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 چكيده

 ثیهشرک  ،بوده اس . قلمرو مکثن هث شرک   مثل عملکردبر  زیسی  محیی  عواملهوا و   لودگآبررسی  تثییر  ،هدف تحقیق

عوامل  هوا و  لودگآس . در این تحقیق، بوده ا 3131تث  3131هثی سثل ،بهثدار تهران و قلمرو زمثن  پذیرفته شیده در بور  اورا 

ر در زمره یق حثضتحق متغیر وابسته درنظرگرفته شد. هثی بورس  و فرابورس شرک   مثلعملکرد متغیرمستقل و زیسی  محیی ، 

در  .ردگیقرار م از نظر روش نیز در دسییته تحقیقثت همتسییت    از لحثظ مثهی  در زمره تحقیقثت توصییی   و ی،تحقیقثت کثربرد

هثی توضیح  انجثم پذیرف . یثدداش  و هثی مثل صورتهثی نمونه بث مراجعه بهشرک هثی آوری دادهجمع، هثی پژوهشبخش داده

ابتدا  ،هثمنظور تحلیل دادهعنوان نمونه آمثری انتخثب گردید. بهبه شیییرک  311تعداد ، براسیییث  روش حیذف سییییسیییتمیثتی 

 هثیفرضیییه رد یث تثیید برای چندمتغیره رگرسیییون آزمون از سیی   و برا –مون جثرک لیمر، هثسییمن و آزFهثی آزمونپیش

ل   مشتممثلعملکرد  برعوامل زیس  محیی  هوا و   آلودگداد تثییر نشثن نتثیج. اسی  گردیده اسیت ثده( Eviews افزارنرم)تحقیق

هثی هثی بورسیی  مت ثوت از شییرک   در شییرک لمث سی یر راتییتغ مثل  و سیی یر ،بثزده سییهثم ،بثزده حقو  صیثحتثن سییهثمبر 

دهد و در پرتو آن بتوان به  شیرا افزا هیگذاران و پژوهش ران حوزه بثزار سرمثهیتواند درک و دانش سرمث م جینتث .فرابورسی  اسی 

  ق بث متثنهش در تیثبپژو جینتث .را داشته بثشند  عملکرد مثل راتییدادن تغ حیتوض ی که توانثدس  یثف   ی ریعوامل د ی شنثسث

 شرک  کم  کند یهثهیو رو ثس یس نییو تع یگذارهیو سهثمداران در سرمث حیصح  یریدر مد رانیتواند به مد بوده و م ینظر
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 مقدمه -0
 و تخریب منثبع زیسییی  محیی ، هثیبسیییییثری از تهدید

. اسیی بث محیط زیسیی   هثی غیرمنیتقفعثلی  نتیجه هثآلودگ 

 ریزان،خصوص برنثمهبه جثمعه آحثد آموزش و سیثزیآگثه ،روازاین

 محیط ح ظ اهمی  جه  آشنثی  بث در مدیران و سییثست ذاران

 مدیران، آموزش. اس  مهم امری حیثت بشری ادامه زیسی  برای

 بمنثس راهتردی و ابزاری کلیدی بلکه نتوده هدف تنهثی  به خود

 و نسییت  به آیثر آنهث ن رش و دانش در تغییر سییثزیجه  زمینه

 وسییعهت حققت و محیط زیسیی  روی بر شییثنتصییمیمثت پیثمدهثی

  .اس  یداریث

به حداکثر رسثندن یروت سهثمداران، هدف   ،سنت یدگثهدر د

اسیییتدلثل  ن عثن،یحثل، از منظر ذ ینبث ااسییی . شیییرک   ی نهث

کنندگثن، ینکثرمندان، تثمی ری مثل د ثیهبخششیییود کیه  م

یره هم در این و غ  نظثرت عوامل هیث،جوامع، بیثنی  ییثن،مشیییتر

 شییرک  و یسییودآور ینرابیه ب یلو تحل یهتجزارتتثط هسییتند. 

ثن نش  نظرسنج یهثمختلف بث است ثده از داده ن عثنیذ رضیثی 

از جثمعه  ی عنوان د بهنتوان  م دهد که سیییهثمداران اصیییل م

  ارتتثط دارد. یکدی ربه  آنهث یثیو مزا شیییوند نظرگرفتهمنیثفع در

 ثعثتی بهتر اطلکه شرک  بث افشثکرد  اسیتدلثل توانم  ین،بنثبرا

 یبراجذابی  بیشیییتری تواند  م و آلودگ  هوا زیسییی  محیی 

ین حثل  ا داشته بثشد وسیهثمداران  یرو سیث  گذاران مثلیهسیرمث

ر د  لحثظ مثل از ن عثنیهث و ذشییرک  ینبهتود رابیه بنثشیی  از 

 .[31]اس بلندمدت 

تحقیقیثت پیشیییین در کشیییورهثی در حثل توسیییعه نتثیج  

اند. ت ثوت بزرگ متنثقضیی  بث کشییورهثی توسییعه یثفته اراده نموده

سییو  آگثه  عموم  زیسی  محیی  بین کشورهثی توسعه  در

وت  مت ث تواند نتثیج تجرب م یثفته و کشییورهثی در حثل توسییعه 

خصیییوص آلودگ  هوا به ارمغثن آورد. در این پژوهش آلودگ  در

عنوان ییی  راهکییثر مویر بر فییثکتورهییثی عملکرد مییثل  هوا بییه

بثزده  راتییتغ از جمله بثزده حقو  صییثحتثن سییهثم،هث شییرک 

 درنظرگرفته شده اس  ریس  مثل  راتییسهثم، ریس  مثل  و تغ

زیس  محیی  بتواند این رابیه رود تث سییو  آگثه  و انتظثر م 

   را تعدیل نمثید.

در حثل  یکشییور رانیاسیی  که ا نیا موضییو انتخثب  لیدل

در حثل   ییمح سیی یز  عموم  توسییعه بوده و سیییو  آگثه

 س یز هثیثس یکه هنجثرهث و سی نای به توجه بثاسی .  شیافزا

  ییمح س یز  عموم  بر سیو  آگثه میطور مسیتقبه  ییمح

 یرا برا دادهثینو  رو نیطور عمده امیثلعه به نیا گذارند، م ریتثی

  ییمح س یز  عموم  نشیثن دادن بهتود سییو  مختلف آگثه

  که سیو  آگثه دهد نشییثن م یانتخثب نموده و به لحثظ تئور

هوا در   آلودگ زانیم یمثنع عمده برا  ی  ییمح س یز  عموم

 یکشییورهث نیا بهو  بثزار سییهثم اسیی  و منجر به ت ثوت آلودگ

 . شود در حثل توسعه م یو کشورهث ثفتهیتوسعه 

مورد   ،مثل  یریمد یهثاز شییثخه  کیعنوان به یرفتثر  مثل

به  کردیرو نیعصر حثضر اس . در ا یهثپژوهشز ا یثریتوجه بسی

 انگذارهیسیییرمث یفرض رفتثر بخردانه براشیدرنظرگرفتن پ یجث

افراد پرداخته   میثل یریگمیبر تصیییم  ییعوامیل مح رییثبیه تی

 لیییو تحل هیییتجز یرو  تمرکز اصیییل ،ن رش نی. در اشیییود م

رفتثر  لیدلث  طور خثص به بررسیییبثزار اسییی  و به یهث نظم ب

 میپثراد یرفتثر  ییری. میدشیییود پرداختیه م ی عقلیثریغ  میثل

آن را در  شیدایبروز و پ  اصییل لیدل توان اسیی  که م یدیجد

و مدل  بثزار کثرا هیفرضییی رینظ ی هیثمیاموجود در پیثراد صینقیث

  مثل نینو یهثهی. در نظرثف ی یاهیسرمث یهثی دارا یگذارم یق

بر   بثزار کثرا، افراد محکوم به رفتثر درسیی  و متتن هیفرضیی رینظ

انسییثن به ذات تثبع احسییثسییثت و  کنیل ؛صییرف هسییتند  یعقلثن

  یعقلثن  ی یو یبرا طیشییرا نیرو، در بهترنیاسیی . ازا طیشییرا

 رییثت  به شر  چ ون  یرفتثر  متصیور شید. مثل توان م  نسیت

بر  گذارانهیسییرمث  و روانشیینثسیی یرفتثر یهثزشیشیینثخ  و ان 

از   کیآب و هوا   ی. وضیییعپردازد آنهیث م یریگمینحوه تصیییم

یر بثشییید. وم گذارانهیبر رفتثر سیییرمث تواند که م  ییعوامل مح

 تواند م گذارانهیعوامل بر رفتثر سیییرمث نیا رییثمیثلعه تبنثبراین 

رفتییثر  یاو دوره  فصیییل  یییعلییثوه وضیییعبییه ؛میلوب بییثشییید

بر رفتثر  تواند اسییی  کیه م  موضیییوع زین گیذارانهییسیییرمیث

 .[2ایر ب ذارد] گذارانهیسرمث

و  گذارانهیسییرمث ،مسییئله نیدر ا ریدرگ یهثو سییثزمثن افراد

 سثزد گذاران را قثدر مهیثنه تنهث سرم نیکه ا هستندسیهثمداران 

وا را ه  واسیه مسئله آلودگدر بثزار سیهثم به رییتغ هثی ژگیتث و

  منیق هثی فرصییی  زین گذارانهیسیییرمث یبلکه برا ؛درک کنند

  آن فراهم نموده و مثنع از رفتثر گروه ثدرمثن نکثت مرتتط ب یبرا

و بث  شود در بثزار م  رمعمولیخواهد شید که موجب نوسیثنثت غ

 .ردازندبهتر ب  یریگمیه تصمب توانند پژوهش م جیاسیت ثده از نتث

در سهثم  یگذارهیبدس  آمده از پژوهش حثضر هن ثم سرمث جینتث

داشییته و  کثربرد شییثنیهث و انتخثب سییهثم منثسییب براشییرک 

هث براسییث  شییرک   ثبیاقدام به ارز یشییتریتوانند بث دق  ب م

  ییمح سیی یز  هوا و سیییح آگثه  آلودگ لیاز قت ی فثکتورهث

 ،ثنثتبر نوس هث پروکس نیبر نقش ا شتریتوجه ب همچنین ثیند.نم

 یهترب جنتثی تث بثشند داشته هثشرک   و گردش مثل  نقدشوندگ
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موده ن  را غن یرفتثر  مثل  تجرب جیپژوهش نتث نیا .بدس  آورند

هوا   آلودگ یسییثختثر راتییمیثلعه تغ ،یکثربرد یهثنهیو در زم

  سییوال اصییل ،بث توجه به میثلب اراده شییده دارد. یثدیز  یاهم

  گردد: اراده م ریصورت زپژوهش به

بر عملکرد  سییی یز طیمح یهوا و فیثکتورهث  آلودگ ریتیثی -

شده در بور  اورا  بهثدار تهران  رفتهیپذ یهثشیرک   مثل

 چ ونه اس ؟

 

 مبانی نظری تحقيق -1
  ییمح س یملکرد زسیه دهه گذشته، موضو  گزارش ع در

  اجتمثع  یلهث، در قثلب چثرچوب نظثم حسثبداری مسئوسثزمثن

 ثتیییادب کم،یو  سییی یقرن ب لیییاز اوا کنیمیر  شیییده بود؛ ل

 طیحسثبداری مح ثتیادب قیاز طر  اجتمثع  یحسثبداری مسئول

کرد. براسیییث  الزامییثت منییدر  در  دایییجهیی  پ رییتغ سییی یز

طتقثت  دیی بثواحدهثی تجثر زین رانیاسیتثنداردهثی حسثبداری ا

واحد تجثری  ثتییرا کیه متنیثسیییب بیث عمل  اقلیثم اصیییل  فرع

شثء اف  حیی توضهثثدداش ی ثیبندی شده اس ، در ترازنثمه طتقه

اسییتثنداردهثی حسییثبداری،   حیگرفتن اشییثره تلونظردر بثکنند. 

  مقررات مربوط به ح ثظ و نینبه استنثد قوا ندهیی آلثهثشیرک 

در   ییمح سییی یملزم به افشیییثی عملکرد ز سییی ،یز طیاز مح

 [.1]آن هستند  حیی توضهثثدداش یو   اسثس  مثل یهثصورت

 هوا،  و آلودگ  ییمح س یاطلثعثت در مورد مسثدل ز یافشث

سییثل گذشته،  22وارد کرد. در   به اطلثعثت مثل  اطلثعثت اضیثف

ثر وککسییب فتهثیبهتود  یگزارشیی ر یبرا یرو به رشیید یتقثضییث

 هث به اراده اطلثعثتشرک  قیآن بر تشو  شده و تمرکز اصل جثدیا

مدیری  داخل   یهثوهیبهتود ش نیهمچن اسی . شیتریب  مثلریغ

منجر به روابط  تواند م  ییمح سییی یاطلثعثت ز یبعد از افشیییث

هث معثمله شیییرک  شیییود که بث آن یمتعدد ن عثنیتر بیث ذیقو

چرخه   ی جثدیبثعث ا  ییمح سی یثعثت زاطل یکنند. افشیث م

ر د ، ییمح سیی یاطلثعثت ز  یشیی ثف شیبثزخورد مثت  بث افزا

را بث بهتود  ریمد یهثزهیتواند ان  شییود و م سییراسییر شییرک  م

از مقررات و خدم  به  یرویپ یبرا  کنترل داخل یسیییثزوکثرهث

  سیییز یافشییث نیکند. بنثبرا شییتریشییرک  ب ن عثنیمنثفع ذ

مورد  در .دهد م شیعملکرد شرک  را در بلندمدت افزا ، ییمح

 توان مختلف م قثتیاراده شیییده توسیییط تحق یو راهکثرهث جینتث

 سییی یز  یریرابیه مد  یاهم رغمینمود کیه عل ثنییگونیه بنیا

ود و محد جینتث  فعل ثتیشرک ، ادب یو عملکرد اقتصیثد  ییمح

  مت ثوت جینتث نیبث چن ی هثثفتهی. دهد را نشیییثن م  متنثقضییی

 نیمشیییروط بثشییید و به ا تواند رابیه م نیکه ا دهد نشیییثن م

موجود  ثتیکه در ادب  تیبیثاهم یهیثکشیییف حوزه یپژوهش برا

در  یثریبسییی یکردهثیرو .دهد م زهیاند، ان گرفته شیییده دهینثد

 حیرا بر رفتثر توضیی یوجود دارد که ن وذ خلق و خو  روانشیینثسیی

ه ک  زمثن  حت. دارد رییثت یریگمیمبر تصیی یخلق و خو ؛دهد م

نداشییته  یارابیه چیشییده ه جثدیا میبث تصییم  عل  حثل  خلق

 میافراد ایر مستق ثتیو روح  بر حثلثت خلق یعوامل متعدد، بثشد

  هوا اشیییثره کرد. آلودگ  به آلودگ توان آن م لهدارد که از جم

 یهثشسیییثز تورنهیزم ،یفرد  بر حثلثت خلق یرگذارییثهوا بیث ت

 نیکه ا شود آنهث م  مثل یهثمیگذاران در تصیمهیسیرمث یرفتثر

 [. 8]گذار اس ریتثی  مثل یعثمل به نوبه خود بر بثزده سهثم بثزارهث

  متتن دگثهید یهث از تئورهیفرض نیتدوی پژوهش برا نیدر ا

رارداد ق یو تئور س یز طیبشر در مح  ندگینمث یبر منثبع و تئور

 طیالزامثت مح اسیت ثده شده اس .  یمشیروع یو تئور  اجتمثع

جود آورده وهث بشرک  یبرا یثریبس یهثهث و فرص چثلش س یز

  تیشرک  ترک  یاس  که  قدبر منثبع معت  متتن دگثهیاس . د

  ی ی ثهث به توان یکه قثبل بیترت نیبه ا ؛س هث یاز منثبع و قثبل

به   ثبیدسییت یرا( بیمنثبع مرتتط)ورود یریکثرگبه یشییرک  برا

  متتن دگثهی. گسییترش دکنند ( اشییثره م اهداف میلوب)خروج

  یکه  دهد نشثن م  کتشر  ییمح س یتعهد ز یبر منثبع برا

  ییمح سیی یز یهثاز تلثش یبرداربهره یبرا ی شییرک  بث توانث

طورخثص، . بهدیخواهد رسییی یبهتر  مثل جیخود احتمیثلیث به نتث

بر درآمد و   شییرکت  ییمح سیی ید زمرتتط بث تعه یهث یفعثل

 یبراسیییث  تئور .[33]گذارد م ریهیث تثیشیییرکی  یهیثنیهیهز

در   ندگثنیهیث نمثانسیییثن سییی یز طیبشیییر در مح  نیدگینمیث

ه ب س یبث راه م نیکه در ا هسیتند سی یز طیاز مح یبرداربهره

 و ثبندی دس  طیاز مح یبرداردر بهره  سیثزمثن و  انسیثن  تعثمل

شیییثهد   رید طیبه تعثمل منثسیییب بث مح  ثبیدرصیییورت دسیییت

شده در  میر از مشکلثت  یثریبس و  ییمح سی یز یهث آلودگ

  قرارداد اجتمییثع یاسیییث  تئوربر بود. میخصیییوص نخواه نیا

 جثمعه و بث ینثخواسییته وارد عقد قرارداد ثیهث خواسییته سییثزمثن

شوند که  م طیمح است ثده از منثبع جثمعه و یبرا سی یز طیمح

را   یمشییروع یقرارداد اسییث  تئور نیبن ثه به ا یتندیپث زانیم

 طیمح و جثمعه هث درسییثزمثن  یفعثل  چ ون  داده و لیتشییک

 [.  6]گردد مشخص م یدو تئور نیبراسث  ا

 طیجثمعه و مح ،متقثبل سیییثزمثن یریپیذریارتتیثط و تیثی در

شییکل گرفته که براسییث  آن   یبه نثم مشییروع یتئور سیی یز

از  رونیهستند که به بخش ب نیطور مداوم به دنتثل اث بههسثزمثن

را بدهند  نثنیاطم نیا شثنیهث یسیثزمثن جثمعه درخصیوص فعثل

کرده و   یآنثن را رعث  ستیز طیو مح  اجتمثع یهثکه خواسیته
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 نیا بر. [6]ندینمث ه القثعرا به جثم شییثنیهث یاز فعثل  درک مثتت

   :دیگرد نیتدو ریصورت زپژوهش به و دوماول  هیفرضاسث  

   تیثییرآلودگ  هوا و عوامییل زیسییی  محیی  بر بیثزده حقو

هثی هثی بورس  مت ثوت از شرک صیثحتثن سیهثم در شرک 

 فرابورس  اس .

 تثییرآلودگ  هوا و عوامل زیسیی  محیی  بر بثزده سییهثم در 

 هثی فرابورس  اس .هثی بورس  مت ثوت از شرک شرک 

و حثلثت  یوخواسیی  که بر خلق  املهوا از جمله عو  آلودگ

بر  یرگذارییثت قیهوا از طر  اسیی . آلودگ رگذارییثانسییثن ت  روان

 یهثمیدر تصیییم یزیافراد، بث درجه خیرگر  و روان  حثلثت خلق

در   اصیلثح یزیرابیه دارد. خیرگر زین یگذارهیمثمرتتط بث سیر

ر خی رشیپذ حیترج یاس  که به معنث  علم اقتصیثد و علوم مثل

و  دهد م شیافراد را افزا یزیبد، خیرگر یوخوکمتر اسی . خلق

 ررتیخیرپذ هثمیمثت  در تصم ثتیدر حثال  و روح گذارانهیسرمث

وبه افراد به ن ثتیخلق رهوا ب  آلودگ  آیثر من  ن،یبنثبرا؛ هسیییتند

مؤیر بوده و  زیگذاران نهیخیر سرمث  ثبیو ارز یزیخود بر خیرگر

 ومس هیفرضاسث   نیبر ا .[8]دهد م رقرارییثتح  ت رفتثر آنثن را

 :دیگرد نیتدو ریصورت زبه و چهثرم

   تثییرآلودگ  هوا و عوامل زیسییی  محیی  بر ریسییی  مثل

 هثی فرابورس  اس .هثی بورس  مت ثوت از شرک شرک 

   تثییرآلودگ  هوا و عوامل زیسی  محیی  بر تغییرات ریسی

هثی فرابورس  ت از شرک هثی بورس  مت ثومثل  در شیرک 

 اس .

 

 پيشينه پژوهش -4
آب  ریتأی  به بررس  ( در پژوهشیی3136)یو بدر یپورمحمد

در بور  اورا  بهثدار تهران   معثملثت یهث یو هوا در بثزده و فعثل

 یسیییر یهثبث داده ونیرگرسییی یهثال و نیتخم یپرداختند. برا

 جیده اس . نتثاسیت ثده ش  مولاز روش حداقل مربعثت مع ، زمثن

 آب  یوضع رییافراد که بث تغ یخلق و خو دهد پژوهش نشیثن م

ندارد؛ امث  یدارمعنیث رییثتی ، در گردش میثل کنید، م رییو هوا تغ

و   برف، بیثران و سیییرع  بثد در بثزده، نقدشیییوندگ یرهیثیمتغ

در پژوهش حثضییر،  نید؛ بنثبرادار یمعنثدار رییثت ،یریپذنوسییثن

  معثملثت یهث یدر بثزده و فعثل  ییامل محنشییثن داده شیید عو

از عوامل   کیآب و هوا . پ  دارد رییثتی جز گردش معیثملیثتبیه

 ن،یب نیافراد اسییی . در ا هروزمر  یبر فعیثل رگیذارییثتی  ییمح

در  اررگذییثت یهثشثخص نیتراز مهم  کی  فصیل  اختلثلثت خلق

 .[3]اس  گذارانهیسرمث  رفتثر معثملثت

 سیی یرابیه عملکرد ز  ( به بررسیی3136مکثران)و ه ی رضییث

 شییده رفتهیپذ یهثشییرک   و عملکرد مثل یمنثبع مجثز ، ییمح

 یرهثیمتغ ق،یتحق نیدر ا .در بور  اورا  بهثدار تهران پرداختند

 زیوابسییته ن ریهث و متغشییرک   ییمح سیی یمسییتقل، عملکرد ز

  و سن شرک ،یمنثبع مجثز یرهثیهث و متغشیرک   عملکرد مثل

مورداسیییت ثده قرار   کنترل یرهثیعنوان متغانیدازه شیییرکی  به

و   بث ایرات تصیییثدف ی مدل از روش تثبلو نیتخم یاند. براگرفته

که  هنشثن داد جیاسیت ثده شیده اس . نتث Eviewsافزار یثب  و نرم

بر  یمثت  و معنثدار رییثهث تشیییرکی   ییمح سییی یعملکرد ز

 بیشیتر اس  ی هثدر شیرک  رییثت نیآن داشیته و ا  عملکرد مثل

 .[1]بثلثس  یمنثبع مجثزکه 

رابیه   بث عنوان بررس  (در پژوهشی3131و همکثران) یمراد

بور  اورا  بهثدار تهران به  یهثشهر و شثخص یهوا  آلودگ نیب

بور  هثی شییثخص بث شییهر تهران یهوا  رابیه آلودگ  بررسیی

بور   یهثثخصاورا  بهثدار پرداختند. در پژوهش حثضییر از شیی

تهران به همراه پنج عنصییر  یهوا  ی یاورا  بهثدار و شییثخص ک

 ن،یازون سیییح زم کربن، دیآن شییثمل مونوکسیی دهندهلیتشییک

 32تر از گوگرد و ذرات معلق کم دیاکسییید تروژن،ین دیاکسییید

اسییت ثده شییده اسیی . آزمون  3181-31  در بثزه زمثن کرونیم

و   زمثن یسر ونیرگرس یال و یریکثرگهپژوهش بث ب یهثهیفرضی

 جینتث انجثم شییید.  زمثن یسیییر یبردار لییو تحل هییتجز روش

هوا و   آلودگ نیاز نیتود رابیییه معنییثدار ب  پیژوهیش حییثکی

 یاجزا نیب ن،یچنبور  اورا  بهثدار تهران اس . هم یهثشثخص

 یبور  اورا  بهیثدار رابیه معنثدار یهیثهوا و شیییثخص  آلودگ

 زیروز اول ه ته ن  میورود ایر تقو ن،یا بر مشییثهده نشیید. افزون

 لیبور  اورا  بهثدار را تعد یهثهوا و شثخص  آلودگ نیرابیه ب

وزمره ر  بث زندگ  هوا به نوع  که آلودگ نی. بث توجه به اکند نم

 نیبه ا رسد به نظر م ،شده اس  نیبزرگ عج یافراد در شیهرهث

رو،  نی. از اشییود م سییتهین ر  عیطت دهیپد  یعنوان مسییئله به

 یهثکشییور از روش سی یز طیاسی  که مسییئولثن مح سییتهیشیث

آیثر  نهیبه آحثد جثمعه در زم شتریب  رسثنمنظور اطلث به یرتریوم

 .[8]هثی اقتصثدی است ثده کنند  هوا بر فعثلی آلودگ

به بررس  ایر حثلثت   ( در پژوهش3131زاده) عیو ش  خیمشث

وا و ارتتثط بین آلودگ  هوا و بثزده سهثم روان  نثش  از آلودگ  ه

بث  3132-3132در بیثزار بور  اورا  بهیثدار تهران در بثزه زمثن  

شیییثخص آلودگ  هوا و اطلثعثت بثزده  وزانهکثرگیری اطلثعثت رهب

سیهثم پرداختند. نتثیج حثصل از آزمون فرضیه پژوهش بیثن ر این 

ه کل سیییهثم بور  اسیی  که آلودگ  هوا رابیه من   بث نرب بثزد

 زیثدی حد تث گذارانسیرمثیه هثیدارد. تصیمیم هراناورا  بهثدار ت

تثییر حثلثت روح  آنثن اس  و آلودگ  هوا از جمله عوامل    تح
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هث ایر ب ذارد. خوی و حثلثت روان  انسثنوتواند بر خلقاس  که م 

دهنده رابیه من   و معنثدار بین آلودگ  هثی پژوهش نشییثنیثفته

هثی مثل  رفتثری هوا و بثزده سیییهثم اسییی . این امر موید نظریه

اسی . اگرچه بث توجه به ضیریب تعیین تعدیل شیده بدس  آمده 

حثصییل از ال وی رگرسیییون، آلودگ  هوا مقدار کم  از تغییرات 

 .[3]کندبثزده اورا  بهثدار را تتیین م 

 طیمح یحسییثبدار رییثت  ( به بررسیی3131) و قرن درپوریح

 یحسثبدار  ثهیجث نییو تع  ثتیو عمل  مثل یهثبر شثخص س یز

 ثی دییثت یدر راستث ودن یاسیت tپژوهش آزمون  نیدر ا .پرداختند

 دمنیکثر گرفته شییده اسیی . از آزمون فربه ثتیفرضیی دییثعدم ت

هر عثمل  رییثرتته ت زانیم نییتعو  یگذاررییتث زانیم  بررس یبرا

سیییح   بررسیی یبرا  ج ت t ناسیی . از آزمو دهیاسییت ثده گرد

دهنده نشثن جیاس . نتث دهیاست ثده گرد  موردانتظثر بث سیح واقع

  ثتیو عمل  مثل یهثبر شییثخص سیی یز طیمح یحسییثبدار رییثت

کثهش  زانیم ،یدیتول یهثشرک  دیتول زانیهث شیثمل مشیرک 

از سیییثزمثن به  رونیب  بلثعوض فن یهثکم  عیثت،یثضییی دییتول

  شیییده و نسیییت  بده دیتول ینو  کثلثهث ،یدیتول یهثشیییرک 

 [.1اس ] یدیتول یهثشرک  یهث خدمثت به کل بده

  قثعدگ ایر ب  به بررس  ( در پژوهش3131و همکثران)  راع

هوا بر بثزده شیییثخص بور  اورا  بهثدار تهران   وهوا و آلودگآب

شیییهر   بحران  خثص و گثه طیآنثن بث توجه به شیییرا. پرداختند

هوا و   نمودنید تث رابیه آلودگ  هوا، سیییع  نظر آلودگ زتهران ا

  بررس نیاز ا .را آزمون کنند تهرانبثزده بثزار بور  اورا  بهثدار 

 آمده اس : دس بمهم  جهیسه نت

ر ب یدارمعنث رییثهوا ت  و آلودگ ی وهواعوامل آب  طورکلبه( الف

سیییت ثده از ا (ب ؛بیثزار بور  اورا  بهیثدار تهران ندارند  بیثزده

گثرچ در  ندیفرا یسیییثزهوا به مدل  وهوا و آلودگآب یرهیثیمتغ

)ایر  از نثمتقثرن یایر (  ؛کند کم  م  شیییرط ثن یمعثدله وار

 مدل نیتخم ن،ینشد. بنثبرا دهید  شرط ثن ی( در مدل وار اهرم

 .[1]هث نکردبهتر داده ریبه ت س  گثرچ کمک-آر  جِ  ج

  تجرب  به بررس  در پژوهشی (3132)یپور و مهدوثنیجمثل

 و ی آب و هوا یرهثیبثزار سهثم تهران و متغ  ن ینقد ثنیرابیه م

ت، درجه حرار لیاز قت ی رهثیمنظور از متغ نیپرداختند. بد  فصل

 یابر دیفشثر هوا و سیح افق د زانیهوا، م  یوضع ، ثکسیح ابرن

 عدد مثه ریمتغ ن،یاست ثده شده اس . افزون بر ا آب و هوا  بررس

 یرهثیعنوان متغروز انجیثم متیثدلیه در طول ه ته به نیو همچن

متثدلثت  یو تعداد  ثلیمورد مییثلعه قرار گرفتند. حجم ر یادوره

حجم  یرهثیعنوان متغسیییهیثم و تعیداد دفعثت انجثم متثدلثت به

از سییه نست   ن،یمتثدله در بثزار سیهثم مدنظر قرار گرف . همچن

ق دهنده عمنشثن یرهثیعنوان متغشده بهذکر  یرهثیمتغ  تیترک

 یرهثیپژوهش نشییثن داد که متغ جیمتثدلثت بهره گرفته شیید. نتث

  ن ینقد نیگذاشیییته و همچن رییثبثزار ت  ن یبر نقد ی آب و هوا

ه از خود نشییثن داد  رفتثر مت ثوت  فصییل یرهثیمتغ رییبثزار بث تغ

 .[2]اس 

  عموم  هآگث  بیه بررسییی  در پژوهشییی (2238)ویو ل  ه

 پرداختند. نیهوا در بثزار سهثم چ  آلودگ ریو تثی  ییمح سی یز

مهم را کییه   ییمح سییی یز یدادهییثیییاز رو  پژوهش برخ نیا

 ید، برادهی شیرا افزا  ییمح سییی یز  عموم  د آگیثهتوانی م

 انتخثب واه  بر آلودگ س یز طیمح  عموم  آگثه ریتثی  بررسی

 هوا در بثزار  آلودگ ریه تثیدهد ک نشیییثن م هیاول جیکنید. نتث م

.  سیبلندمدت قثبل توجه ن یریگدوره نمونه  یدر  نیسیهثم چ

 تثییرحوادث  نیاسییی  که ا نیاز ا  حثک  تجرب یهثثفتهی ثیییثن

دارند. در  نیهوا در بثزار سیییهثم چ  آلودگ تثییردر   قیثبل توجه

 هوا  دهد که آلودگ  اراده م  میشیواهد مستق ثلهمق نیا  ،ینهث

 نیحوادث دارد. ا نیپ  از ا راتییبر تغ  قییثبییل توجه  من  ایر

دهد و  گسییترش م هوا را  آلودگ یرفتثر  مسییئله مثل ق،یتحق

 سیی یز  عموم  را در مورد ممثنع  سیییح آگثه  شییواهد تجرب

 کند. هوا فراهم م  آلودگ تثییراز   ییمح

و ( به بررسییی  اینکه آیث بثزاریثب  2238)تیثنیثوانی  و زیثن 

رک  ش  ییمح س یتعهدات زات مثل  تثییرهثی عملیثت  قثبلی 

 بزرگ یابث اسییت ثده از نمونه .پرداختند ریخ ثی دهد م شیرا افزا

و  ورکیویشیییرک  برتر بور  ن 122در  هییثنو  پثنل یهیثاز داده

 یعملکرد یهییث یییکییه قییثبل انییدهسیییثل متوجییه شییید 1  ط

 تعهدات نی( رابیه ب ثتیو عمل  ثبیبثزار یهث یهیث)قثبلشیییرکی 

 نیو ا دکن م لیرا تعد  شییرک  و عملکرد مثل  ییمح سیی یز

مدت و بلندمدت کوتثه جینتث سیییهیکننده در مقثلییتعید اتتیثییر

  ییمح سیی یکه تعهدات ز دهد پژوهش نشییثن م نی. ااسیی 

  نیبشیمییدت و ارزش پکوتییثه یتوانیید سیییودآور شیییرکیی  م

را بهتود بخشیید. در مقثبل،  یقو  ثبیبثزار ی بث توانث ی هثشییرک 

ا بر شییرک  ر  ییمح سیی یتعهدات ز تثییرتنهث   ثتیعمل  یقثبل

میثلعه نشیییثن  نیا ن،ی. علثوه بر ادهد ارزش شیییرک  کثهش م

 دشیییرک  و عملکر  ییمح سییی یتعهدات ز نیرابیه ب دهد م

   .[6]دو طرفه اس  شرک 

 سیی یز  یریمد تثییر  ( به بررسیی2238و همکثران) ثیلیکثچ

 نیهث پرداختند، هدف اشیییرکی  یبر عملکرد اقتصیییثد  ییمح

 طیمح یهث یاسییی  که چ ونه فعثل نیا لیو تحل هیمیثلعه تجز

تواند به بهتود عملکرد  م CO2کنترل و کثهش  نیهمچن ، ستیز

مدرن و کثرآمد  کردیکه روکم  کند. چراهث شیییرک  یاقتصیییثد
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ث هکند تث شرک  مکم   یگلخثنه ا یانتشثر گثزهث  یریمد یبرا

واند به ت کنند که م ی بثلث را شنثسث یبث مصیرف انرژ هثی  یفعثل

مییدل   یی ،اسیییث  نیبر ا. بیثلقوه منجر شیییود ی جوصیییرفیه

ز ا ایدر نمونه کند م یریگایرات را اندازه نیکه ا  اقتصیثدسنج

ه دهد ک انتخثب شد و شواهد نشثن م ی ثیتثلیبزرگ ا یهثشرک 

همراه بث کنترل منثسب از  س یز طیمح  یریمد ستمیس بیتصو

 شیسود و افزا شیتواند منجر به افزا م یاگلخثنه یانتشثر گثزهث

   .[6]شود یوربهره

 یهث یرابیه مسیییئول  ( به بررسییی2231تسیییتث و همکثران)

شییرک  پرداختند که   و عملکرد مثل  شییرکت  ییمح سیی یز

 یاهجینت  شرکت  ییمح س یز یهث یکه مسئول دهد نشثن م

منثبع خثم  یهثهیگذشیییته اسییی  که از فرضییی  از عملکرد میثل

 نیطرفییه ب ود  یییپژوهش آزمون عل نی. اکنیید م  تییثنیپشیییت

ا شرک  ر  و عملکرد مثل  شرکت  ییمح سی یز یهث یمسیئول

 2221در دوره  ثیتثلیدر ا یدیتول یهثاز شیییرک  یانمونه یبر رو

پثنل ایر یثب   یهثداده ونیرگرس  یو از  کند تسی  م 2231تث 

  اقتصییثدسیینج یهث یبث تکن جینتث یهث یاسییت ثده نموده و قثبل

دو طرفه را  هیفرضییی هثثفتهی. اگرچه دکن م  را بررسییی نی زیجث

 ثک  تشر  را از عملکرد مثل  ی/ علریآنهث مس د،کن نم  تثنیپشت

 .[6]دده اراده م  شرکت  ییمح س یز یهث یمسئول

هوا و بییثزده   ( در پژوهش خود بییث عنوان آلودگ2236)یل ور

  آلودگ نیارتتثط ب  بررس به ، عیطت شیشیواهد از آزمث ،سیهثم

بور    و بثزده حقو  صثحتثن سهثم، از معثملثت اصل  محل یهوا

 یجثرت ستمیس  یبه   معثملثت فنثوری  یاز  ثیتثلیاورا  بهثدار ا

ند. پرداخت  عیطت شیآزمث  یعنوان بیه نی زیو جیث  کیالکترون

 ینمونه از بثزارهث  یمعثملثت در  فنثوریاز ت ثوت در  ن،یبراعلثوه

بور  است ثده شده اس . هر دو مورد، وجود ایر   المللنیعمده ب

دهد که تجثرت بر طتقه  نشییثن م  هوا را تنهث در صییورت  آلودگ

دهد  نشثن م دگثهید نیاز ا  یدر حمثی شواهد .بثشدانجثم شده 

 یهوا حیداقیل بیه واسییییه رفتثر جثمعه تجثر  آلودگ تیثییرکیه 

 .[1]شود م یبندطتقه

آب و هوا  اتتثییر  به بررس  پژوهش در و سیوگنر ر یفوهو

  آب و هوا و اختلثلثت خلق نیارتتثط ب ، و خلق و خو بر بثزار مثل

 از اطلثعثت یاگسییترده فیرا بث اسییت ثده از ط  بث بثزار مثل  فصییل

  پروکسییی  یو  ی آب و هوا ریچند متغ نیو همچن  بیثزار میثل

 نیبد .پرداختند 2231تث  2233دوره  یبرا  فصییل  اختلثل خلق

 هآب و هوا، رابی یرهثیاز متغ  کیه برخ ثفتنیدییدسییی   جیهینت

 ، فصیییل  اختلثلثت خلق ریدارند؛ امث متغ  بیث بثزار مثل یمعنیثدار

 به ،اندکرده ثنیپژوهش خود ب بث آن ندارد. آنهث در یمعنثدار هرابی

مختلف بثزار  یهثبه بخش دیبخش بیثزار بیث  ییتمرکز بر  یجیث

 بثزده سییهثم لیو تحل هیکردند که تجز ثنیب نیتوجه شییود. همچن

ثخص بثزده ش لیو تحل هیرا نست  به تجز یشتریاطلثعثت ب ،یفرد

 .دهد دس  مب
 

 روش تحقيق  -4
ی   لحثظ مثهی این پژوهش از لحیثظ هیدف کیثربردی و از 

کید بر روابط همتسییت   اس ، زیرا از ی  پژوهش توصیی   بث تث

کند و از طرف دی ر، رابیه بین طرف وضییع موجود را بررسیی  م 

متغیرهیثی مختلف را بیث اسیییت ثده از تحلیل رگرسییییون، تعیین 

)است ثده از این، در حوزه میثلعثت پ  رویدادینمثید. علثوه بر م 

گیرد و متتن  بر اطلیثعثت واقع  ار م اطلیثعیثت گیذشیییتیه( قر

هثی پذیرفته شده در بور  اورا  بهثدار هثی مثل  شرک صیورت

تهران و سییثیر اطلثعثت واقع  اسیی  که بث روش اسییتقرای  به کل 

 جثمعه آمثری قثبل تعمیم خواهد بود.
 

 جامعه و نمونه آماری -5
 در شییده پذیرفته هثیشییرک  شییثمل پژوهش آمثری جثمعه

  ال 3131 هثیسیییثل ط  تهران بهثدار اورا فرابور   و بور 

پ  از هم ن کردن  ی،نمونییه آمییثر نییتع یبرا .اسییی  3131

از جثمعه هم ن شده  ، یستمثتیبه روش حذف سی یجثمعه آمثر

 شود.  است ثده م قیعنوان نمونه تحقهب
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 انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه 0جدول 

 شركت 114 0411سال  انیتا پاو فرابورس  بورسها در شركت تعداد

 شرک  (211) اند.داشتهنحضور و فرابور   بور در  3131ال   3131هثی تعداد شرکتهثی که در سثل

 شرک  (318) .نیس هثی  که سثل مثل  آنهث منته  به پثیثن اس ند تعداد شرک 

 شرک  (13) اند.ییر سثل مثل  دادهمیثلعه تغدهثی  که در دوره مورتعداد شرک 

 شرک  (13) .اطلثعثت موردنیثز متغیرهثی پژوهش را ندارندهثی  که تعداد شرک 

 ( شرک 316) هث هث و بیمهبثن  ،گذاریهثی سرمثیهشرک 

 شرک  311 آوری شده اس )نمونه نهثی (هثی آنهث جمعهثی  که دادهتعداد شرک 

 گيری متغيرهازهمدل تحقيق و شيوه اندا -6

 مدل آماری پژوهش -6-0

هثی رگرسییییون  زیر جه  بررسییی  فرضییییه پژوهش، مدل

 :[32]شود( تخمین زده م 2238براسث  تحقیقثت ه  و لیو)

 صییورت جداگثنه در دومدل به هث، هرهیفرضیی  جه  بررسیی

 زده نیتخم " فرابورس یهثشرک "و" بورس یهثشرک "سییح

شود. م سهیمقث  ریکدیبث  جیس   نتث شده،

 دل رگرسيونی برای بررسی فرضيه اولم
ROEi.t = β1+β2AQIt+β3TEMPt+β4HUMt+β5WINDt+β6PREt+β7CCt+β8ROAt+β9LEVt + β10SIZEt+β11RETt−1

+ εi.t 

 مدل رگرسيونی برای بررسی فرضيه دوم
CSRit = β1+β2AQIt+β3TEMPt+β4HUMt+β5WINDt+β6PREt+β7CCt+β8ROAt+β9LEVt + β10SIZEt+β11RETt−1

+ εi.t 

 مدل رگرسيونی برای بررسی فرضيه سوم
FRit = β1+β2AQIt+β3TEMPt+β4HUMt+β5WINDt+β6PREt+β7CCt+β8ROAt+β9LEVt + β10SIZEt+β11RETt−1 + εi.t 

 مدل رگرسيونی برای بررسی فرضيه چهارم
CFRit = β1+β2AQIt+β3TEMPt+β4HUMt+β5WINDt+β6PREt+β7CCt+β8ROAt+β9LEVt + β10SIZEt+β11RETt−1

+ εi.t 

 

 گيری متغيرهاشيوه اندازه -6-1

 متغير وابسته -6-1-0

سینجش عملکرد مثل  شثمل بثزده  یثرهثیدر این پژوهش، مع

بثزده سییهثم، ریسیی  مثل  و  راتییتغ حقو  صییثحتثن سییهثم،

ه دکثر گرفته شییبهوابسییته  ریعنوان متغریسیی  مثل  به راتییتغ

 .اس 

 هامبازده حقوق صاحبان س

خثلص بر  سییود حقو  صییثحتثن سییهثم از طریق نسییت  بثزده

 شود: جمع حقو  صثحتثن سهثم حثصل م 
ROE (3) رابیه =

NI

E
  

ارزش ویژه یث  ثن ریبE  سیییود خثلص و NI که در این رابیه

شیرک  نمونه اس . هدف مدیری ،  سیهثم جمع حقو  صیثحتثن

ده . نسییت  بثزاسیی  حداکثر سییثختن یروت سییهثمداران شییرک 

یث عدم   یسیینجش موفق ثریحقو  صییثحتثن سییهثم، بهترین مع

 به این هدف اس . ثب یشرک  در دست مدیری   یموفق

 بازده سهام راتييتغ

 عل لگذاران بثمهم  که مورد توجه سییرمثیه یثرهثییک  از مع

 صییورتسییهثم اسیی . بثزده سییهثم به بثزده ،ردیگو بثلقوه قرار م 

  سته اس :قثبل محث (2رابیه شمثره )
Ri,t (2رابیه ) =

P1(1+α)+D−[P0+α(1000)]

P0(1000)
  

 قیم   t، P1درسثل  i بثزده واقع  هر سهم Ri,t در این رابیه

سود  t ،Dسیثل  ابتدای در سیهم قیم  P0 سیثل  پثیثن در سیهم

ریثل  3222متلغ اسم   1000 درصد افزایش سرمثیه و αسیهثم، 

 م طتق قثنون تجثرت اس .هر سه یبرا

بثزده سهثم برابر بث ت ثوت بثزده سهثم سثل قتل و سثل  راتییتغ

 اس . یجثر

 یمال سکیر

به حقو  صییثحتثن  هث نسییت  جمع بده قیاز طر ریمتغ نیا

   :شود م سهثم حثصل
FR (1) رابیه =

TL

E
  

جمع حقو   ثن ریب E هث وکیل بده  TL، ه در این رابییهکی

 اس .صثحتثن سهثم 

 یمال سکیر راتييتغ

بث  برابرکه  اس ریسی  مثل   راتییتغ ،چهثرم وابسیته ریمتغ
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 اس . یسثل قتل و سثل جثر ت ثوت ریس  مثل 

 متغيرهای مستقل -6-1-1

 مشتمل بر: س یز طیهوا و مح  آلودگفثکتورهثی 

AQI : شاخص كيفيت هوا 

بین  روزانه کی ی  پیش ( شییثخصAQIشییثخص کی ی  هوا)

)پثک بودن یث آلوده . این شییثخص مردم را از کی ی  هوا هوا اسیی

ارتتثط آن بث سیییو  سییلثم  را  سییثزد و میزانبودن آن( آگثه م 

میزان تثییر هوای آلوده بر سیییلثم   ،کند. به عتثرت دی ره م دارا

دهد و درک آن را توسییط عموم مردم آسییثن انسییثن را نشییثن م 

لثینده اصییل  هوا یعن  شییثخص کی ی  هوا برای پنج آ سییثزد.م 

ذرات معلق، دی اکسییید نیتروژن، ازن سیییح زمین، منواکسییید 

 شود.کربن و دی اکسید گوگرد محثسته م 

هثی اصیییل  در وسییییله تعیین غلظ  آلثیندههکی یی  هوا ب

ه به هث بستشود. این ایست ثهگیری م هثی سنجش اندازهایسیت ثه

هثی ثشند. دادهجمعی  شیهر و وسیع  آن ممکن اسیی  متعدد ب

به  1هث بث اسییت ثده از رابیه خثم بدسیی  آمده از سیینجش آلثینده

AQI  د. شوتتدیل م 

 (1رابیه )
 

، P آلثینده برای هوا کی ی  شیییثخص=  pI که در این رابیه

pC  = آلثینده شییده گیریاندازه غلظ P ،HiBP  =شییکسییت  نقیه 

 که شییکسییت  نقیه=  LOBP. اسیی  Cp مسییثوی یث بزرگتر که

،    HiBPمنیتق بث  AQI مقدار=  HiI.  بثشد CP مسثوی یث کوچکتر

LoI  مقدار =AQI  منیتق بثLoBP 

 شثخص کی ی  هوا شیثیثن ذکر اسی  که در پژوهش حثضیر،

صیییورت روزانه و از طریق سیییثمثنه پثیش کی   هوای کشیییور به

 گردد. محثسته م 

tTEMP: متوسط دما 

یث سییردی هوا اسیی . متغیر معیثری برای تعیین میزان گرم  

 هدهنداس  که نشثن tTemp رگرسیون ، یهشیده در راب اسیت ثده

اسیی . یکثی اسییت ثده شییده برای این  t هوای تهران در روز دمثی

 [.3] اس سثنتی رادمتغیر، درجه 

HUM: متوسط رطوبت 

از منظر . شییودرطوب  هوا به بخثر آب موجود در هوا گ ته م 

طور مسیییتقیم در تن   مییث تییثییر وا بیهیک ، رطوبی  هژفیزیولو

شییود انسییثن احسییث  گرمث کند. م  ثگذارد و همچنین بثعم 

 حهن ثم  که رطوب  هوا زیثد اسی ، عر  کمتری از سی ،عدرواق

کند. درنتیجه انسییثن احسییث  گرمث م . شییودپوسیی  تتخیر م 

، امث میزان ثلثس طورکل ، مردم در شیرایی  که درجه حرارت بهب

 ثت  به شرایی  که درجه حرارت نستتهوا کم اسی ، نسی رطوب 

 متغیر. اسیی ، احسییث  بهتری دارند ثلثپثیین، امث میزان رطوب  ب

اس   tHUM شیده در پژوهش برای میزان رطوب  هوا،  اسیت ثده

 [.3]اس t روز  در هوا رطوب  میزان هدهندکه نشثن

WIND: متغير دامی برای باد شدید 

امل تثییرگذار محیی  در افراد اس . برای یک  از عو یزان بثدم

است ثده خواهد شد که متغیر مجثزی به  twind این عثمل از متغیر

. دهییدنشییییثن میی  t سییییرعیی  بییثد را در روز twind نییثم

 معتقد اسی  زمثن  که سرع  بثد کمتر از (2223)اسیتتوپولو 

km / h1  بثشییید، مردم آن را به خوب  احسیییث  نخواهند کرد و

این  هث به سرع  بثد زمثن  اس  که سرع  آن بیشتر ازواکنش آن

متغیر  (2232)ث بر نظر وی، جین  لو و روبین چوبن ؛بثشیید میزان

مجثزی سییرع  بثد را ایجثد کردند؛ بنثبراین زمثن  که سییرع  بثد 

و در غیر  3بوده اسیی ، مقدار این متغیر برابر  km / h1  بیشیتر از

هثی س  براسث  داده  .این صیورت صی ر درنظرگرفته شیده اس

کیلومتر  1/3میثن ین سرع  بثد  ،تهران سینوپتی  ایست ثه لهسث

کیلومتر بر یثنیه  1 بر ییثنیه اسییی ؛ بنثبراین درنظرگرفتن متنثی

برای سیثختن متغیر مجثزی سرع  بثد در تهران بسیثر کم اس . 

 هران،ت سینوپتی  ایست ثه لههثی سی  سثدرنتیجه براسیث  داده

سرع  بثد در دوره  ت  که سیرع  بثد بیشیتر از میثن یندر صیور

و در غیر این صییورت عدد صیی ر برای متغیر  3بثشیید، عدد زمثن  

t wind [3]شودرفته م گدرنظر. 

PRE: متغير دامی برای بارش 

که تعداد روزهثی بثران  بیشیییتر از میثن ین تعداد درصیییورت 

برابر اس  بث ی  و در غیر این  ،روزهثی بثران  در دوره زمثن  بثشد

 صورت برابر اس  بث ص ر.

CCنسبت پوشش ابر : 

طور روشن بیثن را به ثزمثن هواشینثسی  نسیت  پوشش ابرسی

ای مرتب گونهدهد که بهه م دکند؛ امث وضعی  آب و هوا را ارانم 

برای  (3331)بث این نسیییت  اسییی ؛ بنثبراین منیتق بث سیییثندرز

ای که برای گونه به ود؛شدرنظرگرفته م  1 تث 3پوشیش ابر، رتته 

وضعی  آفتثب  عدد ی ، نیمه ابری عدد دو، ابری عدد سه، بثران  

گرفت  ، عدد پنج درنظرگرفته شیییده  عیدد چهیثر، برف  ییث میه

 [. 3]اس 

 متغيرهای كنترلی

Size:  انیدازه شیییرکی  برابر اسییی  بیث ل یثریتم طتیع  کل

 هثی شرک دارای 

Lev:   برابر اس  بث نست  کل بده  بر کل دارای اهرم مثل 
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ROA:  بثزده دارای  برابر اسی  بث نسیت  سود عملیثت  بر کل

 دارای 

1-tRET1 در دوره : بثزده سهثم- t 

 گرلیتعد ريمتغ

 بورس هثی فراشرک  –هثی بورس  شرک 
 

 

 های تحقيقیافته -1
هییثی پژوهش، متغیرهییثی پژوهش آزمون فرضییییییهاز قتییل 

 .گیردمورد بررس  قرار م  2 ول شمثرهاصه در جدصورت خلثبه

 هابررسی شركت مورد متغيرهای آمارتوصيفی :1 جدول

 هوا كيفيت شاخص مالی ریسک تغييرات مالی ریسک سهام بازده در تغييرات سهام صاحبان حقوق بازده 

 104/11 1/0974- 4/49 0/2833- 0/3529- ميانگين

 102/92 0/00 1/13 0/25- 0/2 ميانه

 114/58 259/75 263/19 7/31 2/09 بيشترین

 85/08 247/7- 0/12 7/8- 72/7- كمترین

 9/5181 26/654 19/107 1/8691 4/9736 انحراف معيار

 0/5235 1/6685 0/3963 0/4543- 0/2518- چولگی

 3/1372 3/001 1/1571 3/4022 2/4458 كشيدگی

 0/3322 0/1145 0/1195 0/2985 0/1658 برا-جک

 0/6774 0/8155 0/8995 0/7114 0/8455 احتمال

 

 هابررسی شركت مورد متغيرهای آمارتوصيفی :1 جدولادامه 

 ابر پوشش نسبت بارش برای دامی متغير شدید باد برای دامی متغير رطوبت متوسط دما متوسط 

 70/246 0/5266 0/417 35/335 18/703 ميانگين

 70/5 0/5 0/42 34/08 18/78 ميانه

 74/33 0/58 0/5 39/67 18/85 بيشترین

 65/08 0/5 0/33 31/33 18/48 كمترین

 3/3033 0/0377 0/0697 2/7124 0/1543 انحراف معيار

 1/7954- 1/3746 0/3143- 6/0706 1/1013 چولگی

 3/0012 2/8896 1/0987 2/9885 3/3561 كشيدگی

 0/6544 0/2558 0/2025 0/7255 0/1545 برا-جک

 0/3588 0/7556 0/8015 0/1855 0/8545 احتمال

 

 هابررسی شركت مورد متغيرهای آمارتوصيفی :1 ادامه جدول

 t -0 دوره در سهام بازده شركت اندازه مالی اهرم دارایی بازده 

 0/6628 14/95 0/5682 0/114 ميانگين

 0/4 15/16 0/53 0/11 ميانه

 7/11 19/27 0/98 0/56 بيشترین

 2/59- 9/63 0/11 0/85- كمترین

 1/3367 1/8229 0/2029 0/2357 انحراف معيار

 0/4543- 0/251- 0/1255 0/1555 چولگی

 3/4022 2/4458 2/9555 2/9554 كشيدگی

 0/2985 0/1658 0/4965 0/2158 برا-جک

 0/7114 0/8455 0/5158 0/7955 احتمال
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ی و مرکز هثیشییثخص نیتر صیلا دربردارنده 2شیمثره  جدول
که شییثخص خوب  برای نشییثن دادن  نیثن یم پراکندگ  اسیی .

، بثزده حقو  صثحتثن سهثم، برای متغیرهثی هثسی مرکزی  داده
  به مثل سیی یر راتییتغو   مثل سیی یر، بثزده سییهثم راتییتغ

. میثنه یک  اسییی  -23/3و  13/1 ،-28/2 ،-11/2ترتییب برابر 
بثزده حقو  متغیرهثی برای که  اس هثی مرکزی دی ر از شثخص
 راتییتغ و  مثل سیی یر، بثزده سییهثم راتییتغ، صییثحتثن سییهثم

. اسیی  222/2و  31/3 ،-21/2 ،22/2ترتیب برابر   بهمثل سیی یر
که  اسیی   کندگپرا هثیشییثخص نیتراز مهم انحراف معیثر یک 

 ،بثزده سهثم راتییتغ، بثزده حقو  صیثحتثن سهثمهثی برای متغیر
 ،86/3 ،31/1ترتیب برابر   بهمثل سیی یر راتییغت   ومثل سیی یر
بثزده هثی متغیرمقدار ضریب چول   برای . اس  61/26و  32/33

و    مثل سیی یر، بثزده سییهثم راتییتغ، حقو  صییثحتثن سییهثم
هد دکه نشثن م  اس   مثت  و نزدی  ص ر مثل س یر راتییتغ

 شیییثخص. اگر اسییی توزیع نرمثل و خیل  کم چوله به راسییی  
شیییییدگ  حدود صییی ر بثشییید، یعن  منحن  فراوان  از لحثظ ک

کشییدگ  وضع متعثدل و نرمثل  دارد، اگر این مقدار مثت  بثشد 

در این . اسیی منحن  پهن  ،منحن  برجسییته و اگر من   بثشیید
 .اس پژوهش برای تمثم متغیرهث کشیدگ  مثت  

ن آزمو متغیر وابستهنرمثل بودن  برا-ج بث است ثده از آزمون 
  که نرمثل بودن متغیر وابسته به نرمثل بودن یاز آنجثده اس . ش

ثل ، نرملثزم اس  قتل از برازش ال و ،انجثمدهثی ال و م بثقیمثنده
ل شمثره جدودراسث  مقثدیر اراده شده بر بودن آن کنترل شیود.

بثزده حقو  هثی متغیرکه مقثدیر سییییح معنثداری،  از آنجثی  2
 راتییتغو   مثل سیی یر، بثزده سییهثم اترییتغ، صییثحتثن سییهثم

هثی مذکور از متغیر بنثبرایناسیی ،  1۵از  بیشییتر  مثل سیی یر
 .اس توزیع نرمثل برخوردار 

 

 ها به تفكيک هر فرضيه خلاصه تجزیه و تحليل -8
 آزمون فرضيه اول

بر بییثزده حقو    ییمح سییی یهوا و عوامییل ز  تیثییرآلودگ
 یهث ثوت از شییرک مت  بورسیی یهثصییثحتثن سییهثم در شییرک 

 اس .  فرابورس

 بورسی هایمدل فرضيه اول شركت ضرایب تخمين :4جدول 
 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/32 0/9847 52/976 52/166 عرض از متدا

 0/00 10/508 0/0489 0/514 هوا کی ی  شثخص

 0/00 10/34- 0/0317 0/328- دمث متوسط

 0/00 11/233 0/0215 0/2424 رطوب  متوسط

 0/00 5/2478- 0/1623 0/852- شدید بثد برای دام  متغیر

 0/00 6/7857 0/0536 0/3638 بثرش برای دام  متغیر

 0/00 10/199 0/0448 0/4569 ابر پوشش نست 

 0/02 2/2686 1/9967 4/5299 دارای  بثزده

 0/88 0/1504- 2/2673 0/341- مثل  اهرم

 0/062 1/8716- 0/3226 0/603- شرک  اندازه

 0/00 5/5556 0/0267 0/1488 سهثم بثزده

 00/1 دوربين واتسون 814/1 نييتع بیضر

 F 1/11سطح احتمال 851/1 شده لیتعد نييتع بیضر

 

 مدل فرضيه اول فرابورسی ضرایب تخمين: 4جدول 
 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/01 2/3468 12/749 29/921 عرض از متدا

 0/00 24/513 0/0013 0/0333 هوا کی ی  شثخص

 0/002 3/0297- 0/089 0/269- دمث متوسط

 0/00 3/926 0/0612 0/2404 رطوب  متوسط

 0/00 16/396- 0/0048 0/08- شدید بثد برای دام  متغیر

 0/02 2/2231 0/1564 0/3478 بثرش برای دام  متغیر

 0/00 3/7267 0/1301 0/4851 ابر پوشش نست 

 0/00 9/5631 0/0221 0/2117 دارای  بثزده

 0/00 4/4114 0/0275 0/1216 مثل  اهرم

 0/086 1/7208- 0/035 0/06- شرک  اندازه

 0/95 0/0592 0/0308 0/0018 سهثم بثزده

 04/1 دوربين واتسون 11/1 نييتع بیضر

 F 1/11سطح احتمال 111/1 شده لیتعد نييتع بیضر
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 دهدم  نشثن 1و  1شمثره ول ااز تخمین در جد حثصل تثیجن
 متوسییط، هوا  ی یشییثخص کبرای متغیرهثی  t احتمثل آمثره که
  دام ریمتغ، دیبثد شییید یبرا  دام ریمتغ، رطوب  متوسیییط، دمث
اس ؛ لذا ارتتثط فو   1۵کمتر از  پوشش ابر نسیت و  بثرش یبرا

قدرت  شییدهتعدیل تعیین ضییریب .اسیی دار از لحثظ آمثری معن 
  اس قثدر که دهدتوضیح دهندگ  متغیرهثی مستقل را نشثن م 

در  32/2بورس  و به میزان  یهثدر سییح شرک  81/2 میزان به
 حتوضییی را وابسییته متغیر بورسیی  تغییراتفرا یهثسییح شییرک 

 آمثری لحثظ از مدل که کل اس  این بیثن ر F آمثره احتمثل. دهد
  ی یشثخص کوجه به فرضیه چون متغیرهثی . بث تاس  دارمعن 

، دیبثد شیید یبرا  دام ریمتغ، رطوب  متوسییط، دمث متوسییط، هوا
دار و معن  در مدل پوشییش ابر نسییت و  بثرش یبرا  دام ریمتغ

سیییح  دربورسیی  و  یهثدر سیییح شییرک مقدار عددی آنهث 
هوا و   آلودگ تثییرپ  . اسیی فرابورسیی  مت ثوت  یهثشییرک 
بر بیثزده حقو  صیییثحتیثن سیییهثم در   ییمح  سییییعوامیل ز
 اس .  فرابورس یهثمت ثوت از شرک   بورس یهثشرک 

 آزمون فرضيه دوم
 بثزده راتییتغ بر  ییمح سییی یهوا و عوامل ز  تیثییرآلودگ
.اس   فرا بورس یمت ثوت از شرکتهث  بورس یهثسهثم درشرک 

 ورسیب هایشركت مدل فرضيه دوم ضرایب تخمين :5 جدول

 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/5996 0/525570- 9/529966 5/0086- عرض از متدا

 0/000 9/273839 0/008799 0/081604 هوا کی ی  شثخص

 0/000 12/56556 0/057177 0/718- دمث متوسط

 0/000 10/73321 0/038829 0/416764 رطوب  متوسط

 0/0062 2/758654- 0/292080 0/8057- شدید بثد برای دام  متغیر

 0/000 10/59478 0/096451 0/102188 بثرش برای دام  متغیر

 0/003 2/982977 0/008059 0/024041 ابر پوشش نست 

 0/000 26/66252 0/003592 0/095770 دارای  بثزده

 0/874 0/158168- 0/407876 0/0645- مثل  اهرم

 0/000 3/544973 0/058038 0/205744 شرک  اندازه

 0/000 26/52398 0/004819 0/127822 سهثم بثزده

 04/1 دوربين واتسون 881/1 نييتع بیضر

 F 1/111سطح احتمال 8511/1 شده لیتعد نييتع بیضر

 بورسیهای فرامدل فرضيه دوم شركت ضرایب تخمين :6جدول 

 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/373 0/892333 20/08165 17/91953 عرض از متدا

 0/000 10/53677 0/002141 0/022561 هوا کی ی  شثخص

 0/000 29/06336- 0/014033 0/4078- دمث متوسط

 0/000 8/123152 0/009647 0/078362 رطوب  متوسط

 0/000 6/622949- 0/007700 0/053- شدید بثد برای دام  متغیر

 0/000 13/29187 0/024641 0/327526 بثرش برای دام  متغیر

 0/000 13/98581 0/020504 0/286769 ابر پوشش نست 

 0/207 1/262727 0/348690 0/440300 دارای  بثزده

 0/03 2/177424 0/434453 0/945989 مثل  اهرم

 0/000 5/336828- 0/055278 0/295- شرک  اندازه

 0/000 27/15462 0/004861 0/132004 سهثم بثزده

 04/1 دوربين واتسون 881/1 نييتع بیضر

 F 1/111سطح احتمال 8611/1 شده لیتعد نييتع بیضر

برای متغیرهثی  t احتمثل آمثره 6و  1شیییمیثره ول ادر جید

  دام ریمتغ، رطوب  متوسییط، دمث متوسییط، هوا  ی یشییثخص ک

متر ک پوشش ابر نست و  بثرش یبرا  دام ریمتغ، دیبثد شید یبرا

 . ضریباس دار تثط فو  از لحثظ آمثری معن اس ؛ لذا ارت 1۵از 
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 را مستقل متغیرهثی دهندگ  توضییح قدرت تعیین تعدیل شیده

 یهثدر سیح شرک  81/2 میزان به قثدراسی  که دهدم  نشیثن

 بورس  تغییراتفرا یهثدر سیح شرک  86/2بورسی  و به میزان 

که  س ا این بیثن ر F آمثره احتمثل. دده توضیح را وابسیته متغیر

. بث توجه به فرضیییه چون اسیی  دارمعن  آمثری لحثظ از مدل کل

، رطوب  متوسییط، دمث متوسییط، هوا  ی یشییثخص کمتغیرهثی 

 نسیییت و  بثرش یبرا  دام ریمتغ، دیبثد شییید یبرا  دام ریمتغ

در سییییح دار و مقیدار عیددی آنهیث معن  در میدل پوشیییش ابر

  مت ثوت بورسییفرا یهثدر سیییح شییرک ی بورسیی  و هثشییرک 

 راتییتغ بر  ییمح س یهوا و عوامل ز  آلودگ تثییر  عن. یاس 

 یهثمت ثوت از شیییرک   بورسییی یهثبثزده سیییهثم در شیییرک 

 اس .  فرابورس

 آزمون فرضيه سوم
  مثل سییی یبر ر  ییمح سییی یهوا و عوامل ز  تثییرآلودگ

اس .  بورسفرا یهثمت ثوت از شرک   بورس یهثشرک 

 
 بورسی هایشركت سوم در مدل فرضيه ضرایب تخمين :1جدول 

 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/259 1/131040- 200/7119 227/01- عرض از متدا

 0/000 16/37448- 0/018532 0/30346- هوا کی ی  شثخص

 0/000 10/63499 0/012042 0/128069 دمث متوسط

 0/000 9/929308- 0/081779 0/812- رطوب  متوسط

 0/000 6/366895 0/061515 0/391662 شدید بثد برای دام  متغیر

 0/000 7/985344- 0/020314 0/1622- بثرش برای دام  متغیر

 0/000 10/59983 0/016974 0/179920 ابر پوشش نست 

 0/000 9/725842 0/075651 0/735766 دارای  بثزده

 0/011 2/549099 8/590334 21/89761 مثل  اهرم

 0/123 1/544119 1/222348 1/887451 شرک  اندازه

 0/000 4/685607 0/101496 0/475571 سهثم بثزده

 04/1 دوربين واتسون 11/1 نييتع بیضر

 F 1/111سطح احتمال 10611/1 شده لیتعد نييتع بیضر

 های فرابورسیمدل فرضيه سوم شركت ضرایب تخمين :8جدول 

 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/0436 2/028103- 84/17770 170/72- عرض از متدا

 0/000 6/523348- 0/008975 0/0585- هوا کی ی  شثخص

 0/0165 2/414525 0/058823 0/142031 دمث متوسط

 0/0016 3/182776- 0/040437 0/1287- رطوب  متوسط

 0/000 10/96038 0/032278 0/353779 شدید بثد برای دام  متغیر

 0/000 17/85913- 0/010329 0/18446- بثرش برای دام  متغیر

 0/003 2/915981- 0/085949 0/25062- ابر پوشش نست 

 0/799 0/254030 1/461629 0/371298 دارای  بثزده

 0/000 7/386412 0/018211 0/134516 مثل  اهرم

 0/2762 1/091320 0/231713 0/252873 شرک  اندازه

 0/000 14/71533- 0/020377 0/2998- سهثم بثزده

 04/1 دوربين واتسون 881/1 نييتع بیضر

 F 1/111سطح احتمال 8611/1 شده لیتعد نييتع بیضر

 نشییثن 8و  1هثی شییمثرهول ااز تخمین در جد حثصییل نتثیج

، هوا  ی یشییثخص کبرای متغیرهثی  t احتمثل آمثره که دهدم 

 ریمتغ، دیبثد شد یبرا  دام ریغمت، رطوب  متوسط، دمث متوسیط

اس ؛ لذا ارتتثط  1۵پوشش ابر کمتر از  نست و  بثرش یبرا  دام
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 شییدهتعیین تعدیل . ضییریباسیی دار فو  از لحثظ آمثری معن 

 که دهدم  نشییثن را مسییتقل متغیرهثی دهندگ  توضیییح قدرت

بورس  و به میزان  یهثدر سیح شرک  33/2 میزان به اس  قثدر

 ار وابسته متغیر فرابورسی  تغییرات یهثسییح شیرک  در 88/2

 از مدل که کل اسیی  این بیثن ر F آمثره احتمثل. دده توضیییح

چون متغیرهثی  ،بث توجه به فرضیییه اسیی . دارمعن  آمثری لحثظ

  دام ریمتغ، رطوب  متوسییط، دمث متوسییط، هوا  ی یشییثخص ک

ر د ابرپوشییش  نسییت و  بثرش یبرا  دام ریمتغ، دیبثد شیید یبرا

بورس  و  یهثدر سییح شرک دار و مقدار عددی آنهث معن  مدل

  گآلود تثییر  عن. یاس فرابورس  مت ثوت  یهثدر سییح شرک 

  بورس یهثشرک   مثل سیی یبر ر  ییمح سی یهوا و عوامل ز

 اس .  فرابورس یهثمت ثوت از شرک 

 آزمون فرضيه چهارم

  سیر راتییبر تغ  ییمح سی یهوا و عوامل ز  تثییر آلودگ

  فرابورسیی یهثمت ثوت از شییرک   بورسیی یهثدر شییرک   مثل

اس .

 بورسی هایچهارم شركت مدل فرضيه ضرایب تخمين :1 جدول

 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/777 0/283099- 321/7704 91/0929- عرض از متدا

 0/000 37/06014- 0/002971 0/1101- هوا کی ی  شثخص

 0/000 9/894290 0/019305 0/191014 دمث متوسط

 0/000 8/352685 0/013110 0/1095- رطوب  متوسط

 0/000 3/026003 0/098618 0/298419 شدید بثد برای دام  متغیر

 0/000 24/03307- 0/032566 0/7826- بثرش برای دام  متغیر

 0/000 6/267598 0/027212 0/170551 ابر پوشش نست 

 0/977 0/028747- 12/12789 0/3486- دارای  ثزدهب

 0/148 1/449974 13/77156 19/96840 مثل  اهرم

 0/5916 0/537117 1/959603 1/052536 شرک  اندازه

 0/000 5/159603 0/162713 0/839535 سهثم بثزده

 04/1 دوربين واتسون 10/1 نييتع بیضر

 F 1/111سطح احتمال 8111/1 شده لیتعد نييتع بیضر

 های فرابورسیمدل فرضيه چهارم شركت ضرایب تخمين :01جدول 

 احتمال آماره t انحراف معيار ضرایب متغير

 0/3263 0/983435- 166/5246 163/76- عرض از متدا

 0/000 5/361432- 0/017755 0/09519- هوا کی ی  شثخص

 0/000 5/456825 0/116367 0/634996 دمث متوسط

 0/000 32/82089- 0/007999 0/26255-  رطوب متوسط

 0/000 5/003362 0/063854 0/319484 شدید بثد برای دام  متغیر

 0/000 20/46187- 0/020433 0/4181- بثرش برای دام  متغیر

 0/000 13/28248- 0/017003 0/22584- ابر پوشش نست 

 0/000 3/687600- 0/028915 0/10662- دارای  بثزده

 0/000 6/557303 3/602649 23/62367  مثل اهرم

 0/6236 0/491358- 0/458387 0/22523- شرک  اندازه

 t -0/73176 0/403109 -1/815314 0/0706 -3دوره در سهثم بثزده

 004/1 دوربين واتسون 11/1 نييتع بیضر

 F 1/111سطح احتمال 11/1 شده لیتعد نييتع بیضر

 نشییثن 32و  3مثره شییول ااز تخمین در جد حثصییل نتثیج

، هوا  ی یشییثخص کبرای متغیرهثی  t احتمثل آمثره که دهدم 

 ریمتغ، دیبثد شد یبرا  دام ریمتغ، رطوب  متوسط، دمث متوسیط

اس ؛ لذا ارتتثط  1۵پوشش ابر کمتر از  نست و  بثرش یبرا  دام



 ...ياهشرکت يبر عملكرد مال يطیمحستیهوا و عوامل ز يآلودگ ریتاث
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 تعیین تعدیل شییده . ضییریباسیی دار فو  از لحثظ آمثری معن 

 که دهدم  نشییثن را مسییتقل متغیرهثی دهندگ  توضیییح قدرت

بورس  و به میزان  یهثدر سیح شرک  83/2 میزان به اس  قثدر

 ار وابسته متغیر فرابورسی  تغییرات یهثدر سییح شیرک  32/2

 از مدل که کل اسیی  این بیثن ر F آمثره احتمثل. دهند توضیییح

. بث توجه به فرضیییه چون متغیرهثی اسیی . دارمعن  آمثری لحثظ

  دام ریمتغ، رطوب  متوسییط، دمث متوسییط، هوا  ی یشییثخص ک

ر د پوشییش ابر نسییت و  بثرش یبرا  دام ریمتغ، دیبثد شیید یبرا

بورس  و  یهثدر سییح شرک دار و مقدار عددی آنهث معن  مدل

 هوا و  آلودگ تثییر  عن. یاسیی فرابورسیی  مت ثوت  یهثشییرک 

 یهثشییرک  در  مثل سیی یر راتییبر تغ  ییمح سیی یعوامل ز

 اس .  بورسفرا یهثمت ثوت از شرک   بورس
 

 ها تشریح نتایج آزمون -1

ثییر تکه به این نتیجه رسییییدیم : اولفرضییییه ثیج نت لیتحل

بر بثزده حقو  صثحتثن سهثم   ییمح س یهوا و عوامل ز  آلودگ

 این .اس   فرابورس یهثمت ثوت از شرک   بورس یهثدر شرک 

توان  م "بر منثبع  متتن دگثهید"م تئورینتثیج را براسث  م ثهی

ک  شییر  یبر منثبع معتقد اسیی  که   متتن دگثهید توجیه کرد؛

هث به  یکه قثبل بیترت نیبه ا ؛هث اسییی  یاز منثبع و قثبل  تیترک

 یرا( بیمنثبع مرتتط)ورود یریکثرگبه یشیییرک  برا  ی  یتوانث

 گسییترش  ؛کنند ( اشییثره م میلوب)خروج دافبه اه  ثبیدسییت

نشثن   شیرکت  ییمح سی یتعهد زی برا منثبع بر متتن  دیدگثه

 یهثاز تلثش یبرداربهره یبرا ی شیییرک  بث توانث  یدهد که  م

  شییرکت  ییمح سیی یمرتتط بث تعهد ز یهث یطورخثص، فعثلبه

به علثوه  ؛گذارد هث تثییر مشرک بثزده حقو  صیثحتثن سیهثم بر 

 اسییتدلثل چند بررسیی  فرضیییه اول،ی نتثیج حثصییل از در راسییتث

مت ثوت  بسیثر زیس  محیی هثی زمثن  که شییوه از ؛داردوجود 

فثکتورهثی اطلثعثت در مورد  ی، افشثشدند یحسیثبدار یثتاز عمل

   واردبه اطلثعثت مثل  اضثف اطلثعثت ،س یز طیهوا و مح  آلودگ

 یگزارش رتقثضثی رو به رشدی برای  سیثل گذشته، 22در کرد. 

 قآن بر تشوی  تمرکز اصیلایجثد شیده و کسیب و کثر  یثفتههتودب

ود بهتیشتر اس .  همچنین ب  مثلیرهث به اراده اطلثعثت غشیرک 

 زیس  محیی افشثی اطلثعثت مدیری  داخل  بعد از هثی شییوه

ن شود که بث آی متعدد ن عثنیتر بث ذیتواند منجر به روابط قو م

 بثعث زیس  محیی شثی اطلثعثت کنند. افمعثمله م  هث شیرک 

ی  اطلثعثت شییی ثف یشچرخیه بثزخورد مثت  بث افزا یی  یجیثدا

 شودم در سراسر شرک   ،سی یز طیهوا و مح  آلودگمرتتط بث 

  کنترل داخل یسییثزوکثرهث بث بهتودرا  یرمد یهثیزهان تواند  مو 

 تریشب شرک  ن عثنیبه منثفع ذ خدم  از مقررات و یرویپ یبرا

 طیهوا و مح  آلودگ. بنیثبراین اطلثعثت مرتتط بث فثکتورهثی دکنی

)بثزده حقو  صثحتثن شرک  را در بلندمدتعملکرد مثل  ، س یز

( 3136و همکثران) ی رضثدر این راسیتث  .دهد م یشافزا سیهثم(

هث تثییر مثت  و شییرک   ییمح سیی یکه عملکرد ز دادندنشییثن 

(  2231) و ترمتل دان  .[1]دارد شرک   بر عملکرد مثل یمعنثدار

 ذارگتثییر  آب و هوا بر بثزده جهثن ثیدر پژوهششثن بث عنوان آنیز 

و فصییول  میایر آب و هوا در بثزده به اقل نشییثن دادند که ،اسیی 

ث به اس  که ت یزیاز آن چ رتریفراگ جیدارد و نتث  مختلف بسیت 

 .اس بث نتثیج پژوهش حثضر در ی  راستث و  شیده اس  ثنیحثل ب

هیثی نتیییثیج پیژوهش هالتته این نکته نیز گ تن  اس  که مقثیس

از سوی افراد  و هثی مختلفهیییث و زمثنانجیییثم شیییده در مکیییثن

نظر چندان منثسب بیعلم   همختلف، هر چند ممکن اس  از جنت

 هثی انجثمنرسیید؛ امث از جنته بیثن سیییر تکثمل تدریج  پژوهش

ین موضو  حثدز اهمی  موضیییوع  خثص، ا هگرفتیییه در حییییی

هیییثی هیییث و زمیییثنهثی انجثم شده در مکثناس . نتثیج پژوهش

یر از شییرایط مختل   ثدسیی  افراد مختلف، نثگزیر مت مختلف به

هث بث موضو  اسییی  و همخوان  ییییث نیییثهمخوان  نتثیج پژوهش

 .[32د]تواند این شرایط مت ثوت را نثدیده ان ثرمشثبه نم 

به این نتیجه رسییییدیم که تثییر : دومه فرضییییثیج نت لیتحل

بثزده سییهثم در  راتییبر تغ  ییمح سیی یهوا و عوامل ز  آلودگ

این  .اس   فرابورس یهثمت ثوت از شیرک   بورسی یهثشیرک 

ی قثبل توجیه اسیی ؛ رفتثر  مثل یتئورنتثیج در راسییتثی م ثهیم 

 ن حثلثت رواقثدر به ایجثد  س یز طیهوا و مح  آلودگفثکتورهثی 

میثلعثت انجثم شیده در زمینه مثل  و اقتصثدی در دنیث اسی .  بد

 ینظر یمتنث حثک  از ایر حثلثت روان  بد بر نرب بثزده سهثم اس .

ز ا  نثش  نوسثنثت خلق اسی  که نیا ی ایرات آب و هوا نیتمثم ا

 وگذاران هیمثسیییر یریگمیتواند روند تصیییم م  ییمح راتییتغ

 خیمشثدر این راستث تح  تثییر قرار دهد.  راتغییرات بثزده سیهثم 

بث عنوان آلودگ  هوا و بثزده   ( در پژوهشییی3131)زاده عیو شییی 

که آلودگ  هوا  نشیییثن دادندسیییهثم در بور  اورا  بهثدار تهران 

 هرانرابییه من   بیث نرب بیثزده کل سیییهثم بور  اورا  بهثدار ت

 [.3]دارد

یر یدیم که تثیبه این نتیجه رسیی: سییومفرضیییه ثیج نت لیتحل

 یهثدر شرک   مثل س یبر ر  ییمح س یهوا و عوامل ز  آلودگ

این نتثیج در  .اسیی   فرابورسیی یهثمت ثوت از شییرک   بورسیی

  افراد تح ی قثبل توجیه اس ؛رفتثر  مثل یتئورراستثی م ثهیم 

 ثتلثعاجتمثع ، نسییت  به اط تثییر عوامل روانشیینثخت ، رفتثری و

هثی  د و بثعث نثهنجثریدهوت  نشییثن م هثی مت ثجدید واکنش
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نتثیج تحقیقثت پیشییین  ؛دشییوم  ریسیی  مثل از جمله افزایش 

و شرایط  نشثن داده اس  که نو  و مثهی  افشثی زیس  محیی 

فراهم  ریسییی  بین پیش برایم یدی را  لیثعیثتاط ب و هوای آ

 زیس  محیی  لثعثتگذاران، افشثی اطکند و همچنین سرمثیهم 

بیننید و عنوان ارزش شیییرکی  م را بیه ب و هوای آرایط و شییی

صیییورت به ثلثتریرا بث کی ی  ب لثعثتشیییثنهثی  که اطشیییرکی 

 و هثیشییثن بیشییترکنند، در آینده بثزده دارای داوطلتثنه افشییث م 

همچنین واحدهثی تجثری جه   ریسییی  میثل  کمتری دارتید؛

 ، در پ  ح ظ محیط زیسییی هثی تجثریدسیییتیثب  به فرصییی 

انتشییثر اختثر زیسیی   ،رسییدبر این اسییث  بنظر م  ؛آیندبرم 

مثیه بثعث واکنش غیرمنیق  در بثزار سیییر و آلودگ  هوا محیی 

.  اسهث تثییرگذار و بر ریس  مثل  شرک  شودگذاران م سرمثیه

هوا تثییر   که آلودگ دادند( نشییثن 2238)ویو ل  هدر این راسییتث 

  مسییئله مثل ق،یتحق نیا د؛دار نیبثزار سییهثم چ در  قثبل توجه

را در   دهد و شیییواهد تجرب گسیییترش م هوا را  آلودگ یرفتثر

از تثییر   ییمح سییی یز  عموم  مورد ممیثنعی  سییییح آگثه

وهش حثضیییر ژکه در راسیییتثی نتثیج پ کند هوا فراهم م  آلودگ

 [. 32اس ]

به این نتیجه رسیییدیم که تثییر : چهثرمفرضیییه ثیج تحلیل نت

ر د  مثل سیی یر راتییبر تغ  ییمح سیی یهوا و عوامل ز  آلودگ

این  .اس   فرابورس یهثمت ثوت از شیرک   بورسی یهثشیرک 

ه بثزار فرضی .قثبل تتیین اس فرضییه بثزار کثرا نتثیج در راسیتثی 

گذاران منیق  هستند و کثرا بر این فرض استوار اس  که سرمثیه

ت  اورا  بهثدار بکثر موجود را جه  ارزشیی ذاری ذا لثعثتتمثم اط

 داردلثل  گیرند. همچنین فرضیییه بثزار کثرا، بر این موضییو  دم 

 اس خوب  برای ارزش ذات   که ارزش جثری سیهثم، برآوردکننده

ث که از حوادکند را تصحیح م گذاران  طور آن  رفتثر سرمثیههو ب

، ی  وسیییله و ابزار ثعثتلکه اطآنجثاز. شییودغیرمنتظره نثشیی  م 

شییود و بدون شیی  گیری محسییوب م اهتردی مهم در تصییمیمر

ودن هن ثم بکی ی  تصییمیمثت نیز بسییت   به صییح ، دق  و به

گیری در اختیثر افراد قرار دارد کیه در زمثن تصیییمیم لیثعیثت اط

صیییورت تواند بهم  لیثعیثتگیرد. در بیثزارهیثی میثل ، این اطم 

از داخل یث خثر   هثی مختلفبین ، اختثر و پیشلثدمهث، عنشیییثنه

ن قرار گیرد و بثعث اشیرک  انعکث  یثبد و در دسیتر  سهثمدار

ردد. گم  فثکتورهثی مثل هث و در نتیجه تغییرات  در ایجثد واکنش

، اختثر مربوط به متثحث زیسییی  لیثعیثتیک  از این دسییی  اط

هث اس  که هر روز توجهثت افراد شرک بر  و آلودگ  هوا محیی 

یک  از م روضیثت بثزار سرمثیه  کند.د جلب م بیشیتری را به خو

 جدید لثعثتطور منیق  به اطگذاران بهکثرا این اسی  که سرمثیه

دهد نو  هثی تجرب  نشیییثن م امث یثفته .دهدواکنش نشیییثن م 

منتشیره مت ثوت اس  و در برخ  موارد  لثعثتواکنش افراد به اط

سد رنظر م ب .منیق  نیسی  لثجدید کثم لثعثتواکنش آنهث به اط

ه اجتمثع ، نست  ب افراد تح  تثییر عوامل روانشنثخت ، رفتثری و

دهد و بثعث هیثی مت ثوت  نشیییثن م جیدیید واکنش لیثعیثتاط

 .شودم  ریسی  مثل تغییرات در سییح هثی  از جمله نثهنجثری

 نشیییثن دادنید که( 2231تسیییتیث و همکیثران)در این راسیییتیث، 

 شرک   عملکرد مثل بر  شیرکت  ییمح سی یز یهث یمسیئول

 .گذار اس  که در راستثی نتثیج پژوهش حثضر اس تثییر
 

 گيری كلی نتيجه -01

تواند مورد توجه دو گروه کل  نتثیج کثربردی این پژوهش م 

کنندگثن از اطلثعثت مثل  که شثمل اسیت ثده گروه اول،؛ قرار گیرد

س  هثی حسثبرمدیران و شیرک  اعتتثردهندگثن، گذاران،سیرمثیه

این گروه در واقع کسثن  هستند که مستقیمث بث آیثر مثل  و اس . 

 .گروه دوم،اسییی هث در ارتتثط نتثیج حثصیییل از عملکرد شیییرک 

کنندگثن اسییتثندارهثی گذاران و تدوینسیییثسیی  پژوهشیی ران،

حسیثبداری و یث موسیسثت  همثنند بور  اورا  بهثدار هستند که 

ای از بخش عمده .هسییتندبه مسییثدل اقتصییثدی و مثل  علثقمند 

نتثیج این پژوهش در تیثبق بث متثن  نظری بوده و ضمن پر کردن 

تواند به مدیران در خلث تحقیقثت  صیییورت گرفته در این حوزه م 

گذاری و تعیین سیثس  مدیری  صیحیح و سهثمداران در سرمثیه

 ی خود به تنهث ،رانیآموزش مد .هثی شییرک  کم  کندو رویه

منییثسییییب جهیی   یلکییه ابزار کلیییدی و راهتردهییدف نتوده ب

در دانش و ن رش آنهیث نسیییتی  بیه آیثر و  رییتغ یسیییثزنیهیزم

 وسییعهت حققتو  سیی یآنهث بر روی محیط ز مثتیتصییم یثمدهثیپ

توان اسییتدلثل کرد که شییرک  بث افشییثی بهتر م  .اسیی  داریثپ

تواند جذابی  بیشتری و آلودگ  هوا، م  اطلثعثت زیس  محیی 

گذاران مثل  و سیثیر سهثمداران اصل  داشته بثشد و رمثیهبرای سی

ن عثن متعدد هث و ذیاین حثل  نثشیی  از بهتود رابیه بین شییرک 

گذاران را قثدر نه تنهث سییرمثیه از لحثظ مثل  در بلندمدت اسیی .

هثی تغییر در بثزار سییهثم به واسیییه مسییئله سییثزد تث ویژگ م 

گییذاران نیز رای سیییرمییثیییه؛ بلکییه بآلودگ  هوا را درک کننیید

هثی  منیق  برای درمثن نکثت مرتتط بث آن فراهم نموده و فرص 

مثنع از رفتثر گروه  خواهد شیید که موجب نوسییثنثت غیرمعمول  

توانند به شیییود و بیث اسیییت یثده از نتثیج پژوهش م در بیثزار م 

دس  آمده از پژوهش حثضر گیری بهتر ب ردازند و نتثیج بتصیمیم

هث و انتخثب سهثم منثسب گذاری در سیهثم شرک رمثیههن ثم سی

توانند بث دق  بیشتر اقدام به ارزیثب  برایشیثن کثربرد داشیته و م 
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هث براسث  فثکتورهثی  از قتیل آلودگ  هوا و سیح آگثه  شرک 

ث بر هزیس  محیی  نموده و توجه بیشتری بر نقش این پروکس 

هث داشته بثشند تث رک نوسیثنثت و نقدشیوندگ  و گردش مثل  شی

 دس  آورند.نتثیج بهتری ب
 

 پيشنهادها -00
نو  و  :فرضیییه اولبث توجه به نتثیج حثصییل از بررسییی   -3

 طیهوا و مح  آلودگاطلثعثت مرتتط بث فثکتورهثی مثهی  افشییثی 

بثزده حقو  صییثحتثن بین  م یدی را برای پیش لثعثت، اطسیی یز

ی جه  دسیییتیثب  به واحدهثی تجثر لذا. آوردفراهم م  سیییهثم

و کثهش در پ  ح ظ محیط زیس  بثیسیت  هثی تجثری، فرصی 

خواهد حثضیییر پژوهش بر این اسیییث  نتثیج  .آیندبرآلودگ  هوا 

  محیی توانس  به ادبیثت جثری در زمینه افشثی اطلثعثت زیس 

 هوا در چییییییییثرچوب پثسییخ وی  زیسیی   آلودگو فثکتورهثی 

هثی این تحقیق به ث  یثفتهبراسعلثوه به ؛محیی  وسیع  بخشید

میزان افشیییثی شیییود به  بثزارهثی سیییرمثیه پیشییینهثد م ثلینفع

عنوان به ، ییمح سییی یهوا و عوامل ز  آلودگاطلثعثت مرتتط بث 

چون  د؛توجه کنن  ثتلثعمعییثری برای سییینجش عیدم تقیثرن اط

 بین رابیه معنثداریید آن اسییی  کیه یی  ونتیثیج این تحقیق م

 بر عملکرد  ییمح س یهوا و عوامل ز  آلودگاطلثعثت مرتتط بث 

شییده در  رفتهیپذ هثیشییرک  مثلیتثزده حقو  صییثحتثن سییهثم(

انیدرکثران بثزار مثل  سیییئولین و دسییی لیذا موجود دارد.  بور 

رشد و توسعه بثزار،  توانند نتثیج پژوهش حثضیر را در راسیتثیم 

جه مورد تور ایجثد ی  بثزار کثرا و ش ثفی  بیشتر اطلثعثت در بثزا

 .قرار دهند

یر بودن وبیثن ر م :فرضیییه دومنتثیج حثصییل از بررسیی   -2

بیییر بیییثزار سیییرمثیه بیییوده   ییمح س یهوا و عوامل ز  آلودگ

کنندگثن در بثزار شییود که مشییثرک پیشیینهثد م  ،رواسیی . ازاین

اورا  بهثدار بییه اییین موضیو  توجیه داشیته بثشند که بث تحلیل 

هوا   آلودگنظیر فثکتورهثی  و رفتثری سیییهثمداران عوامل جنت 

بثلثتری در مدیری  منثبع خود بثزده توانثی  کسب  س یز طیو مح

گردد که بث گسترش میثلعثت پیشنهثد م  علثوهبه. خواهند داش 

  هیئ یهث فعثلثن بثزار بور ، اعضثشرک  افشثیو ادبیثت نظری 

حسثبرس ، پژوهش ران هثی هث، سهثمداران، شرک مدیره شیرک 

 هث بیشتر آشنث شده تثشرک   ییمح س یز یو.... بث متثحث افشث

 ظرفی  کثف  میزانبتواننید به نحو منثسیییت  به ای ثی نقش در 

 .ب ردازندو بثزده سهثم  افزایش عملکردبرای 

ه از آنجث ک :فرضیه سومبث توجه به نتثیج حثصیل از بررس   -1

  لودگآ و س یز طیمح یفثکتورهث هب تجثری واحد اصرار و تمثیل

لذا  ریسییی  مثل  دارد، بر توجه  قثبل ایر ابعثد، تمثم  درهوا 

و کثهش ریسیی  مثل  هث شییرک  بلندمدت موفقی  توان گ  م 

 بث زمثن هم شیییرک ، عملیثت کردن مدیری  طریق از تواند م

 یثبد، بنثبراین به تحقق شییرک  محیی  حمثی  از اطمینثن ایجثد

  لودگآ شود به فثکتورهثیگذاران پیشینهثد م ن و سیرمثیهمدیرا

و  کثهش ریسیی  مثل  در راسییتثی شییرک  سیی یز طیهوا و مح

 توجه نمثیند. بلندمدت درهث شرک  موفقی  بهتود

  سیو  آگثه :فرضییه چهثرمبث توجه به نتثیج حثصیل از  -1

 ، شنثخت  ثبیضییرورت ارز ی  عنوان، به ییمح سی یز  عموم

 یهوا بثز  آلودگ  یبه وضییع افراد ثتدر احسییثسیی   رامنقش مه

 نیبه ا  ییمح سییی یز  عموم  سییییو  مختلف آگثه. کند م

 مت ثوت هثانسثن یهوا بر خلق و خو  اس  که تثییر آلودگ  معن

هوا   آلودگ  یاز وضییع  نثشیی  افسییردگ همچنینخواهد بود. 

و تثییر  داده رییتغبه شیییدت را  انگذارهیسیییرمثرفتثر  توانیدم 

فثکتورهثی  توان گ  ؛ بر این اسث  م دهد شیهوا را افزا  آلودگ

در  هثتغییرات ریس  مثل  شرک بر  س یز طیهوا و مح  آلودگ

توان گ   گذارد؛ بنثبراین م بور  اورا  بهیثدار تهران تیثییر م 

برای افراد آب و هوا تنهث وضیعی  ابری بودن، دمث، سرع  بثد و... 

آب و هوا، سثختثری روانشنثس  اس  که فرد تجربه بلکه  ؛نیسی 

 .این تجربه، تثییر قوی در خلق و خوی و منش افراد دارد ؛کندم 

، تحلیل ران و مشثوران مثل  از این این فرضیهتوجه به نتثیج لذا بث 

  لمث سیی یر راتییغتدر  یروبرای تجزیه و تحلیل عوامل م طرواب

 .توانند است ثده کنندم 
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