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 چکيده
رفته های پذیهدف این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی شرکت

ای ها، نمونهبهادار تهران در صنعت پتروشیمی است. به منظور آزمون فرضیهشده در بورس اوراق 

های پذیرفته شده در بورس اوراق شرکت در صنعت پتروشیمی از بین شرکت 81مشتمل بر 

های مورد نیاز جهت محاسبه انتخاب گردید. داده 8931تا  8931های بهادار تهران طی سال

آورد نوین استخراج شده است و در موارد ناقص بودن اتی رههای پژوهش، از بانک اطالعمتغیر

های اطالعاتی، به تارنمای اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و های موجود در این بانکداده

مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه گردید. همچنین به منظور برآورد 

استفاده شد. سپس نتایج مربوط  Stata12و  Eviews8افزاری های نرمهای پژوهش از بستهمدل

ناهمسانی  های ترکیبی و همچنین نتایج آزمون خودهمبستگی،به آزمون انتخاب نوع داده

های اصلی های پژوهش تشریح گردید. پس از آن مدلواریانس و نرمال بودن باقیمانده مدل

ایج مربوط به آزمون فرضیه نشان مورد استفاده در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نت

داد که عملکرد زیست محیطی بر سودآوری و جریان نقد عملیاتی تاثیر معنادار نداشته ولی بر 

شاخص کیوتوبین تاثیر مثبت و معناداری دارد. بر این اساس فرضیه فرعی اول و دوم رد شده 

  .گرددو فرضیه فرعی سوم تایید می

 بورس اوراق بهادار تهران،، محیطی، عملکرد مالیعملکرد زیست  :يديکل واژگان

 .صنعت پتروشیمی
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 حسن شيري

 المللی ارس، ایران کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه پردیس بین

 
 نام نویسنده مسئول:

 حسن شيري

ي اهشرکتبررسی رابطه بين عملکرد زیست محيطی و عملکرد مالی 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )صنعت پتروشيمی(
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 مقدمه
ها و محققین حسابداری و جوامع اقتصادی و تجاری نظـران، تئوریـسینهای اخیر این سـوال در بـین صـاحبهمواره در طول سال

وجود دارد یا خیر؟ آیـا تولیـد و ارائه کاال و  داریرابطه معنیها وجود داشته است که آیا بین عملکـرد مالی و عمکرد زیست محیطی شرکت

ها با عملکرد ضعیف مورد استفاده ها با عملکرد خوب و شرکتتوانـد بـه عنـوان وجـه تمـایز بـین شرکتخدمات سازگار با محیط زیـست، مـی

ازگار بـا محـیط زیـست را، راهکاری برای کسب سود بیشتر و ارتقای و خدمات سـ ارائه کاال ،توان تولیدقـرار گیـرد و به عبارت دیگر آیا می

داری هستند یا خیر، همواره موضوع معنـی هدارای رابطو عملکرد مالی  بازده دارایی در نظر گرفت؟ این پرسش که آیا عملکرد زیست محیطـی

ر این پژوهش به بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و ت. از اینرو دهای علمـی طـوالنی در میـان محققین بوده اسمورد بحث و جدل

 شود.ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )صنعت پتروشیمی( پرداخته میهاشرکتعملکرد مالی 
 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق -1
است. بخش عظیمی از تهدیدات زیست امروزه مسائل زیست محیطی توجه بسیاری از پژوهشگران را در سطح دنیا به خود جلب کرده 

توانند یهایی مرسد که در آینده نه چندان دور فقط شرکتپذیرد به نظر میها و مراکز صنعتی و تولیدی تاثیر میمحیطی از فعالیت کارخانه

اضر با جه کنند. در عصر حفعالیت کنند که عالوه بر کاهش بهای تمام شده محصوالت و بهبود مستر کیفیت به حفاظ از محیط زیست نیز تو

های انتفاعی از یک های زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه رقابت به ناچار برخی شرکتتوجه به برخی محدودیت

ست زیها و از سوی دیگر برای دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب شهرت و اعتبار تجاری به رعایت مالحظات سو برای رفع این محدودیت

 (.8931محیطی مجبور هستند )بادآورنهندی وهمکاران، 

های فرآوری جامعه جهانی مطرح شده و موضوع حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن به عنوان یکی از مهمترین چالش

لی زیادی الملای و بینهای منطقهونهای متعددی برگزار و به دنبال آنها کنوانسیها و کنفرانسهای گذشته نشستبه همین دلیل نیز در سال

نیز برای جلوگیری از تخریب محیط زیست در سطح جهان منعقد شده است که ایران نیز بسیاری از آنها را به امضاء رسانده و متعهد شده تا 

متعددی نیز برای نظارت بر های زیست محیطی ها اقدام کند. به دنبال این تحوالت شاخصدر راستای اهداف مندرج در این کنوانسیون

ها که در حال حاضر ها مطرح شده است.  یکی از مهمترین این شاخصفرآیندهای تخریب محیط زیست از سوی سازمان ملل متحد و دانشگاه

ری )شاخص پایدا ESIشود: به صورت گسترده مالک مقایسه کشورها بوده و در خصوص حفاظت از محیط زیست به صورت ساالنه منتشر می

 شود.)شاخص عملکرد محیط زیست( است که توسط دانشگاه ییل و دانشگاه کلمبیا منتشر می EPIمحیط زیست( و 

مسأله آلودگی محیط زیست از مهمترین معضالت جامعه بشری امروز است. ایران نیز همچون دیگر کشورها با مشکالت بسیاری در 

ایرانی به طور سنتی با فشارها و الزامات قانونی کمی برای افشاء اطالعات زیست  هایزمینه زیست محیطی و اجتماعی مواجه است. شرکت

های مختلف صنعت متفاوت است )مهدوی و همکاران، های فعال در بخشمحیطی و اجتماعی مواجه هستند و از طرفی خصوصیات شرکت

8931.) 

های عملکرد سازمانی چالش واداشته است. بخشی از شاخص مسأله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به

گیرد. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار میهای مالی است که جهت اندازهشاخص

های تدوین شد و تمامی رای سیاستروی سازمان و کسب بازخور و اطالع از میزان اجهای پیشدستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش

های سازمانی عملکرد است و بهبود آن نیز پدیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلگیری و ارزیابی امکانموارد مذکور بدون اندازه

نسبت به  تریها با رقابت قویتباشد. امروزه شرکگیری است و از اینرو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمیمستلزم اندازه

های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد خواهد با روشاند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است پس هر سازمانی میگذشته مواجه

 (. 2182)احمد خان و همکاران، 

کنند. نفت هموراه به عنوان یک کاالی یفا میهای اقتصادی کشور اای را در فعالیتدر دنیای امروز صنایع پتروشیمی نقش ارزنده

ای ترین کاالی دنیترین و در عین حال کلیدیسیاسی نقش مهمی را در تحوالت جهان ایفا کرده که منجر شده این کاال سیاسی–اقتصادی

ه عنوان تواند بهای صنعت میبخشکننده سایر زاست که به عنوان تغذیهمدرن امروزی نام بگیرد. صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و اشتغال

موتور حرکت اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش اساسی را ایفا کند. از امتیازات مهم صنعت پتروشیمی که دارای مزیت نسبی است، تامین 

 زش افزوده ماده خامشود، ارمواد اولیه آن در داخل کشور است. با گسترش صنعت پتروشیمی ضمن اینکه بسیاری از نیازهای داخلی رفع می

شود. با توجه به نقش و اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و گردد و باعث رونق هر چه بیشتر اقتصاد مینیز به داخل کشور باز می
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هت ج ای مهم درهای متمایز آن در قیاس با سایر صنایع تولیدی، مقولهبورس تهران، توجه به ساختار سرمایه صنعت پتروشیمی و ویژگی

 (.8931منش، شود )افشاریتسهیل تامین مالی و رشد پایدار صنعت مذکور و در نهایت اقتصاد کشور محسوب می

 رد پنج سال اخیر بازارسهام بورس ایران در رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی بر( به بررسی 8939جلیلی و همکاران )

بورس  بازار های پذیرفته شده درجامعه اماری این پژوهش را شرکت ند.تهران پرداخت راق بهاداربورس او بازار های پذیرفته شده درشرکت

صنعت  91 شرکت که در 911آنان برابر با  دهند که درزمان انجام پژوهش تعدادتشکیل می 8911-8932بازه زمانی  تهران در اوراق بهادار

 استفاده از سطح توصیفی و استنباطی با دو اطالعات در. ماری انتخاب گردیدآونه شرکت به عنوان نم 811بین آنها  فعالیت داشته و از

روش دیکی فولر برای اطالعات  های پژوهش باپایایی داده .تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند ،های ضریب همبستگی پیرسونزمونآ

 .محاسبه و دیکی فولر هم پایایی متغیرها را تایید نمود

های زنجیره تأمین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی شناسایی و تبیین رابطه بین مؤلفه( به 8931اران )دهاقانی و همک

های . نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بین مؤلفهپرداختندهای تولیدکننده کودهای شیمیایی در استان البرز در شرکت

های تدارکات پایدار و طراحی پایدار زنجیره عملکرد زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفهزنجیره تأمین پایدار و 

رد گذاری زنجیره تأمین پایدار و عملکولی بین مؤلفه های توزیع پایدار و بهبود سرمایه .تأمین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود دارد

 نشد.ی مشاهده مالی ارتباط معنادار

ی ابنابراین با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق در این پژوهش مسئله اصلی این است که عملکرد زیست محیطی چه رابطه

های عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی تواند با عملکرد مالی داشته باشد؟ بنابراین در این پژوهش میزان ارتباط هر کدام از شاخصمی

 سی قرار گرفت.مورد برر

 

 فرضيات تحقيق -2
 داری وجود دارد.بین عملکرد زیست محیطی و نسبت سودآوری رابطه معنی -8

 داری وجود دارد.بین عملکرد زیست محیطی و جریان نقد عملیاتی رابطه معنی -2

 داری وجود دارد.بین عملکرد زیست محیطی و شاخص کیوتوبین رابطه معنی -9

 

 روش تحقيق -3
 باشد.ش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر سطح شناخت یک تحقیق همبستگی میپژوه

باشد. می 8931الی  8931جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر صنایع پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 

ع پتروشیمی موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی الزم به توضیح است که جامعه آماری پژوهش و نمونه انتخاب شده از میان صنای

های بدست آمده مربوط به متغیر باشد. دادهصنایع پتروشیمی می 81باشد که در این صورت جامعه مشتمل بر می 8931الی  8931های سال

از  8931الی  8931های ر تهران طی سالهای جامعه پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداوابسته، مستقل و کنترلی در ارتباط با کل شرکت

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین مدل پژوهش به  Eviewsیا  SPSSافزار طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم

 صورت زیر تنظیم شد.
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 (: مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 متغيرهاي تحقيق -4
 -9جریان نقد عملیاتی؛  -2ها(؛ سودآوری )بازده دارایی -8متغیرهای وابسته در این پژوهش، عملکرد مالی که توسط سه شاخص 

است. اندازه شرکت و اهرم مالی متغیرهای کنترلی شود. متغیر مستقل نیز شاخص عملکرد زیست محیطی گیری میشاخص کیوتوبین اندازه

 هستند. از اینرو تعریف متغیرهای پژوهش به صورت زیر است:

عملکرد زیست محیطی: عبارت است از مجموعه عملیات شرکت که همگام و سازگار با محیط زیست بوده و این عملکرد عمدتاً از 

شود )سارومپت، گیری میالمللی اندازههای مربوطه اعم از کشوری و بینو آژانس های تعیین شده توسط نهادهاطریق معیارهای و مقیاس

2112.) 

ط گذاری و ... . عملکرد مالی توسگیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایهعملکرد مالی: اندازه

 شود.گیری میخص کیوتوبین اندازهسه شاخص نسبت سودآوری، نسبت جریان نقدی عملیاتی و شا

گذاری را مورد تجزیه و نسبت سودآوری: میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریق تأمین آن از محل درآمد، فروش و سرمایه

زاده، عبدالهگذاری، معیار سالمت مالی و مدیریت موثر شرکت است )مدرس و دهد. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایهتحلیل قرار می

های سودآوری، مبلغ سود را باید نه به طور مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار داد. برخی (. در تجزیه و تحلیل نسبت

 -9نسبت سود خالص؛  -2نسبت سود ناخالص؛  -8کند بدین صورت است: گیری میهای مهمی که نتایج عملیات شرکت را اندازهاز نسبت

 (.ROEبازده حقوق صاحبان سهام عادی ) -2(؛ ROAبازده مجموع داراییها ) -1(؛ ROIگذاری )بازده سرمایه

های عملیاتی شامل تمامی رویدادها، معامالت و عملیات موثر بر موجودی نقد است که جزء نسبت جریان نقدی عملیاتی: فعالیت

های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیتهای شود. جریان نقدی عملیاتی شامل جریانگذاری و تأمین مالی محسوب نمیفعالیتهای سرمایه

 های نقدی صورت جریانهای نقدی است که ماهیتاً به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریانای از جریانعملیاتی و نیز آن دسته

روش مستقیم: در این روش جریان ورود و خروج وجه نقدی  -8شود: اسبه میوجوه نقد نباشد. جریان نقد فعالیتهای عملیاتی به دو روش مح

های عملیاتی به روش مستقیم ارائه شود باید صورت تطبیق سود شود در صورتی که جریان نقدی فعالیتعملیاتی به تفکیکی محاسبه می

روش غیرمستقیم: در این روش جریان نقد فعالیتهای  -2ود. خالص و جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی نیز تهیه و همراه با آن افشا ش

 زاده، (.آید )مدرس و عبدالهعملیاتی از طریق تعدیل سود خالص بدست می

توبین از جمله معیارهای تلفیقی است که مبتنی بر اطالعات حسابداری و اطالعات بازار بوده است که به  Qشاخص کیوتوبین: نسبت 

 شود:توبین به صورت زیر محاسبه می Qباشد. اعتقاد محققین زیادی به عنوان بهترین معیار برای سنجش عملکرد و ارزش شرکت می

 

شاخص عملکرد 

 زیست محيطی

شاخص عملکرد 

 مالی

شاخص  

 نکيوتوبي

نسبت 

 سودآوري

 نسبت جریان نقدي عملياتی
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شاخص کیوتوبین (8رابطه ) =
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + ارزش دفتری بدهیها

هادارایی جمع ارزش دفتری 
 

 (.8931ها است )مهدوی و همکاران، اندازه شرکت: عبارت است از لگاریتم طبیعی جمع دارایی

دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. برخی از نسبتهای اهرمی عبارتند از: اهرم مالی: نشان

 های بهره.نسبت پوشش هزینه -9نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام؛  21نسبت بدهی؛  -8

 بنابراین با توجه به متغیرهای فوق مدل نظری پژوهش به شرح زیر تبیین شده است:

 

 اهرم مالی + اندازه شرکت + شاخص عملکرد زیست محیطی = عملکرد مالی (2رابطه )

 

تحقیق به عنوان متغیر وابسته به وسیله سه شاخص کیوتوبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی از آنجا که عملکرد مالی در این 

 گردد:گیرد بنابراین مد نظری فوق به سه مدل زیر تفکیک میعملیاتی مورد ارزیابی قرار می

 

 اهرم مالی + اندازه شرکت + شاخص عملکرد زیست محیطی = نسبت سودآوری (9رابطه )

 اهرم مالی + اندازه شرکت + شاخص عملکرد زیست محیطی = شاخص کیوتوبین (1رابطه )

 اهرم مالی + اندازه شرکت + شاخص عملکرد زیست محیطی = نسبت جریان نقد عملیاتی (2رابطه )

 

ها اراییدبرای آزمون همبستگی در این پژوهش به ترتیب برای شاخص کیوتوبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به 

)اندازه  2X)شاخص عملکرد زیست محیطی(،  1Xبه عنوان متغیرهای وابسته تعریف شده است. متغیرهای مستقل نیز  3Yو  1Y ،2Yارامترهای 

 )نسبت اهرم مالی( هستند. 3Xشرکت( و 

 های برآوردی پژوهش به صورت زیر ارائه شد:بنابراین مدل

 1های مربوط به متغیر وابسته داده تحلیلY )شاخص کیوتوبین( 

 ε 3X3+ β2X2+ β 1X1+ β 0= β 1Y + (2رابطه )

 

 2های مربوط به متغیر وابسته داده تحلیلY )نسبت سودآوری( 

 ε 3X3+ β2X2+ β 1X1+ β 0= β 2Y + (1رابطه )

 

 3های مربوط به متغیر وابسته داده تحلیلY ها()نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی 

 ε 3X3+ β2X2+ β 1X1+ β 0= β 3Y + (1رابطه )

 

 گيريبحث و نتيجه -5

 هاآمار توصيفی متغير -5-1
های توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه شده های مورد استفاده در پژوهش، پارامترو محاسبه متغیر هادادهپس از جمع آوری 

ی مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات مربوط به هاشاخصشامل اطالعات مربوط به  پارامترهااست. این 

دهد. تعداد مشاهدات در این یمهای مورد بررسی را نشان ( آمار توصیفی متغیر8ی پراکندگی همچون انحراف معیار است. جدول )هاشاخص

 باشد.مشاهده می 31ها جدول برای همه متغیر

 (: آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش1جدول )

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر
 آزمون جارک برا

 p-value آماره آزمون

ROA 229/1 281/1 318/1 129/1- 218/1 812/2 991/1 

CFO 221/1 833/1 188/8 981/1- 212/1 111/8 111/1 
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Q 111/8 128/8 111/9 298/1 133/1 111/2 929/1 

Size 119/82 818/89 829/81 221/81 111/1 111/2 118/1 

Lev 112/1 111/1 113/8 188/1 212/1 912/8 281/1 

 های صفر و یکی )مجازی(متغیر

 کل مشاهدات 8تعداد مشاهدات با عدد  1تعداد مشاهدات با عدد  نماد متغیر

EP 91 11 31 

 

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. شود که نشانیممحسوب  هاآنین مهمترهای مرکزی بیان شده میانگین از بین شاخص

دهد یمباشد که نشان یم 229/1برابر با   ROAاست. برای مثال میانگین متغیر  هادادهمیانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت 

ی مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان هاشاخصاند. میانه یکی دیگر از به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهی مربوط هادادهبیشتر 

های این متغیر دهد نیمی از دادهیماست که نشان 281/1برابر با   ROAشود میانه متغیر یم( مشاهده 8دهد. همانگونه که در جدول )یم

 باشد.یمکمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار 

ه میانگین نسبت ب هاآناز یکدیگر یا میزان پراکندگی  هادادهی پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی هاشاخص

باشد، انحراف معیار است. یمط مطلوب برای وارد کردن متغیر به مدل رگرسیونی ی پراکندگی که شرهاشاخصین ترمهماست. از جمله 

بیشترین و کمترین مقدار  .باشندیمبوده و حائز این شرط صفر ن یرهامتغ یارانحراف مع ،قابل مشاهده است یزن (8) طور که در جدولهمان

باشد. در قسمت دوم از جدول فوق نیز مشاهده یم ROAو  Sizeهای متغیراست که به ترتیب مربوط به  218/1و  111/1این پارامتر برابر با 

بوده است.  8برابر با  EPمشاهده مقدار متغیر  11مشاهده بوده است، برای  31شود که از کل مشاهدات مورد بررسی که تعداد آنها برابر با می

عملکرد زیست محیطی را رعایت کرده و مشمول پرداخت عوارض سال، -شرکت 11به این مفهوم که از کل مشاهدات مورد بررسی در خصوص 

 اند.آالیندگی نبوده

 

 هاي تحقيقضریب همبستگی بين متغير -5-2
 دهد.( ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش را برای تمامی مشاهدات نشان می2جدول )

 هاي پژوهش(: ماتریس ضرایب همبستگی متغير2جدول )

 ROA CFO Q EP Size Lev متغیر

ROA 8      

CFO 
R 181/1 

111/1 
8     

Prob 

Q 
R 111/1 

111/1 

123/1 

111/1 
8    

Prob 

EP 
R 129/1- 

189/1 

121/1 

212/1 

812/1 

112/1 
8   

Prob 

Size 
R 182/1 

111/1 

112/1 

111/1 

122/1 

111/1 

811/1 

981/1 
8  

Prob 

Lev 
R 188/1- 

111/1 

818/1- 

821/1 

881/1- 

211/1 

881/1 

212/1 

131/1- 

921/1 
8 

Prob 

 

محاسبه  p-valueبوده و نیز  181/1برابر با  Qو  ROAشود ضریب همبستگی بین دو متغیر ( مشاهده می2همانطوری که در جدول )

باشد. به عبارتی بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این مقدار بیشترین درصد می 2شده برای آن نیز کمتر از سطح خطای 

است که برابر با و  EPو  ROAهای مقدار ضریب همبستگی در جدول فوق است. همچنین کمترین مقدار ضریب همبستگی مربوط به متغیر

بوده و از لحاظ آماری چندان معنادار نیست. با توجه به اینکه همبستگی  189/1محاسبه شده برای آن برابر با  p-valueاست که   -129/1
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 های تحقیق مشکل همخطی شدیدی وجودتوان استنباط کرد این است که بین متغیرهای تحقیق وجود ندارد این نکته را میقوی بین متغیر

 ندارد.

 

 

 هاي ترکيبیآزمون انتخاب نوع داده نتایج -6-3
در برآورد مدل، از  یقیو تلف ییتابلو یهاروش داده ینمنظور انتخاب ب به یبی در این پژوهش،ترک یهابا توجه به استفاده از داده

 یقیباشد، از روش تلف 12/1از  یشترها بکه احتمال آزمون آن شاهداتیم یمر،ل Fآزمون  یجاستفاده شده است. براساس نتا یمرل Fآزمون 

با توجه استفاده خواهد شد.  ییمدل از روش تابلو ینتخم یاست، برا 12/1ها کمتر از که احتمال آزمون آن یمشاهدات یو برا شودیاستفاده م

لیمر استفاده از  Fچه نتایج آزمون چنان .یردد انجام گتوانیم "یاثرات تصادف"و  "اثرات ثابت"مدلبه اینکه روش تابلویی خود با استفاده از دو 

ن در آزمون هاسم. نمودهاسمن استفاده از آزمونباید که از کدام مدل استفاده شود،  ینا یینتع یبرا یی را تایید نماید الزم استروش تابلو

مدل  ینتخم یبرا یدل اثرات تصادفاز م باشد 12/1از  یشتراحتمال آزمون ب اگراز مدل اثرات ثابت و  باشد 12/1احتمال آزمون کمتر از  اگر

 باشد.ی( م9پژوهش به شرح جدول ) ینا یهاشده در خصوص مدل انجام یهاآزمون یج. نتاشودیم فادهاست

 هاي ترکيبی(: نتایج آزمون انتخاب نوع داده3جدول )

 مدل
 آزمون هاسمن لیمر Fآزمون 

 نتیجه آزمون
 P-value آماره آزمون P-value آماره آزمون

 اثرات ثابت -تابلویی 111/1 189/81 111/1 188/82 اول

 اثرات تصادفی -تابلویی 911/1 123/9 111/1 919/1 دوم

 اثرات تصادفی -تابلویی 111/1 193/1 111/1 181/9 سوم

 
درصد است. لذا فرض  2های پژوهش کوچکتر از لیمر برای تمامی مدل Fآزمون  p-valueشود، ( مشاهده می9همانگونه در جدول )

های تابلویی پذیرفته می شود. همچنین نتایج های تلفیقی رد شده و در مقابل استفاده از دادهصفر این آزمون مبنی بر استفاده از روش داده

درصد است و لذا فرض صفر این آزمون  2تر از سطح خطای آزمون کوچک p-valueدهد که مربوط به آزمون هاسمن برای مدل اول نشان می

مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی رد شده و لذا از روش اثرات ثابت استفاده خواهد شد. نتایج آزمون هاسمن برای مدل دوم و سوم 

 مود.گویای آن است که فرض صفر آزمون هاسمن رد نشده و لذا باید از روش اثرات تصادفی استفاده ن

 

 هاي تشخيص مدل رگرسيونبررسی -5-4

رآورد مدل ب یجاتکاء نتا یتاز قابل ینانو حصول اطم یجصحت نتا یقتصد یبرا یدبا یون،رگرس یجنتا یرقبل از انجام هرگونه تفس

ی شود، بررسهای ترکیبی بررسی میمهمترین مفروضاتی که در مدل رگرسیون معمولی و داده نمود. یمفروضات مدل را بررس یونی،رگرس

ستقل های مها و بررسی عدم وجود همخطی بین متغیرها و نیز بررسی همسان بودن واریانس باقیماندهعدم وجود خودهمبستگی بین باقیمانده

توان از ح است که چنانچه این فروض در مدل رگرسیونی برقرار نباشد، دیگر نمیشود. الزم به توضیو کنترلی است که در ادامه تشریح می

 یافتهرگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده نمود و به عنوان روش جایگزین در این صورت از روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم

(GLSاستفاده می ).شود 

 

 بررسی خودهمبستگی بين باقيمانده -5-4-1

 ینعدد ب ینا کهیاستفاده شده است. درصورت واتسون-یناز آماره دورب یونیمدل رگرس یجدر نتا یعدم خودهمبستگ یررسب یبرا

( آورده شده 1ها در جدول )نتایج این آزمون وجود ندارد. هایماندهباق ینب یقرار داشته باشد، مشکل خودهمبستگ 2/2و  2/8 یبحران یرمقاد

 است.

 هاآزمون خودهمبستگی بين باقيمانده(: نتایج 4جدول )

 نتیجه مقدار آماره دوربین واتسون مدل

 عدم وجود خودهمبستگی 323/8 اول
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 عدم وجود خودهمبستگی 111/8 دوم

 عدم وجود خودهمبستگی 191/8 سوم

 
های تحقیق مشکل بنابراین در مدلباشد می 2/2و  2/8های تحقیق بین با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در تمامی مدل

 خودهمبستگی پیاپی وجود ندارد.

 

 هابررسی ناهمسانی واریانس بين باقيمانده -5-4-2

استفاده  Hettestبروش پاگان با استفاده از دستور و آزمون  Stata12افزار از نرم یانس،وار یناهمسان یمنظور بررس پژوهش به یندر ا

مدل  ینتخم ی( براGLS) یافتهیمباشد، جهت رفع آن از روش حداقل مربعات تعم یانسوار یمدل دچار ناهمسان کهیصورت در است. شده

 است. در هایانسناهمسان بودن وار یانگرآن ب 1H یهو فرض یانسهمسان بودن وار دهندهآزمون نشان ینا 0H یهاستفاده شده است. فرض

 یهو در مقابل فرض شودیرد م یانسوار یبر همسان یمبن 0H یهباشد فرض 12/1کمتر از ش پاگان بروآماره احتمال مربوط به آزمون  کهیصورت

1H ییبا استفاده از آزمون راستنما یانسوار یهمسان یحاصل از بررس یج( نتا2. جدول )شودیم یرفتهپذ یانسوار یبر ناهمسان یمبن (LR را )

 .دهدینشان م

 واریانس(: نتایج آزمون ناهمسانی 5جدول )

 نتیجه P-value مقدار آماره آزمون مدل

 همسانی واریانس 111/1 19/11 اول

 همسانی واریانس 111/1 18/11 دوم

 همسانی واریانس 111/1 11/11 سوم

 
درصد  2های مورد استفاده در پژوهش کوچکتر از آزمون ناهمسانی برای تمامی مدل P-valueدهد که ( نشان می2نتایج جدول )

های پژوهش مشکل شود. لذا در همه مدلها رد میها در مدلبوده و فرض صفر آزمون بروش پاگان مبنی بر همسان بودن واریانس باقیمانده

( برآورد GLSپژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته ) هایناهمسانی واریانس وجود دارد که به منظور رفع این مشکل مدل

 شده است.

 

 آزمون همخطی -5-4-3
استفاده شده است. نتایج  Stataبا استفاده از نرم افزار  VIFهای تحقیق از آزمون به منظور بررسی عدم وجود همخطی بین متغیر

 ( ارائه شده است.1مربوط به این آزمون در جدول )

 (: نتایج آزمون ناهمسانی واریانس6جدول )

 EP Size Lev متغیر
 VIF 19/8 12/8 19/8آماره 

 
شود که مشکل بوده و لذا نتیجه گرفته می 81ها کوچکتر از برای همه متغیر VIFدهد که مقدار آماره نشان می VIFنتایج آزمون 

 ها وجود ندارد.همخطی در مدل

 

 هاباقيمانده مدلبررسی نرمال بودن  -5-4-4
های تحقیق برآورد شده است. در این قسمت به منظور اعتبار بخشی به روش ها مشخص گردید، مدلپس از آنکه روش تخمین مدل

برا -های تحقیق با استفاده از آزمون جارکها، آزمون نرمال بودن باقیمانده مدلتخمین و نیز اطمینان از نتایج تخمین و نکویی برازش مدل

محاسبه شده برای این آزمون بزرگتر  p-valueها دارد. بنابراین اگر شود. فرض صفر این آزمون داللت بر نرمال بودن توزیع باقیماندهائه میار

-pشود که ( مشاهده می1گیرد. با توجه به نتایج مندرج در جدول )درصد باشد فرض نرمال بودن مورد پذیرش قرار می 2از سطح خطای 
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value های درصد و لذا فرض صفر آزمون مبنی بر نرمال بودن توزیع باقیمانده 2سبه شده برای آماره آزمون بزرگتر از سطح خطای محا

 شود.های تحقیق پذیرفته میمدل

 

 

 ها(: نتایج آزمون نرمال بودن باقيمانده7جدول )

 نتیجه P-value مقدار آماره آزمون مدل

 نرمال 811/1 211/1 اول

 نرمال 111/1 112/1 دوم

 نرمال 113/1 911/2 سوم

 

 هاي تحقيقنتایج برآورد مدل -5-5

 نتایج برآورد مدل آزمون فرضيه فرعی اول -5-5-1

ها( تاثیر دارد. نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول به اینصورت است که عملکرد زیست محیطی بر شاخص سودآوری )بازده دارایی

 ( ارائه شده است.1)این فرضیه در جدول 

 (: نتایج برآورد مدل اول8جدول )

 t P-Valueآماره  خطای استاندارد ضریب نماد متغیرهای توضیحی

 C 112/8- 111/1 829/2- 191/1 عرض از مبدا

 EP 181/1- 189/1 212/8- 281/1 عملکرد زیست محیطی

 Size 831/1 111/1 311/2 111/1 اندازه شرکت

 Lev 111/1- 113/1 111/3- 111/1 اهرم مالی

 F 132/19آماره 

P-Value 111/1 

 321/1 ضریب تعیین

 312/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 323/8 واتسون -آماره دوربین

   
محاسبه شده برای آن کمتر از  P-Valueو  132/19مدل رگرسیون برابر با  Fدهد که آماره یم( نشان 1نتایج مندرج در جدول )

درصد( معنادار بوده و از اعتبار باالیی  32توان نتیجه گرفت که مدل در سطح اطمینان مورد نظر )یمدرصد است. بنابراین  2سطح خطای 

متغیر وابسته را  درصد تغییرات 31دهد که حدود یمباشد. این عدد نشان یم 312/1برخوردار است. ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با 

دهد. مقدار زیاد ضریب تعیین تعدیل شده مدل به دلیل برآورد مدل به روش اثرات ثابت یمهای مستقل و کنترلی مدل توضیح مجموعه متغیر

 بودن زیاد اینگردد )توسط نرم افزار(. که معنادار ها مجازی به مدل اضافه میها متغیرها است. در این برآورد به تعداد شرکتدر سطح شرکت

گردد. همچنین از آنجایی که در مدل مشکل همخطی وجود ندارد بنابراین زیاد بودن ها )اثرات ثابت( سبب افزایش ضریب تعیین میمتغیر

 بوده و حاکی از عدم وجود مشکل 2/2و  2/8( بین 323/8واتسون ) -کند. همچنین آماره دوربینضریب تعیین تعدیل شده نگرانی ایجاد نمی

محاسبه شده برای آن از  P-Valueاست که  -181/1برابر با  EP( ضریب برآوردی برای متغیر 1باشد. در جدول )یمی در مدل خود همبستگ

 شود.باشد. لذا این ضریب از لحاظ آماری معنادار نبوده و بنابراین فرضیه اول رد مییم درصد بزرگتر 2سطح خطای 

 

 آزمون فرضيه فرعی دوم -5-5-2
فرضیه فرعی دوم به اینصورت است که عملکرد زیست محیطی بر جریان نقدی عملیاتی تاثیر دارد. نتایج مربوط به آزمون این فرضیه 

محاسبه شده  P-Valueو  318/1مدل رگرسیون برابر با  Fدهد که آماره یم( نشان 3( ارائه شده است. نتایج مندرج در جدول )3در جدول )
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درصد( معنادار بوده و  32توان نتیجه گرفت که مدل در سطح اطمینان مورد نظر )یمدرصد است. بنابراین  2ح خطای برای آن کمتر از سط

 از اعتبار باالیی برخوردار است.

 

 

 

 (: نتایج برآورد مدل دوم9جدول )

 t P-Valueآماره  خطای استاندارد ضریب نماد متغیرهای توضیحی

 C 821/2- 121/1 193/9- 111/1 عرض از مبدا

 EP 198/1 191/1 191/1 111/1 عملکرد زیست محیطی

 Size 831/1 111/1 181/1 111/1 اندازه شرکت

 Lev 211/1- 812/1 219/2- 182/1 اهرم مالی

 F 318/1آماره 

P-Value 111/1 

 291/1 ضریب تعیین

 288/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 111/8 واتسون -آماره دوربین

   
درصد تغییرات متغیر وابسته را مجموعه  28دهد که حدود یمباشد. این عدد نشان یم 288/1ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با 

خود بوده و حاکی از عدم وجود مشکل  111/8واتسون مدل نیز برابر با  -دهد. آماره دوربینیمهای مستقل و کنترلی مدل توضیح متغیر

محاسبه شده برای آن برابر با  P-Valueاست که  198/1برابر با  EP( ضریب برآوردی برای متغیر 3شد. در جدول )بایمی در مدل همبستگ

 د.شوباشد. لذا این ضریب از لحاظ آماری معنادار نبوده و بنابراین فرضیه دوم نیز رد مییم درصد بزرگتر 2است که از سطح خطای  111/1
 

 آزمون فرضيه سوم -5-5-3
فرعی سوم به اینصورت است که عملکرد زیست محیطی بر شاخص کیو توبین تاثیر دارد. نتایج مربوط به آزمون این فرضیه در فرضیه 

 ( ارائه شده است.81جدول )

 (: نتایج برآورد مدل سوم11جدول )

 t P-Valueآماره  خطای استاندارد ضریب نماد متغیرهای توضیحی

 C 291/1- 131/8 812/1- 111/1 عرض از مبدا

 EP 212/1 822/1 211/2 121/1 عملکرد زیست محیطی

 Size 181/1 882/1 912/2 111/1 اندازه شرکت

 Lev 111/1 232/1 121/1 311/1 اهرم مالی

 F 181/88آماره 

P-Value 111/1 

 211/1 ضریب تعیین

 223/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 191/8 واتسون -آماره دوربین

   
محاسبه شده برای آن کمتر از  P-Valueو  181/88مدل رگرسیون برابر با  Fدهد که آماره یم( نشان 81نتایج مندرج در جدول )

درصد( معنادار بوده و از اعتبار باالیی  32توان نتیجه گرفت که مدل در سطح اطمینان مورد نظر )یمدرصد است. بنابراین  2سطح خطای 

درصد تغییرات متغیر وابسته را  21دهد که حدود یمباشد. این عدد نشان یم 223/1یین تعدیل شده مدل برابر با برخوردار است. ضریب تع
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بوده و حاکی از عدم وجود مشکل  191/8واتسون مدل نیز برابر با  -دهد. آماره دوربینیمهای مستقل و کنترلی مدل توضیح مجموعه متغیر

 باشد.یمی در مدل خود همبستگ
بوده و از  121/1محاسبه شده برای آن برابر با  P-Valueاست که  212/1برابر با  EP( ضریب برآوردی برای متغیر 81در جدول )

درصد معنادار بوده و لذا عملکرد زیست محیطی بر شاخص  32درصد کوچکتر است. بنابراین این ضریب در سطح اطمینان  2سطح خطای 

ی توان نتیجه گرفت که این تاثیر مثبت بوده و عملکرد زیست محیط. از طرفی با توجه به عالمت مثبت ضریب میکیوتوبین تاثیر معناداری دارد

 بر شاخص کیوتوبین تاثیر معنادار دارد.

 گيرينتيجه
ریق طعملکرد زیست محیطی عبارت است از مجموعه عملیات شرکت که همگام و سازگار با محیط زیست بوده و این عملکرد عمدتاً از 

شود. امروزه مسایل زیست گیری میهای مربوطه، اعم از کشوری و بین المللی اندازهها و آژانسهای تعیین شده توسط نهادها و مقیاسمعیار

محیطی توجه بسیاری از پژوهشگران را در سطح دنیا به خود جلب کرده است. بخش عظیمی از تهدیدات زیست محیطی از فعالیت کارخانه 

راکز صنعتی و تولیدی تاثیر می پذیرد. به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور فقط شرکتهایی می توانند فعالیت کنند که عالوه بر ها و م

کاهش بهای تمام شده محصوالت و بهبود مستمر کیفیت به حفاظت از محیط زیست نیز توجه کنند. در عصر حاضر با توجه به برخی 

به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه رقابت به ناچار برخی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتهای زیست محیطی 

محدودیتها و از سوی دیگر برای دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب شهرت و اعتبار تجاری به رعایت مالحظات زیست محیطی مجبور هستند. 

یست محیطی و عملکرد مالی دارای رابطه معناداری هستند یا خیر، مورد توجه محققان قرار گرفته در همین راستا این پرسش که آیا عملکرد ز

ادار ناست. نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین در رابطه با ارتباط بین این دو مفهوم، متفاوت بوده است. برخی از تحقیقات بیانگر رابطه مثبت مع

های صاداند. اکثر این تحقیقات در اقتن در حالی است که برخی دیگر این رابطه معنادار را پیدا نکردهبین عملکرد مالی و زیست محیطی بوده و ای

های رتوسعه یافته مانند امریکا و اروپا که در آنها سطح بینش زیست محیطی باال است، انجام شده است. اما مطالعات اندکی در این باره در کشو

تواند فقان شاخص و معیاری مناسب و مشخص برای ارزیابی عملکرد زیست ی از دالیل این موضوع میدر حال توسعه انجام شده است. یک

 های در حال توسعه باشد.محیطی در کشور

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی است که برای عملکرد مالی از سه معیار شاخص سودآوری 

یان نقدی عملیاتی و شاخص کیوتوبین استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش سه فرضیه فرعی به شرح زیر ها(، جر)بازده دارایی

 تدوین گردید.

 : بین عملکرد زیست محیطی و نسبت سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.فرعی اول

 جود دارد.: بین عملکرد زیست محیطی و جریان نقدی عملیاتی رابطه معناداری وفرعی دوم

 : بین عملکرد زیست محیطی و شاخص کیوتوبین رابطه معناداری وجود دارد.فرعی سوم

های پذیرفته شده در بورس اوراق شرکت در صنعت پتروشیمی از بین شرکت 81ی مشتمل بر انمونههای فوق، یهفرضبه منظور آزمون 

های پژوهش، از بانک اطالعاتی ره آورد ای مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهانتخاب گردید. داده 8931تا  8931ی هاسالبهادار تهران طی 

ینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و اهای اطالعاتی، به تارنمای ی موجود در این بانکهادادهنوین استخراج شده است و در موارد ناقص بودن 

 Eviews8ی نرم افزاری هابستهی پژوهش از هامدلمنظور برآورد  مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه گردید. همچنین به

 استفاده شد. Stata12و 

 

  هاي پژوهشيهفرضتحليل نتایج آزمون 

فرضیه اصلی تحقیق به اینصورت تدوین شده بود بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد. در این راستا 

ها، جریان نقدی عملیاتی و شاخص کیوتوبین استفاده گردید. نتایج مربوط به آزمون گیری عملکرد مالی از سه معیار بازده داراییبرای اندازه

 P-Valueو  -181/1( نشان داد که ضریب برآوردی برای متغیر عملکرد زیست محیطی برابر با 1ها در جدول )عیار بازده داراییفرضیه با م

( است. لذا فرضیه پژوهش با این معیار رد شد. به عبارتی عملکرد زیست 281/1درصد ) 2محاسبه شده برای آن بزرگتر از سطح خطای 

 آوری شرکت است، رابطه معناداری ندارد.بیانگر که سود ها کهمحیطی با بازده دارایی

( حاکی از آن است که ضریب برآوردی برای متغیر 3نتایج مربوط به آزمون فرضیه پژوهش با معیار جریان نقد عملیاتی در جدول )

(. لذا فرضیه 111/1صد است )در 2محاسبه شده برای آن بزرگتر از سطح خطای  P-Valueبوده و  198/1عملکرد زیست محیطی برابر با 

 پژوهش با این معیار رد شده و به عبارتی بین عملکرد زیست محیطی و جریان نقد عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.
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دهد که ضریب برآوردی برای متغیر عملکرد زیست ( نشان می81نتایج مربوط به آزمون فرضیه با معیار شاخص کیوتوبین در جدول )

درصد کمتر است. لذا فرضیه پژوهش با  2بوده که از سطح خطای  121/1محاسبه شده برای آن برابر با  P-Valueو  212/1بر با محیطی برا

گیرد. به عبارتی بین عملکرد زیست محیطی و شاخص کیوتوبین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بهبود این معیار مورد تایید قرار می

 شود.ر به بهبود شاخص کیوتوبین میعملکرد زیست محیطی منج

دی ها و جریان نقتوان چنین بیان نمود که دو شاخص بازده داراییهای عملکرد مالی را میتفاوت نتایج بدست آمده با استفاده از معیار

ز دخالت داده شده است. اشود ولی در محاسبه شاخص کیوتوبین ارزش بازار شرکت نیز گیری میعملیاتی براساس اطالعات حسابداری اندازه

 آنجایی که ارزش بازار شرکت )قیمت معامله در بازار بورس( بازتابی از انتظارات مردم از عملکرد آتی شرکت است، شاخص کیوتوبین به عنوان

طی با یست محیتوان چنین بیان داشت که عملکرد زشود. با توجه به نتایج بدست آمده میمعیاری برای فرصت رشد نیز در نظر گرفته می

 های مالی مبتنی بر ارقام حسابداری رابطه معنادار نداشته ولی با عملکرد مالی مبتنی بر ارقام بازار و انتظارات بازار رابطه معناداریعملکرد

رکت ششود تا انتظارات نسبت به عملکرد آینده شرکت مثبت گردد و سبب افزایش ارزش دارد. لذا عملکرد زیست محیطی شرکت سبب می

 شود.

 

 هاي پژوهشمحدودیت
شود رسیدن به هدف مورد نظر با کندی همراه یمهایی همراه است که باعث همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیت

ئه پژوهش، از این امر مستثنی نیست. لذا در این قسمت با ارا مسئلهشود. پژوهش نیز به عنوان فرایندی در جهت نیل به هدف حل 

های پژوهش سعی بر آن است تا به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کند و در یتمحدود

ت گیری عملکرد زیسترین محدودیت این پژوهش فقدان شاخصی مناسب برای اندازهی داشته باشد. عمدهاعادالنهمورد فرایند پژوهش قضاوت 

های دیبنهایی مانند امریکا و ژاپن و مالزی از رتبهباشد. الزم به ذکر است که در تحقیقات انجام شده در کشورهای ایرانی میرکتمحیطی ش

ود شهای مربوطه تعیین میها به عنوان شاخص عملکرد زیست محیطی استفاده شده است که از سوی نهادعملکرد زیست محیطی شرکت

 بندی وجود ندارد.هولی در ایران چنین رتب

اند از نمونه نداشته 8931های قبل از ها و اطالعات الزم را برای دورههای عضو جامعه آماری دادهبا توجه به اینکه برخی از شرکت

باید در  باشد. بنابراینیم 8931تا سال  8931های پژوهش از سال آماری حذف گردیدند لذا قلمرو زمانی مورد استفاده برای آزمون فرضیه

 با احتیاط عمل شود. 8931و بعد از  8931های قبل از تعمیم نتایج پژوهش به سال

 

 هاي پژوهشپيشنهاد بر مبناي یافته 
هایی با عملکرد زیست محیطی مناسب از عملکرد مالی مبتنی بر انتظار بازار نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که شرکت

ی برخوردارند و بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی مبتنی بر انتظار بازار رابطه مثبت و معناداری وجود. لذا )شاخص کیوتوبین( مناسب

شود تا به منظور افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران های تجاری پیشنهاد میبه مدیران و سهامداران عمده و ناظران واحد

های مجاز گذاران و نهادتفاوت نبوده و اقدامات مناسب در این زمینه انجام دهند. همچنین به قانونطی بینسبت به عملکرد زیست محی

های زیست محیطی باعث رونق بازار و افزایش ها به عملکردگردد تا از طریق وضع قوانین و مقرراتی در راستای نشویق شرکتپیشنهاد می

 ثروت سهامداران گردند.
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