بود )

اسات. در   کمیتة حسابرسیتنو   نسیتی درمتغیر دو و یی بوده که بیانگر              

برابر باا صافر    صورت نیر ایعدد یک و در غ کمیتة حسابرسی صورت و ود حداقل یک زن در

 (.8971همکاران، برندق و  ایمانیخواهد بود )
 کنترلی پژوهش یرهایمتغ

ت ساود ماورد مطالعاه قارار     یا فکیکنترلی پژوهش، ادبیات گذشاته   یرهایمتغبرای بررسی 

 گرفته است.

 صاورت  در غیار ایان   و یاک که در صورت و ود زیان عادد   ،بوده زیان بیانگر:       

المبارت و  و ود دارد )بین و ود زیان شرکت و کیفیت سود رابطه معکوسی  صفر خواهد بود.

هاای   ای کاه زیاان دارناد، ساود را باه روش      در دوره ها شرکترود  (. انتظار می7089 همکاران،
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لاوپز و  ) گاردد  یکه این موضو  منجر به کاهش کیفیت سود آنیا م ندینماگوناگونی دستکاری 

 (.7087 پیتر،

کاه از تقسایم  ریاان و اه نقاد عملیااتی بار         ،عملیاتی بوده نقد و ه  ریان بیانگر:      

های اقالش تعیدی اختیاری باه صاورت کامال،     الگویاز آنجا که  آید. دست میه مو ودی نقد ب

رود  انتظار می ،گیرند، بنابراین رد شرکت را در نظر نمیاقالش تعیدی غیراختیاری مرتب  با عملک

ی و اود داشاته   رابطة معنادار ،ها شرکتبین تغییرات در  ریان و ه نقد عملیاتی و کیفیت سود 

و کیفیات   هاا  شارکت (. همچنین بین  ریان و اه نقاد عملیااتی    7007فرانکل و همکاران،باشد )

 (.7089المبرت و همکاران، ی و ود دارد )رابطة مستقیمسود 

یی که نسابت ارزش دفتاری باه    ها شرکت است. بازار ارزش به دفتری ارزش بیانگر:      

 (.8771دفوند و همکاران، ارزش بازار باالتری دارند، احتمال مدیریت سود کمتری دارند )

یعای ارزش باازار حقاوق    لگااریتم طب )سایاش   صااحبان  حقوق بازار ارزش بیانگر :       

هر چقدر ارزش بازار یک شرکت باالتر باشد، احتمال دستکاری ساود در   صاحبان سیاش( است.

یابد. به عبارت دیگار ارتبااط مثبتای     افته و در نتیجه کیفیت سود افزایش مییآن شرکت کاهش 

 (.7002 کوتاری و همکاران،بین ارزش بازار حقوق صاحبان سیاش و کیفیت سود و ود دارد )

هار  ها اسات.   یکه حاصل تقسیم بدهی بر  مع دارای بیانگر اهرش مالی بوده :          

باشد، ریساک ورشکساتگی شارکت افازایش یافتاه و       ترچه نسبت بدهی در ساختار سرمایه باال

های قرارداد بادهی از مادیریت ساود بیشاتری      شرکت برای مقابله با این ریسک و کاهش هزینه

فرانکال و  ن، ارتباط معکوسی بین اهرش مالی و کیفیت سود و ود دارد )ینماید. بنابرا استفاده می

 (.7007همکاران، 

فروش است )فروش در سال  اری منیای فروش در  رشد نرخ بیانگر:              

ی دارای رشد فروش باال، از عملکرد مطلاوبی  ها شرکت سال قبل تقسیم بر فروش در سال قبل(.
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و احتمال تغییرات عمده در فروش آنیا )به علت دستکاری اقالش تعیدی اختیااری(   ارنددربرخو

ارتباط معکوسی بین نرخ رشد فاروش و کیفیات    رود یانتظار م دیگریابد، به عبارت  افزایش می

 .(7000 ،منون و ویلیامز)شته باشد سود و ود دا

هاای   . اگر بادهی است مالی نیتأم تغییرات متغیر دو و یی بوده که بیانگر :           

 صافر خواهاد باود.    صاورت  غیار ایان  در  و یاک درصد افزایش یابد، عدد  80مدت بیش از بلند

باه علات پوشاش عملکارد ضاعیف شارکت در آن دوره        معماوالا مالی  نیتأمتغییرات شدید در 

ماالی و اود داشاته     نیتاأم ی کاه تغییارات   یهاا  در دوره رود یمانتظار  ،گیرد. بنابراین صورت می

ز کاهش یابد. بنابراین، ارتبااط معکوسای باین    یباشد، مدیریت سود افزایش یافته و کیفیت سود ن

 (.7089المبرت و همکاران، مالی و کیفیت سود و ود دارد ) نیتأمتغییرات 

اگر ناو  اظیاارنظر    حسابرس بوده که اظیارنظر نو  دو و یی بیانگر متغیر:            

 برابار باا صافرخواهد باود.     صورت نیر ایدر غو  یکعدد  ،تعدیل شده باشد یگزارش حسابرس

اناد، احتماال کمتاری بارای      گذشاته، اظیاار نظار غیار مقباول داشاته       ۀیی کاه در دور هاا  شرکت

دستکاری و مدیریت سود در دوره  اری دارند، به عبارت دیگر بین تعدیل گازارش حساابرس   

 (.7089المبرت و همکاران، ی و ود دارد )رابطة مستقیمو کیفیت سود 

حسابرس باوده، کاه اگار حساابرس شارکت       تغییر دو و یی بیانگر متغیر:            

ی کاه  یهاا  در دوره عادد صافر خواهاد باود.     صاورت  نیا ر ایا در غو  یکعدد  ،تغییر کرده باشد

با نحوه رسیدگی حساابرس  دیاد آشانا     ها شرکت ا که  ابد، از آنی یحسابرس شرکت تغییر م

گیرند که این موضو  احتمال مادیریت ساود را کااهش     می کار بهکاری بیشتری  ، محافظهندنیست

 (.7089المبرت و همکاران، دهد ) جه کیفیت سود را افزایش مییداده و در نت

ماالی باوده کاه  اگار شارکت طباق        آشفتگی احتمال بیانگر متغیر دو و یی :          

عادد   ،در شرای  آشفتگی ماالی قارار داشاته باشاد     (8917پورحیدری و کوپائی حا ی ) الگوی
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یی که احتمال ورشکستگی بااالتری  ها شرکت صفر خواهد بود. صورت عدد در غیر این و  یک

دارند، برای رهایی از این وضعیت، اقداش باه دساتکاری ارقااش حساابداری و در نتیجاه مادیریت       

 (8917پورحیادری و کوپاائی حاا ی )    الگوی (.8710زیمنسکی، نمایند ) ت آن مییفکیسود و 

 :استبه شرح زیر 

(0)                                                  
                                     
                        

 که در آن :

، نسبت سود انباشته    ها؛  ، نسبت سود عملیاتی به دارایی   بحران مالی در شرکت؛،   

نسااابت حقاااوق صااااحبان    ،    هاا؛   گاردش باه دارایای   ، نسابت سارمایه در      ؛ ها به دارایی

نساابت ،    ؛ نساابت سااود قباال از بیاااره و مالیاااات باااه فاااروش ،     ؛ هااا یباادهساااایاش بااااه 

نسابت  ،    ؛ نسابت ساود خاالص باه فاروش     ،    ؛ی ااار  یهااا  باه باادهی   ی ار یها دارایی

همچناین از قادرمطلق مقاادیر خطاا باه عناوان       . اسات شرکت ، اندازه   ها و  ها به دارایی بدهی

بحاران ماالی از   یدارا یها شرکت 9زنقطه تمیی گردد. استفاده می ها شرکتین کیفیت سود  انش

باه دسات آماده      . اگر مقادار  است 1709/82عدد  الگویفاقد بحران مالی در این  یها شرکت

گاه شرکت مورد نظار باه عناوان     ( باشد، آن1709/82از نقطه تمییز )عدد  کمتربرای هر شرکت 

 گردد. شرکت دارای احتمال آشفتگی مالی دسته بندی می

اقاالش    غیرعادی بوده که اگر شارکت  اقالش بیانگر متغیر دو و یی:                

هاایی   در دوره خواهاد باود.   صورت صافر  در غیر این و یکعادی گزارش کرده باشد، عدد غیر

های ماالی   کنندگان صورت کنند، احتمال تو ه استفاده اقالش غیرعادی گزارش می ها شرکتکه 

مادیریت ساود خاود را افازایش      ها شرکتیابد و  به این اقالش غیرعادی گزارش شده افزایش می
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شاود. باه عباارت دیگار ارتبااط معکوسای باین         دهندکه مو   کاهش کیفیت سود آنیا می می

 (.8779 بامبر و همکاران،ود و ود دارد )و ود اقالش غیرعادی و کیفیت س

اگار حساابرس   بزرگ بوده کاه   مؤسسة حسابرسی بیانگر متغیر دو و یی :            

 ،شرکت، سازمان حسابرسی و یا موسسه رتبه الف کنترل کیفیت  امعه حسابداران رسمی باشاد 

در  (7089المبارت و همکااران )   ةباه گفتا   صافر خواهاد باود.    در غیر ایان صاورت   و یکعدد 

شوند، احتمال مدیریت سود پایین بوده  های بزرگ حسابرسی می یی که توس  موسسهها شرکت

بازرگ و   مؤسساة حسابرسای  وکیفیت سود باالیی خواهند داشت. بناابراین، ارتبااط مثبتای باین     

 کیفیت سود و ود دارد.

کاه   (7089المبارت و همکااران،   ) ماالی باوده   سال بیانگر متغیر دو و یی پایان :      

 و در غیار ایان صاورت    یاک عادد   ،اگر پایان سال مالی شرکت، منتیی به پایان اسفند ماه باشاد 

 صفر خواهد بود

 های پژوهش یافته
 ها دادهآمار توصیفی 

 910های کلی متغیرهای پژوهش به نماایش درآماده اسات. در     ویژگی 8 دول شمارۀ در 

. نزدیاک  اسات  0197/0و  0197/0مشاهده، میانگین و میانه متغیر کیفیت سود به ترتی  برابر باا  

. مقدار انحاراف معیاار   استنرمال این متغیر  باایتقرتوزیع  ۀبودن این اعداد به یکدیگر نشان دهند

درصاد مشااهدات حاداقل یاک      70بوده اسات. همچناین حاداقل در     0977/0این متغیر برابر با 

در مشاهدات در هیئت  نمایندۀ زن 809در هیئت مدیره و ود داشته است. به عبارتی  نمایندۀ زن

. دلیل تفااوت  است 211تعداد مشاهدات متغیر تنو   نسیتی و ود داشته است.  ها شرکتمدیره 

پاس از   هاا  شارکت برخای از   کمیتة حسابرسای ، که استتعداد مشاهدات این متغیر این موضو  

، مشاشص  کمیتة حسابرسای تنو   نسیتی در با تو ه به متغیر تشکیل گردیده است و  8978سال 
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را به خود گرفته اسات. باه عباارتی     8درصد مشاهدات این متغیر مقدار  89در  باایتقرشود که  می

 و ود داشته است. کمیتة حسابرسیدر  نمایندۀ زنمشاهده  79در 
 توصیفی متغیرهای پژوهش . آمار1جدول شمارۀ 
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 متغیرهای کمی پژوهش

 کیفیت سود    019/0 019/0 718/0 002/0 097/0 910

910 899/0 019/0- 072/0 881/0 892/0     
 ریاااان و اااه نقاااد 

 عملیاتی

910 717/0 800/0 091/8 098/0 091/0     
ارزش دفتاااری بااااه  

 ارزش بازار

910 081/8 907/88 991/89 910/89 719/89       
ارزش بااازار حقااوق 

 صاحبان سیاش

 اهرش مالی          277/0 272/0 797/0 729/0 811/0 910

 نرخ رشد فروش             898/0 801/0 100/0 -900/0 909/0 910

 متغیرهای کیفی )دو و یی( پژوهش

910 
 %90/87ی دارای تنو   نسیتی در هیئت مدیره ها شرکت

 %11/10ی فاقد تنو   نسیتی در هیئت مدیره ها شرکت
         

تناااو   نسااایتی در  

 هیئت مدیره

221 
 %19/87 کمیتة حسابرسیی دارای تنو   نسیتی در ها شرکت

 %89/19 کمیتة حسابرسیی فاقد تنو   نسیتی در ها شرکت
          

تناااو   نسااایتی در  

 کمیتة حسابرسی

910 
 %71/82ی دارای زیان ها شرکت

 %90/10فاقد زیان  یها شرکت
     

 زیان شرکت

910 
 %81/91مالی  نیتأمی دارای تغییرات ها شرکت

 %10/18مالی  نیتأمی فاقد تغییرات ها شرکت
          

 مالی نیتأمتغییرات 

910 
 %70/99ی دارای اظیار نظر تعدیل شده حسابرس ها شرکت

 %91/77ی فاقد اظیار نظر تعدیل شده حسابرس ها شرکت
          

ناااو  اظیاااار نظااار   

 حسابرس

910 
 %11/72ی دارای تغییر حسابرس ها شرکت

 90/90ی فاقد تغییر حسابرس ها شرکت
          

 تغییر حسابرس

احتماااال آشااافتگی            %02/8ی دارای احتمال آشفتگی مالی ها شرکت 910
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 مالی %22/71ی فاقد احتمال آشفتگی مالی ها شرکت

910 
 %19/70ی دارای اقالش غیر عادی ها شرکت

 %99/92غیر عادی  ی فاقد اقالشها شرکت
              

 اقالش غیر عادی

910 
 %02/08 بزرگ مؤسسة حسابرسیی دارای ها شرکت

 %22/21 بزرگ مؤسسة حسابرسیی فاقد ها شرکت
           

 مؤسسااة حسابرساای 

 بزرگ

 نتایج آمار استنباطی

 خطی متغیرها آزمون هم

های رگرسیون چند متغیره، عدش و ود همبستگی خطی باین   الگوی ةیاولهای  یکی از فرض

 دول شمارۀ توضیحی است که برای بررسی آن، آزمون عامل تورش ا را شده است ) یرهایمتغ

 ادول  آن در  نتیجةاستفاده شده که  1از آزمون کائو یانباشتگ هم(. عالوه بر این، برای بررسی 7

 درج شده است. 9شمارۀ 

خطی بین متغیرهاای توضایحی پاژوهش را     نتایج بررسی هم 7 دول شمارۀ در  VIFستون 

کلی چنانچه مقدار عامل تورش واریانس برای هر یاک از ضارای  کمتار از     طور به. دهد یمنشان 

(. نتاایج ایان   8972و همکااران،   میاد  یبنکرد ) یپوش چشمخطی  از مشکل هم توان یمباشد،  80

 شدیدی و ود ندارد. یخط همدهد که بین متغیرهای توضیحی  آزمون نشان می
 خطی . آزمون هم2جدول شمارۀ 

VIF نماد متغیر ناش متغیر 

 کیفیت سود    متغیروابسته

 تنو   نسیتی در هیئت مدیره          8021/7

 کمیتة حسابرسیتنو   نسیتی در            2781/8

 زیان شرکت      7087/8

  ریان و ه نقد عملیاتی     7091/8
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VIF نماد متغیر ناش متغیر 

 ارزش دفتری به ارزش بازار     9978/8

 ارزش بازار حقوق صاحبان سیاش       7998/8

 اهرش مالی          7080/8

 مالی نیتأمتغییرات            0810/8

 نرخ رشد فروش             8771/8

 حسابرس نو  اظیار نظر           8119/8

 تغییر حسابرس           0090/8

 احتمال آشفتگی مالی          7799/8

 اقالش غیر عادی               0811/8

 بزرگ مؤسسة حسابرسی            0919/8

 ی ترکیبیها داده یانباشتگ هم. آزمون 3جدول شمارۀ 

 یمعنادارسطح  t آمارۀ الگو

 0000/0 -8120/1 8 الگوی

اسات، فارض    02/0کمتار از   9 ادول شامارۀ   در  آماده  دست بهکه سطح احتمال   ا آناز 

 دارد. یانباشتگ هم؛ به این معنا که ترکی  خطی متغیرها شود ینمصفر این آزمون تأیید 
 های پژوهش نتایج آزمون فرضیۀ

بار کیفیات ساود     کمیتاة حسابرسای  تناو   نسایتی در هیئات مادیره و      تاأریر برای بررسای  

همانگوناه کاه   ارائه شده است.  0 دول شمارۀ برآورد شد که نتایج آن در  8الگوی ، ها شرکت

 .اسات  کمیتة حسابرسای نیز بیان شد، یکی از متغیرهای مستقل این پژوهش تنو   نسیتی در  قبالا

، در نتیجاه در  اند نموده کمیتة حسابرسیاقداش به استقرار  ها شرکت 8978از آنجا که پس از سال 

ای بارای ایان متغیار و اود      مشااهده  ها شرکتپژوهش، در برخی از  بازۀ زمانیهای ابتدایی  سال
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ی ترکیبای ناامتوازن اساتفاده    هاا  دادهنداشته است. در نتیجه برای کنترل این موضو  از رویکارد  

 شده است.  

پساماند،   یآزمون نرمال بودن  مالت خطا )پسماند(: به منظور سنجش نرماال باودن خطاا   

ه پساماندها باه صاورت نرماال     کا اسات. در صاورتی    ( استفاده شده8718) 7برا-یوکآزمون  ار

بارا  -یوک ا که مقدار آماره  ار مزبور معنادار نشواهد بود. از آن آمارۀ آزمونتوزیع شده باشد، 

ایان   یاره سطح معنااد ک نیو با تو ه به ا 8071/0و احتمال آن برابر با  9911/77برابر با  (8718)

 ماالت خطاا در    توزیاع  محاسبه شاده اسات، در نتیجاه نرماال باودن      02/0از  تر بزرگآزمون، 

 ارائه شده است. 0 دول شمارۀ شود. نتایج این آزمون در  رفته مییپذ 8الگوی 

گر یدیکا استقالل خطاهاا از   یاول: به منظور بررس ةآزمون عدش و ود خود همبستگی مرتب

 نیدوربا  ۀدهاد کاه آماار    یج مرباوط نشاان ما   یاستفاده شده، کاه نتاا   80واتسون نیاز آزمون دورب

، ارائاه شاده   0 دول شامارۀ  ج آزمون مذکور در ی. نتااست 2/7تا  2/8ن یب 8الگوی واتسون در 

 است.

 LRانس از آزماون  یا وار یشارط عادش ناهمساان    یانس: بارای بررسا  یوار یآزمون ناهمسان

 ا که مقدار معنااداری   از آن ارائه شده است. 0شمارۀ  دول نتایج آن در  استفاده شده است که

ناهمساانی   مشکل ، بنابراین نتایج این آزمون بیانگر و وداست 0000/0آماره این آزمون برابر با 

تعمایم  باه روش حاداقل مربعاات     الگویباید  برای بر طرف کردن این مشکل، و استواریانس 

 برآورد گردد. 88یافته

 یهاا  دادهه اساتفاده از روش  کا ه بتوان مششص نمود ک آن یبرا ،8الگوی برآورد  به منظور

ر، از یا ا خیا ارآماد خواهاد باود    کمورد نظر  الگویدر برآورد  ی تابلوییها دادهتلفیقی در مقابل 

ه مشاشص گاردد   کا  نی، به منظور اتابلویی یها دادهو در صورت استفاده از روش  87آزمون چاو

 89(  یت برآورد مناسبتر اسات، از آزماون هاسامن   یاررات تصادفا یداش روش )اررات رابت و ک
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ها نشان  ارائه شده است. نتایج این آزمون 0 دول شمارۀ ها در  نتایج این آزمونشود.  یاستفاده م

 کند. ئه میای تابلویی و اررات رابت بیترین نتایج را ارها دادهداد که استفاده از نو  

 9780/0و  0090/0برابر باا    یترت به الگویضری  تعیین و ضری  تعیین تعدیل شده برای 

درصد از تغییارات   10پژوهش حدود  الگویتوان نتیجه گرفت که در  می ،بنابراین ؛آمد دست به

 F آماارۀ شوند. معنااداری   تبیین می الگویمتغیر وابسته )کیفیت سود( توس  متغیرهای توضیحی 

 است. الگویمعناداری کل  ۀکنند انیب 0000/0با مقدار 
 1 الگوی. تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر کیفیت سود براساس 0جدول شمارۀ 

 نماد متغیر متغیر توضیحی

ت 
الم
ع ش
پی

 
ده
 ش
نی
بی

 

 
ضری

ده 
 ش
ده
ور
رآ
ب

 
 t آمارۀ

 سطح 

 یمعنادار

 8071/0 1081/8 0018/0 +          مدیره هیئت در  نسیتی تنو 

 0098/0 7979/7 0028/0 +           کمیتة حسابرسی در  نسیتی تنو 

 0002/0 -0191/9 -0790/0 -      شرکت زیان

 2111/0 2087/0 0882/0 +     عملیاتی نقد و ه  ریان

 9879/0 7710/0 0078/0 +     بازار ارزش به دفتری ارزش

 7702/0 0210/0 0080/0 +       سیاش صاحبان حقوق بازار ارزش

 0000/0 -7010/9 -0272/0 -          مالی اهرش

 9199/0 7081/0 -0099/0 -           مالی نیتأم تغییرات

 0000/0 -9802/0 -0999/0 -             فروش رشد نرخ

 0000/0 7097/0 0019/0 +           حسابرس نظر اظیار نو 

 0001/0 9278/9 0809/0 +           حسابرس تغییر

 0009/0 0021/9 0727/0 -          مالی آشفتگی احتمال

 7211/0 -0270/0 -0009/0 -               عادی غیر اقالش

 1091/0 7090/0 0002/0 +            بزرگ مؤسسة حسابرسی

 1909/0 0710/0 0882/0 ؟ C مقدار رابت
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 نماد متغیر متغیر توضیحی

ت 
الم
ع ش
پی

 
ده
 ش
نی
بی

 

 
ضری

ده 
 ش
ده
ور
رآ
ب

 

 t آمارۀ
 سطح 

 یمعنادار

0098/8 چاو آمارۀ آزمون ح  
سط

دار
عنا
م

 ی

چاو
ن 
مو
آز

 

0090/0 

یج
نت

 ة
چاو

ن 
مو
آز

 

تابلویی )اررات رابت یا 

 تصادفی(

1707/71 هاسمن آمارۀ آزمون  

ح 
سط

دار
عنا
م

من ی
اس
ن ه

مو
آز

 

0709/0 

یج
نت

 ة
ن 
مو
آز من
اس
ه

 
 اررات رابت

9911/77 برا- ارک آمارۀ آزمون ح  
سط

دار
عنا
م

 ی

ک
 ار

ن 
مو
آز

-
 برا

8077/0 

یج
نت

 ة
ن 
مو
آز ک

 ار
-

 برا

نرمال بودن  مالت 

 خطا

ل  LR 8979/781  آمارۀ
ما
حت
ا

رۀ
آما

 

L
R

 

جة 0000/0
نتی

 
ون
زم
آ

 

رۀ
آما

 
L

R
 

مقادیر خطا  واریانس

 .استناهمسان 

 0090/0 ضری  تعیین

ن 
عیی
  ت

ضری

ده
 ش
یل
عد
ت

 

رۀ 9780/0
آما

 

ون
تس
 وا
ین
ورب
د

 

0781/7 

 F 9288/8 آمارۀ
 یمعنادار

 F آمارۀ
0000/0 

شود. مقادار   تو ه می          متغیر مرتب  باهای  به نتایج آماره فرضیة اولبرای آزمون 

اسات کاه    0018/0ضری  بارآورد شاده بارای متغیار تناو   نسایتی در هیئات مادیره برابار باا           

ساطح  که   ا از آن اماکیفیت سود( است. بین این متغیر و متغیر وابسته ) رابطة مستقیم ۀدهند نشان

 ۀدهناد  ( اسات کاه نشاان   02/0از  بیشتر) 8071/0به دست آمده برای این متغیر، برابر با  معناداری
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ی باا کیفیات   رابطة معناادار ، بنابراین تنو   نسیتی در هیئت مدیره، استاین رابطه  نبودن معنادار

  .گردد مین دییتأپژوهش  فرضیة اولدارد. به عبارت دیگر ن ها شرکتسود 

با تو ه به مقدار ضری  برآورد شده و احتمال به دست آمده برای متغیر تناو   نسایتی در   

شاود   ، مشاشص مای  است 0098/0و  0028/0که به ترتی  برابر با            کمیتة حسابرسی

معنااداری و اود دارد.    و رابطة مساتقیم و کیفیت سود  کمیتة حسابرسیکه بین تنو   نسیتی در 

 .استپژوهش  فرضیة دوشبنابراین شواهد به دست آمده، حاکی از پذیرش 

زیاان  »کنترلی ماورد مطالعاه، ارتبااط معنااداری باین متغیرهاای        یرهایمتغهمچنین در میان 

و  «حساابرس  تغییار »، «حساابرس  نظار  اظیاار  ناو  »، «فاروش  رشاد  نارخ »، «اهرش مالی»، «شرکت

 .استکه مطابق با ادبیات پژوهش نیز ، با کیفیت سود و ود دارد «مالی آشفتگی احتمال»

 و بحث گیری نتیجه

 کاه کننادگان اسات    گیری اساتفاده  صمیمای ارزشمند برای ت سازهآن ویژه کیفیت  سود و به

ن زمینه انجاش شاده اسات، ولای    یگذار است و مطالعات زیادی در اتأریربر آن  یعوامل گوناگون

( یتین زنان و مردان )تنو   نسا یدر ب یریگ میو تصم ی، ارتباطی، میارتیشناخت یها تفاوت تأریر

ن یا مورد مطالعه قرار گرفته اسات. بار ا   مترکبر کیفیت سود،  کمیتة حسابرسیدر هیئت مدیره و 

حضاور زناان در   نیاز  ن زمینه و اود دارد و  یه شواهد تجربی کمی در اکن یاساس و با تو ه به ا

ن پاژوهش باا   یا داشاته اسات، در ا   یانیرشاد شاا   ها شرکت یان نظاش راهبرکارر در یاخ یها سال

بار   کمیتاة حسابرسای  ره و یئت ماد یار تنو  در هیمع یک تأریر یت به بررسی نس یبر تئور تأکید

 رفته شده در بورس اوراق بیادار تیران پرداخته شده است.یپذ یها شرکتت سود یفکی

 تاأریر  کمیتاة حسابرسای  در  یتیه تناو   نسا  کا د آن است یؤم ،یبررس این ج حاصل ازینتا

کمیتاة  ضاای  عیی کاه در ترکیا  ا  ها شرکتاز این رو دارد.  ها شرکتت سود یفکیبر  یمعنادار

از کیفیات ساود بااالتری     ،هاا  شارکت نمایند، نسبت باه ساایر    خود از زنان استفاده می حسابرسی
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کریشنان و پارساونز  و  (7088سریندی و همکاران )ژوهش  ج مطابق با پین نتایابرخوردار هستند. 

آرون  ،(2018گال و همکااران ) با پژوهش  ن پژوهش هم راستایج این نتایاست. همچن (7001)

باا تو اه باه     اسات.  (8972سپاسای و عبادلی )  و  (7089اسماعیل و عبدا) ) ،(7082اران )کو هم

 و تواناد باه صاحت فرایناد گزارشاگری ماالی       گریازی زناان مای    کاری و ریسک که محافظه این

حضاور  رود  کماک نمایاد، بار ایان اسااس انتظاار مای        های ماالی  بششی صورت افزایش اطمینان

که همگنی  دینما، محیطی را ایجاد کمیتة حسابرسیارکان نظاش راهبری و به ویژه در  نمایندۀ زن

تار و   و فرآیند کنترل و نظاارت دقیاق   بیبود یابد و استقالل گرایی ، وظیفههیئت مدیره از بین رود

 در نیایت مدیریت سود کاهش و کیفیت سود افزایش یابد.

تواناد مو ا     مای  کمیتة حسابرسی در نمایندۀ زنشواهد این پژوهش نشان داد که حضور 

و در نیایات مو ا  افازایش کیفیات ساود گاردد.        هاا  شارکت بیبود کیفیت گزارشگری ماالی  

باه   کمیتاة حسابرسای  در انتشار اعضاای   توان انتظار داشت که اعضای هیئت مدیره می ،بنابراین

هاای اخالقای    ب  با تفاوتتواند ادبیات مرت این میم تو ه نمایند. همچنین، نتایج این پژوهش می

تواناد باه    عالوه، شواهد این پژوهش می هرا در حسابداری و امور مالی گسترش دهد. ب و رفتاری

رفتاه و   کاار  باه ، «کمیتة حسابرسای ترکی  اعضای »قوانین مربوط به  ۀهای تنظیم کنندوسیله نیاد

ت یا فکیسانجش   یه بارا کا شود  یشنیاد میپ یگران آت به پژوهش .های الزش الزامی گردد حداقل

 یان نظااش راهبار  کا حضور زناان در ار  تأریرو  کنند ت سود استفادهیفکی یها الگویر یسود از سا

همچناین   و تقلا  ماورد مطالعاه قارار دهناد.      کسا یربر کیفیت گزارشگری مالی، را  ها شرکت

های آتی، نقش  نسیت حسابرساان نیاز در کیفیات گزارشاگری      شود که در پژوهش پیشنیاد می

هاای متناو  بارای     الگاوی محدودیت اصلی در این پژوهش، و ود بررسی شود.  ها شرکتمالی 

تعمایم نتاایج حاصال از پاژوهش، ایان موضاو         شود در که باع  می استسنجش کیفیت سود 

 مورد تو ه قرار گیرد.
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 ها ادداشتی
1. Gender Diversity   2. Gender Socialization 

3. BRC     4. SOX 

5. Enron     6. Unbalanced Panel 

7. Cut Off    8. Kao Test 

9. Jarque-Bera    10. Dorbin Watson 

11. GLS     12. Chow 

13. Hausman 

 منابع

بار   یتاة حسابرسا  یمکدر  یتیتناو   نسا   تاأریر  یبررسا (. 8971کاظمی علوش، میدی. ) ؛عبدی، مصطفی ؛ایمانی برندق، محمد

، هاای حساابداری و حسابرسای    بررسای . رفته شده در باورس اوراق بیاادار تیاران   یپذ یها شرکت یالزحمة حسابرس حق

70(9 ،)977-909. 

احتماال  بار   هیئت مدیرهبررسی تأریر تنو   نسیتی در (. 8979. )؛ عبدی، مصطفیعلوش، میدیایمانی برندق، محمد؛ کاظمی 

 .719-712(، 2)9، و رفتاری یحسابداری ارزش های داخلی. و ود ضعف در کنترل

 ، تیاران، انتشاارات  یدر حسابدار یشناس و روش یتجرب یها پژوهش(. 8972وا. )یپور، ش حسن ؛، میدییعرب ؛مید، بیمن بنی

 ترمه.

 یکا یبر تاابع تفک  یمبتن الگویبا استفاده از  ها شرکت یبحران مال ینیب شیپ(. 8917حا ی، میدی. ) یکوپائ ؛پورحیدری، امید

 .99-01(، 8)7، های حسابداری مالی پژوهش. یخط

ی هاا  شرکتمدیره بر محتوی اطالعاتی و کیفیت سود  ترکی  هیئت تأریر(. 8977هشی، عباس. ) ؛آبادی، علیرضا رزمیان فیض

 .802-879(، 89)0، دانش حسابداریشده در بورس اوراق بیادار تیران.  پذیرفته

مطالعاات ا تمااعی   . کااری شارطی    نسایت مادیران ارشاد شارکت بار محافظاه       تاأریر (. 8972عبدلی، لایال. )  ؛سپاسی، سحر
 .877-820(، 8)80شناختی زنان،  روان

 ریتاأخ هاای آن بار    و ویژگای  کمیتة حسابرسای و ود  تأریر(. 8972ساالری فورگ، زین . ) ؛اورادی،  واد ؛میدیصالحی، 

 .27-19(، 71)9، دانش حسابداریگزارش حسابرسی. 

 نسیت بار درک اصاول اخالقای دانشاجویان حساابداری: بررسای        تأریر(. 8979زاده، محسن. ) معینی ؛زاده، محمدرضا عباس

 .22-99(، 9)9، های تجربی حسابداری پژوهشتطبیقی در ایران و انگلستان. 
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حساابداران   ةهای اخالقی در بین  امع بر قضاوت مؤرر(. عوامل 8979اله. ) بنی، رحمت نادری ؛ عفری، علیرضا ؛فروغی، میثم

 .880-899(، 77)1، حسابداری مالیرسمی ایران. 
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