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  چکیده

وجود استعدادهاي  مسئلهعلت این . توجهی در میزان اشتغال زنان در جامعه مشاهده شده است گذشته افزایش قابلهاي  در سال

نگاهی جدید به مدیریت زنان در کشورهاي در حال توسعه در حال  ،بنابراین. استهاي آنان در زمینه مدیریت  یفراوان و شایستگ

پذیري اجتماعی  مدیره بر مسئولیت هیأتدر  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر حضور مدیران زنرو،  ازاین. ظهور است

روش تحلیل  ها از پذیري اجتماعی شرکت مسئولیتگیري  براي اندازه .هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است شرکت

شــده در بــورس اوراق بهـادار تهـران  هاي پذیرفته شــرکت  آمــاري پژوهــش حاضــر کلیــه  جامعــه. ه استمحتوي استفاده شد

فرضیات  براي تجزیه و تحلیل و آزمون .ته اسآمـاري انتخـاب شـد  شـرکت بـه عنـوان نمونـه 150 اسـت کـه از ایـن تعـداد

دیره و م تهند که بین حضور مدیران زن در هیأد نتایج پژوهش نشان می .استفاده شده استایویوز  نرم افزارپژوهش از 

  .ها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت
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  مقدمه .1

زیرا  ؛شود ها منجر می کترست که به تداوم شا  عامل ضروري ،گرهاي مرتبط با آناو افش 4ها پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت

گسترش  .آورد ها را در درازمدت فراهم می تلذا جامعه امکان بقاي شرک. با جامعه دارند هایی ها ارتباط همه شرکت

فراهم کردن پول براي "یعنی ها از آنچه در گذشته بوده، شرکت  دارد که مسئولیتداللت ها بر این موضوع  شرکتپذیري  مسئولیت

ها،  ، بانککاالکنندگان  سهامداران، مشتریان، کارکنان، عرضه(نفعان  در برابر ذي بایدها  شرکت. فراتر رفته است "سهامداران

بر مسئولیت اقتصادي، باید در برابر مسائل اجتماعی   عالوهها  شرکت، به این ترتیب. پاسخگو باشند )گذاران، محیط و جامعه قانون

هاي مرتبط با آن در  ها و افشاگري پذیري اجتماعی شرکت با توجه به اهمیت مسئولیت ،بنابراین. احساس مسئولیت کنند

 راهبريتواند مستلزم سازوکارهاي  می ر این زمینهاعمال نظارت و مراقبت د. هاي کافی به عمل آید مراقبت باید ،مالی هاي گزارش

این . ها و رفاه اجتماعی شکی نیست در اهمیت راهبري شرکتی براي موفقیت شرکت ).1392بهار مقدم و همکاران، ( باشد 5کتیرش

و  6قبیل انرونهاي بزرگ از  هاي اخیر، فروپاشی شرکت در سال. ي یافته استتر بیشموضوع با توجه به رخدادهاي اخیر اهمیت 

در . است نفعان شده گذاران و ذي هاي ضعیف راهبري شرکتی بوده و موجب زیان بسیاري از سرمایه ناشی از سیستم 7ورلدکام

حساس یگانه، (المللی شده است  نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاي و اصالح راهبري شرکتی در سطح بین

شرکتی  راهبري" :شرکتی را چنین تعریف کرده است  راهبري 2004در سال ) IFAC( 8سابدارانفدراسیون بین المللی ح). 1384

مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص  هیأتشده توسط   هاي به کار برده ها و شیوه تعدادي مسئولیت) واحد تجاري راهبري(

  ."صرف مسئوالنه منابع استو م خطر  کنترل ها، کننده دستیابی به هدف که تضمین راهبرديمسیر   کردن

مدیره و مدیریت   هیأت ها آندانند که یکی از  عامل می 4ها را  سازوکارهاي راهبري شرکت) 2004(و همکاران  گراملینگ 

مدیره است و در این  هیأتبحث حضور زنان در  گذشتههاي  یکی از موضوعات مهم در سال). 1394پور،  سپاسی و کاظم(است 

هاي مدیران زن یک منبع حیاتی و  ت و ایدهیادریافتند نظر) 2004(آرفکن و همکاران . مختلفی انجام شده است هاي زمینه پژوهش

گران دریافتند که مدیران زن در  برخی پژوهش .شود میمنجر مدیره به افزایش تصمیمات راهبردي شرکت  هیأتعضویت زنان در 

؛ 2015؛ آلونسوآلمیدا و همکاران، 2015ستوپمیز، (گذارند  ها اثر می  اعی شرکتپذیري اجتم طور مثبت بر مسئولیت  مدیره به   هیأت

هاي مختلف شغلی و مدیریتی با حفظ موازین اسالمی حضور فعال  توانند در عرصه از نظر اسالم زنان می). 2016و همکاران،  هیون

  ). 1393بیابانی و گرکز، (داشته باشند 

است اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور ما، مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال  با توجه به شرایط متفاوت قانونی،

  ها خواهند گذاشت یا خیر؟ پذیري اجتماعی شرکت ت مدیره تأثیر معناداري بر مسئولیتکه آیا حضور مدیران زن در هیأ

  

  مبانی نظري پژوهش. 2

  ها پذیري اجتماعی شرکت مدیران زن و مسئولیت .2-1

ترین  احساس مسئولیت اجتماعی، انسانی": فرمودند استاد شهید مرتضی مطهريپذیري اجتماعی،  د مسئولیتدر مور

آن را به یک ، اجتماعی شرکت  وکار به موضوع مسئولیت  توجه بیش از حد نهادهاي مختلف در دنیاي کسب. "تهاس مسئولیت

اجتماعی پذیري  منظور از مسئولیت). 1395همکاران، ملکیان و ( ده استکرها تبدیل  شرکت عنصر ضروري براي موفقیت

 نفعان شامل سهامداران، اي است که منافع کلیه ذي هاي سازمان به گونه ها و ارزش ها، پیوستگی و اتحاد میان فعالیت شرکت

                                                           
4  -Corporate Social Responsibility 
5- Corporate Governance 
6- Enron 
7 -World 
8 -International Federation of Accountants 



 

سازمان باید  ،دیگر عبارت به. شود ها و عملکرد سازمان منعکس در سیاست گذاران و عموم جامعه کنان، سرمایهرکا، مشتریان

اي  همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه

  ).1387فروغی و همکاران، (کند  تالشمستقل از منافع مستقیم شرکت، 

  :)1393پورعلی و حجامی، ( ود داردها وج هاي اجتماعی شرکت سه رویکرد در مورد مفهوم مسئولیت ،به طور کلی 

سود سازي  بیشینهطبق این مفهوم شرکت فقط یک هدف دارد و آن . گیرد هاي کالسیک اقتصادي منشاء می نظریهاز  ،رویکرد اول

شده و قابل حمایت است که در جهت تالش براي رسیدن به هدف،  البته این موضوع تا جایی پذیرفته. و ثروت سهامداران است

  . دوبی اخالقی و حقوقی وجود داشته باشچارچ

سود مورد توجه قرار سازي  بیشینهبا  زمینهاهداف اجتماعی در  ،است و بر اساس آن شدهمیالدي ارائه  1970در دهه  ،رویکرد دوم

ان، ها باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران، کارکنان، مشتری شرکت طبق این رویکرد مدیران. گیرد می

در نتیجه باید یک ائتالف و پیوستگی بین منافع و مالحظات متعدد . خدمات و عامه مردم تعادل ایجاد کند ،کنندگان کاالها عرضه

  . دساز مدت مطمئن می  سود در دراز سازي بیشینهاز هدف  ایجاد شود و این ائتالف تنها راهی است که شرکت را

 هاي ها پس از کسب سود با مشکل خواسته هداف موسسه نیست و مدیران اجرایی شرکتبراساس رویکرد سوم، سود نقطه پایانی ا

تر از جانب مشتریان و افزایش کیفیت  هاي پایین هاي توسعه، درخواست قیمت کارکنان براي افزایش دستمزد، لزوم اجراي طرح

هاي سازمانی الزم است به جاي  گیري ن حالت تصمیمدر ای. شوند رو می   به  ور... براي سهامداران و  تر بیشمحصوالت، سود سهام 

سود به دنبال کسب سطح مناسبی باشد که طی آن هم سود کسب شود و هم سطح مطلوبی از اقدامات سازي  بیشینه به منظورتالش 

  .اجتماعی تأمین گردد

پذیري اجتماعی نسبت به افراد  تتري از اعمال مسئولی دریافتند که مدیران حس مالکیت قوي) 2010(و همکاران  استاویسکی 

ین عامل در کنترل و نظارت بر تر مهممدیره  هیأتمعتقدند  )1983(و همکاران  فاما. هاي دیگر در شرکت دارنددر موقعیت

مدیره در ارتقاي عملکرد  هیأتنتایج حاکی از آن است که . شود مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می

مدیره  هیأتتواند رفتار  مدیره می هیأتبیان نمودند حضور زنان در ) 2006(هووس و همکاران  .کند ا اهمیتی ایفا میشرکت نقش ب

ي براي حضور در تر بیشهاي بزرگ تمایل  مدیره شرکت هیأتو اثربخشی آن را بهبود ببخشد تنها به این دلیل که، زنان در 

، بیان کردند که سبک رهبري در محیط کسب )2003(ایگلی و همکاران . رندمدیره نسبت به جنس مخالف خود دا هیأتجلسات 

رسد نظر می به . هاي مدیریت را به مدیران زن واگذار کنند ي از کرسیتر بیشکنند سهم  پیشنهاد می ،بنابراین. و کار مؤثر است

). 2007باربوتو، فریتز و ماتکین، (ان مرتبط است کنند که به حفظ سطح باالیی از انگیزه کارکن زنان از سبکی در رهبري استفاده می

پذیري  مسئولیت براي رایج توجیه). 2005کریشنان و پارك، (دهند نفعان اولویت می پس، مدیران زن به روابط طوالنی با ذي

 از نظر کلی، طور به زنان، که گردد به زمان گذشته برمی )مدیره هیأت ،براي نمونه( زن نقش مدیران اجتماعی شرکت و ترویج

برناردي و ). 2015و همکاران،  عمار ؛ بن 2010و همکاران،  بیر(هستند  مردان از تر همدالنه و )تر مهربان(تر   حساس اخالقی

زن از استاندارهاي اخالقی باالتري نسبت به همتایان مرد خود در نقش مدیر برخوردار  انمدیر کهدریافتند ) 1997(همکاران 

 که دادند نشان رهبري، نظریه به اجتماعی نقش نظریه ارتباط براي تالش در ،)2003( کارلی و مثال، ایگلی  عنوان به . هستند

دلسوز بودن و احساس مراقبت و پرورش غالباً در زنان وجود دارد  مهربان بودن، بودن، مفید هاي ارزش جمله از ،هاي کلی گرایش

گنجانند و تأکید  کند زنان در هویت خود به عنوان رهبر، زنانگی سنتی را نیز می ی، بیان م)2013(وتلسن ). 2015مشاوره دلویتی، (

تري  کنند مدیران زن داراي تفکرات مستقل استدالل می) 2010(آدامز و همکاران . ي بر خالقیت و کمک به سایرین دارندتر بیش

گذاران ارزش باالیی نسبت به مدیران زن  دریافتند سرمایههمچنین . بخشند باشند و روند نظارت را بهبود می نسبت به مدیران مرد می

  . نمایند معتقدند، ارائه اطالعات با حداقل میزان عدم تقارن اطالعاتی، کیفیت سود را تسهیل می ها آن. قائلند



 

را  اجتماعی شرکت پذیري مسئولیتهاي  هاي پیشین دریافتند جنسیت یکی از قدرتمندترین عواملی است که تفاوت پژوهش

در این خصوص، دو دیدگاه پژوهشی توسعه یافته است که بر جنسیت و ). 2015آلمیدا و همکاران، آلونسو(دهد  توضیح می

ي از میان بردن این شکاف با ها و نحوه دیدگاه اول، به نابرابري جنسیتی در شرکت. پذیري اجتماعی شرکت تمرکز دارد مسئولیت

دیدگاه دوم، به نقش ). 2007الدین و دائوك،  ؛ جمالی، صفی2010براون، (پردازد  جتماعی میپذیري ا استفاده از توسعه مسئولیت

مدیره باشند، شرکت به توسعه  هیأتي در تر بیشکه زنان  یابد، زمانیاین دیدگاه پژوهشی درمی. پردازد مدیره می هیأتزنان در 

 عمار بن). 2011؛ سوآرز، مارکوئیز و لی، 2011مارکوئیز و لی، ( یابد پذیري اجتماعی گرایش می تري از مسئولیتابتکارات گستره

 است منطقی ترتیب، این به .نفع هستند ذي هاي گروه دیگر نگران زیاد احتمال به زن مدیران که دهند می ، نشان)2016(و همکاران 

 مربوط مسائل در جدي طور به پذیرند و یم مرد مدیران از تر بیش را شرکت پذیري اجتماعی مسئولیت زن مدیران رود می انتظار که

 به مجبور در مورد شهرت  نگرانی دلیل زن به مدیران که است ممکن همچنین حال، با این. کنند نفع تالش می هاي ذي گروه رفاه به

 ندر درو را خود شهرت وضعیت تواند زن می مدیران نخست،. باشند خود شرکت پذیري اجتماعی مسئولیت به تر بیش توجه

 به زن مدیران که رود می بنابراین، انتظار. پذیري اجتماعی بهبود ببخشند مسئولیت با مرتبط مسائل در ها آنتجربه  طریق از سازمان

. کنند شرکت می مدیره هیأت جلسات در تر بیشپذیري اجتماعی  موضوع مسئولیت مورد در نگرانی و جدیت خاطر به زیاد احتمال

  .گذارد تأثیر می خارجی کار بازار او در بر شهرت مدیر عنوان به فرد یک عملکرد دوم،

) 2009(ان هیز و همکار و همچنین،کنند  ت مدیره با حضور مدیران زن بهتر خدمت میأنشان دادند هی ،)2009( آدامز و فریرا 

 دهند هاي جدید را ارائه می دهای خالق، متفکر وزنان . ت مدیره یک تأثیر مثبت بر کنترل وظایف دارندأزنان در هیمعتقدند که 

دوستی  هاي اجتماعی و انسان مسائل کیفی از قبیل مسئولیتي به تر بیش؛ زنان توجه )2006 ،؛ هیز و سلبرگ1990هیز و همکاران (

 کابم( وکار دارند  کسباخالق از  يتر زنان بینش قوي). 2003ویلیامز،  ؛ 2010و همکاران، بر  ؛2013 ،هافیس و تورگوت(دارند 

ماتیس،  ؛2000، بلیمریا و ویلر(یک بخش مهمی از منبع سرمایه انسانی در کار و محصول در بازار هستند زنان ؛ )2006، و همکاران

معتقدند ) 2010(و برون ) 2012(آلمیدا آلونسو). 2000 ،بلیمریا(بخشند  مشروعیت خارجی را بهبود می همچنین زنانو  )2000

در مواجه با مشکالت،  ها آن. تري دارندپذیري اجتماعی نگرش قوي ان زن نسبت به مردان از مسئولیتکارآفرینان زن مثل مدیر

ي در اختیار دارند، تر کمکه مدیران زن معموالً منابع  به خاطر این). 2014آلمیدا و برمسر، آلونسو(گیرند  تري میتصمیمات مسئوالنه

عمار و همکاران بن ). 2006، پورتر و کرامر(اهبردي در ارتقاي کسب و کار بهره برند ي را گونه توانند از مسئولیت اجتماعی به می

تخلفات  و دوري از مراقب ي بهتر بیش تمایل نتیجه در و هستند تر حساس قانون نقض به اغلب زن دهند مدیران نشان می) 2016(

 هاي نمونه فساد در شرکت ها، سطح مدیره شرکت هیأت در با افزایش مدیران زن دادند نشان) 2015( و همکاران کامینگ. دارند

پس، . اي سالم قائلندي براي حفظ جامعهتر بیش، دریافت که زنان نسبت به مردان اهمیت )2008( 9موسسه آسپن. یابد می کاهش

ي بهره برند تر بیش پذیري اجتماعی هستند تا از مطلوبیت تري از مسئولیت ي اقدامات گستردهوجو جستآید که زنان در  نظر می به

خصوص در رابطه با موضوع  مسئولیت اجتماعی به   دریافتند زنان به موضوع) 2005(همچنین، هادسون و میلر ) 2007پیرسون، (

. شباهت دارند) 2008(و المسا و همکاران ) 1990(هاي فریدمن و بارتولومو ها به یافتهاین یافته. تر هستندمحیطی، حساس زیست

به ). 2015آلونسوآلمیدا و همکاران، (نفع براي زنان اهمیت دارند  از بعد ذي تر بیشمحیطی  هاي اجتماعی و زیست پس، موضوع

از مردان براي  تر بیشزنان در حالت کلی ) که هیچ تفاوتی نیافتند 2010کولودینسکی، مدن، زیسک و هنکل، (غیر از چند استثنا 

  ).2015ونسوآلمیدا و همکاران، آل(پذیري اجتماعی ارزش قائلند  مسئولیت

  

  

                                                           
9- Aspen Institute 
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 هیأتاي را بین  رابطه ها آن. مدیره و ریسک شرکت پرداختند هیأت، به بررسی رابطه تنوع جنسیتی در )2016(و همکاران  سیال

ریسک شرکت  مدیره زن و هیأتهمچنین دریافتند که رابطه منفی بین . مدیره زن و ریسک حقوق صاحبان سهام مشاهده نکردند

 ها آن .پذیري اجتماعی پرداختند مدیره و مسئولیت هیأت، به بررسی رابطه بین زنان در )2016(و همکاران  هیون. وجود دارد

 گیري جهت سطح به بستگی رابطه این شدت و شرکت رابطه مثبت وجود دارد پذیري اجتماعی مسئولیت زن و دریافتندبین مدیران

  .اردکننده شرکت د مصرف بازار

-ها نشان مییافته. پذیري اجتماعی شرکت پرداختند ، به بررسی تأثیر مدیران زن بر مسئولیت)2015(آلمیدا و همکاران آلونسو

همچنین، . نهندینفعان ارزش می گیري ذ پذیري اجتماعی، به بعد جهت دهند که مدیران ارشد در اسپانیا، بیش از سایر ابعاد مسئولیت

همچنین . پذیري اجتماعی دارد اي و فردي، تأثیر محدودي بر ادراك زنان از مسئولیتحرفه که پیش زمینه دهندنتایج نشان می

، به بررسی رابطه بین )2015(ستوپمیز . پذیري اجتماعی دارند دهند زنان کارآفرین، ادراك بهتري از مسئولیت نتایج نشان می

تأثیر   پذیري اجتماعی شرکت دهد مدیران زن بر مسئولیت پژوهش نشان می نتیجه. ها پرداخت پذیري شرکت مدیران زن و مسئولیت

هاي مناسب  تواند نقش راهبردي در قادر ساختن شرکت براي مدیریت مسئولیت اجتماعی و شیوه استعداد زنان می. مثبتی دارد

  . پایداري، داشته باشد

نتایج پژوهش نشان . عی را بر ارزش شرکت بررسی کردندپذیري اجتما ، در پژوهشی تأثیر مسئولیت)2013(سرواس و تامایو 

هایی که میزان آگاهی مشتریان و یا آگاهی عموم مردم از طریق  پذیري اجتماعی با ارزش شرکت، در شرکت  دهند که مسئولیت می

یان و یا عموم مردم هایی که آگاهی مشتر باشد، رابطه مثبت وجود دارد و براي شرکت تر بیشدهد  تبلیغاتی که شرکت انجام می

همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که تأثیر آگاهی بر رابطه . باشد این رابطه ضعیف و یا منفی می ،پایین است

  .هایی که شهرت کمی در اجتماع دارند منفی است پذیري اجتماعی و ارزش شرکت در مورد شرکت مسئولیت

نتایج . ابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت سود را بررسی کردند، در پژوهشی ر)2012(سکولتنز و چاینگ کانگ 

هستند مند  هعالقهایی با نسبت مسئولیت اجتماعی خوب به طور چشمگیري به کاهش مدیریت سود  پژوهش نشان دادند که شرکت

هاي آسیایی  شود شرکت میگذاران با مدیریت سود رابطه منفی دارد و مسئولیت اجتماعی شرکتی، باعث  و حمایت سرمایه

  .کار ببرند و این بستگی به سیستم قانونی دارد مدیریت سود را کم به

در این پژوهش سود . ها و عملکرد مالی پرداختند مسئولیت اجتماعی شرکت، به بررسی رابطه بین )2011(ن و همکارا ویونوا

 دهند مینشان نتایج پژوهش . ندعملکرد مالی در نظر گرفته شد هايرسهم به عنوان متغی ك و سود هرالمالیات و استه ،قبل از بهره

ادعا کردند که گزارش  ها آنبنابراین . وجود داردرابطه مثبت و تقریباً ضعیفی ها و عملکرد مالی  که بین مسئولیت اجتماعی شرکت

  .شود میها باعث بهبود عملکرد مالی  هاي اجتماعی شرکت فعالیت

نتایج نشان  .پرداختند مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی هیأتحضور زنان در  تأثیره بررسی ، ب)1395(سپاسی و عبدلی 

گذارند  اثر می )گیري شده ها و فروش اندازه بازده دارایی  هوسیل که به(مدیره به طور مثبت بر عملکرد مالی  هیأتزنان در دهند  می

اثر  )که به نوبه خود مرتبط با ارزش شرکت است(ه بر عملکرد مالی مدیر هیأتاین است که زنان در  گویايکه به طور کلی 

  .دهند گذارند و از این طریق ارزش شرکت را نیز تحت تأثیر خود قرار می می

هاي پذیرفته شده در بورس  اثر افشاي مسئولیت اجتماعی و نرخ بازده دارایی در شرکتررسی ه بب، )1394(پناهی و همکاران 

اما از  ؛مالی رابطه منفی وجود دارد د که بین مسئولیت اجتماعی جامعه و عملکردنده نشان مینتایج . ان پرداختنداوراق بهادار تهر

زیست با نرخ بازده  باشد و رابطه بین مسئولیت اجتماعی کارکنان و همچنین مسئولیت اجتماعی محیط دار نمی لحاظ آماري معنی

  .دار است یدارایی مثبت و معن



 

هاي پذیرفته شده در بورس  مدیره با عملکرد شرکت هیأتبررسی رابطه بین حضور مدیران زن در ، به )1393(رکز بیابانی و گ

مدیره با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام  هیأتحضور مدیران زن در  دهند نتایج نشان می .پرداختنداوراق بهادار تهران 

  .توبین و فروش رابطه معناداري ندارد Q ترابطه مثبت و معناداري دارد و نیز با نسب

شده در بورس   هاي پذیرفته مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت رابطه، به بررسی )1392(عرب صالحی و همکاران 

د که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نده نتایج پژوهش نشان می .اوراق بهادار تهران پرداختند

زیست رابطه  ولی عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و محیط ؛ادهاي موجود در جامعه ارتباط داردنه

ها که براي  هاي مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت کرد تا سیاست این پژوهش به مدیران کمک خواهد. معناداري ندارد

نقش  ي  زمینه ها در همچنین بینشی را براي شرکت. مدت الزم است را توسعه دهند نددر بل ها آندستیابی به عملکرد مالی بهتر 

  . کنند میمسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم 
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  : براساس مبانی نظري و پیشینه پژوهش، فرضیه زیر تدوین شد

  .گذارند تأثیر معناداري می ها پذیري اجتماعی شرکت مدیره بر مسئولیت هیأتحضور مدیران زن در 

  پژوهش شناسی روش. 5

ها، پژوهش حاضر از  داده يرآو نگی جمعوچگ  اساس  بر  دیگر،  يواز س  .است ی کاربرديپژوهش  لحاظ هدف  از  پژوهش  این 

هد واخ  همبستگی  وعاز ن  حاضر  پژوهش  صیفی،وت  هاي پژوهشف هاي مختل بندي هدست هب وجهبا ت. صیفی استوهاي ت پژوهشنوع 

ي رمحاسبات آما  .اند شده هنظر محاسب  موردمتغیرهاي  سپس و  تلخیص   Excelافزار ماز نر  ي شده با استفادهرآو هاي جمع داده  .دوب

  .است شده مانجا 8 هنسخ  Eviewsافزار مدها با استفاده از نررو برآو

  جامعه و نمونه آماري .6

 1393تا  1389زمانی   ههاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دور شرکت  جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه

هایی براي انجام آزمون  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت شرکت  براي انتخاب نمونه از بین کلیه. هستند

  : که داراي شرایط زیر باشندانتخاب شدند 

 ؛هاي مورد مطالعه موجود باشد ه هر یک از شرکتاطالعات مالی حسابرسی شد .1

  ؛سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد .2

  ؛، تغییر سال مالی نداده باشد1393تا 1389هاي  شرکت در سال .3

  ؛در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد1388تا پایان سال  .4

  .نباشد  هاي هلدینگ و لیزینگ گري مالی، شرکت گذاري، واسطه هاي سرمایه ها و شرکت جزء بانک .5

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  گیري از بین تمام شرکت  گفته و انجام نمونه هاي پیش بنابراین، پس از اعمال محدودیت

 .شرکت به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید 150تهران تعداد 

 مدل و تعریف متغیرها. 7

  : ین پژوهش، مدل زیر براي فرضیه آزمون شده است در ا

  
 متغیر وابسته .7ـ1

 : CSRگیري آن از روش تحلیل محتوي  ست که براي اندازها ها محیطی و اجتماعی شرکت  سطح افشاي اطالعات زیست

شده است که   عریفهاي مختلف با توجه به معیارهاي از قبل ت ي یک روش کدگذاري متن به گروهاتحلیل محتو. استفاده شد

, 0 1 , 2 , 3 , 4 , ,CSR Women on board Size +  Leverage + Growthi t i t i t i t i t i t        



 

رود؛ زیرا این روش براي محققان،  محیطی و اجتماعی به کار می هاي مرتبط با افشاي اطالعات زیست اي در پژوهش طور گسترده به

در پژوهش حاضر  ).2008اسالم و دیگان، (کند  هاي غیر ساختاري بزرگ فراهم می منظور تحلیل داده  یک رویکرد سیستماتیک به

لیست  ادبیات مربوطه، چک  هها، پس از مرور گسترد محیطی و اجتماعی شرکت گیري سطح افشاي اطالعات زیست براي اندازه

و ) 2005(؛ جائو، هراوي و زیااو ) 2010( نوع اطالعات تدوین شد که این اطالعات از پژوهش اریبی و جائو 43اي شامل  اولیه

نوع اطالعات  39لیست نهایی شامل  ذف برخی موارد، چکپس از ح .اقتباس شدند) 1393( مران جوري و علی خانی

هاي ایرانی  شرکت ي ههاي ساالن صورت داوطلبانه یا اجباري در گزارش  رود به محیطی و اجتماعی تهیه شد که انتظار می زیست

  .افشاء شود

  متغیر مستقل .7ـ2

  : Women  on  board   وجود داشته باشد معادل یک است در مدیره شرکت زن  هیأتمتغیر ساختگی است، اگر در

  .غیر این صورت صفر است

  متغیرهاي کنترل .7ـ3

Size   : هاي خود  در چشم عموم هستند، بر فعالیت تر بیشهاي بزرگ که  ها و شرکت بانک) 2014(به اعتقاد مالین و همکاران

از لگاریتم طبیعی کل  )2014(الین و همکاران، م در این پژوهش همانند ،بنابراین. کنند تر نظارت می نسبت به جامعه گسترده

هاي  که استدالل شده است که اندازه شرکت بر سطح فعالیت شود، چرا اي براي اندازه شرکت استفاده می عنوان نماینده ها به دارایی

  .اجتماعی شرکت مؤثر است

Leverage  :ها به دست آمده است ها به کل دارایی اهرم مالی از نسبت کل بدهی .  

 : Growth رشد، تفاوت فروش سال جاري و گذشته تقسیم بر فروش سال گذشته است.  
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   . شده است ارائه  1 آمار توصیفی پژوهش در جدول

  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش  .1جدول 

  معیارها           

  

  متغیرها

  کمینه  بیشینه  میانه  میانگین  تعداد
انحراف 

  معیار

ضریب 

  ولگیچ

ضریب 

  کشیدگی

پذیري  مسئولیت

اجتماعی 

  شرکت

750  743/0  743/0 1  461/0 082/0  349/0-  857/3 

حضور بانوان 

  مدیره هیأتدر 
750 076/0  0  1  0  265/0  200/3  24/11  

  722/3 586/0  630/0  356/4  150/8  932/5  997/5 750  اندازه شرکت

  129/18  339/2  258/0  089/0  773/2  630/0  633/0 750  اهرم بدهی

  77/242  -664/11  667/0  -71/13  498/2  052/0  030/0 750  رشد شرکت

پایایی به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان  .ارائه شده است 2نتایج پایایی متغیرهاي پژوهش در جدول شماره 

 استفاده  براي سنجش پایایی متغیرها از آزمون لوین، لین و چو در این پژوهش،. است هاي مختلف ثابت  و کوواریانس متغیرها بین سال



 

تمامی متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش در دوره  ؛است% 5 از تر کمتمامی متغیرها    جاکه مقدار سطح معناداري از آن. شده است 

  .در سطح پایا بودند  پژوهش

  پایایی متغیرهاي پژوهش .2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهش یافته. 9

 11پانلهاي  دادهمدل در برابر  10هاي تلفیقی دادهمدل انتخاب لیمر به  Fتدا با استفاده از آزمون پژوهش، اب  قبل از آزمون فرضیه

% 5داري ااز سطح معن تر کم ،لیمر Fاحتمال آماره مقدار دهد که  نشان می 3لیمر در جدول شماره  Fنتیجه آزمون . شود پرداخته می

  .شود پانل استفاده میهاي  هاز روش دادپژوهش ، براي آزمون فرضیه رو ازاین. است

  

  لیمر مدل رگرسیونی پژوهش Fآزمون   .3جدول 

  

  

  

  

 ،در برابر الگوي اثرات تصادفیثابت آثار انتخاب الگوي پانل، براي هاي  هاي تلفیقی در برابر داده دادهبه دلیل عدم انتخاب مدل 

از سطح  تر کماحتمال آماره آزمون، مقدار شود؛  مشاهده می 4طور که در جدول شماره  همان. آزمون هاسمن انجام شده است

از الگوي  هاي پژوهش هو براي آزمون فرضی وجود ندارد دلیل کافی براي رد الگوي اثرات ثابت رو، ازاین؛ است% 5داري  معنی

  .شود یثابت استفاده ماثرات 

 انتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفی  .4جدول 

  
  مدل

  نوع آزمون  دومقدار آماره خی  دودرجه آزادي خی  احتمال آماره آزمون

  هاسمن  09511/36  4  000/0

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
10-Pooled 
11-Panel 

, 0 1 , 2 , 3 , 4 , ,CSR Women on board Size +  Leverage + Growthi t i t i t i t i t i t        

  احتمال آماره لوین، لین و چو ن، لین و چومقدار آماره لوی  متغیرها

  0000/0 -833/8 اجتماعی شرکت  پذیري مسئولیت

  0005/0 -275/3  مدیره هیأت  حضور بانوان در

  0000/0 -656/6  اندازه شرکت

  0000/0 -258/46  اهرم بدهی

  0000/0  -674/106   رشد شرکت

  

  مدل

  نوع آزمون  مقدار آماره آزمون  درجه آزادي  احتمال آماره آزمون

000/0  )741/8(  023780/9  F لیمر  

, 0 1 , 2 , 3 , 4 , ,CSR Women on board Size +  Leverage + Growthi t i t i t i t i t i t        



 

  

  پژوهش مدل رگرسیونی اثرات ثابت براي آزمون فرضیه  .5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واتسون در محدوده -که مقدار آماره دوربین جا از آن. دار استدهند که مدل در حالت کلی معنینشان می Fتایج مربوط به آماره ن

ضریب تعیین تعدیل شده . ل خود همبستگی بین جز اخالل استتوان بیان نمود که مدل، فاقد مشک می ؛قرار دارد 5/2تا  5/1بحرانی 

R2   طور  هماندرصد از تغییرات متغیر وابسته با متغیر مستقل مدل قابل تبیین است؛  19این مطلب است که  گویايبوده و  19/0برابر

است که این امر  038/0یره برابر با مد  هیأتنشان داده شده است، سطح معناداري مربوط به حضور بانوان در  5که در جدول شماره 

با توجه به مثبت بودن . ها است پذیري اجتماعی شرکت مدیره و مسئولیت  هیأتوجود رابطه معنادار بین حضور بانوان در  گویاي

ت و ها رابطه مثب پذیري اجتماعی شرکت مدیره و مسئولیت  هیأتتوان بیان نمود که بین حضور بانوان در  ضریب رگرسیونی، می

  .شود بنابراین، فرضیه پژوهش تأیید می. معناداري وجود دارد

  

  گیري  نتیجه. 10

هدف اصلی . پذیري اجتماعی ارزش قائلند از مردان براي مسئولیت تر بیشدریافتند که زنان ) 2015(آلمیدا و همکاران آلونسو

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پذیري اجتماعی شرکت پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حضور مدیران زن بر مسئولیت

فرضیه . پذیري اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا استفاده شده است گیري مسئولیت براي اندازه ،به همین منظور. بوده است

مورد  1393تا  1389شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  150پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به 

ها در سطح اطمینان  پذیري اجتماعی شرکت مدیره و مسئولیت  هیأتنتایج نشان دادند بین حضور مدیران زن در . آزمون قرار گرفت

پذیري اجتماعی  کنند، مسئولیت مدیره فعالیت می  هیأتکه مدیران زن در  زمانی. درصد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد 95

و هیون و ) 2015(، ستوپمیز )2015(آلمیدا و همکاران  نسوهاي آلو نتایج این پژوهش، با نتایج پژوهش. ابدی ها افزایش می شرکت

ها رابطه مثبت وجود  شرکت پذیري اجتماعی مسئولیت مدیره و هیأتزن در  که بیان کردند بین حضور مدیران) 2016(همکاران 

  .است ، همسودارد

از دید مدیریتی  تر کمها به زنان  ولی در این برنامه ؛توجه شده است ها آنزنان و توانمندسازي در برنامه توسعه کشورمان به مقوله 

نماید، اما  نکاتی که در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است براي بهبود جایگاه زنان بسترسازي می. نگریسته شده است

با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد . کند ي مدیریتی توجه چندانی نمیها در پست تر بیشبه توانمندسازي زنان براي مشارکت 

هاي مدیریتی در  مدیره، جهت ترویج حضور زنان در پست هیأتگذار سهمیه اجباري براي حضور زنان در  شود که قانون می

  .ها اقدامات الزم را اتخاذ نمایند شرکت

  

  هاآماره                                

  متغیرها
  سطح معناداري tمقدار آماره   ضرایب رگرسیونی

 000/0 442/16  444/0  مقدار ثابت

 038/0 074/2  021/0  مدیره هیأتحضور بانوان در 

 000/0 741/10 047/0  اندازه شرکت

 038/0 079/2 022/0  اهرم بدهی

 3594/0 917/0 003/0  رشد شرکت

  ضریب تعیین
ب تعیین تعدیل ضری

 شده
  واتسون-آماره دوربین  Fاحتمال آماره 

20/0  19/0  000/0  65/1  
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