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هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود و تأثیر سواد مالی اعضای
زن در هیات مدیره میباشد .برای دستیابی به هدف پژوهش از اطالعات  129شرکت ازتمام شرکتهای
پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ،برای دوره زمانی 1387تا 1290( 1396سال) استفاده شد .برای
تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است .یافته های پژوهش نشان
می دهد ،بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد ،همچنین
مدیریت سود شرکتهایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند ،ازشرکت هایی که
اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند  ،بیشتر است.
واژههای کلیدی :اعضای زن در هیئت مدیره  ،سواد مالی اعضای هیئت مدیره  ،مدیریت سود.
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فاضلی و نیاکان

مقدمه
سواد مالی میتواند دربردارنده مفاهیمی از نوع آگاهیهای مالی ،دانش و علم در خصوص محصولهای
مالی و مؤسسههای مالی و یا مفاهیمی چون مهارتهای مالی مانند توانایی محاسبه پرداخت بهره ترکیبی
و به طور کلی توانایی مالی در خصوص مدیریت پول و برنامهریزیهای مالی باشد؛ اگرچه در عمل این
مفاهیم با هم همپوشانی دارند و مشترک هستند ] .[3سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال
توسعه ،به طور فزآیندهای در حال شناخت اهمیت سواد مالی بوده و در پی آن منابع خود را در حوزه
برنامههای تحصیالت مالی و ارتقای آن تخصیص میدهند .در کشورهای با درآمد باال ،سواد مالی ،بیشتر
اوقات به عنوان یک مکمل حمایتی برای مشتری در نظر گرفته میشود .یکی از هدفهای اولیه تحصیالت
مالی ،تجهیز کردن افرادی است که قابلیت مدیریت مجموعهای از محصولهای مالی مانند طرح
بازنشستگی و وام رهنی را دارند ،تا بتوانند تصمیمهای مالی درستی بگیرند .از اینروست که با انتقال
مسئولیتهای برنامهریزی مالی از بخش عمومی به افراد ،اهمیت چنین کاری بارها مورد تأیید و تأکید
قرار گرفته است .در کشورهای کم درآمد ،توسعه یافتگی مالی بسیار محدودتر اتفاق میافتد و محصولهای
تخصصی و پیشرفته به نوعی در دسترس درصد بسیار کمی از جمعیت بوده و به همین دلیل ،نقش سواد
مالی در افزایش سطح دسترسی و خدمات مالی بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است .از طرفی در
جوامع امروزی ،توسعه پایدار بر توانمندسازی زنان تکیه دارد .به طوری که اندیشمندان اجتماعی همواره
بر رفع موانع جنسیتی به عنوان لزوم تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکیدکرده اند .از دیدگاه جامعه
شناسی  ،توسعه اقتصادی هر جامعهای بدون توجه به نقش موثر زنان در تولید و بازپروری امکانات امری
دشوار است ،زیرا زنان با ایفای نقش مدیریت مالی ،تاثیر بسیاری بر اقتصاد سازمانها و در ابعاد وسیع تر
در اقتصاد جامعه دارند ] .[16ادبیات نشان میدهد که نمایندگی زن در هیئت مدیره شرکت عملکرد و
کارایی هیئت مدیره را بهبود می بخشد ] .[9عالوه بر این ،مطالعات شواهد نشان میدهد که مدیران زن،
با جلوگیری یا اصالح رفتار فرصت طلبانه مانند مدیریت سود ،بهبود عملکرد ،درآمد را بهبود میبخشد
] .[17طی سالهای اخیر ،رویکردهای نسبتاً جدیدی در ارتباط با به کارگیری زنان در مشاغل مهم و
حتی حساس به وجود آمده است که میتوان این اتفاق در ایران را در دولت نهم به بعد احساس نمود.
استفاده از زنان در مقام وزارت و یا معاونت ریاست جمهوری و نیز استفاده از مدیر زن به عنوان سخنگوی
وزارت امور خارجه در دولت از مصادیق این رویکرد نو میباشد .همچنین درکشورهای اروپایی نظیر نروژ،
حضور مدیران زن در شرکت های نروژی را با اهمیت دانسته و از ژانویه  2008قانونی به تصویب رسیده
که شرکتها می بایست  % 40از کرسیهای مدیریت را به مدیران زن اختصاص دهند .همچنین در
انگلستان همانند نروژ قانونی به تصویب رسیده است که  %30مدیران شرکتها ،از زنان تشکیل شده باشد
] [7ژوهش های بسیاری در خصوص نقش زنان در جامعه و مشارکت آنان در عرصههای گوناگون در
کشورهای مختلف انجام شده است .یافتهها حاکی از آنان است که ،زنان همانند همتایان مرد خود میتوانند
در بسیاری از امور مشارکت نموده و از بازدهی باالیی برخوردار باشند .لذا هدف پژوهش پیشرو بررسی
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رابطه تکاملی بین مدیران زن و سواد مالی در پیشگیری از مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
چارچوب نظری پژوهش
مدیریت سود
مدیریت سود در ادبیات حسابداری از موضوعات نسبتا تازه و مورد توجه مدیران می باشد و از مباحثی
است که در حوزه سود حسابداری مطرح می شود .این مبحث در حسابداری از حدود ابتدای قرن بیستم
به بعد با تحقیقات مختلفی توسط صاحب نظران رشته حسابداری شکل گرفت .هر یک از این تحقیقات
از ابعاد خاصی و با عبارت متفاوتی نظیر دستکاری سود ،هموارسازی سود و در نهایت مدیریت سود به
موضوع پرداختند] 4و  . [6مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود
درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معامالت را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند.
این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت ،یا تاثیر بر
نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است ]4و  .[6مدیریت سود زمانی
رخ میدهد که مدیران یا از اختیار گزارشگری خود و یا نفوذ و تأثیرگذاری خود بر تصمیمات عملیاتی،
سرمایهگذاری و تأمینمالی استفاده میکنند تا به یک گزارش مطلوب دست یابند].[5
سواد مالی
سواد مالی  ،توانایی استفاده از دانش و مهارتها است ،بگونهای که بتوان برای مدیریت مالی ،تصمیمات
موثر و آگاهانه گرفت .سواد مالی شخصی شامل طیف وسیعی از موضوعات پولی ،از مهارتهای روزانه تا
برنامهریزی بلندمدت برای بازنشستگی است ] .[1سواد مالی می تواند دربردارنده مفاهیمی از نوع آگاهی
های مالی ،دانش و علم در خصوص محصول های مالی و مؤسسه های مالی و یا مفاهیمی چون مهارت
های مالی ،مانند توانایی محاسبه پرداخت بهره ترکیبی و به طور کلی توانایی مالی در خصوص مدیریت
پول و برنامه ریزی های مالی باشد؛ اگرچه در عمل این مفاهیم با هم همپوشانی دارند و مشترک هستند.
مدیر با سواد مالی کسی است که تحصیالتش شامل حداقل یکی ازدرجه های  ،کارشناسی ارشدحسابداری
ویامالی ویاموقعیت فعلی یاگذشته اش به عنوان یک مدیراجرایی دریک موسسه مالی است.
نقش مدیران زن و سواد مالی آنهادر پیشگیری از مدیریت سود
مطالعات نشان می دهد که مدیر ان زن عملکرد و کارایی هیئت مدیره را بهبود می بخشد و همچنین
کیفیت عملکرد و کیفیت سود را به دلیل اینکه زنان به دیدگاه های مختلف و عقاید مختلف به بحث و
گفتگو می پردازند ] ،[11زنان به علت فرآیندهای مختلف اجتماعی شدن در معرض تجربیات مختلف قرار
دارند] ،[13و یا مدیر زن درمقایسه بامردان تمایل بیشتری برای حضوربهتروموثرتردرجلسات هیئت مدیره
دارند7] .و . [14عالوه بر این ،ادبیات جنسیتی نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان رنج می برند ].[10
مطالعات مربوط به جنسیت به ارزش های اخالقی ،زنان را در قضاوت ها و رفتارهای خود ،اخالقی تر از
مردان می دانند ] ، [7و در نتیجه بیشتر احتمال دارد که گزارشات غیرقانونی را گزارش دهند ] .[12این
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تفاوت های جنسیتی نشان می دهد که مدیران زن می توانند باتاکید بیشتر بر مالحظات اخالقی در
تصمیمات هیئت مدیره،نظارت داخلی شرکت را تقویت کنند.و مدیران زن بیش از حد قادربه محدود
کردن و جلوگیری از پرخاشگری گزارش حسابداری باشند.[12] .
پیشینه تجربی پژوهش
جیانگ ،ژو و هوانگ (.)2017در پژوهشی با عنوان «تاثیردانش مالی مدیرعامل بر مدیریت سود» در کشور
چین به این نتیجه رسیدند که مدیرعاملهای دارای دانش مالی ،مدیریت سود بر مبنای ارقام واقعی
کمتری انجام می دهند .این در حالی است که بین دانش مالی مدیرعامل و مدیریت سود بر مبنای اقالم
تعهدی اختیاری رابطهای وجود ندارد .آن ها بر اساس یافتههای خود ،نتیجه گرفتند که مدیرعاملهای
دارای دانش مالی ،اطالعات سود دقیقتر و صورتهای مالی با کیفیت تری را ارائه می کنند] .[15چن و
همکاران (  ،)2016در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مدیران زن و سواد مالی ایشان در مدیریت سود
در کشور پرداختند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که حضور مدیران زن در هیئت مدیره سهمی اضافه
جهت تشریح مدیریت سود در شرکتهایی که مدیران زن در هیئت مدیره آنان دارای سواد مالی هستند،
ندارند .البته این در حالی است که مدیران زن با سواد مالی ،بر محدودسازی و مدیریت سود ،اثرگذار
هستند .به هرحال؛ حضور مدیران زن با سواد مالی ،در مقایسه با شرکتهایی که مدیران مرد با سواد مالی
دارند ،اثربخشی بیشتری دارند .نتایج اقتصادی حضور زنان با سواد مالی ،موجب میشود هیئت مدیره
شرکتها به صورتی خاص تمایل به حضور چنین اعضایی در هیئت مدیره خود داشته باشند] .[8حیدر و
همکاران( ،)1397به بررسی جنسیت حسابرس و سبک های کارکردی تفکر :آزمون نظریه خود حکومتی
ذهن برای نمونه آماری شامل  456نفر از حسابرسان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی پرداختند.
نتایج کلی پژوهش با استفاده تجزیه و تحلیل آمار ناپارامتریک من ویتنی نشان می دهد که در سطوح
قضاوت قانون گذار و قضاوتگر تفاوت معنی داری میان زنان و مردان وجود دارد .اما این تفاوت به طور
معنی داری در سبک اجرایی وجود ندارد .هم چنین تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج به تفکیک بخش دولتی
و خصوصی حسابرسی بیانگر آن است که در بخش خصوصی حسابرسی تنها در سطح تفکر قضایی ،تفاوت
معنی دار میان زنان و مردان وجود دارد .اما در بخش دولتی  ،جنسیت تنها باعث ایجاد تفاوت معنی دار
در سطوح قانون گذار و قضایی می شود و در سطح تفکر اجرایی تفاوت معنی داری وجود ندارد].[2
دیانتی دیلمی و حنیفه زاده ( ،)1394در تحقیقی سطح سواد مالی خانوادههای تهرانی و عوامل مرتبط با
آن را بررسی کردند .آنها وضعیت سواد مالی خانوادههای تهرانی و عوامل مرتبط با آن را از طریق توزیع
پرسشنامه بین  410خانوار در سال  1392مورد بررسی قرار دادند .نتایج بدست آمده نشان میدهد که
وضعیت سواد مالی این افراد در حد مطلوبی نیست و نیازمند و عالقمند به بهرمندی از راهنمایی
متخصصانی با عنوان مشاور مالی خانواده هستند .در ضمن عالوه بر بررسی وضعیت سواد مالی ،به عواملی
چون سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،رشته تحصیلی ،انباشت سرمایه و محل سکونت (هر
یک به عنوان یک فرضیه مستقل) پرداخته و روابط بین آنها را بررسی نموده که وجود ارتباط بین آنها
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و سواد مالی تایید شده است .از این رو آموزش و اطالع رسانی به عنوان راهکارهای اولیه توسط نهادهای
دولتی و یا موسسات علمی و همچنین جامعه حسابداری پیشنهاد شده است].[3
روششناسی پژوهش
نوع پژوهش
با توجه به اهمیت و کاربرد نتایج این پژوهش ،که میتواند زمینه مناسبتری را برای اتخاذ تصمیمات
اقتصادی صحیح فراهم آورد ،پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است .و از نظر ماهیت و روش از
نوع توصیفی -همبستگی است .الزم به ذکر است ،برای آمادهسازی متغیرهای الزم جهت استفاده در
مدلهای مربوط به آزمون فرضیهها ،از نرم افزار صفحه گسترده(اکسل) استفاده شده است .ابتدا اطالعات
گردآوری شده در صفحات کاری ایجاد شده در محیط این نرمافزار وارد گردید و سپس محاسبههای الزم
برای دستیابی به متغیرهای این پژوهش انجام شد .بعد از محاسبه کلیه متغیرهای الزم جهت استفاده در
مدلهای این پژوهش ،این متغیر ها در صفحات کاری واحدی ترکیب شدند تا به طور الکترونیکی به
نرمافزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نهایی منتقل شوند.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،که به روش
حذفی سیستماتیک وباعمال محدودیتهای زیرانتخاب شده اند:
 .1شرکتهایی که طی دوره پژوهش ازفهرست شرکتهای پذیرفته شده دربورس حذف نشده باشند.
 .2شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنهاقبل از  1387باشد.
 .3به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی شرکتها منتهی به  29اسفند باشد.
 .4شرکتهایی که طی دوره موردتحقیق فعالیت مستمرداشته وجزء شرکتهای تولیدی باشد.
 .5شرکتهایی که داده های مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این تحقیق قابل دسترس باشد.
بنابراین بااعمال شرایط فوق ،تعداد 129شرکت ( 1290مشاهده) دربازهی زمانی 1387الی 1396انتخاب
گردیدند.
متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل
 : FemBODچنانچه در هیئت مدیره ،زن عضویت داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.
(هیات مدیره درشرکتهایی که هیئت مدیره آنهاشخص حقوقی بوده وازطرف آنهانماینده ای معرفی شده
است  ،دراین پژوهش نمایندگان آنهابه عنوان عضوهیات مدیره درنظرگرفته شده است).
 : NonDirfinشرکتهایی که دارای هیات مدیره زن بوده اندرابررسی کرده وسپس آنهایی راکه درهیات
مدیره یادشده دارای سوادمالی بوده اندرادریک گروه وآنهایی راکه دارای سوادمالی نبوده اندرادرگروه
دیگرطبقه بندی نموده ایم  ،سپس مدیریت سودرادرهریک ازدوگروه بایکدیگرمقایسه کردیم.

.64

مطالعات حسابداری و حسابرسی ،بهار  ،1400شماره 37

متغیر وابسته
 : AbAccاقالم تعهدی غیر عادی است که در این تحقیق معیار مدیریت سود بوده و در قالب اقالم
تعهدی اختیاری ،به عنوان متغیر وابسته به قرار زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
TACC
1
RevDel − ArDel
GPPE
( = α0
( ) + α1
( ) + α2
) + α3 ROA
ITA
ITA
ITA
ITA
EXfin
( + α4
) + α5 AGE + α6 BM + εit
ITA
 : TACCکل اقالم تعهدی شرکت که از تفاضل سود خالص از جریان وجوه نقد عملیاتی حاصل خواهد
شد.
 : ITAمقدار داراییهای شرکت در سال قبل
 : RevDelمقدار تفاوت در درآمد فروش سال جاری از سال قبل
 : ArDelمقدار تفاوت حسابهای دریافتنی در سال جاری و سال قبل
 : GPPEمقدار ناخالص داراییهای ثابت مشهود
 : ROAسود خالص تقسیم بر کل داراییها
 : EXfinخالص تأمین مالی خارجی (سهام منتشره شرکت منهای سود نقدی سهام و بازخرید سهام)
بعبارتی جریان وجه نقد خالص دریافتی از بخش تأمین مالی در صورت گردش وجه نقد که با کل بدهیها،
همگن میشود.
 : AGEتعداد سالهای عضویت در بورس
 : εباقی مانده در مدل رگرسیون ( )εاندازه گیری غیرمنتظره – اختیاری – تعهدات است  ،که نشان
دهنده میزانی است که یک شرکت سودخود رامدیریت می کند.
متغیرهای کنترلی
 : BIGبه عنوان متغیر کنترل اول ،چنانچه حسابرس شرکت ،سازمان حسابرسی باشد عدد یک و در غیر
این صورت عدد صفر
 : LEVبه عنوان متغیر کنترل دوم ،اهرم مالی که از تقسیم تفاضل کل بدهیها از بدهیهای جاری ،بر
کل داراییهای شرکت حاصل خواهد شد.
 : SIZEبه عنوان متغیر کنترل سوم ،اندازه شرکت که از لگاریتم کل داراییها بدست خواهد آمد.
 : SaleGroبه عنوان متغیر کنترل چهارم ،فرصت رشد شرکت که از طریق تقسیم تفاوت فروش
سالجاری و سال قبل بر فروش سال قبل بدست خواهد آمد.
 : BodSizeبه عنوان متغیر کنترل پنجم ،اندازه هیئت مدیره شرکت که از طریق لگاریتم کل اعضا
بدست خواهد آمد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها:
در این پژوهش جهت انجام تحلیلهای نهایی ،از نسخه  9نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است.
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یافته های پژوهش
همان طور که در فصول قبل اشاره شد ،فرضیه های پژوهش بر مبنای اهداف پژوهش در قالب دو فرضیه
طرح گردیده است .لذا فصل حاضر با استفاده از دادههای گردآوری شده و در نظر گرفتن مدل پیشنهادی
برای هر یک از فرضیهها و برازش مدلها با استفاده از روشهای مشروح در فصل قبل ،به آزمون فرضیههای
پژوهش میپردازد .این مطالعه از مدل دادههای ترکیبی جهت تحلیل مدل استفاده نموده است .ابتدا قبل
از برآورد مدل رگرسیون ،الزم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود .بدین منظور ازآزمون فیشر-
 ADFاستفاده شده است .نتایج این آزمون نشان میدهد که تمامی متغیرهای پژوهش مانا هستند.
جدول -1نتایج آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته

متغیر

آماره آزمون ADF

مقدار بحرانی

مانایی

ABAcc

-16.53942

./0000

مانا

Bod Size

-13.31169

./0000

مانا

Fem BoD

-8.53946

./0000

مانا

Sale Gr

-10.53972

./0000

مانا

SIZE

-14.53792

./0000

مانا

BIG

-9.37561

./0000

مانا

برای تعیین روش برآورد هر یک از مدلهای پژوهش آزمون  Fلیمر جهت انتخاب بین روش دادههای
تابلویی و تلفیقی و آزمون براش -پاگان به منظور بررسی ناهمسانی واریانس استفاده شده است .نتایج
رگرسیونی حاصله با استفاده از آماره های 𝐳و 𝟐𝛘 و احتمال آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در
ادامه نتایج آزمون هر یک از فرضیههای به تفکیک تشریح میگردد.
آزمون فرضیه اول :بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون  Fلیمر برای این مدل رگرسیونی نشان میدهد که مقدار احتمال آماره  0.0000 ،Fاست و
چون این مقدار کمتر از  0/05میباشد ،فرض  H0مبنی بر استفاده از روش داده های تلفیقی رد میشود.
بنابراین از روش داده های تابلویی برای برآورد مدل استفاده میشود .خالصه نتایج آزمون  Fلیمر برای
مدل در جدول 2نشان داده شده است.
جدول -2خالصه نتایج آزمون  Fلیمر جهت بررسی روش برآورد مدل رگرسیونی
آزمون

آماره آزمون

p − value

نتیجه

 Fلیمر

2/356790

0.0000

روش داده های تابلویی

جدول-3خالصه نتایج آزمون هاسمن جهت بررسی روش اثرات ثابت یا تصادفی
آزمون

آماره آزمون

p − value

نتیجه

هاسمن

2.63794

0.0000

روش داده های تابلویی
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پس از انتخاب روش برآورد ،به بررسی فرض ناهمسانی واریانس پرداخته میشود .که خالصه نتایج آن
ارائه گردیده است.
جدول-4خالصه نتایج آزمون براش -پاگان جهت بررسی همسانی واریانس مدل
آزمون

آماره آزمون

p − value

نتیجه

پراش-پاگان

1/69

0.0000

همسانی واریانس

جدول -5نتایج برآورد مدل

AbAcc = α0 + α1 BIG + α2 LEV + α3 Size + α4 SaleGro + α5 BODsize
+ α6 FemBod + εit
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

C

-./173602

./068125

-2/548287

./0110

BIG

-./110469

./009475

-8/049464

./0000

LEV

./065313

./033457

1/9552136

./0512

Size

./005755

./003238

1/777376

./0758

SaleGro

./006873

./001867

3/681384

./0002

BODsize

-./048952

./032099

-1/525052

./0275

FemBod

-./102675

./016107

-10/166081

./0000

آماره دوربین -واتسون

1/858090

ضریب تعیین ( )R2

./521257

آماره F

4/090239

 R2تعدیل شده

./516073

معناداری آماره F

./000456

از آنجا که مقدار آماره دوربین واتسن تقریبا نزدیک به  2بهترین حالت ممکن می باشد نشان از عدم
خودهمبستگی بین اجزا اخالل می باشد.همچنین آماره  Fنشان دهنده اعتبار باالی مدل می باشد.
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همانطور که در جدول  7نشان داده شده است مقدار ضریب تعیین ،در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی
جدول  7برابر با  R2=.052می باشد .مقدار ضریب تعیین برآورد شده  ،گویای این مطلب است که حدود
 %52رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط باالی
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته می باشد .همانطور که در جدول 5مشاهده می شود ،احتمال رد ضریب
برآورد شده برای حضور زنان در هیئت مدیره در شرکتهای نمونه برابر 0.0000می باشد .از آنجایی که
این مقدار ،کمتر از  0.01است ،لذا ضریب مذکور در سطح خطای یک درصد معنادار و دارای رابطه
معکوس می باشد .لذا فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر منفی حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود
معنادار و دارای ضریب تأثیر  -0.10267می باشد؛ .به عبارتی با فرض ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل
تأثیرگذار بر مدیریت سود با یک واحد تغییر در حضور زنان در هیئت مدیره ،میزان  -0.10267واحد
مدیریت سود تغییر می کند .در ادامه مشخص گردید اندازه موسسات با مدیریت سود ارتباط منفی دارد
و اهرم مالی ارتباط مثبت به عبارتی چنانچه موسسات بزرگی حسابرس شرکت باشند احتمال کاهش
مدیریت سود وجود دار د و همچنین افزایش میزان بدهی موجب مدیریت سود می شود در این فرضیه
اندازه شرکت ارتباط معناداری با مدیریت سود ندارد(در سطح اطمینان تعیین شده) ،اما رشد فروش به
صورت مثبت با مدیریت سود در ارتباط است و نهایتا اندازه هیات مدیره ارتباط منفی با مدیریت سود
دارد .لذا فرضیه اول پژوهش رد نمی گردد.
آزمون فرضیه دوم :مدیریت سود شرکتهایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند
ازشرکت ها یی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند بیشتر است.
نتایج آزمون  Fلیمر برای این مدل رگرسیونی نشان میدهد که مقدار احتمال آماره  0/20357 ،Fاست
و چون این مقدار بیشتر از  0/05میباشد ،فرض 𝟎 Hمبنی بر استفاده از روش داده های تلفیقی رد
نمی شود .بنابراین از روش داده های تلفیقی برای برآورد مدل استفاده میشود .خالصه نتایج آزمون F
لیمر برای مدل در جدول 6نشان داده شده است.
جدول -6خالصه نتایج آزمون  Fلیمر جهت بررسی روش برآورد مدل رگرسیونی
آزمون

آماره آزمون

p − value

نتیجه

 Fلیمر

1/103429

./2035

روش داده های تلفیقی

به منظور بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون براش-پاگان استفاده شده که خالصه نتایج آن در جدول9
ارائه گردیده است .این آزمون نشان میدهد که مقدار احتمال به دست آمده برابر با  0/347است و بنابراین
فرض  H0مبنی بر همسانی واریانس رد نشده و مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
جدول-7خالصه نتایج آزمون براش -پاگان جهت بررسی همسانی واریانس مدل رگرسیونی
آزمون

آماره آزمون

p − value

نتیجه

پراش-پاگان

1/382

0.3467

همسانی واریانس
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جدول  -8نتایج برآورد مدل

AbAcc = α0 + α1 BIG + α2 LEV + α3 Size + α4 SaleGro + α5 BODsize
+ α6 FemBod + εit
اعضای زن هیئت مدیره دارای سواد مالی
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح
معناداری

C

-./173830

./068286

-2/545623

./0110

BIG

438934.-0

./001913

-17/049298

./0000

LEV

./130470

./00488

8/249545

./0000

Size

./065237

./033547

1/943062

./0523

SaleGro

./095772

./003246

6/778171

./0000

BODsize

-./076871

./001868

-8/678636

./0000

-./148866

./032206

-4/517261

./0000

FemBod
آماره دوربین -واتسون

1/945235

آماره F

29/56805

معناداری آماره F

./000000

2

ضریب تعیین ( )R
2

 Rتعدیل شده

./871554
./866019

اعضای زن هیئت مدیره بدون سواد مالی
C

-./85160

116/9059

-./026390

./0790

BIG

-./4507694

./09997

-6/369569

./0000

LEV

./0873745

006792.0

093780.5

./0000

Size

./08264791

./042141

2/149010

./0320

SaleGro

-./2224678

./04090

-2/762532

./0004

BoDsize

-./149987

./09355

-2/846088

./0000

./190391

./03741

6/511347

./0000

FemBod
آماره دوربین -واتسون

1/817112

آماره F

1/738469

معناداری آماره F

./0000013

2

ضریب تعیین ( )R
2

 Rتعدیل شده

./630976
./0598114

از آنجا که مقدار آماره دوربین واتسن در هردو تخمین تقریبا نزدیک به  2بهترین حالت ممکن می باشد
نشان از عدم خودهمبستگی بین اجزا اخالل می باشد.همچنین آماره  Fنشان دهنده اعتبار باالی مدل
می باشد .همانطور که در جدول 9نشان داده شده است مقدار ضریب تعیین ،در نتایج برآورد شده مدل
رگرسیونی رابطه برای هردو تخمین به ترتیب برابر با  R2 = 087و  R2 = 063می باشد .مقدار
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ضریب تعیین برآورد شده  ،گویای این مطلب است که حدود  %87در تخمین اول و  %63در تخمین دوم رفتار
متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود؛ که این امر بیانگر ارتباط باالی متغیرهای مستقل
با متغیر وابسته میباشد .همانطور که در جدول 10مشاهده میشود ،احتمال رد ضریب برآورد شده اعضای زن
هیئت مدیره دارای سواد مالی در شرکتهای نمونه برابر 0000.0میباشد .از آنجایی که این مقدار ،کمتر از
 0.05است ،لذا ضریب مذکور در سطح خطای یک درصد معنادار میباشد .به عبارتی در صورت حضور زن در
هیئت مدیره مدیریت سود به اندازه -0.149کاهش مییابد .در تخمین دوم احتمال رد ضریب برآورد شده
اعضای زن هیئت مدیره بدون سواد مالی در شرکتهای نمونه برابر 0000.0میباشد .از آنجایی که این مقدار،
کمتر از  0.05است ،لذا ضریب مذکور در سطح خطای یک درصد معنادار میباشد .به عبارتی در صورت عدم
حضور زن در هیئت مدیره مدیریت سود به اندازه 0.190افزایش مییابد .لذا فرضیه دوم پژوهش مبنی بر
مدیریت سود شرکتهایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند از شرکتهایی که اعضای
زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند کمتر است و تایید میشود .در هر دو تخمین مشخص گردید
اندازه موسسات حسابرسی با مدیریت سود ارتباط منفی دارند و مانع از مدیریت سود میشوند و اهرم مالی
ارتباط مثبت با مدیریت سود دارد رشد فروش در تخمین اول ارتباط مثبت و در تخمین دوم ارتباط منفی و
معنادار به دست آمد و نهایتا اندازه هیات مدیره در هردو تخمین ارتباط منفی با مدیریت سود دارد .لذا فرضیه
دوم پژوهش رد نمیشود.
نتیجه گیری
همانطور که در تحلیل فرضیهها نشان داده شد ،هر دو فرضیه پژوهش تایید شد و نشان داده شد که:



بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه منفی معناداری وجود دارد.

 مدیریت سود شرکتهایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند ازشرکتهایی که
اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند کمتر است.
چن و همکاران ( ،)2016در تحقیق خود به بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و ضعف کنترل
داخلی پرداختند .ایشان پیشبینی نموده و یافتند که شرکتهایی که عضو زن در هیئت مدیره آنان بیشتر
باشد ،از ضعف کنترلهای داخلی کمتری برخوردارند .نتایج همچنین نشان داد که این مسئله ارتباطی به حضور
زنان در کمیته حسابرسی شرکت ندارد .نتایج آشکار نمود که حضور زنان در هیئت مدیره ،ضعف کنترل داخلی
را میکاهد ،صرفنظر از این که در کمیته حسابرسی حضور داشته یا حضور نداشته باشند .این نتایج بیانگر یک
نظریه قوی و اساسی است که نشان میدهد حتی حضور یک زن در هیئت مدیره ،میتواند ضعف کنترل داخلی
را بهبود ببخشد .شواهد گویای آن است که خصوصیات رفتاری آنان همچون محافظهکارتر بودن ،دقت در بحث
انتشار گزارش ،نظارت بهتر و رفتار فرصتطلبانۀ کمتر ،برای شرکت اثرات مطلوبتری به بار خواهد آورد .نتایج
این تحقیق برای سرمایهگذاران و قانونگذاران در مورد نحوه نظارت و کنترل بر امور شرکت بسیار حائز اهمیت
است [ .]8ماتسوناگا و یونگ ( )2017در پژوهشی با عنوان « شواهدی از تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی
کیفیت افشا و گزارشهای مالی شرکت» به این نتیجه رسیدند که مدیرعاملهای دارای دانش مالی ،سود
دقیقتری را ارائه و کیفیت افشای مالی را بهبود میبخشند .در واقع ،کیفیت افشای مالی یک شرکت تابعی از
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میزان دانش و تجربه مدیرعامل آن است ]15[.در پژوهشی با عنوان « تاثیردانش مالی مدیرعامل بر مدیریت
سود» در کشور چین به این نتیجه رسیدند که مدیرعاملهای دارای دانش مالی ،مدیریت سود بر مبنای ارقام
واقعی کمتری انجام میدهند .این در حالی است که بین دانش مالی مدیرعامل و مدیریت سود بر مبنای اقالم
تعهدی اختیاری رابطهای وجود ندارد .آن ها بر اساس یافتههای خود ،نتیجه گرفتند که مدیرعاملهای دارای
دانش مالی ،اطالعات سود دقیقتر و صورتهای مالی با کیفیت تری را ارائه می کنند .دریافتند که
مدیرعامل های دارای تجربه کار در واحد تحقیق و توسعه مقدار بیشتری منابع به بخش تحقیق و توسعه
اختصاص میدهند .در مهر و مومهای اخیر شرکتهای زیادی در دنیا سعی در استخدام مدیرعامل با سطح
دانش مالی نمودهاند( .سانچز و مکا  )2017،دریافتند که حضور اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی
در کاهش خطر ورشکستگی بانک ها مؤثر است همچنین ،زمانی که مقررات و کنترل داخلی بخش بانکی
ضعیف باشد این حضور در کمیته حسابرسی مهم تر می شود لذا مطابق مبانی نظری موجود و نتایج این
پژوهش سواد مالی اعضای هیات مدیره بر مدیریت سود تأثیر منفی دارد و این تخصص مانع از مدیریت سود و
هدر رفتن منابع شرکت می شود .با توجه به اینکه بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه
منفی معناداری وجود دارد مدیران زن می توانند با تأکید بیشتر بر مالحظات اخالقی ،در تصمیمات هیئت
مدیره نظارت داخلی شرکت را تقویت کنند .این تفاوت های جنسیتی نشان می دهد که مدیران زن ممکن
است  ،بیش از حد به محدود کردن و جلوگیری از پرخاشگری گزارش حسابداری باشد .مدیران زن ،با جلوگیری
یا اصالح رفتارهای فرصت طلبانه مانند مدیریت سود ،کیفیت سود را بهبود می بخشد .لذا به سرمایه گذاران و
تحلیلگران جهت مدیریت منابع مالی و هدر رفتن سرمایه ملی پیشنهاد می شود جهت سرمایه گذاری و تحلیل
رفتار قیمت سهام و سرمای ه گذاری در بورس به جنسیت افراد در هیات مدیره توجه شود.و با توجه به اینکه
مدیریت سود شرکتهایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند ازشرکت ها یی که
اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند کمتر است .مدیران زن عملکرد و کارایی هیئت مدیره
را بهبود می بخشد ،بنابراین باید مدیران شرکت ها و موسسات تأمین مالی در ارزیابی های خود به این عوامل
و توسعه فعالیت شرکت ها و تدوین استراتژی های مورد نظر توجه الزم مبذول نمایند ،همچنین مدیران شرکت
ها استراتژی ه ای مناسبی جهت تعیین نقش خود در بازار رقابتی صنعت مربوطه توجه نمایند .وهمچنین
دروضع قوانین مرتبط باحاکمیت شرکتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اصالحاتی درجهت قراردادن
ترکیب جنسیتی مونث دارای سواد مالی درهیات مدیره شرکتها اقداماتی صورت پذیرد.
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This study aimed to review the relationship between the presence of female directors
of the board, earnings management and the effect of financially literate directors on
this relationship. To access to research goal, the information of 129 firms among all
authentic firms in Tehran stock exchange from 1387 till 1396 (1290 years) was
utilized. Multiple regression has been used to analyze the data. Findings show that the
presence of women on the board has a negative effect on earnings management, and
also firms with financially literate female directors on the board have more earnings
management than firms with financially illiterate female directors.
Keywords: Female Members on Board, Financial Literacy of Board Members,
Earnings Management.
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