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چكیده
شرکتها در محیطهایی فعالیت میکنند که توانایی شرکت در کسب سود به تنهایی نمیتواند تضمینکننده رشد و بقای
شرکت باشد .اما پیشبینی می شود که حفط تعادل بین رشد تجاری و رشد اجتماعی تا حدی بتواند موجب افزایش سودآوری
شرکت شود .بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر رابطه بین مدیریت ریسک
سازمانی و بیشاطمینانیِ مدیریت با مسئولیتهای اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
در این راستا 101 ،شرکت ( 707مشاهده سال -شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1392تا 1398
مورد بررسی قرار گرفتهاند .به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از دادههای تابلویی
(پانلی) استفاده شده است .نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که بین مدیریت ریسک سازمانی و بیشاطمینانیِ
مدیریتی با مسئولیتهای اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،یافتههای پژوهش نشان داد که
مدیریت سود واقعی ،رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و بیشاطمینانیِ مدیریتی با مسئولیتهای اجتماعی شرکت را تضعیف
میکند.
واژههاي كلیدي :مدیریت ریسک سازمانی ،بیشاطمینانی مدیریتی ،مسئولیتهای اجتماعی شرکت ،مدیریت سود واقعی.
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بهه طور کلی ،شهههرکهتهها در محیطههایی فعهالیهت میکننهد کهه
توانهایی شهههرکهت در کسههههب سهههود بهه تنههایی نمیتوانهد
تضهمینکننده رشهد و بقای شهرکت باشهد .اما پیشبینی میشهود
که حفط تعادل بین رشهههد تجاری و رشهههد اجتماعی تا حدی
بتواند موجب افزایش سههودآوری شههرکت شههود .بدینترتیب
شهههرکتها به تنهایی نمیتوانند منافع سههههامداران خود را به
حداکثر برسهانند بلکه مدیران باید از طریق ایجاد فرتهتهایی
در جهت حمایت از منافع سههامداران اقلیت ،حفاتت از محیط
و فعالیت شهرکت در جهت منافع کارکنان و مشهتریان ،این امر
را تحقق بخشهند که این موضهوه همان مسهئولیتهای اجتماعی
2
شههرکت اسههت (شههن و چان  .)2009 ،1بر این اسههاس گرنت
( )2008قاعده افشهای مسهئولیتهای اجتماعی در محیطهای
تجهاری را اتخهاک کرد و بهه عملکرد اخالقی و مسهههئولیهتپهذیر
بودن شهرکتها عقیده فراوانی داشهت .گرنت ( )2008اسهتدلل
کرد کهه اینگونهه شهههرکهتهها موفقیهت بیشهههتری نیز کسهههب
مینمایند .بنابراین میزان مسهئولیتپذیری و پایبندی به اتهول
اخالقی توسهط شهرکت حا ز اهمیت اسهت .بنابراین مدیران باید
بها اجرای مسهههئولیهتههای اجتمهاعی ،در جههت حهداکثر کردن
منافع سهامداران اقدام نمایند (گودفری.)2005 ،3
مسهههئولیتهای اجتماعی دارای تعاریف گوناگونی اسهههت.
کهارول )1979( 4تعریفی از مسهههئولیهت اجتمهاعی اراهه کرد کهه
توانسهت بیشهترین مقبولیت را در بین اعضهای حرفه به دسهت
آورد :مسهههئولیهتههای اجتمهاعی شهههامه کلیهه امور تجهاری،
اقتصههادی ،قانونی ،اخالقی و کلیه انتظارات احتمالی اسههت که
جهامعهه از شهههرکهت در یهک بهازه زمهانی مشهههخا دارد .این امر
نشههان میدهد که مسههئولیتهای اجتماعی به شههرکتها در
جهت سودآوری ،پیروی از قوانین و مقررات ،رفتار اخالقی و به
طور کلی اهداف اجتماعی شههایسههته شههرکت ،کمک میکند تا
شهرکت با انجام این مسهئولیتها بتواند رضهایت شههروندان را
جلب نماید.
شههرکتها میتوانند دو انتخاب داشههته باشههد ،اول اینکه
برنامه مسهئولیتهای اجتماعی در شهرکت را اجرا نمایند و دوم
اینکهه رقبهای خود را که به افشهههای مسهههئولیهتهای اجتمهاعی
مبادرت میکنند ،تماشها کنند (پورتر و کرامر .)2006 ،5تاهرا،
مسهههئولیهتههای اجتمهاعی بهه عنوان یهک اولویهت اجتنهابنهاپهذیر

برای مدیران شههرکت در سههرتاسههر جهان مطرا شههده اسههت.
عالوهبراین شهههرکهتهها از لحهام مهدیریهت ریسهههکپهذیری خود
یکسههان نیسههت و دارای درجات مختلفی هسههتند .به عنوان
مثال ریسهک پروهههای به وجود آمده ناشهی از اقدامات زیسهت
محیطی شهرکت ،اجتماعی ،بهداشهتی ،مسها امنیتی متحم
شهههده نهاشهههی از هزینههههای عملیهاتی و افزایش ریسهههک
سهرمایهگذارانِ در شهرکتهای مختلف ،متفاوت اسهت .بنابراین
در جهان پویای کنونی ،مدیریت ریسههک سههازمانی از اهمیت
بسهزایی برخوردار میباشهد و به یکی از مسها اسهاسهی شهرکت
تبدی شده است.
مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی موجهب افزایش انگیزهههای
اقتصهههادی مدیر در راسهههتای انجام مسهههئولیتهای اجتماعی
خواهد شهد .در مقاب  ،مدیریت ریسهک سهازمانی به عنوان یک
الگو در جهت رو در رو شهدن با ریسهکهای شهرکت و مدیریت
آنها میباشههد که این امر منجر به ایجاد سههیاسههتهایی برای
تمرکز بر مکانیزمهای حاکمیت شهههرکتی و مدیریت ریسهههک
شهههرکت خواهد شهههد (بیسهههلی 6و همکاران .)2005 ،در این
پژوهش انتظار میرود که مدیریت ریسههک سههازمانی اشربخش
موجب بهبود سههطم مسههئولیتهای اجتماعی شههرکت خواهد
شد.
بیشههتر مطالعات در مورد مسههئولیتهای اجتماعی مربوط
بهه افزایش عملکرد و شروت سهههههامهدران اسهههت و در مطهالعهات
محدودی به بررسههی رابطه بین مدیریت ریسههک سههازمانی و
مسهههئولیهتههای اجتمهاعی پرداختههانهد .بها وجود این پژوهشها،
تهاکنون ادبیهات مربوط بهه مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی و
مسههئولیتهای اجتماعی نتوانسههتند به درسههتی نقش مدیریت
ریسههک سههازمانی در کاهش و حذف ریسههک و نحوه افشههای
مسهئولیتهای اجتماعی را به درسهتی در نمایند .بنابراین در
این پژوهش قصد داریم تا خالء موجود را پر نماییم.
از سهههوی دیگر ،مهدیران از طریق مهدیریهت سهههود واقعی
میتوان عملکرد شههرکت را تیییر دهند ،بنابراین اینگونه رفتار
فرتهههتطلبهانه مدیران میتواند موجب میشهههود که مدیریت
ریسههک سههازمانی در شههرکت به درسههتی تههورت نگیرد و در
نتیجه افشهای مسهئولیتهای اجتماعی نیز در اشر تنزل کیفیت
مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی ،کهاهش مییهابهد .بنهابراین انتظهار
میرود که مدیریت سههود واقعی منجر به تضههعیف رابطه بین
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مدیریت ریسههک سههازمانی و مسههئولیتهای اجتماعی شههرکت
شود (فن 1و همکاران.)2020 ،
از سهههوی دیگر ،بها توجهه بهه اینکهه در حهال حهاضهههر بیش
اطمینانیمدیران در شهرکتها بسهیار رایج شهده اسهت ،بنابراین
بایسهتی این موضهوه مورد بررسهی قرار گیرد که چگونه الگوی
رفتهاری مهدیران میتوانهد بر چگونگی انجهام مسهههئولیهتههای
اجتماعی در شهههرکت موشر باشهههد .به طور کلی بیشاطمینانی
مدیرعام به امور مالی -رفتاری شهرکتها مرتبط اسهت که در
طول دو دهه گذشهته ،مورد توجه بسهیاری از پژوهشهگران قرار
گرفته اسهت .بیشاطمینانی مدیرعام به ویژگیهای شهخصهی
مهدیرعهامه اشهههاره میکنهد کهه منجر بهه برآوردههای بیشاز حهد
واقعی برای بازده مورد انتظار شههرکت خواهد شههد .مالمندیر و
تیهت )2005( 2از رفتهار واگهذاریِ مهدیرعهامه برای انهدازهگیری
بیش اطمینانی آنان اسهتفاده نمودند .بر این اسهاس ،مالمندیر و
تیهت ( )2005بیشاطمینهانی مهدیرعهامه را از طریق برآورد
بیشاز حهد بهازده مورد انتظهار انهدازهگیری کردنهد کهه نمیتواننهد
وجهی را که از طریق سههرمایهگذاریها کسههب نمودند ،خارج
نمهاینهد و این امر در نههایهت بهه منهافع سهههههامهداران لطمهه وارد
میسازد.
اطمینان بیش از حد ،یکی از مهمترین یافتههای علم روان
شهناسهی در حوزة قضهاوت و تصهمیمگیری اسهت .روانشهناسهان
دریافتند افراد تواناییهایشهان را در انجام درسهت وتایف ،بیش
از اندازه برآورد میکنند و این تخمین بیش از اندازه ،با اهمیتی
که شههخا برای وتایف قا اسههت ،رابطة مسههتقیم دارد.
همچنین روان شههناسههان به این نتیجه رسههیدند که افراد در
هنگام تصههمیم گیری و قضههاوت ،به اطالعات برجسههته ،وزن
بیشهتری میدهند .بررسهی آشار اطمینان بیش از حد مدیران بر
رویههای شههرکت ،شههام رویههای حسههابداری ،از آن جهت
اهمیهت دارد کهه اطمینهان بیش از حهد میتوانهد بهه اتخهاک
تصهمیمهای نادرسهت و سهیاسهتهای نامناسهب سهرمایهگذاری،
تأمین مالی یا حسهابداری منجر شهود و هزینههای سهنگینی را
بر شرکت تحمی کند (چاوشی و همکاران.)1394 ،
از آنجهایی کهه مهدیران بیشاطمینهان ،بسهههیهار خو بین
هسهههتنهد و سهههطم ریسهههکپهذیری بهالیی دارنهد و همواره در
گزار ههای خود للو مینمهاینهد ،بنهابراین انتظهار میرود کهه در
شهههرکهتههایی بها مهدیران بیشاطمینهان ،میزان افشههههای

مسهئولیتهای اجتماعی بیشهتر اسهت (گو و تاکور.)2008 ،3
از آنجایی که بیشاطمینانی مدیریت بر سهیاسهتهای شهرکت
تهاشیر میگهذارد ،بنهابراین در شهههرکهتههایی بها بیشاطمینهانی
مدیریت ،میزان انسهجام سههامداران شهرکت بیشهتر اسهت و این
امر منجر به افزایش سههطم مسههئولیتهای اجتماعی شههرکت
خواههد شهههد (فن و همکهاران .)2020 ،امها زمهانی کهه مهدیریهت
سههود واقعی در شههرکت انجام میشههود ،بیشاطمینانی مدیران
بیشهههتر خواههد شههههد زیرا بین مهدیریهت سهههود واقعی و
بیهشاطمهیهنههانی مههدیران رابطههه مثهبهتهی وجود دارد (گرنههت،
 )2008و در نتیجه با افزایش بیشطمینانی مدیریت ،افشههای
مسهههئولیتهای اجتماعی نیز افزایش مییابد .بنابراین میتوان
گفهت کهه مهدیریهت سهههود واقعی موجهب تقویهت رابطهه بین
بیشاطمینهانی مهدیریهت و مسهههئولیهتههای اجتمهاعی شهههرکهت
خواهد شد.
با توجه به مطالب بیان شههده ،در این پژوهش به بررسههی
نقش تعهدیه کننهدگی مهدیریهت سهههود واقعی بر رابطهه بین
مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی و بیشاطمینهانی مهدیریتی بها
مسهئولیتهای اجتماعی شهرکت پرداخته خواهد شهد زیرا در
طول دوران فعالیت شهههرکت ،مدیران ممکن اسهههت با کاهش
سهههطم عملکرد خود مواجهه شهههونهد و از برای جبران آن بهه
دسهههتکهاریههای فرتهههتطلبهانهه و بیشاطمینهانی روی آورنهد،
بنههابراین مههدیریههت سهههود واقعی میتوانههد موجههب افزایش
بیشاطمینانی مدیریت شههود و به دنبال آن ،سههطم افشههای
مسهههئولیهتههای اجتمهاعی نیز افزایش یهابهد .از سهههوی دیگر،
بیشاطمینهانی مهدیریهت ،ریسهههکپهذیری بیشهههتر مهدیران و
مدیریت ضهعیف این ریسهکها (لی و تان  )2010 ،4و تحریف
تهورتهای مالی (اسهچراند و زچمن )2018 ،5را به دنبال دارد
که بر طبق این عوام انتظار میرود که مدیریت سهههود واقعی
منجر بهه تضهههعیف رابطهه بین مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی و
مسهههئولیهتههای اجتمهاعی شهههرکهت و تقویهت رابطهه بین
بیشاطمینانی مدیریت و مسهئولیتهای اجتماعی شهرکت شهود
(فن و همکاران.)2020 ،
از نظر آکادمیک ،این پژوهش به طور گستردهای به ادبیات
موجود در زمینهه مهالی رفتهاری کمهک مینمهایهد .همچنین این
پژوهش بهه ادبیهات بیشاطمینهانی مهدیرعهامه و تهاشیر آن بر
میزان افشای مسئولیتهای اجتماعی شرکت میافزاید.
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از همین رو در ادامه پس از بیهان مبانی نظری و پیشهههینه
پژوهش ،به رو پژوهش پرداخته و سهه س به تجزیه وتحلی
یافتهها و بیان نتایج میپردازیم.
مبانی نظري ،پیشینه و فرضیههاي پژوهش
سهازمانها از طریق مدیریت ریسهک سهازمانی ،عملکرد خود را
بهبود میبخشهههنهد (گوردون 1و همکهاران .)2009 ،بنهابراین
میتوان گفهت که مدیریت ریسهههک سهههازمانی موجب افزایش
کیفیت حاکمیت شهرکتی میشهود و از این طربق سههامداران
شرکت نیز قادر هستند تا ریسک شرکت را مدیریت کنند و در
نهایت کارایی عملکرد شرکت افزایش یابد.
بر اسهههاس تئوری نمهاینهدگی ،مسهههئولیهتههای اجتمهاعی
شهرکت ممکن اسهت که مربوط به منافع شهخصهی مدیران باشهد
(جنسن و مکلین  1976 ،2مکویلیامز 3و همکاران.)2006 ،
یک مدیر ممکن اسهههت که به منظور سهههرپو گذاشهههتن بر
مسههئولیتهای اجتماعی شههرکت و شههانه خالی کردن از انجام
آنهها ،بهه انجهام فعهالیهتههای نهادرسهههت در شهههرکهت ب ردازد
(همینگوی و مهاکالگهان .)2004 ،4چنه  5و همکهاران ()2012
دریافتند که انگیزههای مدیریتی و حاکمیت شهرکتی در جهت
انجهام فعهالیهتههای مسهههئولیهتههای اجتمهاعی نقش بهااهمیتی
دارنهد .همچنین بورگسهههی 6و همکهاران ( )2014بهه این نتیجهه
رسهیدند که مدیران مسهئولیتهای اجتماعی شهرکت را دنبال
میکننهد و معتقهدنهد کهه انجهام مسهههئولیهتههای اجتمهاعی در
شهرکت موجب افزایش شههرت شهخصهی و حرفهای خواهد شهد.
اگرچه مدیران در مورد چگونگی انجام مسهئولیتهای اجتماعی
بها یکهدیگر اختالفنظر دارنهد ،امها نگر آنهها در مورد اینگونهه
فعالیتها تا حد زیادی به رفتار سهرمایهگذاران شهرکت و سهطم
حاکمیت شرکتی بستگی دارد.
به طور کلی ،شههرکتهایی که به مسههئولیتهای اجتماعی
خود پهایبنهد هسهههتنهد ،تمهایه دارنهد کهه ریسهههک قهابه پهذیر
کمتری نیز داشهته باشند زیرا سرمایه اجتماعی اینگونه شرکت
بالتر اسهت و به حقوق سههامداران ،سهرمایهگذاران و مشهتریان
8
بیشهههتر اهمیهت میدهنهد (چنه  .)2016 ،7کیته و روگی
( ) 2005در پژوهش خود نشهههان داد کهه مهدیریهت ریسهههک

سهازمانی مرتبط با مسهئولیتهای اجتماعی شهرکتها میباشهد.
در مدیریت ریسهههک سهههازمانی ،خطرات موجود شهههناسهههایی
می شهههونهد و نحوه واکنش و برخورد تهههحیم در مورد آنهها
پیشهنهاد میشهود بنابراین با مدیریت تهحیم ریسهک سهازمانی،
افشههای مسههئولیتهای اجتماعی نیز تقویت میشههود .مدیریت
اشربخش مدیریت ریسهک سهازمانی موجب بهبود روابط مدیریت
با سهامداران میشود.
عالوهبراین ،گودفری ( )2005در پژوهش خود اسهههتهدلل
کرد که مسههئولیتهای اجتماعی شههرکتها ،به معنای احتیاط
اخالقی در مقهابه اجبهار اخالقی اسهههت و مهدیریهت ریسهههک
سههههازمههانی میتوانههد انگهیهزه مههدیران را بههه منهظور اجرای
مسهههئولیتهای اجتماعی افزایش دهد .بر طبق گفته گودفری
( )2005نحوه افشای مسئولیتهای اجتماعی در زمان مدیریت
ریسهک در شهرکت متفاوت اسهت .هارجوتو و لکسهمانا)2018( 9
در پژوهش خود دریهافهت کهه مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی بهه
واسههطه اجرای مسههئولیتهای اجتماعی موجب افزایش ارز
شههرکت خواهد شههد .نسههیم 10و همکاران ( )2020در پژوهش
خود نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی تا حدودی میتواند
در رابطهه بین مسهههئولیهتههای اجتمهاعی و عملکرد شهههرکهت
مهداخلهه نمهایهد .بنهابراین ،در این پژوهش انتظهار داریم کهه رابطهه
مثبتی بین مدیریت ریسهک سهازمانی و مسئولیتهای اجتماعی
شهرکتها وجود داشهته باشهد زیرا شهرکتها با مدیریت اشربخش
ریسهک ،توانایی بیشهتری برای سهرمایهگذاری در مسهئولیتهای
اجتماعی خواهند داشت.
بنابراین ،مدیریت ضهعیف ریسهک سهازمانی میتوان موجب
تضهعیف شهدن مکانیزمهای کنترلی شهرکت شهود و در چنین
شهههرایطی ،میزان تعهد شهههرکت به مسهههئولیتهای اجتماعی
کهاهش مییهابهد .همچنین مهدیران بها انجهام دسهههتکهاریههای
فرتهتطلبانه خود (مدیریت سهود واقعی) ،موجب تضهعیف بیش
از پیش مدیریت ریسهک در شهرکت میشهوند .بنابراین مدیریت
سهههود واقعی ،رابطهه بین مهدیریهت ریسههههک سههههازمهانی و
مسهئولیتهای اجتماعی شهرکت را تضهعیف مینماید (وان  11و
همکاران.)2018 ،
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همچنین در شهههرکهتههایی بها مهدیران بیشاطمینهان کهه بهه
دلیه اعتمهاد بهه نفس بیش از حهد مهدیر ،میزان افشههههای
مسههئویتهای اجتماعی زیاد اسههت ،مدیریت با انجام مدیریت
سود واقعی ،به اینکارو خود دامن میزند یعنی در شرکتهایی
که بیش اطمینانی مدیران وجود دارد ،مدیریت سهود واقعی نیز
بیشههتر اسههت ،بنابراین مدیران بیشاطمینان با انجام مدیریت
سهود واقعی ،میزان افشهای مسهئولیتهای اجتماعی در شهرکت
را افزایش میدهند (فن و همکاران.)2020 ،
شرکتهایی با مدیران بیشاطمینان مستعد سرمایهگذاریِ
بیش از حد هستند و به احتمال زیاد و میزان خطر فعالیتهای
سرمایهگذاری را کمتر از واقع ارزیابی میکنند .بنابراین اینگونه
مدیران نمیتوان ریسهکهای موجود در شهرکت را به درسهتی
مدیریت کنند (دیتریچ 1و همکاران 2005 ،کولسههینسههکی و
لی .)2013 ،2مدیران بیشاطمینان تمای دارند که خو بینی
زیادی نسههبت به کلیه فعالیتهای شههرکت داشههته باشههند،
بنابراین آنها مسهههئولیتهای اجتماعی را بیشهههتر از آنچه که
واقعا بدانها پایبند بودهاند ،افشهها میکنند و حتی در بسههیاری
از مواقع با انجام مدیریت سهود واقعی ،به این اقدام خود بیشهتر
دامن میزننهد (گراههام 3و همکهاران .)2013 ،بنهابراین میتوان
گفهت کهه مهدیریهت سهههود واقعی موجهب تقویهت رابطهه بین
بیشاطمینهانی مهدیریهت و افشهههای مسهههئولیهتههای اجتمهاعی
خواهد شد.
ادبیات مالی نشان میدهند که علیرلم وجود پژوهشهایی
در زمینه مدیریت ریسههک سههازمانی ،بیشاطمینانی مدیریت و
مسههئولیتهای اجتماعی ،پژوهشهای اندکی به بررسههی رابطه
بین مدیریت ریسهههک سهههازمانی و بیشاطمینانی مدیریت با
مسئولیتهای اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدی کنندگیِ
مهدیریهت سهههود واقعی پرداختههانهد لهذا در ادامهه بهه مرور
پژوهشهای مرتبط خارجی و داخلی پرداخته شده است.
گودفری ( )2005در پژوهش خود اسهههتهدلل کرد کهه
مسههئولیتهای اجتماعی شههرکتها ،به معنای احتیاط اخالقی
در مقاب اجبار اخالقی اسهههت و مدیریت ریسهههک سهههازمانی
میتوانهد انگیزه مهدیران را بهه منظور اجرای مسهههئولیهتههای
اجتمهاعی افزایش دههد .بر طبق گفتهه گودفری ( )2005نحوه
افشههای مسههئولیتهای اجتماعی در زمان مدیریت ریسههک در
شهرکت متفاوت اسهت .کیت و روگی ( )2005در پژوهش خود

نشهان داد که مدیریت ریسهک سهازمانی مرتبط با مسهئولیتهای
اجتماعی شهرکتها میباشهد زیرا در مدیریت ریسهک سهازمانی،
خطرات موجود شههناسههایی میشههوند و نحوه واکنش و برخورد
تهحیم در مورد آنها پیشهنهاد میشهود .مکویلیامز و همکاران
( )2006معتقدند که انجام مدیریت سهههود واقعی ،اشربخشهههیِ
مدیریت ریسههک سههازمانی کاهش مییابد و در نتیجه افشههای
مسهههئولیهتههای اجتمهاعی شهههرکهت نیز ،تحهت تهاشیر مهدیریهت
ضعیف ریسک سازمانی ،کاهش مییابد.
پتهرنکهو 4و همهکههاران ( )2015بههه بررسهههی رابطههه بیهن
بیشاطمینانی مدیریت و سهطم افشای مسئولیتهای اجتماعی
پرداختنهد .نتهایج حاتههه از پژوهش آنها نشهههان میدهد که
ارتبهاط مثبهتِ معنهاداری بین مهدیران بیشاطمینهان و سهههطم
5
افشهایِ مسهئولیتهای اجتماعی در شهرکتها وجود دارد .کیم
و همکهاران ( )2015در پژوهش خود نشهههان داد کهه پس از
کنترل مهدیریهت سهههود برگرفتهه از مسهههها ه نمهاینهدگی،
بیشاطمینانی مدیریت ،احتمال ریسهک سهقوط قیمت سههام را
افزایش میدههد .مهالمنهدیر و تیهت ( )2005بهه این نتیجهه
رسهههیدند که بیشاطمینانی مدیریت منجر به سهههرمایهگذاری
بیش از اندازه شههده و مدیران بیشاطمینان تمای زیادی برای
تحصهههیه شهههرکتها دارند که این امر منجر به کاهش ارز
شرکت در طول زمان خواهد شد.
وینیفرد 6و همکهاران ( )2016بهه این نتیجهه رسهههیهدنهد کهه
مهدیران خو بین تمهایلی بهه اسهههتفهاده از تهأمین مهالی خهارج از
شهههرکهت نهدارنهد .بهه همین دلیه  ،وجهه نقهد بیشهههتری بههمنظور
اسهتفاده در فرتهتهای سهرمایهگذاری پیشرو کخیره میکنند
و وجه نقد بیشهتری بهعنوان کخیرة احتیاطی بهمنظور اسهتفاده
در شههرایط نامسههاعد نگهداری میکنند .در مجموه نتایج آنها
نشههان داد خو بینی مدیران نقش مهمی در سههیاسههتهای
نقدینگی شهرکتها دارد .لیبی و رنهکامپ )2016( 7به بررسهی
تاشیر بیشاطمینانی مدیرعام بر تصهههمیمات و پیشبینیهای
انجام شهده توسهط آنان پرداختند .نتایج حاته از پژوهش آنها
نشهههان میدههد کهه بیشاطمینهانی مهدیریهت بر تصهههمیم برای
انتشهار پیشبینی سهود موشر اسهت .مدیر بیشاطمینان اعتقاد به
عملکرد مثبت آینده شههرکت دارد که این امر تمای به انتشههار
پیشبینی سود را افزایش میدهد.
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نتهایج حهاتههه از این پژوهش مهککهادری 1و همکهاران
( )2017نشان میدهد که بین مسئولیتهای اجتماعی شرکت
و بیش اطمینهانیِ مهدیرعهامه رابطهه منفیِ معنهاداری وجود دارد.
وان  2و همکاران ( )2018اسههتدلل کردند که بیشاطمینانی
مدیران شهههرکتها ،سهههرمایهگذاری در فعالیتهای پژوهش و
توسهههعه آنها را افزایش میدهد .شهههراند و زچمن)2018( 3
دریهافتنهد کهه بین بیشاطمینهانی مهدیریهت بها احتمهال تقلهب
تهههورتههههای مالی ،ارتباط مثبتی وجود دارد و نظارت بهتر
داخلی و خهارجی از طریق سهههازوکهارههای حهاکمیتی این اشر را
کهاهش نمیدههد .آنهها معتقهدنهد کهه بیشاطمینهانی مهدیران از
عملکرد خود همراه با خو بینی هدفدار است این خو بینی
مدیران به تحریف عامدانه منجر خواههههد شهههد و در نتیجهههه،
موجههب میشود شرکت در سراشیبی مسیر تحریفهای عمده
گام بردارد .گرول 4و همکاران ( )2018در پژوهش خود نشههان
داد کهه مهدیران برای بهبود عملکرد شهههرکهت ،در فعهالیهتههای
اجتماعی و محیطی سهههرمایهگذاری مینمایند و از این طریق،
حاکمیت شهرکت قوی خود را به سههامداران نمایش میدهند و
بهدینترتیهب واکنش مثبهت قیمهت سهههههام بهه اینگونهه فعهالیهتهها
افزیش مییابد .هارجوتو و لکسههمانا ( )2018در پژوهش خود
دریهافهت کهه مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی بهه واسهههطهه اجرای
مسههئولیتهای اجتماعی موجب افزایش ارز شههرکت خواهد
شهد .وان و همکاران ( )2018در پژوهش خود اسهتدلل کرد
که مدیریت ضهعیف ریسهک سهازمانی میتوان موجب تضهعیف
شهدن مکانیزمهای کنترلی شهرکت شهود و در چنین شهرایطی،
میزان تعهد شرکت به مسئولیتهای اجتماعی کاهش مییابد.
آدام 5و همکهاران ( )2019بیهان کردنهد کهه بیشاطمینهانی
مدیریت ،تصهمیمات اتخاک شهده توسهط مدیریت را تحت تاشیر
قرار داده و در نتیجهه و در نتیجهه بر ریسهههک شهههرکهت نیز
تاشیرگذار اسهههت .نسهههیم و همکاران ( )2020در پژوهش خود
نشهان داد که مدیریت ریسهک سهازمانی تا حدودی میتواند در
رابطه بین مسههئولیتهای اجتماعی و عملکرد شههرکت مداخله
نماید.
6
یهانه و همکهاران ( )2020در پژوهش خود نشهههان دادنهد
کهه اول ،بین بیشاطمینهانی مهدیران و دسهههتکهاری وجوه نقهد
عهمهلهیههاتهی رابهطههه مهثهبههت و مهعهنههاداری وجهود دارد شههانهیهها،

بیشاطمینانی مدیران ،دستکاریهای رو به پایین در وجوه نقد
عملیاتی را افزایش میدهد.
شهههیدا و شهههیدا )2020( 7در پژوهش خود دریافتند که
بین بیشاطمینانی مدیرعام و سههرمایهگذاری شههرکت رابطه
معنهاداری وجود دارد .همچنین مولفهههای حاکمیت شهههرکتی،
رابطه بین بیشاطمینانی مدیرعام و عملکرد شرکت را تعدی
مینمهاینهد .عالوهبراین ،در این پژوهش دریهافتنهد کهه بهه طور
بهالقوه بین کیوتوبین و نر بهازده داراییهها بها بیشاطمینهانی
مدیرعام رابطه معناداری وجود دارد.
یهافتههههای پژوهش فِن و همکهاران ( )2020حهاکی از این
اسههت که بین مدیریت ریسههک سههازمانی و مسههئولیتهای
اجتماعی شهرکت رابطه مسهتقیمی وجود دارد .در این پژوهش
نیز شواهدی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین بیشاطمینانی
مدیریت و مسههئولیتهای اجتماعی ارا ه شههد .از سههوی دیگر،
مدیریت سههود واقعی رابطه بین مدیریت ریسههک سههازمانی و
مسهههئولیتهای اجتماعی را تضهههعیف میکند .همچنین نتایج
حهاکی از این اسهههت کهه در شهههرکهتههایی بها بیشاطمینهانی
مدیریت ،مدیریت سههود واقعی بیشههتر اسههت مسههئولیتهای
اجتماعی شههرکت تقویت میشههود .همچنین ،مدیریت سههود
واقعی رابطهه بین بیشاطمینهانی مهدیریهت و مسهههئولیهتههای
اجتماعی را تضعیف میکند.
بولو و القهار ( )1394در پژوهش خود نشهههان دادنهد کهه
بیشاطمینهانی مهدیریهت بههطور معنهاداری منجر بهه افزایش
هموارسهههازی سهههود میشهههود .مرادی و جعفرنژاد ( )1395به
بررسی رابطه بین بیشاطمینانی مدیرعام و عملکرد شرکتها
پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از این اسهت که بین رابطه بین
بیشاطمینهانی مهدیرعهامه و عملکرد مهالی و اقتصهههادی رابطهه
معناداری وجود دارد .زارعی و دارابی ( )1396نشههان دادند که
بیش اطمینهانی مهدیریهت و محهافظههکهاری بر ریسهههک سهههقوط
قیمت سههام تاشیر دارد .از سهوی دیگر ،نتایج پژوهش نشهان داد
کهه محهافظههکهاری بهه عنوان متییر تعهدیه کننهده ،اشرمنفی،
برتاشیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسهک سهقوط قیمت سههام
دارد.
سهههالمی و همکهاران ( )1396بهه انجهام مطهالعههای بها عنوان
"اطمینهان بیش از حهد مهدیریتی ،دخهالهت دولهت و تصهههمیمهات
تامین مالی شههرکتها در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند.
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نتایج نشان میدهند که اطمینان بیش از حد مدیریتی بر
تصمیم تامین مالی شرکت تاشیر دارد .قادری و قادری ()1396
در پژوهش خود بهه بررسهههی تحلیه بیشاطمینهانی مهدیران از
عملکرد خود در شهرکتهای متقلب پرداختند .بر اسهاس نتایج
پهژوههش ،مهیهزان بهیهشاطهمهیهنههانهی مههدیهران از عهمهلهکهرد خهود بهر
اسههاس معیار مخارج سههرمایهگذاری در شههرکتهای متقلب
بیشههتر اسههت .عبدلی و خالقی ( )1396به بررسههی تاشیر بیش
اطمینانی مدیریت بر کیفیت گزارشهگری مالی پرداختند .نتایج
پژوهش نشهههان داد کهه بیشاطمینهانی مهدیریهت تهاشیر منفی در
کیفیت گزارشگری مالی خواهد داشت.
نتهایج پژوهش کهاسپور و همکهاران ( )1397حهاکی از آن
است که مدیران بیشاطمینان نسبت به مدیران منطقی ،منابع
مالی بیشههتری را تههرف تحقیق و توسههعه شههرکت میکنند و
ارتبهاط بین آن دو مثبهت اسهههت .همچنین اهرم مهالی و بهازده
داراییهای شههرکت تاشیر معنادار و مثبتی بر میزان این مخارج
دارنهد .از طرفی انهدازه شهههرکهت رابطهه معنهادار و منفی بها میزان
مخارج تحقیق و توسههعه شههرکت دارد و بین تمرکز مالکیت و
دوگانگی مدیرعام با مخارج تحقیق و توسهعه نیز هیچ ارتباط
معناداری شهههناسهههایی نشهههد .قادری و همکاران ( )1397در
پژوهش خود دریافتند که شهیوههای مدیریت ریسهک سهازمانی
متأشر از سههوگیریهای رفتاری و بیشاطمینانی مدیران بوده و
اشربخشهی خود را از دسهت خواهد داد لذا اشر اطمینان بیش از
حد مدیران بر مدیریت ریسک پذیرفته میشود.
بشهکوه و کشهاورز ( )1397به این نتیجه رسهیدند که بیش
اعتمهادی مهدیران بها معیهار پیشبینی سهههود و رشهههد لیرعادی
داراییها بر ریسهک سهقوط قیمت سههام بر اسهاس نوسهان بال به
پایین و سههیگمای حداکثری تأشیر مسههتقیم و معناداری دارد.
یهافتههههای پژوهش رضهههایی و همکهاران ( )1398حهاکی از آن
اسهههت که بیشاطمینهانی مدیریت ،میزان هزینهههای تحقیق و
توسعه شرکت را افزایش میدهد.
فرضیههاي پژوهش
با توجه به مبانی نظری ککرشههده ،فرضههیه زیر تدوین و آزمون
گردیده است:
فرضییه او ::بین مدیریت ریسهک سهازمانی و مسهئولیتهای
اجتماعیِ شرکت رابطه معناداری دارد.

Www.codal.ir

فرضیییه مو  :بین بیشاطمینانی مدیریتی و مسههئولیتهای
اجتماعی شرکت رابطه معناداری دارد.
فرضییه سی : :مدیریت سهود واقعی ،رابطه بین مدیریت ریسهک
سازمانی و مسئولیتهای اجتماعیِ شرکت را تعدی میکند.
فرضیه چهار  :مدیریت سود واقعی ،رابطه بین بیشاطمینانی
مدیریتی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت را تعدی میکند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوه شبهتجربی و در حوزه پژوهشهای
اشباتیِ حسابداری میباشد .همچنین رو پژوهش از نوه
استقرایی و پسرویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) و رو
آماری آن رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از دادههای
ترکیبی (رو پان ) میباشد .اطالعات واقعی و حسابرسی شده
شرکتها از نرمافزار رهآورد نوین و سایت کدال 1استخراج و با
اطالعات تورتهای مالی شرکتها تطبیق یافته است و برای
آمادهسازی اطالعات ،از تفحه گسترده اکس و جهت تجزیه و
تحلی اطالعات از نسخه نرم افزار  Eviews 10استفاده شده
است.
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش ،شام کلیه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی  1392تا  ،1398میباشند .شرایط زیر برای انتخاب
جامعه آماری لحام گردیده است:
 )1تاریخ پذیر آنها در بورس قب از سال  1392و تا
پایان سال  1398نیز در فهرست شرکتهای بورسی
باشند.
 )2اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد و سهام آنها
مورد معامله مستمر قرار گرفته و توقف نماد نداشته
باشند.
 )3به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،پایان سال مالی آنها
منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در طی دوره مورد
بررسی تیییر سال مالی نداده باشند.
 )4به دلی ساختار مالی متفاوت برخی مؤسسات بورسی،
شرکت انتخابی جزء بانکها ،شرکتهای
سرمایهگذاری ،تندوقهای سرمایهگذاری ،لیزین ها
و  ...نباشد.
با توجه به شههرایط ککر شههده 101 ،شههرکت در دوره زمانی
 1392تا  1398به عنوان جامعه آماری انتخاب شهد .در مجموه

1

نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم

145

مسئولیتهای اجتماعی شرکت ،مدیریت ریسک سازمانی و بیشاطمینانی مدیریتی :شواهدی از مدیریت سود واقعی  /محمد امین رستگار

تعداد  707مشههاهده (سههال -شههرکت) مورد آزمون قرار گرفته
شده است.

که در این مدلها تعریف عملیاتی متییرها به تورت زیر است:
متغیر وابسته و نح:ه محاسبه آن

الگ :و متغیرهاي پژوهش
به منظور آزمون فرضیههای پژوهش پیرو تحقیق لو و همکاران
( ) 2020از مدل رگرسیونی زیر برای آزمون فرضیه پژوهش
استفاده شده است:
مدل ( :)1آزمون فرضیههای پژوهش
CSR it = β0 + β1 ERMit + β2 Confidenceit + β3 REMit
) + β4 (ERMit × REMit
) + β5 (Confidenceit × REMit
+ β6 SIZEit + β7 LEVit + β8 ROAit
+ β9 CeoOwnershipit + β10 LOSSit
+ β11 CFOit + β12 AGEit + εit

در این پژوهش مسهههئولیت اجتماعی شهههرکت (  )CSR itمتییر
وابسهته پژوهش اسهت .مسهئولیت اجتماعی شهرکت که از طریق
چک لیست مسئولیت اجتماعی ،پیوست ها و گزار های مالی
و حسهابرسهی بدسهت میآید .پس از مرور ادبیات موجود ،چک
لیسهههت اولیههی  43نوه اطالعات تدوین شهههد که اطالعات از
پژوهش کردی تمندانی ( )1399اقتباس شههدند .پس از حذف
برخی موارد به دلی عدم افشها ،چک لیسهت نهایی شهام 39
مورد اطالعات زیسهت محیطی و اجتماعی تهیه شهد که انتظار
میرود بهه تهههورت داوطلبهانهه یها اجبهاری در گزار سهههالنهه
شهرکتها افشها شهود .عدد بدسهت آمده بین  0تا  39در تیییر
خواهد بود .چک لیست نهایی به تورت جدول زیر است:

جدو :1 :چک لیست افشاي اطالعات مسئ:لیت اجتماعی شركت
اقال مستلز افشا

مسا

محیطی

محصولت و خدمات

منابع انسانی

مشتریان
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زیر مجم:عه

کنترل آلودگی
جلوگیری از خسارت زیست محیطی
بازیافت یا جلوگیری از ضایعات
حفظ منابع طبیعی
تحقیق و توسعه
سیاست زیست محیطی
سرمایهگذاری در پروهههای زیست محیطی
سایر مسا محیطی
ایمنی و سالمت
توقف تولید
 /ISOتوسعه محصول/سهم بازار
کیفیت محصولت و خدمات
سایر
تعداد کارکنان
حقوق ماهانه/پادا نقدی و مزایا
سهام تحت تملک کارکنان
بازنشستگی
مزایای پایان خدمت
سالمتی و ایمنی محیط کار
برنامههای آموزشی/ورزشی/رفاهی و توسعه کارکنان
وام یا بیمه کارکنان
روحیه و ارتباط کارمندان
سایر منابع انسانی
سالمتی مشتریان
شکایت/رضایتمندی مشتریان
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اقال مستلز افشا

سا 1392 :الی 1398
عد افشا
افشا

زیر مجم:عه

سیاست پرداخت دیرتر برای مشتریان خاص
تدار تسهیالت و خدمات پس از فرو
پاسخگویی به نیاز مشتریان
سایر
سرمایهگذاری اجتماعی
حمایت از فعالیت های جامعه
هدایا و خدمات خیره
اقدامات قانونی/دعاوی حقوقی
فعالیتهای مذهبی/فرهنگی
سایر مسئولیتهای اجتماعی
حفظ و ترفهجویی در انرهی
توسعه و اکتشافات منابع جدید
استفاده از منابع جدید
سایر
منبع :کردی تمندانی ()1399

مسئولیتهای اجتماعی

انرهی

متغیر مستقل و نح:ه محاسبه آن
 -1مهدیریهت ریسهههک سهههازمهانی (  :)ERMitبرای انهدازهگیری
مدیریت ریسک سازمانی ،از ترکیب  4ریسک زیر استفاده شده
است (جعفرنژاد و همکاران:)1397 ،
رابطه () 1
ERMit = RR it + SR it + OR it + CR it

که در آن:
 :RR itراهبرد ریسهک گزارشهگری اسهت که برای اندازهگیری آن
از یک متییر مجازی اسهتفاده شهده اسهت .اگر گزار حسهابرس
تعدی شهده باشهد (مردود ،مشهروط و عدم اتهار نظر) عدد یک
و در لیر این تورت تفر است.
 :SR itریسهک راهبردها اسهت که برای اندازهگیری آن از رابطه
زیر استفاده شده است:
رابطه ()2
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠it − μSalesINDit
σSalesit

= 𝑆𝑅it

که در آن:
 :𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠itفرو

خالا شرکت  iدر سال .t
 :μSalesINDitمیانگین فرو  3سال قب  iدر سال .t
 :σSalesitانحراف معیار فرو  3سال قب شرکت  iدر سال .t
 :OR itریسهک عملیاتی شهرکت اسهت که برای اندازهگیری آن از
رابطه زیر (نسبت گرد داراییها) استفاده شده است:
رابطه ()3
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠it
Assetsit

که در آن:
 :𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠itفرو خالا شرکت  iدر سال .t
 :Assetsitارز دفتری داراییهای شرکت  iدر سال .t
 :CR itریسهک رعایت قوانین و مقررات مالیاتی شهرکت اسهت که
برای اندازهگیری آن از نر مؤشر مالیاتی اسهتفاده شهده اسهت.
نر مؤشر مالیاتی برابر اسههت با نسههبت هزینه مالیات ابرازی به
سود خالا پس از کسر مالیات شرکت  iدر سال .t
 -2بهیهش اطهمهیهنههانهی مههدیهریهتهی (  :)𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒itدر ایهن
پژوهش از یک متییر مجازی اسهتفاده شهده اسهت .اگر مدیر در
پیشبینی سهود هر سههم خو بینانه عم کند عدد یک و در
لیر این تههورت (بدبینانه عم کند) عدد تههفر میگیرد .اگر
سهود هر سههم پیشبینی شهده از سهود هر سههم واقعی بالتر
بهاشهههد ،در این تهههورت مهدیران جهانهب داری خو بینهانیهه
داشهتهاند .اگر سهود هر سههم پیشبینی شهده از سهود هر سههم
واقعی کمتر باشد ،در این تورت مدیران بدبینانه عم کردهاند
(چاووشی و همکاران.)1394 ،

= OR it
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متغیر تعدیلگر و نح:ه محاسبه آن
در این پژوهش متییر مهدیریهت سهههود واقعی (  )REMitمتییر
تعدی گر اسهههت که برای اندازهگیری آن از مدل پیشهههنهادی
رویچوری ( )2006استفاده شده است:
رابطه () 4
𝑡𝑖𝜀 +

𝑡𝑖𝑆𝐸𝐿𝐴𝑆𝛥
𝐴𝑖𝑡−1

+ 𝛽3

𝑡𝑖𝑆𝐸𝐿𝐴𝑆
𝐴𝑖𝑡−1

+ 𝛽2

1
𝐴𝑖𝑡−1

= 𝛽0 + 𝛽1

𝑡𝑖𝑂𝐹𝐶
𝐴𝑖𝑡−1

در این رابطهه  CFOitمعرف خهالا جریهان وجوه نقهد عملیهاتی
شههرکت در سههال  tاسههت .همچنین 𝐴𝑖𝑡 ،مجموه داراییهای
شهرکت در سهال قب  𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖𝑡 ،معرف فرو خالا شهرکت و
𝑡𝑖𝑆𝐸𝐿𝐴𝑆𝛥 تفاوت ک فرو خالا سهههال جاری نسهههبت به
سهههال قب و  εitخطای برآورد و  𝛽2 ، 𝛽1 ،𝛽0و  𝛽3پارامترهای
خاص شههرکت اسههت .پس از تخمین پارامترهای الگوی بالی،
میزان قهدر مطلق جزء خطها نمهایهانگر مهدیریهت سهههود از طریق
اقالم واقعی بوده است .از آنجا که اقالم پایینتر از تفر یا بالتر
از تهفر مبین مدیریت سهود هسهتند ،لذا باید از جزء خطا قدر
مطلق گرفته شود.
متغیرهاي كنترلی و نح:ه محاسبه آن
)1

)2
)3

)4

)5

)6

اندازه شرکت (  :)SIZEitمتییر اندازه شرکت ،که برابر
است با لگاریتم طبیعی فرو خالا شرکت  iدر سال
.t
اهرم مالی (  :)LEVitشاخا اهرم مالی شرکت  iدر
سال  tکه برابر است با نسبت بدهیها به داراییها.
نر بازده دارایی ( 𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅) :شاخا نر بازده
داراییهای شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت
سود خالا پس از کسر مالیات به ارز دفتری
داراییها.
مالکیت مدیر عام ( 𝑡𝑖𝑝𝑖 :)𝐶𝑒𝑜𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎبرابر است
با درتد مالکیت سهام در اختیار مدیرعام شرکت i
در سال .t
متییر مجازی زیان (  :)LOSSitاگر شرکت مورد بررسی
زیان ده باشد این متییر برابر یک است و در لیر این
تورت تفر است.
جریان خالا وجوه نقد عملیاتی (  :)CFOitبرابر است
با نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت  iدر سال t
به دارایی.
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 )7عمر شرکت ( :)AGEitبرابر است با لگاریتم طبیعی عمر
شرکت از زمان تأسیس تا پایان سال مورد بررسی
تحقیق.
یافتههاي پژوهش
آمار ت:صیفی
نتایج آمار توتیفی متییرهای پژوهش در نگاره ( )2و ( )3آورده
شده است که بیانگر پارامترهای توتیفی برای هر متییر به
تورت مجزاست .این پارامترها عمدتاً شام اطالعات مربوط به
شاخاهای مرکزی ،نظیر مقدار حداق  ،حداکثر ،میانگین،
میانه و همچنین ،اطالعات مربوط به شاخاهای پراکندگی،
نظیر انحراف معیار است .مهمترین شاخا مرکزی میانگین
است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز شق توزیع است و
شاخا مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .در نگاره
 ،2میانگین متییر مسئولیت اجتماعی شرکت تقریباً ،15/087
میانه  ،15دارای حداق مقدار  7و حداکثر مقدار  29که انحراف
معیاری در حدود  5/203دارد .این نشان میدهد که متوسط
نمره مسئولیت اجتماعی (با توجه به  39مورد قلم افشاء ،عددی
ما بین  1تا  39باید باشد) در شرکتهای مورد بررسی حدود
 15بوده است .همچنین ،تفاوت بالی انحراف معیار از میانگین
مبین امتیازهای متفاوت مسئولیت اجتماعی در شرکتهای
مورد بررسی بوده است (سطم افشای مسئولیت اجتماعی
متفاوت بوده است) .در نگاره  ،2میانگین متییر ریسک سازمانی
تقریباً  3/951و میانهی آن معادل  3/381میباشد که دارای
حداق مقدار  ،3/429حداکثر مقدار  28/740و انحراف معیاری
در حدود  4/123دارد .نزدیکی میانگین به انحراف معیار مبین
نرمال بودن متییر مدیریت ریسک سازمانی است .میانگین
متییر مدیریت سود واقعی تقریباً  ،0/120میانه آن  0/077و
دارای حداق مقدار  0/0008و حداکثر مقدار  0/759که
انحراف معیاری در حدود  0/129دارد .نزدیکی میانگین به
انحراف معیار مبین نرمال بودن متییر مدیریت سود واقعی بوده
است.
در نگاره  ،2میانگین متییر اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی
فرو خالا) تقریباً  ،13/981میانه  ،0/653دارای حداق
مقدار  2/564و حداکثر مقدار  19/566که انحراف معیاری در
حدود  1/607دارد .فاتله میانگین از انحراف معیار مبین میزان
متفاوت فرو خالا در شرکتهای بورسی بوده است.
میانگین متییر اهرم مالی تقریباً  ،0/647میانه  ،0/651دارای
حداق مقدار  0/206و حداکثر مقدار  0/915که انحراف
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معیاری در حدود  0/187دارد .این نشان میدهد که میزان
بدهیها در شرکتهای مورد بررسی به طور متوسط حدود
 64.7درتد ارز دفتری داراییها بوده است .میانگین متییر
نر بازده داراییهای سال جاری تقریباً  ،0/068میانه ،0/074
دارای حداق مقدار  -0/619و حداکثر مقدار  0/456که انحراف
معیاری در حدود  0/175دارد .این نشان میدهد که میزان سود
خالا در شرکتهای مورد بررسی حدود  6.8درتد ارز
دفتری داراییها بوده است.
نتایج آماری توتیفی نشان داد که میانگین متییر درتد
مالکیت مدیرعام تقریباً  ،0/510میانه  ،0/610دارای حداق
مقدار  0و حداکثر مقدار  0/997که انحراف معیاری در حدود
 0/342دارد .این نشان میدهد که میزان مالکیت مدیرعام
حدود  51درتد بوده است .نتایج پژوهش نشان داد میانگین
متییر جریان وجوه نقد عملیاتی به دارایی تقریباً  ،0/104میانه
 ،0/094دارای حداق مقدار  -0/210و حداکثر مقدار 0/428

که انحراف معیاری در حدود  0/118دارد .این نشان میدهد
که وجوه نقد عملیاتی حدود  10.4درتد ارز دفتری داراییها
بوده است .میانگین متییر اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی عمر
شرکت) تقریباً  ،3/681میانه  ،3/784دارای حداق مقدار
 2/708و حداکثر مقدار  4/189که انحراف معیاری در حدود
 0/337دارد .فاتله میانگین از انحراف معیار مبین متفاوت
بودن عمر شرکتهای بورسی بوده است.
در نگاره  ،3درتد فروانی نسبی متییر بیش اطمینانی مدیریت
 54%بوده است .این نشان میدهد که به طور متوسط در حدود
 54درتد از مشاهدات مورد بررسی (حدود  533مشاهده سال-
شرکت) ،مدیران بیشاطمینان هستند .درتد فراوانی نسبی
متییر مجازی زیان خالا  22درتد بوده است .این نشان
میدهد که از  707مشاهده سال-شرکت ،تعداد  149مشاهده
زیان خالا گزار نمودهاند.

نگاره  -2آمار ت:صیفی متغیرهاي كمی پژوهش
متغیر

نمام

میانگین

میانه

انحراف معیار

كمینه

بیشینه

مسئولیت اجتماعی شرکت

CSRit

15/087

15

5/203

7

29

مدیریت ریسک سازمانی

ERMit

3/951

3/381

4/123

-3/429

28/740

مدیریت سود واقعی

REMit

0/120

0/077

0/129

0/0008

0/759

اندازه شرکت

SIZEit

13/981

13/915

1/607

2/564

19/566

اهرم مالی

LEVit

0/647

0/651

0/187

0/206

0/915

ROAit

0/068

0/074

0/175

-0/619

0/465

CeoOwnershipit

0/510

0/610

0/342

0

0/997

نر بازده داراییها
جریان وجوه نقد عملیاتی

CFOit

0/104

0/094

0/118

-0/210

0/428

لگاریتم طبیعی عمر شرکت

AGEit

3/681

3/784

0/334

2/708

4/189

درتد مالکیت مدیرعام

منبع :یافتههای پژوهش
نگاره  -3آمار ت:صیفی متغیرهاي مجازي (صفر و یكی) تحقیق
متغیر

بیش اطمینانی مدیریتی ()Confidenceit

متییر مجازی زیان عملیاتی ()Dummy_NOLit

شرط

فروانی مطلق

مرصد فراوانی

دارد= 1

382

54%

ندارد= 0

325

46%

ک

707

100%

دارد= 1

149

22%

ندارد= 0

558

78%

ک

707

100%

منبع :یافتههای پژوهش
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آمار استنباطی
برای آزمون فرضیه فرضیههای پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه
با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است .در ابتدا قب از
براز الگو ،میزان همخطی بین متییرهای مستق پژوهش از طریق
آزمون تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفت .تجربیات عملی حاکی
از این است که اگر عام تورم واریانس بزرگتر از عدد  5باشد ،مبین
وجود یک اخطار احتمالی است و درتورتی که بزرگتر از  10باشد،
یک اخطار جدی را یادآور میشود و حکایت از آن دارد که ضرایب
رگرسیونی مربوطه به علت همخطی چندگانه به تورت ضعیفی
برآورد شدهاند .نتایج این آزمون حاکی از عدم وجود همخطی شدید
بین متییرهای مستق است .برای بررسی عدم وجود خود همبستگی
متییرهای مستق از آماره دوربین – واتسون استفاده شده است.
مقدار این آماره بین  0تا  4تیییر میکند .اگر همبستگی بین مانده-
های متوالی وجود نداشته باشد ،مقدار آماره باید نزدیک  2شود .اگر
مقدار آماره نزدیک به تفر شود ،نشاندهنده همبستگی مثبت بین
باقیماندهها و اگر نزدیک به  4شود ،نشاندهنده همبستگی منفی
بین باقیماندههای متوالی است .به طورکلی اگر آماره دوربین-واتسون
بین  1/5و  2/5قرار گیرد ،میتوان فرض عدم وجود همبستگی بین
خطاهای مدل را پذیرفت .نتایج این آزمون نیز بیانگر عدم وجود
مشک خودهمبستگی است.
برای انتخهاب مهدل تحلیه داده ،دادههها میتواننهد بهه تهههورت
سهری زمانی ،مقطعی یا ترکیبی باشهند .با توجه به اینکه دادههای این
تحقیق از نوه ترکیبی میباشهند ،باید مشهخا شهود که از نوه تلفیقی
( )Pooledیا تابلویی ( )Panelمیباشهند بدین منظور از آزمون چاو و
آزمون هاسهمن اسهتفاده میشهود .در آزمون چاو ( Fلیمر) ،برای آن
دسهته از مشهاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشهتر از  5%باشهد یا به
عبارتی دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشههد ،از رو
تلفیقی اسهتفاده میشهود که معمول نتایج حاته از این دو آزمون با
یکدیگر سازگار میباشند .از سوی دیگر ،برای مشاهداتی که احتمال
آزمون آنها کمتر از  5%اسههت ،برای تخمین مدل از رو تابلویی
اسهتفاده خواهد شهد .رو تابلویی خود با اسهتفاده از دو مدل" اشرات
تصهادفی" و" اشرات شابت "میتواند انجام گیرد .مشهاهداتی که احتمال
آزمون آنها کمتر از  5%اسهت از مدل اشرات شابت و مشهاهداتی که
احتمال آزمون آنها بیشهتر از  5%اسهت از مدل اشرات تصهادفی برای
تخمین مدل اسهتفاده میشهود .نتایج این آزمونها در نگاره ( )4ارا ه
شهده اسهت .همانطور که مشهاهده می شهود ،با توجه سهطم معناداری
بدسهت آمده ،نتایج حاکی از آن است که برای مدل پژوهش از رو
تابلویی اشرات شابت استفاده گردیده است.
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فرضیه اول پژوهش به این تورت مطرا شد که " بین مدیریت
ی شرکت رابطه معناداری
ریسک سازمانی و مسئولیتهای اجتماع ِ
دارد " .در نگاره ( )5ضریب متییر مدیریت ریسک سازمانی ()ERMit
معادل  0/096و آماره  tمعادل  6/037میباشد که در سطم ()0/007
معنادار میباشد و از آنجا که کمتر از خطای پیشبینی ( )%5است،
معناداری متییر مستق در سطم اطمینان بیش از  %95تأیید
میشود .لذا ،فرضیه اول پژوهش در جهت مستقیم تأیید میشود
یعنی بین مدیریت ریسک سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در حقیقت ،در شرکتهایی که
کیفیت مدیریت ریسک مطلوبتر بوده است ،سطم افشای اطالعات
مسئولیت اجتماعی بیشتر است.
فرضیه دوم پژوهش به این تورت مطرا شد که " بین
بیشاطمینانی مدیریتی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت رابطه
معناداری دارد" .در نگاره ( )5ضریب متییر بیشاطمینانی مدیریتی
( )Confidenceitمعادل  0/071و آماره  tمعادل  6/706میباشد که
در سطم ( )0/000معنادار میباشد و از آنجا که کمتر از خطای
پیشبینی ( )%5است ،معناداری متییر مستق در سطم اطمینان
بیش از  %95تأیید میشود .لذا ،فرضیه دوم پژوهش نیز در جهت
مستقیم تأیید میشود یعنی بین بیش اطمینانی مدیریتی و
مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در
واقع ،در شرکتهایی که مدیران بیشتر به للو فعالیتها میپردازند
(بیش اطمینانتر هستند) ،افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی
شرکت بیشتر است.
فرضیه سوم پژوهش به این تورت مطرا شد که " مدیریت
سود واقعی ،رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و مسئولیتهای
ی شرکت را تعدی میکند" .در نگاره ( )5ضریب متییر
اجتماع ِ
تعدی گر مدیریت سود واقعی در مدیریت ریسک سامانی ( ×ERMit
 )REMitمعادل  -0/388و آماره  tمعادل  -7/278میباشد که در
سطم ( )0/000معنادار میباشد و از آنجا که کمتر از خطای
پیشبینی ( )%5است ،معناداری متییر مستق در سطم اطمینان
بیش از  %95تأیید میشود .لذا ،فرضیه سوم پژوهش در جهت
معکوس تأیید میشود یعنی مدیریت سود واقعی اشر منفی بر رابطه
مدیریت ریسک سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت دارد .در
حقیقت ،در شرکتهایی که دستکاری اقالم واقعی بیشتر است
(مدیریت سود واقعی بالتر است) ،مدیریت ریسک سازمانی اشر
پذیری پایینتری بر مسئولیت اجتماعی شرکت دارد.
فرضیه چهارم پژوهش به این تورت مطرا شد که " مدیریت
سود واقعی ،رابطه بین بیشاطمینانی مدیریتی و مسئولیتهای
اجتماعی شرکت را تعدی میکند " .در نگاره ( )5ضریب متییر
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تعدی گر مدیریت سود واقعی در بیش اطمینانی مدیریتی
( )Confidenceit × REMitمعادل  -0/473و آماره  tمعادل -9/422
میباشد که در سطم ( )0/000معنادار میباشد و از آنجا که کمتر از
خطای پیشبینی ( )%5است ،معناداری متییر مستق در سطم
اطمینان بیش از  %95تأیید میشود .لذا ،فرضیه چهارم پژوهش در
جهت معکوس تأیید میشود یعنی مدیریت سود واقعی اشر منفی بر
رابطه بیشاطمینانی مدیریتی و مسئولیت اجتماعی شرکت دارد .در
حقیقت ،در شرکتهایی که مدیریت سود واقعی بالتر است،
بیشاطمینانی مدیریتی اشر پذیری پایینتری بر مسئولیت اجتماعی
شرکت دارد.
همچنین با توجه به نتایج به دست آمده برای متییرهای کنترلی
میتوان گفت که متییرهای نتایج متییرهای کنترلی نشان میدهد

که متییرهای اندازه شرکت ( ،)SIZEitنر بازده داراییها (،)ROAit
مالکیت مدیرعام ( )CeoOwnershipitو جریان وجوه نقد عملیاتی
( )CFOitبا مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط مثبت و معناداری
دارند .همچنین ،بین متییرهای اهرم مالی ( ،)LEVitزیان خالا
شرکت ( )CFOitو عمر شرکت ( )AGEitبا مسئولیت اجتماعی
شرکت ارتباط منفی و معناداری دارند .همچنین میزان آماره  Fو
سطم معناداری در مدل مبین روایی و درست بودن مدل پژوهش
است .همچنین ،با توجه به اینکه میزان دوربین واتسون در مدل
پژوهش عددی ما بین  1.5تا  2.5است ،لذا خودهمبستگی در مدل
پژوهش وجود ندارد .همچنین ،میزان ضریب تعیین تعدی شده در
مدل پژوهش  0/301است که این نمایانگر میزان تیییرات متییر
وابسته توسط متییرهای مستق  ،تعدی گر و کنترلی است.

نگاره  -4نتایج آزم:ن چاو و هاسمن
مد:

مدل پژوهش

آزم:ن چاو
سطح معناماري
آماره

39/829

0/000

آزم:ن هاسمن
سطح معناماري
آماره

0/046
18/537
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نتیجه آزم:ن

رو

تابلویی ( -)Panelاشرات شابت ()Fixed Effect

نگاره  -5نتایج آزم:ن آماري فرضیهي پژوهش
𝐭𝐢𝐩𝐢𝐡𝐬𝐫𝐞𝐧𝐰𝐎𝐨𝐞𝐂 𝟗𝛃 𝐂𝐒𝐑 𝐢𝐭 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏 𝐄𝐑𝐌𝐢𝐭 + 𝛃𝟐 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞𝐢𝐭 + 𝛃𝟑 𝐑𝐄𝐌𝐢𝐭 + 𝛃𝟒 (𝐄𝐑𝐌𝐢𝐭 × 𝐑𝐄𝐌𝐢𝐭 ) + 𝛃𝟓 (𝐂𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞𝐢𝐭 × 𝐑𝐄𝐌𝐢𝐭 ) + 𝛃𝟔 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 + 𝛃𝟕 𝐋𝐄𝐕𝐢𝐭 + 𝛃𝟖 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 +
𝐭𝐢𝛆 + 𝛃𝟏𝟎 𝐋𝐎𝐒𝐒𝐢𝐭 + 𝛃𝟏𝟏 𝐂𝐅𝐎𝐢𝐭 + 𝛃𝟏𝟐 𝐀𝐆𝐄𝐢𝐭 +

متغیر وابسته :مسئ:لیت اجتماعی شركت ( 𝐭𝐢𝐑𝐒𝐂)
متغیر مستقل :مدیریت ریسک سازمانی (𝐭𝐢𝐌𝐑𝐄) و بیش اطمینانی مدیریتی ( 𝐭𝐢𝐞𝐜𝐧𝐞𝐝𝐢𝐟𝐧𝐨𝐂)
متغیر تعدیلگر :مدیریت س:م واقعی (𝐭𝐢𝐌𝐄𝐑)

تعریف متغیر

نمام

ضریب

آماره t

سطح معناماري

VIF

C

مقدار شابت

مدیریت ریسک سازمانی
بیش اطمینانی مدیریتی
مدیریت سود واقعی
مدیریت ریسک سازمانی×مدیریت سود واقعی
بیش اطمینانی مدیریتی× مدیریت سود واقعی
اندازه شرکت
اهرم مالی
نر بازده داراییها
درتد مالکیت مدیرعام
زیان خالا شرکت
جریان وجوه نقد عملیاتی
لگاریتم طبیعی عمر شرکت
ضریب تعیین تعدی شده
آماره دوربین واتسون

ERMit

0/127
0/096
0/071
0/117-0/388
0/4730/654
3/3982/674
0/035
0/5321/199
2/831-

3/032
6/037
6/706
4/778-7/278
9/42211/193
5/3588/300
2/309
2/4864/224
11/043آماره F
سطع معناداری

0/002
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/021
0/013
0/000
0/000

2/248
2/661
3/272
2/326
2/513
1/181
1/843
3/174
1/028
2/385
1/401
1/039

Confidenceit
REMit
ERMit× REMit
Confidenceit × REMit
SIZEit
LEVit
ROAit
CeoOwnershipit
LOSSit
CFOit
AGEit

0/301
1/901
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بحث و نتیجهگیري
مسئولیتهای اجتماعی شرکت ،ابزاری برای کاهش اشرات
منفی فعالیتهای مدیران بر ارز شرکت میباشد .مدیران
برای بهبود عملکرد شرکت ،در فعالیتهای اجتماعی و محیطی
سرمایهگذاری مینمایند و از این طریق ،حاکمیت شرکت قوی
خود را به سهامداران نمایش میدهند و بدینترتیب واکنش
مثبت قیمت سهام به اینگونه فعالیتها افزیش مییابد (گرول
و همکاران .)2018 ،از سویی ،مدیریت ضعیف ریسک سازمانی
میتوان موجب تضعیف شدن مکانیزمهای کنترلی شرکت شود
و در چنین شرایطی ،میزان تعهد شرکت به مسئولیتهای
اجتماعی کاهش مییابد .همچنین مدیران با انجام
دستکاریهای فرتتطلبانه خود (مدیریت سود واقعی) ،موجب
تضعیف بیش از پیش مدیریت ریسک در شرکت میشوند
(وان و همکاران.)2018 ،
نتایج حاته شهده در این پژوهش حاکی از این اسهت که
سههازمانها به واسههطه مدیریت ریسههک ،عملکرد خود را بهبود
میبخشهند از اینرو مدیریت ریسهک سهازمانی موجب افزایش
کیفیت حاکمیت شههرکتی میشههود و در نتیجه سهههامداران
شرکت نیز قادر هستند تا ریسک شرکت را مدیریت کنند و در
نههایهت کهارایی عملکرد شهههرکهت افزایش یهابهد .بنهابراین میتوان
گفت که مدیریت ریسههک سههازمانی موجب افزایش انگیزههای
اقتصهههادی مدیر در راسهههتای انجام مسهههئولیتهای اجتماعی
خواهد شهد .همچنین شهواهد نشهان میدهد که شهرکتهایی با
مهدیران بیشاطمینهان ،مسهههتعهد سهههرمهایههگهذاریِ بیش از حهد
هسههتند و میزان خطر فعالیتهای سههرمایهگذاری را کمتر از
واقع ارزیهابی میکننهد .بنهابراین اینگونهه مهدیران نمیتواننهد
ریسهکهای موجود در شهرکت را به درسهتی مدیریت کنند و از
سهوی دیگر اینگونه مدیران سهطم ریسهکپذیری بالیی دارند،
بنهابراین انتظهار میرود کهه در شهههرکهتههایی بها مهدیران
بیشاطمینان ،میزان افشههای مسههئولیتهای اجتماعی بیشههتر
است.
از سهوی دیگر ،در این پژوهش نشهان داده شهد که مدیران
از طریق مدیریت سهود واقعی میتوان عملکرد شهرکت را تیییر
دهنهد ،بنهابراین اینگونهه رفتهار فرتهههتطلبهانهه مهدیران میتوانهد
موجب میشههود که مدیریت ریسههک سههازمانی در شههرکت به
درسههتی تههورت نگیرد و در نتیجه افشههای مسههئولیتهای
اجتماعی نیز در اشر تنزل کیفیت مدیریت ریسههک سههازمانی،
کاهش مییابد .همچنین در شهرکتهایی با مدیریت سهود بال،
بیش اطمینانی مدیران بیشههتر خواهد شههد زیرا بین مدیریت
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سهود واقعی و بیشاطمینانی مدیران رابطه مثبتی وجود دارد و
در نتیجههه بهها افزایش بیشطمینههانی مههدیریههت ،افشههههای
مسهههئولیتهای اجتماعی نیز افزایش مییابد .بنابراین میتوان
گفهت کهه مهدیریهت سهههود واقعی موجهب تقویهت رابطهه بین
بیشاطمینهانی مهدیریهت و مسهههئولیهتههای اجتمهاعی شهههرکهت
خواهد شد.
ههدف اتهههلی این پژوهش بررسهههی ارتبهاط بین مهدیریهت
ریسهههک سهههازمانی و بیش اطمینانی مدیریتی با مسهههئولیت
اجتماعی شهرکت با بررسهی نقش تعدیلی مدیریت سهود واقعی
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
نتایج حاته از آزمون فرضهیه اول پژوهش نشهان داد که بین
مدیریت ریسهک سهازمانی و مسهئولیت اجتماعی شهرکت ارتباط
مثبهت و معنهاداری وجود دارد .به عبارتی ،در شهههرکتهایی که
مدیریت ریسهک سهازمانی بالتر بوده اسهت ،مسهئولیت اجتماعی
شهرکت بیشهتر بوده اسهت .مدیریت ریسهک سهازمانی با افزایش
انگیزهههای اقتصهههادی مهدیرعهامه  ،منجر بهه افزایش افشهههای
اطالعات مسهئولیتهای اجتماعی خواهد شهد .مدیریت ریسهک
سهههازمهانی بهه عنوان یهک الگو در جههت رو در رو شهههدن بها
ریسهکهای شهرکت و مدیریت آنها میباشهد که این امر منجر
به ایجاد سههیاسههتهایی برای تمرکز بر مکانیزمهای حاکمیت
شههرکتی و مدیریت ریسههک شههرکت خواهد شههد .در حقیقت،
مدیریت ریسههک سههازمانی به عنوان یک مزیت مثبت میتواند
منجر به افزایش افشهای اطالعات مسهئولیت اجتماعی شهرکت
شهود .این نتایج با پژوهش فِن و همکاران ( )2020نیز مطابقت
دارد.
نتایج حات از آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین بیش
اطمینانی مدیریتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط مثبت
و معناداری وجود دارد .در واقع ،در شرکتهایی که بیش
اطمینانی مدیریتی بیشتر است ،سطم افشای اطالعات
مسئولیت اجتماعی نیز بالتر است .مدیران بیشاطمینان ،بسیار
خو بین هستند و سطم ریسکپذیری بالیی دارند و بسیار در
گزار های خود بزرگنمایی میکنند ،لذا در شرکتهایی با
مدیران بیشاطمینان ،میزان افشای مسئولیتهای اجتماعی
بیشتر است .به عبارتی ،بیشاطمینانی مدیریتی بر سیاستهای
شرکت اشرگذار میگذارد و مدیران بیش اطمینان به دنبال للو
کردن در عملکرد خود هستند که این میتواند منجر به افزایش
افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت شود .این نتایج با
پژوهش فِن و همکاران ( )2020نیز مطابقت دارد.
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نتایج حات از آزمون فرضیه سوم نشان داد که مدیریت
سود واقعی اشر منفی بر ارتباط بین مدیریت ریسک سازمانی و
مسئولیت اجتماعی شرکت دارد .به عبارتی ،در شرکتهایی که
مدیریت سود از طریق اقالم واقعی بالتر بوده است ،مدیریت
ریسک سازمانی اشر پذیری پایینتری بر مسئولیت اجتماعی
شرکت داشته است .این نتیجه از آنجا قاب توجیه است که
مدیریت ریسک سازمانی پایین میتوان موجب تضعیف شدن
مکانیزمهای کنترلی شرکت شود و در چنین شرایطی ،میزان
تعهد شرکت به مسئولیتهای اجتماعی پایین میآید.
همچنین ،مدیران با انجام دستکاریهای فرتتطلبانه اقالم
واقعی (مدیریت سود واقعی) ،موجب تضعیف بیش از پیش
مدیریت ریسک در شرکت میشوند .در حقیقت ،مدیریت سود
واقعی با دستکاری اقالم درآمدی ،موجب کاهش نقش مدیریت
ریسک سازمانی در شرکت شده که این میتواند منجر به کاهش
سطم افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی در شرکت شود .این
نتایج با یافتههای پژوهش فِن و همکاران ( )2020نیز سازگار
است.
نتایج حات از آزمون فرضیه چهارم نشان داد که مدیریت
سود واقعی اشر منفی بر ارتباط بین بیشاطمینانی مدیریتی و
مسئولیت اجتماعی شرکت دارد .در واقع ،در شرکتهایی که
مدیریت سود واقعی بیشتر است ،بیشاطمینانی مدیریتی اشر
پذیری کمتری بر مسئولیت اجتماعی شرکت دارد .به طور کلی
میتوان گفت که مدیریت سود واقعی میتواند منجر به افزایش
سطم ریسک عملکردی شرکت شود .زمانی که ریسک
عملکردی شرکت افزایش مییابد ،مدیران بیش اطمینان
احساس خطر کرده و کمتر اقدام به سرمایهگذاریهای بیش از
حد و للو کردن میکنند و این میتواند حتی بر افشای اطالعات
مسئولیت اجتماعی نیز اشر کاهنده بگذارد .این نتایج با یافتههای
پژوهش فِن و همکاران ( )2020نیز سازگار است.
با توجه به نتایج پژوهش به مدیران شرکتها و اعضای
هیأت مدیره پیشنهاد میشود به این مهم توجه داشته باشند
که مدیریت ریسک سازمانی میتواند با کنترل انواه ریسکهای
پیش روی شرکت ،سطم مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد.
لذا آنها نسبت به بهبود فعالیتهای مدیریت ریسک خود گام
بردارند .به سرمایهگذاران و تحلی گران مالی پیشنهاد میشود
به این مهم توجه داشته باشند که مدیران بیش اطمینان ،تمای
بیشتری به افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی دارند و گاه
ممکن است در این کار للو کرده و اطالعاتی با اتکای کمتر
افشاء نمایند .به اعضای هیأت مدیره و شرکتهای بورسی

پیشنهاد میشود به این مهم توجه داشته باشند که مدیریت
سود واقعی میتواند به عنوان یک عام نامطلوب عم کرده و
با افزایش ریسک عملکردی شرکت ،مدیریت ریسک سازمانی را
تضعیف نماید و با کنترل (کاهش) فعالیتهای مدیران بیش
اطمینان ،سطم افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی را کاهش
دهد.
به محققان پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی به
بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود تعهدی بر رابطه بین
مدیریت ریسک سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت ب ردازد.
همچنین ،پیشنهاد میشود تأشیر مدیریت سود واقعی بر رابطه
بین توانایی مدیران و مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی شود.
پیشنهاد میشود تأشیر مدیریت سود واقعی بر رابطه بین
مدیریت ریسک و سرمایه اجتماعی بررسی شود.
فهرست منابع














شهههکوه ،مههدی و کشهههاورز ،فهاطمهه .)1397( .بیشاعتمهادی
مدیریت و ریسهک سهقوط قیمت سههام ،راهبرد مدیریت مالی،
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The effectiveness test of customer concentration on cash
holdings adjustment speed in listed companies
in Tehran Stock Exchange

Mohammad Amin Rastegar2

Abstract
Companies operate in environments where the company's ability to make a profit alone cannot
guarantee the company's growth and survival. But maintaining the balance between business
growth and social growth is expected to increase the company's profitability to some extent.
Therefore, the purpose of this study is to investigate the adjusting role of real profit management
on the relationship between organizational risk management and management overconfidence
with social responsibilities in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this regard, 101
companies (707 year-company views) listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1392
to 1398 have been studied. In order to test the research hypotheses, the multiple linear regression
model was used using panel data. The results of this study show that there is a positive and
significant relationship between organizational risk management and managerial overconfidence
with corporate social responsibilities. Also, the research findings showed that real profit
management weakens the relationship between organizational risk management and managerial
overconfidence with corporate social responsibilities.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Organizational Risk Management, and Managerial
Overconfidence: Evidence for Real Earnings Management
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