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Abstract
The issue of womens’ economic presence and the role-playing of this group in the field of issues
has been one of the topics of discussion in society.The main purpose of this study is to investigate
the role of women in the board of directors of member companies of the Tehran Stock Exchange
and its effect on the relationship between social responsibility and earnings management in these
companies.In this study, information about 131 companies listed on the Tehran Stock Exchange
during the years 2010 to 2019 has been collected. Social responsibility is measured by examining
the dimensions of social participation, employee relationships, environmental performance, and
product characteristics. The results of hypothesis testing show that there is a negative and
significant relationship between social responsibility and earnings management. But there is no
significant relationship between the presence of women in the board of directors and earnings
management. Also, the presence of women in the board of directors does not have a significant
effect on the relationship between social responsibility and earnings management. The overall
results of the study indicate that although corporate social responsibility has reduced earnings
management but in companies where the presence of women on the board is more prominent,
there is no less earnings management. On the other hand, given that there are few women on the
board of directors of companies their presence has not been able to have a significant effect on
the relationship between social responsibility and earnings management.
Keywords: Female directors, Corporate social responsibility, Accrual-based earnings
management.
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علی تقوی مقدم
استادیار حسابداري ،گروه حسابداري ،واحد بجنورد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بجنورد ،ایران.
چکیده:
موضوع حضور زنان و نقشآفریني این قشر در عرصهي مسائل اقتصادي یکي از نقاط مورد بحث در جامعه
بوده است .هدف اصلي این پژوهش ،بررسي نقش حضور زنان در هیئتمدیره شرکتهاي عضو بورس اوراق
بهادار تهران و تأثیر آن بر رابطه بین مسئولیتپذیري اجتماعي و مدیریت سود در این شرکتها ميباشد .در
این پژوهش اطالعات مربوط به  131شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهاي
 1389تا  1398گردآوريشده است .مسئولیت اجتماعي با بررسي ابعاد مشارکت اجتماعي ،روابط کارکنان،
عملکرد محیطزیستي و ویژگي محصوالت اندازهگیري شده است .نتایج آزمون فرضیهها نشان ميدهند بین
مسئولیت اجتماعي و مدیریت سود رابطه منفي و معناداري وجود دارد اما بین حضور زنان در هیئتمدیره با
مدیریت سود رابطه معناداري وجود ندارد و همچنین حضور زنان در هیئتمدیره بر رابطه مسئولیت اجتماعي
و مدیریت سود اثر معناداري ندارد .نتایج کلي حاصل از تحقیق بیانگر آن است که هرچند مسئولیت اجتماعي
در شرکتها باعث کاهش مدیریت سود شده است اما در شرکتهایي که حضور زنان در هیئتمدیره
پررنگتر است مدیریت سود کمتري وجود ندارد .از طرفي با توجه به اینکه زنان کمي در هیئتمدیره
شرکتها هستند ،حضور آنها نتوانسته است بر رابطه مسئولیت اجتماعي و مدیریت سود اثر معناداري داشته
باشد.
واژگان کلیدی :حضور زنان در هیئتمدیره ،مسئولیتپذیري اجتماعي ،مدیریت سود.
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 .1مقدمه
حضور زنان در هیئتمدیره از دو منظر اجتماعي و اقتصادي قابلبحث است ،ازنظر اجتماعي زنان
حق فرصت برابر همانند مردان در پستهاي مدیریتي دارند و ازنظر اقتصادي سازمان بهدوراز جنسیت
1

افراد باید به دنبال گزینش افراد اصلح براي پستهاي مدیریتي خود باشد (وندر والت و اینگلي،

 .)2003تبعیض جنسیتي باعث خواهد شد که سازمان از منابع انساني به نحو احسن استفاده ننماید
(سینگ و همکاران .)2001 2،مطالعات نشان ميدهد که زنان از مهارتهاي ارزشمندي برخوردار
هستند که منجر به بهبود عملکرد شرکت شده و اثر مثبت بر ارزش شرکت خواهد داشت (کمپبل و
مینگیوز -ورا .)2007 3،آرفکن و همکاران ) 2004(4دریافتند نظریات و ایدههاي مدیران زن یک منبع
حیاتي براي سازمان محسوب ميشود و عضویت آنها در هیئتمدیرهميتواند به افزایش تصمیمات
راهبردي شرکت منجر شود .حضور مدیر زن در رأس سازمان بهعنوانمدیرعامل و یا بهعنوان عضوي
از هیئتمدیرهميتواندباعث ارتقا کیفیت گزارشهاي مالي ،افزایش کارایي و افزایش بازدهي
شرکتهاشود (بیاباني و گرکز.)1393 ،
برخي پژوهشگران دریافتند حضور مدیران زن در هیئتمدیره باعث کاهش مدیریت سود
در شرکت ميشود .بصیري و صادقي ( )1396در پژوهش خود نشان دادند حضور زنان با تخصص
مالي در موقعیتهاي ارشد شغلي سازمان مانند مدیرعامل و مدیر مالي ميتواند باعث کاهش مدیریت
سود در سازمان شود .در پژوهشهاي مختلفي مانند سیال و همکاران ( ،)2019آرون و همکاران
( ،)2015و چن و همکاران ( ،)2016نشان داده شد در شرکتهایي که زنان در هیئتمدیره حضور
دارند مدیریت سود کمتري وجود دارد .تئوريها و شواهد بسیاري وجود دارد که نشان ميدهد
مدیران براي بهبود عملکردشان اقدام به مدیریت سود مينمایند (رودریگوئز پرز و ون همن.)2010 5،
1
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- Singh et al.
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لندسام ( )2006در تعریف مدیریت سود بیان ميکند مدیریت سود فرایند برداشتن گامهاي آگاهانه
در چارچوب اصول پذیرفتهشدهي حسابداري براي نزدیک کردن سود گزارششده به سطح موردنظر
است .تحقیقات زیادي در خصوص مدیریت سود باانگیزه مختلف انجامشده است؛ اما آنچه اهمیت
دارد این است که مدیران در راستاي تأمین منافع شخصي و نادیده گرفتن منافع سایر ذینفعان اقدام
به مدیریت سود ميکنند ،لذا مالکان براي محدود کردن فعالیتهاي مدیریت سود ،اقدامات نظارتي
مانند حسابرسي صورتهاي مالي را اعمال مينمایند ،هرچند برخي محققین دیدگاه جدیدي را مبتني
بر مسئولیتهاي اجتماعي معرفي کردهاند (هامل و اي سینگ.)2015،
هامل و اي سینگ ( )2015و جوردن و همکاران ( )2018در پژوهشهاي خود نشان دادند
بین مسئولیتهاي اجتماعي و مدیریت سود رابطه منفي وجود دارد .از طرفي ،برخي پژوهشگران
دریافتند حضور مدیران زن در هیئتمدیره بر مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتها اثر مثبت ميگذارند
(ستو پامیز 2015 ،؛ هاین و همکاران .)2016 ،همچنین مارکوئیتز و لي ( )2011معتقدند زماني که
زنان بیشتري در هیئتمدیره حضورداشته باشند ،شرکت به توسعه مسئولیتپذیري اجتماعي گرایش
ميیابد.نتایج پژوهش مگلیو و همکاران ) 2020(1حاکي از آن است که بین مسئولیت اجتماعي و
مدیریت سود رابطه منفي وجود دارد؛ و در شرکتهایي که زنان بیشتري در هیئتمدیره حضور دارند،
این رابطه قويترميشود.
با توجه به مطالب فوق و پژوهشهاي انجامشده در خصوص ارتباط نقش حضور زنان در
هیئتمدیره و مدیریت سود و همچنین مسئولیتهاي اجتماعي در این پژوهش به دنبال پاسخ به این
سؤال است که آیا حضور زنان در هیئتمدیره شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،
ميتواند باعث کاهش مدیریت سود شود و آیاحضور زنان در هیئتمدیره تأثیري بر رابطه
مسئولیتهاي اجتماعي و مدیریت سود در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
دارد یا خیر؟.

1

- Maglioet al.
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با توجه به اهمیت حضور زنان در جامعه و حق فرصت برابر همانند مردان در پستهاي مدیریتي
و همچنین ،گزینش افراد شایسته از طرف سازمان ها ،به دورازجنسیت افراد ،پژوهش در خصوص
حضور زنان در هیئتمدیره از این جهت داراي اهمیت است که به مدیران ،سرمایهگذاران
وسایرتصمیمگیرندگان نشان ميدهد نقشآفریني زنان در هیئتمدیره که ميتواند درنظارت وکنترل
مدیریت ،کاهش هزینههاي نمایندگي و ارزش شرکت اثر داشته باشد ،بر رابطه بین مسئولیت اجتماعي
و مدیریت سود چه اثري دارد.
در ادامه ،ساختار این مقاله به این شکل اسـت کـه ابتـدا بـاارائـﺔ مباني نظري و پیشینﺔ
پژوهش ،فرضیههاي پژوهش تبیین و در ادامه نحوه اندازهگیري متغیرها ارائه ميشود .سپﺲ ،الگوي
پژوهش توضیح داده ميشود و نتایج و یافتههايحاصـل از اجراي آن بیان ميشود .در خاتمه نیز ،به
ارائﺔ پیشنهادهاي پژوهش پرداخته ميشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 .2.1نقش زنان در هیئتمدیره
تئوريهاي مرتبط با حضور زنان در هیئتمدیره شرکتها به بررسي متداولترین نظریههاي
مورداستفاده براي حمایت از این دیدگاه که تنوع جنسیتي در هیئتمدیره داراي مزایاي اقتصادي براي
کسب وکار ميباشد ،پرداخته است .این تئوريها شامل تئوري نمایندگي  -2تئوري نظریه وابستگي
به منابع -3تئوري سرمایه انساني.
 .2.1.1نقش زنان در هیئتمدیره از منظر تئوری نمایندگی
نظریه نمایندگي ،جدایي مدیریت و مالکیت است (بِرل و مینز .)1932 1،در این نظریه سهامداران و
مدیران قرارداد مشخصي را امضا مي کنند که چگونه مدیران باید از منابع مالي سهامداران استفاده
نمایند و چگونه بازده بین آنها تقسیم شود (جنسن و مک کلینگ .)1976 2،نظارت مؤثر هیئتمدیره

1

-Bearle & Means
- Jensen & Meckling
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مي تواند تخصیص نامناسب منابع مالي را کاهش دهد و درنتیجه ارزش سهام شرکت را بهبود بخشد.
پژوهشها نشان ميدهند حضور زنان در هیئتمدیره بر نظارت هیئتمدیره اثري مثبت دارند و
درنتیجه نمایندگي زنان در هیئتمدیره منجر به افزایش ارزش شرکت مي شود (گیالن.)2006 1،
آدامز و فریرا ،)1990(2نشان ميدهند که هیئت مدیره با مدیران زن تالش بیشتري را براي نظارت بر
عملکرد اختصاص ميدهند .کارتر و همکاران ،)2003(3نشان ميدهند که با تنوع جنسیتي ،استقالل
هیئتمدیره که منجر به بهبود نظارت ميشود ،افزایش ميیابد.
 .2.1.2نقش زنان در هیئتمدیره از منظر تئوری وابستگی به منابع
نظریه وابستگي به منابع نشان ميدهد که هیئتمدیره عملکرد مهمي در تسهیل دسترسي به منابع که
براي موفقیت شرکت حیاتي است ،دارد(ففر و ساالنچیک .)19784،هیلمن و همکاران)2003( 5
استدالل ميکنند شرکت با اعضاي هیئتمدیره متنوعتر دسترسي بیشتري به منابع دارد که به کاهش
وابستگي خارجي ،کاهش عدم اطمینان و بهبود اعتبار کمک ميکند و منجر به افزایش ارزش شرکت
ميشوند .همچنین آنها دریافتند مدیران زن در شرکتهاي آمریکایي مهارتهاي گوناگوني را به
هیئتمدیره ميآوردند و بهخصوص مدیران زن آفریقایي -آمریکایي نسبت به مردان سفیدپوست،
رتبههاي پیشرفت بیشتر و توانایي پیوستن به چندین هیئتمدیره را دارند .بعالوه در این پژوهش
نشان داده شد ،حضور مدیران زن ،مشروعیت خارجي شرکت را افزایش ميدهد ،زیرا بدین معني
است که شرکت برابري جنسیتي و اهمیت حضور زنان در بازار محصول را که در ارزش شرکت
منعکﺲ ميشود ،در نظر گرفته است .بیلیمُریا )2000(6استدالل ميکند که داشتن یک هیئتمدیره با
جنسیت متنوع نشانههایي از موفقیت مدیران زن بر ارزش شرکت است.

1

- Gillan
- Adams & Ferreira
3
- Carter et al.
4
- Pfeffer & Salancik
5
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 .2.1.3نقش زنان در هیئتمدیره از منظر تئوری سرمایه انسانی
سرمایه انساني عبارت است از سرمایه گذاري بر روي منابع انساني جهت افزایش بازدهي آنها که
این سرمایهگذاري باهدف بهرهبرداري در آینده انجام خواهد شد (لسلي و ودرلي .)2003 1،در
پژوهش پترسون و همکاران ( )2007نشان داده شد زنان و مردان به یک اندازه براي عملکرد
هیئتمدیره واجد شرایط هستند و زنان یک منبع با ارزش در هیئتمدیره هستند.
 .2.2مسئولیتهای اجتماعی و مدیریت سود
سود حسابداري یکي از پرکاربردترین اقالم صورتهاي مالي است که مورد توجه سهامداران،
سرمایه گذاران ،مشتریان ،کارکنان و جامعه است ،بر اساس دیدگاه هیلي و والن ( )1999مدیران
ميتوانند با استفاده از انعطاف پذیري استانداردهاي حسابداري ،سود را بیشتر یا کمتر از واقع گزارش
نمایند و عملکرد واحد اقتصادي را در جهت گمراه کردن ذینفعان تغییر دهند و یا در جهت
سوءاستفاده در قراردادهاي مبتني بر ارقام صورتهاي مالي ،اقدام نمایند .واتﺲ و زیمرمن ()1978
به کارگیري اختیارات در ارقام حسابداري را مدیریت سود تعریف نمودند .مدیریت سود به روشهاي
گوناگوني از قبیل حساب شویي ،کاهش سود ،افزایش سود و هموارسازي سود صورت ميپذیرد.
هرچند در برخي از پژوهشها این بحث مطرح ميشود که مدیریت سود ميتواند مفید باشد چون
محتواي اطالعاتي سود را افزایش ميدهد (اریا و همکاران ،)2003 ،اما مطالعات بسیاري مدیریت
سود را فرصتطلبانه دانستهاند (دیچو و اسلوان .)1991 ،سانجایا و ساراکیه ( )2012مدیریت سود
از طریق اقالم تعهدي و فعالیتهاي واقعي را از مهمترین روشهاي مدیریت سود ميدانند .چو و
چان ( )2016ولي یو و همکاران ( )2017ادعا نمودند مدیران براي مدیریت سود بیشتراز اقالم تعهدي
اختیاري استفاده ميکنند.
تحقیقات زیادي در خصوص مدیریت سود باانگیزه مختلف انجامشده است؛ اما آنچه
اهمیت دارد این است که مدیران در راستاي تأمین منافع شخصي و نادیده گرفتن منافع سایر ذینفعان
اقدام به مدیریت سود ميکنند ،لذا مالکان براي محدود کردن فعالیتهاي مدیریت سود ،اقدامات
1

- Leslie & Weatherly
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نظارتي مانند حسابرسي صورتهاي مالي را اعمال مينمایند ،هرچند برخي محققین دیدگاه جدیدي
را مبتني بر مسئولیتهاي اجتماعي معرفي کردهاند (هامل و اي سینگ.)2015،
مسئولیتهاي اجتماعیشرکتها در حالت کلي نقش شرکتها یا سازمانها را در اجتماع
مشخص ميکند .در سالهاي اخیر ،مدلهاي مفهومي متفاوتي براي گزارشگري با رویکرد
مسئولیتهاي اجتماعي در شرکتهاي بازگاني و فعالیتهاي عمومي ارائه گردیده است.گاریگا و
مل ( )2004مسئولیت هاي اجتماعي را در قالب چهار نظریه ابزاري ،سیاسي ،یکپارچه و نظریه
اخالقي ،طبقه بندي نمودند .در نظریه ابزاري شرکت ابزاري براي افزایش رفاه اقتصادي محسوب
ميشوند و حامیان این نظریه ،ازجمله فریدمن ( ،)1970مسئولیتهاي اجتماعي شرکتها را بهعنوان
یک ابزار استراتژیک براي افزایش منافع سهامداران تلقي ميکنند .در نظریه سیاسي فرض ميشود
قراردادي بین شرکت و جامعه منعقدشده است که قرارداد اجتماعي نامیده ميشود و شرکت بهعنوان
یک شهروند در جامعه تلقي ميگردد .منظور از نظریه یکپارچه این است که شرکتها براي رسیدن
به مشروعیت اجتماعي ،باید به نیازهاي اجتماعي جامعه پاسخگو باشند.تئوريهاي مشروعیت،
رویکردهاي رفتار مدیران ،مسئولیتهاي اجتماعي ،مدیریت ذینفعان عملکرد اجتماعي از رویکردهاي
اصلي این نظریه هستند .در رویکرد اخالقي ،به رابطه بین شرکت و جامعه از بعد ارزشهاي اخالقي
نگریسته ميشود و توجه به گزارشگري مسئولیت هاي اجتماعي را یک تعهد اخالقي براي شرکت
ميداند.
میشرا و همکاران ( )2012چهار بعد مشارکت اجتماعي ،روابط کارکنان ،محیطزیست و
ویژگي محصوالت را بهعنوان ابعاد مسئولیتهاي اجتماعي نام برده است .در بعد یک ،ایفاي نقش
اجتماعي یک سازمان با پاسخ به نیازهاي جامعه حفظ ميشود (عزیز االسالم .)2009 ،براین اساس،
زماني که سیستم ارزشي سازمان با سیستم ارزشي جامعهاي که در آن بهعنوان بخشي از جامعه
شکل گرفته ،تطابق نداشته باشد ،حمایت جامعه را از دست خواهد داد (لیندبولم .)1994 ،مشارکت
در فعالیتهاي خیرخواهانه و کمکهاي نوآورانه مانند کمک به سازمانهاي غیرانتفاعي و مشارکت
در طرحهاي عمراني از رایجترین نقاط قوت بعد اجتماعي براي شرکتها ميباشند و اثرات منفي
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اقتصادي مانند تأثیر منفي بر کیفیت زندگي وتعطیلي کارخانه و همچنین پرداخت نکردن مالیات از
نقاط ضعف بعد اجتماعي ميباشند .دومین بعدمسئولیت اجتماعي ،منابع انساني است که بخش مهمي
ازاجتماع را تشکیل ميدهند و هیچ شرکتي نميتواند بدون همکاري قلبي کارکنان خود موفق باشد.
قبول مسئولیت اجتماعي درقبال فعالیتهاي ایمني و بهداشت کارکنان ،پرداخت پاداش و مزایاي
بازنشستگي به آنها ميتواند رفاه و روحیه کارکنان را بهبود بخشد ،هزینهها را کاهش دهد ومیزان
تولیدات را افزایش دهد .در بعد سه توجه به مسئولیتهاي زیستمحیطي شرکتها از دیدگاه جامعه
اهمیت ميیابد .گري و همکاران ( )1995اظهار داشتند سازمانها بهعنوان بخشي از استراتژيهاي
خود به مسائل محیطزیستي توجه نموده و خسارات وارده به جامعه و محیطزیست را جبران نمایند
و یا از وقوع آن جلوگیري کنند .توجه به انرژيهاي پاک و کاهش تولید گازهاي گلخانهاي و کنترل
آلودگي هوا و کاهش تولید زبالههاي خطرناک از مهمترین مسائل مرتبط با بعد مسئولیتهاي
زیستمحیطي شرکتها است .در بعد چهار ،مسئولیت اجتماعي شرکت درارتباط باویژگيهاي
محصول ،شامل فعالیتهایي است که یک شرکت انجام ميدهد تاکیفیت و ایمني محصول را افزایش
دهد.
هامل و اي سینگ( )2015در پژوهش خود نشان دادند بین مسئولیتهاي اجتماعي و
مدیریت سود رابطه منفي وجود دارد ،همچنین جوردن و همکاران ( )2018بیان نمودند شرکتهایي
که داراي عملکرد مسئولیت اجتماعي بهتري هستند تمایل کمتري به مدیریت سود از طریق اقالم
تعهدي و مدیریت سود واقعي دارند .هرچند برخي از پژوهشگران معتقدند با افزایش مسئولیتهاي
اجتماعي ،انگیزههاي مدیریت سود نیز افزایش ميیابد .آنها بر این باورند که مدیران قصد دارند با
قرار گرفتن در بین شرکتهاي داراي مسئولیتهاي اجتماعي باال ،دیدگاه ذینفعان نسبت به اقدامات
مدیران در مدیریت سود را تغییر دهند (پریور و همکاران ،2008 ،چي و همکاران ،2008 ،گارگوري،
 .)2010بر این اساس در فرضیه اول تحقیق این مسئله مورد بررسي قرارمي گیرد که آیا مسئولیتهاي
اجتماعي باعث کاهش انگیزه مدیریت سود مي شود یا خیر؟ .براي پاسخ به این پرسش فرضیه زیر
در تحقیق حاضر موردبررسي قرار ميگیرند:
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فرضیه اول :بین مسئولیت های اجتماعی و مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
از طرفي ،برخي پژوهشگران دریافتند حضور مدیران زن در هیئتمدیره بر مسئولیتپذیري
اجتماعي شرکتها اثر مثبت ميگذارند (ستو پامیز 2015 ،؛ هاین و همکاران .)2016 ،همچنین بن
عمار و همکاران ( )2015نشان ميدهند که مدیران زن نگران منافع سایر گروههاي ذینفع در سازمانها
هستند .و بهاینترتیب ،انتظار ميرود مدیران زن مسئولیتپذیري اجتماعي شرکت را بیشتر از مدیران
مرد ميپذیرند و بهطورجدي در مسائل مربوط به رفاه گروههاي ذینفع تالش ميکنند .پریرا (،)2017
ابراهیم و هنیفا ( )2016و جاوید لون و همکاران ( )2016به بررسي رابطه حضور زنان در هیئتمدیره
و مسئولیتهاي اجتماعي پرداخت .آنها دریافتند هرچه نسبت حضور زنان در هیئتمدیره افزایش
یابد رتبه مسئولیتهاي اجتماعي شرکت نیز افزایش مي یابد و آن را مرتبط با نظریه اخالق مراقبت
در زنان ميداند .هایون و همکاران ( )2016در پژوهش خود اظهار داشتند رتبه مسئولیتهاي اجتماعي
شرکتهایي که زنان بیشتري در هیئتمدیره آنها حضور دارند ،باالتر از سایر شرکتهایي است زنان
حضور ندارند یا کمتر هستند.
آرون و همکاران ( ) 2019در پژوهش خود به بررسي رابطه حضور زنان در هیئتمدیره و
مدیریت سود پرداختند .نتایج این پژوهش بیانگر آن است در شرکتهایي که زنان در هیئتمدیره
حضور دارند مدیریت سود کمتري وجود دارد و زنان تمایل بیشتري به کمتر گزارش کردن درآمدهاي
شرکت دارند .چن و همکاران ( )2016به بررسي رابطه میان مدیران زن باسواد مالي در پیشگیري از
مدیریت سود در شرکتهاي داراي قدرت فنآوري پیشرفته پرداختند .نتایج پژوهش نشان ميدهد
حضور مدیران زن برخوردار از سواد مالي در هیئتمدیره ،تأثیر قابلمالحظهاي در محدودسازي
مدیریت سود دارد .همچنین این پژوهشگران نشان دادند مدیران زن برخوردار از سواد مالي در
مقایسه با مدیران مرد برخ وردار از سواد مالي ،در پیشگیري از مدیریت سود ،بسیار تأثیرگذارتر
مي باشند .سایر نتایج این پژوهش حاکي از آن است که آگاهي و سواد مالي ،در محدودسازي مدیریت
سود ،بهعنوان مکملي براي حضور بانوان در هیئتمدیره محسوب ميشود و پیامد بااهمیت اقتصادي
در یافتههاي این پژوهش بیانگر ضرورت ایجاد تحول نظارتي باهدف حضور حداقل یک مدیر زن
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برخوردار از سواد مالي در هیئتمدیره شرکتها ميباشد .پني و واهاما )2010(1به بررسي رابطه بین
مدیران زن و مدیریت سود پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد شرکتهاي داراي مدیران مالي
زن ،با کاه ش اقالم تعهدي اختیاري همراه هستند ،به این معني است که مدیران مالي زن تحت
استراتژيهاي مدیریتي سود بیشتر محافظهکار هستند .نتایج پژوهش سیال و همکاران ( ،) 2019غالب
و همکاران )2021(2حاکي از آن است که بین مسئولیت اجتماعي و مدیریت سود رابطه منفي وجود
دارد؛ و در شرکتهایي که زنان بیشتري در هیئتمدیره حضور دارند ،این رابطه قويتر ميشود.
بر این اساس در فرضیه دوم و سوم تحقیق این مسئله موردبررسي قرارمي گیرد که آیا
حضور زنان در هیئتمدیره ميتواند باعث کاهش مدیریت سود شود یا خیر؟ و آیا حضور زنان در
هیئتمدیره ميتواند ارتباط بین مسئولیتهاي اجتماعي و مدیریت سود را مورد تعدیل قرار دهد؟
براي پاسخ به این پرسشها فرضیههاي زیر در تحقیق حاضر مورد بررسي قرار ميگیرند:
فرضیه دوم :بین حضور زنان در هیئتمدیره و مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :حضور زنان در هیئتمدیره میتواند ارتباط بین مسئولیتهای اجتماعی و مدیریت
سود را مورد تعدیل قرار دهد.
 .3روششناسی پژوهش
به دلیل اینکه نتایج حاصل از پژوهش ميتواند در فراینـد تصمیمگیري اسـتفاده شـوند این تحقیق
ازلحاظ هدف کاربردي و بـا توجـه بـه مـدل تحقیـق کـه از اطالعــات واقعــي گذشـته اسـتفاده
ميکند طــرح تحقیـق پـﺲ رویـدادي ميباشد .ایــن تحقیـق ازجمله تحقیقات همبسـتگي و
تحلیلي است .براي گردآوریدادههاي مربوط به ادبیـات تحقیـق از روش کتابخانهاي نظیـر کتــب،
مجـالت و مقـاالت علمــي پژوهشـي استفادهشده است و اطالعات مالي موردنیاز از صورتهاي
مالي حسابرسي شده و یادداشتهاي توضیحي ،گزارش فعالیت هیئتمدیره و نرمافزار رهآورد نوین
1

- Peni and Sami Va¨ha¨maa
- Ghaleb et al.
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و سایر منابع جمعآوريشده است .براي تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا دادههاي گردآوريشده را به
صفحه گسترده  Excelمنتقل و پﺲ از ساماندهي و انجام محاسبات الزم ،براي تجزیهوتحلیل
اطالعات از نرمافزاراقتصادسنجي  Eviewsاستفادهشده است .پﺲازآن بـا اسـتفاده از آزمونهاي
آمـاري بـه تجزیهوتحلیل ناهمساني واریانﺲوهمبستگيدادههاي تحقیق پرداختهشده و سپﺲ بـا
تجزیهوتحلیل الگوي رگرسیونيحاصل از فرآیند تحقیق و بررسيمعنـاداريمـدل رگرسیون
وضـرایب متغیرها اقدام به تأیید یا رد فرضیات مي گردد .جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1389تا  1398است.
محدودیتهاي اعمالشده بهمنظور انتخـاب نمونـه بـه شـرح زیر ميباشد:
 .1در طـي دوره مورد مطالعه بهطور مـداوم در بـورس اوراق بهـادار تهـران فعـال بـوده و
اطالعات مالي آنها منتشرشده باشند .شرکتهایي که در طول دوره تحقیق اطالعاتماليآنها در
دسترس نباشد و یا بهطور کامل در این سالها در بـورس فعالیت نداشـتهباشـند ازجامعهآماري تحقیق
حذفخواهند شد.
 .2شرکتها عضو صنایع واسطهگروهمالي ،هلدینگ و بانک و بیمهها نباشند.
 .3سال مالي شرکتها به 29اسفند ختم شده باشند.
با اعمـال محدودیتهاي فــوق  131شـرکت بهعنوان جامعــه مطالعـاتي پژوهش از بین شرکتهاي
پذیرفتهشده در بـورس اوراق بهـادار تهـران مطابق جدول  1از سال  1389تا 1398براي آزمون
فرضیهها انتخاب شدند.
جدول .1نحوه انتخاب شرکتهای نمونه
ویژگي
تعداد کل شرکتهایپذیرفتهشده در بورس در پایان سال 98

345

شرکتهایي بعد از سال  89در بورس پذیرفتهشدهاند

()64

شــرکتهایي که جزهلدینگ ،ســرمایهگذاريها ،واســطهگريهاي مالي ،بانکها و یا لیزینگ

()49

هابودهاند
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شرکتهایي که در قلمرو زماني تحقیق تغییر سال مالي داده یا سال مالي آن منتهي به پایان

()60

اسفند نميباشد
شرکتهایي که در قلمرو زماني تحقیق وقفه معامالتي بیش از  6ماه داشتهاند

()39

شرکتهایي که در قلمرو زماني تحقیق اطالعات مورد آنها در دسترس نیست

()2

تعداد شرکتهاي نمونه

131

 .3.1مدل و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آن
بهمنظور آزمون فرضیههاي این پژوهش از مدل  1که در مطالعه سیال و همکاران ( )2019بیان گردیده
است ،استفادهشده است:
𝐸𝑀𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 × 𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝛽4 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + ε
مدل ()1
در این مدل:

𝑡𝑖𝑀𝐸 :مدیریت سود شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝑅𝑆𝐶 :مسئولیت اجتماعي شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝐹 :حضور زن در هیئتمدیره  iدر سال .t
𝑡𝑖𝑍𝐼𝑆 :اندازه شرکت  iدر سال .t
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿 :اهرم مالي  iدر سال .t
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅  :بازده دارایي  iدر سال .t
𝑡𝑖: εجزء خطاي مدل رگرسیون
متغیرهاي مطالعه شده در این تحقیق شامل متغیر وابسته ،متغیر مستقل و متغیرهاي کنترلي به شرح
زیر محاسبهشده است:
متغیر وابسته (مدیریت سود اقالم تعهدی)
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در این پژوهش براي محاسبه مدیریت سود از طریق اقالم تعهدي ،مشابه پژوهشکیم و همکاران
( ،)2012از مدل تعدیلشده جونز مطابق مدل  2استفاده ميشود.
مدل () + εit )2

PPEi,t
Ai,t−1

( ) + α3

∆REVi,t −∆RECi,t

( ) + α2

Ai,t−1

1

( = α0 + α1

Ai,t−1

TAi,t
Ai,t−1

پﺲ از محاسبه پارامترهاي  α3 ،α2 ،α1از طریق روش حداقل مربعات ،مدل  3اقالم تعهدي غیر
اختیاري ( )NDAمحاسبه ميگردد:
مدل ()3

)

PPEi,t
Ai,t−1

( ) + α3

∆REVi,t −∆RECi,t
Ai,t−1

( ) + α2

1

( NDAi,t = α0 + α1

Ai,t−1

درنهایت ،قدر مطلق اقالم تعهدي اختیاري ( )DAپﺲ از تعیین اقالم تعهدي غیر اختیاري از مدل
 4به دست ميآید.
│ ) − NDAi,t

TAi,t

( │ = │ (│DAitمدل )4

Ai,t−1

تعریف متغیرها در روابط فوق به این شرح است:
 :Tکل اقالم تعهدي (که برابر است با سود عملیاتي منهاي جریانهاي نقدي عملیاتي مطابق
استاندارد حسابداري ایران)،
 :Aکل دارایيها،
 :∆REVتغییر فروش طي دوره،
 :∆ RECتغییرات حسابهاي دریافتني طي دوره،
 :PPEناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات،
│ :│DAقدر مطلق اقالم تعهدي اختیاري.
متغیر مستقل (مسئولیت اجتماعی شرکتها)
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در این پژوهش براي محاسبه ي مسئولیت اجتماعي شرکت ازترکیب شاخصهاي  ،KLDگزارشهاي
هیئتمدیره و یادداشتهاي پیوستهاي صورتهاي مالي استفادهشده است .شاخص  KLDیک
شرکت آمریکایي است که هرساله شرکتها را بر اساس معیارهایي رتبهبندي و صد شرکت برتر
ازنظر مسئولیت اجتماعي ،معرفي ميکند .درعینحال این فهرست بازبیني و با توجه به شرایط ایران
در این پژوهش تعدیل شد .مطابق پژوهش میشراو همکاران ( )2012در این پژوهش از چهار معیار
مشارکت اجتماعي ،روابط کارکنان ،افشاي محیطزیست و ویژگي محصوالت استفادهشده است.
مطابق جدول 2هر معیار داراي دودسته نقاط قوت و ضعف جداگانه و مخصوص به خود است .در
صورت وجود هر نقطه قوت یا نقطهضعف مربوطه ،عدد یک و در صورت نبود آنها عدد صفر در
نظر گرفته ميشود .سپﺲ امتیاز مسئولیت اجتماعي از مدل  5زیرمحاسبهشده است:
(CSR= CSR_ COM+ CSR_ EMP+ CSR_ ENV+ CSR_ PROمدل )5
که در مدل فوق:
 :CSRنمره مسئولیتپذیري اجتماعي شرکتها
 :CSR_ COMنمره افشاي مشارکت اجتماعي که از تفاضل نقاط قوت و ضعف به دست ميآید.
 :CSR_ EMPنمره افشاي روابط کارکنان
 :CSR_ ENVنمره افشاي محیطزیست
 :CSR_ PROنمره افشاي ویژگيهاي محصوالت
جدول  .2ابعاد مسئولیت اجتماعی
ابعاد مسئولیت اجتماعی

نقاط قوت
 .1کمکهاي خیریه

مشارکت اجتماعي

.2کمکهاي نوآورانه (کمک به سازمانهاي
غیرانتفاعي ،مشارکت در طرحهاي عمراني)
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 .2پرداخت نکردن
مالیات
 .1ضعف بهداشتي و
روابط کارکنان

 .1پرداخت پاداش به کارکنان

ایمني (نداشتن ایزو

 .2مزایاي بازنشستگي

)1800
-2کاهش نیروي کار

 .1انرژي پاک (استفاده از سوخت یا آلودگي
محیطزیست

کمتر (بازیافت))
 .2کنترل آلودگي هوا و کاهش گاز گلخانهاي
(ایزو )1400

 .1تولید زبالههاي
خطرناک
 .2پرداخت جریمه به
دلیل نقض مدیریت
زباله
 .1تبلیغات مناسب

ویژگي محصوالت

 .1کیفیت محصول (ایزو )1900

نداشتن

 .2ایمني محصول

 .2پرداخت جریمه در
مورد ایمني محصوالت

متغیر تعدیل گر (حضور زنان در هیئتمدیره)
متغیر تعدیل گر حضور زن در هیئتمدیره شـرکت یک متغیـر دو وجهي اسـت .اگـر حـداقل یک
نفـر از اعضـاي هیئتمدیره شرکت زن باشند ،عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در مدل در
نظـر گرفتهشده است.
متغیرهای کنترلی
 بازده دارایي :از نسبت سود خالص بهکل دارایيهاي شرکت به دست ميآید.
 اندازه شرکت :لگاریتم طبیعي دارایيهاي شرکت بهعنوان معیاري براي اندازه شرکت در نظر
گرفته ميشود.
 اهرم مالي :از نسبت ارزش دفتري کل بدهيها به ارزش دفتري کل دارایيها به دست ميآید.
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 .4تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
 .4.1آمار توصیفی
ابتدا یافتههاي تحقیق را بهصورت توصیفي مورد بررسي قرار داده ،سپﺲ به کمک آزمونهاي مناسب
فرضیههاي تحقیق را ارزیابي ميکنیم .در این تحقیق براي جمعآوري ،خالصه کردن ،طبقهبندي و
توصیف حقایق عددي از آمار توصیفي استفاده ميشود .شاخصهاي مرکزي و پراکندگي براي
متغیرهاي تحقیق بهمنظور تحلیل توصیفي متغیرها قبل از آزمون فرضیهها به کار گرفته ميشوند .این
اقدام به منظور ارائه دیدگاهي کلي نسبت به جامعه آماري و شناخت بیشتر آن صورت ميگیرد .در
جدول  3آمار توصیفي مربوط به متغیرهاي پژوهش ارائهشده است .تعداد مشاهدات برابر 1310
سال-شرکت ميباشد.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

انحراف معیار

نمادمتغیر

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

مسئولیت اجتماعي

CSR

2٫623

3

8

3-

2٫36

مدیریت سود

EM

0٫081

0٫06

0٫42

0.00

0٫076

اهرم مالي

Lev

0٫604

0٫617

0٫936

0٫253

0٫182

اندازه شرکت

Si ze

13٫992

13٫9

19٫31

10٫03

1٫435

بازده دارایيها

ROA

0٫116

0٫096

0٫393

0٫09-

0٫124

با توجه به جدول فوق میانگین متغیر مسئولیت اجتماعي شرکت برابر 2٫62ميباشد و بیشترین و
کمترین آن
به ترتیب  8و  -3ميباشد .با توجه به انحراف معیار باالي این متغیر نسبت به میانگین ( )2٫36نشان
ميدهد که این متغیر از پراکندگي باالیي برخوردار است .میانگین متغیر مدیریت سودبرابر0٫08
ميباشد و بیشترین و کمترین آن به ترتیب  0٫42و  0.00ميباشد .میانگین متغیر اهرم مالي برابر0٫604
ميباشد و بیشترین و کمترین آن به ترتیب  0٫93و  0٫25ميباشد .با توجه به انحراف معیار پایین
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این متغیر نسبت به میانگین ( )0٫182نشان ميدهد که این متغیر از پراکندگي کمي برخوردار است.
از طرفي در جدول  ،4توزیع متغیر تعدیلگر حضور زنان در هیئتمدیره که بهصورت متغیر مجازي
صفر و یک جمعآوريشده است .اگـر حـداقل یک نفـر از اعضـاي هیئتمدیره شرکت زن باشند،
عدد یک و در غیر این صورت عدد صفردر نظـر گرفتهشده است.
جدول  .4آمار توصیفی متغیرهای ردهبندی تحقیق
نام متغیر

ارزش

فراواني

درصد فراواني

حضور زنان درهیئتمدیره

0

1206

92٫06

هیئتمدیره

1

104

7٫94

 .4.2نتایج آزمون فرضیهها
قبل از برازش مدل جهت آزمون فرضیه ها ،باید نوع روش تلفیقي یا تابلویي و فروض کالسیک
رگرسیون بررسي شود .براي این منظور از آزمون چاو(Fلیمر)استفادهشده است .نتایج حاصل از این
آزمون در جدول  5آمده است.
جدول.5نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل تحقیق
نوع آزمون

مقدار آماره آزمون

احتمال

نتیجه

آزمون چاو ( Fلیمر)

1٫046

0٫3492

استفاده از روش دادههاي
تلفیقي

با توجه به نتایج حاصل از آزمون چاو ،ازآنجایيکه مقدار احتمال آزمون چاو بیشتر از  0/05ميباشد،
همساني عرض از مبدأها پذیرفتهشده و الزم است در برآورد مدل از روش دادههاي تلفیقي استفاده
شود.
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بر اساس نتایج تخمین مدل در جدول ميتوان نتیجه گرفت که مدل پژوهش معنادار است
زیرا مقدار سطح خطاي احتمال مربوط به آماره  Fبرابر صفر است و کمتر از  5درصد است .درنتیجه،
حتي در سطح اطمینان  99درصد نیز معنادار بودن مدل پذیرفته ميشود .همچنین ،با توجه به مقدار
آماره دوربین – واتسون مدل که در جدول 6عنوانشده است ميتوان نتیجه گرفت بین باقیماندههاي
الگوي رگرسیوني مدل پژوهش مشکل خودهمبستگي ندارد .نتایج آزمون  VI Fعدم وجود هم خطي
بین متغیرهاي مستقل را تأیید ميکند .در جدول  6تمام مقادیر در حد مجاز تعریفشده یعني کمتر
از  10قرار دارند .با توجه به تأیید شدن آمارههاي مدل ،فرضیههاي پژوهش بررسي ميشوند .جدول
 6نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق را نشان ميدهد.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیهها
نماد

ضرایب

آماره t

احتمال

VI F

B

0٫0079

0٫2068

0٫8361

-

CSR

-2٫1360 -0٫0031

0٫0329

1٫81

FEMALE

-1٫7961 -0٫0343

0٫0727

3٫28

1٫2396

0٫215

3٫13

اندازه شرکت

Size

-0٫3961 -0٫0011

0٫6921

2٫21

اهرم مالي

Lev

-0٫1344 -0٫0042

0٫8931

1٫25

بازده دارایيها

ROA

3٫4107

0٫0007

1٫59

متغیرهاي پژوهش
ضریب ثابت
مسئولیت اجتماعي
حضور زنان در هیئتمدیره

اثر تعاملي حضور زنان و مسئولیت اجتماعي CSR*FEMALE

0٫0166

0٫1719

ضریب تعیینR2

0٫34

آماره دوربین -واتسون

2٫04

آماره  Fفیشر

7٫82

احتمال آماره  Fفیشر

0/00

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،6مقدار احتمال آماره  tمربوط به متغیر مسئولیت
اجتماعي شرکتها ( )CSRبرابر با  0/0329و کمتر از سطح خطاي  %5ميباشد و ضریب عالمت
رگرسیوني آن برابر با  -0/003ميباشد ،درنتیجه ميتوان گفت بین مسئولیت اجتماعي شرکتها و
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مدیریت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي و معناداري در
سطح معناداري  95درصد وجود دارد و فرضیه اول پژوهش تأیید ميشود .همچنین ،مقدار احتمال
آماره  tمربوط به متغیر حضور زنان در هیئتمدیره ( )Femaleبیشتر از سطح خطاي  5درصد بوده
و برابر با  0/07و ضریب آن برابر با مقدار  -0/03ميباشد ،درنتیجهميتوان گفت بین حضور زن در
هیئتمدیره و مدیریت سود در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري
در سطح معناداري  95درصد وجود ندارد.
همچنین ،مقدار احتمال آماره  tمربوط به متغیر تعاملي حضور زنان در هیئتمدیره و
مسئولیت اجتماعي شرکتها ( )CSR*Femaleبرابر با  0/21و بیشتر از سطح خطاي  0/05ميباشد،
بنابراین ميتوان گفت که حضور زنان در هیئتمدیره بر رابطه مسئولیت اجتماعي و مدیریت سود
اثر معناداري ندارد؛ بنابراین فرضیه سه پژوهش تأیید نميشود.
در ارتباط با سایر متغیرها و با توجه به نتایج نشان دادهشده در جدول  ،5متغیر بازده دارایي
با ضریب 0/17و سطح معناداري  0/0007رابطه مثبت و معناداري با مدیریت سود دارد؛ اما متغیرهاي
اندازه شرکت و اهرم مالي به ترتیب با سطح معناداري  0/69و  0/89رابطه معناداري با متغیر مدیریت
سود ندارند.
 .5بحث و نتیجهگیری
همزمان با بهبود وضعیت زنان در جامعه و آشکار بودن استعدادها و شایستگيهاي آنان ،توانایي آنان
در انجام امور اجرایي و مدیریتي بیشازپیش روشن ميگردد .تعهد کاري به هنگام انجام مسئولیت،
انگیزه فراوان جهت پیشبرد امور ،حﺲ رقابت در محیط کار نسبت به همتایان خود (مدیران مرد)،
حضور بیشتر در کمیتههاي نظارت و دیگر ویژگيهاي شخصیتي و کاري مدیر زن ،اثرات بسزایي در
تصمیمگیريهاي مالي در هیئتمدیره شرکتها و سازمانها دارد و همچنین موجب ارتقاء عملکرد
شرکت و افزایش رضایتمندي سهامداران خواهد شد .با توجه به این ویژگيها ،در فرضیه یک پژوهش
نقش حضور زنان در هیئتمدیره و اثر آن بر کاهش مدیریت سود در شرکتهایپذیرفتهشده در بورس
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اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت .در فرضیه اول رابطه بین مسئولیت اجتماعي شرکت و
مدیریت سود مورد بررسي قرار گرفت بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص گردید در شرکتهایي
که به مسئولیت اجتماعي توجه ميشود مدیریت سود کاهش ميیابد .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق
جوردن و همکاران ( )2018و کیم و همکاران ( )2012یکسان است .مطابق نتایج بهدستآمده در
فرضیه دوم پژوهش نشان داده شد در سطح اطمینان  95درصد بین حضور زنان در هیئتمدیره و
مدیریت سود تهران رابطه منفي و معناداري وجود ندارد .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق سیال و
همکاران ( )2019و بصیري و صادقي ()1396در تضاداست .در ادامه ،در فرضیه سه نقش تعدیل
گري حضور زنان در هیئتمدیره و تأثیر آن بر رابطه مسئولیتهاي اجتماعي و مدیریت سود در
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شد .نتایج بهدستآمده در ارتباط با این
فرضیه حاکي از آن است که حضور زن در هیئتمدیره ،اثر معناداري بر رابطه مسئولیت اجتماعي و
مدیریت سود ندارد .یکي از دالیل آن را ميتوان در آمار توصیفي مربوط به این متغیر جستوجو
کرد .همانطور که در جدول 4نشان دادهشده است تنها  7٫94درصد از شرکتهاي بورس تهران در
قلمرو زماني پژوهش حاضر ،داراي مدیر زن در هیئتمدیره بودند .این نشان ميدهد اساساً
شرکتهاي مورد بررسي ،از مدیران زن کمي در هیئتمدیره برخوردار بودند و این میزان از
برخورداري ،نتوانسته است بر رابطه مسئولیت اجتماعي و مدیریت سود اثر معناداري داشته باشد.
نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق سیال و همکاران ()2019و غالب و همکاران( )2021که نشان دادند
حضور زنان بر رابطه بین مسئولیت اجتماعي و مدیریت سود اثر معناداري دارد در تضاد است.
بر اساس یافتههاي پژوهش حاضر ،با توجه به وجود رابطه منفي بین مسئولیتپذیري
اجتماعي شرکت با مدیریت سود پیشنهاد ميشود ،سازمانهاي نظارتي همچون بورس اوراق بهادار
و سازمان حسابرسي ،جهت توجه بیشتر مدیران به مقولهي مسئولیت اجتماعي ،دستورالعملها و
سیاستهاي مناسب در این زمینه اتخاذ نمایند و با معرفي زوایاي متفاوت مسئولیتپذیري اجتماعي
و منافع آن براي شرکتها و نیز فراهم کردن سازوکارهاي الزم براي گزارشگري مسئولیت اجتماعي،
شرکتها را به اجراي هر چه بیشتر اصول مسئولیتپذیري اجتماعي تشویق کرد .در راستاي تحقیق
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انجامشده و نتایج بهدست آمده ،یک پیشنهاد براي تحقیقات آتي این است که رابطه حضور زنان در
هیئتمدیره و انگیزههاي مختلف مدیریت سود مانند هموارسازي سود و دستیابي به آستانههاي سودو
غیره موردبررسي قرار گیرد .همچنین پیشنهاد ميگردد جنبههاي مختلف نقش حضور زنان در
هیئتمدیره و دستیابي به توسعه پایدار در شرکتها نیز بررسي شود .درنهایت بیان ميشود که با
توجه به محدود بودن دوره زماني پژوهش و همچنین محدودیت عدم دسترسي به گزارش هیئتمدیره
تعدادزیادي از شرکتها به منظوراندازهگیري شاخص مسئولیتهاي اجتماعي توصیه ميشود براي
استفاده از نتایج جوانب احتیاط رعایت شود.
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