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 چکیده

 ی اجتماع  یریپذت یو مسئول  ره یمدئت یه   تی تنوع جنس  نیرابطه ب  یهدف پژوهش حاضر بررس 

تعدشرکت نقش  با    رفتهیپذ  یهاشرکت  رعاملیمد  ی و دوگانگ  رعاملیمد  ییجابه جا  گرل یها 

  ی هاشرکت از شرکت  116  یهامنظور داده   نی. به اباشدیشده در بورس اوراق بهادار تهران م

  ی اند، طانتخاب شده   کی ستماتیاوراق بهادار تهران که به روش حذف س  رسشده در بو  رفتهیپذ

برا  1399تا    1395دوره   قرار گرفت.  مطالعه  از روش    یاجتماع  ت یمسئول  یریگاندازه   یمورد 

  ونیرگرس یهالاز مد  زین  هاه یآزمون فرض ی برا نی ( استفاده شد. همچنست یلمحتوا )چک لیتحل

 ره، یمدئت ی ه  ت یآزمون نشان داد که تنوع جنس  جیاستفاده شد. نتا  یبیک تر  ی هابا داده   ره یچند متغ

دارد.    ریها تأثشرکت  یاجتماع  یریپذت یبر مسئول  رعاملیمد  ییو جابه جا  رعاملیمد  یدوگانگ

تنوع    ن یب  یشدت رابطه   ش یموجب افزا  رعاملیمد  ینشان داد که دوگانگ  جینتا  گرید  یاز طرف

  ن یبر رابطه ب  رعاملیمد  ییاما جابه جا  شود؛یم  یاجتماع  یریپذت ی و مسئول  ره یمدئت یه  تیجنس

 ندارد. یمعنادار ریتأث یاجتماع یریپذتی و مسئول ره یمدئت ی ه ت یتنوع جنس

کلیدی:  واژه  به جا  ،یدوگانگ  ت،یتنوع جنسهای   ی اجتماع  یریپذت یمسئول  رعامل،یمد  ییجا 

 ره یمد ئت ی ها، هشرکت
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 مقدمه 
برای چندین دهه گذشته در جوامع دانشگاهی و تجاری در سراسر  1مسئولیت اجتماعی شرکت

(. به همین  2019،  2شده است )کوندا و همکارانعنوان یک حوزه مطالعاتی جذاب تبدیلجهان به 

  ای در این خصوص صورت گرفته است و نشان داد کهمطالعات گسترده   های اخیرجهت در سال 

هایی که متعهد  ژیک است که از طریق آن سازمانمسئولیت اجتماعی شرکت یک تصمیم استرات

توانند، باهدف تأثیرگذاری مثبت بر افراد خارج از  به ایفای مسئولیت اجتماعی خود هستند می 

گذاران و جوامع(،  ها، کارکنان، سرمایهنامه کننده آیین کنندگان، تنظیمسازمان )مشتریان، تأمین 

(. در حقیقت، این مفهوم به  1992،  3کنند )نس محیطی و اجتماعی کمک  به حل مسائل زیست 

اینکه شرکت بر  های مسئولیت  های دارای فعالیت بخشی از کسب و کار اشاره دارد که عالوه 

کنند، ماهیت تجاری همچون مالحظات اجتماعی، فرهنگی  اجتماعی وظایف خود را مشخص می

حال، جامعه (. بااین 2019،  4ران کند )قادری و همکامحیطی را هم باید مشخص و اجرا میو زیست 

شرکت اخالقی  رفتار  از  اساسی  راسانتظارات  و  )کرایر  دارند  مورد  1997،  5ها  در  ویژه  به   ،)

(. با  2007، 6پذیری اجتماعی هستند )پادنار و گلوب های مسئولیت هایی که دارای فعالیت شرکت

برای شرکت داشته باشد ، زیرا    این حال نقض چنین انتظاراتی ممکن است پیامدهای بسیار منفی 

شرکت  به  نسبت  نمی جامعه  برآورده  را  انتظارات  این  که  شرکتهایی  یا  بین  کنند  که  هایی 

(. 2003،  7شوند )داوکینز و لوئیس ها تناقض وجود دارد ، ارزشی قائل نمیانتظارات و اقدامات آن 

توانند  ها میه مدیران شرکتها به این خاطر است ک پذیری اجتماعی شرکتپس اهمیت مسئولیت 

خصوص جامعه  نفعان به پذیری اجتماعی، انتظارات ذیهای مسئولیت گذاری در فعالیت با سرمایه

را که   را برآورده کنند و عملکرد مالی را بهبود بخشند و در نهایت عملکرد اجتماعی شرکت

؛ پالترینیری و  2011،  8لدهند )آکسیک و گاخوبی نشان میهایشان است، به نتیجه کلی فعالیت 

 (. 2020، 9همکاران

رسد، چگونه از مدیریت یک در نگاه اول، مباحث فوق بسیار پیچیده و غیرقابل اجرا به نظر می

تجاری می به واحد  که  داشت  انتظار  پیچیده گروه توان  و  گوناگون  با سطوح  مستمر  های  طور 

نیازهای آن ذی باشند،  برای هریک پاسخ مناسبی داشته  ها را شناساینفعان در تماس  ی کرده و 
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شده است )خواجه پورخویی،  باشد. بدیهی است که چنین رفتاری به یک چالش بزرگ تبدیل 

اقداماتی دانست. در حقیقت، در  (. پس چالش اصلی را می1387 از چنین  انگیزه مدیران  توان 

می این چالش  به  کهپاسخ  بیان کرد  م  توان  انجام  اقداماتی  منافع  یمدیران  در جهت  که  دهند 

خودشان و عکس منافع سهامداران باشد. این امر ناشی از وجود عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران  

باشد؛ به این دلیل که برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی  و سهامداران شرکت می 

توانند  رد و سهامداران نمیاز اطالعات و نیز تهیه و ارائه اطالعاتی همچون اطالعات مالی وجود دا

کنندگان  طور مستمر مشاهده و کنترل نمایند.  از طرفی استفاده های مدیران را به اعمال و فعالیت 

اند و همواره به دنبال  از اطالعات مالی نیز همواره از عدم تقارن اطالعات حسابداری ناراضی بوده 

که  ی از آن استفاده نمایند. درصورتی های منطقگیریاطالعاتی هستند که بتوانند جهت تصمیم

گیری استفاده نمود، ها در فرآیند تصمیماطالعاتی قابل اتکاء وجود داشته باشد که بتوان از آن 

آنگاه اطالعات مذکور، مربوط تلقی خواهند. بنابراین شناسایی سازوکارهایی که بتواند به ایجاد  

جود بین ذینفعان کمک نماید، بسیار حائز اهمیت  معیارهای باقابلیت اتکاء و کاهش تضاد منافع مو

های متعددی شده است که موضوع  (. این امر منجر به بحث 2021،  10خواهد بود )یارام و آپیدا 

هیئت  جنسیتی  بهتنوع  اصلی مدیره  از  شرکتی  حاکمیت  مهم  مؤلفه  یک  آنعنوان  هاست  ترین 

هیئت 2015،  11)دهیر  استرا(.  اجرای  در  مهمی  نقش  در  مدیره  مشارکت  ازجمله  شرکت،  تژی 

تواند سهامداران را  ( و می2009،  12کند )هاس و همکاران های مرتبط با اجتماع ، ایفا میفعالیت

ها است و  پذیری اجتماعی به نفع آن های مسئولیت ها در فعالیت متقاعد سازند که مشارکت آن 

مدیره  ین تنوع در اعضای هیئت ( و همچن 1399دهد )مصلی و همکاران،  تضاد منافع را کاهش می

(. پس  2011،  13تواند برای شرکت ارزش افزایی داشته باشد )سریندی و همکاران )زن و مرد( می

آن اگر  سهامداران،  توجیه  صورت  فعالیت در  که  باشند  داشته  را  استنباط  این  های  ها 

میمسئولیت  شرکت  ارزش  افزایش  به  منجر  اجتماعی  موردنپذیری  دیدگاه  اعضای  شود،  ظر 

میهیئت  را  همکاران مدیره  و  )نخیلی  پژوهش 2017،  14پذیرند  از  بسیاری  در  رو،  این  از  ها،  (. 

ای بحث  مدیره و همچنین در سطوح مدیریتی باال تبدیل به مسئله افزایش حضور زنان در هیئت 

به نقش 2021برانگیز است )یارام و آپیدا،   گذشته  های ارشد )که در(. در واقع زمانی که زنان 

ها مورد  های جسمانی، ظاهر و پوشش آن یابند، ویژگیمعموالً فقط مختص مردان بود( ترفیع می

گیرد و احتمال بیشتری دارد که مورد تبعیض قرار بگیرند؛ لذا زنان  تری قرار میبررسی موشکافانه

بر، عدالت و  ای برای رفتار براهای ذینفع، تصمیم قاطعانه ممکن است برای طیف متنوعی از گروه 
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گالس بی و  )کوک  کنند  اتخاذ  را  کانینگز2018،  15پردگی  و  کونراد  و  1997،  16؛  ماوین  ؛ 

(. این تصمیم قاطع و تعهد ممکن است باعث شود که زنان در سازمان های که  2016،  17گرندی 

پذیری اجتماعی شرکت داشته باشند  مشغول به فعالیت هستند، تمرکز بیشتری بر روی مسئولیت 

بنابراین شرکت 2018)کوک و گالس،   هیئت (.  در  مدیران خانم  که  بیشتر  هایی  دارند،  مدیره 

می فعالیتتالش  که  مسئولیت کنند  از  های  متنوعی  طیف  برای  را  شرکت  اجتماعی  پذیری 

 (.2021های ذینفع گسترش دهند )یارام و آپیدا، گروه 

واسطه حدسیات ضمنی  توان بهبرانگیز، ادبیات موجود را میهای بحث استدالل   با توجه به با این 

ها از  پذیری اجتماعی شرکتمدیره و مسئولیت و ساده آن مبنی بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت 

کشید. چالش  به  مدیرعامل  نقش  هم   طریق  که  زمانی  است  ممکن  رئیس  مدیرعامل  زمان 

طور بالقوه با توجه به اختیارات بیشتری که در اختیار دارد، تضاد  ه تواند ب مدیره باشد، میهیئت 

)پترا دهد  افزایش  را  دوگانگی  2005،  18منافع  ساختار  که  دارد  وجود  استدالل  این  بنابراین   .)

به مدیرعامل می را  توانایی  این  افزایش  مدیرعامل،  را  مزایای شخصی  تا  بر عملکرد دهد  دهد 

(. در این باره تئوری نمایندگی  معتقد  2020،  19اشد )رومانو و همکارانشرکت تأثیر منفی داشته ب

مدیره است که، دلیل اصلی این نتایج مربوط به قدرت مدیرعامل است چراکه مدیران زن در هیئت 

به  را  نظارتی خود  و وظایف  دارند  قرار  بیشتری  فشار  تحت  مرد  مدیران  به  انجام  نسبت  خوبی 

( و درنتیجه کنترل عملکرد را توسط  1399؛ فروغی و خدامی،  1983،  20دهند )فاما و جنسن نمی

طور کلی، نتایج بیانگر این است که تنوع جنسیتی  کند. به سایر مدیران و سهامداران محدود می

هیئت  مدیرعامل میدر  دوگانگی  افزایش  به  منجر  دوگانگی  مدیره  وجود  این،  بر  شود. عالوه 

تصمدیرعامل می کاهش  کاهش  میمتواند سبب  باعث  درنتیجه  و  شود  شرایط  کنترل  و  گیری 

فعالیت سرمایه در  مسئولیت گذاری  می های  اجتماعی  )ناسیتیپذیری  و  2019،  21شود  شهباز  ؛ 

 (. 2020، 22همکاران

از سوی دیگر، تئوری نمایندگی استدالل می کند که مدیر عامل به عنوان قدرتمندترین و برجسته  

عملکرد   افزایش  هدف  با  باید  شرکت،  کلی  موفقیت  کنار  در  شرکت،  یک  در  چهره  ترین 

شرکت، پیشرفت و اجرای استراتژی های بلندمدت را نیز رهبری کند. هنگامی که عملکرد مدیر 

پذیری اجتماعی، چه در عملکرد مالی  های مسئولیت ش است، چه در فعالیت عامل در حال کاه
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یا هر دو، بسیار مهم است که حرکتی به موقع برای کمک به مدیر عامل یا برکناری مدیر عامل 

انداز  وکار مدرن، یک شرکت دارای چشمدر شرایط موجود شرکت انجام شود. در محیط کسب 

بی فرقابتی  رقبای  و  است  و  ثباتی  )لی  کنند  حمله  ظاهری  نقص  هر  به  تا  هستند  مشتاق  عال 

(. به همین منظور، به محض بدتر شدن وضعیت عملکرد مالی، اعضای هیئت  2017،  23همکاران

باید قبل از فراخوان خارجی برای تغییر به هر هشدار اولیه پاسخ دهند. این امر به هیئت   مدیره 

ی و اتخاذ اقدامات اصالحاتی همچون رسیدگی به  مدیره زمان کافی برای برجسته کردن نگران

نتایج مربوط به شرکت ها و حمایت و دفاع از مدیر عامل در برخورد با آنها یا حذف او قبل از  

هایی که  بنابراین این امکان وجود دارد شرکت (.2018،  24بدتر شدن وضعیت می دهد )گالبریث

مسئول  های  فعالیت  اگر  حتی  دارند،  ضعیفی  مقابل  یت عملکرد  در  قوی  اجتماعی  پذیری 

پذیری اجتماعی ضعیف داشته باشند، احتماالً مدیر عامل خود را  هایی با سوابق مسئولیت شرکت

جایگزین خواهند کرد. عالوه بر این، با بدتر شدن عملکرد، هیئت مدیره های مرد قدرت بیشتری  

عامل   مدیران  برای  داشت.  خواهند  عامل  مدیران  جایگزینی  جز  برای  به  دیگری  عوامل  زن، 

 (.2017، 25عملکرد مالی، عوامل مهمی در احتمال وقوع جابه جایی مدیران عامل هستند )کوپر 

مطرح مطالب  به  توجه  مطالعات با  حاضر  پژوهش  موضوعی  پیشینه  در  اینکه  علیرغم  شده، 

اکنون  پذیری اجتماعی صورت گرفته است؛ اما تای در خصوص عوامل مؤثر بر مسئولیت گسترده 

پژوهشی که بتواند نقش تعدیل گر دوگانگی و جابه جایی مدیرعامل را در ارتباط با تنوع جنسیتی  

پذیری اجتماعی شرکت بررسی کند، یافت نشد. بنابراین پژوهش حاضر،  مدیره و مسئولیت هیئت 

نوان  عطور ویژه به دنبال بررسی چرایی و چگونگی تأثیر دوگانگی و جابه جایی مدیرعامل بهبه 

   باشدپذیری اجتماعی شرکت میمدیره و مسئولیت تعدیل گر بر رابطه بین تنوع جنسیت هیئت 

 

 مبانی نظری پژوهش 

زیست، مشکالت بیکاری، امنیت غذایی و غیره  امروزه معضالت اجتماعی، مانند آلودگی محیط 

بسیار مهمی در جامعه تبدیل شده است، به همین جهت با توسعه اقتصادی سریع،    هایبه چالش 

برجسته  قبل  از  بیشتر  با آن،  مرتبط  اجتماعی  ازاینمسائل  و  رو مدیران شرکتتر شده است.  ها 

ها را ترغیب به اجرای  پژوهشگران برای حل مسائل اجتماعی و حفظ توسعه پایدار جامعه، شرکت

مرتبطفعالیت شرکت   های  اجتماعی  مسئولیت  همکارانمی 26با   و  )لیو  در 2019،  27کنند   .)

هایی است که برای یکسری  های اجتماعی شرکت، فعالیت حقیقت، از یک دید وسیع مسئولیت
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شود و نیازمند قوانینی است )مک ویلیامز  اهداف اجتماعی مناسب، ورای عالیق شرکت ظاهر می

مسئولیت اجتماعی شرکت مجموعه کاملی از مسائل نظری و  ( و از آنجایی که  2001،  28و سیگل 

ای  دهد، پس باید مفاهیم گسترده می  مسائل اخالقی مرتبط با توابع شرکت را در جامعه پوشش 

های مرتبط با مسئولیت  ها باید فعالیت (. از طرفی شرکت 2001،  29کند )مایگنال و فرل   را درک 

مدیریت بکار بگیرند تا نیازهای جامعه را برطرف   زم های العنوان سیاستاجتماعی شرکت را به 

(. به همین منظور است که هیئت  2011کنند و عملکرد مالی را بهبود بخشند )چنی و همکاران،  

مدیره ها و مدیریت ارشد نقش مهمی را در اطمینان از این مسئله بر عهده دارند که شرکت ها  

ق مشاهده ارزش هایی دنبال کنند که با مسئولیت  باید اهداف ارزش آفرینی اقتصادی را از طری

نقش   که  باشد  داشته  وجود  شرایطی  است  ممکن  اوقات،  بعضی  اما  هستند.  سازگار  اجتماعی 

جنسیتی زنان و مردان در هیئت مدیره در مقایسه با نقش های دیگر به شکل برجسته تری بروز  

ی داشته باشد. به طور مثال در شرایط  پیدا کند و اثراتی بر فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماع

نامطلوب و هنگام مقابله با فشارهای اجتماعی ناشی از انتظارات ذی نفعان، زنان معموالً نقش های  

گروهی را انجام می دهند. این در حالی است که مردان معموالً رفتار عاملی را در اولویت قرار  

)ایگلی   تفاوت های موجود در  2009می دهند  نقش اجتماعی مردان و زنان، (. پس  انتظارات 

تغییرات در کار یا مسیر شغلی، و چالش های رفتارهای نامطلوب در محل کار و جامعه باعث می  

باشند   نفعان مختلف و منافع آنها داشته  بیشتری به ذی  با مردان توجه  شود که زنان در مقایسه 

ارکردی بین مردان و زنان، و  (. انتظارات نقش جنسیتی، تفاوت های ک 2018)کوک و گالس  

تمایز مبتنی بر جنسیت می توانند به مدیران زن کمک کنند که یک تعهد قوی را نسبت به بهبود  

گالس   و  )کوک  دهند  توسعه  شرکت   اجتماعی  مسئولیت  های  به  2018فعالیت  توجه  با   .)

ه می گردند.  انتظارات نقش اجتماعی، زنان در جایگاه های رهبری با یک شرایط متناقض مواج

از قواعد جنسیتی تخطی می   نشان می دهند  تصور می شود زنانی که سختی و پرخاشگری را 

کنند. از طرف دیگر، زمانی که زنانی که در جایگاه های رهبری قرار دارند ویژگی های مهربانی  

. بولوتا  و توجه )مراقبت( را نشان میدهند، غالباً تصور می شود که آنها فاقد رقابت پذیری هستند

( این نقش ها و انتظارات را به صورت تنش بین یک نقش مدیریتی و یک نقش جنسیتی  2013)

توصیف میکند. لذا شرکتهایی که زنان در آنها در نقش های رهبری خدمت می کنند، ممکن  

است بیشتر روی گروه های ذی نفع و منافع آنها تمرکز کنند و این سبب بهبود ایتکارات و نتایج  

(. اما مسئله دوگانگی مدیر عامل مطرح 2021ولیت اجتماعی شرکت می گردد )یارام و آداپا،  مسئ

پست  هم  نفر  یک  که  زمانی  کند.  می  محدود  را  شرکت  مالی  عملکرد  معموالً  که  های  است 
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مدیرعامل و هم رئیس هیئت مدیره را داشته باشد، خطرات تضاد منافع، سوء استفاده از قدرت و  

گیری وجود دارد. بنابراین، کاهش نمایندگی در هیئت مدیره بر  فرآیند تصمیم  عدم مشارکت در

دارد. منفی  تاثیر  اجتماعی  پذیری  مشکالت    مسئولیت  و  مدیرعامل  دوگانگی  وضعیت  پس، 

مسئولیت  و  مدیره  هیئت  جنسیتی  تنوع  بین  رابطه  بر  منفی نمایندگی  تأثیر  اجتماعی  پذیری 

افزایمی برای  بنابراین،  به  گذارد.  بیشتری  توجه  باید  ها  اجتماعی، شرکت  پذیری  مسئولیت  ش 

ترکیب، ساختار، وظایف و اختیارات هیئت مدیره داشته باشند. در نهایت، دیدگاه اجتماعی بر  

هیئت   تنوع در  تأکید می کند. در حقیقت،  آفرینی  ارزش  فرآیند  زنان در  ایفای  نقش  اهمیت 

به شرکت  اجازه میمدیره  تا مهارتها  باشند،  ها، تجربیات و تخصص دهد  های متفاوتی داشته 

کند و عملکرد شرکت  های مبادله کمتری ایجاد میدهد، هزینه عدم اطمینان شرکت را کاهش می

(. اما مسئله جابه جایی مدیرعامل هم نیز مطرح است. 2020بخشد )رومانو و همکاران،  را بهبود می

و مسئول اتخاذ تصمیمات مدیریتی در سطح باال  مدیرعامل باالترین رتبه در یک سازمان است  

نیز پاسخگو است.    (.2018است )آباتکوال و کریستوفارو،   در عین حال در مقابل هیئت مدیره 

استراتژیک ممکن است تاثیرات   انتخاب های  انتخاب های اوست و  عملکرد شرکت در گرو 

یک شرکت معیار اصلی ارزیابی  منفی/مثبتی بر آن داشته باشد. از آنجایی که عملکرد اقتصادی  

(، و قوی ترین پیش بینی کننده جا به جایی 2016یک مدیر عامل بوده است )خلیل و اوزکان،  

(. استخدام و برکناری مدیران عامل یکی از مهمترین  2011مدیر عامل است )وواک و همکاران،  

الوه بر آن که مانع از  باشد، به طوری که این سازوکار عها میسازوکارهای کنترلی برای شرکت

کم کاری مدیران می شود، محرک آنها جهت عمکرد بهتر و افشای اطالعات الزم از سوی آن  

نتواند ارزش شرکت را افزایش دهد، ممکن است   ها می گردد. در بازارهای رقابتی اگر مدیر 

ولین  شرکت توسط سایر شرکت های رقیب تحصیل یا تحت کنترل قرار گیرد. در چنین حالتی ا

کاری که هیئت مدیره انجام خواهند داد، عزل مدیر و مدیران شرکت از سمت خود و انتصاب  

مدیران جدید میباشد. بنابراین مدیر جهت عملکرد بهتر و افزایش ارزش شرکت دارای انگیزه  

(. یکی از این انگیزه ها افزایش فعالیت مسئولیت پذیری اجتماعی  1396است )مالامینی و عبدی،  

،  30مارتینز-مکا و پوچتا-که اهداف مالی مدیران مالی از طریق آن دنبال می شود )گارسیا  است

هایی است  گذاریها و سرمایهدهنده فعالیت (. در حقیقت، مسئولیت پذیری اجتماعی نشان 2018

ارزش  ارتقای  بر  و  است  اولیه شرکت  معیارهای  از  فراتر  دارد که  تأکید  اجتماعی خاص  های 

(. دو دیدگاه متضاد در حال حاضر در این متن حاکم است. برخی 2017همکاران،  )هابارد و  

محققان معتقدند که مسئولیت پذیری اجتماعی به افزایش ارزش شرکت و حمایت تعیین کننده  

در بین سهامداران مختلف مانند کارکنان، تلفن مشتری و جامعه کمک می کند و در نتیجه احتمال  

 
30 García-Meca & Pucheta-Martínez 



 

 

25 ⁞ کاربردی در مدیریت و حسابداری نشریه پژوهش های   
1401پاییز   |27شماره  |سال هفتم    

  

را   مدیرعامل  اجتماعی  جابجایی  پذیری  مسئولیت  منتقدان  دیگر،  سوی  از  دهد.  می  کاهش 

اولیه شرکت در  استدالل می با هدف  قطعاً  است، که  ذینفعان مختلف  نفع  به  امر  این  کنند که 

(، در نتیجه،  2004همینگوی و ماکالگان،  ؛  2011عملکرد مالی در تضاد است )جو و هارجوتو،  

؛ بلو و  2015؛ ناکامورا،  2020یابد )رحمان و همکاران،  احتمال جابجایی مدیرعامل افزایش می

(. اما تئوری نمایندگی معتقد است که، مدیر عامل به عنوان  2006؛ پل و سیگل،  2013مانسکو،  

قدرتمندترین و برجسته ترین چهره در یک شرکت، در کنار موفقیت کلی شرکت، باید با هدف  

تژی های بلندمدت را نیز رهبری کند. هنگامی افزایش عملکرد شرکت، پیشرفت و اجرای استرا

که عملکرد مدیر عامل در حال کاهش است، چه در مسئولیت پذیری اجتماعی ، چه در عملکرد  

مالی یا هر دو، بسیار مهم است که حرکتی به موقع برای کمک به مدیر عامل یا برکناری مدیر  

انجام شود. در محیط کسب  ر مدرن، یک شرکت دارای  وکاعامل در شرایط موجود شرکت 

ثباتی است و رقبای فعال مشتاق هستند تا بر هر نقص ظاهری ضربه بزنند )لی  انداز رقابتی بی چشم

(. پس به محض بدتر شدن وضعیت، اعضای هیئت مدیره باید قبل از فراخوان  2016و همکاران، 

رای ذینفعان ایده آل کنند  خارجی برای تغییر به هر سیگنال هشدار اولیه پاسخ دهند و شرایط را ب 

تا مکانیزمی را شکل دهند تا منافع مدیران و دارندگان سهام را همسو کنند )رحمان و همکاران،  

(.  پس جنسیت هیئت مدیره را می توان به عنوان مکانیزم در میان این کنترل ها استفاده  2020

کت و در عین حال در  کرد. در واقع تنوع جنسیتی با هدف کاهش تعارضات نمایندگی در شر

(. مزیت کلیدی مرتبط  2019نظر گرفتن منافع سهامداران مرتبط است )براوو و رگورا آلوارادو،  

احتمالی   کاهش  با  مدیریتی  تصمیم  بر  نظارت  برای  ذینفعان  نظارت  احتمال  جنسیت،  تنوع  با 

ع جنسیتی  (. پس ممکن است زمانی که تنو2016تعارض و هزینه نمایندگی است )رائو و تیلت،  

هیئت مدیره افزایش یابد، مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان انتخاب های استراتژیک، مدیران  

عامل را در معرض ریسک های خاصی قرار دهد، زیرا عملکرد اقتصادی شرکت ممکن است با  

 (.2016، 31جابه جایی مدیران عامل از مسیر خارج شود )خلیل و اوزکان

 

 پیشینه تحقیق پژوهش 

  ت یتنوع جنس نیرابطه بتوجه به مطالب مطرح شده، پژوهشی که به صورت مستقیم به بررسی    با

و    یدوگانگ  گرلیها با در نظر گرفتن نقش تعدشرکت  یاجتماع  یریپذت ی و مسئول  ره یمدئت یه

به طور همزمان پرداخته باشد، مشاهده نشده است. با این وجود، در ادامه    رعاملیمد  ییجابه جا

به نحوی با  و    انجام شده شود که در این زمینه  های تجربی پرداخته میای از پژوهشبه بیان پاره 
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ها به منظور ایجاد پشتوانه  کنند. افزون بر این، برخی از پژوهش موضوع پژوهش ارتباط پیدا می

 است.  گیری متغیرهای این پژوهش بیان شده کاربرای به

در پژوهشی به بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه    (،1399اقدم مزرعه و سعادتی نیا )

تنوع جنسیتی هیئت  بدهی بین  و هزینه  پذیرفته شده در  شرکت  مدیره  بهادار  های  اوراق  بورس 

مدیره و هزینه بدهی  بین تنوع جنسیتی هیئت  تهران پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که

مدیره و  رابطه معکوس وجود دارد و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت 

 هزینه بدهی تأثیر ندارد. 

به بررسی رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و مسئولیت  1399احمدی و معطوفی ) (، در پژوهشی 

شرکت  در  پذیرفته اجتماعی  در    های  تهران شده  بهادار  اوراق  پژوهش    بورس  نتایج  پرداختند. 

 مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی وجود دارد.رابطه منفی بین دوگانگی   حاکی از آن بود که

مدیره بر قدرت  در پژوهشی به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت   (،1399فروغی و خدامی پور )

پذیرفتهدر شرکت  مدیرعامل در  های  پژوهش  شده  نتایج  پرداختند.  تهران  بهادار  اوراق  بورس 

بیشتری قرار مدیران زن در هیئت   حاکی از آن بود که مدیره نسبت به مدیران مرد تحت فشار 

دهند، که این امر افزایش قدرت مدیرعامل را  خوبی انجام نمیدارند و وظایف نظارتی خود را به 

 شود.ره منجر به افزایش قدرت مدیرعامل میمدیبه دنبال دارد. پس تنوع جنسیتی در هیئت 

( یوسفوند  و  هیئت   (،1400محمدی  جنسیتی  تنوع  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  کمیته  در  و  مدیره 

  شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته حسابرسی بر توانایی مدیریت و شفافیت در شرکت 

در کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر  حضور زنان    پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که

توانایی مدیریت و  توانایی مدیریت دارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت  بر  تأثیر معناداری  مدیره 

 شفافیت دارد. 

تورگوت   و  هیئت 2013)  32هافسی  جنسیتی  تنوع  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در  و  (،  مدیره 

از آن بود که رابطه مثبتی بین تنوع جنسیتی و  عملکرد اجتماعی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی  

 مسئولیت اجتماعی شرکت وجود دارد.

مدیره و عملکرد اجتماعی (، در پژوهشی به بررسی نقش زنان در هیئت 2016)  33بایرون و پُست 

هیئت شرکت اعضای  جنسیتی  تنوع  که  بود  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  پرداختند.  و  ها  مدیره 

ه مثبتی با هم دارند و سبب ایجاد شرایط مثبتی برای توزیع متعادل قدرت  عملکرد اجتماعی رابط

 گردد.  ها میمدیره شرکتدر هیئت 
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و مسئولیت اجتماعی شرکت    مدیره (، در پژوهشی به بررسی ترکیب هیئت 2016)  34رائو و تیلت 

با نقش تنوع  جنسیت پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تنوع جنسیتی تأثیر مثبتی بر  

 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت دارد. 

همکاران -گارکیا و  کیفیت  2019)  35بالندون  بر  جنسیتی  تنوع  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)

حسابرس زن بر کیفیت خدمات    ژوهش حاکی از آن بود کهپرداختند. نتایج پ   خدمات حسابرسی

 حسابرسی تأثیر مثبتی دارد. 

همکارانش   و  بررسی2020)  36زاهد  به  پژوهشی  در  بر  (،  جنسیتی  تنوع  پایداری    تأثیر  افشای 

بر   تأثیر مثبت و معناداری  از آن بود که تنوع جنسیتی  نتایج پژوهش حاکی  شرکت پرداختند. 

 ها دارد. داری شرکتروی موارد افشای پای

(، در پژوهشی به بررسی تأثیر روابط سیاسی سطح شرکت و جابه جایی 2021رئوف و همکاران )

مدیرعامل بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با نقش مالکیت سهام مدیرعامل پرداختند.  

مس افشای  کیفیت  و  سیاسی  روابط  بین  منفی  رابطه  که  بود  آن  از  پژوهش حاکی  ئولیت  نتایج 

روابط   تأثیر  بین  رابطه  مدیرعامل  سهامداری  وضعیت  همچنین  دارد.  وجود  شرکت  اجتماعی 

کند، ها را تعدیل می سیاسی و جابه جایی مدیرعامل بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

برای  درحالی شرکت  اجتماعی  مسئولیت  افشای  کیفیت  بر  مدیرعامل  جایی  جابه  تأثیر  که 

 شود مشهودتر است. دیرعامل از شرکت خارج میهایی که مشرکت

آداپا   و  اجتماعی    (،2021)  37یارام  و مسئولیت  تنوع جنسیتی  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در 

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شرکت   شرکت هایی که تعادل جنسیتی را بهبود  پرداختند. 

های منفی  دهند و فعالیت را انجام می  تریهای مسئولیت اجتماعی شرکت مثبتبخشید ، فعالیت می

 دهند.برانگیز را که مانع مسئولیت اجتماعی شرکت هستند، کاهش مییا بحث 

 

 های پژوهش فرضیه

 این پژوهش شامل سه فرضیه اصلی به شرح زیر است:

( اصلی  هیئت 1فرضیه  جنسیت  تنوع  به (:  مسئولیت مدیره  بر  معناداری  اجتماعی طور  پذیری 

 یر دارد. ها تأث شرکت

مدیره و  طور معناداری بر رابطه بین تنوع جنسیت هیئت (: دوگانگی مدیرعامل به 2فرضیه اصلی )

 ها تأثیر دارد.پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت 

 
34 Rao & Tilt 
35 Garcia-Blandon et al 
36 Zahid et al 
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مدیره و  طور معناداری بر رابطه بین تنوع جنسیت هیئت (: جابه جایی مدیرعامل به 3فرضیه اصلی )

 أثیر دارد.ها تپذیری اجتماعی شرکت مسئولیت 

 

 جامعه و نمونه آماری 

های پذیرفته شده در بورس اوراق  جامعه آماری این پژوهش شامل اطالعات مالی کلیه شرکت 

های عضو نمونه  باشند. براساس شرایط زیر شرکت می  1399تا   1392بهادار تهران در بازه زمانی  

 : اندقرار گرفته شده های عضو جامعه آماری مد نظر به صورت حذفی از بین شرکت 

گذاری، واسطه گری    های سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکت  های نمونه جزء بانکشرکت .1

و ساختارهای  مالی، شرکت مالی  اطالعات  افشای  زیرا  نباشند؛  لیزینگها(  و  هلدینگ  های 

 .ها متفاوت استراهبردی شرکتی در آن 

 .اشدها منتهی به پایان اسفندماه هرسال بسال مالی شرکت .2

 .تغییر سال مالی نداشته باشد 1399تا  1395های طی سال .3

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند 1394تا پایان سال مالی  .4

 .در دوره زمانی موردنظر از بورس اوراق بهادار تهران خارج نشده باشند .5

راه یاداشت  ها به هماطالعات مالی موردنیاز این پژوهش از جمله ارتباطات سیاسی شرکت .6

 .های موردنیاز در دسترس باشد منظور استخراج داده های توضیحی  به 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق    116با اعمال شرایط فوق تعداد جامعه آماری در دسترس به  

 .اندعنوان نمونه انتخاب شده بهادار تقلیل یافته و در نهایت به 

 

 هاتحلیل دادههای گردآوری و تجزیه و ابزارها، روش 

در پژوهش حاضر، جهت گردآوری مبانی نظری، ادبیات موضوع و مباحث تئوریک پژوهش از  

کتابخانه پایان منابع  مقاالت و مجالت موجود(،  )کتب،  بیننامهای  معتبر  نشریات  المللی که ها، 

استفاده شده    های علمی معتبرهای اینترنتی موجود بوده و سایر پایگاه صورت آنالین در پایگاه به 

های مالی  های مورد نیاز برای انجام این پژوهش نیز، از صورت و همچنین، جهت گردآوری داده 

گزارش هیئت و  شرکتهای  پذیرفته مدیره  داده   های  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  در  های  شده 

نرم است.موجود در سایت کدال و  بهره گرفته شده  نوین  منظور  افزار ره آورد  همین  ابتدا    به 

 های جمع آوری شده از طریق نرم افزار اکسل طبقه بندی و سپس با کمک نرم افزارهایداده 

Eviews 7  و Stata 14 تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفته است. 
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 روش پژوهش 

باشد و از نظر هدف کاربردی است. با توجه  های پس رویداری میپژوهش حاضر از نوع پژوهش 

های نیمه تجربی  های پژوهش بدون دخالت محقق گردآوری شده از نوع پژوهش داده که  به این 

همبستگی  _ شود و به جهت تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع پژوهش توصیفیقلمداد می

 باشد.می

 

 ها گیری آن متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه

 (:مسئولیت اجتماعی شرکتمتغیر وابسته )

پژ وابسته  پژوهشمتغیر  این  در  حاضر  محاسبۀ    وهش  برای  است.  شرکت  اجتماعی  مسئولیت 

شاخص ترکیب  از  شرکت  اجتماعی  گزارشKLDهای  مسئولیت  هیئت ،  و های  مدیره 

های مالی استفاده شده است. در تحقیق حاضر چهار معیار مشارکت  صورت  های همراه یادداشت 

ها جهت محاسبه  حصوالت بر حسب آن های ماجتماعی، روابط کارکنان، محیط زیست و ویژگی

شود. درصورتی که هریک از معیارها دارای نقاط قوت یا  مسئولیت اجتماعی شرکت استفاده می

ها در  ها عدد صفر برای آن ضعف باشند، به آن عدد یک تعلق می گیرد و در صورت نبود آن 

می گرفته  و همکاران،  نظر  )فروغی  اج1397شود  مسئولیت  امتیاز  زیر  (. سپس  رابطۀ  از  تماعی 

 محاسبه شده است: 

𝑪𝑺𝑹𝒕
𝒊 =

∑
𝒏𝒕
𝒊

𝒑=𝟏 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉𝒑
𝒊

𝒏𝒕
𝒊 -

∑
𝒎𝒕
𝒊

𝒒=𝟏 𝑾𝒆𝒂𝒌𝒏𝒆𝒔𝒔𝒒
𝒊

𝒎𝒕
𝒊( 1رابطه ) 

 که در آن: 

𝑪𝑺𝑹𝒕
𝒊 نمرۀ افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت :i  در زمان t؛   

 Strength تعداد نقاط قوت شرکت :i ؛ 

𝒏𝒕
𝒊:  کل مجموعه نقاط قوت شرکتi  در زمانt ؛ 

𝒎𝒕
𝒊:  تعداد نقاط ضعف شرکتi در زمان t  ؛ 

Weakness: مجموعه کل نقاط ضعف شرکت i. 

همکاران و  میشرا  پژوهش  حاجی2011)  38مطابق  )(؛  سرافراز  و  )1393ها  خدایی  و  1396(؛   )

 ( آمده است: 1( نقاط قوت و ضعف مسئولیت اجتماعی در جدول )1397فروغی و همکاران )
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 (: نقاط قوت و ضعف مسئولیت اجتماعی 1جدول )

 نقاط ضعف  نقاط قوت ابعاد مسئولیت اجتماعی

 بعد مشارکت اجتماعی 

های  کمک های خیریه و کمک 

های  نوآورانه )کمک به سازمان

غیرانتفاعی، مشارکت در 

 های عمومی(طرح

اثر منفی اقتصادی )تعطیلی کارخانه( 

 و عدم پرداخت مالیات

 بعد روابط کارکنان
به اشتراک گذاشتن سود نقدی و  

 مزایای بازنشستگی

ضعف بهداشت و ایمنی )شرکت 

متحمل جریمه یا مجازات قابل توجه  

به دلیل نقض عمده استاندارد  مدنی 

سالمت و ایمنی کارکنان شود( و 

 کاهش نیروی کار 

 بعد محیط زیست

انرژی پاک )استفاده از سوخت با  

آلودگی کمتر( و کنترل آلودگی 

 ایهوا و کاهش گاز گلخانه

های خطرناک و پرداخت تولید زباله

 جریمه به دلیل نقض مدیریت زباله

 محصول و ایمنی محصول کیفیت بعد ویژگی محصوالت

پرداخت جریمه در مورد ایمنی  

محصول و پرداخت جریمه برای 

 های تبلیغاتی فعالیت

 

پذیری اجتماعی به دست خواهد  در نهایت با جمع تمام ابعاد فوق یک نمره کلی برای مسئولیت 

 :( محاسبه شده است2آمد که از رابطه )

CSRi,t = COM i,t + PRO i,t + EMP i,t + ENV i,t                                       :)2( رابطه  

 که در آن: 

CSRt ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت :i   در زمانt ؛ 

COMt بعد مشارکت اجتماعی شرکت :i  در زمانt ؛ 

PROt بعد ویژگی محصوالت شرکت :i   در زمانt ؛ 

EMPt بعد روابط کارکنان شرکت :i  در زمانt ؛ 

ENVt بعد محیط زیست شرکت شرکت :i  در زمانt . 

ها از طریق  شایان ذکر است که با توجه به ماهیت افشاگری در ایران اطالعات الزم برای این متغیر

کیفیت،   ISO 9001های  نامهگواهی  مدیریت  زیست   ISO 14001  سیستم    محیطی، مدیریت 

OHSAS 18001 پذیری اجتماعی  های مسئولیت استاندارد ایمنی و بهداشت و همچنین شاخص

 شود، استخراج شده است.ها افشاء میکه در گزارش هیئت مدیره شرکت 
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 متغیر مستقل )تنوع جنسیت هیات مدیره(

به حضور فعال   باشد. تنوع جنسیتیمی    متغیر مستقل پژوهش حاضر تنوع جنسیتی هیات مدیره 

مدیره اشاره دارد که حاکی از نقش حیاتی زنان در مدیریت شرکت است  زنان و مردان در هیات 

مدیره وجود داشته باشد،  (. بر این اساس، اگر حداقل یک زن در هیات1398)عبدی و همکاران،  

نی برندق  گیرد و در غیر این صورت عدد صفر خواهد گرفت )ایمابه این متغیر عدد یک تعلق می

 (.2021؛ یارام و آپیدا ، 1398؛ کاظمی علوم و همکاران، 1397و همکاران، 

 گر )دوگانگی و جابه جایی مدیرعامل(متغیر تعدیل

تعدیل متغیر  از  مییکی  مدیرعامل  دوگانگی  حاضر  پژوهش  مدیرعامل  گر  دوگانگی  باشد. 

مدیره نیز باشد   یس هیاتشرکت زمانی اتفاق میافتد که مدیرعامل شرکت به طور همزمان رئ

صورت متغیر مجازی صفر و  (. متغیر دوگانگی نقش مدیرعامل به 2013،  39)گویلیت و همکاران

مدیره نیز باشد این متغیر عدد یک یک خواهد بود. بر این اساس، اگر مدیر عامل، رئیس هیات  

رجبی دماوندی و  و  2021و در غیر این صورت عدد صفر به خود خواهد گرفت )یارام و آپیدا،  

 (.1399همکاران، 

گر پژوهش جابه جایی مدیرعامل می باشد. مدیران عامل معموالً، مواضع خود  دومین متغیر تعدیل

از شایع  از جمله عملکرد ضعیف که یکی  به دالیل مختلف،  از  را  ترین دالیل برکناری است، 

ه رو شوند، احتماالً اقدام  های با عملکرد ضعیف رو ب دهند. در واقع زمانی که شرکتدست می

صورت  (. متغیر جابه جایی مدیرعامل به 2013کنند )ژانگ، به جابه جایی مدیرعامل را تجربه می

متغیر مجازی صفر و یک خواهد بود. بر این اساس، اگر مدیر عامل، در طول سال مالی به دالیل  

عدد یک و در غیر این صورت    مختلف اعم از اخراج، استعفا یا بازنشستگی تغییر کند این متغیر

 (.1396؛ مالامینی و عبدی، 2017عدد صفر به خود خواهد گرفت )کوپر، 

 متغیرهای کنترلی

مالی بدهی LEV) اهرم  دفتری مجموع  ارزش  نسبت  از  مالی  اهرم  برای محاسبه  ارزش  (:  به  ها 

 شود.استفاده می  tدر پایان دوره زمانی   iها شرکت دفتری مجموع دارایی

(: برای محاسبه متغیر اندازه شرکت از معیارهایی نظیر لگاریتم طبیعی فروش Sizeزه شرکت )اندا

 شود.استفاده می  tدر پایان دوره زمانی  iشرکت 

ها از سود قبل از مالیات و هزینه بهره بازده دارایی  (: برای محاسبه متغیرROAها )بازده دارایی

د میانگین مجموع  به  عملیاتی(  زمانی    iها شرکت  ارایی)سود خالص  دوره  پایان  استفاده   tدر 

 شود.می
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اندازه هیئت Board sizeمدیره )اندازه هیئت  مدیره از تعداد کل اعضای  (: برای محاسبه متغیر 

 شود.مدیره که از مدیران اجرایی و غیر اجرایی تشکیل شده اند، استفاده میهیئت 

 

 مدل پژوهش 

 فرضیه اول: 
CSR i,t= β0 + β1 BRDGENi,t + β2 LEV  i,t + β3 Size i,t   + β4 ROA i,t    + β5 

BRDSZ i,t  +  ε i,t 

 فرضیه دوم:

CSR i,t= β0 + β1 BRDGENi,t + β2  CEO duality i,t  + β3   BRDGENi,t× CEO 

duality i,t + β4   LEV i,t     

 فرضیه سوم: 
CSR i,t= β0 + β1 BRDGENi,t + β2  CEO tur i,t  + β3   BRDGENi,t× CEO tur i,t 

+ β4  LEV i,t     

              + β5 Size i,t + β6 ROA i,t   + β7 BRDSZ i,t  +  ε i,t 

 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

توصیفی    های( شاخص2های پژوهش پرداخته شود، در جدول )که به آزمون فرضیه قبل از این 

 گیرد: متغیرهای پژوهش به صورت خالصه مورد بررسی قرار می

 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 2جدول )

 میانه  میانگین  نماد  نام متغیرها
انحراف 

 معیار
 حداقل  حداکثر 

 مسئولیت 

 اجتماعی شرکت 
CSR 329/0 285/0 150/0 928/0 0000/0 

تنوع جنسیت  

 مدیرعامل
BRDGEN 027/0 000/0 163/0 000/1 000/0 

دوگانگی  

 مدیرعامل
CEO 

duality 
137/0 000/0 345/0 000/1 000/0 

جابه جایی  

 مدیرعامل
CEO tur 237/0 000/0 426/0 000/1 000/0 

 LEV 551/0 546/0 222/0 776/1 013/0 اهرم مالی 

 Size 045/15 783/14 545/1 768/20 675/11 اندازه شرکت 

 - ROA 149/0 126/0 163/0 830/0 404/0 داراییبازده 

اندازه  

 مدیرههیئت
BRDSZ 037/5 000/5 273/0 000/7 000/5 
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 برآورد مدل و آزمون فرضیه

رگرسیون   آزمون فرضیه پژوهش از مدل باشد، برای  پژوهش حاضر شامل سه فرضیه اصلی می

برای تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نیاز است مفروضاتی    شود.خطی چندمتغیره استفاده می

شامل همسانی واریانس، خود همبستگی و آزمون  توان به  ها مینیز اعمال شود، که از جمله آن 

ها اشاره کرد. برای اطمینان از  مانده واتسون و نرمال بودن توزیع باقی_ آزمون دوربینهم خطی،  

گادفری استفاده می شود؛ همان گونه که مشاهده می  -پاگان- شهمسانی واریانس از آزمون برو

باشد که نشان  درصد می  5تر از  های فرعی فرضیه اول بیش مدل   برای    Fشود مقدار احتمال آماره  

دهد فرض همسانی واریانس جمالت خطا برای این مدل برقرار است. اما مقدار احتمال آماره می

F   باشد، بر همین اساس فرض صفر  درصد می  5تر از  کوچک  های فرعی فرضیه دوم  برای مدل

باشد و برای پیشگیری از دستیابی به نتایج  این آزمون مبنی بر همسانی واریانس قابل پذیرش نمی

( استفاده شده است. آزمون نرمال  40GLSیافته )کاذب رگرسیون از روش حداقل مربعات تعمیم

که توزیع  های تحلیل رگرسیون است؛ اما در صورتیضه های مدل از مفرومانده بودن توزیع باقی

که بدون چولگی شدید و تک نمایی باشد، توزیع نرمال بودن قابل توجیه است. با توجه به این 

باشد )تعداد مشاهدات پژوهش حاضر  عدد می   30تعداد مشاهدات آماری پژوهش حاضر بیش از  

بنابراین فرض میشرکت می-سال  580 داباشد(؛  است  ده شود  بوده  نزدیک  نرمال  توزیع  به  ها 

 شود.( نتایج آزمون لیمر و مفروضات مدل نمایش داده می3(.  در جدول )1394)افالطونی، 

 ( : آزمون مفروضات مدل3) جدول

فرضیه  

 ها

آزمون  

 چاو 

الگوی  

 انتخابی

آزمون  

 هاسمن 

الگوی  

 انتخابی

آزمون  

 همسانی 

 واریانس

نتیجه  

آزمون  

 همسانی 

دوربین  

 واتسون 

 0456/0 تابلویی 0000/0 اول
اثرات 

 ثابت
0000/0 

عدم  

 همسانی 
23/2 

 0132/0 تابلویی 0000/0 دوم
اثرات 

 ثابت
0000/0 

عدم  

 همسانی 
89/1 

 0414/0 تابلویی 0000/0 سوم 
اثرات 

 ثابت
0000/0 

عدم  

 همسانی 
87/1 

 

 

 

 
40 Generalized Least Square 
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 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

طور معناداری بر  مدیره به فرضیه اول پژوهش حاضر حاکی از آن است که » تنوع جنسیت هیئت

تأثیر دارد«.  پذیری اجتماعی شرکت مسئولیت  به اطالعات مندرج در جدول، مقدار  ها  با توجه 

دار بوده و بین  باشد، بنابراین، مدل معنامی  05/0برابر با صفر و کمتر از    Fسطح احتمال آزمون  

تغیر مستقل و وابسته رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده رگرسیون  م

تقریباً    899/0برابر   که  است  آن  بیانگر  موضوع  این  وابسته    89است.  متغیر  تغییرات  درصد 

شرکت)مسئولیت  اجتماعی  جنسیت  پذیری  )تنوع  توضیحی  متغیرهای  تغییرات  اساس  بر  ها( 

شود. همچنین  مدیره( بیان میمالی، اندازه شرکت، بازده دارایی و اندازه هیئت مدیره، اهرم هیئت 

توان نتیجه  است، لذا می 2/ 5و  5/1است که بین  31/2آماره دوربین واتسون در این مدل برابر با 

 گرفت اجزای خطا در مدل همبستگی معناداری با هم نداشته و رفتاری مستقل از هم دارند. 

 ج آزمون فرضیه اصلی اولنتای(: 4جدول )

 سطح معناداری  tآماره  خطای استاندارد  ضریب متغیرها

 0β 260/0 0178/0 712/1 0076/0مقدار ثابت 

تنوع جنسیت  

 1βمدیره هیئت
003/0 - 0009/0 257/4 - 0000/0 

 2β  008/0 0107/0 817/0 4140/0اهرم مالی 

 3β 005/0 0038/0 528/1 1271/0اندازه شرکت 

 4β  0009/0 - 014/0 065/0 - 9476/0بازده دارایی 

اندازه  

 5βمدیرههیئت
008/0 0059/0 410/1 1591/0 

 F                                      0000/0احتمال آماره  F                           07/683آماره 

 898/0      ضریب تعیین تعدیل شده                  899/0ضریب تعیین               

 31/2آماره دوربین واتسون                                                                                 

 

آماره   احتمال  مقدار  فوق،  در جدول  ارائه شده  نتایج  تنوع جنسیت    tبراساس  متغیر  به  مربوط 

منفی و معنادار    003/0بوده و ضریب آن برابر    05/0تر از  و کوچک  0000/0مدیره برابر  هیئت 

می می بنابراین  هیئت باشد.  جنسیت  تنوع  بین  گفت  مسئولیت توان  با  اجتماعی مدیره  پذیری 

لذا فرضیه    هایشرکت دارد.  معناداری وجود  تأثیر  تهران  بهادار  اوراق  بورس  پذیرفته شده در 

 . شوددرصد تأیید می 95اصلی اول با اطمینان 
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طور معناداری  دوگانگی مدیرعامل به  فرضیه اصلی دوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که » 

«. خالصه  ها تأثیر داردشرکتپذیری اجتماعی مدیره و مسئولیت بر رابطه بین تنوع جنسیت هیئت 

برابر    Fمقدار سطح احتمال آزمون  ( ارائه شده است.5نتایج تحلیل رگرسیونی حاصل در جدول )

دار بوده و بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه  باشد، بنابراین، مدل معنامی  05/0با صفر و کمتر از  

است. این موضوع    848/0رگرسیون برابر  خطی وجود دارد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  

ها(  پذیری اجتماعی شرکتدرصد تغییرات متغیر وابسته )مسئولیت  84بیانگر آن است که حدود 

شود. همچنین آماره دوربین واتسون در این مدل  بر اساس تغییرات متغیرهای توضیحی بیان می

با   بین    97/1برابر  که  می  5/2و    5/1است  لذا  نتیاست،  مدل  توان  در  خطا  اجزای  گرفت  جه 

 همبستگی معناداری با هم نداشته و رفتاری مستقل از هم دارند. 

 نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم  خالصه (: 5جدول )

 سطح معناداری  tآماره  خطای استاندارد  ضریب متغیرها

 0β  317/0 007/0 48/44 0000/0ضریب ثابت 

تنوع جنسیت  

 1βمدیره هیئت
002/0 000/0 09/3 0026/0 

 2β 000/0 000/0 40/2 0169/0دوگانگی مدیرعامل 

ضرب  تنوع  حاصل

مدیره در  جنسیت هیئت 

 3βدوگانگی مدیرعامل 

003/0 - 001/0 06/3 - 0024/0 

 4β 000/0 000/0 26/2 0241/0اهرم مالی 

 5β 000/0 000/0 65/1 0991/0اندازه شرکت 

 6β 001/0 001/0 38/2 0178/0بازده دارایی 

 7β 002/0 001/0 57/1 1154/0مدیره اندازه هیئت 

 F                                0000/0احتمال آماره  F                    1/12068آماره 

 848/0                ضریب تعیین تعدیل شده    852/0            ضریب تعیین      

 97/1                                                                              آماره دوربین واتسون        

 

نتایج ارائه شده در جدول فوق تنوع جنسیت  سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر    براساس 

 ( 002/0درصد )  5ضریب برآورد شده در سطح خطای  ( و  0026/0درصد )  5از    مدیره کمترهیئت 

پذیری اجتماعی مدیره با مسئولیت توان نتیجه گرفت که تنوع جنسیت هیئت رو، مین است. از ای

سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر  از طرفی دیگر،    ها رابطه مثبت و معناداری دارد.شرکت
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مدیرعامل   )  5از  کمتر  دوگانگی  این 0366/0درصد  از  است.  می(  که  رو،  گرفت  نتیجه  توان 

ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. از سوی  پذیری اجتماعی شرکتبر مسئولیت دوگانگی مدیرعامل  

حاصل شده  برآورد  ضریب  هیئت دیگر،  جنسیت  تنوع  مدیرعامل ضرب  دوگانگی  در  مدیره 

( 0024/0درصد )  5( و دارای سطح معناداری کمتر از  -003/0گر معنادار )عنوان متغیر تعدیلبه 

نشان  تعدیل رابطهدهد، دوگانگی  می  است که  با تنوع جنسیت هیئت   مدیرعامل موجب  مدیره 

درصد    95شود. بنابراین، فرضیه اصلی چهارم با اطمینان  ها میپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت 

 شود.تأیید می 

طور معناداری  جا به جایی مدیرعامل به فرضیه اصلی سوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که » 

«. خالصه  ها تأثیر داردپذیری اجتماعی شرکتمدیره و مسئولیت یئت بر رابطه بین تنوع جنسیت ه

 ( ارائه شده است. 6نتایج تحلیل رگرسیونی حاصل در جدول )

 نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم  خالصه (: 6جدول )

 ضریب متغیرها
خطای 

 استاندارد 
 tآماره 

سطح  

 معناداری 

 0β  285/0 027/0 42/10 0000/0ضریب ثابت 

مدیره تنوع جنسیت هیئت 
1β 

002/0 007/0 328/0 7428/0 

 2β 001/0 - 003/0 476/0 - 6342/0جا به جایی مدیرعامل 

ضرب  تنوع  حاصل

مدیره در  جنسیت هیئت 

 3βدوگانگی مدیرعامل 

028/0 - 010/0 745/2 - 0064/0 

 4β 000/0 - 010/0 066/0 - 9468/0اهرم مالی 

 5β 003/0 005/0 639/0 5230/0اندازه شرکت 

 6β 013/0 021/0 647/0 5179/0بازده دارایی 

 7β 008/0 004/0 614/1 1073/0مدیره اندازه هیئت 

 F                             0000/0احتمال آماره  F                          52/64آماره 

 793/0      ضریب تعیین تعدیل شده             797/0            ضریب تعیین            

 39/2آماره دوربین واتسون                                                                                   

 

آزمون   احتمال  مقدار سطح  فوق  به جدول  توجه  از    Fبا  کمتر  و  با صفر  باشد،  می  05/0برابر 

بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. همچنین  دابنابراین، مدل معنا ر بوده و 

  79است. این موضوع بیانگر آن است که حدود    793/0ضریب تعیین تعدیل شده رگرسیون برابر  
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ها( بر اساس تغییرات متغیرهای  پذیری اجتماعی شرکتدرصد تغییرات متغیر وابسته )مسئولیت 

  5/1است که بین    39/2آماره دوربین واتسون در این مدل برابر با  شود. همچنین  توضیحی بیان می

توان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل همبستگی معناداری با هم نداشته و  است، لذا می   5/2و  

سطح معناداری محاسبه شده   رفتاری مستقل از هم دارند. براساس نتایج ارائه شده در جدول فوق

توان نتیجه  رو، می( است. از این 7428/0درصد )  5از    دیره بیشترمتنوع جنسیت هیئت برای متغیر  

  ها رابطه معناداری ندارد.پذیری اجتماعی شرکتمدیره با مسئولیت گرفت که تنوع جنسیت هیئت 

درصد    5از  جا به جایی مدیرعامل بیشتر  سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر  از طرفی دیگر،  

پذیری  توان نتیجه گرفت که جا به جایی مدیرعامل بر مسئولیت یرو، م( است. از این 6342/0)

ضرب تنوع  ها تأثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر، ضریب برآورد شده حاصل اجتماعی شرکت

( و دارای  -028/0گر معنادار )عنوان متغیر تعدیلمدیره در جا به جایی مدیرعامل بهجنسیت هیئت 

( است. اما با توجه به اینکه در این مدل جا به جایی 0/ 0064) درصد    5سطح معناداری کمتر از  

هیئت  جنسیت  تنوع  و  مسئولیت مدیرعامل  با  تنهایی  به  شرکتمدیره  اجتماعی  رابطه  پذیری  ها 

معناداری ندارد، جا به جایی مدیرعامل به عنوان تعدیل گر نمی تواند این رابطه را تعدیل کند.  

 شود.درصد رد می 95اطمینان بنابراین، فرضیه اصلی پنجم با 

 

 گیری  بحث و نتیجه

  ی ریپذت یو مسئول  ره یمدئتیه  تیتنوع جنس  نیرابطه ببررسی  همانطورکه بیان شد هدف پژوهش  

  یهاشرکت  رعاملیمد  ییجاو جابه  یدوگانگ  گرل یها با در نظر گرفتن نقش تعدشرکت  یاجتماع

بهادار  رفتهیپذ اوراق  بورس  سازمان  می  شده  نشان  پژوهش  اول  فرضیه  نتایج  تنوع  است.  دهد 

هیئت  بر مسئولیت جنسیت  نتایج    مدیره  دارد.  معنادار  و  تأثیر معکوس  اجتماعی شرکت  پذیری 

پذیری    مسئولیت  دهد شرکت هایی که تعادل جنسیتی را بهبود بخشیده اند، فعالیت هاینشان می

دهند.  مشارکت در فعالیت های اجتماعی هستند، کاهش می نگیز را که مانع اجتماعی بحث برا

هیئت مدیره ها نقش مهمی را در اطمینان از این مسئله  همان طور که در مبانی نظری مطرح شد، 

در   مشارکت  طریق  از  را  اقتصادی  آفرینی  ارزش  اهداف  باید  ها  شرکت  که  دارند  عهده  بر 

ا توجه به انتظارات نقش اجتماعی، زنان در جایگاه های رهبری  بمسئولیت اجتماعی اجرا کنند.  

با یک شرایط متناقض مواجه می گردند. اما تصور می شود زنانی که به عنوان مدیر در هیئت  

مدیره فعالیت می کنند ممکن است ویژگی های سختی و پرخاشگری را نشان دهند، که غالباً  

پذیری   رقابت  فاقد  آنها  که  شود  می  پذیری  تصور  مسئولیت  های  فعالیت  در  کمتر  و  هستند 

مدیره نسبت به مدیران مرد تحت فشار  ، چراکه مدیران زن در هیئت اجتماعی مشارکت می کنند
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به  انجام نمیبیشتری قرار دارند و وظایف نظارتی خود را  )فاما و جنسن خوبی  ؛ 1983،  41دهند 

یارام و آداپا  ول پژوهش حاضر با پژوهش  به همین خاطر نتایج فرضیه ا(.  1399فروغی و خدامی،  

(، گالبریت  2015های وفایی و همکاران )در حالی که با نتایج پژوهش   ( و مطابقت دارد.2021)

ها ( مغایرت دارد، زیرا آن1398( و مام صالحی و اسکندرلی )2017(، ندیم و همکارانش )2016)

ارزش شرکت را افزایش داده و منجر به  نشان دادند که تنوع جنسیتی مطابق با تئوری نمایندگی  

ها می شود. از سوی دیگر، پذیری اجتماعی شرکتافزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مسئولیت 

بیانگر آن است   بین  که دوگانگی مدیرعامل موجب افزایش شدت رابطه فرضیه اصلی سوم  ی 

هیئت  جنسیت  مسئولیتتنوع  و  میمدیره  اجتماعی  نتایج  پذیری  میشود.  دوگانگی    دهدنشان 

تصمیممدیرعامل می کاهش  کاهش  تواند سبب  باعث  درنتیجه  و  شود  شرایط  کنترل  و  گیری 

فعالیت سرمایه در  مسئولیت گذاری  می های  اجتماعی  )ناسیتیپذیری  و  2019،  42شود  شهباز  ؛ 

و همکاران  2020،  43همکاران پژوهش شهباز  با  پژوهش حاضر  نتایج فرضیه چهارم   .)(2020  )

دارد. نهایت،    مطابقت  است  در  آن  بیانگر  اصلی سوم  فرضیه  مدیرعامل  نتایج  به جایی  جا  که 

رابطه  شدت  افزایش  هیئت موجب  جنسیت  تنوع  بین  مسئولیت ی  و  اجتماعی مدیره  پذیری 

نتایج نشان مینمی مسئله جابه جایی مدیرعامل به شرکت این اجازه رو نمی دهد تا    دهد شود. 

های متفاوتی داشته باشند و مسئولیت  ها، تجربیات و تخصص ی در هیئت مدیره مهارتتنوع جنسیت

به محض بدتر    در مبانی نظری مطرح شد،  پذیری اجتماعی را تحت تأثیر خودش قرار دهد. اما در 

شدن وضعیت عملکرد مالی، اعضای هیئت مدیره باید قبل از فراخوان خارجی برای تغییر به هر  

سخ دهند. این امر به هیئت مدیره زمان کافی برای برجسته کردن نگرانی و اتخاذ  هشدار اولیه پا

از مدیر   به شرکت ها و حمایت و دفاع  نتایج مربوط  به  اقدامات اصالحاتی همچون رسیدگی 

از بدتر شدن وضعیت می دهد )گالبریث با آنها یا حذف او قبل  برخورد    (.2018،  44عامل در 

امکان وجود این  اگر فعالیت های  دارد شرکت  بنابراین  هایی که عملکرد ضعیفی دارند، حتی 

پذیری اجتماعی ضعیف  هایی با سوابق مسئولیتپذیری اجتماعی قوی در مقابل شرکت مسئولیت 

 (. 2017، 45داشته باشند، احتماالً مدیر عامل خود را جایگزین خواهند کرد )کوپر 

ت. با توجه به محدود بودن جامعه آماری به  ها وجود داشته اسدر این پژوهش برخی محدودیت 

ها منتهی به پایان  که سال مالی آنهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و این شرکت

 ها باید با احتیاط انجام شود.اسفند ماه است، تعمیم نتایج به سایر شرکت
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Abstract 

The aim of the current research is to investigate the relationship between the gender 

diversity of the board of directors and the social responsibility of companies with 

the moderating role of the CEO Duality and turnover of companies listed on the 

Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 116 companies listed in the 

Tehran Stock Exchange, which were selected by systematic elimination, were 

studied during the period of 2017 to 2021. Content analysis method (checklist) was 

used to measure social responsibility. Also, multivariate regression models with 

combined data were used to test the hypotheses. The results of the test showed that 

the gender diversity of the board of directors, the duality of the CEO and the 

transfer of the CEO have an effect on the social responsibility of companies. On 

the other hand, the results showed that the duality of the CEO increases the 

intensity of the relationship between the gender diversity of the board of directors 

and social responsibility; But the change of the CEO does not have a significant 

effect on the relationship between gender diversity of the board of directors and 

social responsibility. 

Keywords: Gender Diversity; CEO Duality; Corporate Social 

Responsibility; Board of Directors; turnover 
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