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                                                                                                                                                                                  چکیده

. پژوهش هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر حضور مدیران زن در هیئت مدیره بر بروز یا کاهش تقلب مالی با توجه به نقش تعدیلگر ساختار مالکیت است

اق بهادار تهران حاضر به لحاظ روش همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اور

شرکت تعیین شد. روش بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون  120بوده و نمونه آماری به روش غربالگری برابر با  1400تا  1396در خالل سالهای 

نان در ترکیب هیئت مدیره تاثیر  دهد که نسبت باالتر حضور ز نهایی تحقیق نشان می های تابلویی است. نتایج چندمتغیره خطی با استفاده از الگوی داده

ت، این منفی و معناداری بر بروز تقلب در گزارشگری مالی در شرکتهای فعال در بورس تهران دارد. همچنین مشخص شد که با دولتی شدن ساختار مالکی

 تاثیرگذاری کاهش می یابد.

 کیتتقلب مالی، حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره، ساختار مال:   کلمات کلیدی

 مقدمه-1

)تورکمورتون و  شد هیسرما یدر بازارها یباعث کاهش اعتماد عمومکوئست و انرون، مانند در خصوص شرکتهای برجسته ای مطرح مهم و  یها ییرسوا

در  به وقوع پیوست. این کشور نیز ،(اقتصاد بزرگ جهان نیعنوان دوم به(.این موضوع متعاقبا در شرکتهای بزرگی در سایر نقاط دنیا مانند چین )2015همکاران، 

شد  گذاران هیاعتماد سرما در رینظ یبود که منجر به بحران ب انژنیم انگیو ل انیت ناز جمله ال یمال یها تقلب در صورت یها پرونده یسر کی یدهه گذشته دارا

 (.2022)وانگ و همکاران،  ستسراسر نقاط دنیا در گذاران هیسرما یبزرگ برا ینگران کی یمال یها (. اکنون، تقلب در صورت2011و و گائو، ژ)

ره بر کنترل با این وجود آنچه در ادبیات موجود خصوصا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران کمتر بدان توجه شده است نقش و حضور زنان در هیئت مدی

 تخلفات و تقلب مالی است.

با این (.2009 ،اریدارند )آدامز و فر یباالتر یتیحاکم تیفیبهتر و ک یدارند، عملکرد شرکت یشتریزن ب یکه رهبران شرکت ییها که شرکت دهد ینشان م اتیادب

ی مالی موثر حال به طور دقیق مشخص نیست که باالتر بودن تعداد اعضای زن حاضر در هیئت مدیره با چه کیفیتی بر کنترل و پیشگیری از تقلب در گزارشگر

 باشد.

و  تیجرم و جنا ریهستند و کمتر از مردان درگ تر یاند که زنان اخالق از مطالعات نشان داده یا ندهیتعداد فزامی توان دریافت که با بررسی مطالعات موجود 

ه ک ی(. هنگام2015محافظه کارتر هستند )هو و همکاران،  یمال یمعموالً در گزارشگر هایی بارهبران زنشرکت(. 2019)ادیکاری و همکاران،  میگردند یدعاو

و همکاران،  سیحساس تر هستند )فرانس موجودبالقوه و خطرات  یهستند، نسبت به دعاو یمال یگزارشگر یها استیبر س رترهبران زن شرکت مسئول نظا

 (.2003و همکاران،  ویهستند )ب نیقابل اعتمادتر و سازگارتر با مقررات و قوان یمال یریگ میرهبران زن در هنگام تصم ن،ی(. عالوه بر ا2015



 

 

 

؛ اگرچه که با این تفاسیر می توان انتظار داشت که نسبت بیشتر حضور زنان در هیئت مدیره عامل قابل توجهی برای کنترل تقلب در گزارشگری مالی باشد

قابل توجهی حضور دولت در شرکتها بدون انجام مطالعه ای تجربی نمی توان به طور دقیق در این زمینه اظهار نظر کرد. خصوصاً آنکه بازار سرمایه ایران، به طرز 

 را شاهد است. 

صور بود که حضور دولت یا سهامداران دولتی در شرکتها با احتمال افزایش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش شفافیت شرکتی همراه است. در نتیجه می توان مت

در هیئت مدیره بر بروز تقلب کاهش افزایش یافت )وانگ و همکاران،  هرچقدر حضور دولت در سهامداران شرکتها کمرنگ تر باشد، قدرت اثرگذاری حضور زنان

2022 .) 

بت حضور با توجه به مطالب و توضیحات بیان شده و بررسی ادبیات تحقیق مسئله اصلی این تحقیق که محقق در پی تبیین آن برآمده است این است که نس

مالی شرکتها داشته و این مسئله در شرکتهای دولتی در قیاس با شرکتهای غیردولتی چگونه  زنان در هیئت مدیره چه تاثیری بر کاهش تقلب در گزارشگری

 است؟

 مبانی نظری تحقیق: -2

 مفهوم تقلب

گری استفاده کرده است. اینگونه اقدامات را در دوگونه از ظاهرسازى  شود که از فریب، نیرنگ و حیله تقلب شامل اقدامات عمدى است و کسی مرتکب آن می

دست  داشتن حقیقت. تقلب شامل فریب، ریسک دستگیرى، تخطى از اعتماد، توجیه عقلى و مواردى از این بندی کرد: اظهار کذب و پوشیده توان طبقه می

ل صورتهای مالی شود. اشکال مختلفی از تقلب از قبی شود. تقلب اقدامات نامناسبی است که به اظهارنظر نادرست اما بااهمیت در صورتهای مالی منجر می می

شود  از سوی دیگر، گفته می(. 1396)مرادی و همکاران، مشاهده است متقلبانه، تقلب کارکنان، سوءاستفاده از داراییها و تقلبهای ورشکستگی در حوزه مالی قابل

)بنیش، حسابرسان اجرا می گردد، آشنایی دارند طور معمول توسط کردن تقلب میگردند، همواره با روشهای حسابرسی که به و پنهان افرادی که موفق به ارتکاب

2011.) 

 مفهوم گزارشگری مالی متقلبانه

ری به گونه ای گزارشگری مالی عبارت است بازنمایی اطالعات خالصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجا

ان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی سودمند واقع شود. هدف از گزارش های عمومی بیان وضعیت که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگ

در اقتصادی شرکت و سودآوری آن است. تقلب فعلی عمدی است که به ارائه نادرست بااهمیت در صورت های مالی مورد حسابرسی منجر می شود. تقلب 

ساخته انسان است و فرد با استفاده از آن مزیتی را نسبت به دیگری از طریق توصیه های دروغین یا کتمان حقیقت کسب  برگیرنده تمام ابزار گوناگونی است که

 می کند و شامل تمام رویدادهای ناگهانی، ترفندها، حیله گری ها یا مخفی کارها و دیگر راه های غیرمنصفانه برای فریب دیگری است.

 عوامل تاثیر گذار بر وقوع تقلب

موزشی و حرفه ای، مهم ترین عامل در وقوع تقلب نیروی انسانی است. در واقع افراد متقلب ممکن است از هر قشری از جامعه باشند. این افراد از تمام سطوح آ

 (. 1390یمانی مارشک، چهره ها، اندزه ها، رنگ ها و نژادها، جنسیت، از هر طبق اجتماعی و اقتصادی، هر مذهب و ملیتی به پا می خیزند)مرادی و سل

خصوص تقلب یکی از عوامل احتمالی اثرگذار بر وقوع تقلب تردید درباره درستکاری و صالحیت مدیریت است؛ مدیریت یکی از منابع اصلی کسب اطالعات در 

 است. طبق استانداردهای حسابرسی، تقلب به دو گونه بر صورت های مالی تاثیر می گذارد:

 قلب، اشتباه و اعمال غیرقانونی بر صورت های مالیمستقیم: تاثیر آثار ت (1

 غیرمستقیم: ارزیابی اثر اظهارات مدیریت در صورت کشف موارد تقلب، اعمال غیرقانونی و .. (2

 طبقه بندی انواع تقلب

 به طور کلی تقلب به سه شکل که در زیر به توضیح هر یک پرداخته می شود انجام می شود:

ه از فساد مالی به عنوان تقلبی تلقی می شود که در آن متقلبان از نفوذ خود در یک تراکنش مالی به منظور کاربردازی برای منافع فساد مالی: تقلب برخاست -1

دستکاری شخصی خودشان یا شخص دیگر به غلط استفاده می کند، مانند پذیرش پورسانت و درگیر شدن در تضادهای منافع، رشوه خوار)مانند حق و حساب و 

فروشنده  ها در مزایده ها و مناقصه ها و اخاذی و زورگیری اقتصادی( نوعی از رشوه خواری که به جای آن که عاملش فروشنده باشد، شاغل سازمانی از قیمت

 تقاضای پول می کند.



 

 

 

ای نقد دزدی، کاال دزدی، دزدی سایر دارایی ها سوء استفاده از دارایی: در برگیرنده دزدی یا استفاده نادرست از دارایی های یک سازمان است. مانند: ترفنده-2

 و استفاده غیرقانونی از دارایی ها به عنوان دارایی شخصی

کم نمایی تقلب گزارشگری مالی: عبارت است تحریف عمدی در نتایج صورت های مالی برای ارائه تصویر نادرست از شرکت. مانند بیش نمایی دارایی ها و -3

 (.1394ه ها، بیش نمایی درآمدها و بیش نمایی دارایی ها، کم نمایی دارایی های دزدیده شده)پوریا نسب، دارایی و کم نمایی هزین

 رابطه مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی

سازی شود. بیانیه  با توجه به تعریف مدیریت سود و تکنیک های مختلف آن، این موضوع حائز اهمیت است که معنای تقلب و گزارشگری مالی متقلبانه شفاف

شد، گزارشگری مالی متقلبانه را به این صورت تعریف کرد: صادر  2002در نوامبر  انجمن حسابداران رسمی آمریکاکه توسط  99حسابرسی شماره استانداردهای 

. برمبنای این تعریف، صورت های "لیاظهار غلط عمدی یا حذف مقادیر افشا در صورت های مالی طراحی شده به جهت فریب استفاده کنندگان صورتهای ما"

کنندگان صورت های مالی باشد.  مالی متقلبانه ممکن است به عنوان تخلف از هر استاندارد حسابداری و حسابرسی، قوانین و مقررات، با هدف فریب استفاده

حسابداری به آن ها داده گشته است سوء استفاده می کنند و به واسطه اصول پذیرفته شده ه ( بیان کرد که مدیران از اختیار و آزادی عملی ک1389رحمانی )

کنند. مدیریت با وجود این که ممکن است با مدیریت سود، استانداردهای حسابداری را نقض نکند،  عمدا اطالعات مندرج در صورت های مالی را مخدوش می

سرمایه گذاران را نسبت به قضاوت در خصوص عملکرد شرکت فریب دهد )شمسایی،  تواند منجر به ارائه اطالعات نادرستی درباره شرکت شود و ولی همچنان می

1392.) 

 مدیره و مدیران  هیئت

ت و پاداش دادن به بنگاه هادر بیشتر کشورها هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره به ویژه مسئول حفظ منافع سهامداران است و اساساً برای استخدام، اخراج، نظار

باشد که در بعضی  تواند شامل افراد درون سازمانیآید، که همگی در جهت حداکثر کردن ارزش برای سهامداران است. هیئت مدیره میمیمدیریت به وجود 

اهیت دهند. افزون بر این، غیرعادی نیست که مدیر عامل رئیس هیئت مدیره باشد. سرانجام، مها یا هوادارانشان اکثریت هیئت مدیره را تشکیل میموارد آن

 (. 1396ای است که اغلب مدیران دست قدرتمندی در تعیین اعضای بعدی آن دارند )حسینی، فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره به گونه

 های هیئت مدیره ویژگی

 الف(  تعداد جلسات هیئت مدیره

 برگزاری در معقولی را حد بتواند مدیره هیئت باشد. اگر می مدیره هیئت جلسات باشد، موثر مالیاتی استراتژی بر تواند می که مدیره  هیئت های ویژگی از دیگر یکی

نماید)بحری ثالث و  کسب آینده در نمایندگی تئوری به را باتوجه اقتصادی منافع تواند می شرایط شرکت، و محیط بسته به کند، تعیین مدیره  هیئت جلسات

 (. 1392همکاران، 

 ب( اندازه هیئت مدیره

 اند دریافته (،1994) همکاران و یابد. گودستین افزایش شرکت جسورانه مالیاتی امکان استراتژی بزرگتر مدیره هیئت  یک در که کنیم که فرض است منطقی این

تعداد  نمایند. خاذات تری موقع به راهبردی قادرند تصمیمات بودن، کوچک واسطه به زیرا باشند، توانند موثرتر می عضو 6 الی 4 بین کوچکتر های مدیره  هیئت که

کمتری  قدرت از بزرگتر های مدیره هیئت  گردد. شرکت مهیا مشکالت و مسائل خصوص در نظر بحث وتبادل امکان تا باشد محدود باید مدیره  هیئت اعضای

 (. 2005دشوار است)گرین،  بسیار خاص موضوع یک مورد در واجماع توافق ها، مدیره هیئت  گونه این در برخوردارند.

 ج( استقالل هیئت مدیره

با  تبانی به حاضر شان منافع دلیل به غیرموظف که مدیران گیرد می نشات جا آن از مدیره هیئت  توسط و کنترل مدیریت توسط گیری تصمیم تفکیک اثربخشی

 باالیی برای انگیزه باشند می گیری تصمیم با دیریتم های اجرایی سمت بنگاه هادارای سایر در اکثراً غیرموظف مدیران که جا آن از باشند. نمی اجرایی مدیران

 ثروت استفاده از برای مدیران انگیزه سویی هم عدم دارند. در آینده بهتر شغلی های فرصت از برخورداری و گیری تصمیم امر تخصص عنوان به شهرت کسب

 (.1983و جنسن،  داشت)فاما خواهد پی در را نمایندگی های زینهکاهش ه و شده شرکت مدیریت بر نظارت بهبود شهرت باعث کسب برای غیرموظف مدیران

 مدیره د(  دانش اعضای هیئت



 

 

 

  که هیئت است آن از حاکی (،2005همکاران،  و مطالعه)اریکسون نتایج باشد. می مدیره هیئت  دانش مالیاتی جسورانه استراتژی بر تأثیرگذار های  مولفه دیگر از

 توان می شاخص طرفی براساس شرکت، ارزش از .می گردد افزایش توبین باعث و دارد شرکت مدیریت بر نظارت کاراتری ابداری،حس و مالی دانش دارای مدیره

 گردد. وارد شرکت به زیادی های زیان شود تواند باعث می مدیره هیئت  ضعیف دانش گفت

 مدیره ه( چرخش در اعضای هیئت

مدیره سال گذشته با یک فرد جدید یا بیشتر در سال  مدیره اعم از جابجایی یک و یا بیشتر از اعضای هیئت هیئتمدیره شامل هرگونه جابجایی در  تغییر هیئت

 رود این تغییر نیز رابطه معناداری با عملکرد شرکت داشته باشد. (.  انتظار می1978گردد)الین و پیت،  مدیره شرکت نبوده است، می جاری که قبال در هیئت

 س هیئت مدیره از مدیرعاملاستقالل رئیو( 

قید و شرط فرآیند کس قادر به کنترل بی( توصیه گشته است که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ1992در گزارش کادبری )

شده باشد، تا از توازن قوا و حدود اختیارات  ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخصگیری در شرکت نباشد. افزون بر این، تقسیم مسئولیتتصمیم

های ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل بر عهده دو شخص اعضای هیئت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. در گزارش مزبور قید گشته است که اگر سمت

بود مدیر عامل شرکت در سمت ریاست هیئت مدیره نقش گاه یکی از اعضای ارشد هیئت مدیره باید اعالم کند که شخص مستقل کیست. نمجزا نباشد، آن

 کند. مهمی در اثربخشی عملکرد هیئت مدیره ایفا می

 مدیران زن در هیئت مدیره 

 توسعه ققتح لزوم عنوان به جنسیتی رفع موانع بر همواره اجتماعی اندیشمندان که طوری به .دارد زنان  تکیه توانمندسازی بر پایدار توسعه ، امروزی جوامع در

 .(1400اند )احمدی،  تاکیدکرده و اجتماعی اقتصادی

 یکسان کشورها از بسیاری در و سیاسی اجتماعی ، اقتصادی های موقعیت در زنان وضعیت که گرفته اند شکل باور این بر زنان درخصوص موجود های نظریه

 به توجه ای بدون جامعه هر اقتصادی توسعه ، شناسی جامعه دیدگاه از.جوامع است عیاجتما و اقتصادی ساختارهای در تغییر به نیاز ایجاد برابری جهت و نیست

 در تر وسیع ابعاد در و خانواده اقتصاد بر بسیاری خانه، تاثیر مالی مدیریت نقش ایفای با زنان زیرا است، دشوار امکانات امری بازپروری و تولید در زنان موثر نقش

 توجه با که باورند براین سیاسی اجتماعی و ، اقتصادی های عرصه در زنان گرفتن قدرت به با توجه غربی اندیشمندان از بسیاری جود،و این با .دارند اقتصاد جامعه

 گرفتن رتقد.را دارند مدیریتی مناصب احراز برای بیشتری شانس قابل اطمینان سیاستمداران عنوان به زنان ، دولتمردان میان در و اخالقی مالی فساد افزایش به

  .(1393است)بیابانی و گرکز،  داشته ای مالحظه قابل اخیرپیشرفت سالها طی مختلف، کشورهای در زنان

 ت. در همین راستا بررسی تاثیر حضور زنان و مدیران زن در ترکیب هیئت مدیره بنگاه هامدتی است در مطالعات تجربی مورد توجه قرار گرفته اس

 مدیر نقش در خود مرد همتایان به باالتری نسبت اخالقی استاندارهای از زن مدیر که، اند رسیده این نتیجه به خود مطالعات در(، 2000همکاران ) و برناردی

  .باشند می برخوردار

 

 

 پیشینه تحقیق

 تحقیقات خارجی

دو  تیمدل پروب کیمطالعه. با استفاده از  نیادادند. ، انجام «تنوع جنسیتی مدیران و تقلب در صورتهای مالی»(،، تحقیقی با عنوان 2022وانگ و همکاران )

. یکندم یبررسرا  2018تا  2007از سال  ینیشده چ فهرست یها شرکت یبرا یمال یها و کشف تقلب صورت ونیسیکمزن در  یها نقش رهبران شرکت ره،یمتغ

 کند یم دییتارا  افتهی نیا نتایج. دهد یبنگاه هابه مشارکت را کاهش م لیتما جهیدر نت دهد، یم شیزن احتمال کشف تقلب را افزا یها رهبران شرکت یندگینما

به  یتیتنوع جنس ریتأث نیا ن،یمتعهدتر هستند. عالوه بر ا یاخالق یها وهیهستند و به ش زیگر سکیها، ر شرکت یرهبر یها در پست دانکه زنان نسبت به مر

را به طور  بتقل ایتقلب را کاهش دهد  تواند یارشد م یرهبر یها زنان در نقش شتریدارد: حضور ب یگشده بست فهرست یها شرکت ییکنندگان نها کنترل تیماه

 نه.  یدولت یها کند، اما در شرکت ییشناسا یردولتیغ یها مؤثر در شرکت

پژوهش  جینتا، انجام دادند. «یحسابرس هتیکم دگاهی: از دینیچ شرکتهایدر  یمال یها ینظم یمستقل زن و ب رانیمد»(، تحقیقی با عنوان 2020لی و لی )

 یها ینظم یکاهش ب یبرا شرکتهایی دارای روسای هیئت مدیره مردنسبت به  یشتریب لیتما شرکتهایی دارای روسای هیئت مدیره زندهد که  ینشان مآنان 



 

 

 

مرد  ینسبت به روسا یمال یها ینظم یادر به کاهش بقی، ریگ میتصم قدرتو  یتصد دوران شیافزا وضعیتزن در دو  یروسا  نیدارند. عالوه بر ا یمال

 شتریرا ب یو نظر حسابرس خارج یکنترل داخل تیفیاز جمله ک یگزارش مال تیفیتوانند ک یخانم م ی، روسایمال یها ینظم یهستند. سرانجام، با کاهش ب

 بهبود دهند.

، انجام دادند. بر اساس « مهم است؟ تیجنس ای: آیحسابرس تهیکم سود و تیریو مد تی، جنسیتخصص مال»(، تحقیقی تحت عنوان 2019زالتا و همکاران )

سود و بهبود  تیریمد عث کاهشبا یطور قابل توجه بهی، حسابرسمهمی همچون کمیته  یها تهیزن در کم یحضور اعضایافته های مطالعه این پژوهشگران 

 عملکرد شرکت خصوصا در حوزه شفافیت گزارشگری مالی می شود.

 ، با مطالعه بر روی شرکتهای اسپانیایی«یاطالعات مال تیفیزن و ک رانی، مد یشرکت تیحاکم »در تحقیق خود با عنوان ( 2019و همکاران )وچتا مارتینز پ

درصد تند که افزایش . همچنین آنها دریافشوندمستقل حسابرس  در اظهار نظرباالتر  تیفیتوانند منجر به ک یزن م یمستقل زن و روسا رانیکه مد ندافتیدر

 ارتباط مثبت دارد.  ی شرکتداخل یدر کنترل ها داخلینقاط ضعف  یبا افشای حسابرس کمیته های در حاضر زنان

(، نیز در تحقیقی به این مسئله پرداخته است که تمرکز مالکیت چه تاثیری بر مدیریت سود فرصت طلبانه دارد. آنها این موضوع را بروی 2019ژو همکاران )

بررسی کردند. آنها با بررسی موضوع به روش همبستگی دریافتند که شرکتهایی که تمرکز مالکیت  2018تا  2010شرکت چینی در خالل سالهای  160بیش از 

کمتر از مدیریت سود باالتری داشته باشند بیش از سایر بنگاه هانسبت به مدیریت سود واقعی اقدام خواهند کرد. این موضوع در قبال مدیریت سود تعهدی نیز 

 واقعی برقرار است.

. نتایج یافته های آنها عالوه بر تایید کلی ، انجام دادند«سهم مدیران زن در نوآوری سازمانی: یک رویکرد رفتاری »تحقیقی با عنوان (، 2018تورچیا و همکاران )

نسبت حضور زنان در میان مدیران اجرایی و ستادی شرکت و سازمان، نوآوری تاثیر مثبت حضور زنان بر عملکرد آتی شرکت، نشان داد که با افزایش تعداد و 

 شرکت افزایش محسوسی یافته و در نتیجه عملکرد شرکت بهبود می یابد.

 پذیری ریسک سطح چنین هم و مرد و مدیران زن اجرایی عملکرد آمریکایی های شرکت بین در زمانی مشخص دوره (، درطول2011همکاران ) و اکان واالیت

 پذیری سطح ریسک از مرد مدیران است؛ تاثیرگذار مدیران پذیری در ریسک جنسیت که، نماید می بیان مطالعه این های یافته.اند بررسی نموده را مدیران

 .کنند نمی جهتو تفاوت به این مدیران انتخاب هنگام در مدیره هیئت که، است آن از مطالعه حاکی این دیگر های یافته.برخورداررند باالتری

 تحقیقات داخلی

(، در مطالعه ای به بررسی تاثیر حضور مدیران زن غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره بر کنترل آشفتگی مالی در شرکتهای بورسی پرداختند. 1400احمدی )

ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پژوهش حاضر به لحاظ روش همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری مطالعه کلیه شرکته

شرکت تعیین شد. روش بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون  120بوده و نمونه آماری به روش غربالگری برابر با  1399تا  1395تهران در خالل سالهای 

دهد که درصد حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره تاثیر معناداری بر  ینهایی مطالعه نشان م های تابلویی است. نتایج چندمتغیره خطی با استفاده از الگوی داده

حال فاقد اثر  آشفتگی مالی شرکتهای فعال در بورس تهران ندارد. همچنین وجود کمیته حسابرسی دارای تاثیر منفی و معناداری بر آشفتگی مالی است با این

 تعدیلگر بر رابطه بین درصد حضور زنان در ترکیب 

در این در بورس اوراق بهادار ایران پرداختند.   های کمیتة حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر ویژگی(، در پژوهشی به بررسی 1395اسمی )زارعی و ق

مورد  های کمیتة حسابرسی همچون استقالل، تخصص اعضا، سابقة مدیریت اعضا و تعداد اعضای کمیتة حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی پژوهش اثر ویژگی

های بنیادی تجربی و از نظر ماهیت از نوع هبستگی است. بدین ترتیب اطالعات مورد نیاز از بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جز پژوهش

ده و برای تعیین نمونة آماری، از آوری شآورد نوین جمع افزار ره های مالی بنگاه هابراساس اطالعات بورس اوراق بهادار تهران و دیگر منابع از جمله نرمصورت

مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای بررسی کیفیت  1393و  1392شرکت در بازه زمانی  121روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 

های کمیته حسابرسی دهد که بین ویژگیهشنشان میهای پژو است، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهگزارشگری مالی از متغیر مدیریت سود استفاده شده

 .ای وجود ندارد همچون استقالل، تخصص اعضا، سابقه مدیریت اعضا و تعداد اعضای کمیتة حسابرسی با مدیریت سود رابطه

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های عملکرد شرکت با مدیره هیئت در زن مدیران حضور بین رابطه بررسی» (، در مطالعهی با عنوان 1393بیابانی و گرکز )

 بازده با مدیره هیئت در زن مدیران حضور Q شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه دست یافتند که  توبین 114، با بررسی اطالعات «تهران

 .ندارد معناداری رابطه شفرو نسبت و با نیز و دارد معناداری و مثبت رابطه سهام صاحبان حقوق بازده و دارایی



 

 

 

 اهداف تحقیق

 بررسی تاثیر نسبت حضور زنان در هیئت مدیره بر احتمال بروز تقلب در صورتهای مالی-1

 بررسی تاثیر تعدیلگر ساختار مالکیت بر رابطه بین نسبت حضور زنان در هیئت مدیره و احتمال بروز تقلب در صورتهای مالی-2

 فرضیه های پژوهش

 نسبت حضور زنان در هیئت مدیره بر احتمال بروز تقلب در صورتهای مالی تاثیر منفی و معناداری دارد. ی اول: فرضیه

 فرضیه دوم : ساختار مالکیت تاثیر تعدیلگر معناداری بر رابطه بین نسبت حضور زنان در هیئت مدیره و احتمال بروز تقلب در صورتهای مالی

 روش تحقیق -4

 قلمرو موضوعی

مدیره بر بروز تقلب و مقایسه آن در شرکتهای  شود همان عنوان تحقیق یعنی بررسی تاثیر حضور زنان در هیئت  وان محدوده موضوعی بیان میآنچه به عن

 دولتی و خصوصی است.

 قلمرو زمانی

 بورس تهران و شرکتهایی که در طول دوره زمانی تحقیق در بورس تهران فعالیت داشته اند

 قلمرو مکانی

 قلمرو زمانی تحقیق حاضر خواهد بود. 1400تا  1396نی حد فاصل سالهای دوره زما

 جامعه و نمونه آماری

ر بورس تهران برای بررسی تجربی مدل مطالعه نیاز به یک جامعه آماری مشخص و قابل اندازه گیری است. به همینم منظور در این مطالعه از شرکتهایی که د

با در نظر گرفتن شرایط زیر  1400تا  1396ساله یعنی در خالل سالهای  5می شود. این بنگاه هادر یک بازه زمانی  فعال هستند برای این منظور استفاده

 )حذف سیستماتیک(، انتخاب و تعیین می شوند:

 باشد نداده رخ بورس از ها شرکت خروج یا و بورس به ها شرکت الف( طی دوره بررسی ورود

 مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی، قابل مقایسه باشند. ب( در طول دوره پژوهش تغییر دوره

 ها و موسسات مالی نباشند.  گذاری، بانک های سرمایه های فعال در حوزه مالی، از جمله شرکت ج( جزء شرکت

 موجود باشند 1400الی  1396های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی  د(  داده

  اطالعات آوری جمع ارابز و ها روش

رده سازی آنها مرحله گردآوری اطالعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فش

می دهد و در نهایت پاسخ مسئله را به اتکای آنها  از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه هایی تدوین شده  خود را مورد ارزیابی قرار

  .(1380یابد)حافظ نیا،  می
بخش انجام گرفته است. بخش اول که شامل مبانی نظری موضوع و سوابق تحقیقات انجام گشته  دودر این تحقیق جمع آوری و بررسی اطالعات مورد نیاز، در 

علمی، های مرتبط با موضوع، مقاالت ارایه شده در مجموعه مقاالت همایشهای دانشگاهی فاده از کتابای، استمطالعه کتابخانه است، با استفاده از روش

 می باشد. ها و جستجوی اطالعات و ترجمه منابع الکترونیکی در اینترنت،  شبکه های اطالعاتی و...  نامه پایان

آوری آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای مورد بخش دوم شامل جمعگشته است. اده برداری و پرینت کامپیوتری استف در بخش اول پژوهش از ابزارهای فیش

آوری اطالعات مورد نیاز، از گزارشهای مالی منتشر شده از مجموعه اطالعات سری های زمانی در بخش دوم پژوهش برای جمع مطالعه درجامعه آماری می باشد.

 سازمان کتابخانه در موجود اسناد و نینو آورد ره افزار نرم و بهادار اوراق بورس تیسا در مندرج شده یحسابرس یمال های صورتسازمان بورس اوراق بهادار ایران، 

 گشته است. استخراج تهران بهادار اوراق و بورس

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها:-5

 یالً بیان شده است استفاده می شود.(، که ذ2022به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از مدل پژوهش وانگ و همکاران )



 

 

 

 مدل فرضیه اول:
Fruad it=α+β1  Female i,t +⅀Contro li,t+ε i,t 

 مدل فرضیه دوم:
Fruad it = β0 + Female i,t + β2 OWNi,t + β3 (Female *OWN)i,t + ⅀CONTROLi,t +ε i,t 

 تجزیه و تحلیل آماری : -6

 آمار توصیفی

 های تحقیقمتغیر گر: شاخص های توصیف1-4جدول 
 انحراف معیار میانه میانگین حداقل حداکثر  نوع متغیر

 44/0 0 48/0 0 1 وابسته تقلب در گزارشگری مالی

 37/0 0 09/0 0 2/0 مستقل نسبت مدیران زن

 33/0 0 42/0 0 1 تعدیلگر مالکیت دولتی

 62/0 28/6 46/6 95/4 32/8 کنترلی اندازه شرکت

 19/1 09/6 03/4 19/0 82/8 کنترلی سهامارزش بازار به دفتری 

 39/0 0 41/0 0 1 کنترلی اندازه حسابرس

 99/0 99/0 01/1 -91/0 72/6 کنترلی نرخ رشد فروش

 63/0 17/0 24/0 -22/0 59/0 کنترلی نرخ بازده دارایی

 

 آماراستنباطی

 بررسی وضعیت مانایی 

لوب بودن مانایی دیتاها، بهره گرفتن از معیارهایی برای سنجش مانا بودن داده ها در دومین مرحله قبل از انجام برازش و به جهت بررسی مط

طول زمان می باشد. معیار لوین، لین، چو شاخصی است که دراین مطالعه از آن بهره گرفته می شود. بر اساس قاعده در وضعیت تایید فرض یک 

 این موضوع در مورد همگی متغیرها به دست آمده اند. این آزمون، داده ها از پایایی مطلوبی برخوردار بوده که

 های مطالعهمتغیر بررسی وضعیت مانایی: 2-4جدول 
 سطح معناداری آماره آزمون آماره آزمون متغیر

 000/0 -50/12 تقلب در گزارشگری مالی

 000/0 -52/7 نسبت مدیران زن

 000/0 -02/6 مالکیت دولتی

 000/0 -11/8 اندازه شرکت

 000/0 -10/32 ش بازار به دفتری سهامارز

 000/0 -02/37 اندازه حسابرس

 000/0 -01/55 نرخ رشد فروش

 000/0 -88/25 نرخ بازده دارایی

 

 مدلهای پژوهش لمشو -هوسمرآزمون 



 

 

 

یجه نیکویی برازش صورت صدم باشد، فرض صفر تایید شده و در نت 5بر اساس قاعده بیان شده در فصل سوم، چنانچه احتمال آماره باالتر از 

 گرفته تایید می گیرد. بر همین اساس نتایج نشان می دهد که نیکویی برآورد با این معیار مورد تایید است.

 

 لمشو -: بررسی نتایج آزمون هاسمر3-4جدول

 وضعیت احتمال آماره آماره آزمون مدل

 تایید فرض صفر 0601/0 59/13 اول

 فرتایید فرض ص 0672/0 48/13 دوم

 ال. آر آزمون بررسی نتایج 

از دیگر آزمونهایی که در رگرسیون لجستیک به جهت تحلیل مطلوب بودن برآورد صورت گرفته استفاده می گردد معیار ال. آر می باشد. این 

دن برازش صورت گرفته معیار در وضعیتی کلی به الگوی برازش گشته توجه نمو.ده و اگرا انجام آزمون فرض یک تایید شود نشانگر مناسب بو

 است. 

، ارائه گشته است و بر طبق آنچه می توان دید 4-4با عنایت به موضوعات مطروحه، نتایج اجرای این آزمون برای هر دو مدل در جدول پیوسته 

 مشخص است که هردوی برآوردها از جنبه تحلیلی این آزمون مورد تایید هستند.

 

 : نتایج آزمون ال آر4-4جدول

 وضعیت احتمال آماره اره آزمونآم مدل

 رد فرض صفر 000/0 03/90 اول

 رد فرض صفر 000/0 10/89 دوم

 

 برازش مدل ها و تحلیل فرضیه های پژوهش

آنچنان که قبل از این تعریف شد پس از مطمئن شدن از احراز شرایط مطلوب برای اجرای برازش لجستیک و همین طور اعتماد به کیفیت 

در خصوص تفسیر رابطه های موجود میان متغیرها و تبیین فرضیه ها اقدام  zانجام گرفته، می شود با بهره گرفتن از آزمون مطلوب رگرسیون 

اوی نمود. آنچنان که تعریف شد این مطالعه دو فرضیه دارد که فرضیه اول به تحلیل تاثیر مستقیم می پردازد و فرضیه دوم اثر تعدیلگر را واک

 می کند.

 بررسی معناداری ضرایب مدل اول پژوهش: 5-4جدول 

 هیئت مدیره بر بروز تقلب در گزارشگری مالی( رموظفیزن غ رانیمد)فرضیه: بررسی تاثیر نسبت 

 سطح معناداری zآماره  ضریب متغیر

 4158/0 -69/0 -03/0 نسبت مدیران زن



 

 

 

 0998/0 11/1 14/0 اندازه شرکت

 0321/0 -98/1 -15/0 ارزش بازار به دفتری سهام

 0201/0 45/2 11/0 زیان

 0118/0 -70/3 -10/0 نرخ رشد فروش

 0186/0 -66/2 -30/0 نرخ بازده دارایی

 3948/0 77/0 03/0 عدد ثابت

 58/0 ضریب مک فادن

 نتیجه بررسی فرضیه اول )رد فرضیه(:

می باشد که نشانگر عدم  4158/0با سطح معناداری  -03/0بر طبق نتایج حاصله، می شود دید که ضریب مولفه یا همان متغیر نسبت مدیران زن 

تاثیر معنادار نسبت حضور زنان در هیئت مدیره بر کاهش تقلب در گزارشگری مالی شرکت است. در عین حال از بین مولفه های کنترلی، ارزش 

و زیان دارای تاثیر مستقیم و معناداری بر بروز تقلب  بازار به دفتری سهام، نرخ رشد فروش و نرخ بازده دارایی، دارای تاثیر معکوس و معنادار

برای معیار مک فادن نشاندهنده آن  58/0هستند. همچنین، اندازه شرکت هم تاثیر معناداری بر متغیر مالک )وابسته( ندارد. و سرانجام مقدار 

 است که مدل به قدرت خوبی رفتار متغیر وابسته را توضیح می دهد.

به بررسی  5-4وده شدن متغیر تعدیلگر مالکیت دولتی به مدل، به بررسی اثر تعدیلگر این متغیر پرداخته شده است. در جدول در ادامه و با افز

 نتایج مدل دوم و فرضیه دوم پرداخته می شود.

 آزمون معناداری ضرایب مدل دوم  پژوهش: 6-4جدول 

 هیئت مدیره و تقلب در گزارشگری مالی( رموظفیزن غ رانیمد)بررسی اثر تعدیلگر مالکیت بر رابطه بین نسبت 

 سطح معناداری zآماره  ضریب متغیر

 4246/0 -66/0 -02/0 نسبت مدیران زن

 0042/0 91/3 38/0 مالکیت دولتی

نسبت مدیران زن ضربدر مالکیت 

 دولتی
04/0 95/0 1802/0 

 3987/0 83/0 03/0 اندازه شرکت

 0298/0 -89/1 -14/0 ارزش بازار به دفتری سهام

 0194/0 53/2 14/0 زیان

 0121/0 -62/3 -09/0 نرخ رشد فروش

 0190/0 -59/2 -28/0 نرخ بازده دارایی

 4001/0 74/0 03/0 عدد ثابت

 60/0 ضریب مک فادن

 نتیجه بررسی فرضیه دوم )رد فرضیه(:

می باشد  1802/0با سطح معناداری  04/0ر مالکیت دولتی بر طبق نتایج حاصله، می شود دید که ضریب شاخص تعدیلگر نسبت مدیران زن ضربد

ی که نشان از آن دارد که مالکیت دولتی فاقد اثر تعدیلگر معنادار بر رابطه بین  نسبت حضور زنان در هیئت مدیره و تقلب در گزارشگری مال

یر معکوس و معنادار  قابل توجهی بر بروز تقلب در دارای تاث 0042/0و سطح معناداری  -38/0است. گرچه خود متغیر مالکیت دولتی با ضریب 

 گزارشگری مالی شرکت است. 



 

 

 

کوس و در عین حال در این مورد نیز از بین مولفه های کنترلی، ارزش بازار به دفتری سهام، نرخ رشد فروش و نرخ بازده دارایی، دارای تاثیر مع

تقلب هستند. همچنین، اندازه شرکت هم تاثیر معناداری بر متغیر مالک )وابسته( ندارد. معنادار و زیان دارای تاثیر مستقیم و معناداری بر بروز 

 برای معیار مک فادن نشاندهنده آن است که مدل به قدرت خوبی رفتار متغیر وابسته را توضیح می دهد. 60/0و سرانجام مقدار 

 خالصه نتایج فرضیه های تحقیق: -7

نسبت حضور زنان در ترکیب اعضای هیئت مدیره بر تقلب در گزارشگری مالی با توجه به نقش مالکیت دولتی  تاثیراین مطالعه به بررسی تجربی 

ی از پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که برای اخذ نمونه امار

 1396شرکت به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند و اطالعات آنها در خالل سالهای  120ر این اساس تعداد روش غربالگری استفاده شده است. ب

استخراج گردید. برای بررسی روابط با توجه به موهومی بودن متغیر وابسته از رگرسیون لجستیک استفاده شد که با استفاده از آزمون  1400تا 

ضریب تعیین مک فادن، نسبت به کیفیت برازش صورت گرفته اطمینان حاصل شد. نتیجه بررسی روابط و لمشو و ال. آر و همچنین -های هاسمر

 گزارش شده است. 1-5فرضیه ها رد جدول 

 نتایج بررسی فرضیه های تحقیقخالصه -1-5جدول 

 نتیجه فرضیات تحقیق

در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر  هیئت مدیره بر تقلب در گزارشگری مالی رموظفیزن غ رانیمدفرضیه اول: نسبت 

 معناداری دارد.
 رد فرضیه

هیئت مدیره و تقلب در گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده  رموظفیزن غ رانیمدفرضیه دوم: مالکیت دولتی اثر تعدیلگر بر رابطه بین نسبت 

 رد.در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دا
 رد فرضیه

 

گزارشات مالی از مهمترین ابزارهای در اختیار سهامداران و به طور کل ذینفعان فعالیت های یک شرکت برای درک کیفیت عملکرد شرکت است. 

آنها قرار می دهند  در واقع مدیران بنگاه هابا ارائه گزارشات مالی اطالعات مورد نیاز سهامداران و سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را در اختیار

تا آنها با درکک بهتری نسبت به عملکرد مدیران، نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری خود اقدام نمایند. با این وجود چنانچه مدیران بیش از 

ی عملیاتی منافع شرکت و سهامداران به منافع شخصی خود بیندیشند، این احتمال وجود دارد که با ترجیح منافع خود شرکت را با ریسک ها

مواجه سازند. در چنین وضعیتی گزارشات مالی احتماال دستخوش تغییراتی در راستای پنهان کردن عملکرد مدیران خواهد شد. بدین ترتیب 

 (.2019احتمال بروز تقلب در زمینه گزارگری مالی باال خواهد بود )بیدل و همکاران، 

چیزی نیست که هرگز مطلوب سرمایه گذاران و سهامداران باشد. از این رو همه افراد و بی تردید وقوع تقلب در گزارشگری مالی در بنگاه ها

 سازمانهای دخیل، در تالش هستند که شرکت کمتر دچار چنین وضعیتی شود.

 منابع 

 (. مدیریت ریسک و تامین مالی، ترجمه: هادی اصل سرای و محمئ حسن، تهران: پژوهشکده بیمه.1391پانتر )

 1 – 18ها، مجله مطالعات مالی، شماره ششم، صص  (، تاثیر مدیریت موثر ریسک بر سطح عملکرد شرکت1389زهرا، کریمی، علی )پور زمانی، 

-56،صص15 شماره رسمی، حسابدار گزارشگری مالی، کیفیت بر حسابرسی کمیته نقش (،1390موسوی) زهرا و تمیمی محمد نصراهلل، تختائی،

45. 



 

 

 

، مجله پژوهش های حسابداری مالی ،  "کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری  "(. 1390زدی، مصطفی. )ثقفی، علی و عرب مازار ی

  1-20سال دوم ، شماره چهارم ، ص 

 (. مدیریت سرمایه گذاری ، رضا تهرانی و عسگر نوربخش، تهران، انتشارات نگاه دانش 1391جونز ، چارلز پی. )

 انتشارات سمت،. ،، تهران«مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی(. »1381) .غالمعلی ،مدحافظ نیا، محمد رضا و سر

تهران،  مطالعات مالی، دوره  اوراق بهادار بورس در گذاری سرمایه نابهنجاری و مالی تأمین (، نابهنجاری1392خانی، عبداهلل و افشاری، حمیده )

 31-46، صص 2، شماره 14

 شده پذیرفته شرکتهای مالی گزارشگری و کیفیت صنعت در حسابرسی کمیته تخصص بین رابطه (، بررسی1394ادی سحر )دارابی، رویا و اجته

 73 – 90، صص 3تهران، مجله حسابرسی: نظریه و عمل، سال دوم، شماره  بهادار بورس اوراق در

 د اول ، تهران ، انتشارات سمت (. مدیریت مالی نوین ، علی جهانخانی و مجتبی شوری  ، جل1391راس، استفان. )

 و مدیریت دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاه دکتری، نامه پایان مستقل،  حسابرسی ای حرفه قدرت بر موثر عوامل (،1383اهلل) روح رجبی،

 .حسابداری

ملکرد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در (، بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با ع1396رحیمیان، ناصر؛ توکل نیا، امیر و تیرگری، محمد )

 .67-79، صص 19بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 

 سرمایه تعهدی اقالم بر تأکید بنگاه هابا آتی بازده بر خارجی تامین مالی شیوه های  (، تأثیر1392رضایی، فرزین و کاظم تبریزی، فرناز )

 71-86، 9داری، شماره درگردش، پژوهش حساب

، پژوهش های حسابداری های مالی های کمیتة حسابرسی و تجدید ارائة صورت ویژگی(، 1396رضازاده، جواد؛ عبدی، مصطفی و کاظمی، مهدی )

  1-16، صص 3، شماره 9مالی، دوره

 ( ، تئوریهای حسابداری ، علی پارسائیان ، تهران ، ترمه1391ریاحی بلکویی ، احمد. )

 پژوهشی علمی اخالق، فصلنامه افشای داوطلبانه سطح بر را حسابرسی کمیته ویژگیهای تأثیر (،1394ابراهیمی) محمد و رمضانعلی ییرویا

 71 – 88، صص 25شماره  هفتم، مالی، سال حسابداری

، شماره 2های حسابداری، دوره (، اثر ویژگی های حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، مجله بررسی 1395رضا، قاسمی، معصومه), علیزارعی

 64-43، صص 12

 : .www. seo. ir از دریافت قابل حسابرسی، کمیته منشور (،1391بهادار) اوراق و بورس سازمان

تاثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه  "(. 1391سجادی، سید حسین؛ حاجی زاده، سعید و نیک کار، جواد. )

 21-42، ص  3، شماره  19، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی ، دوره  "ر شرکت های بورسی گذاری د

 ، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران. «روش های تحقیق در علوم رفتاری(. »1390) .الهه ،بازرگان، عباس و حجازی ؛ سرمد، زهره

 شناسی، تهران.(. اقتصاد سنجی، چاپ اول، نشر فرهنگ 1389سوری، علی. )

 دوم. (. مدیریت مالی، مرکز مطالعات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. چاپ هشتم، جلد اول و1384شباهنگ، رضا. )

 گذاران سرمایه اعتماد جذب و کمیته حسابرسی وجود تاثیر بررسی (،1389شهسواری ) منصوره و فرد، وکیلی رضا حمید اله، قدرت نیا، طالب

 .35 – 48.،صص4  شماره سوم مدیریت، سال حسابداری بورس تهران، در شده پذیرفته های شرکت در گذاری مایهسر جهت

 های پیشرفت ایران، در آن کارگیری به و  ایجاد موانع بررسی و حسابرسی کمیته (، نقش1389عصابخش ) راضیه و حسین طبری، علوی

 .155-177 ،صص1 شماره دوم، ،دوره حسابداری

 اقالم طریق سود از مدیریت بر حسابرسی کمیته ویژگیهای اثر (، بررسی1394، حسسین؛ محمدی، جواد و حسن نتاج کردی، محسن )فخاری

 123-146، صص 46واقعی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 



 

 

 

ازی، پژوهش های حسابداری مالی و (، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر اساس رگرسیون ف1394فروتن، امید، خلیلی محسن )

 121-139، صص25حسابرسی، شماره

(، برسسی ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1387قالیباف اصل، حسن، رضایی، فاطمه)

  21-33، صص23مطالعات مالی، شماره 

(، بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت سود، 1399فی. )کاظمی، مهدی؛ ایمانی برندیق، محمد و عبدی، مصط

 57-40، صص 36نشریه دانش حسابداری، شماره 
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