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 چکيده
 یدر شرکت ها یاجتماع تیزن بر ارزش شرکت و مسئول رهیمد اتیه ینقش اعضا ریتاثبا هدف ارزیابی  در این پژوهش

مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش  1399الی  1395طی سال های  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ
را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عه آماری این از نوع همبستگی است. در این پژوهش جام

شرکت تفکیک شده، اند  15، رکت انتخاب شد. از این حجم نمونهش 105تشکیل داده اند. که به روش حذف سیستماتیک 
 یاعضا عدادتدر خصوص فرضیه اول نشان میدهد که نتایج این پژوهش که عضو هیأت مدیره آن خانم حضور دارد. 

بر ارزش  رهیمد اتیه یاعضادارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که  معناداریتأثیر زن بر ارزش شرکت  رهیمد اتیه
زن  رهیمد اتیه یاعضا همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه سوم نشان داد که تعداد دارد. معناداریتأثیر شرکت 

بر  رهیمد اتیه یاعضار است. نتیجه فرضیه چهارم نیز مشخص میکند که شرکت ها تاثیرگذا مسئولیت اجتماعیبر 
 شرکت ها تاثیر معناداری دارد. مسئولیت اجتماعی

 .شرکت، بورس اوراق بهادار تهران یاجتماع تی، مسئولزن، ارزش شرکت رهیمد أتیه ینقش اعضا کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
از پژوهش ها نقش زنان را مثبت و  یخود را نشان داده اند. برخ یریپذ تیزنان در سازمان ها مسئول یدر جامعه امروز

با  ییندارند. در کشورها ینموده اند که زنان نقش انیب نپژوهش گرا یبرخ ینموده اند. حت یبررس یمنف زین گرید یبرخ
و  اتیاده از تجربو استف رانینظارت موثر بر مد یبرا یکمتر زهیانگ رهیمد ئتیه یاز سهامداران، اعضا فیضع تیحما

( 2015) 1مکا  و همکاران-ایرسخود دارند. به طور مشابه، گا یریگ میتصمیا  مشاوره یها تیآنها در مأمور یمهارت ها
کنند که یاستدالل م زیاز پژوهش گران ن یبر کارکرد شرکت دارند. برخ یکمتر ریتأث یتیدهد که تنوع جنس یگزارش م

نظارت،  یندهایفرآ یاثربخش شی( به افزایشناخت تیجمع یها یژگیهارت ها و وزن )تجربه، م رانیمد یها یژگیو
 أتیه ایاست که آ نیشود ا یپژوهش بدان پرداخته م نیکند. آن چه در ا یکمک م رهیدم ئتیو مشاوره ه یریگ میتصم

 ر؟یخ ایدارد  ریو ارزش شرکت ها تاث یاجتماع تیزن بر مسئول رهیمد

                                                           
1 García-Meca, E., García-Sánchez, I.M., Martínez-Ferrero, J 
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 بورس: از شواهدی) اجتماعی مسئوليت و شرکت ارزش بر زن مدیره هيات اعضای نقش
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، 1انگیو  تیحساس تر هستند )ت یو اخالق ینموده اند زنان در خصوص مسائل اجتماع نایب یپژوهش یط پژوهشگران
 زین رهیمد ئتیبا دانش و تجربه خاص در ه رانیگنجاندن مد ر،یاخ ی(. پس از بحران اقتصاد2016، 2لتی؛ رائو و ت2015

 تی(. نگرش زنان نسبت به مسئول2120 ،3رامون لیورِنس، گارسیا مکا، پوچِتا مارتینِزشده است ) لیمکرر تبد هیتوص کیبه 
وکار باشد  ها، ارتباطات و دانش کسبمهارت ،یشخص یهادر سبک یفرد یهاتفاوت ریتحت تأث تواندیم یاجتماع

 وراقتصادی کش شرفتیشرکت برای اخالقی رفتار کردن و مشارکت کردن در پ کیمسئولیت اجتماعی یعنی تعهد مستمر 
در سبک  یفرد یتفاوت ها نیها در جامعه. لذا اهای آنهای انسانی و خانوادهیفیت زندگی نیروهمراه با بهبود سطح ک

با عملکرد  گرید یدهد. از سو شیشرکت ها را افزا یاجتماع تیتواند مسئول یبا در نظر گرفتن مهارت ها م یشخص یها
. دیت ها نسبت به قبل مطلوب تر نماارزش شرک تواندیم متفاوت یها یریگ میزن و تصم رهیمد أتیه یبهتر اعضا

  4. هاچمندیآینائل م سرمایه یحداکثر راستایدر  سرمایه گذاران یمال اهدافبه  سازماناست که  سنجشیارزش شرکت 
 حساس ی، به روابط فردبودن، مهربان بودن، همدرد بودن یعاظف لیزنان، از قب یها یژگی( معتقد است که و2009)

 تیبه مسئول یشتریب لیبا مردان تما سهیتوجه داشتن موجب شده است که زنان در مقا گرانیبودن، به احساسات د
نوع  ینا نی(. هم چن1398و همکاران،  یقرار دهند )عبد تیرا در اولو گرانیاز خود نشان دهند و منافع د عیاجتما یریپذ

شرکت را  تیتا وضع ندیتالش نما دیکت ها بااست، چرا که شر تیدر اولو زین هینگرش نسبت به سهامداران در بازار سرما
 رانیمد یکه شرکت ها دارا یداشته باشند. در صروت لیتما یگذار هیکه سهامداران نسبت به سرما ندیفراهم نما یبه نوع

در رأس کار داشته باشد ارزش شرکت ها به مراتب باالتر خواهد رفت و افت و نوسان  یقو رهیمد أتیه یتوانمند و اعضا
پژوهش با  نیا هابرخی شرکت ارزش سهام ریزشو  هیدر بازار سرما ریتوان شاهد بود. با توجه به نوسانات اخ یم یرکمت

منظور اکنون سوال  نیپردازد. لذا بد یو ارزش سهام م یاجتماع تیزن بر مسئول رهیمد أتیه رینقش تاث یهدف بررس
شده در  رفتهیپذ یو ارزش سهام در شرکت ها یاجتماع تیمسئول برزن  رهیمد أتیه یاعضا ایشود: آ یمطرح م ریز

 دارد؟ ریبورس اوراق بهادار تهران تاث

 

  هيأت مدیره زن
 دییتا زیو ن طهیح نیآنان در ا یستگیو شا ادیز یبودن استعدادها یهیبانوان در جامعه و بد تیوضع یهم زمان با ارتقا

کنند قدرت آنان در انجام  دایخارج از منزل حضور پ طیدر مح ،شکل ممکن نیبانوان قادرند به بهتر ،که حیتوض نیا
گوناگون  یها نهیاسالم ، بانوان قادرند در زم نیمب نیگردد. از نظر د یاز قبل آشکار م شتریب یتیریو مد ییاجرا ییکارها

مانند کشور  ییاروپا یفعال داشته باشند. در ملت ها یکرده و حضور دایحضور پ یاسالم نیبا حفظ مواز یتیریو مد یشغل
وضع کرده  ی، قانون 2008ه یبر شمرده و از ژانو تیرا با اهم ینروژ یها و سازمان هازن در شرکت رانی، حضور مدنروژ

 سیدر انگل نی. همچنزن اختصاص دهند رانیرا به مد تیریمد ی( های)کرس یدرصد از صندل 40 دیاند که شرکت ها با
مقصودی، ، متشکل از بانوان باشد )هاسازمان و شرکت رانیدرصد مد 30ه است که وضع شد یمانند کشور نروژ قانون

1395). 
بانوان  یبر کارها تیوجود حساس زیمسأله و ن تیاستدالل بر اهم ییکایو امر ییاروپا یدر ملت ها ینیقوان نیچن بیتصو

است. وجدان  یو خدمات یدیبزرگ تول یدر شرکت ها و سازمان ها یتیریاز اقشار جامعه در مناصب مد یمیو استفاده ن
کار نسبت به  طی، حس رقابت در مححیکارها به طور صح شبردیپ ظوربه من ادیز زهی، انگتیبه موقع انجام مسئول یکار

                                                           
1 Tate, G. and Yang, L 
2 Rao, K. and Tilt, C 
3 M. C. Ramon-Llorens, E. Garcia-Meca and M. C. Pucheta-Martínez 
4 Hatchman, B. G. 
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 ری، تاثزن ریمد یو کار یتیشخص اتیخصوص رینظارت و سا یها تهیدر کم شتری، حضور بآقا( رانیخود )مد انیهمتا
شرکت،  تیسبب توسعه فعال نیسازمان و شرکت ها دارد و همچن رهیمد أتیدر ه یمال یها یریگ میدر تصم یمهم
سازمان و شرکت خواهد  (1397ی )مصلی، پورزنجانی، گذاران و باال رفتن بازده هیسهامداران و سرما یتمندیرضا شیافزا

مانند  زیکه بانوان ن دهدینشان م جیدر خصوص نقش بانوان در اجتماع صورت گرفته شده است. نتا یادیز قاتیشد. تحق
نگرش  ریاخ یبرخوردار باشند. در سال ها ییالبا یامور ، مشارکت کرده و از بازده شتری، قادرند در بمرد خود انیهمتا

 دادیرو نیتوان ا یآمده است که م دیحساس پد یو حت تیدر رابطه با استفاده زنان در مشاغل با اهم یدینسبتاً جد یها
 زیو ن یجمهور سییمعاونت ر ایاز زنان در مقام وزارت و  یریدر دولت نهم به بعد احساس کرد. به کارگ نرایرا در ا

باشد. استفاده از زنان  یم دینگرش جد نیوزارت امور خارجه در دولت از مثال ا یزن به عنوان سخنگو ریاز مد تفادهاس
داشته باشد.  یمهم راتیتواند تاث یم زین یاقتصاد یادر کاره کنیل شودیخالصه نم یو اجتماع یاسیفقط در مسائل س
 یعضو بورس اوراق بهادار تهران ط یشرکت ها نیو همچن یدیو تول یخدمات یشرکت ها رهیمد أتیحضور زنان در ه

به عنوان  ایعامل و  ریزن در رأس سازمان به عنوان مد ریگذار بوده است. حضور مد ریبه عمل آمده تاث یها یبررس
 یژگیزن با توجه به و ریمد یاز سو شتریعملکرد با نظارت ب یتواند بر ارتقا یشرکت م کی رهیمد أتیز ها یعضو

کارکرد  شی، افزاعملکرد شرکت ی، حداکثر(1395 مقصودی،)ی ارائه گزارشات مال تیفیتوسعه ک زیآنان و ن یتیشخص
 داشته باشد.

 

 زنان در ارزش شرکت  رهیمد اتينقش ه
را در عرض دو  یتیمتوازن جنس یها رهیمد ئتیعام را ملزم کرد که ه یسهام یلت نروژ شرکت ها، دو2005در سال 

 ک،ی)بلژ گرید ییرا مجازات کنند. هشت کشور اروپا یآنها، انحالل اجبار تیدهند و در صورت عدم رعا لیسال تشک
 ئتیه یاجبار یتیجنس یها هیاز آن زمان سهم اینفریکال التی( و اایهلند، پرتغال، و اسپان ا،یتالیا سلند،یفرانسه، آلمان، ا

دولت  دیدارند. همان طور که در کاغذ سف یمجازات کمتر تیعدم رعا یبرا یاند که همگکرده بیخود را تصو رهیمد
عملکرد  با رمرتبطیغ یتیجنس یها استیتوسط س شگامیپ رهیمد ئتیه هیپارلمان آمده است، سهم یاز را تینروژ در حما

در  یرونیب راتییتغ یاثرات عل یابیارز یبرا ینادر و شبه تجرب طیمح کیآن  بیتصو ن،یشد. بنابر ا یم تیداشرکت ه
تواند  یسهامداران م رانی. در اصل، محدود کردن انتخاب آزادانه مدکند یبر ارزش شرکت فراهم م رهیمد ئتیه بیترک

را با  یدیزن جد رانیها ممکن است مجبور شوند مدمثال، شرکت  عنوانرا کاهش دهد. به  رهیمد ئتیه  یاثر بخش
تواند ارزش شرکت را کاهش یمرد منصوب کنند، که م رانیعامل( کمتر نسبت به مد ری)مد ییارشد اجرا ریتجربه مد

 متمرکزاز حد بر نظارت  شیتجربه ب یشده است که نظارت کنندگان  زن نسبتا مستقل اما ب شنهادیپ نیدهد. همچن
 (.2009 ،1رایدهند )آدامز و فر یاز حد از خود نشان م شیب یزیگر سکیهستند و ر

 

  رعاملیو مد یاجتماع تيمسئول
. (2018، 2 کایخود بر جامعه گسترده تر دارند )راد ریاست که شرکت ها در قبال تأث یتیشرکت مسئول یاجتماع تیمسئول
 است. افتهی شیافزا یه طور قابل توجهشرکت  در دو دهه گذشته ب یاجتماع تیها در مورد مسئول ینگران

 اتیاز ادب یشده است، بلکه مجموعه ا جیرا یاسیو س یرهبران تجار انیدر م ،یموضوع نه تنها در مطبوعات تجار نیا
شرکت  یاجتماع تیمسئول نیارتباط ب یبررس یموجود بر رو قاتیتحق شتریشده است ب داریآن پد رامونیپ زین یدانشگاه

                                                           
1 Adams, R.B., Ferreira, D., 2009 
2 Ravi Radhika 
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که بر نحوه عملکرد شرکت  ینهاد  یها سمیبه مکان یکم توجهوجود،  نیشرکت متمرکز شده است. با ا یو عملکرد مال
 شده است.  گذارند،یم ریتأث یاجتماع ریپذ تیمسئول یها وهیها  به ش
 یها شوند، خواسته یم  یالملل نیشرکت ها  ب یوقت رایمهم است ز اریبس  یالملل نیقرار گرفتن در معرض ب ریدرک تأث

از  یاضاف یفشارها لیبدان معناست که به دل نیدارند. ا نفعانیو ذ  یللالم نیو ب یداخل یهاطیاز مح یمتناقض یسازمان
چگونه  نکهی، درک انی. بنابر افتدیبه خطر ب یداخل نفعانیاحتمال وجود دارد که منافع ذ نیا ،یالملل نیسهامداران ب یسو

گذارد، جالب خواهد  یم ریتأثشرکت  در کشور خود  یاجتماع تیمسئول یها تیر فعالب یالملل نیقرار گرفتن در معرض ب
توسط دو فرد  رهیمد ئتیه سی( و رئرعاملیعامل )مد ریسمت مد ایدارد که آ نیبه ا یعامل بستگ ریمد یبود. دوگانگ

شود، شرکت به عنوان  یم فرد اداره کیکه هر دو سمت توسط  یشود. هنگام یفرد انجام م کیهر دو توسط  ایمتفاوت 
 نیارتباط ب یعامل بر بررس ریمد یدر مورد دوگانگ قاتیتحق شتریشود. ب یشناخته م "عامل ریمد یدوگانگ" یدارا

 یاجتماع تیآن بر عملکرد شرکت متمرکز شده است، اما نه در مورد مسئول ریشرکت و نحوه تأث یاجتماع تیمسئول
 یفعل اتیکند. ادب یفا مینقش ا شرکت یاجتماع تیمسئول یها تیامل در فعالع ریمد یچگونه دوگانگ نکهیو ا شرکت

 جادیتوسط شرکت ها ا یرهبر کردیرو نیرا در مورد ا یادیز یعامل، بحث ها و اختالف نظرها ریمد یدوگانگ رامونیپ
یم ریتأثشرکت  یتماعاج تیمسئول یها تی(، بر فعالردوگانهیغ ای یاتخاذ شده )دوگانگ یکند. نوع ساختار رهبر یم

شرکت هستند. در  کیمهم در مورد نحوه عملکرد  یریگ میو قدرت تصم اریاخت یدارا هاتیموقع نیافراد در ا رایز گذارد،
 تیریدارد، مد ینفر بستگ کیبه  رهیمد ئتیه سیو رئ رعاملیکه هر دو نقش مد ییعامل، از آنجا ریمد یمورد دوگانگ

، کنترل نیا(. بنابر1991 ،2سیویو د ن؛ دونالدسو1997، 1و همکاران سیوی)د ستندیهم جدا نو کنترل از  یریگ میتصم
شود که به مجموعه  یوجود دارد که ممکن است منجر به اقدامات رعاملیبا مد شتریقدرت و استقالل ب ،یکمتر، و آزاد

 .گذاردیم ریشرکت  تأث یاجتماع تیاحتماالً بر مسئول  نیو بنابر ا دهدیپاسخ نم نفعانیاز ذ یگسترده تر
 

 های پيشينمروری بر پژوهش
مسئولیت  یزن و افشا رانیمد( در پژوهشی به بررسی موضوعی تحت عنوان 2022) 3بیسواس، رابرتس و ویتینگ

ه زن وابسته ب رانیکه مد دهندیارائه م یشواهد محکم هاافتهپرداختند. ی خانواده یدر بنگالدش: نقش وابستگاجتماعی 
یکاهش م یخانوادگ یهارا در شرکتمسئولیت اجتماعی  یافشا رهیمدئتیه یاعضا ریو سا گذارانانیخانواده حاکم، بن

 یهاهم در شرکت ریتأث نیو ا دهندیم شیرا افزامسئولیت اجتماعی  یافشا روابسته،یزن غ رهیمد أتیه رانی. مددهند
 توجه است.قابل  یخانوادگ ریغ یهادر شرکت مو ه یخانوادگ

خطوط خطا بر  ریتاث رهیمد ئتیزن در ه رانیمد( در پژوهشی به بررسی 2021) 4رامون لیورنس، گارسیا مکا، پوچِتا مارتینِز
 انیمتفاوت در م یو به رفتارها کندیم دییرا تا یتیتنوع جنس هیدوسو تیماه جینتامسئولیت اجتماعی پرداختند. گزارش 

 ریتأث تواندیزن م رانیمالک غالب مد تیموقع ن،ی. عالوه بر اکندیربه و سوابق آنها اشاره مکارگردانان زن با توجه به تج
 جیکند. نتا لیمتعادل و تعد شوند،یخود منصوب م یو اجتماع یاسیروابط س ای یدانش فن یزن را که برا رانیمد

زنان  یو روابط متقابل خطاها ریتأث یرسگروه همگن و بر کیزن را به عنوان  رانیلزوم در نظر نگرفتن همه مد نیهمچن
 .کندیم دییتأ مسئولیت اجتماعی یبر افشا

                                                           
1 Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. 
2 Donaldson, L., & Davis, J. H 
3 P. K. Biswas, H. Roberts and R. H. Whiting 
4 M. C. Ramon-Llorens, E. Garcia-Meca and M. C. Pucheta-Martínez 
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بر عملکرد شرکت  رهیمد ئتیزن ه رانیمد ریتأث یبرا یمرز طیشرا جادیا( در پژوهشی به بررسی 2020) 1لیو، لِی و بوتنِر
مسئولیت اجتماعی  قیلکرد شرکت از طربر عم رهیمد ئتیزن در ه یندگیاثرات نمامسئولیت اجتماعی پرداختند.  قیاز طر

که شرکت  یداشته باشند و زمانمسئولیت اجتماعی  جیترو یبرا یشتریزن قدرت ب رانیشود که مد یآشکار م یزمان
 یگریانجیمدل م نیا ن،یداشته باشد. عالوه بر امسئولیت اجتماعی مشارکت در  ی( برادیشد ینوآور یعنی) زهیانگ
 یهاجامعه و روابط کارکنان( صادق است و تفاوت ط،ی)مانند محمسئولیت اجتماعی سه بعد  یابر ژهیوبه شدهلیتعد
 .کندیروشن م آورندیم زیم یآنچه را که زنان رو فیظر

با موضوع تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی، هیئت مدیره و مدیر مالی و  ی( در پژوهش1398و همکاران ) یعبد
پرداختند. نتایج تجربی پژوهش نشان داد  یاعی شرکت: آزمون نظریه دیگرگزینی به بررسافشای مسئولیت پذیری اجتم

تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری  مالی،که حضور عضو زن در کمیته حسابرسی، هئیت مدیره و سمت مدیر 
 اجتماعی شرکت ها دارد که این یافته در راستای نظریه دیگرگزینی است. 

 یخانـم در سودآور یمال ریو مد رهیمد ئتیحضور ه ریتاث یبه بررس یقی( در تحق1397) یورزنجانو محمدپ یمصل
خانم  رهیمد ئتیشرکت و ه یسودآور نینشان داد ب جیپرداختند. نتا شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها

 وجود ندارد. یابطه اخانم ر یمال ریو مد یسودآور نیمعنادار وجود دارد و ب یو رابطه منف

سود  تیریو مد یاتیبا فرار مال یاجتماع تیمسئول نیارتباط ب یبررس یبه بررس یقی( در تحق1397و همکاران ) ییآقا
 اریو هر سه مع یتیریمد ییتوانا نیدهد ب ینشان م جیپرداختند. نتا شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها

 شتریتواناتر، ب رانیکه مد یمعن نیوجود دارد؛ بد یرابطه مثبت و معنادار ات،یاز پرداخت مال اجتناب یاستفاده شده برا
 ،یگردد. از طرف یتوسط شرکت م اتیمال یشوند که منجر به کاهش پرداخت ها یم یاتیاجتناب مال یها تیفعال ریدرگ
 یها تیفعال ریدرگ کمترباال  ییسطح توانابا  رانیدارند مد یکه عملکرد بهتر ییاست شرکت ها نینشان دهنده ا جینتا

بر  یتیریمد ییشرکت، توانا یها یژگیدهد عالوه بر و یپژوهش نشان م جینتا ،یشوند.به طور کل یم یاتیاجتناب مال
 شرکت موثر است. یاتیرفتار اجتناب مال

رکت پرداختند. شواهد نشان بر ارزش ش رهیمد تیهئ یها یژگیو ریتاث یبه بررس ی( در پژوهش1397) یاوریو  انینیمع
است که  نیپژوهش ا یها افتهی گریدارند. از د یقابل مالحظه ا ریبر ارزش سهام شرکت تاث یداد که سهامدارن نهاد

 یقابل مالحظه ا ریبر ارزش سهام تاث رهیمد اتیه یکرس ونو سهامداران عمده بد رهیمد اتیه یکرس یسهامدارن دارا
 دارند.

و ضعف  رهیمد ئتیحضور زنان در ه نیارتباط ب یبررس یبه بررس ی( در پژوهش1397) یمحسنو  ینوئ تهیپرضایی 
به دست آمده از آزمون  جیشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتا رفتهیپذ یاز شرکت ها یشواهد ،یکنترل داخل

وجود دارد.  یمعنادار یا رابطه منفشرکت ه یداخلو ضعف کنترل  رهیمد ئتیه تیجنس نیاز آن است که ب یحاک هیفرض
 دهد. یشرکت را کاهش م یضعف کنترل داخل رهیمد ئتیحضور زنان در ه گر،یبه عبارت د
 

 ابزار گردآوری اطالعات
بخش ادبیات و مبانی نظری از مطالعات و پژوهش های کاربردی می باشد؛ به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از 

 ته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. های مالی شرکت های پذیرفصورت

 

 

                                                           
1 Y. Liu, L. Lei and E. H. Buttner 
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 روش پژوهش
می باشد و با توجه به اینکه داده های این پژوهش ترکیبی از صنایع و سال  از نوع توصیفی و همبستگی روش پژوهش

رم افزار ایویوز های مختلف است، لذا روش آماری این پژوهش نیز بر اساس رگرسیون مبتنی بر داده های پنل است و با ن
 انجام شده است. 12

 

 های پژوهشفرضيه
 دارد. یمعنادار ریزن بر ارزش شرکت تاث رهیمد أتیه یتعداد اعضا .1
 دارد. یمعنادار ریبر ارزش شرکت تاث رهیمد أتیه یتعداد اعضا .2
 دارد. یمعنادار ریتاث یاجتماع تیزن بر مسئول رهیمد أتیه یتعداد اعضا .3
 دارد. یمعنادار ریتاث یاجتماع تیبر مسئول رهیمد أتیه یتعداد اعضا .4

 

 جامعه آماری و تعداد نمونه
 ساله طی 5 بورس اوراق بهادار  تهران برای دوره زمانیکلیه شرکت های پذیرفته شده در جامعه آماری این پژوهش 

 شرایط زیر انتخاب گردید: شرکت با توجه به 105؛ که به روش حذف سیستماتیک می باشد 1399 الی 1395سال های 

 حذف بانک ها، بیمه ها یا شرکت های واسطه مالی. 

  اسفند ماه نمی باشد. 29شرکت هایی که پایان سال مالی 

 .شرکت هایی که طی قلمرو که زیان مالی داشته اند 

 .شرکت هایی که از بورس برون رفت داشته اند 

 است. شرکت هایی که اطالعاتشان ناقص و یا در دسترس نبوده 

شرکت به صورت تفکیکی که دارای عضو هیأت  15شرکت نمونه )بدون تفکیک جنسیت(،  105شایان ذکر است از این 
 مدیره خانم هستند انتخاب گردید.

 

 و بيان متغيرها تحليلی تحقيقهای مدل 

 (2018فرضيه اول و دوم  بر اساس پژوهش بنوری و همکاران ) -مدل رگرسيونی
 مدل فرضیه اول:

0ɛFirmSize+ 5SalesGrowth+β4R&D+β3LEV+β2Woman BoardSize+β1+β0=αFV 

 
 مدل فرضیه دوم:

0ɛFirmSize+ 5SalesGrowth+β4R&D+β3LEV+β2BoardSize+β 1+β0FV=α 

 

 .(2021فرضیه سوم و چهارم بر اساس پژوهش رامون لیورنس، گارسیا مکا، پوچِتا مارتینِز ) -مدل رگرسیونی
 مدل فرضیه سوم:

0ɛAge+ 6LEV+ β5ROA+β4OwnConc+β3FirmSize+β2WomanBoardSize+β1+β0CSR=α 

 
 مدل فرضیه چهارم:

0ɛAge+ 6LEV+ β5ROA+β4OwnConc+β3FirmSize+β2BoardSize+β1+β0CSR=α 
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 پژوهش یرهايمتغ(: 1)جدول 
 نحوه محاسبه نوع متغیر عالمت اختصار متغیر

بازار + ارزش دفتری بدهی( تقسیم بر ارزش بر اساس کیوتوبین= )ارزش  وابسته FV ارزش شرکت
 دفتری دارایی

مسئولیت اجتماعی 
 شرکت

CSR بر اساس معیارهایی از جمله آموزش و حمایت کارکنان، لگاریتم اعضای  وابسته
،  14000هیأت مدیره، دارایی های ثابت به کل دارایی، دارایی گواهی ایزو 

د. سپس به روش وزن دهی هزینه تحقیق و توسعه و تبلیغات و فروش باش
ترکیب و میانگین گرفته خواهد شد، عددی که به دست خواهد آمد به 

عنوان مسولیت اجتماعی در نظر گرفته می شود )بر اساس پژوهش جلیلی 
 (.1393و قیصری، 

تعداد اعضای هیأت 
 مدیره

BoardSize ن باشد تعداد اعضای هیأت مدیره می باشد. در صورتی که هیأت مدیره ز مستقل
 عدد یک و در صورتی که مرد باشد عدد صفر. 

تعداد اعضای هیأت 
 مدیره زن

Woman BoardSize تعداد اعضای هیأت مدیره زن می باشد. در صورتی که شرکتی اعضای  مستقل
 هیأت مدیره زن داشته باشد شرکت به صورت تفکیک انتخاب می شود.

 دارایی کل به دست می آید.از تقسیم بدهی کل بر  کنترلی LEV اهرم مالی

 از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها به دست می آید. کنترلی Firm SIZE اندازه شرکت

هزینه تحقیق و 
 توسعه

R&D از یادداشت های توضیحی استفاده می نماییم سپس تقسیم بر دارایی کل  کنترلی
 می کنیم.

 قبل سال فروش تقسیم بر( قبل سال فروش – ی)فروش سال جار کنترلی SALES Growth میزان فروش

میزان درصد مالکیت نهادی )منهای میزان درصد سهامداران نهادی مانند  کنترلی OwnConc مالکیت نهادی
 بیمه و بانک ها و ...(

 Age سن شرکت

 
از زمان تاسیس شرکت به عنوان سن شرکت استفاده می کنیم؛ لگاریتم  کنترلی

 گرفته می شود.

 از تقسیم سود خالص بر دارایی کل به دست می آید. کنترلی ROA راییبازده دا

 

 های پژوهشیافته

 آماره توصيفی
 شرکت نمونه بدون تفکيک جنسيت 105 -آماره توصيفی(: 2جدول )

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین 

 0.008 0.002 0.15 0.010 0.011 مسئولیت اجتماعی شرکت

 44.17 -96.63 127.85 5.19 6.01 ارزش شرکت

 0.23 0 1 0 0.05 اعضای هیأت مدیرهتعداد 

 0.14 1.46 1.83 1.64 1.60 سن شرکت

 0.27 0.03 4.00 0.53 0.54 اهرم مالی

 30.48 0.00 99.93 64.25 55.49 مالکیت نهادی

 0.001 0.00 0.017 0 0.0001 هزینه تحقیق و توسعه

 0.18 -0.10 0.68 0.12 0.14 بازده دارایی

 3.35 -0.60 0.99 0.26 0.56 میزان فروش

 1.60 11.36 20.76 14.84 15.08 اندازه شرکت

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                        (                                         )جلد چهارم1401، بهار 59، شماره 5دوره 
 

108 
 

 
 شرکت نمونه عضو هيأت مدیره خانم 15 -آماره توصيفی(: 3جدول )

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین 

 0.017 0.005 0.15 0.010 0.012 مسئولیت اجتماعی شرکت

 8.47 1.84 40.60 5.68 9.01  ارزش شرکت

 0.49 0 1 0 0.40 تعداد اعضای هیأت مدیره زن

 0.15 1.14 1.80 1.63 1.58 سن شرکت

 0.47 0.16 4.00 0.63 0.67 اهرم مالی

 36.56 0 94.91 56 46.15 مالکیت نهادی

 0.001 0 0.10 0 0.0003 هزینه تحقیق و توسعه

 0.24 -0.06 0.60 0.092 0.096 بازده دارایی

 0.69 -0.19 0.99 0.33 0.37 میزان فروش

 1.29 12.28 18.92 14.74 14.85 اندازه شرکت

 ترین، انحراف معیار ارائه شده است.ترین، کموضعیت متغیرهای تمامی صنایع بر اساس میانگین، میانه، بیش 2در جدول 
 

 آزمون نرمال بودن متغيرها
 یمبتن ،یاستنباط آمار یهااغلب روشی از پیش آزمون های رگرسیون است. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش یک

شهرت دارند که  یاستنباط آمار پارامتر یهااغلب به روش ییهاوهیش نیاست. چن یجامعه آمار ینرمال برا عیبر توز
کان این که نتایج به در صورتی که متغیرهای وابسته نرمال نباشند امنرمال هستند.  عیبا توز ییهاداده یمناسب برا

 درستی ارائه نشود وجود دارد؛ در صورت بروز عدم نرمال بودن متغیرهای وابسته بایستی متغیرها نرمال سازی شوند. 
 شرکت 105آزمون نرمال بودن متغيرهای حجم نمونه  (: 4جدول )

 نتیجه کشیدکی چولگی رهایمتغ

 د.نرمال نمی باش 190.79 11.71 مسئولیت اجتماعی شرکت

 نرمال نمی باشد. 449.17 -20.33 ارزش شرکت

 

 شرکت عضو هيأت مدیره خانم 15آزمون نرمال بودن متغيرهای حجم نمونه  (: 5جدول )
 نتیجه کشیدکی چولگی رهایمتغ

 نرمال نمی باشد. 70.50 8.26 مسئولیت اجتماعی شرکت

 نرمال نمی باشد. 7.34 2.11 ارزش شرکت

نتایج نشان می دهد که متغیرهای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت مقادیر  5دول و ج 4 جدولبا توجه به 
  نمی باشد و باید نرمال سازی شوند. 6چولگی و کشیدگی بین صفر تا 

 شرکت پس از نرمال سازی 105آزمون نرمال بودن متغيرهای (: 6) جدول
 نتیجه کشیدکی چولگی رهایمتغ

 نرمال می باشد. 8.88 0.10 مسئولیت اجتماعی شرکت

 نرمال می باشد. 2.76 -0.02 ارزش شرکت

 
 شرکت پس از نرمال سازی 15آزمون نرمال بودن متغيرهای (: 7) جدول

 نتیجه کشیدکی چولگی رهایمتغ
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 نرمال می باشد. 5.70 0.34 مسئولیت اجتماعی شرکت

 نرمال می باشد. 2.27 0.16 ارزش شرکت

قرار  6متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت ، میزان چولگی و کشیدگی بین مقادیر صفر تا  نشان می دهد که 6نتایج جدول 
قرار دارد  6نیز دارای مقادیر چولگی بین صفر تا  6ندارد اما تا حد زیادی نرمال شده است. متغیر ارزش شرکت در جدول 

 ابراین نرمال است.قرار دارد بن 6نیز مقادیر چولگی و کشیدگی بین صفر تا  7و نرمال است. جدول 
 

 آزمون ليمر و آزمون هاسمن
نه،  ایخواهد بود  اثربخشنظر پانل در برآورد مدل مورد یهااز روش داده به کارگیری ایآمشخص گردد که  به منظور این

( جهت برآورد یاثرات تصادف ایکدام روش )اثرات ثابت و  شودمشخص  کهنیو به منظور ا لیمر F ایاز آزمون چاو 
 .شودیتر است از آزمون هاسمن استفاده ماسبمن

 آزمون ليمر(: 8) جدول
 نتیجه آزمون سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آماره آزمون اثرات مدل

 )فرضیه اول( تابلویی مدل داده های 0.02 14.55 2.19 دوره F مدل فرضیه اول 

 )فرضیه دوم( لوییتاب مدل داده های 0.00 104.41 6.98 دوره F مدل فرضیه دوم 

 )فرضیه سوم( تابلویی مدل داده های 0.00 14.54 2.03 دوره F مدل فرضیه سوم 

 )فرضیه چهارم( تابلویی مدل داده های 0.00 104.41 2.04 دوره F مدل فرضیه چهارم 

 
 آزمون هاسمن(: 9) جدول

 نتیجه آزمون سطح معنی داری درجه آزادی آماره کای اسکوئر خالصه آزمون 

 اثرات ثابت 0.00 5 19.15 مدل اثرات ثابت مدل فرضیه اول 

 اثرات ثابت 0.00 5 75.50 مدل اثرات ثابت مدل فرضیه دوم 

 اثرات ثابت 0.00 6 14.48 مدل اثرات ثابت مدل فرضیه سوم 

 اثرات ثابت 0.00 6 89.60 مدل اثرات ثابت مدل فرضیه چهارم 

 

 آزمون فرضيه ها

 آزمون فرضيه اول
 ر؟یخ ایدارد  یمعنادار ریزن بر ارزش شرکت تاث رهیمد أتیه یتعداد اعضا ایآ

 نتيجه آزمون فرضيه اول (:10) جدول

 متغیر وابسته: ارزش شرکت

خطای  ضریب عالمت متغیر  عنوان متغیر
 استاندارد

سطح معنی  آماره تی
 داری

 رابطه

  C 246.02 60.43 4.07 0.00 جزء ثابت

ت مدیره تعداد اعضای  هیأ
 زن

Woman 

Board Size 
 مستقیم و معنی دار 0.00 2.21 0.20 0.45

 مستقیم و معنی دار LEV 0.74 0.15 4.94 0.00 اهرم مالی

 بی معنی R&D 313.54 538.67 0.58 0.56 هزینه تحقیق و توسعه
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 SALES میزان فروش

GROW 
 مستقیم و معنی دار 0.00 4.84 0.156 0.75

 مستقیم و معنی دار Firm SIZE 15.53 3.96 3.91 0.00 اندازه شرکت

 0.71 ضریب تعیین مدل

 1.97 دوربین واتسون

 F آماره

(P-Value) 
25.47 

(0000/0) 

( 0.05و کمتر از ) (0.00برابر )  p-valueوجه به اینکه مقدار احتمال آمارهکل مدل با تبا توجه به نگاره مشخص می شود 
( از ارزش شرکت 0.71ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ) لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود.می باشد 

 توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.

هیأت اعضای  متغیر تعدادبرای به آماره مشخص میشود که سطح معنی داری در بررسی معنی داری ضرایب با توجه 
بین تعداد اعضای هیأت مدیره زن می باشد، در نتیجه وجود ارتباط معنی داری  کمتر (0.05)از  ( و0.00مدیره زن برابر با )

( 0.45)اعضای هیأت مدیره زن  تعداد بودن ضریب مثبت میشود. تایید اولمی شود. بنابراین فرضیه  و ارزش شرکت تایید
اعضای . یعنی با افزایش یک واحدی تعداد داردشرکت  ارزشیعنی با متغیر وابسته  مستقیمحاکی از آن است که ارتباط 

 ( افزایش می یابد.0.45به میزان )ارزش شرکت ، هیأت مدیره زن
( و از 0.00در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، اهرم مالی، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اهرم مالی برابر با )

( حاکی از آن است که 0.74) می گردد. مثبت بودن ضریب اهرم مالی ( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید0.05)
ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی اهرم مالی، ارزش شرکت نیز به 

 ( افزایش می یابد.0.74میزان )
( و 0.00معنی داری متغیر میزان فروش برابر با ) در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، میزان فروش، باتوجه به اینکه سطح

( حاکی از آن است 0.75( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب میزان فروش )0.05از )
که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی میزان فروش، ارزش 

 ( افزایش می یابد.0.75نیز به میزان ) شرکت
( و 0.00در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، اندازه شرکت، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اندازه شرکت برابر با )

( حاکی از آن 15.53( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب اندازه شرکت )0.05از )
رتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی اندازه شرکت، ارزش است که ا

 ( افزایش می یابد.15.53شرکت نیز به میزان )
دیگر متغیر کنترلی یعنی هزینه تحقیق و توسعه با توجه به اینکه سطح معنی داری این متغیرها بیش از سطح معنی داری 

 ( می باشد از لحاظ معنی داری تایید نمی گردد و ارتباطی یافت نمی شود. 0.05) پژوهش حاضر
آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در 

استفاده کرد. مقدار آماره دوربین  باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون 2.5تا  1.5فاصله 
می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود  1.97واتسون در این جدول 

ثالث و  ی)بحر همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد
 (.1397 همکاران،

 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                        (                                         )جلد چهارم1401، بهار 59، شماره 5دوره 
 

111 
 

 تحقيق  دوم ون فرضيهنتایج آزم
 ر؟یخ ایدارد  یمعنادار ریبر ارزش شرکت تاث رهیمد أتیه یتعداد اعضا ایآ

 
 نتيجه آزمون فرضيه دوم(: 11) جدول

 متغیر وابسته: ارزش شرکت

خطای  ضریب عالمت متغیر  عنوان متغیر
 استاندارد

سطح معنی  آماره تی
 داری

 رابطه

  C 43.56- 3.53 12.34- 0.00 جزء ثابت

 مستقیم و معنی دار Board Size 0.65 0.30 2.15 0.00 اعضای هیأت مدیره تعداد 

 مستقیم و معنی دار LEV 0.25 0.129 1.99 0.00 اهرم مالی

 بی معنی R&D 37.48- 25.19 1.48- 0.13 هزینه تحقیق و توسعه

 SALES میزان فروش

GROW 
 مستقیم و معنی دار 0.00 2.29 0.12 0.28

 مستقیم و معنی دار Firm SIZE 3.28 0.20 15.92 0.00 شرکتاندازه 

 0.65 ضریب تعیین مدل

 1.84 دوربین واتسون

 F آماره

(P-Value) 
75.36 

(0000/0) 

( 0.05و کمتر از ) (0.00برابر )  p-valueکل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آمارهبا توجه به نگاره مشخص می شود 
( از ارزش شرکت 0.65ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ) حاظ معنی داری مدل تایید میشود.می باشد لذا از ل

 توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.

أت اعضای هیتعداد  متغیربرای به آماره مشخص میشود که سطح معنی داری در بررسی معنی داری ضرایب با توجه 
اعضای هیأت مدیره و تعداد بین می باشد، در نتیجه وجود ارتباط معنی داری  کمتر (0.05)از  ( و0.00مدیره برابر با )

( 0.65)اعضای هیأت مدیره تعداد بودن ضریب  مثبت میشود. تایید دوممی شود. بنابراین فرضیه  ارزش شرکت تایید
اعضای با افزایش یک واحدی تعداد . یعنی داردارزش شرکت یعنی با متغیر وابسته  مستقیمحاکی از آن است که ارتباط 

 ( افزایش می یابد.0.65به میزان )ارزش شرکت ، هیأت مدیره
( و از 0.00در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، اهرم مالی، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اهرم مالی برابر با )

( حاکی از آن است که 0.25) ضریب اهرم مالی( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن 0.05)
ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی اهرم مالی، ارزش شرکت نیز به 

 ( افزایش می یابد.0.25میزان )
( و 0.00ان فروش برابر با )در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، میزان فروش، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر میز

( حاکی از آن است 0.28( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب میزان فروش )0.05از )
که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی میزان فروش، ارزش 

 افزایش می یابد. (0.28شرکت نیز به میزان )
( و 0.00در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، اندازه شرکت، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اندازه شرکت برابر با )

( حاکی از آن است 3.28( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب اندازه شرکت )0.05از )
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وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی اندازه شرکت، ارزش شرکت  که ارتباط مستقیم با متغیر
 ( افزایش می یابد.3.28نیز به میزان )

دیگر متغیر کنترلی یعنی هزینه تحقیق و توسعه با توجه به اینکه سطح معنی داری این متغیرها بیش از سطح معنی داری 
 ظ معنی داری تایید نمی گردد و ارتباطی یافت نمی شود. ( می باشد از لحا0.05پژوهش حاضر )

آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در 
اره دوربین باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آم 2.5تا  1.5فاصله 

می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود  1.84واتسون در این جدول 
ثالث و  ی)بحر همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد

 (.1397 همکاران،

 

 تحقيق  سوم نتایج آزمون فرضيه
 ر؟یخ ایدارد  یمعنادار ریشرکت تاث یاجتماع تیزن بر مسئول رهیمد أتیه یتعداد اعضا ایآ

 نتيجه آزمون فرضيه سوم (:12) جدول

 متغیر وابسته: مسئولیت اجتماعی شرکت

خطای  ضریب عالمت متغیر  عنوان متغیر
 استاندارد

سطح معنی  آماره تی
 داری

 رابطه

  C 0.21 0.106 1.99 0.00 جزء ثابت

تعداد اعضای هیأت مدیره 
 زن 

Woman Board 

Size 
 مستقیم و معنی دار 0.00 2.60 0.014 0.03

 بی معنی Firm SIZE 0.004- 0.01 0.42- 0.67 اندازه شرکت

 بی معنی OWNCONC 7.57- 0.0004 0.17- 0.86 ماکیت نهادی

 مستقیم و معنی دار ROA 0.15 0.06 2.40 0.00 بازده دارایی

 مستقیم و معنی دار LEV 0.10 0.03 3.22 0.00 لیاهرم ما

 بی معنی AGE 0.003- 0.003 0.98- 0.32 سن شرکت

 0.67 ضریب تعیین مدل

 1.88 دوربین واتسون

 F آماره

(P-Value) 
25.02 

(0000/0) 

( 0.05و کمتر از ) (0.00برابر )  p-valueکل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آمارهبا توجه به نگاره مشخص می شود 
( از مسئولیت 0.67ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ) می باشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود.

 اجتماعی شرکت توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.

اعضای هیأت  یر تعدادمتغبرای به آماره مشخص میشود که سطح معنی داری در بررسی معنی داری ضرایب با توجه 
اعضای هیأت مدیره  بین تعدادمی باشد، در نتیجه وجود ارتباط معنی داری  کمتر (0.05)از ( و  0.00مدیره زن برابر با )

اعضای هیأت مدیره  تعدادبودن  مثبت میشود. تایید سوممی شود. بنابر این فرضیه  زن و مسئولیت اجتماعی شرکت تایید
. یعنی با افزایش یک داردمسئولیت اجتماعی شرکت یعنی با متغیر وابسته  مستقیماست که ارتباط  ( حاکی از آن0.03)زن 

 ( افزایش می یابد.0.03به میزان )مسئولیت اجتماعی شرکت ، اعضای هیأت مدیره زن تعدادواحدی 
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( و از 0.00ه دارایی برابر با )در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، بازده دارایی، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر بازد
( حاکی از آن است که 0.15) ( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب بازده دارایی0.05)

ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی بازده دارایی، 
 ( افزایش می یابد.0.15عی شرکت نیز به میزان )مسئولیت اجتما

( و از 0.00در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، اهرم مالی ، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اهرم مالی برابر با )
( حاکی از آن است که 0.10( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب اهرم مالی )0.05)

، نی با افزایش یک واحدی اهرم مالیارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد. یع
 ( افزایش می یابد.0.10مسئولیت اجتماعی شرکت نیز به میزان )

متغیرها مالکیت نهادی و سن شرکت با توجه به اینکه سطح معنی داری این  غیرهای کنترلی نظیر اندازه شرکت،دیگر مت
 ( می باشد از لحاظ معنی داری تایید نمی گردد و ارتباطی یافت نمی شود. 0.05بیش از سطح معنی داری پژوهش حاضر )

آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در 
بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین باشد فرض همبستگی  2.5تا  1.5فاصله 

می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود  1.88واتسون در این جدول 
ثالث و  ی)بحر همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد

 (.1397 همکاران،
 

 تحقيق  چهارم نتایج آزمون فرضيه
 ر؟یخ ایدارد  یمعنادار ریشرکت تاث یاجتماع تیبر مسئول رهیمد أتیه یتعداد اعضا ایآ

 نتيجه آزمون فرضيه چهارم (:13) جدول
 متغیر وابسته: مسئولیت اجتماعی شرکت

خطای  ضریب عالمت متغیر  عنوان متغیر
 استاندارد

سطح معنی  آماره تی
 داری

 رابطه

  C 0.03 0.08 0.43 0.66 جزء ثابت

اعضای هیأت تعداد 
 مدیره 

Board Size 0.14 0.07 2.04 0.01 مستقیم و معنی دار 

 مستقیم و معنی دار Firm SIZE 0.14 0.071 1.98 0.00 اندازه شرکت

 بی معنی OWNCONC 1.86- 5.11 0.36- 0.71 ماکیت نهادی

 مستقیم و معنی دار ROA 0.25 0.12 2.05 0.00 داراییبازده 

 مستقیم و معنی دار LEV 0.30 0.10 2.98 0.00 اهرم مالی

 بی معنی AGE 0.003- 0.05 0.05- 0.95 سن شرکت

 0.66 ضریب تعیین مدل

 1.65 دوربین واتسون

 F آماره

(P-Value) 
72.02 

(0000/0) 

( 0.05و کمتر از ) (0.00برابر )  p-valueل با توجه به اینکه مقدار احتمال آمارهکل مدبا توجه به نگاره مشخص می شود 
( از مسئولیت 0.66ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ) می باشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود.

 اجتماعی شرکت توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.
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اعضای هیأت تعداد  متغیربرای به آماره مشخص میشود که سطح معنی داری یب با توجه در بررسی معنی داری ضرا
اعضای هیأت مدیره و تعداد بین می باشد، در نتیجه وجود ارتباط معنی داری  کمتر (0.05)از ( و  0.01مدیره برابر با )

اعضای هیأت تعداد بودن ضریب  ثبتم میشود. تایید چهارممی شود. بنابر این فرضیه  مسئولیت اجتماعی شرکت تایید
. یعنی با افزایش داردمسئولیت اجتماعی شرکت یعنی با متغیر وابسته  مستقیم( حاکی از آن است که ارتباط 0.14)مدیره 

 ( افزایش می یابد.0.14به میزان )مسئولیت اجتماعی شرکت ، اعضای هیأت مدیرهیک واحدی تعداد 
( و 0.00ازه شرکت، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اندازه شرکت برابر با )در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، اند

( حاکی از آن است 0.14( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب اندازه شرکت )0.05از )
ی با افزایش یک واحدی اندازه شرکت، که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد. یعن

 ( افزایش می یابد.0.14مسئولیت اجتماعی شرکت نیز به میزان )
( و از 0.00در خصوص متغیر کنترلی پژوهش، بازده دارایی، باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر بازده دارایی برابر با )

( حاکی از آن است که 0.25) . مثبت بودن ضریب بازده دارایی( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد0.05)
ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد. یعنی با افزایش یک واحدی بازده دارایی، 

 ( افزایش می یابد.0.25مسئولیت اجتماعی شرکت نیز به میزان )
( و از 0.00باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اهرم مالی برابر با )، ص متغیر کنترلی پژوهش، اهرم مالیدر خصو

( حاکی از آن است که 0.30( کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد. مثبت بودن ضریب اهرم مالی )0.05)
، واحدی اهرم مالی نی با افزایش یکارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد. یع

 ( افزایش می یابد.0.30مسئولیت اجتماعی شرکت نیز به میزان )
دیگر متغیرهای کنترلی نظیر مالکیت نهادی و سن شرکت با توجه به اینکه سطح معنی داری این متغیرها بیش از سطح 

 یافت نمی شود.  ( می باشد از لحاظ معنی داری تایید نمی گردد و ارتباطی0.05معنی داری پژوهش حاضر )
آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در 

باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین  2.5تا  1.5فاصله 
ی باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود م 1.65واتسون در این جدول 

ثالث و  ی)بحر همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد
 (.1397 همکاران،

 

 بحث و نتيجه گيری
 رفتهیپذ یدر شرکت ها یاجتماع تیبر ارزش شرکت و مسئولزن  رهیمد اتیه ینقش اعضا ریمطالعه تاثاین تحقیق به 

رشد فروش، اندازه شرکت، بازده دارایی، اهرم پرداخته شده است و نیز از متغیرهای  شده در بورس اوراق بهادار تهران
ت به شرک 105به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. تمامی داده های مورد نیاز  مالی و ملکیت نهادی و سن شرکت

 اتیه یاعضاتعداد محاسبه شده اند. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که  1399 -1395صورت ساالنه طی بازه زمانی 
بر ارزش شرکت  رهیمد تیأه یاعضاتعداد معناداری دارد. در فرضیه دوم مشخص شد تاثیر زن بر ارزش شرکت  رهیمد

زن بر  رهیمد اتیه یاعضا تعدادلیل انجام شده مشخص شد معناداری دارد. در فرضیه سوم نیز با تجزیه و تحتاثیر 
بر  رهیمد اتیه یاعضاتعداد معناداری دارد. نتیجه فرضیه چهارم نیز حاکی از آن بود که تاثیر  مسئولیت اجتماعی شرکت

 .دارد یمعنادار ریشرکت تاث یاجتماع تیمسئول

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                        (                                         )جلد چهارم1401، بهار 59، شماره 5دوره 
 

115 
 

ها یل عدم تطابق در نتایج پژوهش حاضر و دیگر پژوهشتفاوت در ساختار بازار سرمایه کشور را به عنوان یکی از دال
توان به تفاوت وضعیت فرهنگی و اجتماعی در پژوهش ها اشاره نمود؛ نتایج دانست. از دیگر دالیل عدم مطابقت می

توان به تفاوت دو گروه تفکیک شده مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که نقش زنان در اعضای هیأت پژوهش می
دیره می تواند مثبت باشد و ارزش شرکت را افزایش داد. البته این نکته حائز اهمیت است که شرکت هایی که اعضای م

هیأت مدیره خانم دارند نسبت به شرکت هایی که تفکیک جنسیتی ندارد کمتر  تاثیر بر ارزش شرکت کمتری دارند. 
در مقایسه با شرکت هایی که تفکیک جنسیتی ندارند کمتر همچنین میزان تاثیر گذاری بر مسئولیت اجتماعی شرکت نیز 

است. لذا شرکت ها باید نسبت به مسئولیت اجتماعی حساس تر باشند؛ و مدیران با برگزاری سمینار و برنامه های 
هایی آموزشی به کارکنان، آنان را نسبت به مسئولیت اجتماعی توجیه نمایند. مسئولیت اجتماعی شرکت به معنای روش

(. شرکت 1393 های اخالقی و احترام به کارکنان و کارمندان، جامعه و محیط زیست است )کارساز،است که مطابق ارزش
ای مسئولیت پذیر باشند که برای جامعه به صورت عموم و برای صاحبان ها بایستی نسبت به عملکرد اجتماعی به گونه

توان بدین صورت استنباط نمود که شده در این پژوهش میباشد. نتایج حاصل  سرمایه به صورت خاص دارای ارزش
منافع ذینفعان واحد اقتصادی بر منافع جامعه ارجحیت دارد؛ زیرا در این پژوهش اثبات شد که مدیران زن در صورت 

و دوم  مسئولیت پذیری بیشتر، به طبع می تواند پاسخ مثبتی از جامعه و سهامداران دریافت کند مقایسه نتایج فرضیه اول
می تواند بدین صورت استنباط نمود که  ارزش شرکت، در شرکت هایی که تفکیک جنسیتی وجود ندارد به طبع بیشتر 

شرکت نمونه، میزان تاثیرگذاری کمتری بر  15است؛  یکی از دالیلی این افزایشی میزان تجربه و سوابق است. به هرحال 
جنسیتی وجود ندارد مشاهده گردید. در مقایسه نتایج فرضیه سوم شرکتی که تفکیک  105ارزش شرکت در مقایسه با 

نسبت به فرضیه چهارم می توان بدین صورت بیان کرد که اعضای هیأت مدیره زن بهتر است در بخش مسئولیت 
اجتماعی بیشتر تالش نمایند. چرا که تاثیرگذاری کمتری نسبت به فرضیه چهارم مشاهده گردید. هرچه شخص احساس 

لیت بیشتری نسبت به ذینفعان واحد اقتصادی داشته باشد، بیشتر به دنبال ارائه راه حل هاییست که بتواند ارزش مسئو
مسئولیت پذیر بودن  شرکت را باالتر برده و به واحد اقتصادی خود از راه جلوگیری از خروج منابع مالی خدمت نماید.

شرکت را کنترل نموده و از سرمایه گذاران بیشتری را جذب نمایند. مدیران این امکان را میدهد که بتوانند دارایی های 
همچنین فرصت رشد باتوجه به سرمایه گذاری سهامداران باالتر رفته و شرکت ها نیز همواره عملکرد باالیی را داشته 

نماید. مدیران زن  از طرفی استراتژی مدیران زن باید به گونه ای باشد که انتظارات سودآوری شرکت را برآوردهباشند. 
می توانند با تقویت توانایی خود، درک خوبی از محیط عملیاتی شرکت دارند، از این رو آن ها را قادر می سازد تا 
تصمیمات اقتصادی بهتری با استراتژی مناسبی بگیرند. تالش مدیران زن با توجه به نتایج به دست آمده نشان می دهد 

هیأت مدیره چندان نمی تواند اثر بخش باشد. اما با تقویت اعضای هیأت مدیره زن و حضور زنان به تنهایی در اعضای 
پژوهش مطابق با پژوهش  نیا جینتاتواند موثرتر واقع شود. افزایش نقش زنان در هیأت مدیره بدون تفکیک جنسیت می

و بوتنِر   یلِ و،یل ،(2021) نِزیارتمکا، پوچِتا م ایگارس ورنس،ی(، رامون ل2021) نگیتیرابرتس و و سواس،یب یخارج یها
 باشد.می ،(2018و همکاران  ) ی(، بنور2020)
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