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Background: Environmental performance not only strengthens social legitimacy, but it also 

leads to a positive, competitive context, since it increases the productivity, and stimulates 

innovation in environmental performance it is highly important to adopt effective strategies 

to reduce the environmental consequences of industrial activities. Today, to protect the 

environment, the eventual goal is to achieve sustainable development in the form of 

economic programs harmonious with the principles of environmental protection and 

preventing the destruction and depletion of renewable and non-renewable resources. 

Environmental performance not only acts in the direction of strengthening social legitimacy, 

but it can also lead to a competitive force, because it increases productivity, stimulates 

innovation and attracts the organization for high potentiality in environmental performance. 

The existence of the educational programs on environmental assets can change the common 

mental assumptions about the importance of the environment, which subsequently changes 

the environmental culture. Researchers in this field showed that environmental education has 

a positive relationship with environmental culture. Management support for environmental 

projects is one of the most important factors in expanding and strengthening the 

environmental culture in any organization. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the role of women in the board of 

directors on the environmental performance of companies. 

Methodology: In terms of the practical purpose and in terms of the type of study, the 

current research is a library field, using past information in a retrospective approach. In 

addition, it is a type of quasi-experimental research in the field of descriptive research. Based 

on the research method, correlation is that in this type of research, the relationship between 

variables is analyzed based on the purpose of the research. In this research, the required 

information was collected by an extensive study of research articles and research background 

in this field. To collect the required data, it was also used through viewing the financial 

statements and notes attached to the financial statements, other reports of companies and the 

stock exchange organization. To achieve this goal, the data of 160 companies listed on 

Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2020 were collected and analyzed. The 

research method is logit regression and panel data. 

Findings: The Findings show that the women’s participation on the board of directors of 

companies has increased the environmental performance. 

Conclusion: This research indicates that the presence of women in the board of directors 

has a positive effect on the environmental performance of companies. Even in the European 

Commission, a plan has been presented to introduce a mandatory quota of women on 

company boards, based on the fact that companies with more female directors on the board 

are better managed than men on various issues (European Commission, b 2012). Akbari 

(2012) concluded in his research that women in most countries take more practical actions to 

protect the environment and optimal use of resources than men. The results of some studies 

display that the presence of women in the board of directors positively affects the 

environmental performance of companies. Women’s participation on the board can increase 
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the company's ability to create and absorb various resources (such as; knowledge, 

communication, reputation, and information) to perform the responsibilities of managers on 

behalf of shareholders. The combination of skills resulting from gender diversity on the 

board leads to the creation of the necessary expertise to focus on consulting, legitimacy, and 

communication channels, in addition to the above, increases the company's attention to 

complex environmental issues and leads to improvements in the environmental performance 

of companies. Therefore, our research provides valuable direction for those firms working to 

improve both their boards’ gender diversity and their environmental performance. According 

to the obtained results, it is suggested that Tehran Stock Exchange Organization and the 

subject managers pay more attention to the environmental performance of the companies in 

the capital market and impose requirements to increase attention to the environmental issues 

of the companies admitted to the stock exchange. Also, due to the wide range of problems 

and dilemmas related to the environment, environmental education is necessary in the 

society. Therefore, more measures should be to complete and executive planning, to raise the 

public awareness and general environmental education for all sections of society, especially 

women. 
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   ها: واژهکلید

زنان   ، ی شرکت  یراهبر  ، ییپاسخگو

ه عملکرد    ره، یمدئتیدر 

 یریپذتی مسئول  ، یستیزطیمح

 . یاجتماع

مح راستانه  یستیزط ی عملکرد  در  م  یاجتماع  تیمشروع  تیتقو  ی تنها  مزکه  بل  کند،ی عمل  منجر   زین  یرقابت  تیبه 
 .شودیم یستیزط یعملکرد مح یهات یدر فعال ینوآور کیو تحر یوربهره  شیسبب افزا رایز شود؛یم

 .ها استشرکت یستیزط یبر عملکرد مح رهیمدئتینقش حضور زنان در ه یهدف پژوهش حاضر بررس
تا    1394  یهاسال  یاق بهادار تهران طرس اوردر بو  شدهرفتهیشرکت پذ  160  یهاهدف، داده   نیبه ا  دنیرس  یبرا
 .است ییتابلو  یهاو داده  تیالج ونیشد. روش پژوهش از نوع رگرس لی و تحل یآورجمع  1398
م  یهاافتهی نشان  ه  دهدی پژوهش  در  زنان  افزا  یبورس  یهاشرکت   ۀریمدئتیوجود  عملکرد    شیموجب 
 .ها شده استآن یستیزط یمح

ه  وجود در  ا  ییتوانا  تواندیم  هریمدئتیزنان  در  را  ارتباطات،    جادیشرکت  دانش،  )مانند  مختلف  منابع  جذب  و 
برا اطالعات(  و  مسئول   ی شهرت،  نما  رانیمد  یهاتیانجام  سهام   یندگیبه  منافع  افزااز  ترک  ش یداران  از    یبیدهد. 

ه  یناش  یهامهارت  در  زنان  حضور  ا  رهیمدئتیاز  تمرکز  یبرا  الزمتخصص    جادیبا  و  زم  توجه  مشاوره،    یهانه یدر 
کان  تیمشروع م  یبرا  ییهاالو  فراهم  همچنسازدی ارتباط  اشاره   نی.  موارد  بر  معالوه  به    زانیشده،  را  شرکت  توجه 
پ مح  دهدیم   شیافزا  یستیزط یمح  ۀدیچی مسائل  عملکرد  بهبود  به  مشرکت  یستیزط یو    ن یا  ن،یبنابرا  انجامد؛ی ها 

و عملکرد  رهیمدئتیبهبود حضور زنان در ه یکه برا کندی فراهم م ییهاشرکت یرا برا یارزشمند یریگپژوهش جهت
 .کنندی خود تالش م یستیزط یمح

زن  .  در بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذ  یهاشرکت  ی ستیزطیبر عملکرد مح  رهیمدئتیحضور زنان در ه   ریتأث (.  1401)  محسن  جم،نیجواد و آذ  ،یمعصوم :  استناد

 . 631-609(، 4)20، ه و سیاست در توسع 
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 مقدمه .1

های صنعتی از اهمیتتت زیستی فعالیتیطتخاذ راهبردهایی کارآمد برای تقلیل و کاهش پیامدهای محا
در   1زیست، دستتتیابی بتته توستتعة پایتتدارحفاظت محیطست. امروزه هدف نهایی از  بسزایی برخوردار ا

ستتازی زیست و ممانعت از تخریب و تهیهای اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت محیطقالب برنامه
تنها در راستتتای تقویتتت نتته (EP) 2یزیستتتمنتتابع تجدیدپتتذیر و تجدیدناپتتذیر استتت. عملکتترد محیط

وری، تحریتتک شود؛ زیتترا بهتترهقابتی نیز منجر میکند، بلکه به مزیت رمشروعیت اجتماعی عمل می
دهد. می  زیستی افزایشمحیطهای عملکرد  نوآوری و جذابیت سازمان را برای پتانسیل باال در فعالیت

هتتای مشتتترن ذهنتتی دربتتارۀ اهمیتتت فرضتوانتتد پیشزیستتتی میهای آموزشی محیطوجود برنامه
کنتتد. زیستتت را درتتار تغییتتر میاً فرهنتتگ محیطه ایتتن موضتتوع متعاقبتت زیست را تغییر دهد کمحیط

زیستی ارتباط مثبتی زیستی با فرهنگ محیطپژوهشگران در این زمینه نشان دادند که آموزش محیط
بستتیار مهتتم در گستتترش و تقویتتت   زیستی یکی از عوامتتلهای محیطدارد. حمایت مدیریتی از طرح

 .(Qin, 2019: 3-4)زیستی در هر سازمان است فرهنگ محیط
ها شتترکت ۀادار ۀحوز غالب و مسلط  پارادایم  به  اخیر  ةدر ده  3هامسئولیت اجتماعی شرکت  مفهوم

را   محیط اجتمتتاعی  و  اجتماع  برابر  در  مسئولیت  معتبر جهانی،  بزرگ و  هایشرکت  تبدیل شده است و
 کشتتورهای در اکنتتونهم  موضتتوعی استتت کتته  بینند. این مفهومی از استراتژی شرکتی خود میوجز

 هایمتتدنی، ستتازمان ةجامع  ها،شرکت  ها،تمامی بازیگران همچون دولت  سوی  شدت ازیافته بهتوسعه
 تجاری نوعی راهبری ها مسئولیت اجتماعی شرکتی راشرکت شود.مراکز علمی دنبال می  و  المللیبین
 در بتتازار  سهمشتتان  و  شتتود  اعتبارشان افزودهبر    شدت رقابتی،فضای به  شود درمی  سبب  بینند کهیم

 و حفتت  جهت در  دکه سازمان بای  است  تعهدهایی  وظایف و  اجتماعی مجموعه  مسئولیت  فزونی گیرد.
اجتمتتاعی   پذیریدهتتد. مستتئولیت  کنتتد، انجتتامفعالیتتت می  کتته در آن  ایجامعتته  به  و کمک  مراقبت
 و جامعتته تتتأثیر آن بتتر از نظتتر ستتازمان یتتک که عملکرد  پردازدمی  این موضوع  بررسی  به  هامانساز

 و توانایی آن بتترای  سازمان  کلی  در سنجش عملکرد  مهمی  زیست، عاملبر محیط  آن  تأثیر  همچنین
از  یکتتی که(. با توجه به اینKayseri Jalili, 2012: 152آید )می شماربه آن مؤثر هایفعالیت ةادام

زیست میزان توجه به مسائل اجتماعی و حف  محیط  ،گذارانها از سوی سرمایهدالیل انتخاب شرکت
های مهتتم انتظتتارات استتت کتته امتتروزه بتته یکتتی از جنبتته (4پذیر پایتتدارگذاری مستتئولیت)ستترمایه

___________________________________________________________ 
1. sustainability  

2. Environmental Performance (EP) 

3. Corporate Social Responsibility (CSR) 

4. Sustainable Responsible Investment (SRI) 
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تری یشتت ها از اهمیتتت بزیستتتی شتترکتها تبدیل شده استتت، عملکتترد محیطگذاران از شرکتسرمایه
توانتتد یکتتی از زیستتتی مید و بررسی عوامل بهبود یا افزایش کیفیت عملکتترد محیطشوار میرخوردب

 دالیل اهمیت این پژوهش محسوب شود. 
گذشته در رابطه با   هایپژوهش  مبانی نظری  تقویت  موجب  تواندمی  این پژوهش  اول اینکه نتایج

ویژه توسعه بهدرحال کشورهای ها دررکتزیستی شمحیطمدیره بر عملکرد  تأثیر حضور زنان در هیئت
 . دوم اینکتته ایتتنکنتتددر بورس اوراق بهادار تهران شود و به ادبیات حسابداری و متتالی نیتتز کمتتک  

زیستتتی متتدیره بتتر عملکتترد محیطانداز جدیدی به موضوع تأثیر حضور زنتتان در هیئتپژوهش رشم
ها گذاریجهتتت افتتزایش بتتازده ستترمایه  در  رابطه، گامی  از این  گشاید. شناخت و آگاهیها میشرکت

کنندگان های منطقی طیف وسیعی از استفادهگیریتصمیم  برای)مالی و غیرمالی( خواهد بود و ابزاری  
گذاران، کننتتدگان استتتانداردهای حستتابداری، ستتهامداران، ستترمایهتدوین  سرمایه،  بازار  گذاران)قانون

آورد. کنندگان اطالعتتات حستتابداری( فتتراهم متتیاستتتفاده  سایر  و  هاکتاعتباردهندگان و مدیران شر
 توانتتد اطالعتتات ستتودمندی در اختیتتارمی  دستاورد علمتتی  یک  ةمنزلبه  همچنین بررسی این موضوع

گذاران و شناخت بهتر عوامل مؤثر بر بهبود جایگاه اجتماعی از منظتتر ستترمایه  برایها  مدیران شرکت
بهادار تهران برای تدوین استتتانداردهایی بتترای   ه بورس اوراقیشنهادهایی ب. همچنین پبگذارد  عموم

ند. بحث عملکرد مالی و غیرمالی تتتاکنون در کزیستی ارائه میها به مسائل محیطتوجه بیشتر شرکت
زیستی و عوامل مؤثر بر آن در اما در خصوص عملکرد محیط ،بررسی شده است هابسیاری از پژوهش
مدیره بر عملکرد . خصوصاً تأثیر حضور زنان در هیئتت نگرفته استای زیادی صورهکشور، پژوهش

پژوهش حاضتتر   ؛ بنابرایناست  مطالعه نشده  ها موضوع جدیدی است که تاکنونزیستی شرکتمحیط
ها زیستتتی شتترکتمدیره بتتر عملکتترد محیطدهد که آیا حضور زنان در هیئتمیبه این پرسش پاسخ 

 ۀآتتتی در حتتوز  هتتایدادن پژوهشرا برای انجام  های جدیدیایده  شوهپژ  یت، نتایجدرنها  .تأثیر دارد
 کند.می ها پیشنهادزیستی شرکتعملکرد محیط

استخراج  سنگ،زغال استخراج ی از قبیلعیصنا، 1390 ةده در آمدهعملبه یهایبررس  به  توجه  با
بستتته، محصتتوالت او  زراعتتت و ختتدمات  مستتتغالت،و    امالن   نفت و گاز،  ، استخراجیفلز  یهاکانه
 در  حضتتور زن  بیشتتترین  .هستند  مدیرهیئتدر ه  زن  حضور  فاقد  یل ارتباطیوسا  و  منسوجات  ،یکاغذ
استتت  متتدیرههیئت ترکیتتب در زن 24تعتتداد حتتدود  بتتا دارویتتی صتتنعت بتته مربتتوط متتدیرههیئت

(Bashirimanesh Vagfi, 2021: 479تحلیل .) عملکتترد  کیفیتتت در زنتتان تأثیر حضتتور بررسی و
 در زنتتان هایاز توانمنتتدی بیشتتتر شتتناخت و درن هتتای اقتصتتادی بتترایو گزارش  یزیستتتحیطم

 حضور زنان  بررسی  این مقاله  اساس، درو اقتصادی ضروری است. براین  های مختلف اجتماعیعرصه
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 پتتژوهش  هایشتتود. یافتتتهپرداختتته میها  زیستی شرکتبر عملکرد محیط  آن  و تأثیر  مدیرههیئت  در
هتتای جدیتتدی بتترای نگرش   افزایتتد وهای متتدیریتی مینقش زنان در عرصتته  ادبیات  غنای  به  حاضر
های بورسی شرکت  ۀمدیرهیئت  در  حضور زنان  ها نسبت بهمدیران شرکت  و  تحلیلگران  گذاران،قانون

 دهد.ارائه می
ا( و )ارتباط بین متغیره  نظری  مبانی  مقاله،  دوم  در بخش  که  است  شکل  این  به  مقاله  دهیسامان

 در  شتتود.می  داده  نظتتر پتتژوهش توضتتی   متتورد  روش   سوم،  شود. در بخشپژوهش بحث می  ةپیشین
 د.آیتت می متغیرهای پتتژوهش گیریاندازه و ها و در ادامه معرفیابتدا مدل آزمون فرضیه  رهارم،  بخش
ر . بختتش آختت اختصاص دارد های پژوهش در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطییافته  به  پنجم  بخش
 و پیشنهادهای کاربردی و آتی پژوهش است. گیرینتایج، نتیجه تحلیل بوط بهنیز مر

 پژوهش  پیشینۀ. 2

و عمتتدتاً از  باشدزیست که سازگار با محیط است زیستی مجموعه عملیات یک سازمانعملکرد محیط
مللی تعیتتین الهای مربوط ملی و بینشده توسط نهادها و آژانسگیری معیارهای مشخصطریق اندازه

 شتتده از طتترف کشتتورهای جهتتان، شتتاخص عملکتتردالمللتتی پذیرفتههای بینشود. یکی از شتتاخص
 مزیستی بهداشت محیط و ستترزندگی اکوسیستتتمحوری محیط  که بر دو سیاست  است  1زیستیمحیط

سیاستتتی   ةمقولتت   10نشتتانگر در    24گیتتری از  زیستتتی بتتا بهرهاستوار است. شتتاخص عملکتترد محیط
 واثرات بر سالمت انسان، آلودگی هتتوا  واثرات بر سالمت انسان، آلودگی هوا   و  حیط، آب)بهداشت م
زیستتتی، تنتتوع زیستتتی، جنگتتل، شتتیالت، کشتتاورزی، اثتترات محیط  و  زیستی، منابع آباثرات محیط

 (.Lu & Herremans, 2020: 17د )شووهوا و انرژی( برآورد میرات آبتغیی
پذیری مستتئولیت  ةا در زمینتت زیستی خود، منتتابع زیتتادی رحیطها برای کاهش تأثیرهای مشرکت
کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت به یک اصطالح رایتتج در ادبیتتات تبتتدیل می  گذاریسرمایهاجتماعی  
پذیری اجتماعی برای ذینفعان بستتازند در تالش هستند که تصویری از مسئولیت  هاشرکتشده است.  

پذیری اجتمتتاعی جلتتوگیری کننتتد. بتترای کمتتک بتته اطالعتتات تا از عواقب عدم توجه به مستتئولیت
ها را از لحاظ اجتماعی زیستی، شرکتمسائل محیط  ةها در زمینعملکرد شرکتنفعان در خصوص  ذی

 هتتایتتتوان در پژوهشها را میبنتتدیایتتن رتبه ةانتتد. از جملتت بنتتدی کردهزیستتتی رتبهو محیط
ها پردازند که ررا اصواًل شرکتع میلعات به این موضود. بسیاری از مطاکرمشاهده  دامی و همکاران  
هتتای بستتیار کمتتی حتتال، پژوهشبااین کنند.مسئولیت اجتماعی مشارکت می وط بهدر موضوعات مرب

___________________________________________________________ 
1. Environmental Performance Index (EPI) 
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های بسیاری در خصوص ارتباط بتتین ها انجام شده است. پژوهشزیستی شرکتعملکرد محیط  رۀدربا
پذیری ها به مستتئولیترت گرفته و به دالیلی که شرکتپذیری اجتماعی و عملکرد مالی صومسئولیت

پذیری بتتین مستتئولیت  ةدارند، اشاره شده است. این در حتتالی استتت کتته رابطتت   اجتماعی توجه خاص
تتتر تتتأثیر های بزرگشتترکت  زیستی کمتر مورد توجتته قتترار گرفتتته استتت.اجتماعی و عملکرد محیط

پذیری هتتای مستتئولیت، دارنتتد. اجتترای طرحکنیمزیستتتی کتته در آن زنتتدگی متتیبیشتری بتتر محیط
شناختی، افراد ست. طبق ادبیات رواناتر از اهمیت زیادی برخوردار  های بزرگزیستی در شرکتمحیط

و احتمتتال   کننتتدمی  رویکنند. اغلب نسبت به وقایع ختتوب زیتتادهوقایع آینده غیرواقعی برخورد می  اب
هتتای فزاینتتده درمتتورد عملکتترد و افشتتای نگرانی (.Qin, 2019: 3نتتد )پندارمی ضتتعیفشکستتت را 

ها را برای اتخاذ دهد راهبری شرکتی عامل محرکی است که شرکتمیها نشان  زیست شرکتمحیط
یتتک شتترکت،   ۀمدیرندهای بین ساختار هیئتد. پیودهمحور تحت تأثیر قرار میهای محیطاستراتژی

 یدبا .ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استهطور فزایندزیستی آن بهترکیب آن و عملکرد محیط
گیری درمتتورد مستتئولیت اجتمتتاعی یک شرکت تا حد زیادی مسئول تصمیم  ۀمدیرهیئت  داشت  توجه

های گذاریها معمتتواًل بتته ستترمایههای پایداری آن است. عالوه بر این، ایتتن تصتتمیمشرکتی و اقدام
متتدت نیتتاز دارنتتد های کوتاهگذاریبلندمدت تا سرمایه  مهم، نامشخص و ناآشنا با پیامدهای راهبردی

(Marchini et al., 2021: 2.) 
نگرنتتد. بتتا توجتته بتته نگتترش آنتتان بتته ها از زوایای مختلفتتی مینظران به سازمانامروزه صاحب

نظران به سازمان همچتتون برخی از صاحب  ها متفاوت خواهد بود.ها نقش زنان نیز در سازمانسازمان
برختتی   .ی داردزیتتادروابط غیررسمی و قدرت و سیاستتت اهمیتتت    ،که در آن  نگرندمیطبیعی  نظامی  

داننتتد کتته در پتتی رستتمیت ستتازمانی و دارای ی مییتت نظران ستتازمان را نظتتامی عقالدیگر از صاحب
ها را نظتتامی کند. وقتتتی ستتازمانهای مشخص است و برای دستیابی به این اهداف فعالیت میهدف
ولتتی اگتتر  ،ی خواهنتتد بتتودیتت هایی اقتصادی و عقالیز انسانهای شاغل در آن ن، انسانی بدانیمیعقال

هایی سیاسی خواهند بود و ستتازمان های شاغل در آن انسانها را نظامی طبیعی بدانیم، انسانسازمان
 ةهمتتواره مستتئل (.Sepasi & Abdoli, 2016: 135-136) شتتودمی های سیاستتی دانستتتنیز عرصه

ده استتت. کرنظران مدیریت را به خود جلب  شناسان و صاحبناسان، جامعهشتوجه روان  مدیریت زنان
اند، دالیل و شواهد انتتدکی بتترای با اینکه زنان و مردان از لحاظ مدیریت و رهبری با یکدیگر متفاوت

است بهتر  بنابراین، ؛ها به صرف جنسیت، مدیران برتری باشنداین دیدگاه وجود دارد که هریک از آن
توان هم در میان زنان و هم در متوسط و ضعیف را می  مدیریتی بسیار خوب،  هایشود که شیوه  هگفت
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 ,Sepasi & Abdoliکلی و قاطعانه داوری کتترد ) ،این موضوع ۀتوان دربارمیان مردان یافت و نمی

2016: 135.) 
ترکیتتب دانتتش و   ةجتت گیری شتترکت را درنتیینتتد تصتتمیماتواند فرمدیره میحضور زنان در هیئت

کننتتد کتته متتدیران زن بتتا ( استتتدالل می2010ای متنتتوع بهبتتود بخشتتد. بیتتر و همکتتاران )هدیدگاه
تر گیری مشارکتی و دموکراتیکتصمیم ةدر مرحل ،های جایگزین خود در مقایسه با مدیران مرددیدگاه

کنند و به نتتتایج بهتتتری   های بهتری اتخاذکنند تا تصمیممدیره کمک میهستند و بنابراین به هیئت
هتتای پایتتداری متتردان مهارت در مقایسه بادهند زنان  ( نشان می2016ست یابند. کیم و استارکس )د

ها دهد و بتته شتترکتبیشتری دارند که به مدیران زن تخصص بیشتری در رابطه با محیط طبیعی می
ا و هتت بنتتابراین، مهارت ؛انتتدههتتا نبوددهد که قتتبالً تحتتت کنتتترل آنامکان دسترسی به منابعی را می

گیری ینتتدهای تصتتمیماکننتتده بتتر فرهای پایداری مدیران زن ممکن است تتتأثیری دگرگونتخصص
 (.Marchini et al., 2021: 2زیستی داشته باشد )ها و مباحث مربوط به مسائل محیطشرکت

در هیئت  زنان  بین حضور  اینمدیره و عملکرد محیطارتباط  را  توان تشری  کرد که  میگونه  زیستی 
در هیئت زنان  دانش، مدیره میوجود  )مانند  منابع مختلف  ایجاد و جذب  در  را  توانایی شرکت  تواند 

مسئولیت انجام  برای  اطالعات(  و  شهرت  سهامارتباطات،  منافع  از  نمایندگی  به  مدیران  داران های 
الزم برای  ایجاد تخصص    با  ،مدیرههای ناشی از حضور زنان در هیئتافزایش دهد. ترکیبی از مهارت

سازد و عالوه ارتباط را فراهم می   ی برایهایهای مشاوره، مشروعیت و کانال توجه و تمرکز در زمینه 
را به مسائل پیچید  ،شدهبر موارد اشاره  بهبود   موجبو    دهدمیزیستی افزایش  محیط   ۀتوجه شرکت 
محیط شرکتعملکرد  میزیستی  نشها  پژوهشگران  دلشود.  سه  به  بنا  دادند  در    ، یلان  زنان  حضور 

محیطهیئت عملکرد  بهبود  موجب  میمدیره  حرفه  :شودزیستی  تجارب  دارای  مهارتزنان  و ای،  ها 
  . های غیراخالقی تجارت دارندند و همچنین تمایل کمتری به پذیرش روش هستهای متنوع  دیدگاه 

د بررسی مبهم باشد  ند و رنانچه موضوع مورپذیری دارزنان تمایل بیشتری به ریسک   ،عالوه بر این
تمایل بیشتری برای ایجاد یک مسیر احتیاطی برای   ،وهوایی( زیستی و آبمسائل محیط   ،مثال  )برای

شرایط   نگرش دهندنشان میبهبود  محیط.  محیطهای  طرفدار  رفتارهای  و  با جنسیت زیستی  زیست 
و با نگرانی    ندترر و حساس تن از نظر عاطفی همدلگیرد. زنان در مقایسه با مرداتحت تأثیر قرار می

محیط خصوص  در  میبیشتری  برخورد  این  (Lu & Herremans, 2020: 6)  کنندزیست  حال   .
مدیره بر عملکرد  پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا حضور زنان در هیئت

 .ها تأثیر دارد یا خیرزیستی شرکتمحیط
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 ی داخلعات مطال. 2-1

زیستتتی های اقتصادی بتتر عملکتترد محیط( به بررسی تأثیر پیچیدگی177: 2021همکاران )سپهوند و  
های اخیتتر، پیچیتتدگی اقتصتتادی نقتتش مهمتتی در تبیتتین و در ستتال  منا پرداختند.  ةکشورهای منطق

 تفاوت رشد اقتصادی در میتتان کشتتورهای فقیتتر و غنتتی داشتتته استتت. در  ةآشکارسازی حقایق نهفت
و روش رگرستتیون حتتداقل مربعتتات   2018تا    2002زمانی    ۀهای بازفاده از دادهپژوهش حاضر، با است

زیستتتی ، عالوه بر بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بتتر عملکتترد محیطEGLSو    SLS2ای  دومرحله
منحنی کوزنتس در این کشورها پرداخته شده است. نتتتایج   ةفرضی  مطالعةمنا، به    ةکشور منطق  هجده

دار بین شاخص پیچیدگی اقتصتتادی و شتتاخص معکوس و معنی  ةوجود رابط  ۀدهنداین پژوهش نشان
واحدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، شاخص ای که با افزایش یکگونهبه  ؛زیستی استعملکرد محیط
 ۀدهندیابد. همچنین نتتتایج ایتتن پتتژوهش نشتتانواحد کاهش می  هفتزیستی بیش از  عملکرد محیط
و منحنتتی  استزیستی شدن بر شاخص عملکرد محیطت، شهرنشینی و صنعتیدار تحصیالتأثیر معنی

U زیستی کوزنتس، در این مطالعه تأیید نشده است.وارون محیط 
زیستی با تأکید بر شفافیت بر عملکرد محیط  را  مدیرههیئت  تحصیالت( تأثیر  135:  2021وزیری )
ت اطالعتتات . شتتفافیمطالعه کتتردشده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفتهدر شرکت  اطالعاتی

ترین عوامل مؤثر بتترای گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهمهای سرمایهترین دغدغهمالی از مهم
گیری هتتای فتتردی در تصتتمیمها است و از آنجا که ویژگیتحصیل سهام شرکت  برایگذاری  سرمایه

ارزیابی یتتا   ۀنحو  خصوصیات فردی مدیران ارشد بر  ،مدیریت عالی  ةنظریدر    ،کندمیش مهمی ایفا  نق
رو هتتدف ایتتن د. از ایتتندهتت می  را جهتتت  هتتاهای آنو درنهایت تصمیم  استتفسیر شرایط تأثیرگذار  

بتتین ستتط  تحصتتیالت  ةتوانتتد رابطتت بررسی این موضوع بود که آیا شفافیت اطالعتتاتی می  ،پژوهش
یالت نتتتایج آزمتتون نشتتان داد ستتط  تحصتت  .زیستتتی را تعتتدیل کنتتدمتتدیره و عملکتترد محیطهیئت
همچنتتین در دیگتتر نتتتایج آزمتتون فرضتتیه   .زیستی داردمعناداری با عملکرد محیط  ةمدیره رابطهیئت

زیستتتی مدیره و عملکرد محیطبین سط  تحصیالت هیئت  ةرابط  ،مشاهده شد که شفافیت اطالعاتی
 ند.کرا تعدیل می
زیستتتی های اقتصادی بتتر شتتاخص عملکتترد محیطآثار تحریم  بررسی( به  93:  2020فرد )فهیمی

های عملکتترد هتتای اقتصتتادی بتتر شتتاخصهای تحریماثتترات شتتون  ،ایران پرداخت. در این مطالعه
کتتاهش  موجتتبهتتای اقتصتتادی های تحریمزیستی ایران بررسی شد. نتایج نشان داد شتتاخصمحیط
هتتای های تحریمبر ایتتن، در میتتان شتتاخصشود. عالوه  ایران می  زیستیمحیطد  های عملکرشاخص

 :زیستی ایران دارندهای عملکرد محیطبر شاخص را ترتیب بیشترین تأثیر منفیبهموارد زیر  اقتصادی،  
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شتتون درآمتتد  پ(ای، ای و سرمایهشون واردات مواد اولیه، کاالهای واسطه  (شون نرخ ارز، ب  (الف
های عملکتترد دیگتتر، در میتتان شتتاخص  ستتویز  شون صتتادرات غیرنفتتتی. ا  ت(خام و  فتصادرات ن
مربوط به متتوارد زیتتر   ترتیبهای اقتصادی بههای تحریمزیستی، بیشترین اثرپذیری از شاخصمحیط
شتتاخص   پ(زیستتتی و  شتتاخص کلتتی عملکتترد محیط  (زیست، بشاخص سالمت محیط  (: الفاست

 .بودن اکوسیستممیزان زنده
بتتر عملکتترد  را آفرین و نتتوآوری ستتازمانیبتتری تحتتول( تتتأثیر ره96: 2020اری و مبینتتی )ودالتت 
مطالعتته زیستی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی کارکنان جهاد کشتتاورزی استتتان تهتتران محیط
های امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دستتتیابی بتته عملکتترد ند. سازمانکرد
آفرین یکتتی از یریت اثتتربخش نیتتاز دارنتتد. رهبتتری تحتتولر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدبهت
ها استتت. داشتتتن زیستتتی در ستتازمانمدیریت اثربخش عملکتترد محیط  راستایها در  ترین اقداممهم

های های آن ستتبکترین الزمتتهترین و کلیتتدیهایی است که از مهمشرطسازمان نوآور نیازمند پیش
زیستی با آفرین و نوآوری سازمانی بر عملکرد محیطی است. هدف پژوهش، تأثیر رهبری تحولرهبر

های پتتژوهش سانی کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران است. یافتتتهنقش میانجی مدیریت منابع ان
زیستی بتتا نقتتش میتتانجی متتدیریت منتتابع آفرین و نوآوری بر عملکرد محیطنشان داد رهبری تحول

 تأثیر معنادار دارد. انسانی
نقتتش کتتارآفرینی ستتبز بتتر عملکتترد  ( بتته بررستتی59: 2019ری و عتتدالتیان شتتهریاری )میتتوه
 ۀپرداختند. اهمیت اصطالح کتتارآفرینی ستتبز در دو حتتوز  دهیراساس مدل خودسازمانزیستی بمحیط

یستتت زبه حدی است کتته از یتتک طتترف اقتصتتاددانان محیط زیستمحیطعلمی کارآفرینی و اقتصاد 
و از طتترف دیگتتر، ادبیتتات کتتارآفرینی   نتتددانمیزیست  یطترین دالیل آلودگی محنواقص بازار را مهم

های جدیتتد توستتط کارآفرینتتان برداری از فرصتتتبازار نقش مهمی در بهره  نواقصند که  کعنوان می
آن در  با مرور مطالعات پیشتتین و بتتا معرفتتی کتتارآفرینی ستتبز و نقتتش  ،رو دارد. در این پژوهشپیش

دهی پرداخته شد. در ادامه، عوامتتل اساستتی ایتتن مدل خودسازمان  ةزیستی تحت ررخعملکرد محیط
کتته طوریبه ؛ه استتتشتتدو قوانین مرتبط، فناوری کارآمد و بهبود عملکرد بررسی ررخه مانند نهادها  

نهادهتتا زیستتت و تأثیرهتتای مدل برای مباحث کارآفرینی سبز، توجتته بتته فنتتاوری حتتامی محیط  ةارائ
 )قوانین و بازار( از محورهای نتایج این پژوهش بوده است.

 را متتدنی-های سیاسیانی خوب و آزادیهای حکمر( تأثیر شاخص63: 2019پورعلی و همکاران )
هتتای . نتایج بتترآورد الگتتوی دادهمطالعه کردند  کشور جهان  101  در  زیستیبر شاخص عملکرد محیط

های دهتتد شتتاخصنشتتان می (EGLSیافته )حداقل مربعات تعمیمروش با  ثابتتابلویی از نوع اثرات 
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داری بتتر ادسازی تجاری اثر مثبت و معنیهای سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزحکمرانی خوب، آزادی
 د.زیستی دارنعملکرد محیط

( به بررسی یکپاررگی مشارکت کارکنان با عملکتترد محیطتتی بتتا 115:  2018درینی و همکاران )
علمی دانشتتگاه دیدگاه مشترن )کارمنتتدان و اعضتتای هیئتتت  ةهای پیشگیرانه نقش استراتژیتوجه ب

زیستتتی های محیطیکپاررگی مشارکت با استراتژینشان داد  ها  سیستان و بلورستان( پرداختند. یافته
مثبتتت و معنتتادار  ةزیستتتی رابطتت پیشگیرانه با عملکرد محیط  زیستیمحیطهای  پیشگیرانه و استراتژی

 ةزیستتتی پیشتتگیرانین استتتراتژی محیطچنهم  .کندابطه را تعدیل میترن این دو ردارد و دیدگاه مش
 زیستی نقش میانجی دارد.یکپاررگی در ارتباط مشارکت با عملکرد محیط

ایتتن   . درمطالعتته شتتد  زیستتتپایتتدار محیط  ةنقش زنان در توسع  ،(37:  2012کبری )در پژوهش ا
محیطی آن، بتتا ویژه بعد زیستپایدار به  ةبه نقش زنان در توسع  مربوط  پس از بررسی ادبیات  تحقیق،

های عملی و تشکیالتی کشور جهان، اقدام  پنجاههای جهانی برای  های پیمایش ارزش استفاده از داده
زنان در اکثر کشورها بیشتر از متتردان   ،هایافته  مطابق  .شدمحیطی بررسی  زنان درمورد مسائل زیست

کتته در درحالی  ؛دهنتتدمصرف بهینه از منتتابع انجتتام میزیست و  ملی در حفاظت از محیطهای عاقدام
محیطی رنتتدان فعتتال های زیستتتزنیها و رانهگیریهای تشکیالتی و حضور در تصمیماقدام  ةزمین

دهتتد کتته زنتتان های نسلی مختلتتف نشتتان میمحیطی زنان در گروههای زیستنیستند. بررسی اقدام
دهند. این در حالی است که در زیست انجام میاز محیطبیشتری در حفاظت   عملیهای  اممیانسال اقد

محیطی های زیستتتتر و بیشتتتری ستتازمانتر حضور فعالهای نسلی جوانهای تشکیالتی گروهاقدام
 دارند.

 ی مطالعات خارج. 2-2

ه بتتر عملکتترد محیطتتی متتدیردر پژوهشی به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت(  2:  2022لو و هرمنز )
های زمانی پتتژوهش بتتین ستتال  ۀشده در بورس اوراق بهادار آمریکا پرداختند. دورهای پذیرفتهشرکت
مورد بتتود. روش پتتژوهش رگرستتیون   4872شرکت  -ها براساس سالو تعداد مشاهده  2015تا    2009

 مدیره و عملکردیئتهای پانلی است. نتایج پژوهش نشان داد بین تنوع جنسیتی در هلجستیک و داده
 مثبت و معناداری وجود دارد. ةزیستی شرکت رابطمحیط

اطمینتتانی متتدیران بتتر عملکتترد محیطتتی در پژوهشتتی بتته بررستتی تتتأثیر بیش( 1: 2019کتتین )
شتترکت از  500  ،های پذیرفتتته در بتتورس اوراق بهتتادار آمریکتتا پرداختتت. بتترای ایتتن منظتتورشرکت
عنوان بتته 2016تا  2014های  ادار آمریکا برای سالس اوراق بهشده در بورهای بزرگ پذیرفتهشرکت
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ها های شتترکتکاهش رتبه  سبب  اطمینانی مدیران. نتایج پژوهش نشان داد بیششدندنمونه انتخاب  
 شود.زیستی میمسائل محیط ةدر زمین

ای هزیستتتی شتترکتتأثیر مالکیت خانوادگی بتتر عملکتترد محیط  مطالعةبه  (  184:  2017تسارینا )
شتترکت  18و تعتتداد    2013تتتا    2011های  شده در بتتورس اوراق بهتتادار انتتدونزی طتتی ستتالپذیرفته

ای مثبتتت و زیستی رابطتتهپرداخت. نتایج حاکی از این بود که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد محیط
ی هتتاهتتا در اختیتتار گروهکتته مالکیتتت آن  یهایکه در شرکت  مشخص شد  درواقعدار وجود دارد.  معنا

 .گیردصورت میهای اجتماعی  ، توجه بیشتری به مسائل و فعالیتاستخانوادگی 
نظارت در برابتتر   را در شرایط  گذاران نهادی و عملکرد محیطیثبات سرمایه(  2013کالن و فنگ )

گذاران برابتتر دو دیتتدگاه مختتالف ستترمایه  ،. در ایتتن پتتژوهشمطالعتته کردنتتد  تمدریزی کوتاهبرنامه
بتتا   یارتباط مثبتتت   ،گذار مؤسسه. شواهدی ارائه شد که ثبات سرمایهشدمدت آزمون  وتاهریزی کبرنامه

امتتا   ،گذاران مؤسستته استتتنظارت ستترمایه  ةعملکرد محیطی یک سال پیش دارد که مطابق با نظری
های تجربتتی دیگتتر، ها بتته مشخصتتهیافتتته  . همچنتتینمتتدت نیستتتریزی کوتاههبرنام  ةمطابق نظری

 زایی بستگی دارد.درون مسائلو های برآورد روش 
عتتدالت جنستتیتی   بتته  شرکت  ۀمدیرهیئت  در  زنان  حضور  دهدمی  نشان  تجربی  هایپژوهش  مرور

 ؛استتت  بهتتتر متترتبط  زیستیمحیط  عملکرد  با  معمواًل  مدیرههیئت  در  زنان  طرفی حضور  از  .دانجاممی
 نامناستتب  توستتط متتردان  آن  اختتذ  کتته  هاییتصمیم  ویژهبه  ،مدیرههیئت  دشوار  هایها تصمیمآن  ازیر

 مدیران پاسخگویی اصلی ابزار  ،های مالیصورت  اینکه  به  توجه  با  کنند.می  تسهیلرا  شود،  می  شمرده
گتتذاران، متتدیران بتترای قانون اطالعات مربتتوط بتته آنزیستی و افشای  عملکرد محیط  ،شودمی  تلقی

کیفیتتت   در  بستتزایی  نقتتش  کنندگاندهاستتتفا  ستتایر  و  داران، اعتباردهنتتدگانواحدهای تجاری، ستتهام
 شتتدهگزارش زیستتتی  عملکتترد محیط  بتتر  زنان  حضور  داخلی، تأثیر  هایدر پژوهش  دارد.  گیریتصمیم
بتتر   هاشتترکت  ۀمدیرهیئت  در  زنان  حضور  تأثیر  ،پژوهشاین    در  بنابراین  است؛  نشده  و بررسی  تحلیل

 د.شومی  بررسی زیستیعملکرد محیط

 پژوهش یشناسروش . 3

ای، بتتا استتتفاده از میتتدانی کتابخانتته  مطالعتته،  نوع  لحاظ  به  ش حاضر از لحاظ هدف کاربردی ووهپژ
 زمتترۀتجربی و در  هتتای شتتبهعالوه از نتتوع پژوهشرویدادی است. بهصورت پساطالعات گذشته به

 ةکه در این نوع پژوهش، رابطتت   های توصیفی است. براساس روش پژوهش، همبستگی استپژوهش
های وستتیع مقالتته  ةبتتا مطالعتت   ،د. در این پتتژوهششوتحلیل می  اس هدف پژوهشیرها براسمیان متغ
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گتتردآوری   ایبرآوری اطالعات مورد نیاز شد.  در این زمینه اقدام به جمع  ،پژوهش  ةپژوهشی و پیشین
ستتایر از  های متتالی،  های پیوستتت صتتورتهای مالی و یادداشتتتصورت  ۀها نیز از طریق مشاهدداده

 ازمان بورس اوراق بهادار استفاده شد.ها و سی شرکتهاگزارش 
هتتای جهت تعیین نوع دادهدرهای تشخیصی در آمار استنباطی ابتدا آزمون  ،منظور تحلیل آماریبه

ها )پانل دیتا یا حداقل مربعات معمولی( به بررستتی . سپس با تعیین نوع دادهر رفتندکابهشده  گردآوری
پتتژوهش از جملتته عتتدم خودهمبستتتگی و   ةهای رگرسیونی رندگانهای زیربنایی مدلصحت فرضیه

 ةهای رگرستتیونی رندگانتت های زیربنتتایی، متتدلبودن پرداختتته شتتد. پتتس از تأییتتد فرضتتیهنرمتتال
 باها افزار اکسل و آزمون فرضیهنرم وسیلةبهها بندی دادهعملیات طبقه  ةلی. کنددششده ارائه  بینیپیش
 افزار استاتا انجام شد.نرم

 فرضیۀ پژوهش . 3-1

صتتورت پژوهش به  ةفرضی  اصلی پژوهش،  ةشده و پاسخگویی به مسئلنظری مطرح  به مبانی  توجه  با
های زیستتتی شتترکتمحیطمتتدیره و عملکتترد  هیئتبتتین حضتتور زنتتان در    زیر تتتدوین شتتده استتت:

 شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.پذیرفته

 ی آمار ۀجامعه و نمون.  3-2

 شدند: نمونه انتخاب عنوانبه داشتند را زیر  هایویژگی که  هاییشرکت در این پژوهش،
و تتتا  استتت 1394بل از سال ها در سازمان بورس اوراق بهادار قهایی که تاریخ پذیرش آنشرکت .1

 های بورسی باشند؛نیز در فهرست شرکت 1398پایان سال 

ها همتتراه بتتا شتترکت  ۀمتتدیرهای مالی ساالنه و گتتزارش هیئتاطالعات کامل و تفصیلی صورت .2
 متتورد بررستتی در  ةستتالپنج  ۀها در دورکتگزارش عملکرد اجتماعی در رابطه با هریتتک از شتتر

 باشد؛ دسترس 

 ؛ها منتهی به پایان اسفندماه باشدسال مالی آن اطالعات، بودن مقایسهبلقا منظوربه .3
 باشند؛ نداشته ماه سه از بیش  معامالتی ةوقف .4

 د؛ن(، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باش1394-1398مورد نظر ) ۀطی دور .5

های د )شتترکتنگذاری نباشتت های ستترمایهمالی، لیزینگ و سایر شرکت  انگر، واسطههابانک  وجز .6
 اند(؛آماری منظور نشده ةها در جامعشرکت ةعلت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیفوق به
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 800) 1398تتتا  1394های ستتال طتتی شتترکت 160 شده،مطرح هایویژگی  به  توجه  با  درنهایت،
 هتتا،اطالعتتات آن بودندردستتترس   بتته  توجه  با  که  شدند  آماری انتخاب  ةعنوان جامعبهسال(  -شرکت
 1آمتتاری بتته شتترح جتتدول  ةبررسی شدند. روند انتخاب نمونتت   آماری  ةنمون  عنوانبه  هامی شرکتتما
 .است

 

 آماری  ةانتخاب نمون. 1جدول 

 341  عضو بورس بودند.  1398که تا پایان سال  یهایکل شرکت

  62 در بورس پذیرفته نشده باشد.  1394شود: از ابتدای سال کسر می

  5 مورد بررسی در دسترس نیست.  ةسال پنج  ۀها در دوراطالعات آن

  25 ها منتهی به پایان اسفندماه نباشد.سال مالی آن

  8 معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشند.  ةوقف

  19 (، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی داده باشد.1394-1398مورد نظر ) ۀطی دور

  62 گذاری باشد.های سرمایهشرکتگری مالی، لیزینگ و سایر ها، واسطهبانک وجز

 181  جمع کسور 

 160  ( 160×  5=  800سال  -تشده )شرک آماری انتخاب ةتعداد نمون

 پژوهش یۀمدل آزمون فرض. 3-3

، مدل آزمون فرضیة پژوهش به شتترح زیتتر (2020لو و هرمنز )  پیروی از پژوهش  هب  ،در این پژوهش
 است:

  (1) ةرابط
 

 

 ؛t در دورۀ i  شرکت زیستیمحیطملکرد : ع

 ؛t در دورۀ i مدیرۀ شرکت: حضور زنان در هیئت

 ؛t در دورۀ i  شرکت: اهرم مالی 

 ؛t در دورۀ i  : مخارج تحقیق و توسعة شرکت

 ؛t در دورۀ i  : رشد فروش شرکت

 ؛t در دورۀ i های شرکتارایی: نرخ بازده د

 ؛t در دورۀ i مدیرۀ شرکت: اندازۀ هیئت

 ؛t در دورۀ iشرکت  ۀ: انداز
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 .: خطای مدل

 پژوهش  یرها ی متغ. 3-4

 متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
گیری ت. بتترای انتتدازهزیستتتی استت : در پژوهش حاضر متغیر وابستتته عملکتترد محیطمتغیر وابسته
ها دارای ایتتن استفاده شتتد. رنانچتته شتترکت 14000ایزو  ها از استاندارد  زیستی شرکتعملکرد محیط

 شود.استاندارد باشند، عدد یک و در غیر این صورت مقدار صفر لحاظ می
مدیره است. رنانچه حداقل یک زن در زنان در هیئت  پژوهش حضور  مستقلمتغیر مستقل: متغیر  

 گیرد.مدیره شرکت وجود داشته باشد، عدد یک و در غیر این صورت صفر تعلق میضای هیئتاع
 :متغیرهای کنترلی

 آید.ها به دست میها به کل داراییکل بدهی نسبت(: از FLاهرم مالی )
ج تحقیق و توسعه داشته باشد، عدد یتتک (: رنانچه شرکتی مخارR&D)  توسعهمخارج تحقیق و  

 گیرد.ورت مقدار صفر تعلق میو در غیر این ص
دستتت فروش سال جاری با سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل به  تفاضل(: از  SGرشد فروش )

 آید.می
 شود.های شرکت محاسبه میسود خالص بر کل دارایی تقسیم از(: ROAها )نرخ بازده دارایی

 .شودمدیره محاسبه میلگاریتم تعداد کل اعضای هیئت طریق(: از BSمدیره )هیئت ۀانداز

 آید.دست میبهاز طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی (: Sizeشرکت ) ۀانداز

 های پژوهشیافته. 5

 آمار توصیفی . 5-1

 و پراکنتتدگی  مرکتتزی  هایشتتاخص  برخی  شامل  که  را  آزمون  مورد  متغیرهای  توصیفی  آمار  2  جدول
تتتا   1394های  ستتال  زمتتانی  ةفاصتتل  در  ستتال(-شرکتشاهده )م  800از    متشکل  ایبرای نمونه  ،است
هتتا بیتتانگر آن  انتتدن  اختتتالف  و  هتتاآن  ةمیانتت   بتتاها  دهمشتتاه  میتتانگین  ةدهد. مقایسنشان می  1398
رشد میانگین متغیر    شود،می  مالحظه  جدول  این  در  گونه کهاست. همان  هامشاهده  توزیع  بودننرمال

انتتد. هتتا حتتول ایتتن نقطتته تمرکتتز یافتهبیشتر داده دهداست که نشان می 078/0فروش در کل دوره 
نیمتتی از   دهتتدنشتتان می  است که  069/0رشد فروش  متغیر    ةمیان  ،دهدطور که نتایج نشان میهمان
تتترین از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. انحتتراف معیتتار یکتتی از مهمها کمتر  داده
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مقتتدار ایتتن  .ها از میانگین استتتبرای میزان پراکندگی مشاهدهپارامترهای پراکندگی است و معیاری  
استتت. کمتتترین   551/0این متغیر    میزان رولگی برای  است.  4826/0رشد فروش  پارامتر برای متغیر  

استتت.   48/0و بیشترین مقتتدار    -968/0پژوهش مشاهده شده    ۀداری که برای این متغیر طی دورمق
 شود.رت تفسیر میبرای سایر متغیرها نیز به همین صو

 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش . 2جدول 

 چولگی  انحراف معیار  بیشترین  کمترین  میانه  میانگین  نماد  نام متغیر 

 SG 0785 /0 0693 /0 968/0- 4891 /0 4826 /0 551/0 رشد فروش

 ROA 149/0 134/0 78/0- 67/0 1554 /0 899/0 ها نرخ بازده دارایی

 BS 621/1 559/1 098/1 945/1 3258 /1 095/1 ره مدیهیئت  ۀانداز

 SIZE 9625 /13 6351 /13 1063 /10 1693 /19 63251/0 9153 /0 شرکت  ۀانداز
 

شتتوند بایتتد از جتتدول توزیتتع مجازی که به شکل صفر و یتتک بیتتان میبرای توصیف متغیرهای  
نتتان در اعضتتای زیستتتی، حضتتور زمتغیرهتتای عملکتترد محیط ،فراوانی استفاده کرد. در این پتتژوهش

اند کتته بتترای گیری شدهصورت مجازی یا صفر و یک اندازهمدیره و مخارج تحقیق و توسعه بههیئت
 فراوانی استفاده شده است.  توزیعها از جدول آمار توصیفی آن

 

 زیستیتوزیع فراوانی متغیر عملکرد محیط. 3جدول 

 فراوانی نسبی تجمعی فراوانی تجمعی  فراوانی نسبی  فراوانی زیستی عملکرد محیط
 375/44 71 375/44 71 نامه گواهی شتندا 

 100 160 625/55 89 نامه داشتن گواهین
 

عضتتو نمونتته، دارای   160ها از بتتین  درصد شرکت  375/44توان گفت  طبق نتایج جدول فوق می
 .استتتزیستتتی  ها طبتتق استتتانداردهای محیطزیستی آنو عملکرد محیط  هستند  14000گواهی ایزو  

های ها از شتترکتهای مورد نیاز ایتتن شتترکت. دادهرا ندارند  این گواهی  نیز  هادرصد شرکت  625/55
ارائتته   1آمتتاری در جتتدول    ةتعیین نمون  ۀاست. نحو  شدهتخراج  شده در بورس اوراق بهادار اسپذیرفته

 شده است.
 

 مدیره توزیع فراوانی متغیر حضور زنان در اعضای هیئت. 4جدول 

 فراوانی نسبی تجمعی فراوانی تجمعی  فراوانی نسبی  فراوانی مدیره تی هیئتتنوع جنسی 
 125/18 29 125/18 29 مدیره هیئتوجود زن در 

 100 160 875/81 131 مدیره ود زن در هیئتنب
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عضتتو   160ها از بتتین  درصد شتترکت  125/18توان گفت  می  4آمده در جدول  دستطبق نتایج به
 .هستندمدیره درصد فاقد عضو زن در هیئت  875/81مدیره و هیئتنمونه، دارای عضو زن در 

 

 توزیع فراوانی متغیر مخارج تحقیق و توسعه . 5جدول 

 فراوانی نسبی تجمعی فراوانی تجمعی  فراوانی نسبی  فراوانی مخارج تحقیق و توسعه 
 5/22 36 5/22 36 وجود مخارج تحقیق و توسعه 

 100 160 5/77 124 ود مخارج تحقیق و توسعه نب
 

عضتتو نمونتته، دارای   160ها از بتتین  درصتتد شتترکت  5/22توان گفتتت  می  ،5بق نتایج جدول  اطم
 ند.هست ها فاقد مخارج تحقیق و توسعهدرصد شرکت  5/77و   مخارج تحقیق و توسعه

 ی آمار استنباط. 5-2

 پژوهش  یها ها در مدلنوع داده  نییدر تع  یصیتشخ یهاآزمون . 5-2-1

 تعتتداد ةوستتیلبه مشاهدات ،آن براساس  که شودمی هایی گفتهداده  از  ایمجموعه  بی بهترکی  هایداده
 ۀدور  یتتک  طتتول  درد،  شتتونمی  انتختتاب  تصادفی  صورتبه  اغلب  ( کهNزیادی از متغیرهای مقطعی )

 یتتا ترکیبتتی هتتایداده را آمتتاری ۀداد N × T ،این صورت در .باشند شده بررسی( T) مشخص زمانی
ستتری   هتتایداده  ۀدربرگیرندهم    ترکیبی  هایکه داده  از آنجانامند.  سری زمانی می-عیمقط  هایداده
 هایویژگی که مناسبی آماری ۀدهندهای توضی مدل  کارگیریبه  است،  مقطعی  هایداده  هم  و  زمانی
 و ستتری زمتتانی  مقطعتتی  هتتایداده  در  شدهاستفاده  هایمدل  از  ترپیچیده  کند،  را توصیف  متغیرها  آن
 هتتای کتتاربردیپژوهش  در  سری زمتتانی  و  مقطعی  هایداده  ترکیب  از روش   ،اخیر  هایسال  . دراست

 هتتایآزمون و متتدل انتتواع  شتترح  و  آمتتاری  روش   ایتتن  هایشناخت ویژگی  است.  زیادی استفاده شده
 د.شودر ادامه تشری  می آن، در  کاررفتهبه

 در مدل پژوهش  یناهمسان انسیوار  یبررس. 5-2-2

تایج آزمون ناهمسانی واریتتانس بتترای آزمتتون متتدل مربتتوط بتته فرضتتیه آمتتده استتت. ن  6در جدول  
درصد باشد، فرض صفر مبنتتی بتتر همستتانی  5داری که سط  معناداری کمتر از سط  معنیدرصورتی

عنتتاداری شود و مدل دارایی ناهمسانی واریانس است. با توجه به اینکه ستتط  مواریانس پذیرفته نمی
درصتتد استتت، فتترض مبنتتی بتتر   5داری  پژوهش بیشتتتر از ستتط  معنتتی  ةفرضیمندرج در جدول در  

 شود.رد می  های اخاللناهمسانی واریانس جمله
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 های پژوهش نتایج آزمون ناهمسانی واریانس مدل. 6جدول 

 نتیجه  احتمال آماره  آماره
 اخاللرد فرض ناهمسانی واریانس جمالت  179/0 098/44

 سیلزاوایو ت  سیآزمون هر. 5-2-3

 یتتاحتتداقل مربعتتات معمتتولی    تلفیقی یتتا  هایداده  روش   به  مدل  که  شود  مشخص  الزم است  ابتدا  در
 تیتتزاوالیس استتتفاده  و  آزمتتون هتتریس  از  منظتتور  این  که به  شود  برازش   (پانل دیتا)  های تابلوییداده
 تتتکتک  بتترای  برآوردشتتده  ضتترایب  تفاوتی میان  کند کهمی  بیان  آزمون  (0Hصفر )  ةشود. فرضیمی

 از استتتفاده بتتا متتدل بتترآورد بتته لزومتتی که  معنا  بدین  .ندارد  وجود  جمعی  ۀضریب برآوردشد  و  مقاطع
 حداقل مربعات معمتتولی  تلفیقی یا  هایداده  مدل  ،به عبارت دیگر  .نیست  تابلویی )پانل دیتا(  هایداده
 مقتتدار بتتا شتتدهبهمحاس ۀتیزاوالیس، آمتتار آزمون هریس و انجام از  است. پس  ارج   آثار ثابت  مدل  به

 باشتتد  درصتتد  5  از  کمتتتر  شدهمحاسبه  ۀآمار  که مقدار احتمالشود. درصورتیمی  آماره مقایسه  بحرانی
 شتتود.  بتترآورد  )پانل دیتتتا(  تابلویی  هایداده  روش   به  مدل  است  الزم  و  شودنمی  پذیرفته  صفر  ةفرضی
 دهد.تیزاوالیس را نشان می و آزمون هریس ةنتیج 7جدول  

 

 تیزاوالیس برای انتخاب روش حداقل مربعات معمولی یا پانل دیتا و زمون هریسآ. 7جدول 

 نتیجه  احتمال  آماره آزمون  ( 0Hصفر )  ۀفرضی

 صفر  ةرد فرضی 000/0 -388/11 تیزاوالیس  و هریس ارجحیت روش حداقل مربعات معمولی 
 

آزمتتون   ۀآمتتار  مقتتدار  که  توان دریافتتیزاوالیس می  و  از آزمون هریس  7نتایج جدول    به  توجه  با
با توجه بتته مقتتدار احتمتتال  .درصد است 95مقدار بحرانی آماره در سط   از تربزرگ و دهش  -388/11

ارجحیتتت روش حتتداقل مربعتتات  یعنتتیدرصد شده استتت؛  5که کمتر از    0H  ةحاصل از آزمون فرضی
 شود.یم تابلویی )پانل دیتا( برای مدل پذیرفته هایداده  روش  و دوشمی معمولی رد

 آزمون تصریح هاسمن در مدل. 5-2-4

ود ارتباط بین خطتتای رگرستتیون بتترآورد شتتده و متغیرهتتای نبوجود یا    ةتصری  هاسمن بر پای  آزمون
تصادفی و اگر ایتتن ارتبتتاط مستقل شکل گرفته است. اگر رنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل آثار  

 ةاین آزمون دارای توزیع کای دو با درج  ۀداشت. آمار  وجود نداشته باشد، مدل آثار ثابت کاربرد خواهد
شده از مقدار کای دو محاسبه ۀها است(. اگر مقدار آمار Xبرابر با ضرایب  k-1خواهد بود )  k-1آزادی  

ط  معناداری این آزمون کمتر از آلفتتا تعیتتین شتتده بحرانی کای دو جدول بیشتر باشد یا به عبارتی س



 

 

 

 

 

 
 جواد معصومی و دیگران /...بر عملکرد رهیمدئتیحضور زنان در ه ریتأث     

 

 

 

627 

یعنی مدل آثار ثابت بر مدل آثتتار تصتتادفی برتتتری دارد. نتتتایج آزمتتون   ؛دشورد می  0H  ةباشد، فرضی
 نمایش داده شده است. 8 هاسمن در جدول

 

 آثار ثابت مدل آزمون هاسمن برای تعیین مدل آثار تصادفی در مقابل. 8جدول 

 نوع آزمون  نتیجه  احتمال   ۀآمار نام آزمون  ( 0H)صفر  ۀ فرضی
 آثار تصادفی  صفر  ةتأیید فرضی 199/0 468/7 هاسمن آثار تصادفی استفاده از روش 

 

های پتتژوهش حاصل از آزمون هاسمن قبل از آزمون متتدل در فرضتتیه  8نتایج جدول    به  توجه  با
آزمون و مقدار احتمال حاصل از آزمون کتته  از  آمدهدستبه  ۀآمار  به مقدار  توجهتوان دریافت که با  می

ارجحیت متتدل آثتتار   یعنی  است؛  شده  تأیید  صفر آزمون  ةیرصد است، فرضد  5در مدل پژوهش بیشتر  
های مورد بررسی سال-مدل آثار تصادفی در شرکت  و به عبارتی روش   واقع شدهتصادفی مورد قبول  

 شود.می پذیرفته نظردر مدل مورد 

 پژوهش آزمون فرضیۀ . 5-3

شود. پتتس از تأییتتد متتدل آثتتار میاز مدل رگرسیونی لجستیک استفاده    ،برای آزمون فرضیة پژوهش
شتتود. ستتتیک متتورد نظتتر بتترآورد میشده، متتدل رگرستتیونی لجانجام  هایآزمونتصادفی با توجه به  

فرضتتیه،   ردگونه که قبالً اشاره شد، ضروری است قبل از بررسی متغیرهتتا و بررستتی تأییتتد یتتا  همان
و سط  معناداری این آمتتاره میستتر   LR  ۀآمار  ة. این امر با محاسبشودداربودن کل مدل آزمون  معنی
درصتتد استتت، در  5شده برای ایتتن آمتتاره کمتتتر از شود. با توجه به اینکه سط  معناداری محاسبهمی

 .کردداربودن کل مدل را تأیید توان معنیدرصد می 5سط  خطای  
 

 آثار تصادفی لجستیک برآورد مدل رگرسیونی با استفاده از روش پانل . 9جدول 

 سطح معناداری  Z ۀآمار انحراف  ضریب  نماد  نام متغیر 

 C 6325 /0- 9985 /0 9630 /0- 753/0 مقدار ثابت 

 GD 2548 /0 9315 /0 45/0 033/0 مدیره حضور زنان در هیئت

 FL 9371 /0 8319 /0 3309 /0 140/0 اهرم مالی 

 R& D 2809 /0 6378 /0 9918 /0 017/0 مخارج تحقیق و توسعه 

 SG 011/0 3307 /0 9680 /0 108/0 رشد فروش

 ROA 0330 /0 449/0 3008 /0 540/0 ها نرخ بازده دارایی

 BS 3958 /0 9485 /0 0098 /0 906/0 مدیره هیئت  ۀانداز

 SIZE 2651 /0 3398 /0 1198 /0 006/0 شرکت  ۀانداز

 های برازندگی مدلشاخص
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 سطح معناداری  Z ۀآمار انحراف  ضریب  نماد  نام متغیر 
 LR 000/0 ۀمقدار آمار -LR 5984 /6 p ۀآمار

 

هتتای تلفیقتتی دل رگرسیونی لجستیک مورد نظر بتتا رویکتترد دادهآثار تصادفی، مپس از تأیید رویکرد  
. با توجتته شدتأیید  LR ۀداربودن کل مدل با استفاده از مقدار احتمال آمار)پانل دیتا( برآورد شد. معنی

، رگرستتیون لجستتتیک 5984/6 ۀو با آمار  05/0  کمتر از  داریدر سط  معنی  LR  ۀبه نتایج مقدار آمار
 اعتبار مناسبی برخوردار است. شده ازدادهزش برا

در ستتط  خطتتای پتتنج درصتتد بتتا عملکتترد  2548/0 ضتتریبمتتدیره بتتا حضتتور زنتتان در هیئت
 تأییتتد پتتژوهش ةدرصتتد فرضتتی 95بنابراین بتتا اطمینتتان   ؛دار داردمعنی  ةها رابطزیستی شرکتمحیط
و معنادار بین ایتتن دو   مثبت  ایرابطه  شده مقدار مثبت دارد،د. با توجه به اینکه ضریب محاسبهشومی
متغیر مخارج تحقیتتق و توستتعه دارای ستتط  معنتتاداری   برایشده  . ضریب محاسبهبرقرار است  متغیر

زیستتتی معناداری بین مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد محیط  ةرابط  ؛ بنابرایندرصد است  5کمتر از  
برقتترار  و معنادار بین این دو متغیرمثبت  ایبودن ضریب این متغیر، رابطهوجود دارد. با توجه به مثبت

معنتتاداری  ةرابط و درصد است 5شرکت دارای سط  معناداری کمتر از   ۀمتغیرهای انداز  ضریب.  است
بودن ضتتریب ایتتن ها وجود دارد. با توجه بتته مثبتتتزیستی شرکتلکرد محیطشرکت و عم  ۀبین انداز
دارد. سط  معناداری سایر متغیرهتتای کنترلتتی مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود    ةمتغیر، رابط

 ؛ بنتتابرایندرصتتد استتت  5مدیره( بیشتر از  هیئت  ۀها و انداز)اهرم مالی، رشد فروش، نرخ بازده دارایی
 ها وجود ندارد.زیستی شرکتها و عملکرد محیطعناداری بین آنم ةرابط

 شنهادها یو پ یریگجهینت .6

ها زیستتتی شتترکتمدیره بتتر عملکتترد محیطزنان در هیئت  دهد حضورهای گذشته نشان میژوهشپ
متتدیره طرحی برای معرفی سهمیه اجبتتاری زنتتان در هیئت  ،تأثیر مثبتی دارد. حتی در کمیسیون اروپا

متتدیره نستتبت بتته ها بتتا متتدیران زن بیشتتتر در هیئتشرکت ارائه شده است مبنی بر اینکتته شتترکت
اند که حضور زنان ها نشان دادهشوند. نتایج برخی پژوهشیهای مختلف بهتر از مردان اداره مموضوع
نتتتایج مطتتابق دهتتد. ها را تحتتت تتتأثیر مثبتتت قتترار میشرکتزیستی  مدیره، عملکرد محیطدر هیئت
ها تأثیر مثبت و معناداری زیستی شرکتمدیره بر عملکرد محیطحضور زنان در هیئت  حاضر،  پژوهش
لتتو و  ( موافق و همسو است. پتتژوهش2012و اکبری ) (2020هرمنز )لو و  نتیجه با پژوهشدارد. این  
زیستتتی متتدیره بتتر عملکتترد محیطد کتته حضتتور زنتتان در هیئتبه این نتیجه رستتیدن  (2020هرمنز )
کتته زنتتان در اکثتتر کشتتورها دریافت  (  2012ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اکبری )شرکت
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دهنتتد. زیست و مصرف بهینه از منابع انجتتام میحفاظت از محیط  های عملی دربیشتر از مردان اقدام
توان تشتتری  کتترد کتته گونه میزیستی را اینو عملکرد محیطیره  مدحضور زنان در هیئتارتباط بین  

تواند توانایی شرکت را در ایجاد و جذب منابع مختلتتف )ماننتتد دانتتش، میمدیره  حضور زنان در هیئت
داران های مدیران بتته نماینتتدگی از منتتافع ستتهامات( برای انجام مسئولیتارتباطات، شهرت و اطالع
ایجاد تخصص الزم بتترای   ابمدیره  حضور زنان در هیئتهای ناشی از  مهارتافزایش دهد. ترکیبی از  
 . همچنتتینستتازدارتباط فراهم می  ی برایهایهای مشاوره، مشروعیت و کانالتوجه و تمرکز در زمینه

د و بتته بهبتتود عملکتترد هتت دمیزیستتتی افتتزایش محیط  ۀکت را بتته مستتائل پیچیتتدمیزان توجتته شتتر
های عملتتی بیشتتتری در جهتتت حفاظتتت از د. زنتتان عمتتالً اقتتدامنجامتت اها میزیستتتی شتترکتمحیط
خود بیشتر از مردان در جهت   ةدهند و در زندگی روزانزیست و استفاده بهینه از منابع انجام میمحیط

ستتازی بنتتابراین افتتزایش حضتتور زنتتان در رونتتدهای تصمیم ؛کننتتدمی زیستتت اقتتدامحفتت  محیط
تواند بلکه می  ،محیطی افزایش خواهد دادرا نسبت به مسائل زیستتنها آگاهی آنان  محیطی نهزیست

و در  کندهای مختلف ترغیب تر در برنامهها را به مشارکت فعاالنهبا انتقال دانش و تجارب روزانه، آن
زیست را افزایش دهد. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند کتته های حفاظت از محیطحکل موفقیت طر
 :شتتودها میزیستتتی شتترکتموجب بهبود عملکتترد محیطمدیره حضور زنان در هیئت ،بنا به سه دلیل
همچنتتین زنتتان تمایتتل  اند.های متنوعها و دیدگاهای، مهارتدارای تجارب حرفهمدیره زنان در هیئت

پذیری بیشتری دارنتتد و زنان تمایل به ریسک  .های غیراخالقی تجارت دارنده پذیرش روش کمتری ب
وهتتوایی( تمایتتل زیستتتی و آبمستتائل محیط  ،مثتتال)بتترای  ضوع مورد بررسی مبهم باشد  رنانچه مو

زیستتتی های محیط. نگرش دهندنشان میبیشتری برای ایجاد یک مسیر احتیاطی برای بهبود شرایط  
گیرد. زنان در مقایسه با متتردان از نظتتر زیست تحت تأثیر جنسیت قرار میطرفدار محیط  و رفتارهای
 کننتتد.زیستتت برختتورد میو بتتا نگرانتتی بیشتتتری در خصتتوص محیط  ندترتر و حساس لعاطفی همد

و   ستتتا  ای دنیتتادر محافتتل علمتتی و حرفتته  مباحتتث  تریناز رایج  یکی  امروزه  زیستی،عملکرد محیط
 بنتتابراین عملتتی بتترای افتتزایش آن هستتتند؛ و یتتافتن راهکارهتتای علمتتی در پتتی هامدیران شتترکت

های تواند راهگشای مشتتکلبررسی کند می  را  هاو تأثیرهای آن  بین متغیرها  ارتباطکه    هاییپژوهش
تقویتتت  این پژوهش توانست موجب . نتایجشودها زیستی شرکتافزایش عملکرد محیط در راه  موجود

متتدیره بتتر عملکتترد هتتای گذشتتته در رابطتته بتتا تتتأثیر حضتتور زنتتان در هیئتپژوهش  مبانی نظتتری
 ةمنزلتت به د. بررستتی ایتتن موضتتوعوویژه ایران شتوسعه بهدرحال  ا در کشورهایهزیستی شرکتمحیط
گذاران و بتتورس ها، قانوندر اختیار مدیران شرکت اطالعات سودمندی را  دستاورد علمی توانست  یک

گذاران و عمتتوم ناخت بهتر عوامل مؤثر بر بهبود جایگاه اجتماعی از منظر سرمایهش  برایر  ااوراق بهاد
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بتته و متتدیران  تهتتران بهتتادار ستتازمان بتتورس اوراقشود کتته با توجه به نتایج پیشنهاد می.  هدقرار د
هتتایی را و الزام  نشتتان دهنتتدها در بازار سرمایه توجه بیشتتتری  زیستی شرکتموضوع عملکرد محیط

د. همچنین کننشده در بورس وضع های پذیرفتهزیستی شرکتزایش توجه به مسائل محیطدرجهت اف
مستتائل محیطی، آمتتوزش وجه به گستتتردگی فتتراوان مشتتکالت و معضتتالت مربتتوط بتته زیستتتبا ت

آگتتاهی   بتتهریزی کامتتل و اجرایتتی،  بتته برنامتته  با  باید  ؛ بنابرایندر جامعه ضروری است  یزیستمحیط
 ویژه زنان همت گماشت.زیستی برای تمامی اقشار جامعه بهعمومی محیط  هایهمگانی و آموزش 

 منافع تعارض 

مدیریت مالی است و در آن هیچ تعارض منافعی   ةکارشناسی ارشد رشت  ةناماین مقاله برگرفته از پایان
 وجود ندارد.
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