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Abstract
In this study, the effects of female representation on a firm's audit committees on the financial 

and non-financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange have been 
studied. Therefore, 114 companies from 2013 to 2019 were studied. Financial performance 
indicators include 5 measures including return on assets, Tobin's Q ratio, return on equity, 
operating profit growth, and price to profit ratio, and non-financial performance indicators 
include 4 measures including defect-free rate, market share ratio, product market competition, 
and Intellectual capital. According to the literature, it was expected that female representation 
on the audit committee would have a positive and significant effect on the performance of 
companies. These hypotheses were tested by a multivariate regression test. In sum, the results 
show that the female representation on the audit committee has a positive and significant 
effect on the non-financial performance and has a negative effect on the financial performance 
of companies. Therefore, it is recommended that this issue be considered by shareholders, 
regulators, and other actors in corporate governance.
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چکیده
این پژوهش بینش جدیدی در مورد تأثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد تا نقش زنان با توجه به عدم الزام قانونی برای حضور آنان در شرکت های 
ایرانی بررسی شود. هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها از طریق حضور زنان است. داده های 
است.  بررسی شده  تا 1398  انتخاب شده اند طی سال های 1392  روش حذف سیستماتیک  به  که  114 شرکت 
عملکرد شامل عملکرد مالی با پنج شاخص بازده دارایی ها، بازده حقوق مالکانه، نسبت کیوتوبین، رشد سود عملیاتی 
و نسبت قیمت به سود و عملکرد غیرمالی با چهار شاخص نرخ عدم نقص، نسبت سهم بازار، رقابت در بازار محصول و 
سرمایه فکری اندازه گیری شده است. در این پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته  شده و برای آزمون آن ها از رگرسیون 
خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی باعث کاهش 
بازده دارایی ها و افزایش مقدار متغیرهای نسبت سهم بازار و رقابت در بازار محصول شده است. بنابراین، نتایج پژوهش 
حاکی از آن است که تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی منفی و بر عملکرد غیرمالی مثبت است. 
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1-مقدمه
در دهه گذشته در پژوهش های انجام شده در سراسر جهان منافع ناشی از حضور مداوم زنان 
در سطوح مدیریت ارشد مانند هیئت مدیره و کمیته های زیرمجموعه آن مورد بررسی قرار گرفته 
و در بیشتر موارد تأثیر مثبت آن اثبات شده است )گروسر و مون، 2008(. تاکنون پژوهش های 
انجام شده در خصوص تنوع جنسیتی غالباً مربوط به هیئت مدیره بوده اما جنبه دیگری از رابطه 
نادیده گرفته  با تنوع جنسیتی که جالب به نظر می رسد و توسط پژوهشگران  عملکرد شرکت 
شده است، تأثیر مشارکت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت است )گرین و هومروی، 
2018(. پیامدهای اقتصادی و سیاسی مربوط به موضوعات تنوع جنسیتی به طور فزاینده ای در 
کشورهای خارجی به خصوص کشورهای اروپایی برجسته شده است، به طوری که در سال 2003، 
نروژ اولین کشوری بود که قوانینی تصویب کرد که به موجب آن شرکت ها ملزم به تشکیل حداقل 
40 درصد از مدیران خود از زنان شدند، اتحادیه اروپا قوانین مشابهی را با هدف 40 درصد تا سال 
2020 تصویب کرد. سایر اعضای مستقل اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه و ایتالیا نیز قوانین مشابهی 
را تصویب کردند )وانگ، 2020(. در ایران نیز الزاماتی در رابطه با ترکیب جنسیت اعضای کمیته 

حسابرسی تعیین و وضع نشده است.
پژوهشگران ادعا می کنند بیشتر کارهای هیئت مدیره از طریق کمیته ها انجام می شود. بنابراین، 
نحوه تشکیل کمیته های هیئت مدیره مهم بوده و بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد )گو و ماسولیس، 
2015(. به دلیل این که کمیته  حسابرسی برای انجام وظایف خاص تشکیل شده ، زنان منصوب در 
این کمیته باید از شرایط و تخصص الزم برخوردار و فعاالنه در انجام  وظیفه کمیته نقش داشته 
باشند )آدامز و فریرا، 2009(. حضور زنان در کمیته حسابرسی شرکت می تواند بر میزان همکاری 
و مشارکت، بهبود نقش نظارتی و سیستم های راهبری شرکتی و افزایش خالقیت و نوآوری در 
ویژگی های  از  زن  مدیران   .)2020 همکاران،  و  جوک  )چی  باشد  داشته  تأثیر  تصمیم گیری ها 
رهبری تحول آفرین بهتر از همتایان مرد خود برخوردار هستند. افزون بر این، ویژگی های رهبری 
آن ها باعث می شود زنان بیشتر با کارکنان زیرمجموعه خود همکاری کنند و ساختارهای سازمانی 
را قوی کرده و سازوکارهای راهبری شرکتی و نظارتی را بهبود بخشد )نیزام و همکاران، 2020(. 
اندازه گیری  کارایی  افزایش  و  مالی  گزارشگری  کیفیت  بهبود  باعث  حسابرسی  کمیته  در  زنان 
و همکاران،  )هیلمن  گزارشگری می شوند  بودن  به موقع  و  مالی  تحریف های  و کاهش  ریسک ها 
2002(. زنانی که در یک گروه کار می کنند می توانند راه حل های بهتری را پیشنهاد کنند. اگرچه 
مردان راه حل های بیشتری را برای یک مسئله خاص ارائه می کنند، اما راه حل های دارای کیفیت 
بهتر غالباً توسط زنان ارائه می شوند )عثمان و همکاران، 2019(. افزون بر این، طرفداران نظریه 
نمایندگی معتقدند کمیته حسابرسی می تواند به حل مسائل نمایندگی و ایجاد تعادل مناسب و 
رفع تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت کمک کند. برای این منظور، تنوع جنسیتی در کمیته 
حسابرسی طیف گسترده ای از دانش، مهارت، تجربه، ایده ها و رفتارها را به ارمغان می آورد که 
باعث بهبود نظارت، افزایش پاسخگویی مدیریت و افشای اطالعات شده که منجر به کاهش میزان 
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تضاد منافع شده و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت می گذارد )وانگ، 2020(.
با توجه به موارد مطرح شده، بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد از این 
نظر قابل توجه است که تجزیه وتحلیل حضور زنان کمک می کند تا نقش زنان در عملکرد شرکت 
با توجه به عدم وجود الزام قانونی برای حضور زنان در کمیته حسابرسی شرکت ها در ایران بررسی 
شود. هدف پژوهش حاضر بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت از طریق حضور زنان در کمیته 
حسابرسی است. مسئله اصلی پژوهش را باید این گونه مطرح کرد »تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته 
حسابرسی بر عملکرد شرکت  چیست؟« پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین تفاوت هایی دارد 
از این نظر که در پژوهش های خارجی تأثیر تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی 
شرکت در کشورهای پیشرفته و شرکت های با عملکرد خوب بررسی شده است و در کشورهای 
در حال  توسعه پژوهش های اندکی در این زمینه انجام  شده است. در پژوهش های داخلی تأثیر 
تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی در خصوص عملکرد غیرمالی بررسی  نشده است. ضرورت 
پژوهش حاضر از این حیث است که آمارها و ارقام نشان می دهد سهم حضور زنان در سطوح 
باالی مدیریتی نسبت به مردان در ایران کمتر است و نیاز است که تأثیر حضور زنان در کمیته 
حسابرسی بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکت مشخص شود تا به توان با ارائه شواهدی مستند به  
ضرورت کاهش اختالف سهم حضور زنان و مردان در سطوح مدیریتی و نیل به افزایش کارایی 

عملکرد شرکت اشاره کرد. 

٢-مبانینظریوتوسعهیفرضیهها
مبانینظری

کمیتهحسابرسی: این کمیته از تعدادی مدیر مستقل و غیراجرایی تشکیل شده و مأموریت 
از طریق نظارت بر تهیه صورت های مالی  اصلی کمیته حسابرسی تقویت اعتبار اطالعات مالی 
و نظارت بر اثربخشی رویه های کنترل داخلی است. کمیته حسابرسی به عنوان یک عنصر مهم 
کیفیت  افزایش  به  همچنین،  می کند.  کمک  مدیریت  شیوه های  بر  نظارت  به  شرکتی  راهبری 
گزارشگری مالی و کاهش ریسک های سازمان کمک می کند. کمیته حسابرسی برای محافظت 
از منافع مالکان نقش مهمی در نظارت بر مدیریت شرکت ایفا می کند )اشعری و کریسمیاجی، 

.)2020
نظریهجامعهپذیریجنسیتی: اهمیت درک جامعه پذیری جنسیتی در پرداختن به نابرابری 
جنسیتی و تبعیض جنسی است که پیامدهای زیان باری برای افراد جامعه دارد. برابری جنسیتی با 
شناخت عواملی که هنجارهای اجتماعی جنسیتی ناعادالنه را شکل داده اند و آگاهی از این واقعیت 
به طور محلی ساخته نمی شوند،  و  نیستند  اجتماعی که نقش ها و هنجارهای جنسیتی طبیعی 
حمایت می شود. به طور کلی، دیتز )1998( معتقد است جامعه پذیری جنسیتی فرایندی است 
که دختران و پسران را تشویق می کند تا ارزش ها، رفتارها و ویژگی های شخصیتی مردانه و زنانه 
را به دست آورند و هویت زنان و مردان جامعه را تشکیل دهند. بنابراین، جامعه پذیری جنسیتی 
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کلیشه های جنسیتی را ایجاد و تبعیض جنسیتی را تقویت می کند )هومین فر، 2019(. 
نظریهنمایندگی: نظریه نمایندگی یک نظریه اقتصادی است که هدف آن ایجاد قرارداد بین 
دو طرف کارگزار )مدیران( و کارگمار )مالکان( است. کارگماران مالکانی هستند که دیگر قادر 
نیستند.  موفقیت  به منظور کسب  برای پشتیبانی الزم  فعالیت های سازمانی  و  کار  بر  نظارت  به 
تا زمانی که منافع هر  درنتیجه، مالکان مجبور به شناسایی و تفویض کار به مدیران می شوند. 
دو طرف همسو باشد، مشکالت کمی به وجود می آید. هنگامی که این منافع ناهماهنگ باشند، 
مشکالتی از قبیل تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی به وجود می آید )دیویس و همکاران، 2020(. 
مالکان برای اطمینان از این که مدیران از طرف آنان عمل می کنند، فعالیت های نظارتی از جمله 
حسابرسی مستقل را انجام می دهند؛ با این وجود، نظارت دشوار و پرهزینه است. برخی راهکارهای 
از  برای مالکان راه حل خروج  نهایی  انعقاد قرارداد بین دو طرف و یک راهکار  نیز مانند  دیگر 
شرکت، وجود دارد )حساس یگانه، 1396(. تشکیل کمیته حسابرسی برای حل مشکل نمایندگی 
اطالعات  مسائل  تا  کند  کسب  اطمینان  مالی  صورت های  کیفیت  از  می تواند  و  است  ضروری 
نامتقارن بین مالکان و مدیران به حداقل برسد و نقش نظارتی را در مکانیسم های راهبری شرکتی 

بهبود ببخشد )اشعری و کریسمیاجی، 2020(.
نظریهجرمبحرانی: تا زمان دستیابی به آستانه ای خاص یا »جرم بحرانی« زنان در یک گروه، 
نمی کنند.  تمرکز  می آورند،  گروه  به  زنان  که  مختلفی  مهارت های  و  توانایی ها  بر  گروه  اعضای 
درنتیجه، گروه های دارای چولگی )گروه هایی که در آن یک جنسیت غالب )مثاًل مردان(، اقلیت 
)مثاًل زنان( را کنترل می کنند و گروه و فرهنگ آن را در کنترل خود دارند( عملکرد ضعیف تری 
نسبت به گروه های یکنواخت و متعادل خواهند داشت. گروه های مایل )یعنی گروه هایی که به 
جرم بحرانی 20 تا 40 درصد زنان دست یافته اند( نسبت به گروه های یکنواخت و دارای چولگی، 

برتری خواهند داشت )جوئکس و همکاران، 2013(.
بر تعامل بین یک سازمان و محیط آن تمرکز دارد.  این نظریه  نظریهوابستگیبهمنابع: 
وابستگی به منابع نشان می دهد سازمان هایی که از منابع مهم محروم می شوند به دنبال منابع 
به منابع و به محیط وابستگی دارند )جائگر و تورنتون،  بقا  برای  بود. سازمان ها  جدید خواهند 
2005(. توجه به سرمایه انسانی بهبود عملکرد را در پی دارد و دانش و تخصص متفاوت کارکنان 
می تواند با ایجاد تفکرات متفاوت در مؤسسه و ارائه بحث های ناهمگون عالوه بر رشد و شکوفایی 
کارکنان، کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد )بیگ پناه و همکاران، 1400(. تنوع جنسیتی مدیران، 
مجموعه ای ارزشمند از منابع را نشان می دهد و ممکن است به دستیابی به نتایج اقتصادی بهتر 
کمک کند. به عنوان مثال، مدیران متنوع به عنوان پلی برای حوزه های مهم در محیط بیرونی عمل 
می کنند؛ درنتیجه دسترسی بیشتری به منابع بهتر دارند. همچنین، مدیران متنوع دارای اطالعات 
افزون بر  بالقوه، به تصمیم گیری بهتر کمک نماید.  منحصر به فردی هستند که می تواند به طور 
این، تنوع جنسیتی مدیران سیگنال های مثبت مهمی را به بازار محصوالت و کار ارسال می کنند 

)هیلمن و همکاران، 2000(.
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تأثیرحضورزناندرکمیتهحسابرسیبرعملکرد: تغییرات به وجود آمده در نحوه اداره 
و عملکرد و راهبری شرکت ها در سال های گذشته در برخی از کشورها مانند آمریکا باعث شده 
زیرمجموعه  کمیته های  در  جنسیتی  تنوع  گسترش  و  بهبود  برای  دستورالعمل هایی  یا  قوانین 

هیئت مدیره از جمله کمیته حسابرسی تصویب شود )ترجسن و سینگ، 2008(.
در  گسترده تری  اطالعاتی  پایگاه  ارائه  به  تمایل  جنسیتی  تنوع  دارای  تصمیم گیر  گروه های 
فرآیند تصمیم گیری دارند. درحالی که جنسیت های مختلف دارای پیشینه، تجربه، توانایی، منابع 
اطالعاتی متفاوتی هستند، تنوع جنسیتی در مدیریت می تواند اطالعات تصمیم گیری بیشتری 
را ارائه دهد و کیفیت تصمیم را بهبود بخشد. گروه با تنوع جنسیتی می توانند اطالعات را به طور 
جامع تری ارزیابی کنند )هوانگ و همکاران، 2021(. تنوع جنسیتی باعث می شود زنان به واسطه 
ویژگی های شخصیتی خود در خصوص مشکالت شرکت بحث های بیشتری کنند و راهکارهای 
بیشتری ارائه )گال و همکاران، 2011( و منابع بااهمیت را از طریق خالقیت و نوآوری افزایش 
داده و سبب مشارکت بهتر و همبستگی بیشتر در مکانیسم های راهبری شرکتی می شوند )گو و 
ماسولیس، 2015(. همچنین، زنان تأثیر مستقیم و قوی تری بر عملکرد مؤثر کنترل های داخلی ، 
کارایی مدیریتی و توانایی انجام اقداماتی برای کاهش تقلب دارند )آدامز و فریرا، 2009(. مدیران 
نظر  زیر  مؤثر  به طور  را  مدیریت  و  داشته  بیشتری  مقاومت  فرصت طلبانه  رفتار  به  نسبت  زن 
می گیرند. زنان به دلیل داشتن تفکر مستقل تر نسبت به مردان فرایند نظارت اثربخش  و بهتری 
بر گزارشگری مدیران داشته و که باعث کـاهش هزینـه هـای نمایندگی و افزایش سالمت مالی 
این، زنان به دلیل ریسک گریزی و دقت  بر  افزون  شرکت می شوند )گال و همکاران، 2011(. 
بیشتر بر برآوردهای مدیریت نظارت بهتری دارند )کارسلو و همکاران، 2006(. مطالعات پیشین 
نشان دادند که زنان در مقایسه با مردان نسبت به مسئولیت های خود انتظارات بیشتری دارند و 
از ریسک پذیری اجتناب می کنند، درنتیجه به منظور جلوگیری از دادخواهی و شکایت علیه آنان، 
تالش و زمان بیشتری را برای جمع آوری و رسیدگی به شواهد صرف می کنند که درنهایت باعث 
بهبود در ارزش اطالعات حسابداری می شود )کاظمی و همکاران، 1400(. تنوع جنسیتی مدیران 
برای  رقابتی  مزیت  و  فکری  منابع  از  کارآمد  استفاده  برای  مطلوب  سیاست های  طراحی  باعث 

شرکت ها می شود )ندیم و همکاران، 2019(. 
حسابرسی  کمیته  جلسات  تعداد  و  فعالیت  افزایش  باعث  حسابرسی  کمیته  در  زنان  حضور 
بین کمیته حسابرسی و حسابرسان  بهتر  ارتباط  برقراری  امکان  تکرار جلسات کمیته  می شود. 
مؤثرتر عمل می کند. هنگامی که جلسات  فراهم می کند، درنتیجه کمیته حسابرسی  را  مستقل 
داخلی  کنترل های  ریسک،  مدیریت  مانند  بیشتری  موارد  می توان  برگزار می شود،  مکرر  به طور 
و روند گزارشگری مالی را به طور مفصل مورد بحث قرار داد. راقوناندان و همکاران )2001( و 
سرنس )2009( معتقدند کمیته حسابرسی فعال از فعالیت های حسابرسی داخلی پشتیبانی کرده 
و می تواند عملکرد حسابرسی داخلی را به عنوان یک منبع اطالعاتی الزم برای انجام مسئولیت های 
نظارت خود در نظر بگیرد )الدمری و همکاران، 2018(. زنان در کمیته حسابرسی زمینه های الزم 
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را به دلیل تحول گرا بودن برای تغییر سیاست های سنتی فراهم می کنند و سازوکارهای نظارتی 
ایجاد کنند که به موجب آن  پاسخگویی شرکت بهبود می یابد )نیزام و همکاران، 2020(.  قوی 
افزایش  باعث  بهبود عملکرد کمیته حسابرسی و درنتیجه،  باعث  بنابراین، حضور زنان می تواند 

کارایی و بهبود عملکرد شرکت  شود.

پیشینهیپژوهش
هیچ  ایجاد  به  قادر  زن  مدیران  بحرانی  جرم  نظریه  طبق  معتقدند   )2016( همکاران  و  چن 
تغییری نیستند، مگر این که تعداد آن ها به یک آستانه مشخص برسد و برخی شرکت ها مدیران 

زن را به قصد کاهش انتقادات منصوب می کنند )اورادی و ایزدی، 2019(.
و عملکرد شرکت«  پژوهش »مدیران زن، کمیته هیئت مدیره  و همروئی )2018(، در  گرین 
که در چارچوب شرکت های بزرگ اروپایی به این موضوع پرداختند، نشان دادند حضور زنان در 
مثبت  تأثیر  مزبور  پژوهش  است. همچنین،  داشته  مثبت  تأثیر  عملکرد شرکت  بر  هیئت مدیره 

اقتصادی نمایندگی زنان در کمیته های هیئت مدیره بر عملکرد را نشان داد.
الکتامین )2018(، در پژوهش »اثربخشی کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهد از اردن« 

نشان دادند تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی رابطه مثبت معناداری با عملکرد شرکت دارد.
مهاجری و همکاران )1397(، در پژوهش »بررسی رابطه بین تخصص مالی، جنسیت کمیته 
حسابرسی و مدیریت درآمد« نشان دادند جنسیت کمیته حسابرسی و نسبت کارشناسان مالی 

زن کمیته حسابرسی تأثیر  معناداری بر مدیریت سود ندارد.
در  جنسیتی  تنوع  تأثیر  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1398( همکاران  و  علوم  کاظمی 
هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت سود« نشان دادند حضور زنان در کمیته حسابرسی 

تأثیر معناداری داشته است، اما در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر کیفیت سود نداشته است. 
مالی  عملکرد  بر  جنسیتی  تنوع  »تأثیر  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2019( همکاران  و  ابراهیم 
شرکت های بیمه در کنیا« نشان دادند حضور زنان در کمیته حسابرسی تأثیر مثبتی بر عملکرد 

مالی شرکت های بیمه در کنیا داشته است.
واکابا )2019(، در پژوهش »تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت های 
از  زنان طیف وسیعی  تعداد  افزایش  با  نایروبی« نشان داد  بهادار  اوراق  بورس  پذیرفته شده در 

تجربه ها و استعدادها به کمیته حسابرسی اضافه شده و باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.
با عنوان »کمیته حسابرسی و مدیریت سود: نقش  سدارمن و هدایت )2019(، در پژوهشی 
به طور  کمتر  خطرپذیری  دلیل  به  حسابرسی  کمیته  در  زنان  حضور  دادند  نشان  جنسیت« 

قابل توجهی بر مدیریت سود تأثیر مثبت داشته است.
محمودی و همکاران )1399(، در پژوهش »تأثیر کمیته حسابرسی و ویژگی شرکت بر سرمایه 
فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« نشان دادند بین تنوع جنسیتی 

کمیته حسابرسی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود ندارد.
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تنوع جنسیتی هیئت مدیره،  عنوان »بررسی  با  پژوهشی  در  و همکاران )2020(،  چی جوک 
کمیته حسابرسی و عملکرد مالی: شواهدی از نیجریه« نشان دادند نمایندگی زنان در هیئت مدیره 

و کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر عملکرد مالی شرکت داشته است.
و  حسابرسی  کمیته  در  جنسیتی  »تنوع  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2021( همکاران  و  هوانگ 
کمیته جبران خسارت، عملکرد شرکت، ریسک و حساسیت پرداخت-عملکرد« نشان دادند چگونه 
و  کمیته حسابرسی  در  تنوع جنسیتی  و  گریزی  ریسک  و  محافظه کاری  مانند  زن  ویژگی های 
کمیته جبران خسارت بر عملکرد شرکت، ریسک و حساسیت پرداخت-عملکرد تأثیر می گذارد. 
نتایج  نشان داد که هر چه درجه تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی باالتر باشد، عملکرد شرکت 
بهتر است. افزون بر این، درجه تنوع جنسیتی بیشتر در کمیته جبران خسارت، حساسیت عملکرد 

مدیریت را کاهش می دهد.

فرضیههایپژوهش
با توجه به مسئولیت ها و نقش نظارتی هیئت مدیره به منظور تسهیل در امر تصمیم گیری و افزایش 
کارایی و اثربخشی هیئت مدیره، کمیته های گوناگونی زیرمجموعه آن تشکیل  شده و فعالیت می کنند 
و هرکدام دارای وظایف و عملکرد خاص خود هستند. یکی از این کمیته ها، کمیته حسابرسی است. 
عضویت زنان در کمیته حسابرسی به واسطه آن که موجب افزایش سطح ارتباطات، افزایش سطح 
مقاومت در قبال رفتارهای فرصت طلبانه می شود و نیز حضور زنان به عنوان روشی مناسب برای 
نظارت بهتر بر گزارشگری مالی و افزایش اطمینان بخشی صورت های مالی، می تواند منجر به افزایش 
سالمت مالی و در نهایت بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت شود. همچنین، مطالعات انجام شده 
طی سال های اخیر نشان می دهد حضور زنان در کمیته حسابرسی بنا به دالیلی از جمله ایجاد خلل 
در فرایندهای تصمیم گیری، افزایش هزینه های نظارتی به دلیل خطرپذیری کمتر، ایجاد اختالفات 
به دلیل تفاوت در دیدگاه ها و... می تواند بر عملکرد شرکت تأثیر منفی گذارد )چی جوک و همکاران، 

2020(. بنابراین، فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند؛
فرضیه اول: عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد.

فرضیه دوم: عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد غیرمالی شرکت تأثیر دارد.

3-روششناسیپژوهش
مبانی نظری پژوهش از روش مطالعات اسنادی گردآوری و از منابع مختلفی از جمله کتب، 
مقاله ها و منابع موجود در پایگاه های اینترنتی استفاده شده است. داده های مربوط به متغیرهای 
پژوهش از صورت های مالی حسابرسی شده، اطالعات اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی در 
سامانه های کدال، Tsetmc و Seo گردآوری شده است. داده های مربوط هر یک از متغیرها به 
نرم افزار اکسل منتقل و برای تجزیه وتحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است.
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جامعهونمونهآماریپژوهش
تهران در نظر گرفته شده  بهادار  اوراق  بورس  آماری پژوهش حاضر شرکت های عضو  جامعه 
کنترل های  دستورالعمل  طبق  داشته اند.  حضور  بورس  در   1398 تا   1392 زمانی  بازه  در  که 
داخلی مصوب 1391/02/16 فعالیت  کمیته حسابرسی در شرکت های بورسی از تاریخ تصویب 
اجباری شده است. حجم نمونه پژوهش حاضر به روش حذف سیستماتیک تعیین شده است. 
این پژوهش در نظر گرفته شده اند و  به عنوان نمونه آماری  کلیه  شرکت های دارای شرایط زیر 

شرکت های فاقد شرایط زیر، از جامعه آماری حذف شده اند:
1( پیش از سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده باشند و تا پایان دوره زمانی 

مورد مطالعه )1398( از لیست شرکت های بورسی حذف نشده باشند.
2( برای یکسان بودن و قابل مقایسه بودن شرایط شرکت های نمونه، تاریخ سال مالی شرکت ها 

پایان اسفندماه هرسال بوده و این تاریخ در سال های بعد تغییر نکرده است.
نهادهای  سایر  و  اعتباری  مؤسسات  »بانک ها،  شامل  بورسی  صنایع  به  متعلق  شرکت ها،   )3
پولی«، »سایر واسطه گری های مالی«، »سرمایه گذاری های مالی«، »بیمه و صدوق بازنشستگی«، 
»انبوه سازی، امالک و مستغالت« و »شرکت های چند رشته ای صنعتی« نباشند تا صورت وضعیت 

مالی آن ها دارای تشابه باشد.
4( برای داشتن قیمت بازار قابل اتکا، طی دوره زمانی پژوهش بیش از سه ماه توقف معامالتی 

نداشته اند و در تمام دوره پژوهش معامله داشته اند.
در  متغیرها  عملیاتی  تعریف  طبق  حاضر،  پژوهش  نیاز  مورد  داده های  که  شرکت هایی   )5

دسترس نباشد.
آماری  نمونه  به عنوان  تعداد 114 شرکت  داده های  مزبور  اعمال محدودیت های  با  نهایت،  در 
برای این پژوهش در نظر گرفته شده است. نحوه انتخاب در نگاره شماره 1 نشان داده شده است.

نگاره )1( جامعه و نمونه آماری پژوهش

تعداد شرکتشرح
322زمان پذیرش در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال 1392 

)58(پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند نیست.
)51(شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، واسطه گری مالی، چندرشته ای، انبوه سازی و بیمه ها 

)55(نماد بیش از سه ماه متوقف بوده است.
)44(در بازه زمانی پژوهش اطالعات مورد نیاز در دسترس نیست.

114تعداد شرکت های مورد بررسی در پژوهش

منبع: یافته های پژوهشگر
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مدلپژوهش
مدل های پژوهش با اقتباس از پژوهش چی جوک و همکاران )2020( به شرح زیر است:

مدل1(
ROAi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t+

β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

مدل2(
Tobin’s Qi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t+

β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+ εi.t

مدل3(
ROEi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t+β4 Levi.t+

β5 FirmSizei.t+εi.t

مدل4(
OPGi.t=β0+β1 FemAuditComi.t +β2 AuditComSizei.t +β3 FirmAgei.t

+β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

مدل5(
P/Ei.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t+

β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

مدل6(
Defect-free ratei.t

=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+
β3 FirmAgei.t+β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

مدل7(
Market share ratei.t

 =β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+
β3 FirmAgei.t +β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

مدل8(
Product market competitioni.t 

=β0+β1 FemAuditComi.t +β2 AuditComSizei.t +
β3 FirmAgei.t +β4 Levi.t +β5 FirmSizei.t +εi.t 

مدل9(
ICi.t =β0+β1 FemAuditComi.t +β2 AuditComSizei.t +β3 FirmAgei.t 

+β4 Levi.t +β5 FirmSizei.t +εi.t 

در مدل های مزبور متغیرهای پژوهش عبارتند از نسبت بازده دارایی )ROA(، نسبت کیوتوبین 
)Tobin’s Q(، بازده حقوق مالکانه )ROE(، رشد سود عملیاتی )OPG(، نسبت قیمت به سود 
)P/E(، نرخ عدم نقص )Defect-free rate(، نسبت سهم بازار )Market share rate(، رقابت 
زنان عضو کمیته   ،)IC( فکری  )Product market competition(، سرمایه  بازار محصول  در 
شرکت  سن   ،)AuditComSize( حسابرسی  کمیته  اندازه   ،)AuditCom Fem( حسابرسی 
 ،)ε( خطای مدل ،)β( ضرایب مدل ،)FirmSize( اندازه شرکت ،)Lev( اهرم مالی ،)FirmAge(

.)i( و شرکت )t( دوره زمانی

متغیرهایپژوهش
متغیروابسته

در پژوهش حاضر، به منظور اندازه گیری متغیر وابسته )عملکرد شرکت( از نه سنجه؛ عملکرد 
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مالی شامل پنج سنجه بازده دارایی ها، نسبت کیوتوبین، بازده حقوق مالکانه، رشد سود عملیاتی و 
نسبت قیمت به سود بوده و به منظور اندازه گیری عملکرد غیرمالی از چهار سنجه نرخ عدم نقص، 

نسبت سهم بازار، رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری استفاده شده است.

متغیرمستقل
یک  و  صفر  مصنوعی  صورت  به  که  بوده  حسابرسی  کمیته  در  زنان  حضور  مستقل  متغیر 
اندازه گیری شده است. به این معنی که برای کمیته حسابرسی دارای عضو زن عدد یک در غیر 

این صورت عدد صفر اختصاص یافته است.
متغیرهایکنترلی

متغیرهای کنترلی عبارتند از اندازه کمیته حسابرسی، سن شرکت، اهرم مالی و اندازه شرکت. 
تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش نیز در نگاره شماره 2 ارائه شده است.

نگاره )2( تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

نوعمتغیر
تعریفنمادمتغیر

سود خالص تقسیم  بر میانگین جمع دارایی هاROAوابستهنسبت بازده دارایی ها

Tobin’s Qوابستهنسبت کیوتوبین
مجموع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری کل 

بدهی ها تقسیم  بر ارزش دفتری کل دارایی ها در 
پایان دوره

سود خالص تقسیم  بر میانگین حقوق مالکانهROEوابستهبازده حقوق مالکانه

OPGوابستهرشد سود عملیاتی
تفاضل سود عملیاتی سال جاری از سود عملیاتی 

سال گذشته تقسیم  بر سود عملیاتی سال 
گذشته

قیمت معامالتی هر سهم تقسیم  بر سود هر سهمP/Eوابستهنسبت قیمت به سود

Defect-free rateوابستهنرخ عدم نقص
یک منهای نرخ بازگشت کاال

)برگشت از فروش و تخفیفات تقسیم بر فروش(

Market share وابستهنسبت سهم بازار
rate

حاصل تقسیم خالص فروش محصوالت یک 
شرکت  بر مجموع خالص فروش صنعت

Product market وابستهرقابت در بازار محصول
competition

)HHI( شاخص هرفیندال- هیرشمن

ICوابستهسرمایه فکری
جمع شاخص های کارایی سرمایه انسانی 

)HCE(، کارایی سرمایه ساختاری )SCE( و 
)CEE( کارایی سرمایه به کار گرفته شده
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نوعمتغیر
تعریفنمادمتغیر

حضور زنان در کمیته 
حضور زنان یک و عدم حضور صفرFem AuditComمستقلحسابرسی

تعداد اعضای کمیته حسابرسیAuditCom Sizeکنترلاندازه کمیته حسابرسی

Firm Ageکنترلسن شرکت
لگاریتم طبیعی تعداد سال های حضور یک 

شرکت در بورس

Levکنترلاهرم مالی
نسبت کل بدهی های پایان دوره به کل 

دارایی های پایان دوره
لگاریتم طبیعی کل دارایی های پایان دورهFirm Sizeکنترلاندازه شرکت

4-یافتههایپژوهش
در پژوهش حاضر، برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره 
با نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. به دلیل این که تعداد کل شرکت های نمونه 114 
شرکت بوده و با توجه به دوره زمانی 7 ساله )1392 تا 1398(، 798 مشاهده )شرکت - سال( 
به دست آمده است. از 114 شرکت نمونه تعداد 28 شرکت از زنان در کمیته حسابرسی طی دوره 
زمانی پژوهش استفاده کرده اند که معادل 85 شرکت-سال می شود و تنها تعداد 1 شرکت )1 

شرکت - سال( از 2 عضو زن در کمیته حسابرسی بهره برده  است.

آمارتوصیفی
همان طور که در نگاره 3 قابل مشاهده است، نسبت کیوتوبین که مقدار آن بر اساس داده های 
بازار اندازه گیری می شود، دارای مقدار حداکثری نسبت کیوتوبین 60/522 )برای 1 شرکت-سال( 
و حداقل 0/6921 بوده است. اگر مقدار این نسبت بیشتر از عدد یک باشد، شرکت مستعد رشد 
و سرمایه گذاری بوده و اگر مقدار آن کم تر از عدد یک باشد، احتمال رشد شرکت کاهش می یابد. 
از مقدار  باالتر  از 1 و برای 216 شرکت - سال  این نسبت برای 49 شرکت-سال کمتر  مقدار 

میانگین است.
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نگاره )3( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
ROATobin’s QROEOPGP/EDEFECTFREEMARKETSHAREنماد

بازدهمتغیر
داراییها

نسبت
کیوتوبین

بازدهحقوق
مالکانه

رشدسود
عملیاتی

قیمتبه
سود

نرخعدم
نسبتسهمبازارنقص

0/1342/3170/1930/38848/7150/960/074میانگین
0/1091/6510/260/1319/5610/990/0204میانه

1/33560/52247/3951/56257611حداکثر
12190/3250/00016-22/15-48/24-0/4530/6921-حداقل

انحراف 
0/1652/7242/8473/541234/570/0760/157معیار

3/4214/053-3/7686/4295/209-1/03613/119چولگی
7/478246/66244/5597/8948/5517/8522/112کشیدگی
HHIICFEMAUDITAUDITCOMAGELEVSIZEنماد

متغیر
رقابت
دربازار
محصول

سرمایه
فکری

زنانعضو
کمیته

حسابرسی

اندازه
کمیته

حسابرسی

سن
اندازهشرکتاهرممالیشرکت

0/0834/8170/1053/0762/870/56914/38میانگین
0/0453/766032/890/55714/17میانه

187/058153/828/78220/18حداکثر
109/57031/38036/11/067-0/00009حداقل

انحراف 
0/1518/740/3070/3780/350/2211/504معیار

0/0990/4170/932-0/16032/5724/815-4/229چولگی
24/2862/1977/61724/373/664/4384/456کشیدگی
798798798798798798798مشاهده  ها

ماناییمتغیرها
مبنی  و فرض صفر  استفاده شده  متغیرها  مانایی  بررسی  برای  و شین  پسران  ایم،  آزمون  از 
بر وجود ریشه واحد، به  دلیل به  دست آمدن سطح معناداری صفر )کم تر از سطح معناداری 5 
درصد( رد می شود. از این رو، متغیرهای مورد استفاده در پژوهش فاقد ریشه واحد و مانا هستند. 
دلیل استفاده از مانایی اجتناب از رگرسیون جعلی است )باربیری، 2009(. نتایج آماری در نگاره 

شماره 4 ارائه شده است.
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نگاره )4( مانایی متغیرهای پژوهش

نماد
ایم،پسرانوشین

نتایجمرتبهتفاضل
احتمالآماره

Fem AuditCom-9/3640مانابدون تفاضل
ROA-9/3060مانابدون تفاضل

Tobin’s Q-13/6820مانابدون تفاضل
ROE-12/2020مانابدون تفاضل
OPG-13/0470مانابدون تفاضل
P/E-12/2160مانابدون تفاضل

Defect-free rate-8/6460مانابدون تفاضل
Market share rate-8/3310مانابدون تفاضل

HHI-7/9930مانابدون تفاضل
IC-8/8280مانابدون تفاضل

AuditCom Size-9/8620مانابدون تفاضل
Lev-10/6520مانابدون تفاضل

Firm Age-7/8710مانابدون تفاضل
Firm Size-8/73960مانابدون تفاضل

همخطیمتغیرها
هم خطی مشکلی است که مربوط به داده ها بوده و وجود آن نشان دهنده همبستگی شدید میان 
متغیرها است که اعتبار نتایج حاصل از برازش مدل را زیر سؤال می برد. به منظور بررسی آن، از 
آماره عامل تورم واریانس »VIF« استفاده شده است. اگر مقادیر به دست آمده برای آن کوچک تر 
از 5 )یا در برخی پژوهش ها کوچک تر از 10( باشد، می توان نتیجه گرفت بین متغیرهای پژوهش 
هم خطی وجود ندارد )سالمرون و همکاران، 2020(. یافته های برازش مدل اول در نگاره شماره 5 

بیانگر آن است که میان متغیرهای پژوهش هم خطی وجود نداشته است.

نگاره )5( هم خطی متغیرهای پژوهش
نتیجهعاملتورمواریانسواریانسضریبنماد

Fem AuditCom0/000261/018عدم وجود هم خطی
AuditCom Size0/000191/159عدم وجود هم خطی

Firm Age0/000331/051عدم وجود هم خطی
Lev0/000531/074عدم وجود هم خطی

Firm Size0/0000121/155عدم وجود هم خطی
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همسانیواریانس
قضیه گاوس- مارکوف بیان می کند برآوردگر حداقل مربعات )BLUE( نامیده می شود، زیرا 
بهترین برآوردگر خطی نااریب است، به این معنا که کم ترین واریانس را برای برآوردگرها فراهم 
می کند. با این  حال، وجود ناهمسانی واریانس در یک مدل رگرسیون ممکن است انحراف معیار 
پارامترهای به دست آمده توسط روش حداقل مربعات معمولی )OLS( را اریب جلوه دهد. آزمون 
با فرضیه صفر  باقیمانده های حداقل مربعات معمولی  ناهمسانی واریانس در  برای  وایت آزمونی 
مبنی بر این که هیچ ناهمسانی واریانسی وجود ندارد، است )بیرآئو، 2012(. یافته های حاصل از 
آزمون وایت در نگاره شماره 6 بیانگر آن است که تنها مدل های چهارم و پنجم همسانی واریانس 

دارند.

نگاره )6( نتایج حاصل از آزمون همسانی واریانس
روشتخمیننتیجهاحتمالآمارهآزمونمدلپژوهش

H0GLS  رد می شود19/0150مدل اول
H0GLS  رد می شود16/9690مدل دوم
H0GLS  رد می شود4/7190مدل سوم

H0OLS  رد نمی شود1/0430/4مدل چهارم
H0OLS  رد نمی شود0/7160/89مدل پنجم
H0GLS  رد می شود2/9580مدل ششم
H0GLS  رد می شود8/0280مدل هفتم
H0GLS  رد می شود8/4770مدل هشتم
H0GLS  رد می شود3/6170مدل نهم

عدموجودخودهمبستگی
به همبستگی سریالی خطاها، خودهمبستگی گفته می شود. خودهمبستگی، واریانس برآوردهای 
حداقل مربعات را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به کم نمایی فواصل اطمینان شود 
و کارایی روش حداقل مربعات معمولی )OLS( کاهش می یابد )دسوزا و جانکویرا، 2005(. در این 
پژوهش، برای بررسی مشکل خودهمبستگی میان جزء اخالل ها، از دو آزمون دوربین- واتسون و 
براش- گادفری استفاده می شود. آزمون دوربین- واتسون در زمان برازش مدل نهایی قابل بررسی 
بوده که فقط به خودهمبستگی مرتبه اول می پردازد؛ اما به منظور بررسی مشکل خودهمبستگی 
در مراتب باالتر، از آزمون براش- گادفری استفاده شده است )مانتالوس، 2003(. به منظور رفع 
خودهمبستگی سریالی باید از روش حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( و افزودن متغیر مصنوعی 

)AR( استفاده شود )دسوزا و جانکویرا، 2005(. نتایج آماری در نگاره شماره 7 ارائه شده است.
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نگاره )7( نتایج حاصل از آزمون براش-گادفری برای عدم وجود خودهمبستگی

روشتخمیننتیجهاحتمالآمارهآزمونمدلپژوهش
H0GLS رد می شود150/350.000مدل اول
H0OLS رد نمی شود1/5290/21مدل دوم
H0OLS رد نمی شود0/4610/63مدل سوم

H0OLS رد نمی شود2/3590/09مدل چهارم
H0GLS رد می شود7/1860.000مدل پنجم
H0GLS رد می شود443/620.000مدل ششم
H0GLS رد می شود1048/80.000مدل هفتم
H0GLS رد می شود1239/810.000مدل هشتم
H0GLS رد می شود30/810.000مدل نهم

تخمینمدلهایپژوهش
به منظور تعیین نوع داده ها برای برازش مدل های پژوهش، از آزمون F لیمر استفاده شده است. 
این آزمون نشان می دهد که باید از ساختار تابلویی یا تلفیقی داده ها استفاده نمود. فرض صفر این 
آزمون برابری عرض از مبدأ در تمام مقاطع است که در صورت رد فرض صفر، می توان از ساختار 

تابلویی استفاده کرد )پوربا و بیمانتارا، 2020(. نتایج آماری در نگاره شماره 8 ارائه شده است.

نگاره )8( نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش تلفیقی یا تابلویی

نتیجهاحتمالدرجهآزادیمقدارآمارهنوعآمارهمدلپژوهش
روش تابلویی0.000)113/677(13/531آماره Fمدل اول
روش تابلویی0.000)113/677(3/858آماره Fمدل دوم
روش تابلویی0.000)113/677(13/488آماره Fمدل سوم

روش تلفیقی0/26)113/677(1/088آماره Fمدل چهارم
روش تابلویی0.000)113/677(2/508آماره Fمدل پنجم
روش تابلویی0.000)113/677(15/044آماره Fمدل ششم
روش تابلویی0.000)113/677(12968/29آماره Fمدل هفتم
روش تابلویی0.000)113/677(11426/7آماره Fمدل هشتم
روش تابلویی0.000)113/677(2/557آماره Fمدل نهم

انتخاببینمدلاثرثابتومدلاثرتصادفی
در روش معروف به »مدل های اثر ثابت« یا »مدل های کوواریانس« باعث می شود مقدار ثابت 
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)c( در طول موارد مختلف متفاوت باشد، اما نه با گذشت زمان )زمان ثابت است(. فرض مدل های 
اثر ثابت بر این است که ضرایب شیب ثابت هستند، درحالی که مقدار ثابت در واحدهای مقطعی 
اختالفات فردی در جزء خطا منعکس می شود و هیچ  اثر تصادفی  متفاوت است. در مدل های 
ارتباطی بین جزء اخالل ها و هیچ خودهمبستگی را در واحدهای مقطعی و سری زمانی نشان 
نمی دهند )گیل-گارسیا و پورن-سید، 2014(. اگر احتمال آماره آزمون بیش از 5 درصد باشد 
)در برخی پژوهش ها بیش از 10 درصد(، در سطح معنی داری 95 درصد )یا 90 درصد( می توان 
اثر تصادفی را به اثر ثابت ترجیح داد در غیر این صورت اثر ثابت انتخاب می شود. در این آزمون 
فرضیه صفر بر مدل تابلویی با اثر تصادفی و فرضیه مقابل بر مدل تابلویی با اثر ثابت داللت دارد 

)سایفا و رحمت، 2020(.

نگاره )9( نتایج آزمون هاسمن

نتیجهاحتمالدرجهآزادیمقدارآمارهنوعآمارهمدلپژوهش
تابلویی با اثر ثابت0/048)8(15/630آماره خی دومدل اول
تابلویی با اثر ثابت0.000)8(128/06آماره خی دومدل دوم
تابلویی اثر تصادفی0/87)8(3/853آماره خی دومدل سوم
تابلویی با اثر ثابت0/06)8(14/84آماره خی دومدل پنجم
تابلویی اثر تصادفی0/88)8(3/639آماره خی دومدل ششم
تابلویی با اثر ثابت0/003)8(23/197آماره خی دومدل هفتم
تابلویی اثر تصادفی0/24)8(10/270آماره خی دومدل هشتم
تابلویی با اثر ثابت0/0004)8(28/753آماره خی دومدل نهم

فرضیهاول
فرضیه اول پژوهش به  دنبال بررسی تأثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی 
شرکت ها است. برای آزمون این فرضیه از پنج سنجه استفاده شده و نتایج آن در ادامه تشریح 

شده است. 
نتایج حاصل از برازش مدل اول پژوهش در نگاره شماره 10 ارائه شده است. سطح معناداری 
آماره F صفر و کم تر از سطح معناداری 5 درصد است و مقدار آماره دوربین - واتسون حاکی از 
آن است که مدل فاقد خودهمبستگی مرتبه اول بوده و برای رفع خودهمبستگی مراتب باالتر 
نیز متغیر مصنوعی )AR( اضافه شده که معنادار است. قدرت توضیح دهندگی مدل پژوهش، 89 
درصد بوده است. به بیان دیگر، همه متغیرهای مورد استفاده در این مدل توانایی توضیح دهندگی 
89 درصد تغییرات متغیر وابسته را داشته اند. درصد ضریب تعیین تعدیل شده نیز عدد 86 درصد 
بوده است که نشان دهنده تأثیر واقعی متغیرهای مورد استفاده بر متغیر وابسته و مناسب بودن 

متغیرها است.
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نگاره )10( نتایج آزمون مدل اول )متغیر وابسته: بازده دارایی ها(
ROAi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t+β4 Levi.

t+β5 FirmSizei.t+εi.t

P-Valueآمارهtخطایاستانداردضریبمتغیرهایتوضیحی
9/1030.000-1/7150/188-عرض از مبدأ

Fem AuditCom-0/0160/0081-1/9900/047
AuditCom Size-0/0210/009-2/4070/016

Firm Age0/3680/0993/6920.000
Lev-0/3120/028-11/0650.000

Firm Size0/0680/0135/2770.000
AR)1(0/480/04311/1580.000

0/89ضریب تعیین37/778 )0.000(آماره F )احتمال(

ضریب تعیین 2/08آماره دوربین - واتسون
0/86تعدیل شده

کمیته  در  زنان  عضویت  متغیرهای  می دهد  نشان  اول  مدل  برازش  از  آمده  به دست  نتایج 
حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی، سن شرکت، اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه معناداری با 
 t به دست آمده برای متغیرهای معنادار، از مقدار آماره t بازده دارایی ها داشته اند. زیرا مقادیر آماره
در سطح اطمینان 95 درصد و سطح معناداری 5 درصد )یعنی مقدار 1/96±( بیش تر بوده است. 
درنتیجه، فرض صفر مبنی بر عدم معناداری متغیرها رد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری هر 
متغیر )با فرض ثابت بودن دیگر متغیرها( بر بازده دارایی ها به  ترتیب 0/016-، 0/021-، 0/36، 
0/31- و 0/068 بوده است. در این میان، متغیرهای سن و اندازه شرکت دارای تأثیر مثبت و سایر 

متغیرها دارای تأثیر منفی بوده اند.
در مدل دوم )نگاره شماره 11( به  دلیل بزرگ تر بودن مقدار آماره F به دست آمده از مقدار 
آماره F در سطح اطمینان 95 درصد و سطح معناداری 5 درصد، مدل معنادار است. همچنین، 
مقدار آماره دوربین- واتسون در دامنه 1/5 تا 2/5 بوده که حاکی از عدم خودهمبستگی مرتبه 
اول بوده است. متغیرهای مورد استفاده در این مدل، توانایی توضیح دهنگی 42 درصد از تغییرات 
متغیر وابسته را داشته است و تأثیر واقعی متغیرهای مورد استفاده بر متغیر وابسته و مناسب بودن 
متغیرها نیز 32 درصد بوده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت تأثیر 
مثبت معنادار بر متغیر نسبت کیوتوبین داشته اند و اثرگذاری آن ها به ترتیب، 0/489 و 1/01 بوده 
است. به این معنی که با فرض ثابت بودن دیگر متغیرها، اگر اهرم مالی یا اندازه شرکت یک واحد 

افزایش یابند، به ترتیب نسبت کیوتوبین نیز 0/489 یا 1/01 واحد افزایش می یابد.
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نگاره )11( نتایج آزمون مدل دوم )متغیر وابسته: نسبت کیوتوبین(
Tobin’s Qi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t+β4 Levi.t

+β5 FirmSizei.t+εi.t

P-Valueآمارهtخطایاستانداردضریبمتغیرهایتوضیحی
1/7490/08-18/8510/777-عرض از مبدأ

Fem AuditCom-0/050/112-0/5110/61
AuditCom Size-0/050/091-0/6060/54

Firm Age1/71/7531/0020/31
Lev0/4890/2192/2310/02

Firm Size1/010/3532/8730/004
0/42ضریب تعیین5/643 )0.000(آماره F )احتمال(

0/32ضریب تعیین تعدیل شده1/57آماره دوربین -  واتسون

اثرات تصادفی  با  تابلویی  به  صورت  مالکانه  بازده حقوق  وابسته  با متغیر  مدل سوم پژوهش، 
از معناداری مدل در سطح اطمینان 95  از مدل حاکی  نتایج به دست آمده  برازش شده است. 
درصد و سطح معناداری 5 درصد بوده است و آماره دوربین - واتسون آن به دلیل قرارگیری در 
محدوده 1/5 تا 2/5 نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول بوده است. نتایج حاصل 
از برازش مدل بیانگر این است که هیچ کدام از متغیرهای مورد استفاده در مدل معنادار نبوده و 
قدرت توضیح دهندگی ضعیفی دارند و درصد تأثیر واقعی متغیرهای مورد استفاده بر متغیر وابسته 

و مناسب بودن متغیرها اندک است. نتایج آماری در نگاره شماره 12 ارائه شده است.

نگاره )12( نتایج آزمون مدل سوم )متغیر وابسته: بازده حقوق مالکانه(
ROEi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t+β4 Levi.

t+β5 FirmSizei.t+εi.t

P-Valueآمارهtخطایاستانداردضریبمتغیرهایتوضیحی
0/940/7471/2680/2عرض از مبدأ

Fem AuditCom-0/610/676-0/9040/36
AuditCom Size0/080/1340/60/54

Firm Age-0/160/224-0/7540/45
Lev-0/410/953-0/4290/66

Firm Size-0/0980/119-0/8190/41
0/025ضریب تعیین2/616 )0/007(آماره F )احتمال(

0/015ضریب تعیین تعدیل شده2/3آماره دوربین -  واتسون
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در مدل چهارم پژوهش، از متغیر رشد سود عملیاتی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. 
این مدل به صورت تلفیقی برازش شده و آماره دوربین - واتسون آن به  دلیل قرارگیری در محدوده 
1/5 تا 2/5 نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول بوده است. ضریب تعیین مدل نیز 
بر  معنادار  تأثیر منفی  دارای  مالی  اهرم  متغیر  تنها  و  بوده  توضیح دهندگی ضعیف مدل  بیانگر 
متغیر رشد سود عملیاتی بوده و درصد تأثیر واقعی متغیرهای مورد استفاده بر متغیر وابسته و 
مناسب بودن متغیرها نیز بسیار اندک بوده است. نتایج آزمون مدل چهارم در نگاره شماره 13 

ارائه شده است.

نگاره )13( نتایج آزمون مدل چهارم )متغیر وابسته: رشد سود عملیاتی(
OPGi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 Levi.t

+β4 FirmSizei.t+εi.t

P-Valueآمارهtخطایاستانداردضریبمتغیرهایتوضیحی
Fem AuditCom0/060/0980/610/54
AuditCom Size0/0380/053-0/730/46

Lev-0/550/076-7/2110.000
Firm Size0/0280/0181/5420/12

2/2آماره دوربین -  واتسون
0/01ضریب تعیین

0/0014ضریب تعیین تعدیل شده

مدل پنجم پژوهش معنادار شده است؛ زیرا مقدار آماره F به دست آمده از مقدار آن بر اساس 
جدول مقادیر آماره F در سطح اطمینان 95 درصد بیش تر بوده است. همچنین، مقدار آماره دوربین 
واتسون 1/96 شده بیانگر عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول بوده است. قدرت توضیح دهندگی 
مدل 34 درصد بوده و درصد تأثیر واقعی متغیرهای مورد استفاده بر متغیر وابسته و مناسب بودن 
متغیرها نیز 20 درصد بوده است. متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت تأثیر مثبت معناداری بر 

متغیر نسبت قیمت به سود دارند. نتایج آزمون مدل پنجم در نگاره شماره 14 ارائه شده است.
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نگاره )14( نتایج آزمون مدل پنجم )متغیر وابسته: نسبت قیمت به سود(

P/Ei.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t
+β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

P-Valueآمارهtخطایاستانداردضریبمتغیرهایتوضیحی
5/0570.000-299/759/256-عرض از مبدأ

Fem AuditCom-7/74/12-1/8730/06
AuditCom Size4/75/220/7790/43

Firm Age3/710/360/3640/71
Lev24/037/773/090/002

Firm Size17/723/934/50.000
)AR)10/0360/03690/9790/32

0/34ضریب تعیین2/416 )0.000(آماره F )احتمال(
0/2ضریب تعیین تعدیل شده1/96آماره دوربین- واتسون

در فرضیه اول پژوهش، عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر بازده دارایی ها تأثیر منفی داشته 
زنان در  اگرچه عضویت  ندارد.  تأثیر  بر سایر متغیرها  اما  بوده  اثرگذاری آن 0/016-  که مقدار 
کمیته حسابرسی بر چهار معیار تأثیر ندارد و فقط بر یک معیار تأثیر منفی دارد، از لحاظ آماری 
حتی اگر یک تأثیر جزئی داشته باشد، یعنی بر عملکرد تأثیر دارند. بنابراین، عضویت زنان در 

کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر منفی دارد. 

فرضیهدوم
عملکرد  بر  حسابرسی  کمیته  در  زنان  عضویت  تأثیر  بررسی  به  دنبال  پژوهش  دوم  فرضیه 
غیرمالی شرکت ها است. برای آزمون این فرضیه از چهار سنجه استفاده شده و نتایج آن در ادامه 

تشریح شده است. 
با توجه به مقدار به دست آمده در مدل ششم برای آماره F، می توان دریافت این مدل در سطح 
F در سطح اطمینان 95 درصد و سطح  از مقدار آماره  اطمینان 95 درصد معنادار است؛ زیرا 
معناداری 5 درصد، بزرگ تر است. درنتیجه، فرض صفر مبنی بر معناداری مدل رد شده است و 
می توان به تحلیل معناداری متغیرهای پژوهش پرداخت. بر اساس یافته های مدل برازش شده، 
نتایج  بر متغیر نرخ عدم نقص داشته اند.  تأثیر مثبت معناداری  اندازه شرکت  و  متغیرهای سن 

آزمون مدل ششم در نگاره شماره 15 ارائه شده است.



وطن خواه  و همکاران | تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت  |       | 71

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههفتم|تابستان1401

نگاره )15( نتایج آزمون مدل ششم )متغیر وابسته: نرخ عدم نقص(
Defect-free ratei.t

=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t
+β3 FirmAgei.t+β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

P-Valueآمارهtخطایاستانداردضریبمتغیرهایتوضیحی
0/930/009100/20.000عرض از مبدأ

Fem AuditCom0/00050/00090/5270/59
AuditCom Size0/00060/00080/6960/48

Age Firm0/0060/00262/3890/017
Lev-0/0030/0011-3/0300/36

Size Firm0/00050/00050/9120.000
AR)1(0/3030/1192/5350/011

0/79ضریب تعیین18/281)0.000(آماره F )احتمال(
0/75ضریب تعیین تعدیل شده2/04آماره دوربین- واتسون

در مدل هفتم سطح معناداری مدل پژوهش صفر بوده که از سطح معناداری 5 درصد کوچک تر 
بوده است. بنابراین، فرض صفر مبنی بر عدم معناداری مدل رد شده و مدل پژوهش معنادار بوده 
است. مقدار آماره دوربین واتسون 1/9 بوده که در دامنه 1/5 تا 2/5 قرار گرفته و نشان دهنده عدم 
خودهمبستگی مرتبه اول بوده است. نتایج حاصل از برازش مدل بیانگر این است که متغیرهای 
عضویت زنان در کمیته حسابرسی، اندازه و سن شرکت در سطح معناداری 5 درصد معناداری 
تأثیر مثبت  اندازه شرکت  و  زنان در کمیته حسابرسی  به طوری که متغیرهای عضویت  هستند؛ 
معنادار و متغیر سن شرکت تأثیر منفی معنادار بر نسبت سهم بازار داشته اند. نتایج آماری آزمون 

مدل هفتم در نگاره شماره 16 ارائه شده است.

نگاره )16( نتایج آزمون مدل هفتم )متغیر وابسته: نسبت سهم بازار(

Market share ratei.t=
β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t
+β3 FirmAgei.t+β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

خطایضریبمتغیرهایتوضیحی
P-Valueآمارهtاستاندارد

0/0970/00989/8850.000عرض از مبدأ
Fem AuditCom0/00080/00023/0640/002
AuditCom Size-0/000270/00023-1/1520/24

Firm Age-0/0040/00094/5910.000
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Lev-0/000290/0002-1/3990/16
Firm Size0/00040/0001-3/6200.000

AR)1(0/370/02614/3150.000
0/98ضریب تعیین168883/5)0.000(آماره F )احتمال(

0/97ضریب تعیین تعدیل شده1/9آماره دوربین -  واتسون

مدل هشتم به  دنبال بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل و رقابت در بازار محصول است و 
برای رقابت در بازار محصول نیز از شاخص هرفیندال - هیرشمن استفاده شده است. بررسی اولیه 
مدل حاکی از معناداری مدل و عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول است. در میان متغیرهای 
مثبت  تأثیر  مالی  اهرم  و  زنان در کمیته حسابرسی  متغیرهای عضویت  استفاده،  مورد  مستقل 
بازار محصول داشته و دیگر متغیرها فاقد تأثیر معناداری بوده اند. نتایج  معناداری بر رقابت در 

آماری آزمون مدل هشتم در نگاره شماره 17 ارائه شده است.

نگاره )17( نتایج آزمون مدل هشتم )متغیر وابسته: رقابت در بازار محصول(

Product market competitioni.t=
β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t
+β3 FirmAgei.t+β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

P-Valueآمارهtخطایاستانداردضریبمتغیرهایتوضیحی
0/0710/00917/7990.000عرض از مبدأ

Fem AuditCom0/00160/00072/1680/03
AuditCom Size-0/000050/00004-1/3090/19

Age Firm0/0030/00251/3690/17
Lev0/0020/00082/5010/012

Size Firm-0/000060/00053-0/12010/9
AR)1(0/390/0685/7730.000

0/98ضریب تعیین61347/46 )0.000(آماره F )احتمال(
0/97ضریب تعیین تعدیل شده1/85آماره دوربین -  واتسون

در مدل نهم که به  صورت تابلویی دارای اثرات ثابت برازش شده، نتایج نشان داد مدل پژوهش 
بدون خودهمبستگی بوده و معنادار بوده است؛ همچنین از قدرت توضیح دهندگی قوی برخوردار 
بوده است. نتایج نشان داد متغیر اندازه کمیته حسابرسی در سطح معناداری 5 درصد معنادار 
فکری  سرمایه  بر  معناداری  تأثیر  متغیرها  دیگر  و  بوده  فکری  سرمایه  بر  منفی  تأثیر  دارای  و 

نداشته اند. نتایج آماری آزمون مدل نهم در نگاره شماره 18 ارائه شده است.
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نگاره 18. نتایج آزمون مدل نهم )متغیر وابسته: سرمایه فکری(
ICi.t=β0+β1 FemAuditComi.t+β2 AuditComSizei.t+β3 FirmAgei.t

+β4 Levi.t+β5 FirmSizei.t+εi.t

خطایضریبمتغیرهایتوضیحی
P-Valueآمارهtاستاندارد

5/811/7350/4960/619عرض از مبدأ
Fem AuditCom-0/270/267-1/0120/31
AuditCom Size-1/20/316-3/8510.000

Age Firm1/30/8281/6630/09
Lev0/0370/6320/0590/95

Size Firm0/1050/1740/6010/54
AR)1(0/0590/02022/9480/003

0/88ضریب تعیین5/296 )0.000(آماره F )احتمال(
0/86ضریب تعیین تعدیل شده1/9آماره دوربین - واتسون

در فرضیه دوم نتایج نشان داد عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر شاخص های نسبت سهم 
و   0/0008 به ترتیب  آن  اثرگذاری  میزان  و  داشته  مثبت  تأثیر  محصول  بازار  در  رقابت  و  بازار 
برای  از چهار معیار تعریف شده  اگرچه عضویت زنان در کمیته حسابرسی  0/0016بوده است. 
عملکرد غیرمالی، بر دو معیار تأثیر ندارد و بر دو معیار تأثیر مثبت دارد؛ از این رو، از لحاظ آماری 
بر عملکرد غیرمالی تأثیر دارند. بنابراین، عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد غیرمالی 

شرکت  تأثیر مثبت دارد.

5-بحثونتیجهگیری
در پژوهش های انجام شده در سراسر جهان منافع ناشی از حضور مداوم زنان در سطوح مدیریت 
ارشد مانند هیئت مدیره و کمیته های زیرمجموعه آن مورد بررسی قرار گرفته و در بیشتر موارد 
در  انجام شده  پژوهش های  تاکنون  مون، 2008(.  و  )گروسر  است  اثبات شده  آن  مثبت  تأثیر 
خصوص تنوع جنسیتی غالباً مربوط به هیئت مدیره بوده اما جنبه دیگری از رابطه عملکرد شرکت 
با تنوع جنسیتی که جالب به نظر می رسد و توسط پژوهشگران نادیده گرفته شده است، تأثیر 
مشارکت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت است )گرین و هومروی، 2008(. پژوهش 
حاضر با پژوهش های پیشین از این نظر تفاوت دارد که تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و 
کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بررسی شده و پژوهش های اندکی در خصوص کمیته حسابرسی 

و عملکرد غیر مالی انجام  شده است. 
در پژوهش حاضر تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکت 
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بررسی شده و شواهدی از شرکت های بورسی ارائه نمود که برابری حضور زنان در سطوح باالی 
مدیریتی شرکت ها موضوعی است که کمتر مورد پژوهش قرارگرفته است. به همین منظور، تالش 
شد با ارائه شواهدی مستند به  کاهش اختالف سهم حضور زنان و مردان در سطوح مدیریتی و 

نیل به افزایش کارایی عملکرد شرکت کمک نمود.
در فرضیه اول تأثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت بررسی شد. 
متغیرهای مورد استفاده برای سنجش عملکرد مالی در این پژوهش نسبت بازده دارایی ها، نسبت 
مطابق  است.  بوده  به سود  قیمت  نسبت  و  عملیاتی  رشد سود  مالکانه،  بازده حقوق  کیوتوبین، 
یافته های پژوهش، عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر بازده دارایی ها تأثیر منفی داشته اما بر 
بنابراین، عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت  سایر متغیرها تأثیر ندارد. 
تأثیر منفی دارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مهاجری و همکاران )1397( همسو بوده اما 

با سایر پژوهش های پیشین همسو نیست. 
در فرضیه دوم به بررسی تأثیر عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد غیرمالی شرکت 
پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده برای سنجش عملکرد غیرمالی نرخ عدم نقص، نسبت 
سهم بازار، رقابت در بازار محصول و سرمایه فکری بوده است. عضویت زنان در کمیته حسابرسی 
بنابراین،  است.  داشته  مثبت  تأثیر  محصول  بازار  در  رقابت  و  بازار  سهم  نسبت  شاخص های  بر 
پژوهش های  دارد.  مثبت  تأثیر  غیرمالی شرکت   عملکرد  بر  کمیته حسابرسی  در  زنان  عضویت 
پیشین غالباً بر عملکرد مالی تمرکز داشته اند و پژوهش های اندکی در خصوص عملکرد غیرمالی 
انجام شده است. با این حال نتایج این پژوهش با پژوهش چی جوک و همکاران )2020( همسو 
بوده و در پژوهش محمودی و همکاران )1399( از معیارهای غیرمالی تنها سرمایه فکری مورد 

بررسی قرار گرفته که نتایج آن با نتایج این پژوهش در خصوص سرمایه فکری همسو است. 
دالیل احتمالی تأثیر منفی عضویت زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی در فرضیه اول 
و نیز عدم تأثیرگذاری زنان بر متغیرهای غیرمالی نرخ عدم نقص و سرمایه فکری در فرضیه دوم، 
به اعتقاد برخی پژوهشگران شرکت ها اعضای زن را برای کاهش انتقاد، ظاهرسازی و تمارض برای 
حمایت از زنان به منظور کسب حسن شهرت برای شرکت استخدام می کنند )چن و همکاران، 
یا  خاص  آستانه ای  به  گروه  یک  در  زنان  دستیابی  زمان  تا  بحرانی  جرم  نظریه  طبق   .)2016
»جرم بحرانی«، اعضای گروه بر توانایی ها و مهارت های مختلف زنان تمرکز نمی کنند )جوئکس و 
همکاران، 2013(. همچنین، مدیران زن برای به دست آوردن جایگاه در هیئت مدیره و کمیته های 
زیرمجموعه آن بسیار تالش می کنند و برای کنار آمدن با سایر اعضای هیئت مدیره و کمیته های 
آن با فشار قابل توجهی مواجه می شوند )ایگلی و کارلی، 2003(. افزون بر این، تعداد زنان هم 
در شرکت های نمونه پژوهش و هم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کم 
تأثیر منفی  به  از دالیل اصلی که می تواند منجر  بنابراین، یکی  اقلیت هستند.  بوده و در نقش 
تعداد کم  از متغیرهای غیرمالی شود،  برخی  آنان در  تأثیرگذاری  مالی و عدم  بر عملکرد  زنان 
آنان است. زیرا، حتی اگر زنان در کمیته حسابرسی نقشی مؤثر ایفا کنند، به سبب داشتن حق 
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رأی کمتر نسبت به مردان ممکن است اثرگذاری آنان به حداقل رسیده و به حاشیه رانده شوند. 
بنابراین، انتظار می رود نادیده گرفتن جایگاه زنان در کمیته  حسابرسی، عدم اطمینان به آنان و 
اعطای مسئولیت های کلیدی و نوظهور بودن کمیته حسابرسی و متعاقباً عدم کارکرد اثربخش 
آن و سیستم های راهبری شرکتی در ایران باعث عدم تأثیر قابل زنان بر برخی از متغیرهای مالی 
و غیرمالی و در نهایت عملکرد شرکت  شود. همچنین علت تفاوت نتایج مرتبط با عملکرد مالی 
این پژوهش با پژوهش های پیشین این است که در پژوهش های پیشین خارجی تعداد زنان در 
کمیته حسابرسی به مراتب بیشتر از ایران بوده و می توانند نقشی ملموس و مثبت داشته باشند. 
ضمن آن که پژوهش داخلی انجام شده توسط کاظمی علوم و همکاران )1398( مرتبط با عملکرد 
مالی در خصوص مدیریت سود بوده که نشان دهنده تأثیر مثبت زنان بوده و علت آن این است که 
محافظه کاری و ریسک گریزی زنان می تواند به صحت فرایند گزارشگری مالی و افزایش اطمینان 

بخشی صورت های مالی کمک نماید.
ایران   با توجه به این که در  از محدودیت های پژوهش می توان به این موضوع اشاره نمود که 
ارزش بازار شرکت به ارزش روز و ارزش دفتری دارایی ها به ارزش تاریخی بوده و مقدار این دو 
ارزش در ایران با توجه به تورم اختالف قابل توجهی با یکدیگر دارند، مقدار نسبت کیوتوبین در 

ایران باال بدست می آید.
نتایج پژوهش های پیشین نشان داده زمانی که تعداد زنان به دو یا بیشتر افزایش می یابد، تأثیر 
بر عملکرد شرکت قوی تر می شود. همچنین، نمایندگی زنان  حضور زنان در کمیته حسابرسی 
افزایش نظارت  افزایش مشروعیت،  افزایش ارزش شرکت، کاهش هزینه های نمایندگی،  موجب 
مؤثر و تقویت سیستم های ضعیف راهبری شرکتی می شود. از این رو، پیشنهاد می شود قانون گذاران 
و سیاست گذاران کشور در این حوزه با فرهنگ سازی از طریق در نظر گرفتن مشوق های گوناگون، 
تدوین قوانین و مقررات الزام آور مانند در نظر گرفتن سهمیه ای مشخص برای زنان، ایجاد فضایی 
مناسب و اصالح شیوه هایی که سبب حاشیه نشینی زنان می شود، از عضویت زنان در سطوح باالی 
افزایش  یافته  کمیته حسابرسی  در  زنان  تعداد  که  به گونه ای  کنند  حمایت  مدیریتی شرکت ها 
به گونه ای که کارکردی مؤثر و درست در راهبری شرکتی داشته تا حضور آنان منجر به تأثیر مثبت 
بر عملکرد شرکت شود. همچنین، پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده تأثیر تنوع جنسیتی در 
کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت با تمرکز بر اثربخشی کارکرد راهبری شرکتی در ایران و نیز 
تأثیر ترکیب بهینه کمیته حسابرسی متنوع جنسیتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. 
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