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و عوامل موثر بر آن در شرکت  یمحیطی و عملکرد مال عملکرد زیست ینرابطه ب یبررسمطالعه حاضر با هدف  -چکیده
است.  یابی انجام گرفته ست و به صورت میدانی و زمینهانجام شده است. روش پژوهش پیمایشی ا سیناپتروشیمی بوعلی

بکار گرفته شده است. جامعه  SPSS24افزار  ها نرم آوري اطالعات از پرسشنامه و براي تجزیه و تحلیل داده براي جمع
نفر  490باشد که تعداد آنها  کارکنان و کارشناسان شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می آماري پژوهش شامل کلیه مدیران،

نفر بعنوان نمونه آماري مورد بررسی  215است. براي تعیین نمونه آماري از فرمول کوکران استفاده شد که مطابق با آن 
بوده  0,913براي سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مطابق جدول زیر برابر با  تعیین شدند.

 ها نیز از ضریب رگرسیون استفاده شد که ر خوبی برخوردار بود. براي آزمون فرضیهو بنابراین پرسشنامه از پایایی بسیا
عملکرد  ینبپذیرند و  محیطی تأثیر می نتایج پژوهش حاضر نشان داد: که هر سه مؤلفه عملکرد مالی از عملکرد زیست

محیطی تأثیر متوسطی  زیست و عملکرد آن رابطه وجود دارد یشرکت پتروشیمی بوعلی سینا و عملکرد مال یطیمح یستز
بوده و هر سه  0,05و کمتر از  0,000سه آزمون میزان معناداري برابر با  بر عملکرد مالی شرکت مورد مطالعه دارد. در هر

درصدي  37,1یاتی، عمل ينقد یاناتنسبت جردرصدي بر  32تأثیرگذاري  محیطی یستعملکرد زآزمون معنادار شدند. 
نشان داده  شرکت پتروشیمی بوعلی سینارا در  ینشاخص توبدرصدي برتغییرات  28,8یرگذاري و تأث ينسبت سودآوربر 

  است.
  شرکت پتروشیمی بوعلی سینامحیطی، عملکرد مالی،  زیست عملکرد، عملکرد واژگان کلیدي:

  
  . مقدمه1

هاي  وزهها به یکی از مهمترین مباحث ح محیطی سازمان مورد عملکرد زیست بحث در هاي اخیر در دهه
محیط زیستی و حوزه تجاري تبدیل شده است. با توجه به مسائل و مشکالت  اقتصادي، اجتماعی،

هاي  فعاالن عرصه و ها یسین، تئورنظران محیطی بسیاري که همه جوامع با آن روبرو هستند، صاحب زیست



  
  1396ماه شهریور  ونه،سیشماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

26 

 

هاي  ها و شرکت زمانسا ها خصوصاً ها و شرکت تجارت و اقتصاد و سیاستمداران نسبت به عملکرد سازمان
ها نسبت به عملکرد  اند. این مسائل و افزایش روزافزون حساسیت تر شدهمرتبط با صنعت و تکنولوژي حساس

گران و اندیشمندان به سمت این  محیطی ناشی از آن موجب شده است تا نگاه پژوهش ها و آثار زیست شرکت
ها و نتایج  تلف و در ایران درباره عملکرد شرکتهاي بسیاري در جوامع مخ موضوع سوق پیدا کند و پژوهش

به صورت  محیطی عملکرد زیست ی وعملکرد مالمحیطی آن صورت گرفته است. در برخی تحقیقات  زیست
و  یکامتحده آمر یاالتا مانند یافته توسعه يدر اقتصادها یقاتتحق یناکثر ادقیق بررسی و تحلیل شده است. 

در حال  يباره درکشورها یندر ا یزن یمطالعات اندک و باال است یطیمح یستز ینشاروپا که در آنها سطح ب
مشخص  مناسب و یاريتواند فقدان شاخص و معیموضوع م ینا یلاز دال یکیاست.  رسیده انجام به توسعه

-کشورها شاخص یناز ا یدر برخ در حال توسعه باشد. البته يمحیطی در کشورها عملکرد زیست یابیارز يبرا
در تعریف  است. یناتکا و دقت آنها پائ یتدارد اما قابل محیطی وجود عملکرد زیست یابیارز يبرا ییها

که همگام و است شرکت  یاتمجموعه عملمحیطی  توان گفت: عملکرد زیست می یطیمح یستعملکرد ز
توسط نهادها و شده  یینتعي ها یاسو مق یارهامع یقاز طر عملکرد عمدتاً ینبوده و ا یستز یطسازگار با مح

، عملکرد یمحیط شاخص عملکرد زیست .شود یم یريگ اندازهی الملل ینو ب يمربوطه، اعم از کشور يها آژانس
محیطی درخصوص سالمت انسان و ارتقاي  هاي زیست هاي سیاسی در جهت کاهش استرساجرایی سیستم

ین شاخص به عنوان یک عامل کمی زند. اخطر منابع طبیعی را تخمین می محیطی و مدیریت بی پویاي زیست
گذاري  ها و پیامدهاي مدیریت منابع طبیعی، ابزار قدرتمندي را جهت بهبود مدیریت سیاست در کنترل آلودگی

  ). Sarumpaet, 2015: 89( کندهاي محیط زیستی براي مؤسسات تحلیلی فراهم میگیري و تصمیم
 یبا عملکرد مال یاجتماع یترابطه مسئول" تحت عنوان ی) در پژوهش1392(ی و همکاران صالحعرب

 ینهسوال در زم 53 يکه حاو يا پرسشنامه یقاز طر "شده در بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ يها شرکت
موجود در  ايو نهاده یستز یطکارکنان، مح یانها نسبت به مشتر آن محیطی ی و زیستاجتماع یتمسئول

 يها، نهادها یمارستانبهداشت ب يها سازمان ی،ورزش ينهادها ی،نگفره ينهادها ی،آموزش يجامعه (نهادها
شرکت  محیطی ی. زیستت اجتماعیبا مسئول یکه عملکرد مال دادندنشان  )یرهو غ یبخشمراکز توان یریه،خ

شرکت  یاجتماع یتمسئول با یعملکرد مال یول موجود در جامعه ارتباط دارد يو نهادها یاننسبت به مشتر
  ندارد. يرابطه معنادار یستز یطرکنان و محنسبت به کا

و تنوع  يعدم سازگاریل نشان دادند که دال یکاییآمر يها از شرکت یپژوهش ی) ط2014ژانک و استرم (
 یرهايدر واقع تفاوت در انتخاب متغ یعملکرد مال محیطی و گذشته در مورد عملکرد زیست یقاتتحق یجنتا
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اصوالً بر آزمون  یفقط مطالعات قبل ینکهباشد. به عالوه ا یم یطیمح یستسنجش عملکردز یارو مع یکنترل
در مورد ارتباط  یحیگونه بحث و توضیچبوده است و ه یبر عملکرد مال یطیمح یستعملکرد ز يگذاریرتأث

 عملکرد یکه از نظر مال ییها آنها نشان داد شرکت یقتحق یجنتا اند. دو عملکرد ارائه ننموده یندوطرفه ا یممستق
است که ی حال در یندارند. ا یطیمح یستز يها یتدر فعال يگذار یهبه سرما یشتريب یلتما دارند یمطلوب

انجامد.  یسود و بازده نم یشبه افزا مرتبط نبوده و لذا يآور سود یشبه افزا یماًمستق یطیمح یستز يها یتفعال
هستند که از نظر  ییها تدر واقع شرک یمطلوب مال عملکرد يسودآور و دارا يها شرکت ینهمچن

در ) 2015( ناکااو یقتحقهمچنین  دارند. يرتبه برتر یطیمح یستز يبند محیطی معتبر بوده و در رتبه زیست
 یجنتا دارد.  شرکت ی آنبا عملکرد مال یممستق يا شرکت، رابطه یک یطیمح یستعملکرد ز ژاپن نشان داد که

به نوع صنعت وابسته است  یداًشد محیطی زیست يگزارشگرآن است که  یانگر) ب2013پژوهش هالم و هوس (
عملکرد  ینرابطه ب) نیز 1394مهد و همکاران ( بنی ندارد. یطیمح یستبر عملکرد ز یريتاث یچو اندازه شرکت ه

 یال 1389 يها سال یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط یرفتهپذهاي  ی شرکتمحیطی و عملکرد مال زیست
ارتباط  یطیمح یستز عملکرد است که شاخص ینا یانگربآنها پژوهش  یجهنتررسی قرار دادند. را مورد ب 1394

 یو عملکرد مال یطیمح یستعملکرد ز یننوع صنعت بر ارتباط باما  ندارند یبا شاخص عملکرد مال يدار یمعن
  اثرگذار است.

از و پتروشیمی براي محیط در حوزه نفت و گ هاي صنعتی خصوصاً هاي شرکت با توجه به اهمیت فعالیت
و عوامل موثر بر آن  یو عملکرد مال یطیمح یستعملکرد ز ینرابطه ب یبررسزیست، پژوهش حاضر با هدف 
شود. در حقیقت مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است  انجام می در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

  که:
رابطه وجود دارد؟ و به  آن یعملکرد مال و وعلی سیناشرکت پتروشیمی ب محیطی زیست عملکردبین  یاآ

  ؟محیطی در عملکرد مالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تأثیرگذار است عبارت دیگر آیا عملکرد زیست
  گویی به سؤاالت فوق فرضیات زیر مطرح شده است: به منظور پاسخ

یاتی آن رابطه عمل نات نقديیانسبت جرو  محیطی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا عملکرد زیست ینب -1
 وجود دارد.

ي آن رابطه آماري معنادار محیطی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ونسبت سودآور عملکرد زیست ینب -2
 وجود دارد.
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شاخص توبین در آن رابطه معنادار وجود  شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و یطیمح یستعملکرد ز ینب  -3
  دارد.

 
  محیطی عملکرد زیست -2
کنندگان و  مصرف یدکنندگان،تول یقسمت اصل 3) شامل 1996( طبق نظر اندرسون و ولف یصنعت يیادن

هدف  گذارند. یاثر م یستز یطجامعه و مح ياجزا  مسئول بوده و از طرق مختلف رو یندولت است که همه ا
د، کنترل، عملکر یابیدر امر ارز یرانجهت کمک به مد یاطالعات یهته یطی،مح زیست بررسی عملکرداز 

  .)40: 1394(حیدرپور و قرنی،  باشد یمنطقه م یاسازمان  یک يبرا يو گزارشگر یريگ یمتصم
بوده  یستز یطسازگار با مح شرکت که همگام و یاتمحیطی عبارت است از مجموعه عمل عملکرد زیست

مربوطه، اعم از  يها شده توسط نهادها و آژانس یینتع يها یاسو مق یارهامع یقاز طر عملکرد عمدتاً ینو ا
  ).Sarumpaet, 2015: 90( شود یم یريگ اندازه یالملل ینو ب يکشور

 يبنا شده است. برا يو اقتصاد یطیمح یستز يهاو ارزش یارهامع یم،براساس مفاه یطیمح یستز عملکرد
و  يحسابدار یقاز طر ییرتغ یناز ا یشود، که بخش یدر فرهنگ احساس م ییريبه تغ یازن هدف ینبه ا یابیدست

که در امر  کند یرا فراهم م یاطالعات یست،ز یطمح يحسابدار شود. یحاصل م یستیز یطمح يگزارشگر
 یطیمح یستز عملکردکند.  یکمک م یرانبه مد يو گزارشگر یريگ یمعملکرد، کنترل، تصم یابی،ارز

 یکند که از بازار ناش یتفاده ماس ییها که ارزشییبنا شده و از آنجا یطیمح یستو ز ياقتصاد یممفاه براساس
 یناز ا یبخش یطی،مح یستز بررسی عملکرد در فرهنگ است. ییرتغ یجادشوند، استفاده از آن، مستلزم ا ینم
و مشارکت در  یشترب یارائه شناخت اساس اکند و ب یتر از آن در جامع ارائه م یعرا در سازمان و وس ییراتتغ

و  یدرپورح( کند یخاص کمک م یکرديهدف توسعه مستمر به عنوان رو یینروزانه، به تع يکار هاي یتفعال
  .)41: 1394 ی،قرن

 اند که: ی آوردهو عملکرد مال یطیمح زیستدر رابطه با عملکرد  یقتحق) در 2016یان شی و گانگ بان (
که باعث  یتمام عوامل یانشده است. در م یباز ینچ بناي یکمانع  اکولوژیکی یطمح یبتخر یراخ يها در سال
به مشکالت  اساسی توجه یدبا ها بنگاهبنابراین ، ان اصلی هستندها مقصر شرکت شودیم یستز یطمح یآلودگ

باال و توسعه  یدکه به منظور تول یصنعت يها شرکت ینسنگ یبه خصوص آلودگ .داشته باشند یطیمح یستز
 یت،بشر یستز یطمح یآگاه یشترب شیافزا یازمندن یدهپد ینبرند. ا یم ینرا از ب یستز یطخوب مح یمال
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با استفاده گسترده از  است. یستز یطمح یریتمد یتتقو یست،ز یطحفاظت از مح یکیسطح تکنولوژ یشافزا
 یست،ز یطدانش حفاظت از مح ی،الملل یندر جهان و جامعه ب یطیمح یستاثرات ز یابیدر ارز یمشارکت عموم

  .)Yan Shi& Gang Ban,2016رود ( باال می یستز یطاز حفاظت از مح یعموم یو آگاه یتمحبوب
سنجش  ي) براROIپاداش ( یزانو م یطیمح يها یآلودگ یرفاضالب، گاز، سا يها ) از داده2015تله (

 یکه ارتباط مثبت یافتاو در یون،رگرس یلو تحل یهتجز یق. از طرکرداستفاده  یو عملکرد مال یطیعملکرد مح
) 2015شرمن (). Telle, 2015( ) وجود داردROIپاداش ( یزانو م ییطمح يها یندهآال يها داده ینب

داد  یشنهادپ يکرده است. و یشو ارزش بازار را آزما یستز یطحفاظت از مح يها داده ینمثبت ب یهمبستگ
در  يو اقتصاد یطیمح ی،اجتماع یطحل مشکالت و بهبود شرا يرا برا یالملل ینب یکردرو یدها با که شرکت

  ).Sharfman, 2015نتایج فعلی پیش بگیرند (ابق با ها مط شرکت
 يشرکت برا یشترب ییکه توانا یافت. او دریل کردو تحل یهبا ارزش بازار باالتر تجز را ) شرکت2014بوش (

 یفیتمعناست که ک ین. به اکردبهتر خواهد را شرکت  ی، عملکرد مالیستز یطمح یبهبود مشکالت آلودگ
ژین سو و  .)Busch, 2014( بخشد یبهبود م یجاز منابع را به تدر ي مناسببردار ها بهره شرکت یطیمح یستز

و  هکرد یرا بررس ها شرکتاز فهرست یک  یو عملکرد مال یطیعملکرد مح ینرابطه ب)، 2015پکسینگ وان (
را  ها شرکت ياقتصاد یايمزا یطیمح زیست. بهبود عملکرد وجود دارددو  ینا ینرابطه مثبت ب دریافتند که

  ).xin Su& Peixin, 2015 Wang( بخشد یبهبود م
ها خواهد شد.  شرکت یطیمحضدموجب محدود کردن رفتار  یعموم يرسانه ها ی،نظارت از ادارات دولت

به  ییپاسخگو ییتوانا یآت يها سازد، که به نسل یمردم را برآورده م یازهاينصورتی  درتنها  یدارتوسعه پا
 یست،ز یطو مح یحفاظت از اقتصاد، اجتماع رايب یگر،به عبارت د بدهد.محیطی در حوزه  خصوصاًتقاضا را 

 یناما همچن یابیم،دست  يالزم است که به هدف توسعه اقتصاد .ضروري است منابع با توسعه هماهنگ
یست زیطو مح یعیمنابع طب یگرو جنگل و د ینها، زم یانوساق یرین،انسان، آب ش يحفاظت از جوهر بقا

و حفاظت از  یدارتوسعه پا و کار کنند. یزندگ یدارتوانند در صلح و توسعه پاب یندهآ يها نسل ست تاضروري ا
 یدارجنبه مهم توسعه پا یک یستز یط. حفاظت از محقابل جایگزینی به جاي یکدیگر نیستند یستز یطمح

ها  که شرکت کند می بیان یشرکت یتحاکم ینفعانذ يتئور .شود را موجب می یاست که توسعه بلندمدت واقع
در نظر  CSR يتئور .کند ید میسهامداران تاک یاندر م يو حفظ همکار يبر همکار و هستند ینفعانهمه ذ

دولت،  است. یعموم یتتابعتحت نهاد  یککسب درآمد است، بلکه  يبرا یدارد شرکت نه تنها ابزار شخص
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آنها  یاجتماع یتمسئولباید ها  شرکت يها یتلفعا ینهستند، بنابرا ینفعانهمه ذ یها و جامعه اجتماع شرکت
را برعهده خواهد  یاجتماع یتو مسئول ياقتصاد یتمسئول یثروت اجتماع یجادا يشرکت برا متصل شود.

حل  يبا اصل برابر یطیمح یستز يها یتکند که مسئله حقوق و مسئول یم یدتأک یطیعدالت مح یهنظر داشت.
سپس عدالت  است. یرهو غ یرفاه اجتماع یطی،مح یستمنصفانه منابع ز یعتوز ياصل برابر یاصل یدها شود. یم

منافع  یصکه در هنگام تخص دکن یم یحناعادالنه را تصح یدهو پد دبخش یرا تحقق م یو دموکراس یاجتماع
 Yan Shi & Gangیفتد (تواند اتفاق ب یم یفبه گروه ضعنسبت  يرفتار گروه قواز طریق  یطیمح یستز

Ban, 2016: 84(.  
زیست، یک شاخص بسیار مهم و مرکبی است که اهدافی را جهت نیل به کارایی شاخص عملکرد محیط

گیري نموده ندازهدهنده این شاخص را ا زیست مشخص نموده و موقعیت فعلی هر یک از اجزاي تشکیلمحیط
لکرد محیط زیست یک کند. همچنین شاخص عمنظر هر کشور را ارزیابی میو چگونگی نیل به اهداف مورد 

نماید. شاخص اي فراهم میزیست هستهگذاران در زمینه محیطابزار کارآمد و مفید براي راهنمایی سیاست
محیطی بر  زیست بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست از جمله کاهش فشارهاي زیستعملکرد محیط
نابع طبیعی تأکید دارد که این دو مؤلفه ها و مدیریت صحیح م بوم ها و ارتقاي وضعیت زیست سالمت انسان

تنوع زیستی و «، »کیفیت منابع آب«، »کیفیت هوا«، »زیستسالمت محیط«زمینه  6شاخص در  25توسط 
 100از صفر تا  EPIشود. مقدار شاخص  گیري می اندازه» انرژي پایدار« و » کیفیت منابع طبیعی مولد«، »زیستگاه

  .)Luzzai, & Orsini, 2016: 291( دترین حالت استمطابق هدف و صفر ب 100است که 
سیاسی در فرهنگی و  -اقتصادي، اجتماعیهاي محیطی، عملکرد اجرایی سیستم زیست دشاخص عملکر

محیطی و مدیریت  محیطی درخصوص سالمت انسان و ارتقاي پویاي زیست هاي زیست جهت کاهش استرس
ها و پیامدهاي  خص به عنوان یک عامل کمی در کنترل آلودگیزند. این شاخطر منابع طبیعی را تخمین می بی

هاي محیط گیري گذاري و تصمیم مدیریت منابع طبیعی، ابزار قدرتمندي را جهت بهبود مدیریت سیاست
  .)Panayotou, 2014( کندزیستی براي مؤسسات تحلیلی فراهم می

  
  عملکرد مالی -3

هاي عظیمی  اجراي طرح هاي بزرگ و رن نوزدهم، ایجاد کارخانهوقوع انقالب صنعتی و تداوم آن در اروپاي ق
هاي پولی کالنی نیاز داشت به نحوي که  سرمایه طلبید که به آهن را میهاي سراسري راه چون احداث شبکه
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گیري  رو، با بهرههاي آن زمان فراتر بود. از این گذار و حتی دولت سرمایه انجام آن از امکانات مالی یک یا چند
هاي سهامی شکل  مفید انقالب صنعتی؛ یعنی سازماندهی و همکاري، نخستین شرکت از دو دستاورد بزرگ و

مناسبی  حل شان بود. این قالب نوین، راه گذاري که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه گرفت
بیشتر موارد، قدرت و  کنون، درهاي کالن و توزیع مخاطرات تجاري بود. از آن زمان تا براي تأمین سرمایه

هاي برون سازمانی،  که با منافع گروه هاي سهامی، اغلب در اختیار مدیرانی است گیري در شرکت اختیار تصمیم
هاي  نتیجۀ تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان بویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که

هاي متعددي در زمینۀ شناسایی مشکالت ناشی از  داشته است. پژوهش عطوفگذشته توجه بسیاري را به خود م
 یابی دالیل تضاد منافع مدیران و سهامداران شده و پژوهشگران به ریشه مدیریت انجام تفکیک مالکیت از

. در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهایی براي ارزیابی )Alchian & Demsetz, 2014: 779( اند پرداخته
ها ابداع  هاي انگیزشی به آنها براساس نتایج این ارزیابی مبنایی براي تعیین میزان پرداخت د مدیران و ارائهعملکر
  ). Jensen&Murphy, 2013: 226( استفاده قرار گرفته است و مورد

اعداد و اطالعات  جستجوهاي اولیه براي دستیابی به معیارهاي ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از
هاي حسابداري؛ بویژه  مبتنی بر مدل اري در این زمینه شده است. بسیاري از معیارهاي ارزیابی عملکرد،حسابد

با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش  مدل سود حسابداري گزارش شده یا سود هر سهم است.
وع باعث شده است که تحریف اعداد حسابداري پرداختند. این موض و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق

ها داراي وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداري و معیارهاي ارزیابی  علیرغم آنکه برخی ازشرکت
 هاي مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. اند، با بحران هاي حسابداري بوده مبتنی بر مدل عملکرد

هاي پاداش مبتنی برآنها نتوانستند در  حسابداري و طرح هاي بنابراین، معیارهاي ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل
 Hiss( موجب تعدیل تضاد منافع شوند سازمانی حرکت کنند و هاي برون جهت منافع سهامداران و سایر گروه

& Phan, 2012: 708 .(  
آید،  میحسابداري بوجود  هاي ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطالعات هاي مدل براي رفع نارسائی

به جستجوي ارائه معیاري » باش و همکاران«و » ، باسیدور و همکاران»استیوارت« ،»سوجانن«پژوهشگرانی مانند 
هایی  هایی در زمینۀ سود اقتصادي یا سود باقیمانده، مدل پرداختند. با پیدایش نظریه جدید براي ارزیابی عملکرد

ها، سود خالص عملیاتی پس  . در این مدل)Stewart, 2014: 66( منظور محاسبه سود اقتصادي پیشنهاد شدبه
ها،  بنگاه شود. هدف اصلی عنوان سود اقتصادي یا سود باقیمانده تعریف میمالیات و هزینه سرمایه به از کسر
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شود.  این هدف تلقی می ها تنها راه نیل به آفرینی براي بنگاهحفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش
ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت  خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادي را که باعث افزایش بنابراین،

بنابراین معیارهاي ارزش افزوده اقتصادي، . تلقی کرد ها آفرینی بنگاهتوان عامل ارزش شود، می سهامداران می
دي در سیر تکاملی خود تالش ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصا ارزش افزوده اقتصادي پاالیش شده،

هاي رفتاري مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعدیل تضاد منافع پرداخته و  پیچیدگی دارند ضمن توجه به
  ).Bausch et al, 2013: 1( موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند اطالعات

  
  هاي ارزیابی عملکرد مدل - 1-3

کنند.  ارزیابی می با استفاده از معیارهاي مختلف، عملکرد شرکت را هاي مالی کنندگان گزارش استفاده
هاي  را به دو دسته مدل توان آنها هاي متعددي براي ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطورکلی می روش

  هاي اقتصادي تقسیم کرد. حسابداري و مدل
  
  هاي حسابداري ارزیابی عملکرد مدل -3- 1-1

از اهمیت زیادي  شده در آنها هاي مالی است که سود گزارش اري، گزارشحاصل سیستم اطالعات حسابد
حسابداري، عملکرد شرکت را ارزیابی  گذاران با اتکا به سود کنندگان برخوردار است. سرمایه براي استفاده
رکت ریزي آینده ش دهند. مدیران نیز از سود براي برنامه می هاي خود را بر آن اساس انجام بینی کرده و پیش

آید؛  حسابداري ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصلضرب دو عدد بدست می کنند. در مدل استفاده می
در  شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد عدد اول، سود

سود، سود هر سهم،  لفی نظیرهاي حسابداري ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهاي مخت مدل
 نقدي آزاد و سود تقسیمی است گذاري، جریان نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه

)Stewart, 2014: 22.(  
سهامداران، مدیران،  گذاران، ترین معیار ارزیابی عملکرد است که براي سرمایه سود حسابداري، سنتی

سود حسابداري که با فرض  وراق بهادار از اهمیت زیادي برخوردار است.گران ا اعتباردهندگان و تحلیل
لهن و «و  ،»چن و داد« ،»ورثینگتون و وست« شود به نظر بسیاري از پژوهشگران مانند تعهدي محاسبه می

شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن  سنجش عملکرد محسوب می یکی از مهمترین معیارهاي »ماخیجا
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 به عملکرد ارزیابی معیارهاي از گروه این آن، به مربوط محاسبات آسانی و هامدل این د نیاز دراطالعات مور
انجام شده  هاي گیرد. بررسی کنندگان از اطالعات مالی، مورد استفاده قرار می اي توسط استفاده گسترده شکل

زآن، اطالعات مفیدي را در دهد که سود حسابداري و اطالعات بدست آمده ا توسط پژوهشگران نیز نشان می
 ,Balsam & lipka( بسیار مؤثر است هاي آنها يگیر دهد که در تصمیم کنندگان قرار می اختیار استفاده

2012: 248.(  
هاي مختلف سود حسابداري  شکل در پژوهش انجام شده توسط جنینگز و همکاران محتواي اطالعاتی

سهم در تمام اشکال محاسبۀ خود، براي  سود هر دهد مورد ارزیابی قرار گرفته است که نشان می
هاي زیر  هاي حسابداري (سنتی) ارزیابی عملکرد داراي نارسایی مدل با این حال، باشد کنندگان مفید می استفاده

  است:
 .هاي مختلف امکان تحریف و دستکاري سود از طریق انتخاب روش -1

هاي  شرکت گیري سود در را در اندازههاي عمومی پذیرفته شده حسابداري، عدم یکنواختی  رویه -2
 .کند مختلف مجاز می

 .کند گیري شده با واحد پول تاریخی، تغییر می ها سود اندازه با تغییرات سطح قیمت -3

هایی که در یک  دارایی به دلیل کاربرد اصل بهاي تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته -4
شود. این ویژگی  حسابداري شناسایی نمی محاسبه سوداند، در  دورة زمانی مشخص نگهداري شده

 .را افشا کرد شود که نتوان اطالعاتی سودمند باعث می

هاي مختلف  روش هاي مختلف پذیرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده و به دلیل استفاده از روش -5
یخی، کار مقایسه بهاي تمام شده تار ها، تکیه بر سود حسابداري مبتنی بر اصل براي تخصیص هزینه

 .سازد اقالم را بسیار مشکل می

کاري محافظه شده تاریخی و تکیه بر سود حسابداري مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهاي تمام -6
 .قرار گیرد کنندگان اي در اختیار استفاده کننده شود تا اطالعات گمراه باعث می

  ).Stewart, 2014: 58( در نظر نگرفتن هزینه سرمایه -7
تواند به عنوان تنها نمی دهد که معیارهاي حسابداري مبتنی بر سود حسابداري هاي باال نشان می سایینار

  معیار و مبناي ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
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  هاي اقتصادي ارزیابی عملکرد مدل -2- 3-1
علیرغم کاربردهاي مختلف  هاي حسابداري ارزیابی عملکرد نیز بیان شد همانطور که در بخش مربوط به مدل

مناسبی براي ارزیابی عملکرد شرکت نیست؛  سود حسابداري، برخی معتقد بودند که سود حسابداري معیار
گیري و شناسایی موجودي کاال، مخارج  مختلف ارزیابی، اندازه هاي براي مثال، با استفاده از هر یک از روش

که این تفاوت به غ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیهاي ثابت، مبل دارایی پژوهش و توسعه و استهالك
هاي مختلف حسابداري است. معرفی معیارهاي  نیست؛ بلکه به دلیل استفاده از روش دلیل نحوه عملکرد

حسابداري  هاي مبتنی بر اعداد هاي مدل ارزیابی عملکرد، نتیجه تالش پژوهشگران براي رفع نارسایی اقتصادي
موجود،  هاي قتصادي، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوري، اولویتهاي ا است. در مدل

 :Balsam & lipka, 2012( التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت استهاي بالقوه و مابه گذاري سرمایه

 هاي اخیر مطرح شده است، گیري سود باقیمانده که در سال مفاهیم متعدد، معیارهاي اندازه . در بین)250
نتایج حاصل از  هاي بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیري بین هاي دفتري و ارزش ده از ارزشاستفا

منجر به معیارهاي متفاوتی  هاي ارزیابی عملکرد، هاي مختلف در مدل گیري آنها را موجب شده است. اندازه
  شود. شده که در ادامه به تشریح هریک از آنها پرداخته می

  
  قتصاديارزش افزودة ا

معرفی  1991در سال » استرن استیوارت«عنوان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد توسط هارزش افزوده اقتصادي، ب
تر و کارآمدتر از  داده شده است که معیاري مربوط این معیار ارزیابی عملکرد به این منظور ارائه و بسط. شد

کردن اهداف مدیران و سهامداران و سایر  راي منطبقحسابداري، ب معیارهاي ارزیابی عملکرد سنتی مانند سود
از  ها از جمله هزینۀ سرمایه است. افزوده اقتصادي برابر سود پس از کسر تمام هزینه ارزش. ذینفعان ایجاد کند

تجاري، در انتظار دریافت  شدن ریسک گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل که سرمایهآنجایی
سهامداران، از هزینۀ سرمایه فراتر برود. این  ؛ سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برايپاداش هستند

  :شود موضوع که فلسفۀ زیربنایی ارزش افزوده اقتصادي است، از طریق رابطۀ زیر بیان می
EVAt = NOPATt - WACCt (Capitalt−1) 

  که در آن:
 = NOPATهدر انتهاي دور سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات t  

= WACC میانگین موزون نرخ هزینۀ سرمایه  
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= Capitalt-1 مجموع سرمایه به ارزش دفتري در ابتداي دوره t انتهاي) t-1.(  
مبتنی بر سود  هاي ارزیابی عملکرد علیرغم بیان مزایایی براي ارزش افزوده اقتصادي نسبت به مدل

  است: زیر شرح به هایی نارسایی ارايد پژوهشگران نظر از نیز مدل اینحسابداري، 
مبناي ارزش دفتري آنها بر را شده بکارگرفته منابع فرصت، هزینۀ اینکه لحاظ به اقتصادي افزوده ارزش .1

 تواند تا حدودي گمراه کننده باشد.کند؛ میمحاسبه می

استفاده شرکت مورد  براي تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادي، شناسایی همۀ منابعی که در یک .2
شرکت بکار گرفته  هاي یک هایی که در فعالیت اند، ضروري است. بسیاري از داراییقرار گرفته

هزینۀ سرمایه براي آنها مشکل  هاي نامشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین شود، دارایی می
 .است

قاعده کلی، تجزیه  یک گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادي غیرعملی است. به عنوان .3
گذاري مناسب  سرمایه هاي هاي تازه تأسیس و شرکت و تحلیل ارزش افزوده اقتصادي براي شرکت

 .نیست

بنابراین، در طول  کند و مشکل دیگر ارزش افزوده اقتصادي آن است که تورم، نتایج آن را تحریف می .4
 .شرکت بکار برد آفرینی واقعیتوان ارزش افزوده را براي برآورد ارزش هاي تورمی نمی دوره

گیر و  عملیاتی بسیار وقت دارد و محاسبۀ آن، اجراي محاسبۀ ارزش افزوده اقتصادي هزینۀ بسیاري دربر .5
هاي آن شود. از طرف دیگر  مؤلفه گیري پرهزینه است؛ زیرا مخارج زیادي باید صرف طراحی و اندازه

عملکرد آموزش ببینند تا بتوانند عملکرد خود را  گیري مدیران و کارکنان باید در مورد این معیار اندازه
 ).Stewart, 2014: 62( تغییر دهند

  
  ارزش افزوده اقتصادي پاالیش شده

آن بر ارقام تاریخی است. هر چند که ارزش افزوده  هاي ارزش افزوده اقتصادي، اتکاي یکی از نارسایی
ما این اطالعات لزوماً مربوط نیستند. به عبارت دیگر، کند؛ ا می اقتصادي از اطالعات قابل اتکاتري استفاده

کند در  فرصت منابع بکار گرفته شده را برمبناي ارزش دفتري آنها محاسبه می ارزش افزوده اقتصادي هزینۀ
بازار  گذاران شرکت را به ارزش گذاران انتظار بازده مبتنی بر ارزش بازار را دارند. اگر سرمایه سرمایه کهحالی
گذاري کنند،  سرمایه هاي با ریسکی برابر با ریسک شرکت روخته و وجوه حاصل از آن را در داراییآن ف
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توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل میانگین موزون هزینه سرمایه برمبناي ارزش بازار کل شرکت و نه صرفاً  می
شند؛ بنابراین، هزینۀ سرمایه، ناگزیر ترازنامه شرکت را داشته با گذاري نمایش داده شده در ارزش دفتري سرمایه

  ).Bausch et al, 2013: 12( گذاران را منعکس کندسرمایه باید هزینۀ فرصت واقعی
هاي  برآورد ارزش دارایی به اعتقاد باسیدور و همکاران در روش مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادي، به منظور

اصول و استانداردهاي پذیرفته شدة  ده بر مبنايگرفته شده در یک شرکت، اقالم ترازنامۀ تهیه ش بکار
هاي جاري بدون بهره با  کردن بدهی شامل خالص شود. این تعدیالت اغلب حسابداري تعدیل و اصالح می

سرقفلی به خالص حقوق صاحبان سهام (اضافه کردن استهالك  هاي جاري، برگشت مبلغ ناخالص دارایی
کردن مخارج پژوهش و توسعه و برخی از مخارج بازاریابی و سایر  اي مایهها)، سر دارایی انباشته سرقفلی به کل

شود.  می هاي عملیاتی که موجب افزایش ستون بدهکار ترازنامه کردن اجاره اي است. همچنین سرمایه موارد
از  تر شده را بسیار دقیق هاي بکار گرفته اي است که ارزش اقتصادي دارایی هدف، ارائه ترازنامۀ تعدیل شده

  ).Bausch et al, 2013: 19( کند شده تاریخی منعکس کارانه و مبتنی بر بهاي تمامترازنامۀ محافظه
 گیري مناسب از عملکرد مالی باید عالوه بر میزان سود عملیاتی، به دنبال مقدار سرمایۀ بکار یک اندازه

کنندگان منابع مالی شرکت در فسخ  ینگذاران و سایر تأم گرفته شده براي ایجاد چنین سودي نیز باشد. سرمایه
گذاري منابع خود در جاي دیگر آزاد هستند. بنابراین، آنها باید حداقل هزینۀ فرصت سرمایه  قرارداد و سرمایه

خود را بدست آورند. در این حالت هزینه سرمایه باید از سود عملیاتی کسر شود تا بتواند معیاري براي ارزیابی 
این دلیل در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي، هزینۀ سرمایه براساس ارزش دفتري  عملکرد تلقی شود. به

هاي بکار  شود. ارزش دفتري اقتصادي دارایی ها محاسبه و از سود عملیاتی پس از کسر مالیات کسر می دارایی
به درستی مبین شود. اما آیا این مبلغ  گرفته شده به عنوان معیاري براي سرمایه تأمین شده در شرکت تلقی می

سرمایه استفاده شده در تولید سود عملیاتی است؟ جواب این سؤال منفی است. در ابتداي هر دوره مالی، 
توانند سهام هر شرکتی را از بازار، خریداري کنند. آنها منابع  کنندگان منابع مالی به عنوان یک گروه می تأمین

ند و با توجه به ریسک، بازده مورد انتظاري معادل بهاي کن گذاري می هاي شرکت، سرمایه خود را در دارایی
گذاري خود را از دست داده و هزینه  آورند. با این کار، آنها فرصت سرمایه میانگین موزون سرمایه بدست می

 :Stewart, 2014( فرصت آنها برابر بهاي میانگین موزون سرمایه در ارزش بازار شرکت در ابتداي دوره است

66(.  
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دوره مالی سود عملیاتی  که شرکتی خواهانه ایجاد سود عملیاتی واقعی بیشتر باشد، باید در طیرتیدر صو
نه سود عملیاتی بیشتر از هزینه سرمایه،  بیشتر از هزینه سرمایه برمبناي ارزش بازار شرکت در ابتداي دوره و

اران و اعتباردهندگان یک شرکت نه شده. سرمایه سهامد هاي بکارگرفته برمبناي ارزش دفتري اقتصادي دارایی
گرفته شده در شرکت؛ بلکه شامل ارزش بازار شرکت نیز  هاي بکار دارایی فقط ارزش دفتري اقتصادي

  شود. می
  
  روش پژوهش -4

آوري اطالعات از  گیرد. براي جمع یابی انجام می روش پژوهش پیمایشی است و به صورت میدانی و زمینه
استفاده خواهد شد. جامعه آماري پژوهش شامل  SPSS24افزار  ها از نرم و تحلیل دادهپرسشنامه و براي تجزیه 

نفر است. براي  490باشد که تعداد آنها  کارکنان و کارشناسان شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می کلیه مدیران،
 نفر بوده و در 215,58تعیین نمونه آماري از فرمول کوکران استفاده شد که مطابق با آن حجم نمونه برابر با 

متغیر مستقل مطالعه حاضر عملکرد  عنوان نمونه آماري مورد بررسی تعیین شدند.هنفر ب 215نهایت 
اي طیف لیکرت مورد سنجش و ارزیابی قرار  گزینه سؤال ازپرسشنامه پنج 10محیطی است که توسط  زیست
ها)،  دارایی (بازده يوسط شاخص سودآورکه ت ی استپژوهش، عملکرد مال ینوابسته در ا یرمتغاست.  گرفته

) و ژانگ و 2005مطابق مطالعه بوریکو ناکائو ( شود. یم یريگ اندازه ین، شاخص توبیاتیعمل ينقد یانجر
  شوند:  هاي عملکرد مالی به شرح زیر محاسبه می ) شاخص2007استرم (

 + صادراتی فروش/ وشفر کل + مالی اهرم + فروش / ها دارایی جمع + صنعت نوع = شاخص توبین
  شرکت. اندازه + تبلیغات هزینه / فروش

+  صادراتی فروش/  فروش کل+  مالی اهرم+  فروش/  ها دارایی جمع+  صنعت نوع=  ينسبت سودآور
  شرکت. اندازه+  تبلیغات هزینه/  فروش

 فروش/  وشفر کل+  مالی اهرم+  فروش/  ها دارایی جمع+  صنعت نوع=  یاتیعمل یانات نقدينسبت جر
  شرکت. اندازه+  تبلیغات هزینه/  فروش+  صادراتی

ها از نوع  سؤال اختصاص داده شده است. که سؤال 5هاي فوق بعد از محاسبه،  به هرکدام از شاخص 
باشند. براي سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده  اي طیف لیکرت میگزینه االت پنجؤس

  بوده و بنابراین پرسشنامه از پایایی بسیار خوبی برخوردار است. 0,913زیر برابر با  شد که مطابق جدول



  
  1396ماه شهریور  ونه،سیشماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

38 

 

  سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ -1 جدول
Reliability Statistics 

  هاتعداد آیتم ضریب آلفاي کرونباخ
0,913  25 

  
  معرفی مورد مطالعه -5

هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و  36ا در زمینی به مساحت مجتمع پتروشیمی بوعلی سین
این مجتمع مجري طرح آروماتیک سوم بوده که عملیات . در منطقه ویژه بندر امام خمینی(ره) قرار دارد

اي واحده اندازي گردید.راه13 83آغاز شد و واحدهاي تولیدي آن در سال  1380اجرایی آن در فروردین ماه 
آلمان،  KRUPP UHDEفرانسه،  AXENSآن از  يواحد است که لیسانس واحدها 11فرآیندي این مجتمع 

SINOPEC پیمانکار مهندسی اصولی شرکت  باشد. چین میKRUPP UHDE جمع است.  آلمان
اینانس باشد که سرمایه ارزي از طریق ف میلیون دالر می 300میلیارد ریال و  1370 در این شرکت گذاري سرمایه

گذاري ریالی از طریق مشارکت بانک ملت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام  بلژیک و فرانسه و سرمایه
محصوالت عبارتند از:  رخی مصارف محصوالت پتروشیمی بوعلی سینا در زندگی روزمره. بگرفته است

ن بعنوان مواد میانی در تولید جهت تولید اسید ترفتالیک یا دي متیل ترفتالیک و همچنی یناس یبوعل یمیپتروش
ها، سیکلو هگزان براي تولید نایلون، فنل و  جهت ساخت استایرن، دودسیل بنزن براي شوینده پلی استر و فیبر،

 براي ساخت پالستیسایزرها، داروها و سموم دفع آفات، اه تولید آنیلین و حالل يبرا یننیترو بنزن و همچن
به  یدر بخش فروش داخل یناس یبوعل یمیمحصوالت پتروش شود. رنگ، فتالیک انیدرید استفاده می

 یعها و صنا شرکت یگرو د یزتبر یمی، پتروشیفاراب یر،کبیر، امیانتندگو یدبندر امام، شه یمیپتروش يها شرکت
، یجنوب شرق یايفارس اروپا، آس یجحوزه خل يبه کشورها یبخش فروش صادرات و در یداخل یدستیینپا

نفر)،  290نفر به صورت رسمی ( 490این شرکت  . مطابق جدیدترین آمار، درگردد یم رصاد یقاشمال آفر
  .)1سینا نفر) مشغول به کار هستند (سایت شرکت بوعلی 184قراردادي ( نفر)، 6( پیمانی

  
  

                                                             
1. http://bspc.ir/Introduced/view/ 
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  ها و نتایج تحلیل داده -6
یشتر گفته شد براي آزمون هاي پژوهش پرداخته شده است. همانطور که پ در ادامه به بررسی و آزمون فرضیه

  ها ضریب رگرسیون خطی بکار رفته است. فرضیه
یاتی آن رابطه عمل یانات نقدينسبت جرو  شرکت پتروشیمی بوعلی سینا یطیمح یستعملکرد ز ینب -1

  وجود دارد.
 آزمون رگرسیون براي سنجش فرضیه اول پژوهش -1جدول 

 a ضرایب

 مدل
 معناداري t ردشدهاستاندا ضرایب غیراستاندارد ضرایب

B Std. Error بتا 

1 
 000. 8.908  240. 2.135 ثابت

 000. 4.114 320. 077. 318. محیطیزیست عملکرد

a .عملیاتی نقدي جریانات متغیر وابسته: نسبت 

  
مطابق این  دهد. یما قرار م یاروابسته را در اخت یرمتغ ینیب یشپ يبرا ياطالعات ضرورجدول ضرایب 

 ینباست بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید شده و  0,05و کمتر از  0,000، میزان معناداري برابر با جدول
 آن رابطه وجود دارد. یاتیعمل ينقد یاناتشرکت پتروشیمی بوعلی سینا و نسبت جر محیطی یستعملکرد ز

عملکرد است، یعنی 0,320محیطی برابر با  یستعملکرد ز بتا براي متغیر یااستاندارد شده  یونیرگرس یبضر
  دارد. شرکت پتروشیمی بوعلی سینایاتی عمل ينقد یاناتنسبت جر بر درصدي 32تأثیرگذاري  محیطی یستز
 

ي آن رابطه آماري معنادار نسبت سودآور شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و یطیمح یستعملکرد ز ینب -2
است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش  0,05و کمتر از  0,000، میزان معناداري برابر با 2مطابق جدول  وجود دارد.

 ي در این شرکتشرکت پتروشیمی بوعلی سینا و نسبت سودآور محیطی یستعملکرد ز ینبنیز تأیید شده و 
محیطی  یستعملکرد ز بتا براي متغیر یااستاندارد شده  یونیرگرس یبضر وجود دارد.آماري معناداري رابطه 

 ينسبت سودآور بر درصدي 37,1تأثیرگذاري  محیطی یستعملکرد زاست، یعنی 0,371برابر با  در این آزمون
  دارد. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
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 آزمون رگرسیون براي سنجش فرضیه دوم پژوهش -2جدول 

 aضرایب

 مدل
 استانداردشده ضرایب غیراستاندارد ضرایب

t معناداري 
B Std. Error بتا 

1 
 000. 6.812  249. 1.696 ثابت

 000. 4.866 371. 080. 390. محیطیزیست عملکرد

a. يمتغیر وابسته: نسبت سودآور 

 
 

شاخص توبین در آن رابطه معنادار وجود  محیطی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و عملکرد زیست ینب  -3
  دارد.

  آزمون رگرسیون براي سنجش فرضیه سوم پژوهش -3جدول 
  

 aضرایب

 مدل
 استانداردشده ضرایب داردغیراستان ضرایب

t معناداري 
B Std. Error بتا 

1 
 000. 8.586  241. 2.066 ثابت

 000. 3.658 288. 078. 284. محیطیزیست عملکرد
a.  ینمتغیر وابسته: شاخص توب 

 

  

  
نیز تأیید است. بنابراین فرضیه سوم پژوهش  0,05و کمتر از  0,000، میزان معناداري برابر با 2مطابق جدول 

آماري رابطه  ین در این شرکتشرکت پتروشیمی بوعلی سینا و شاخص توب محیطی یستعملکرد ز ینبشده و 
است، یعنی  0,288برابر با  محیطی در این آزمون یستعملکرد ز بتا براي متغیر یبضر وجود دارد.معناداري 
  کند. تبین می پتروشیمی بوعلی سینا شرکترا در  ینشاخص توب درصد از تغییرات 28,8 محیطی یستعملکرد ز
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  گیري نتیجه -6
هاي اقتصادي،  ها به یکی از مهمترین مباحث حوزه محیطی سازمان امروزه مباحث درباره عملکرد زیست

محیطی بسیاري  محیط زیستی و حوزه تجاري تبدیل شده است. با توجه به مسائل و مشکالت زیست اجتماعی،
ها و  ها نسبت به عملکرد شرکت و هستند، این مسائل و افزایش روزافزون حساسیتکه همه جوامع با آن روبر

گران و اندیشمندان به سمت این موضوع  محیطی ناشی از آن موجب شده است تا نگاه پژوهش آثار زیست
ها و نتایج  هاي بسیاري در جوامع مختلف و در ایران درباره عملکرد شرکت سوق پیدا کند و پژوهش

در حوزه نفت و  هاي صنعتی خصوصاً هاي شرکت یطی آن صورت بگیرد. با توجه به اهمیت فعالیتمح زیست
و  یطیمح یستعملکرد ز ینرابطه ب یبررسگاز و پتروشیمی براي محیط زیست، پژوهش حاضر با هدف 

نجام ابا هدف پاسخگویی به این سؤال  و عوامل موثر بر آن در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا یعملکرد مال
رابطه وجود دارد؟ و  آن یعملکرد مال و شرکت پتروشیمی بوعلی سینا محیطی زیست عملکردبین  یاآ«که شد

». ؟محیطی در عملکرد مالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تأثیرگذار است به عبارت دیگر آیا عملکرد زیست
 ینبپذیرند و  محیطی تأثیر می ستنتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر سه مؤلفه عملکرد مالی از عملکرد زی

و عملکرد  آن رابطه وجود دارد یمحیطی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و عملکرد مال عملکرد زیست
  محیطی تأثیر متوسطی بر عملکرد مالی شرکت مورد مطالعه دارد. زیست
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