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 چکيده
قش با ن یسود واقع تیریو مد یسازمان سکیر تیریشرکت، مد یاجتماع تیرابطه مسئول یبررسهدف پژوهش حاضر 

ی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش تیریاعتمادبنفس مد یگر لیتعد
کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطالعات، از طریق اطالعات 

مسیر  رویدادی گنجانده می شود. درگذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس 
 6شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی  120فرضیه تدوین و  4انجام این پژوهش، 

انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده  1398تا  1393ساله بین 
 یاجتماع تیلمسئو نیبآماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد:  از نرم افزار

 یتیریاعتمادبنفس مد همچنین وجود دارد. یمعنادارمعکوس رابطه  یسود واقع تیریبا مد یسازمان سکیر تیریمدو شرکت 
 تیریمد نیرابطه ب بر یتیریاست. اعتمادبنفس مد رگذاریتاث یواقعسود  تیریشرکت با مد یاجتماع تیمسئول نیبر رابطه ب

 است. رگذاریتاث یسود واقع تیریبا مد یسازمان سکیر

 ی.تیریاعتمادبنفس مدی، سود واقع تیریمدی، سازمان سکیر تیریشرکت، مد یاجتماع تیمسئول کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 یا معنی تعهد آن از نیست. بعضی یکسان همه افراد برای همیشه اما دارد معانی مختلفی 1شرکت ها اجتماعی مسئولیت

 اخالقی مسائل رعایت حسب بر اجتماعی مسئوالنه معنی رفتاری به این دیگران برای میکنند برداشت را قانونی مسئولیت

میدانند  خیریه کمک های و ایهدایای صدقه معادل آنرا هاخیلی بودن است، مسئول آن معنی دیگر است. برای برخی
 به معنی آنرا اند پذیرفته را مفهوم این مشتاقانه که آنانی از بسیاری پندارنداجتماعی می آگاهی معنی به آنرا بعضی

 عالی تر رفتاری ضوابط اعمال برای محول شده نوعی وظیفه مثابه به آنرا هم کمی دانند تعدادمی مقبولیت و مشروعیت

اند که های قبلی نشان داده. پژوهشمی پندارند نه شهروندان و صنعتگران و بازرگانان و بنگاه های اقتصادی روی بر
هایی که مسئولیت اجتماعی را گزارش نکرده اند تری از شرکتها هزینه سرمایه پایینگزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

 باال می باشد. بیش اعتمادی یکی از دارند و عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف مدیران دست یابی به سود
مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان 
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ا نقش ب یسود واقع تیریو مد یسازمان سکیر تیریشرکت، مد یاجتماع تيرابطه مسئول

 یتیریبنفس مد اعتماد یگر لیتعد
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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 
یابد. همچنین، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به ارد، افزایش میشخص د

اطالعات برجسته وزن بیشتری می دهند. افراد در مورد اختیاری که به نظرشان درست می آید، بدون توجه به موثق بودن 
کنند. آنها به اطالع آینده که با باورهای با اطمینانی اقدام میمنبع، اطمینان کرده و براساس آن، به نتیجه گیری های 

ینده کند و اطالع آموجودشان سازگار است، وزن بیشتری می دهند و به اطالع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت می
ی آثار بیش اطمینانی مدیران (. بررس1388ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد، از بین می برند )جهانخانی و همکاران، 

تواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده نادرست بیش اطمینانی می های حسابداری مهم است.شامل رویه های شرکت،بر رویه
 ند؛های گزافی بر شرکت تحمیل کهزینه تأمین مالی یا حسابداری، گذاری،های مناسب سرمایهسیاست شده و با تحریف از
ان برای انگیزش مدیران بیش اطمین برای مثال، تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد.مدیریت میاما بیش اطمینانی 

. اهمیت توجه به مسئولیت پذیری بودن شرکت ها در قبال جامعه از مباحثی تر ازسایر مدیران استهزینهکم پذیرش ریسک،
ا را به طریقی مختلف ملزم به این امر می کنند. از است که مورد توجه دولت و سازمان ها قرار گرفته است و شرکت ه

جهتی که مسئولیت پذیری اجتماعی نوعی هزینه برای شرکت است و این می تواند بر سود سهامداران و ثروت مدیران 
ایش زاثرگذار باشد. همچنین مدیران دارای فرااطمینان به این امر توجه ویژه ی دارند که ثروت خود را حفظ کرده و برای اف

ت مدیریت باعث می شود تمایل کمتری نسبت به مسئولی فرااطمینانیثروت سهامداران بکوشند، استدالل بر این است که 
 پذیری اجتماعی داشته باشد. 

 

 بيان مساله
رمسئوالنه ها به دلیل اقدامات غیپذیری اجتماعی شرکت نیز مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. شرکتمسئولیت

اجتماعی مانند تخریب محیط زیست، سوء استفاده از حقوق انسانی، رفتار ناعادالنه با کارکنان و عرضه کنندگان، فساد، 
که  های غیرمسئوالنه اجتماعیگیرند. انجام فعالیتهای مربوطه مورد انتقادهای زیادی قرار می، و سایر فعالیتکالهبرداری

هد، در دشود، افزایش میپذیری نامیده میدهد و یا تضادهای توزیعی که فعالیت مسئولیتهای خارجی را افزایش میههزین
 باشد. پذیری اجتماعی شرکت میواقع همان نقطه مقابل مسئولیت

نهای که سازماهای اخیر بوده است. تا آنجا ها موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سالمسئولیت اجتماعی شرکت
ه اند. همچنین به خوبی آشکار شدبین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استاندارهایی را در این زمینه ارائه کرده

اند و بر رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کردهاست که شرکت
 های استراتژیک انجام شده توسطها یکی از برنامهتوجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت کاهش یابد حفط کنند. با

گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی را در نظر میشرکت
ها صرفا اقتصادی بود که هر ، نقش شرکت1850(. در دهه 2011، 1دهند )استیوان و درام وانمحیط طبیعی را کاهش می

وی ها، پاسخگشرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را در نظر میگرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت
های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعامالت اجتماعی، انسانی و نیز زیست باشد که نه تنها درگیر بحثاین چالش گسترده می

خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد ی باشند. هر شرکتی که میمحیط
های اخیر انتقادهای زیادی از سوی سهامداران تجارت آزاد و (. در سال2012، 2اجتماعی چشم پوشی کند )دخیلی و انسی

گذاران یست در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت صورت گرفته است. سرمایهفعاالن ضد جهانی سازی و نیز طرفداران محیط ز
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کنند که هر چیزی که منافع کسب سود شود، ایده خوبی نیست و منافع شخصی در نهایت به هر شکل تجارت آزاد فکر می
کنند ییط زیست فکر متواند پیشرفتهای اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد. اما مخالفان جهانی سازی و طرفداران محمی

د. در کننها از این روش احیاء وجهه تخریب شده خود و به نمایش گذاشتن چهره خوبی از خودشان سوء استفاده میشرکت
پردازند، با این حال، بسیاری از کشورها وقتی مسائل اخالقی، شرایط محیط کار، پایداری حالی که به اصول اساسی نمی
ند با توانها میشود، در اتخاذ رفتارهای مسئوالنه پیشتاز هستند. این امکان که شرکتیمحیط زیست و غیره مطرح م

گذاران ی سرمایههاگذاری بر روی مسئولیت اجتماعی، یک مزیت رقابتی بوجود آورند با تغییراتی که در رفتار و نگرشسرمایه
 (.2015، 1حال افزایش است )وهاب و الساید های اخیر درنسبت به اجتماع به وجود آمده است نیز به شدت در سال

ت باید این احتمال پذیرفته شود که ممکن اس محققان تجربی بر این باورند گاهی اوقات برای یافتن پاسخ معماهای مالی،
ی گیرمیمهای شخصیتی مدیران نیز جزء عوامل مهم تصویژگی طور کامل عقالیی رفتار نکنند. به بیانی،گیرندگان بهتصمیم

( مطرح 1986) 3(. یکی از اولین کاربردهای این مفهوم در ادبیات مالی توسط رل2003، 2آید )برتراند و اسکوارحساب میبه
اهیم مالی مدرن ترین مفبیش اطمینانی است. بیش اطمینانی یا فرا اعتمادی یکی از مهم های شخصیتی،یکی از ویژگی شد.

نسان ا شود؛ای دارد. بیش اطمینانی سبب میهای روانشناسی جایگاه ویژهتئوری های مالی و هم دراست که هم در تئوری
 در احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، ازحد و ریسک را کمتر از حد تخمین زده،دانش و مهارت خود را بیش

ها در نتیجه این باور که آن یتیریاعتمادبنفس مد(. 1389شمس و همکاران، ) گونه نباشدکه ممکن است در واقع اینحالی
های نقدی آتی واحد سودها و جریان تبع آن،به دقت اطالعات خود را، که دیگران ندارند(،) ای در اختیاردارنداطالعات ویژه

  (.2014، 4انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده شرکت دارند )بومنزنند و چشمازحد تخمین میتجاری خود را بیش
های گذاری، تأمین مالی و سیاستاز جمله مهمترین مشخصات مدیران اجرایی است که بر سرمایه یتیریاعتمادبنفس مد

گران )که دی تقسیم سود مؤثر است. مدیران بیش اطمینان در نتیجه این باور که آنها اطالعات ویژه ای در اختیار دارند
زنند و های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین میجریانندارند(، دقت اطالعات خود و به تبع آن سودها و 

آتی شرکت دارند. چرا که مدیران  بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را  بازدهچشم انداز مثبتی از ریسک و 
 کنندکمتر از واقع ارزیابی میزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را های نقدی شرکت بیش از واقع تخمین میبر جریان

تواند بر ارزیابی ریسک گزارشگری مالی حسابرسان اطمینانی مدیران می (. بیش2005، 6؛ مالمندیر و تیت2002، 5)هیتون
های نقدی شرکت بیشتر از اطمینان، احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان اثرگذار باشد؛ چرا که مدیران بیش

و مالمندیر و  2002)هیتون،  کنندزنند و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کمتر از واقعیت ارزیابی میتخمین می واقعیت
متر کارانه کی، احتمال استفاده از حسابداری محافظهتیریاعتمادبنفس مددهد با افزایش ( مطالعات نشان می2005 تیت،
بینانه مدیریت افزایش  های خوشدلیل نگرش اشتباه در گزارش سود به (، احتمال وقوع2013، 7شود )احمد و دوئلمنمی
)پرزلی و  شودهای مالی و مدیریت سود واقعی افزوده می(، بر احتمال ارائه مجدد صورت2012، 8)شراند و زچمن یابدمی
 (.2014، 10و هسیه و همکاران 2013، 9ابت
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تواند می یتیریاعتمادبنفس مدهای حسابداری مهم است. شامل رویه های شرکت،بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه
ی، گذاری، تامین مالی یا حسابدارهای مناسب سرمایهشده و با تحریف از سیاست نادرستمنجر به اتخاذ تصمیمات آینده 

رای تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد. بهای گزافی برای شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت میهزینه
 (.1393است )رامشه و مالنظری، از سایر مدیران  ترهزینهمثال انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، کم 

د تواند رابطه مثبتی با کیفیت افشای اطالعات داشته باشها به افزایش استانداردهای اخالقی میدر طرف دیگر، تعهد شرکت
 های غیرمسئوالنه اجتماعی دارند، سطح شفافیتهایی که فعالیترود که شرکت(. بنابراین، انتظار می2014)کیم و همکاران، 

ی داشته باشند. محیط مبهم اطالعاتی در یک شرکتی که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی دارند، به مدیران عامل کمتر
 کند که اخبار منفی را انباشته و از سرمایه گذاران دور نگه دارند. بیش اطمینان کمک می

های ای فعالیتپوشش رسانه ( نشان دادند که2017) 2( و کابل و همکاران2012) 1در طرف دیگر، النگ و واشبورن
ند. یکی کهای کالهبردارانه در شرکت جلب میپذیری اجتماعی شرکت توجه ذینفعان شرکت را به سمت فعالیتمسئولیت
پذیری اجتماعی شرکت، تحریم ذینفعان است که به واسطه تمایل ذینفعان به تنبیه های معمولی به مسئولیتاز واکنش

(، 2011) 4(، گاس و روبرتز2014) 3نسبت به مشارکت در اقدامات غیرمسئوالنه است. چاواشرکت و دلسرد کردن آن 
پذیری دهد که مسئولیت( شواهدی ارائه کردند که نشان می2017( و کابل و همکاران )2014) 5اویکونومو و همکاران

شرکتی  پذیری اجتماعیه مسئولیتهایی کاجتماعی شرکت در ریسک مالی ویژه شرکت تاثیر دارد. به عنوان مثال، شرکت
ای هگذاران تشخیص دادند که یک شرکت به فعالیتدارند، هزینه سرمایه باالیی دارند. به عبارت دیگر، پس از آنکه سرمایه

های غیرمسئوالنه را در عملیات روزانه آن شرکت مشاهده کنند. پذیری اجتماعی عالقه دارد، ممکن است فعالیتمسئولیت
، شوک منفی آن بر قیمت سهام به ویژه زمانی که اخبار بد توسط مدیران عامل بیش اطمینان انباشته شده و افشاء در نتیجه

 (. 2010، 8؛ داسگوپتا و همکاران2006 ،7؛ چان و حامید2004، 6شود، تاثیر چندانی ندارد )پیتروسکی و رولستوننمی
 تیریو مد یسازمان سکیر تیریشرکت، مد یاجتماع تیمسئول رابطهبا تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر درصدد بررسی 

 ی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تیریاعتمادبنفس مد یگر لیبا نقش تعد یسود واقع
 
 
 

 پيشينه ی پژوهش
 یاهد: شویدرآمد واقع تیریمد و یسازمان سکیر تیریشرکت، مد یاجتماع تیمسئول( به بررسی 2020) 9فن و همکاران

( CSRشرکت ) یاجتماع تی( و مسئولERMشرکت ) سکیر تیریمد نیمقاله رابطه ب نیدر اپرداختند.  تیریاز اعتماد مد
ها  افتهیشود.  یم ی( بررسREM) یواقع یها تیدرآمد فعال تیریو مد تیریرابطه توسط اعتماد مد نیا ریتأث یچگونگو 

دارند. با توجه به تعامالت  CSR یبه انجام رفتارها یشتریب لیدارند تما یمثرتر ERMکه  ییدهد شرکت ها ینشان م
 تیالکه دست به فع شتریب نانیبا اطم رعاملیبا مد ییشرکت ها یکه وقت میابی ی، در مERMو  یتیریاعتماد به نفس مد

                                                           
1 Lange & Washburn 
2 Kölbel et al 
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4 Goss & Roberts 
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مله ، از جشرکت یها استیبر س یتیریاست. اعتماد به نفس مد شتریآنها ب CSR ی، ورودزنند، باالتر باشد یم یواقع یها
عامل مطمئن با سهام باالتر انسجام  رانیکه مد میافتیدر نیگذارد. ما همچن یم ریتأث CSRبر  یکل رکاهش اثرات خط

 قیدهند تا اعتبار شرکت ها را از طر یم شیرا افزا CSR یها تیاحتماالً فعال نینسبت به بنگاه ها دارند و بنابرا یشتریب
REM دهند. شیافزا 

 اطمینانی مدیر عامل و ریسک سقوط قیمت سهامپذیری اجتماعی شرکت، بیش( به بررسی مسئولیت2018) 1لی و همکاران
سهام  پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سقوط قسمتپرداختند. تحقیق حاضر به بررسی چگونگی و چرایی تاثیر مسئولیت

ی مدیریت دارند، پرداخته است. نتایج نشان داد که رابطه مثبت بین هایی که مدیران عامل آنها بیش اطمیناندر شرکت
ر پذیری اجتماعی باالیی دارند، به طوهایی که مسئولیتاطمینان مدیریت و ریسک سقوط قسمت سهام در شرکتبیش
نفی ناشی از یار مگذاران چندان تحت تاثیر اخهای تحقیق اثبات کرد که سرمایهتر است. در نتیجه، یافتهداری ضعیفمعنی
-ئولیتگیرند، زیرا قبال از رفتارهای مسپذیری اجتماعی قرار نمیهای پذیرنده مسئولیتاطمینانی مدیران عامل شرکتبیش

 اند. پذیری اجتماعی در عملیات روزانه آنها آگاهی داشته و به آن واکنش نشان داده
نقش  و ینیچ یهادر شرکت یگذارهیسرما ییو کارا رانیمد ینانیفرا اطم نیرابطه ب ی( به بررس2016) 2و همکاران ونگ
 یگذارهیسرما شیو ب رانیمد ینانیفرا اطم نیپژوهش آنها نشان داد که ب جیرابطه پرداختند. نتا نیتورم بر ا یکنندگلیتعد

 .کندیم لیرابطه را تعد نیوجود دارد و تورم ا یرابطه مثبت و معنادار
( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که مدیران بیش اطمینان با احتمال بیشتری نسبت به 2014) 3تین شی و همکاران

 نمایند.شده از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری میسایر مدیران اقدام به افزایش سود گزارش
سهام نشان دادند پس از  ازحد مدیریتی در ریسک سقوط( در پژوهشی با عنوان اطمینان بیش2014) 4کیم وانگ و ژان

زایش ازحد مدیریت، احتمال سقوط قیمت سهام را افکنترل مدیریت سود برگرفته از مسائل نمایندگی، ویژگی اطمینان بیش
 دهد.می

ذاری گ( در پژوهشی به بررسی بیش اطمینانی مدیریت و هموارسازی سود پرداخت. وی از تصمیمات سرمایه2014) 5بومن
ش های پژوهش نشان داد بین بیعنوان معیارهای بیش اطمینانی استفاده نمود. یافتهاختیار خرید سهام بهمدیران و اعمال 

دیگر، مدیران بیش اطمینان نسبت به سایر عبارتاطمینانی مدیران و هموارسازی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد. به
 کنند.مدیران بیشتر اقدام به هموارسازی سود می

( معتقدند مدیران بیش اطمینان نسبت به سایر مدیران تمایل به پرداخت سود تقسیمی کمتری 2013) 6و همکاراندشماخ 
تر، جریان هایی با فرصت رشد پاییندارند. کاهش در پرداخت سود تقسیمی به دلیل بیش اطمینان بودن مدیران در شرکت

 تر است.ی باالتر، بزرگوجوه نقد کمتر و عدم تقارن اطالع آینده
هایی که در افشای مسئولیت اجتماعی در گزارش خود (، به این نتیجه رسیدند که شرکت2011) 7میشرا و همکاران

گذاری کرده اند هزینه سرمایه ای بالطبع پایین تر از شرکت هایی داشته اند که این افشاگری را انجام نمی دادند. سرمایه
ا موضوع تاصیر مسئوایت اجتماعی بر هزینه سرمایه شرکت به بررسی روابط بسن وهمکاران در پژوهشی ب 2006در سال 
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هایی با عملکرد بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند انها در نهایت به این نتیجه رسیدند که شرکت
 .د اجتماعی کاهش می یابداجتماعی باال ریسک پایین تری دارند و همچنین هزینه سرمایه شرکت ها با افزایش عملکر

 سهام متیق سقوط سکیبا ر تیریمد ینانیو فرا اطم یاجتماع یریپذ تیمسئول نیرابطه ب( به بررسی 1399فرد و موسوی )
وهش که در پژ ییآنجابوده و از  یپژوهش کاربرد کیو از نظر هدف،  یفیو روش توص تیپژوهش از نظر ماه نیاپرداختند. 

رفته قرار گ لیو تحل هیاطالعات گذشته مورد تجز قیاطالعات، از طر یبا استفاده از جمع آور رهایموجود متغ تیحاضر وضع
 نیدوت هیپژوهش، دو فرض نیانجام ا ریشود. در مس یم اندهگنج یدادیو از نوع پس رو یفیمطالعات توص فیاست، در رد

انتخاب  1396تا  1387 نیساله ب 10 یندوره زما یبرا کیستماتیبه روش حذف س یرینمونه گ قیشرکت از طر 106و 
ورد م وزیویا یدر نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آمار یپژوهش بعد از گردآور یرهایمربوط به متغ یشده و داده ها

سقوط  سکیشرکت بر ر یاجتماع یریپذ تینشان داد مسئول اتیحاصل از آزمون فرض جیقرار گرفتند. نتا لیو تحل هیتجز
 و معنادار دارد. میمستق ریسهام تاث متیسقوط ق سکیبر ر تیریمد ینانیمعکوس و معنادار دارد. و فرا اطم ریسهام تاث متیق

 سکیر تیریمد یبانک ها بر اثر بخش یاجتماع تیو مسئول سکیر تیریتوان مد ریتاث یبررس( به 1398حیدریه و امامی )
به عنوان  BSRبانک ها  یاجتماع تیو مسئول سکیر تیریتوان مد یرهایمتغ قیتحق نیدر اپرداختند.  در بانک صادرات

 یاربردک قاتیتحق طهیحاضر از نظر هدف در ح قیقرار گرفت.تحق یمورد بررس سکیر تیریمد یعوامل موثر بر اثربخش
اطالعات از مطالعه و  یآور معاست. به منظور ج یشیمایپ یفیداده ها توص یاز نظر نحوه گردآور ق،یتحق نی. اباشدیم

ا ر قیتحق نیا یاز پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آمار یدانیم یداده ها یجمع آور یو برا یاطالعات کتابخانه ا
مورد  SPSSبا استفاده از نرم افزار  قیتحق یها هیداده است. فرض لیشعب بانک صادرات شهر تهران تشک رانیمد هیکل

گردد.  یدر بانک صادرات م سکیر تیریمد یمنجر به اثر بخش سکیر تیرینشان داد: توان مد جیتاآزمون قرار گرفت. ن
 در بانک صادرات، موثر نبوده است. سکیر تیریمد یبر اثر بخش BSRبانک ها  یاجتماع تیاما مسئول

 یاورهاسود: روش گشت یها ینیب شیو پ تیریمد ینانیاطم شیسنجش ب نیمدل نو( به بررسی 1398شعری و همکاران )
امل و ع رانیمد یناناطمی شیسنجش ب یبرا نیمدل نو کی یریپژوهش حاضر با بکارگپرداختند.  (GMM) افتهی میتعم

به  1395تا  1386 یسالها یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یمربوط به شرکتها های داده لیتحل قیاز طر
 جینتا .ی پردازدسود م ینبی شیپ یبر خطا یتیریمد یریسوگ نیاثر ا یبه بررس (GMM) افتهی میتعم یروش گشتاورها

 یه نحوسود دارد، ب ینبی شیپ یبر خطا یعامل شرکت ها اثر مثبت و معنادار رانیمد یناناطمی شیاز آن است که ب یحاک
 های افتهیبر  یدیحاصل تائ جینتا. ندی نمایبرآورد م یاز سود واقع شتریرا ب شدهینبیشیسود پ مطمئنشیب رانیکه مد

 یناناطمی شیب منفی آثار به اطالعات کنندگانکه بهتر است استفاده ی سازداست و خاطر نشان م نیشیپ هایپژوهش
 .ندیتوجه نما ی هانبی شیپ یاتکا تیبر قابل رانیمد

پرداختند.  شرکت سکیو ر یشرکت یاجتماع تیمسئول ت،یریمد یریپذ سکیر زهیانگ( به بررسی 1398عسگرزاده و حامد )
ا ب یمال یاز صورت ها یاطالعات استخراج شده و داده ها بعد از جمع آور ،یدانیم یمنظور با استفاده از روش بررس نیبد

حاصل  جیقرار گرفته اند. نتا لیو تحل هیمورد آزمون و تجز ییتابلو یداده ها یو الگو یفیآمار توص یاستفاده از روش ها
 سکیر زهیانگ نیوجود ندارد اما ب یدار یشرکت رابطه معن سکیو ر یجتماعا یریپذ تیمسئول نینشان داد ب هیاز فرض

 وجود دارد. یدار یو معن میشرکت رابطه مستق سکیو ر تیریمد یریپذ
 تو عملکرد در شرک یاجتماع یریپذ تیولیبر مس رانیمد ینانیاطم شیرابطه ب یبررس( به 1397پوردوالما و همکاران )

شرکت به صورت  -سال 600مربوط به  یمطالعه داده ها نیدر اپرداختند.  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها
 یقرارگرفته است. داده ها لیوتحل هیمورد تجز یقیتلف ونیو با استفاده از رگرس 1395تا  1390 یدوره زمان یو برا یبیترک

به دست آوردن داده ها از  یو برا یاز روش کتابخانه ا ینظر یمبان یو روش استفاده خواهد شد برااز د قیتحق یالزم برا
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و  یریپذ تیولیو مس قیمستقل تحق ریمتغ رانیمد ینانیاطم شیپژوهش ب نی. در ادیاستفاده گرد نینرم افزار ره آورد نو
نوع اظهار نظر، اخبار خوب و بد و  ،یاهرم مال ریباشند و از سه متغ یم قیتحق نیوابسته ا یها ریعملکرد به عنوان متغ

رابطه مثبت  : کهدهد یپژوهش نشان م نیحاصل از ا جیاست. نتا دهیاستفاده گرد یکنترل یها ریتغاندازه شرکت به عنوان م
گردد در  یم شنهادیوجود دارد لذا پ یاجتماع یریپذ تیولیو عملکرد شرکت و مس رانیمد ینانیاطم شیب نیب یو معنا دار

ها و ارزش  یریگ میتواند در انجام تصم یم یها یژگیو نیا رایآنها توجه گردد ز یتیشخص یها یژگیبه و رانیانتخاب مد
 باشد. یمطرح شده م ینظر یبه دست آمده هم سو با مبان جیگذار باشد و نتا ریتاث ندهیو اعتبار شرکت در آ
 یآت یمال و عملکرد تیریمد ینانیاطم شیب نیبر ارتباط ب یسود واقع تیریمد ریتاث( به بررسی 1397نورانی و همکاران )

و  1395 یال 1391شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه  رفتهیپذ یپژوهش شرکتها یجامعه آمارپرداختند.  شرکتها
 رهیچند متغ ونیپژوهش از روش رگرس نیا یداده ها لیوتحل هیتجز. جهت دیشرکت به عنوان نمونه انتخاب گرد 136

 یسود واقع تیریکه در آنها مد یکه شرکتها ردک انیب نیتوان چن یپژوهش، م یها افتهیها: براساس  افتهی.دیاستفاده گرد
 شیب نیبر رابطه ب یسود واقع تیریمد ریتاث توانیم نیخواهند داشت. همچن یباالتر یآت یعملکرد مال رد،یپذیصورت م

 شیب نیه بک دهدیپژوهش نشان م نیا جی: نتایریگ جهینت .رفتیزپذیشرکتها را ن یآت یو عملکرد مال تیریمد یاعتماد
ان پژوهش نش نیا جینتا نیوجود دارد. همچن یدر بورس اوراق بهادار رابطه معنادار یآت یو عملکرد مال تیریمد ینانیاطم

 وجود دارد. یدار یشرکت ها رابطه معن یآت یسود و عملکرد مال یواقع تیریمد نیدهد که ب یم

 

 فرضيه های پژوهش
 ی رابطه معناداری وجود دارد.سود واقع تیریمد با شرکت یاجتماع تیمسئول اول: بین

 وجود دارد. یرابطه معنادار یسود واقع تیریمد با یسازمان سکیر تیریمددوم: بین 
 ی تاثیرگذار است.سود واقع تیریمد با شرکت یاجتماع تیمسئول رابطه بینی بر تیریاعتمادبنفس مدسوم: 

 است. رگذاریتاث یسود واقع تیریمد با یسازمان سکیر تیریمدی بر رابطه بین تیریاعتمادبنفس مدچهارم: 

 

 

 

 روش شناسی پژوهش
قاالت گیری از کتب و مبا بهرهای در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه

جایی که اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل شود. از آنها استفاده میتخصصی فارسی و التین و پایان نامه
های های مورد نیاز از صورتباشد، دادهها میهای مالی حسابرسی شده شرکتبسیاری از اقالم حسابداری مندرج در صورت

و شبکه  1های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادارر سایتمالی موجود د
های فشرده سازمان بورس و و لوح 4، مرکز پردازش اطالعات مالی ایران3های جامع اطالع رسانی ناشران، سیستم2کدال

از اجرای مرحله تحقیق کتابخانه ای و میدانی و شود. در این پژوهش پس اوراق بهادار به صورت دستی استخراج می
)به منظور  Excelاستخراج اطالعات کافی از نمونه ها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای 

 به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته می شود. Stataو نرم افزار  جمع آوری داده ها(،

                                                           
1 www.rdis.ir 
2 codal 
3 www.codal.ir 
4 www.fipiran.com 
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امکان  یدر بورس اوراق بهادار تهران است. علت انتخاب جامعه آمار شدهرفتهیپذ یهاپژوهش، شرکت نیا یآمارجامعه 
پژوهش  نیدر بورس اوراق بهادار است. در ا شدهرفتهیپذ یهاشرکت یمال یهاموجود در صورت یهابه داده یدسترس

 یکه نمونه آمار بیترت نیاانتخاب خواهد شد، به  یآمار امعهاز ج کیستماتیس یروش حذف قینمونه مورد مطالعه از طر
 باشند: ریز یارهایاست که حائز مع یموجود در جامعه آمار یهاشرکت هیمتشکل از کل

 تی، نماد معامالتی آن ها از تابلوی بورس خارج نشده باشد )فعال1398تا  1393 قیهای مورد مطالعه تحقطی سال -1
 (. هیدر بازار سرما داریمستمر و پا

های مورد نظر تغییر داده باشند )همگن بودن خود را طی دوره تیمورد مطالعه نبایستی سال مالی و فعال یهاشرکت -2
 در طول دوره مطالعه(.  تیو فعال یسال مال

 در دسترس باشد.  یمال یهاهمراه صورت یهاادداشتیخصوص  به از،یموردن یاطالعات مال -3
فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معامالتی   قیمورد نظر طی دوره تحق شرکت -4

 نداشته باشد.
 نباشد. نگیزیبانک و ل ،یگذار هیسرما ،یجزء موسسات مال -5

شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها  120گیری حذفی سیستماتیک و مالحظات در نمونه شرایطدرنتیجه اعمال 
 شرکت می باشد. -سال 720باشد بنابراین حجم نهایی نمونه سال متوالی می 6انتخاب شدند. دوره تحقیق 

 مدل های رگرسیونی جهت آزمون فرضیه ها به شرح زیر می باشد:
 مدل اول

Real Earnings Management it 

=  β 0 + β1 CSRit +  β2 Ageit +  β3stockit + β4Sizeit + β5Roait + β6BVMVit

+ β7BETAit + β8Ownershipit + β9Turnoverit + ɛ it  

 
 مدل دوم

Real Earnings Management  it 

=  β 0 + β1 ERM it +  β2 Ageit +  β3stockit + β4Sizeit + β5Roait

+ β6BVMVit + β7BETAit + β8Ownershipit + β9Turnoverit + ɛ it  

 
 مدل سوم

Real Earnings Management  it 

=  β 0 + β1 CSRit +  β2 Managerial Confidenceit + β3 (CSRit

∗ Managerial Confidenceit) +  β4 Ageit +  β5stockit + β6Sizeit + β7Roait

+ β8BVMVit + β9BETAit + β10Ownershipit + β11Turnoverit + ɛ it  
 

 مدل چهارم
Real Earnings Management  it 

=  β 0 + β1 ERM it +  β2 Managerial Confidenceit + β3 (ERM it
∗ Managerial Confidenceit) +  β4 Ageit +  β5stockit + β6Sizeit + β7Roait

+ β8BVMVit + β9BETAit + β10Ownershipit + β11Turnoverit + ɛ it  

 

 متغير وابسته

 (:Real Earnings Managementی )سود واقع تیریمد
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( 1991اندازه گیری است: ابتدا کل اقالم تعهدی از طریق مدل زیر معروف به مدل جونز )از طریق رابطه ی زیر قابل 
 محاسبه می شود:

 (1رابطه )

 
 که در آن:

TA بیانگر کل اقالم تعهدی است که از تفاوت سود عملیاتی و جریان های نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی بدست می :
 آید.

AvAssets بدست می آید. 2هایست که از تقسیم مجموع دارایی های ابتدا و پایان دوره بر عدد : بیانگر متوسط کل دارایی 
SALES بیانگر تغیر در درآمد حاصل از فروش عملیاتی طی یک سال مالی است که از تفاوت فروش پایان دوره با اول :

 دوره بدست می آید.
PPE.نشانگر ارزش خالص دارایی های شرکت است : 

ROAارایی های شرکت است که از تقسیم سود عملیاتی بر متوسط کل دارایی ها قابل محاسبه خواهد بود.: معرف بازه د 
هر سال  ( برای همه ی شرکت ها و در2بطه )( در راNA it( برای اقالم تعهدی )1برآورد ضریب بدست آمده از رابطه )

 استفاده شده است.
 (2رابطه )

 
 که در آن:

REC حسابهای دریافتنی است که از تفاوت حسابها و اسناد دریافتنی تجاری پایان دوره با اول دوره به : بیانگر تغییر در
 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:

 (3رابطه )

 
DAآیدی اختیاری است که از تفاوت بین اقالم تعهدی کل با اقالم تعهدی عادی بدست می : معرف اقالم تعهد. 

 

 متغير مستقل

 (Corporate Social Responsibility): شرکت یاجتماع تيمسئول
 میشود: زیر سنجیده به صورت و میباشد مستقل متغیر به عنوان تحقیق این در که شرکت اجتماعی عملکرد

 اطالعات افشای (، میزانEMPDکارکنان ) روابط به مربوط اطالعات افشای میزان بُعد، چهار شامل: اجتماعی مسئولیت
محیط  به مربوط اطالعات (، افشایPRODتولید ) به مربوط اطالعات (، افشایCOMDاجتماعی ) مشارکت به مربوط

 ه وتحلیلتجزی .است شده استفاده محتوا تجزیه وتحلیل از ارزیابی متغیر برای تحقیق این ( می باشد. درENVDزیست )
 میشوند. دسته بندی مالی صورتهای پیوست یادداشتهای متن در از جمالت طبقه بندی مورد در محتوا
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 از و ی آیدم دست شرکتها به اجتماعی مسئولیت ابعاد جزئی ارزش جمع از شرکتها اجتماعی مسئولیت افشای کلی ارزش
 است: قابل محاسبه ی زیر رابطه

CSRD= EMPD + COMD + PROD + ENVD CSRD=ΣX/N 
 مودارها،ن تصاویر، صورت امکان در و فعالیت از مفصلی شرح اعداد، به صورت آن جزئیات و کمی به صورت افشا موارد اگر

به  توضیحات و کمی غیر به صورت اطالعات صورتی که در. شد خواهد داده اختصاص 3 افشا نمره باشد، شده ذکر جداول
 رافپاراگ یا جمله به صورت توضیحات و کیفی به صورت افشاء موارد صورتی که در و ،2 افشا نمره باشد، بند شرح صورت
 .بود خواهد صفر افشا نمره نشود، افشاء موردی که در صورتی و 1 افشا نمره باشد،

 

 کارکنان روابط به مربوط اطالعات افشای ميزان
 است: زیر معیار شش به نیاز کارکنان روابط به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای

 کارکنان؛ محیط سالمت (1 
 کارکنان؛ آموزش (2 
 کارکنان؛ مزایای (3 
 کارکنان؛ مشخصات( 4 
 کارکنان؛ سهم ( مالکیت5 
 .18000ایزو  کارکنان بهداشت و ایمنی( 6 

 میآید: دست به زیر ی رابطه از افشا نمره
EMPD= ΣA/6 

 اجتماعی مشارکت به مربوط اطالعات افشای میزان
 داریم: معیار شش به نیاز اجتماعی مشارکت به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای

 نقد؛ وجه اهدا برنامه (1
 خیریه؛ برنامه( 2 
 تحصیلی؛ بورس برنامه( 3 
 فعالیت ورزشی؛ برای مالی حامیان( 4 
 ملی؛ غرور حامیان( 5 
 .عمومی پروژه های( 6 

 میآید: دست زیر به ی رابطه از اجتماعی مشارکت افشای نمره
COMD=ΣB/6 

 تولید به مربوط اطالعات افشای میزان
 داریم: معیار چهار به نیاز تولید به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای

 محصول؛ ایمنی( 1
 ؛9000ایزو محصول کیفیت( 2 
 محصول؛ توسعه (3 
 میآید: دست به ی زیر رابطه از تولید بعد افشای فروش نمره از پس خدمات( 4 

PROD=ΣC/4 
 محیط زیست به مربوط اطالعات افشای میزان

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم1401، بهار 58، شماره 5دوره 
 

137 
 

 داریم: معیار چهار به نیاز محیط زیست به مربوط اطالعات افشای میزان دادن نشان برای
 هوا؛ آلودگی کنترل( 1 
 خسارت؛ جبران و پیشگیری برنامه( 2 
 بازیافت؛ از محصوالت ناشی از استفاده و حفاظت( 3 
 .1400 ایزو محیط زیست ی زمینه در جایزه(4 

 میآید: دست زیر به ی رابطه از محیطزیست بعد افشای نمره
ENVD=ΣD/4 

 

 (:Managerial Confidenceی )سازمان سکیر تیریمد
( خالص بر انیسود )ز میس)تق ROA بر انحراف استاندارد نسبت های انهیانحراف استاندارد خالص فروش سال میاز تقس

سهام و  ( خالص بر جمع حقوق صاحبانانیسود )ز میتقس) ROIدارایی های شرکت( و  متوسط اول و آخر دوره جمع کل
مستقل  ریمتغ کیبعنوان  نسبت نیشود. ا یدوره شش ساله محاسبه م نیانگیم یطبدهی بلند مدت شرکت( )بطور جداگانه( 

 .گردد یشناخته م قیدر محاسبات آماری تحق
 

 متغير تعدیل گر

 (:Managerial Confidenceی )تیریاعتمادبنفس مد
انی استفاده یری فرا اطمینگاندازههای شرکت برای گذاریبیش اطمینانی مدیریت؛ در مطالعات اخیر از وضعیت نسبی سرمایه

تواند یمها گذاری شرکت( اظهار نمودند که میزان سرمایه2011(. کمپل و همکاران )2014و همکاران،  محمدبنشده است )
نعت شده از بابت صیلتعدگذاری یهسرمایی که از لحاظ هاشرکتاطمینانی مدیریت باشد. او  فراشامل اطالعاتی درباره 

عنوان  را به بودهآن صنعت( در یک پنجم باالی نمونه گذاری انجام شده در گذاری شرکت به کل سرمایهیهسرما)نسبت 
رقم  سال را بر-گذاری هر شرکتیهسرمابرای این منظور  دارای فرااطمینانی است. هاآنیی برگزید که مدیریت هاشرکت

ار رآمده را به عنوان معیاری مورد توجه ق دستبهی آن صنعت تقسیم نموده و رقم هاسال-شرکتهای گذارییهسرماکل 
سال در بین کل نمونه مورد بررسی، در بین یک پنجم باال باشد، مدیریت آن -دهیم که اگر رقم آن برای هر شرکتیم

ای هیسرمااز مخارج  هاشرکتگذاری شود. برای محاسبه سرمایهیمسال به عنوان مدیریت فرااطمینان شناخته -شرکت
اگر مدیریت شرکتی به عنوان بیش اطمینانی مدیریت شناخته شود،  مستخرج از صورت جریان وجه نقد استفاده خواهد شد.

 صورت برابر صفر خواهد بود.شود و در غیراینیممتغیر مذکور برابر یک قرار داده 

 

 متغير کنترلی
 .tدر سال  iبرابر است با تعداد سال های حضور شرکت (: Age)سن شرکت 

 .tدر سال  iشرکت  نرخ متوسط بازده سهام(: stock) سهامبازده 

 .tدر سال  iشرکت  یهاییکل دارا یعیطب تمیلگاربا  استبرابر ( Sizeاندازه شرکت )

 .tدر سال  iشرکت  یهاییدارا برابر است با بازده( Roa) بازده دارایی ها
 .tدر سال  iها شرکت  ییارزش بازار داراتقسیم بر  ها ییدارا یارزش دفتر(: BVMV) به ارزش بازار یارزش دفتر

 سیستماتیک یا ریسک بتا می باشد. ریسک(: میزان BETAریسک سیستماتیک )

BETA =
COV(rit, rmt)

σ(rmt)2
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COV(rit, rmt) : کوواریانس بین بازده سهام شرکت و بازار 
rit: بازده سهام شرکت 

rmt: بازده سهام بازار 
σ(rmt)2 :بازار یبازده انسیوار. 

و در  1درصد از سهام شرکت در دست ارگان های دولتی باشد عدد  50از (: چنانچه بیش Ownershipمالکیت شرکت )
 غیر اینصورت عدد صفر.
 ماه. 12در  گذاران(: میانگین میزان حجم معامالت سهام شرکت توسط سرمایه Turnoverحجم معامالت شرکت )

 

 یافته های پژوهش

 های توصيفی یافته
 ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزموتحلیل دقیق آنتجزیهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و به

 دهد. به متغیرهای مورداستفاده در تحقیق را نشان می مربوطهای (، آمار توصیفی داده1است. نگاره )
 پژوهش متغيرهای توصيفی آمار :(1) جدول

 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین نام متغیر

 0.993 -0.916 4.990 1.257 0.059 0.244 0.091 مدیریت سود واقعی

 0.766 1. 2.278 -0.434 0.023 0.153 0.475 مسئولیت اجتماعی

 7.719 -0.957 9.875 2.167 0.926 0.962 1.841 ریسک سازمانی

 1 0.000 1.045 -0.212 0.247 0.497 0.552 اعتماد به نفس مدیریتی

 4.143 1.386 4.207 -1.102 0.240 0.489 3.486 شرکتسن 

 8.595 -0.657 15.137 2.783 1.158 1.076 0.584 بازده سهام

 19.773 10.532 4.165 0.924 2.324 1.524 14.413 اندازه شرکت

 0.621 -0.789 6.714 -0.285 0.024 0.155 0.101 بازده دارایی ها

 1.381 0.083 2.319 0.218 0.056 0.238 0.544 ارزش دفتری به بازار

 5.484 -7.564 10.603 -0.268 1.018 1.009 0.679 ریسک سیستماتیک

 1 0.000 3.25 1.5 0.160 0.400 0.2 مالکیت شرکت

 19.286 10.044 4.061 0.859 2.319 1.522 13.923 حجم معامالت شرکت

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاناصلی
دهد باشد که نشان می/.( می475هاست. برای مثال مقدار میانگین برای مسئولیت اجتماعی مالی برابر با )دادن مرکزیت داده

یکدیگر  پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از پارامترهایطورکلی . بهاندها حول این نقطه تمرکزیافتهبیشتر داده
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر ها نسبت به میانگین است. از مهمیا میزان پراکندگی آن

باشد که نشان می 0.153اجتماعی برابر است با  و برای مسئولیت 1.524در آمار توصیفی کلی، برای اندازه شرکت برابر با 
 بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند. دهد این دو متغیر به ترتیب دارای می
 

 آزمون تشخيص توزیع نرمال
ها را کشف کنیم خواهیم ارتباط بین آنگیری همواره تعدادی داده )عدد( در اختیارداریم که میپس از انجام هر نوع اندازه

ها توزیع داده بایست نحوهوتحلیل کنیم. برای انجام این کار ابتدا میها را تجزیهبندی نماییم تا بتوانیم آنها را دستهیا آن
ایم چگونه آوری کردههایی که جمعگوید که پراکندگی و گستردگی دادهها به ما میتوزیع داده تردهسارا بدانیم. به عبارت 
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شده است. در این آزمون هرگاه سطح منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپیرو ویلک استفادهاست. به
 اشد:بی توزیع نرمال نمیدهندهباشد نشان %5از  کمترداری معنی

 نتایج آزمون توزیع نرمال (:2) جدول
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 0.000 10.047 مدیریت سود واقعی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 6.873 مسئولیت اجتماعی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 11.141 ریسک سازمانی

 توزیع نرمال دارد 1 -6.819 اعتماد به نفس مدیریتی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 9.216 سن شرکت

 توزیع نرمال ندارد 0.000 11.663 بازده سهام

 توزیع نرمال ندارد 0.000 8.006 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 0.000 8.153 بازده دارایی ها

 توزیع نرمال ندارد 0.000 5.620 ارزش دفتری به بازار

 توزیع نرمال ندارد 0.000 8.270 ریسک سیستماتیک

 توزیع نرمال ندارد 0.000 3.488 مالکیت شرکت

 توزیع نرمال ندارد 0.000 7.524 حجم معامالت شرکت

 نرمال بودن مقادیر خطا

 توزیع نرمال دارد 0.731 2.274 مدل اول

 توزیع نرمال دارد 0.409 4.794 مدل دوم 

 داردتوزیع نرمال  0.219 2.508 مدل سوم 

 توزیع نرمال دارد 0.611 4.490 مدل چهارم

بجز متغیر اعتماد به نفس ) شود که سطح معناداری همه متغیرهانرمال بودن متغیرها: طبق نتایج آزمون مشاهده می
درصد  5های مدل نیز بیشتر از باشد لذا دارای توزیع نرمال نیستند. سطح معناداری باقیماندهدرصد می 5کمتر از  مدیریتی(

 باشد. های رگرسیونی فوق میمانده در مدلباشد و بیانگر نرمال بودن توزیع خطاهای باقیمی
 

 ليمر)چاو( و آزمون هاسمن  Fآزمون 
باشد. به چنین های سری زمانی و هم مقطعی میها روبرو هستیم هم دربرگیرنده دادههایی که ما با آنگاهی اوقات داده

با دو حالت کلی روبرو  شده است.در برآورد مدل پانل دیتاها یا پانل دیتا شناختهها عموماً پانلی از دادهای از دادهمجموعه
 poolاست که در این صورت با مدل پول دیتا )هستیم. حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان 

data( مواجه هسیم. حالت دوم  عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت پانل دیتا )panel data )
انتخاب مر برای لی-شود. بنابراین آزمون افلیمر استفاده می-شود. برای شناسایی دو حالت فوق از آزمونی به نام افگفته می

 شود.های رگرسیون پول دیتا )تلفیقی( و رگرسیون با اثرات ثابت استفاده میبین روش

شود. های تابلویی )پانل دیتا( انتخاب میباشد، داده 0.05( کمتر از سطح probی چاو )که میزان معناداری آمارهدرصورتی
 هاسمن نیز انجام شود.باید آزمون تصادفی در این حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا 

 نتایج آزمون اف ليمر)چاو( (:3)جدول 
 نتیجه سطح معناداری  آماره آزمون نام مدل 

 های تابلوییداده 0.000 12.32 مدل اول

 های تابلوییداده 0.000 12.66 مدل دوم 
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 های تابلوییداده 0.000 12.35 مدل سوم 

 های تابلوییداده 0.000 12.68 مدل چهارم

های رو رویکرد دادهدرصد است، ازاین 5ها کمتر از ، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در همه مدل3با توجه به جدول 
 گیرند. های تلفیقی موردپذیرش قرار میتابلویی در مقابل رویکرد داده

 نتایج آزمون هاسمن :(4)جدول 
 نتیجه سطح معناداری  آماره آزمون نام مدل 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 0.000 35.26 مدل اول

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 0.441 8.96 مدل دوم 

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 0.460 8.92 مدل سوم 

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 0.214 14.35 مدل چهارم

رو درصد است، از این 5بیشتر از ، چون سطح معناداری آزمون )بجز در مدل اول(در هر سه مدل دیگر 4با توجه به جدول 
 گیرد.اثرات تصادفی عرض از مبدأ در مقابل اثرات ثابت موردپذیرش قرار می

 

 همسانی واریانس در مقادیر خطا
داده طور متعارف درباشد.اما بهیکی از مفروضات مدل رگرسیونی خطی کالسیک وجود همسانی واریانس جمالت اخالل می

ا مقطعی ممکن است واریانس جمالت اخالل ثابت نموده و از مقادیر وقفه دار جمالت اخالل ههای سری زمانی و داده
یون های رگرسکند و تخمین زنندهدر این صورت مشکل ناهمسانی واریانس بین جمالت اخالل بروز می تبعیت نماید.

 رغم بدون تورش بودن دارای کارایی نخواهد بود.علی
 

 شده(مسانی واریانس )والد تعدیلنتایج آزمون ناه (:5)جدول 

 نتیجه داریسطح معنی آماره آزمون های پژوهشمدل

 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

درصد  5شده در هر چهار مدل کمتر از داری آزمون والد تعدیلدهد که سطح معنینشان می 5نتایج حاصل در جدول 
باشد. الزم به توضیح است که این مشکل در تخمین نهایی باشد و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میمی

 ( است.glsطریق دستور  ها ازها رفع گردیده )با روش وزن دهی به دادهمدل
 

 خودهمبستگی مقادیر خطا
های زمانی قرار دارند، فرض عدم خودهمبستگی سریالی بین جمالت پسماند در مطالعات اقتصادسنجی که برمبنای سری

باشد که قبل از تفسیر نتایج حاصل، به می شوند، بنابراین الزمکه از فروض مهم مدل کالسیک است، اغلب نقض می
ریالی بین س خودهمبستگیبررسی پدیده خودهمبستگی سریالی بین جمالت پسماند پرداخته شود؛ زیرا در صورت وجود 

ها بدون تورش، کارا نیستند یعنی دارای حداقل واریانس زندیگر در بین تمام تخمین  OLS هایاجزاء اخالل، تخمین زن
 ود. شاعتماد نخواهد بود این مشکل بیشتر درداده های سری زمانی دیده میو درنتیجه استنباط آماری، قابل باشندنمی

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی )والدریج( (:6)جدول 
 نتیجه داریسطح معنی آماره آزمون های پژوهشمدل
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 وجود خودهمبستگی سریالی 0.000 30.771 مدل اول

 وجود خودهمبستگی سریالی 0.000 28.317 مدل دوم 

 وجود خودهمبستگی سریالی 0.000 33.259 مدل سوم 

 وجود خودهمبستگی سریالی 0.000 32.562 مدل چهارم

درصد  5های فوق کمتر از شود که سطح معناداری آزمون والدریج در مدل، مشاهده می6با توجه به نتایج جدول شماره 
زار استاتا، این افدر نرم Auto Correlationباشد و بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی است. که با استفاده از دستور می

 مشکل رفع شده است.
 

 فرضيه اول 
 اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد. بین مسئولیت

 تخمين نهایی مدل رگرسيونی اول (:7)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.000 -3.98 0.017 -0.068 مسئولیت اجتماعی

 0.026 2.23 0.063 0.141 سن شرکت

 0.007 2.68 0.002 0.006 بازده سهام

 0.894 -0.13 0.009 -0.001 اندازه شرکت

 0.000 -8.85 0.026 -0.236 بازده دارایی ها

 0.000 29.40 0.030 0.888 ارزش دفتری به بازار

 0.002 3.15 0.001 0.005 ریسک سیستماتیک

 0.000 3.73 0.015 0.058 مالکیت شرکت

 0.059 -1.89 0.011 -0.022 حجم معامالت شرکت

 0.025 -2.25 0.051 -0.115 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 0.757 شدهضریب تعیین تعدیل

 0.000 2028.43 سطح معناداری آن -آماره والد 

 2.254 دوربین واتسون

توان  درصد است ازاین رو می 5با توجه به اینکه متغیر مسئولیت اجتماعی دارای ضریب منفی و سطح معنادار یکمتر از 
 گفت که بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 75شده برابر با ضریب تعیین تعدیل
رو باشد ازایندرصد می 5الد دارای سطح معناداری کمتر از درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره و 75
است و  2.5و 1.5توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره دوربین واتسون مابین می

 نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.

 

 فرضيه دوم 
 یت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.بین مدیریت ریسک سازمانی با مدیر

 تخمين نهایی مدل رگرسيونی دوم (:8)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.000 -34.16 0.034 -1.170 ریسک سازمانی
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 0.010 2.59 0.045 0.117 سن شرکت

 0.015 2.44 0.001 0.004 بازده سهام

 0.023 -2.27 0.007 -0.016 اندازه شرکت

 0.027 -2.21 0.019 -0.042 بازده دارایی ها

 0.000 55.98 0.021 1.216 ارزش دفتری به بازار

 0.000 4.13 0.001 0.005 ریسک سیستماتیک

 0.686 -0.40 0.011 -0.004 مالکیت شرکت

 0.475 -0.71 0.007 -0.005 حجم معامالت شرکت

 0.080 -1.75 0.037 -0.066 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 0.875 شدهضریب تعیین تعدیل

 0.000 4730.74 سطح معناداری آن -آماره والد 

 2.176 دوربین واتسون

درصد است ازاین رو می توان گفت  5با توجه به اینکه متغیر ریسک سازمانی دارای ضریب منفی و سطح معنادار یکمتر از 
 سازمانی شرکت با مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.که بین ریسک 

اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 87شده برابر با ضریب تعیین تعدیل
رو باشد ازایندرصد می 5کمتر از درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد دارای سطح معناداری  87
است و  2.5و 1.5توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره دوربین واتسون مابین می

 نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.
 

 فرضيه سوم 
 ا مدیریت سود واقعی تاثیرگذار است.اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ب

 تخمين نهایی مدل رگرسيونی سوم (:9)جدول 
 سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.000 -4.14 0.016 -0.067 مسئولیت اجتماعی

 0.737 -0.34 0.009 -0.003 اعتماد به نفس مدیریتی

 0.003 2.93 0.001 0.005 مدیریتیمسئولیت اجتماعی* اعتماد به نفس 

 0.127 1.53 0.088 0.135 سن شرکت

 0.031 2.16 0.002 0.006 بازده سهام

 0.512 0.66 0.010 0.006 اندازه شرکت

 0.000 -7.45 0.030 -0.225 بازده دارایی ها

 0.000 24.45 0.036 0.899 ارزش دفتری به بازار

 0.536 0.62 0.009 0.005 ریسک سیستماتیک

 0.001 3.30 0.015 0.050 مالکیت شرکت

 0.108 -1.61 0.011 -0.018 حجم معامالت شرکت

 0.012 -2.52 0.054 -0.137 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 0.732 شدهضریب تعیین تعدیل

 0.000 1374.39 سطح معناداری آن -آماره والد 
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 2.250 دوربین واتسون

 5اینکه  متغیر  نشانگر اثر تعاملی)مسئولیت اجتماعی* اعتماد به نفس مدیریتی( دارای سطح معناداری کمتر از با توجه به 
درصد است از این رو می توان گفت که اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با مدیریت سود 

 واقعی تاثیرگذار است.
اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 73شده برابر با ضریب تعیین تعدیل

رو باشد ازایندرصد می 5درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد دارای سطح معناداری کمتر از  73
است و  2.5و 1.5دوربین واتسون مابین  توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آمارهمی

 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.

 چهارم رگرسيونی مدل نهایی تخمين :(10) جدول
 سطح معناداری zآماره  استاندارد ضرایبانحراف  ضرایب متغیرها

 0.000 -28.24 0.042 -1.187 ریسک سازمانی

 0.158 -1.41 0.006 -0.009 اعتماد به نفس مدیریتی

 0.013 2.48 0.013 0.034 ریسک سازمانی* اعتماد به نفس مدیریتی

 0.015 2.42 0.048 0.118 سن شرکت

 0.030 2.17 0.002 0.004 بازده سهام

 0.167 -1.38 0.007 -0.010 اندازه شرکت

 0.037 -2.09 0.020 -0.043 بازده دارایی ها

 0.000 41.75 0.029 1.236 ارزش دفتری به بازار

 0.390 0.86 0.006 0.005 ریسک سیستماتیک

 0.765 0.30 0.012 0.003 مالکیت شرکت

 0.736 -0.34 0.008 -0.002 حجم معامالت شرکت

 0.009 -2.60 0.040 -0.104 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره

 0.869 شدهضریب تعیین تعدیل

 0.000 2611.33 سطح معناداری آن -آماره والد 

 2.188 دوربین واتسون

 5)ریسک سازمانی * اعتماد به نفس مدیریتی( دارای سطح معناداری کمتر از  با توجه به اینکه متغیر نشانگر اثر تعاملی
درصد است از این رو می توان گفت که اعتمادبنفس مدیریتی بر رابطه بین ریسک سازمانی شرکت با مدیریت سود واقعی 

 تاثیرگذار است.
اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 86شده برابر با ضریب تعیین تعدیل

رو باشد ازایندرصد می 5بسته را توضیح دهند. آماره والد دارای سطح معناداری کمتر از درصد از تغییرات متغیر وا 86
است و  2.5و 1.5توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره دوربین واتسون مابین می

 نشان از برازش نبود خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.
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 شنهاداتنتيجه گيری و پي
رابطه  یسود واقع تیریشرکت با مد یاجتماع تیمسئول نیب :اول مشخص شد هیحاصل از جدول آزمون فرض جیطبق نتا

شرکت  یاجتماع یها تیمسئول نیرابطه ب یبه بررس( 2008همکاران )و  یچا در این راستا وجود دارد. یمعنادارمعکوس 
 تیریشرکت منجر به کاهش مد یاجتماع تیمسئول یها اریآنان نشان داد که مع قیتحق جیسود پرداختند. نتا تیریها و مد
بیان می کنند، که مدیران شرکت ها ممکن است از فعالیت های مربوط به ( 2005) اگانو و ولپین. همچنین پشود یسود م

اده نموده و ار سرمایه، استفبه وسیله باز ی مالکیـت مسئوولیت پذیری اجتماعی، به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از قبضه
نمایند. از این رو می توان فرض کرد، مدیرانی که با هدف دست  از این طریق موجبات رضایت سـهام داران را فـراهم

 گمراهکردن دیگران دست به رفتارهای مدیریت سود فرصت طلبانه می زنند، جهت سـرپوش یـابی بـه منـافع شخـصی و
 .باشند اجتماعی باالیی داشته جلـب رضـایت گـروه هـای ذینفـع شـرکت، مـسئوولیت پـذیریگذاشتن به اقدامات شان و 

ابطه ر یسود واقع تیریبا مد یسازمان سکیر تیریمد نی: بدوم مشخص شد هیحاصل از جدول آزمون فرض جیطبق نتا
 کیستماتیس سکیو ر یاجتماع تیمسئول یتحت عنوان افشا یدر پژوهش( 2017) وجود دارد. پارک و همکاران یمعنادار

 ناداری وجودرابطه معکوس مع کیستماتیس سکیو ر یاجتماع تیمسئولی افشا بین که دندیرس جهینت نیبه ا ،اشرکت ه
( بیان کردند که مسئولیت اجتماعی به مدیریت ریسک اثربخش تر می انجامد که به 2004. همچنین آرث و لیتل )دارد

زیانهای قابل اجتناب را کاهش داده، موضوعات جدید را شناسایی و از موقعیت های مناسب شرکت های کمک می کند تا 
 برای دستیابی به مزایایی رقابتی استفاده کند.

شرکت  یجتماعا تیمسئول نیبر رابطه ب یتیریاعتمادبنفس مد سوم مشخص شد: هیحاصل از جدول آزمون فرض جیطبق نتا
 شیب نیرابطه ب یبررس به یر پژوهش( د2014) و همکاران یش نیتدر این راستا ست. ا رگذاریتاث یسود واقع تیریبا مد
 احتمال اب نانیاطم شیب رانیآنها نشان داد که مد جیپرداختند. نتا یتعهد اقالم قیسود از طر تیریمد و تیریمد نانیاطم

مچنین بومن . هندینمای م یاریاختی تعهدم الاق قیسود گزارش شده از طر شیاقدام به افزا رانیمد رینسبت به سا یشتریب
و  یگذار هیسرما ماتیاز تصم یپرداخت. و سودی و هموارساز تیریمد ینانیاطم شیب یبررس به یدر پژوهش( 2014)

 رانیمد یننایاطم شینشان داد ب یو یها افتهیاستفاده نمود.  ینانیاطم شیب یارهایعنوان مع سهام به دیخر اریاعمال اخت
 .وجود دارد یو معنادار مثبت سود رابطه یو هموارساز

 یسازمان کسیر تیریمد نیبر رابطه ب یتیریاعتمادبنفس مد چهارم مشخص شد: هیحاصل از جدول آزمون فرض جیطبق نتا
 ت،یریمد یریپذ سکیر زهیانگ( به بررسی 1398. در این راستا عسگرزاده و حامد )است رگذاریتاث یسود واقع تیریبا مد
و  یجتماعا یریذپ تیمسئول نینشان داد ب هیحاصل از فرض جینتاپرداختند.  شرکت سکیو ر یشرکت یاجتماع تیمسئول

 یو معن میشرکت رابطه مستق سکیو ر تیریمد یریپذ سکیر زهیانگ نیوجود ندارد اما ب یدار یشرکت رابطه معن سکیر
 وجود دارد. یدار
 

 پيشنهادات
 پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می شود:در راستای نتایج حاصل شده 

ی تدوین  و سازمان حسابرسی )کمیته شنهاد می شود، سازمان های نظارتی؛ هم چون بورس اوراق بهادار تهـرانپی
پذیری اجتماعی، به عنوان عامل بقای سـازمان در  مسئولیت استانداردها( جهت توجه بیشتر مـدیران بـه مقولـه ی

 .سیاستهای مناسب در این زمینه اتخاذ نمایند مل هـا وبلندمـدت، دسـتورالع
تا حد امکان بتواند میزان واقعی  پیشنهاد می شود که سازمان بورس اوراق بهادار، قوانین و مقرراتی را اتخاذ کنـد کـه

 .متمادی فعالیتشان اندازهگیری و مشخص نماید مسئوولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را در طول سـال هـای
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ت داشته اثر مساعدی بر عملکرد شرک  توجه به این که توجه به مسئوولیت پذیری اجتماعی شرکت در بلندمدت می تواند با
رکت را پذیری اجتماعی ش ی مسئولیت گیری، مقوله زمان تصمیم باشد، لذا به سرمایه گذاران پیـشنهاد مـی شـود کـه در

 .در نظر داشته باشند
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