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دکتر مجتبی کاوه
استادیار گروه مدیریت و حسابداری ،واحد فیروزآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزآباد ،ایران.

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ،مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت سود واقعی با نقش
تعدیل گری اعتمادبنفس مدیریتی می باشد .این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف ،یک پژوهش
کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطالعات ،از طریق اطالعات
گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود .در مسیر
انجام این پژوهش 4 ،فرضیه تدوین و  120شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6
ساله بین  1393تا  1398انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده
از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد :بین مسئولیت اجتماعی
شرکت و مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد .همچنین اعتمادبنفس مدیریتی
بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است .اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مدیریت
ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.
واژگان کليدی :مسئولیت اجتماعی شرکت ،مدیریت ریسک سازمانی ،مدیریت سود واقعی ،اعتمادبنفس مدیریتی.
مقدمه
مسئولیت اجتماعی شرکت ها معانی مختلفی دارد اما همیشه برای همه افراد یکسان نیست .بعضی از آن معنی تعهد یا
مسئولیت قانونی را برداشت میکنند برای دیگران این به معنی رفتاری مسئوالنه اجتماعی بر حسب رعایت مسائل اخالقی
است .برای برخی دیگر معنی آن مسئول بودن است ،خیلیها آنرا معادل هدایای صدقهای و کمک های خیریه میدانند
بعضی آنرا به معنی آگاهی اجتماعی میپندارند بسیاری از آنانی که مشتاقانه این مفهوم را پذیرفته اند آنرا به معنی
مشروعیت و مقبولیت میدانند تعداد کمی هم آنرا به مثابه نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر
بر روی بنگاه های اقتصادی و بازرگانان و صنعتگران و نه شهروندان می پندارند .پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که
گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتها هزینه سرمایه پایینتری از شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی را گزارش نکرده اند
دارند و عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند .هدف مدیران دست یابی به سود باال می باشد .بیش اعتمادی یکی از
مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است .پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان
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را در خوب انجام دادن وظایفشان ،بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه ،با اهمیتی که آن وظایف برای
شخص دارد ،افزایش می یابد .همچنین ،روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به
اطالعات برجسته وزن بیشتری می دهند .افراد در مورد اختیاری که به نظرشان درست می آید ،بدون توجه به موثق بودن
منبع ،اطمینان کرده و براساس آن ،به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام میکنند .آنها به اطالع آینده که با باورهای
موجودشان سازگار است ،وزن بیشتری می دهند و به اطالع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت میکند و اطالع آینده
ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد ،از بین می برند (جهانخانی و همکاران .)1388 ،بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران
بر رویههای شرکت ،شامل رویههای حسابداری مهم است .بیش اطمینانی میتواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده نادرست
شده و با تحریف از سیاستهای مناسب سرمایهگذاری ،تأمین مالی یا حسابداری ،هزینههای گزافی بر شرکت تحمیل کند؛
اما بیش اطمینانی مدیریت میتواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد .برای مثال ،انگیزش مدیران بیش اطمینان برای
پذیرش ریسک ،کمهزینهتر ازسایر مدیران است .اهمیت توجه به مسئولیت پذیری بودن شرکت ها در قبال جامعه از مباحثی
است که مورد توجه دولت و سازمان ها قرار گرفته است و شرکت ها را به طریقی مختلف ملزم به این امر می کنند .از
جهتی که مسئولیت پذیری اجتماعی نوعی هزینه برای شرکت است و این می تواند بر سود سهامداران و ثروت مدیران
اثرگذار باشد .همچنین مدیران دارای فرااطمینان به این امر توجه ویژه ی دارند که ثروت خود را حفظ کرده و برای افزایش
ثروت سهامداران بکوشند ،استدالل بر این است که فرااطمینانی مدیریت باعث می شود تمایل کمتری نسبت به مسئولیت
پذیری اجتماعی داشته باشد.
بيان مساله
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت نیز مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .شرکتها به دلیل اقدامات غیرمسئوالنه
اجتماعی مانند تخریب محیط زیست ،سوء استفاده از حقوق انسانی ،رفتار ناعادالنه با کارکنان و عرضه کنندگان ،فساد،
کالهبرداری ،و سایر فعالیتهای مربوطه مورد انتقادهای زیادی قرار میگیرند .انجام فعالیتهای غیرمسئوالنه اجتماعی که
هزینههای خارجی را افزایش میدهد و یا تضادهای توزیعی که فعالیت مسئولیتپذیری نامیده میشود ،افزایش میدهد ،در
واقع همان نقطه مقابل مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت میباشد.
مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سالهای اخیر بوده است .تا آنجا که سازمانهای
بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،استاندارهایی را در این زمینه ارائه کردهاند .همچنین به خوبی آشکار شده
است که شرکتها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کردهاند و بر رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار
کاهش یابد حفط کنند .با توجه به این ،مسئولیت اجتماعی شرکتها یکی از برنامههای استراتژیک انجام شده توسط
شرکتها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی را در نظر میگیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و
محیط طبیعی را کاهش میدهند (استیوان و درام وان .)2011 ،1در دهه  ،1850نقش شرکتها صرفا اقتصادی بود که هر
شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را در نظر میگرفت .در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکتها ،پاسخگوی
این چالش گسترده میباشد که نه تنها درگیر بحثهای اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعامالت اجتماعی ،انسانی و نیز زیست
محیطی باشند .هر شرکتی که میخواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد
اجتماعی چشم پوشی کند (دخیلی و انسی .)2012 ،2در سالهای اخیر انتقادهای زیادی از سوی سهامداران تجارت آزاد و
فعاالن ضد جهانی سازی و نیز طرفداران محیط زیست در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت صورت گرفته است .سرمایهگذاران
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تجارت آزاد فکر میکنند که هر چیزی که منافع کسب سود شود ،ایده خوبی نیست و منافع شخصی در نهایت به هر شکل
میتواند پیشرفتهای اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد .اما مخالفان جهانی سازی و طرفداران محیط زیست فکر میکنند
شرکتها از این روش احیاء وجهه تخریب شده خود و به نمایش گذاشتن چهره خوبی از خودشان سوء استفاده میکنند .در
حالی که به اصول اساسی نمیپردازند ،با این حال ،بسیاری از کشورها وقتی مسائل اخالقی ،شرایط محیط کار ،پایداری
محیط زیست و غیره مطرح میشود ،در اتخاذ رفتارهای مسئوالنه پیشتاز هستند .این امکان که شرکتها میتوانند با
سرمایهگذاری بر روی مسئولیت اجتماعی ،یک مزیت رقابتی بوجود آورند با تغییراتی که در رفتار و نگرشهای سرمایهگذاران
نسبت به اجتماع به وجود آمده است نیز به شدت در سالهای اخیر در حال افزایش است (وهاب و الساید.)2015 ،1
محققان تجربی بر این باورند گاهی اوقات برای یافتن پاسخ معماهای مالی ،باید این احتمال پذیرفته شود که ممکن است
تصمیمگیرندگان بهطور کامل عقالیی رفتار نکنند .به بیانی ،ویژگیهای شخصیتی مدیران نیز جزء عوامل مهم تصمیمگیری
بهحساب میآید (برتراند و اسکوار .)2003 ،2یکی از اولین کاربردهای این مفهوم در ادبیات مالی توسط رل )1986( 3مطرح
شد .یکی از ویژگیهای شخصیتی ،بیش اطمینانی است .بیش اطمینانی یا فرا اعتمادی یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن
است که هم در تئوریهای مالی و هم در تئوریهای روانشناسی جایگاه ویژهای دارد .بیش اطمینانی سبب میشود؛ انسان
دانش و مهارت خود را بیشازحد و ریسک را کمتر از حد تخمین زده ،احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد ،در
حالیکه ممکن است در واقع اینگونه نباشد (شمس و همکاران .)1389 ،اعتمادبنفس مدیریتی در نتیجه این باور که آنها
اطالعات ویژهای در اختیاردارند (که دیگران ندارند) ،دقت اطالعات خود را ،بهتبع آن ،سودها و جریانهای نقدی آتی واحد
تجاری خود را بیشازحد تخمین میزنند و چشمانداز مثبتی از ریسک و بازده آینده شرکت دارند (بومن.)2014 ،4
اعتمادبنفس مدیریتی از جمله مهمترین مشخصات مدیران اجرایی است که بر سرمایهگذاری ،تأمین مالی و سیاستهای
تقسیم سود مؤثر است .مدیران بیش اطمینان در نتیجه این باور که آنها اطالعات ویژه ای در اختیار دارند (که دیگران
ندارند) ،دقت اطالعات خود و به تبع آن سودها و جریانهای نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین میزنند و
چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند .چرا که مدیران بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را
بر جریانهای نقدی شرکت بیش از واقع تخمین میزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقع ارزیابی میکنند
(هیتون2002 ،5؛ مالمندیر و تیت .)2005 ،6بیش اطمینانی مدیران میتواند بر ارزیابی ریسک گزارشگری مالی حسابرسان
اثرگذار باشد؛ چرا که مدیران بیش اطمینان ،احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریانهای نقدی شرکت بیشتر از
واقعیت تخمین میزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقعیت ارزیابی میکنند (هیتون 2002 ،و مالمندیر و
تیت )2005 ،مطالعات نشان میدهد با افزایش اعتمادبنفس مدیریتی ،احتمال استفاده از حسابداری محافظهکارانه کمتر
میشود (احمد و دوئلمن ،)2013 ،7احتمال وقوع اشتباه در گزارش سود به دلیل نگرشهای خوش بینانه مدیریت افزایش
مییابد (شراند و زچمن ،)2012 ،8بر احتمال ارائه مجدد صورتهای مالی و مدیریت سود واقعی افزوده میشود (پرزلی و
ابت 2013 ،9و هسیه و همکاران.)2014 ،10
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بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویههای شرکت ،شامل رویههای حسابداری مهم است .اعتمادبنفس مدیریتی میتواند
منجر به اتخاذ تصمیمات آینده نادرست شده و با تحریف از سیاستهای مناسب سرمایهگذاری ،تامین مالی یا حسابداری،
هزینههای گزافی برای شرکت تحمیل کند .اما بیش اطمینانی مدیریت میتواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد .برای
مثال انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک ،کم هزینهتر از سایر مدیران است (رامشه و مالنظری.)1393 ،
در طرف دیگر ،تعهد شرکتها به افزایش استانداردهای اخالقی میتواند رابطه مثبتی با کیفیت افشای اطالعات داشته باشد
(کیم و همکاران .)2014 ،بنابراین ،انتظار میرود که شرکتهایی که فعالیتهای غیرمسئوالنه اجتماعی دارند ،سطح شفافیت
کمتر ی داشته باشند .محیط مبهم اطالعاتی در یک شرکتی که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی دارند ،به مدیران عامل
بیش اطمینان کمک میکند که اخبار منفی را انباشته و از سرمایه گذاران دور نگه دارند.
در طرف دیگر ،النگ و واشبورن )2012( 1و کابل و همکاران )2017( 2نشان دادند که پوشش رسانهای فعالیتهای
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت توجه ذینفعان شرکت را به سمت فعالیتهای کالهبردارانه در شرکت جلب میکند .یکی
از واکنشهای معمولی به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ،تحریم ذینفعان است که به واسطه تمایل ذینفعان به تنبیه
شرکت و دلسرد کردن آن نسبت به مشارکت در اقدامات غیرمسئوالنه است .چاوا ،)2014( 3گاس و روبرتز،)2011( 4
اویکونومو و همکاران )2014( 5و کابل و همکاران ( )2017شواهدی ارائه کردند که نشان میدهد که مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت در ریسک مالی ویژه شرکت تاثیر دارد .به عنوان مثال ،شرکتهایی که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی
دارند ،هزینه سرمایه باالیی دارند .به عبارت دیگر ،پس از آنکه سرمایهگذاران تشخیص دادند که یک شرکت به فعالیتهای
مسئولیتپذیری اجتماعی عالقه دارد ،ممکن است فعالیتهای غیرمسئوالنه را در عملیات روزانه آن شرکت مشاهده کنند.
در نتیجه ،شوک منفی آن بر قیمت سهام به ویژه زمانی که اخبار بد توسط مدیران عامل بیش اطمینان انباشته شده و افشاء
نمیشود ،تاثیر چندانی ندارد (پیتروسکی و رولستون2004 ،6؛ چان و حامید2006 ،7؛ داسگوپتا و همکاران.)2010 ،8
با تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت ،مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت
سود واقعی با نقش تعدیل گری اعتمادبنفس مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پيشينه ی پژوهش
فن و همکاران )2020( 9به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ،مدیریت ریسک سازمانی و مدیریت درآمد واقعی :شواهدی
از اعتماد مدیریت پرداختند .در این مقاله رابطه بین مدیریت ریسک شرکت ( )ERMو مسئولیت اجتماعی شرکت ()CSR
و چگونگی تأثیر این رابطه توسط اعتماد مدیریت و مدیریت درآمد فعالیت های واقعی ( )REMبررسی می شود .یافته ها
نشان می دهد شرکت هایی که  ERMمثرتری دارند تمایل بیشتری به انجام رفتارهای  CSRدارند .با توجه به تعامالت
اعتماد به نفس مدیریتی و  ،ERMدر می یابیم که وقتی شرکت هایی با مدیرعامل با اطمینان بیشتر که دست به فعالیت
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های واقعی می زنند ،باالتر باشد ،ورودی  CSRآنها بیشتر است .اعتماد به نفس مدیریتی بر سیاست های شرکت ،از جمله
کاهش اثرات خطر کلی بر  CSRتأثیر می گذارد .ما همچنین دریافتیم که مدیران عامل مطمئن با سهام باالتر انسجام
بیشتری نسبت به بنگاه ها دارند و بنابراین احتماالً فعالیت های  CSRرا افزایش می دهند تا اعتبار شرکت ها را از طریق
 REMافزایش دهند.
لی و همکاران )2018( 1به بررسی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ،بیشاطمینانی مدیر عامل و ریسک سقوط قیمت سهام
پرداختند .تحقیق حاضر به بررسی چگونگی و چرایی تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سقوط قسمت سهام
در شرکتهایی که مدیران عامل آنها بیش اطمینانی مدیریت دارند ،پرداخته است .نتایج نشان داد که رابطه مثبت بین
بیشاطمینان مدیریت و ریسک سقوط قسمت سهام در شرکتهایی که مسئولیتپذیری اجتماعی باالیی دارند ،به طور
معنیداری ضعیفتر است .در نتیجه ،یافتههای تحقیق اثبات کرد که سرمایهگذاران چندان تحت تاثیر اخیار منفی ناشی از
بیشاطمینانی مدیران عامل شرکتهای پذیرنده مسئولیتپذیری اجتماعی قرار نمیگیرند ،زیرا قبال از رفتارهای مسئولیت-
پذیری اجتماعی در عملیات روزانه آنها آگاهی داشته و به آن واکنش نشان دادهاند.
ونگ و همکاران )2016( 2به بررسی رابطه بین فرا اطمینانی مدیران و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای چینی و نقش
تعدیلکنندگی تورم بر این رابطه پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین فرا اطمینانی مدیران و بیش سرمایهگذاری
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تورم این رابطه را تعدیل میکند.
تین شی و همکاران )2014( 3در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مدیران بیش اطمینان با احتمال بیشتری نسبت به
سایر مدیران اقدام به افزایش سود گزارششده از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری مینمایند.
کیم وانگ و ژان )2014( 4در پژوهشی با عنوان اطمینان بیشازحد مدیریتی در ریسک سقوط سهام نشان دادند پس از
کنترل مدیریت سود برگرفته از مسائل نمایندگی ،ویژگی اطمینان بیشازحد مدیریت ،احتمال سقوط قیمت سهام را افزایش
میدهد.
بومن )2014( 5در پژوهشی به بررسی بیش اطمینانی مدیریت و هموارسازی سود پرداخت .وی از تصمیمات سرمایهگذاری
مدیران و اعمال اختیار خرید سهام بهعنوان معیارهای بیش اطمینانی استفاده نمود .یافتههای پژوهش نشان داد بین بیش
اطمینانی مدیران و هموارسازی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر ،مدیران بیش اطمینان نسبت به سایر
مدیران بیشتر اقدام به هموارسازی سود میکنند.
دشماخ و همکاران )2013( 6معتقدند مدیران بیش اطمینان نسبت به سایر مدیران تمایل به پرداخت سود تقسیمی کمتری
دارند .کاهش در پرداخت سود تقسیمی به دلیل بیش اطمینان بودن مدیران در شرکتهایی با فرصت رشد پایینتر ،جریان
وجوه نقد کمتر و عدم تقارن اطالع آیندهی باالتر ،بزرگتر است.
میشرا و همکاران ،)2011( 7به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که در افشای مسئولیت اجتماعی در گزارش خود
سرمایه گذاری کرده اند هزینه سرمایه ای بالطبع پایین تر از شرکت هایی داشته اند که این افشاگری را انجام نمی دادند.
در سال  2006بسن وهمکاران در پژوهشی با موضوع تاصیر مسئوایت اجتماعی بر هزینه سرمایه شرکت به بررسی روابط
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بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند انها در نهایت به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با عملکرد
اجتماعی باال ریسک پایین تری دارند و همچنین هزینه سرمایه شرکت ها با افزایش عملکرد اجتماعی کاهش می یابد.
فرد و موسوی ( )1399به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و فرا اطمینانی مدیریت با ریسک سقوط قیمت سهام
پرداختند .این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش
حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطالعات ،از طریق اطالعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است ،در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود .در مسیر انجام این پژوهش ،دو فرضیه تدوین
و  106شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی  10ساله بین  1387تا  1396انتخاب
شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سقوط
قیمت سهام تاثیر معکوس و معنادار دارد .و فرا اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد.
حیدریه و امامی ( )1398به بررسی تاثیر توان مدیریت ریسک و مسئولیت اجتماعی بانک ها بر اثر بخشی مدیریت ریسک
در بانک صادرات پرداختند .در این تحقیق متغیرهای توان مدیریت ریسک و مسئولیت اجتماعی بانک ها  BSRبه عنوان
عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفت.تحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی
میباشد .این تحقیق ،از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است .به منظور جمع آوری اطالعات از مطالعه و
اطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های میدانی از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق را
کلیه مدیران شعب بانک صادرات شهر تهران تشکیل داده است .فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد
آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد :توان مدیریت ریسک منجر به اثر بخشی مدیریت ریسک در بانک صادرات می گردد.
اما مسئولیت اجتماعی بانک ها  BSRبر اثر بخشی مدیریت ریسک در بانک صادرات ،موثر نبوده است.
شعری و همکاران ( )1398به بررسی مدل نوین سنجش بیش اطمینانی مدیریت و پیش بینی های سود :روش گشتاورهای
تعمیم یافته ( )GMMپرداختند .پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و
از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1386تا  1395به
روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبه بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد .نتایج
حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد ،به نحوی
که مدیران بیشمطمئن سود پیشبینیشده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند .نتایج حاصل تائیدی بر یافته های
پژوهشهای پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفادهکنندگان اطالعات به آثار منفی بیش اطمینانی
مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.
عسگرزاده و حامد ( )1398به بررسی انگیزه ریسک پذیری مدیریت ،مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت پرداختند.
بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی ،اطالعات استخراج شده و داده ها بعد از جمع آوری از صورت های مالی با
استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .نتایج حاصل
از فرضیه نشان داد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین انگیزه ریسک
پذیری مدیریت و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
پوردوالما و همکاران ( )1397به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران بر مسیولیت پذیری اجتماعی و عملکرد در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این مطالعه داده های مربوط به  600سال -شرکت به صورت
ترکیبی و برای دوره زمانی  1390تا  1395و با استفاده از رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است .داده های
الزم برای تحقیق از دو روش استفاده خواهد شد برای مبانی نظری از روش کتابخانه ای و برای به دست آوردن داده ها از
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نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردید .در این پژوهش بیش اطمینانی مدیران متغیر مستقل تحقیق و مسیولیت پذیری و
عملکرد به عنوان متغیر های وابسته این تحقیق می باشند و از سه متغیر اهرم مالی ،نوع اظهار نظر ،اخبار خوب و بد و
اندازه شرکت به عنوان متغیر های کنترلی استفاده گردیده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد :که رابطه مثبت
و معنا داری بین بیش اطمینانی مدیران و عملکرد شرکت و مسیولیت پذیری اجتماعی وجود دارد لذا پیشنهاد می گردد در
انتخاب مدیران به ویژگی های شخصیتی آنها توجه گردد زیرا این ویژگی های می تواند در انجام تصمیم گیری ها و ارزش
و اعتبار شرکت در آینده تاثیر گذار باشد و نتایج به دست آمده هم سو با مبانی نظری مطرح شده می باشد.
نورانی و همکاران ( )1397به بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و عملکرد مالی آتی
شرکتها پرداختند .جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه  1391الی  1395و
 136شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید .جهت تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره
استفاده گردید.یافته ها :براساس یافته های پژوهش ،می توان چنین بیان کرد که شرکتهای که در آنها مدیریت سود واقعی
صورت میپذیرد ،عملکرد مالی آتی باالتری خواهند داشت .همچنین میتوان تاثیر مدیریت سود واقعی بر رابطه بین بیش
اعتمادی مدیریت و عملکرد مالی آتی شرکتها را نیزپذیرفت .نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین بیش
اطمینانی مدیریت و عملکرد مالی آتی در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج این پژوهش نشان
می دهد که بین مدیریت واقعی سود و عملکرد مالی آتی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضيه های پژوهش
اول :بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.
دوم :بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.
سوم :اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.
چهارم :اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.

روش شناسی پژوهش
در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق ،از روش کتابخانهای با بهرهگیری از کتب و مقاالت
تخصصی فارسی و التین و پایان نامهها استفاده میشود .از آنجایی که اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل
بسیاری از اقالم حسابداری مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها میباشد ،دادههای مورد نیاز از صورتهای
مالی موجود در سایتهای مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار 1و شبکه
کدال ،2سیستمهای جامع اطالع رسانی ناشران ،3مرکز پردازش اطالعات مالی ایران 4و لوحهای فشرده سازمان بورس و
اوراق بهادار به صورت دستی استخراج میشود .در این پژوهش پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانه ای و میدانی و
استخراج اطالعات کافی از نمونه ها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها ،با استفاده از نرم افزارهای ( Excelبه منظور
جمع آوری داده ها) ،و نرم افزار  Stataبه تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته می شود.
1

www.rdis.ir
codal
3
www.codal.ir
4
www.fipiran.com
2
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جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .علت انتخاب جامعه آماری امکان
دسترسی به دادههای موجود در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار است .در این پژوهش
نمونه مورد مطالعه از طریق روش حذفی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد ،به این ترتیب که نمونه آماری
متشکل از کلیه شرکتهای موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:
 -1طی سالهای مورد مطالعه تحقیق  1393تا  ،1398نماد معامالتی آن ها از تابلوی بورس خارج نشده باشد (فعالیت
مستمر و پایدار در بازار سرمایه).
 -2شرکتهای مورد مطالعه نبایستی سال مالی و فعالیت خود را طی دورههای مورد نظر تغییر داده باشند (همگن بودن
سال مالی و فعالیت در طول دوره مطالعه).
 -3اطالعات مالی موردنیاز ،به خصوص یادداشتهای همراه صورتهای مالی در دسترس باشد.
 -4شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معامالتی
نداشته باشد.
 -5جزء موسسات مالی ،سرمایه گذاری ،بانک و لیزینگ نباشد.
درنتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونهگیری حذفی سیستماتیک  120شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها
انتخاب شدند .دوره تحقیق  6سال متوالی میباشد بنابراین حجم نهایی نمونه  720سال-شرکت می باشد.
مدل های رگرسیونی جهت آزمون فرضیه ها به شرح زیر می باشد:
مدل اول
Real Earnings Management it
= β 0 + β1 CSR it + β2 Ageit + β3 stock it + β4 Sizeit + β5 Roait + β6 BVMVit
+ β7 BETAit + β8 Ownershipit + β9 Turnoverit + ɛ it

مدل دوم
Real Earnings Management it
= β 0 + β1 ERM it + β2 Ageit + β3 stock it + β4 Sizeit + β5 Roait
+ β6 BVMVit + β7 BETAit + β8 Ownershipit + β9 Turnoverit + ɛ it

مدل سوم
Real Earnings Management it
= β 0 + β1 CSR it + β2 Managerial Confidenceit + β3 (CSR it
∗ Managerial Confidenceit ) + β4 Ageit + β5 stock it + β6 Sizeit + β7 Roait
+ β8 BVMVit + β9 BETAit + β10 Ownershipit + β11 Turnoverit + ɛ it

مدل چهارم
Real Earnings Management it
= β 0 + β1 ERM it + β2 Managerial Confidenceit + β3 (ERM it
∗ Managerial Confidenceit ) + β4 Ageit + β5 stock it + β6 Sizeit + β7 Roait
+ β8 BVMVit + β9 BETAit + β10 Ownershipit + β11 Turnoverit + ɛ it

متغير وابسته
مدیریت سود واقعی (:)Real Earnings Management
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از طریق رابطه ی زیر قابل اندازه گیری است :ابتدا کل اقالم تعهدی از طریق مدل زیر معروف به مدل جونز ()1991
محاسبه می شود:
رابطه ()1

که در آن:
 : TAبیانگر کل اقالم تعهدی است که از تفاوت سود عملیاتی و جریان های نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی بدست می
آید.
 :AvAssetsبیانگر متوسط کل دارایی هایست که از تقسیم مجموع دارایی های ابتدا و پایان دوره بر عدد  2بدست می آید.
 : SALESبیانگر تغیر در درآمد حاصل از فروش عملیاتی طی یک سال مالی است که از تفاوت فروش پایان دوره با اول
دوره بدست می آید.
 :PPEنشانگر ارزش خالص دارایی های شرکت است.
 :ROAمعرف بازه دارایی های شرکت است که از تقسیم سود عملیاتی بر متوسط کل دارایی ها قابل محاسبه خواهد بود.
برآورد ضریب بدست آمده از رابطه ( )1برای اقالم تعهدی ( )NA itدر رابطه ( )2برای همه ی شرکت ها و در هر سال
استفاده شده است.
رابطه ()2

که در آن:
 :RECبیانگر تغییر در حسابهای دریافتنی است که از تفاوت حسابها و اسناد دریافتنی تجاری پایان دوره با اول دوره به
دست می آید.
در نهایت اقالم تعهدی اختیاری بعنوان معیاری برای مدیریت سود اقالم تعهدی در مدل اصلی پژوهش از طریق رابطه زیر
محاسبه خواهد شد:
رابطه ()3
 :DAمعرف اقالم تعهدی اختیاری است که از تفاوت بین اقالم تعهدی کل با اقالم تعهدی عادی بدست می آید.
متغير مستقل
مسئوليت اجتماعی شرکت)Corporate Social Responsibility( :
عملکرد اجتماعی شرکت که در این تحقیق به عنوان متغیر مستقل میباشد و به صورت زیر سنجیده میشود:
مسئولیت اجتماعی :شامل چهار بُعد ،میزان افشای اطالعات مربوط به روابط کارکنان ( ،)EMPDمیزان افشای اطالعات
مربوط به مشارکت اجتماعی ( ،)COMDافشای اطالعات مربوط به تولید ( ،)PRODافشای اطالعات مربوط به محیط
زیست ( )ENVDمی باشد .در این تحقیق برای ارزیابی متغیر از تجزیه وتحلیل محتوا استفاده شده است .تجزیه وتحلیل
محتوا در مورد طبقه بندی از جمالت در متن یادداشتهای پیوست صورتهای مالی دسته بندی میشوند.
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ارزش کلی افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها از جمع ارزش جزئی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها به دست می آید و از
رابطه ی زیر قابل محاسبه است:
CSRD= EMPD + COMD + PROD + ENVD CSRD=ΣX/N

اگر موارد افشا به صورت کمی و جزئیات آن به صورت اعداد ،شرح مفصلی از فعالیت و در صورت امکان تصاویر ،نمودارها،
جداول ذکر شده باشد ،نمره افشا  3اختصاص داده خواهد شد .در صورتی که اطالعات به صورت غیر کمی و توضیحات به
صورت شرح بند باشد ،نمره افشا  ،2و در صورتی که موارد افشاء به صورت کیفی و توضیحات به صورت جمله یا پاراگراف
باشد ،نمره افشا  1و در صورتی که موردی افشاء نشود ،نمره افشا صفر خواهد بود.
ميزان افشای اطالعات مربوط به روابط کارکنان
برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به روابط کارکنان نیاز به شش معیار زیر است:
 )1سالمت محیط کارکنان؛
 )2آموزش کارکنان؛
 )3مزایای کارکنان؛
 )4مشخصات کارکنان؛
 )5مالکیت سهم کارکنان؛
 )6ایمنی و بهداشت کارکنان ایزو .18000
نمره افشا از رابطه ی زیر به دست میآید:
EMPD= ΣA/6

میزان افشای اطالعات مربوط به مشارکت اجتماعی
برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به مشارکت اجتماعی نیاز به شش معیار داریم:
 )1برنامه اهدا وجه نقد؛
 )2برنامه خیریه؛
 )3برنامه بورس تحصیلی؛
 )4حامیان مالی برای فعالیت ورزشی؛
 )5حامیان غرور ملی؛
 )6پروژه های عمومی.
نمره افشای مشارکت اجتماعی از رابطه ی زیر به دست میآید:
COMD=ΣB/6

میزان افشای اطالعات مربوط به تولید
برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به تولید نیاز به چهار معیار داریم:
 )1ایمنی محصول؛
 )2کیفیت محصول ایزو9000؛
 )3توسعه محصول؛
 )4خدمات پس از فروش نمره افشای بعد تولید از رابطه ی زیر به دست میآید:
PROD=ΣC/4

میزان افشای اطالعات مربوط به محیط زیست
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برای نشان دادن میزان افشای اطالعات مربوط به محیط زیست نیاز به چهار معیار داریم:
 )1کنترل آلودگی هوا؛
 )2برنامه پیشگیری و جبران خسارت؛
 )3حفاظت و استفاده از محصوالت ناشی از بازیافت؛
)4جایزه در زمینه ی محیط زیست ایزو .1400
نمره افشای بعد محیطزیست از رابطه ی زیر به دست میآید:
ENVD=ΣD/4

مدیریت ریسک سازمانی (:)Managerial Confidence
از تقسیم انحراف استاندارد خالص فروش سالیانه بر انحراف استاندارد نسبت های ( ROAتقسیم سود (زیان) خالص بر
متوسط اول و آخر دوره جمع کل دارایی های شرکت) و ( ROIتقسیم سود (زیان) خالص بر جمع حقوق صاحبان سهام و
بدهی بلند مدت شرکت) (بطور جداگانه) طی میانگین دوره شش ساله محاسبه می شود .این نسبت بعنوان یک متغیر مستقل
در محاسبات آماری تحقیق شناخته می گردد.
متغير تعدیل گر
اعتمادبنفس مدیریتی (:)Managerial Confidence
بیش اطمینانی مدیریت؛ در مطالعات اخیر از وضعیت نسبی سرمایهگذاریهای شرکت برای اندازهگیری فرا اطمینانی استفاده
شده است (بنمحمد و همکاران .)2014 ،کمپل و همکاران ( )2011اظهار نمودند که میزان سرمایهگذاری شرکتها میتواند
شامل اطالعاتی درباره فرا اطمینانی مدیریت باشد .او شرکتهایی که از لحاظ سرمایهگذاری تعدیلشده از بابت صنعت
(نسبت سرمایهگذاری شرکت به کل سرمایهگذاری انجام شده در آن صنعت) در یک پنجم باالی نمونه بوده را به عنوان
شرکتهایی برگزید که مدیریت آنها دارای فرااطمینانی است .برای این منظور سرمایهگذاری هر شرکت-سال را بر رقم
کل سرمایهگذاریهای شرکت-سالهای آن صنعت تقسیم نموده و رقم بهدست آمده را به عنوان معیاری مورد توجه قرار
میدهیم که اگر رقم آن برای هر شرکت-سال در بین کل نمونه مورد بررسی ،در بین یک پنجم باال باشد ،مدیریت آن
شرکت-سال به عنوان مدیریت فرااطمینان شناخته میشود .برای محاسبه سرمایهگذاری شرکتها از مخارج سرمایهای
مستخرج از صورت جریان وجه نقد استفاده خواهد شد .اگر مدیریت شرکتی به عنوان بیش اطمینانی مدیریت شناخته شود،
متغیر مذکور برابر یک قرار داده میشود و در غیراینصورت برابر صفر خواهد بود.
متغير کنترلی
سن شرکت ( :)Ageبرابر است با تعداد سال های حضور شرکت  iدر سال .t
بازده سهام ( :)stockنرخ متوسط بازده سهام شرکت  iدر سال .t
اندازه شرکت ( )Sizeبرابر است با لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت  iدر سال .t
بازده دارایی ها ( )Roaبرابر است با بازده داراییهای شرکت  iدر سال .t
ارزش دفتری به ارزش بازار ( :)BVMVارزش دفتری دارایی ها تقسیم بر ارزش بازار دارایی ها شرکت  iدر سال .t
ریسک سیستماتیک ( :)BETAمیزان ریسک سیستماتیک یا ریسک بتا می باشد.
) COV(rit , rmt
σ(rmt )2
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)  :COV(rit , rmtکوواریانس بین بازده سهام شرکت و بازار
 :ritبازده سهام شرکت
 :rmtبازده سهام بازار
 :σ(rmt )2واریانس بازدهی بازار.
مالکیت شرکت ( :)Ownershipچنانچه بیش از  50درصد از سهام شرکت در دست ارگان های دولتی باشد عدد  1و در
غیر اینصورت عدد صفر.
حجم معامالت شرکت ( :)Turnoverمیانگین میزان حجم معامالت سهام شرکت توسط سرمایه گذاران در  12ماه.
یافته های پژوهش
یافتههای توصيفی
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیهوتحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم
است .نگاره ( ،)1آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورداستفاده در تحقیق را نشان میدهد.
نام متغیر
مدیریت سود واقعی
مسئولیت اجتماعی
ریسک سازمانی
اعتماد به نفس مدیریتی
سن شرکت
بازده سهام
اندازه شرکت
بازده دارایی ها
ارزش دفتری به بازار
ریسک سیستماتیک
مالکیت شرکت
حجم معامالت شرکت

جدول ( :)1آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
چولگی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
1.257
0.059
0.244
0.091
-0.434
0.023
0.153
0.475
2.167
0.926
0.962
1.841
-0.212
0.247
0.497
0.552
-1.102
0.240
0.489
3.486
2.783
1.158
1.076
0.584
0.924
2.324
1.524
14.413
-0.285
0.024
0.155
0.101
0.218
0.056
0.238
0.544
-0.268
1.018
1.009
0.679
1.5
0.160
0.400
0.2
0.859
2.319
1.522
13.923

کشیدگی
4.990
2.278
9.875
1.045
4.207
15.137
4.165
6.714
2.319
10.603
3.25
4.061

کمترین
-0.916
1.
-0.957
0.000
1.386
-0.657
10.532
-0.789
0.083
-7.564
0.000
10.044

بیشترین
0.993
0.766
7.719
1
4.143
8.595
19.773
0.621
1.381
5.484
1
19.286

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان
دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای مسئولیت اجتماعی مالی برابر با ( )./475میباشد که نشان میدهد
بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکزیافتهاند .بهطورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر
یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر
در آمار توصیفی کلی ،برای اندازه شرکت برابر با  1.524و برای مسئولیت اجتماعی برابر است با  0.153میباشد که نشان
میدهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند.
آزمون تشخيص توزیع نرمال
پس از انجام هر نوع اندازهگیری همواره تعدادی داده (عدد) در اختیارداریم که میخواهیم ارتباط بین آنها را کشف کنیم
یا آنها را دستهبندی نماییم تا بتوانیم آنها را تجزیهوتحلیل کنیم .برای انجام این کار ابتدا میبایست نحوه توزیع دادهها
را بدانیم .به عبارت سادهتر توزیع دادهها به ما میگوید که پراکندگی و گستردگی دادههایی که جمعآوری کردهایم چگونه
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است .بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپیرو ویلک استفادهشده است .در این آزمون هرگاه سطح
معنیداری کمتر از  %5باشد نشاندهندهی توزیع نرمال نمیباشد:
جدول ( :)2نتایج آزمون توزیع نرمال
سطح معناداری
آماره آزمون
نام متغیر
0.000
10.047
مدیریت سود واقعی
0.000
6.873
مسئولیت اجتماعی
0.000
11.141
ریسک سازمانی
1
-6.819
اعتماد به نفس مدیریتی
0.000
9.216
سن شرکت
0.000
11.663
بازده سهام
0.000
8.006
اندازه شرکت
0.000
8.153
بازده دارایی ها
0.000
5.620
ارزش دفتری به بازار
0.000
8.270
ریسک سیستماتیک
0.000
3.488
مالکیت شرکت
0.000
7.524
حجم معامالت شرکت
نرمال بودن مقادیر خطا
0.731
2.274
مدل اول
0.409
4.794
مدل دوم
0.219
2.508
مدل سوم
0.611
4.490
مدل چهارم

نتیجه
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد

نرمال بودن متغیرها :طبق نتایج آزمون مشاهده میشود که سطح معناداری همه متغیرها (بجز متغیر اعتماد به نفس
مدیریتی) کمتر از  5درصد میباشد لذا دارای توزیع نرمال نیستند .سطح معناداری باقیماندههای مدل نیز بیشتر از  5درصد
میباشد و بیانگر نرمال بودن توزیع خطاهای باقیمانده در مدلهای رگرسیونی فوق میباشد.
آزمون  Fليمر(چاو) و آزمون هاسمن
گاهی اوقات دادههایی که ما با آنها روبرو هستیم هم دربرگیرنده دادههای سری زمانی و هم مقطعی میباشد .به چنین
مجموعهای از دادهها عموماً پانلی از دادهها یا پانل دیتا شناختهشده است.در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی روبرو
هستیم .حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان است که در این صورت با مدل پول دیتا (pool
 )dataمواجه هسیم .حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت پانل دیتا ()panel data
گفته میشود .برای شناسایی دو حالت فوق از آزمونی به نام اف-لیمر استفاده میشود .بنابراین آزمون اف-لیمر برای انتخاب
بین روشهای رگرسیون پول دیتا (تلفیقی) و رگرسیون با اثرات ثابت استفاده میشود.
درصورتیکه میزان معناداری آمارهی چاو ( )probکمتر از سطح  0.05باشد ،دادههای تابلویی (پانل دیتا) انتخاب میشود.
در این حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون هاسمن نیز انجام شود.
نام مدل
مدل اول
مدل دوم

جدول ( :)3نتایج آزمون اف ليمر(چاو)
سطح معناداری
آماره آزمون
0.000
12.32
0.000
12.66
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مدل سوم
مدل چهارم

0.000
0.000

12.35
12.68

دادههای تابلویی
دادههای تابلویی

با توجه به جدول  ،3چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در همه مدلها کمتر از  5درصد است ،ازاینرو رویکرد دادههای
تابلویی در مقابل رویکرد دادههای تلفیقی موردپذیرش قرار میگیرند.
نام مدل
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم

جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن
سطح معناداری
آماره آزمون
0.000
35.26
0.441
8.96
0.460
8.92
0.214
14.35

نتیجه
اثرات ثابت عرض از مبدأ
اثرات تصادفی عرض از مبدأ
اثرات تصادفی عرض از مبدأ
اثرات تصادفی عرض از مبدأ

با توجه به جدول  ،4چون سطح معناداری آزمون (بجز در مدل اول)در هر سه مدل دیگر بیشتر از  5درصد است ،از اینرو
اثرات تصادفی عرض از مبدأ در مقابل اثرات ثابت موردپذیرش قرار میگیرد.
همسانی واریانس در مقادیر خطا
یکی از مفروضات مدل رگرسیونی خطی کالسیک وجود همسانی واریانس جمالت اخالل میباشد.اما بهطور متعارف درداده
های سری زمانی و دادهها مقطعی ممکن است واریانس جمالت اخالل ثابت نموده و از مقادیر وقفه دار جمالت اخالل
تبعیت نماید .در این صورت مشکل ناهمسانی واریانس بین جمالت اخالل بروز میکند و تخمین زنندههای رگرسیون
علیرغم بدون تورش بودن دارای کارایی نخواهد بود.
جدول ( :)5نتایج آزمون ناهمسانی واریانس (والد تعدیلشده)
نتیجه
سطح معنیداری
آماره آزمون
مدلهای پژوهش
وجود ناهمسانی واریانس
0.000
2.905
مدل اول
وجود ناهمسانی واریانس
0.000
4.905
مدل دوم
وجود ناهمسانی واریانس
0.000
3.005
مدل سوم
وجود ناهمسانی واریانس
0.000
7.805
مدل چهارم

نتایج حاصل در جدول  5نشان میدهد که سطح معنیداری آزمون والد تعدیلشده در هر چهار مدل کمتر از  5درصد
میباشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشد .الزم به توضیح است که این مشکل در تخمین نهایی
مدلها رفع گردیده (با روش وزن دهی به دادهها از طریق دستور  )glsاست.
خودهمبستگی مقادیر خطا
در مطالعات اقتصادسنجی که برمبنای سریهای زمانی قرار دارند ،فرض عدم خودهمبستگی سریالی بین جمالت پسماند
که از فروض مهم مدل کالسیک است ،اغلب نقض میشوند ،بنابراین الزم میباشد که قبل از تفسیر نتایج حاصل ،به
بررسی پدیده خودهمبستگی سریالی بین جمالت پسماند پرداخته شود؛ زیرا در صورت وجود خودهمبستگی سریالی بین
اجزاء اخالل ،تخمین زنهای  OLSدیگر در بین تمام تخمین زنها بدون تورش ،کارا نیستند یعنی دارای حداقل واریانس
نمیباشند و درنتیجه استنباط آماری ،قابلاعتماد نخواهد بود این مشکل بیشتر درداده های سری زمانی دیده میشود.
جدول ( :)6نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی (والدریج)
سطح معنیداری
آماره آزمون
مدلهای پژوهش
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مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم

0.000
0.000
0.000
0.000

30.771
28.317
33.259
32.562

وجود خودهمبستگی سریالی
وجود خودهمبستگی سریالی
وجود خودهمبستگی سریالی
وجود خودهمبستگی سریالی

با توجه به نتایج جدول شماره  ،6مشاهده میشود که سطح معناداری آزمون والدریج در مدلهای فوق کمتر از  5درصد
میباشد و بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی است .که با استفاده از دستور  Auto Correlationدر نرمافزار استاتا ،این
مشکل رفع شده است.
فرضيه اول
بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( :)7تخمين نهایی مدل رگرسيونی اول
انحراف استاندارد ضرایب
ضرایب
متغیرها
0.017
-0.068
مسئولیت اجتماعی
0.063
0.141
سن شرکت
0.002
0.006
بازده سهام
0.009
-0.001
اندازه شرکت
0.026
-0.236
بازده دارایی ها
0.030
0.888
ارزش دفتری به بازار
0.001
0.005
ریسک سیستماتیک
0.015
0.058
مالکیت شرکت
0.011
-0.022
حجم معامالت شرکت
0.051
-0.115
عرض از مبدأ
سایر آمارههای اطالعاتی
0.757
ضریب تعیین تعدیلشده
2028.43
آماره والد  -سطح معناداری آن
2.254
دوربین واتسون

آماره z

-3.98
2.23
2.68
-0.13
-8.85
29.40
3.15
3.73
-1.89
-2.25

سطح معناداری
0.000
0.026
0.007
0.894
0.000
0.000
0.002
0.000
0.059
0.025

0.000

با توجه به اینکه متغیر مسئولیت اجتماعی دارای ضریب منفی و سطح معنادار یکمتر از  5درصد است ازاین رو می توان
گفت که بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  75درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند
 75درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد دارای سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو
میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .همچنین آماره دوربین واتسون مابین 1.5و  2.5است و
نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.
فرضيه دوم
بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.
متغیرها
ریسک سازمانی

جدول ( :)8تخمين نهایی مدل رگرسيونی دوم
آماره z
انحراف استاندارد ضرایب
ضرایب
-34.16
0.034
-1.170
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سن شرکت
بازده سهام
اندازه شرکت
بازده دارایی ها
ارزش دفتری به بازار
ریسک سیستماتیک
مالکیت شرکت
حجم معامالت شرکت
عرض از مبدأ
ضریب تعیین تعدیلشده
آماره والد  -سطح معناداری آن
دوربین واتسون

0.045
0.117
0.001
0.004
0.007
-0.016
0.019
-0.042
0.021
1.216
0.001
0.005
0.011
-0.004
0.007
-0.005
0.037
-0.066
سایر آمارههای اطالعاتی

0.010
0.015
0.023
0.027
0.000
0.000
0.686
0.475
0.080

2.59
2.44
-2.27
-2.21
55.98
4.13
-0.40
-0.71
-1.75
0.875
0.000

4730.74
2.176

با توجه به اینکه متغیر ریسک سازمانی دارای ضریب منفی و سطح معنادار یکمتر از  5درصد است ازاین رو می توان گفت
که بین ریسک سازمانی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  87درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند
 87درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد دارای سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو
میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .همچنین آماره دوربین واتسون مابین 1.5و  2.5است و
نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.
فرضيه سوم
اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.
جدول ( :)9تخمين نهایی مدل رگرسيونی سوم
انحراف استاندارد ضرایب
ضرایب
متغیرها
0.016
-0.067
مسئولیت اجتماعی
0.009
-0.003
اعتماد به نفس مدیریتی
0.001
0.005
مسئولیت اجتماعی* اعتماد به نفس مدیریتی
0.088
0.135
سن شرکت
0.002
0.006
بازده سهام
0.010
0.006
اندازه شرکت
0.030
-0.225
بازده دارایی ها
0.036
0.899
ارزش دفتری به بازار
0.009
0.005
ریسک سیستماتیک
0.015
0.050
مالکیت شرکت
0.011
-0.018
حجم معامالت شرکت
0.054
-0.137
عرض از مبدأ
سایر آمارههای اطالعاتی
0.732
ضریب تعیین تعدیلشده
1374.39
آماره والد  -سطح معناداری آن
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آماره z

-4.14
-0.34
2.93
1.53
2.16
0.66
-7.45
24.45
0.62
3.30
-1.61
-2.52

سطح معناداری
0.000
0.737
0.003
0.127
0.031
0.512
0.000
0.000
0.536
0.001
0.108
0.012

0.000
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2.250

دوربین واتسون

با توجه به اینکه متغیر نشانگر اثر تعاملی(مسئولیت اجتماعی* اعتماد به نفس مدیریتی) دارای سطح معناداری کمتر از 5
درصد است از این رو می توان گفت که اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود
واقعی تاثیرگذار است.
ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  73درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند
 73درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد دارای سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو
میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .همچنین آماره دوربین واتسون مابین 1.5و  2.5است و
نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.
فرضيه چهارم
اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.
جدول ( :)10تخمين نهایی مدل رگرسيونی چهارم
انحراف استاندارد ضرایب
ضرایب
متغیرها
0.042
-1.187
ریسک سازمانی
0.006
-0.009
اعتماد به نفس مدیریتی
0.013
0.034
ریسک سازمانی* اعتماد به نفس مدیریتی
0.048
0.118
سن شرکت
0.002
0.004
بازده سهام
0.007
-0.010
اندازه شرکت
0.020
-0.043
بازده دارایی ها
0.029
1.236
ارزش دفتری به بازار
0.006
0.005
ریسک سیستماتیک
0.012
0.003
مالکیت شرکت
0.008
-0.002
حجم معامالت شرکت
0.040
-0.104
عرض از مبدأ
سایر آمارههای اطالعاتی
0.869
ضریب تعیین تعدیلشده
2611.33
آماره والد  -سطح معناداری آن
2.188
دوربین واتسون

آماره z

-28.24
-1.41
2.48
2.42
2.17
-1.38
-2.09
41.75
0.86
0.30
-0.34
-2.60

سطح معناداری
0.000
0.158
0.013
0.015
0.030
0.167
0.037
0.000
0.390
0.765
0.736
0.009

0.000

با توجه به اینکه متغیر نشانگر اثر تعاملی (ریسک سازمانی * اعتماد به نفس مدیریتی) دارای سطح معناداری کمتر از 5
درصد است از این رو می توان گفت که اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین ریسک سازمانی شرکت با مدیریت سود واقعی
تاثیرگذار است.
ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  86درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند
 86درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره والد دارای سطح معناداری کمتر از  5درصد میباشد ازاینرو
میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .همچنین آماره دوربین واتسون مابین 1.5و  2.5است و
نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.
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نتيجه گيری و پيشنهادات
طبق نتایج حاصل از جدول آزمون فرضیه اول مشخص شد :بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه
معکوس معناداری وجود دارد .در این راستا چای و همکاران ( )2008به بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی شرکت
ها و مدیریت سود پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که معیار های مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به کاهش مدیریت
سود می شود .همچنین پاگانو و ولپین ( )2005بیان می کنند ،که مدیران شرکت ها ممکن است از فعالیت های مربوط به
مسئوولیت پذیری اجتماعی ،به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از قبضه ی مالکیـت به وسیله بازار سرمایه ،استفاده نموده و
از این طریق موجبات رضایت سـهام داران را فـراهم نمایند .از این رو می توان فرض کرد ،مدیرانی که با هدف دست
یـابی بـه منـافع شخـصی و گمراهکردن دیگران دست به رفتارهای مدیریت سود فرصت طلبانه می زنند ،جهت سـرپوش
گذاشتن به اقدامات شان و جلـب رضـایت گـروه هـای ذینفـع شـرکت ،مـسئوولیت پـذیری اجتماعی باالیی داشته باشند.
طبق نتایج حاصل از جدول آزمون فرضیه دوم مشخص شد :بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیریت سود واقعی رابطه
معناداری وجود دارد .پارک و همکاران ( )2017در پژوهشی تحت عنوان افشای مسئولیت اجتماعی و ریسک سیستماتیک
شرکت ها ،به این نتیجه رسیدند که بین افشای مسئولیت اجتماعی و ریسک سیستماتیک رابطه معکوس معناداری وجود
دارد .همچنین آرث و لیتل ( ) 2004بیان کردند که مسئولیت اجتماعی به مدیریت ریسک اثربخش تر می انجامد که به
شرکت های کمک می کند تا زیانهای قابل اجتناب را کاهش داده ،موضوعات جدید را شناسایی و از موقعیت های مناسب
برای دستیابی به مزایایی رقابتی استفاده کند.
طبق نتایج حاصل از جدول آزمون فرضیه سوم مشخص شد :اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت
با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است .در این راستا تین شی و همکاران ( )2014در پژوهشی به بررسی رابطه بین بیش
اطمینان مدیریت و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که مدیران بیش اطمینان با احتمال
بیشتری نسبت به سایر مدیران اقدام به افزایش سود گزارش شده از طریق اقالم تعهدی اختیاری می نمایند .همچنین بومن
( )2014در پژوهشی به بررسی بیش اطمینانی مدیریت و هموارسازی سود پرداخت .وی از تصمیمات سرمایه گذاری و
اعمال اختیار خرید سهام به عنوان معیارهای بیش اطمینانی استفاده نمود .یافته های وی نشان داد بیش اطمینانی مدیران
و هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
طبق نتایج حاصل از جدول آزمون فرضیه چهارم مشخص شد :اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی
با مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است .در این راستا عسگرزاده و حامد ( )1398به بررسی انگیزه ریسک پذیری مدیریت،
مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک شرکت پرداختند .نتایج حاصل از فرضیه نشان داد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و
ریسک شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین انگیزه ریسک پذیری مدیریت و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معنی
داری وجود دارد.
پيشنهادات
در راستای نتایج حاصل شده پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود:
پیشنهاد می شود ،سازمان های نظارتی؛ هم چون بورس اوراق بهادار تهـران و سازمان حسابرسی (کمیته ی تدوین
استانداردها) جهت توجه بیشتر مـدیران بـه مقولـه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ،به عنوان عامل بقای سـازمان در
بلندمـدت ،دسـتورالعمل هـا و سیاستهای مناسب در این زمینه اتخاذ نمایند.
پیشنهاد می شود که سازمان بورس اوراق بهادار ،قوانین و مقرراتی را اتخاذ کنـد کـه تا حد امکان بتواند میزان واقعی
مسئوولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را در طول سـال هـای متمادی فعالیتشان اندازهگیری و مشخص نماید.
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با توجه به این که توجه به مسئوولیت پذیری اجتماعی شرکت در بلندمدت می تواند اثر مساعدی بر عملکرد شرکت داشته
باشد ،لذا به سرمایه گذاران پیـشنهاد مـی شـود کـه در زمان تصمیم گیری ،مقوله ی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را
در نظر داشته باشند.
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