
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد سوم1071زمستان ، 07، شماره 5دوره 
 

111 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 های یتفعال یشاز منابع شرکت به منظور افزا یبرخ یصتخص یرا برا یرمد یک یاقتصاد یزهانگ یسکر یریتمد

 یشرکت الگو یسکر یریتمد یسک،ر یریتمرسوم مد های یک. برخالف تکنکند یم یتتقو ها مسئولیت اجتماعی شرکت
همچنان بر  گذاران یاستها با آن مواجه هستند و س ناست که سازما هایی یسکمجموعه ر یریتمد یبرا یدیجد

استدالل وجود  ینا یبرا یا یندهفزا یت. حماکنند یشرکت تمرکز م یسکر یریتو مد یتبهبود حاکم یبرا هایی یسممکان
از این هدف این تحقیق بررسی  بخشند یشرکت بهبودم یسکر یریتدارد که سازمان ها عملکرد خود را با استفاده از مد

 این موضوع است که آیا مدیریت درآمد واقعی و اعتماد مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت ریسک
های پذیرفته شده  تاثیرمعناداری دارند؟ جامعه آماری تحقیق شرکتشده در بورس اوراق بهادار تهران  یرفتهپذ یها شرکت

حداقل مربعات  یونشرکت و رگرس 181با نمونه مشتمل بر  1044تا  1931 یها سال ینبدر بورس اوراق بهادار تهران 
 یتاول، مسئول یهآزمون فرض یجکه با توجه به نتا شدها پرداخته  یهبه آزمون فرض یبیترک یو داده ها تعمیم یافته

 از آن یدوم حاک یهفرض یجنتا یندارند. و همچن یو معنادار یمشرکت رابطه مستق یسکر یریتشرکت و مد یاجتماع
 یزو ن دارد یمعنادار یرشرکت تأث یسکر یریتشرکت و مد یاجتماع یتمسئول ینبر رابطه ب یسود واقع یریتاست که مد

شرکت  یسکر یریتشرکت و مد یاجتماع یتمسئول ینبر رابطه ب یریتیاز آن است که اعتماد مد یسوم حاک یهفرض یجنتا
 دارد. یمعنادار یرتاث
 .شرکت یاجتماع یتشرکت، مسئول یسکر یریتمد ی،سود واقع یریتمد یریتی،اعتماد مد کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
مدیریت ریسک شرکت برکیفیت حاکمیت شرکتی تأثیرمی گذارد، که سهامداران را قادر می سازد تاریسک را به 

اس تئوری بر اس (.0404)یافن و همکاران،  کند. ها را به بهبود عملکرد تشویق می طورموثرتری مدیریت کنند و شرکت
های مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن است با پیگیری منافع شخصی مدیران مرتبط باشد )جنسن و نمایندگی، شیوه

های مسئولیت اجتماعی شرکت (. یک مدیر ممکن است در فعالیت0441، 0؛ مک ویلیامز و همکاران1391، 1مکلینگ
( دریافتند که مشوق0410) 0(. چنگ و همکاران0440، 9شرکت کند تا تخلفات شرکتی را بپوشاند )همینگوی و مکالگان
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 1کنند و بورگسی و همکارانهای مسئولیت اجتماعی شرکت ایفا میهای مدیریتی و حکمرانی نقش مهمی در فعالیت
ای و شخصی آن ها را افزایش می هایی شهرت حرفهدهد که مدیران با این اعتقاد که چنین فعالیت( گزارش می0410)

ها باید در  کنند. اگرچه مدیران عامل در مورد اینکه آیا شرکتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را دنبال میفعالیتدهد، 
گذاران و سطح  های مسئولیت پذیر اجتماعی شرکت کنند تفاوت دارند، نظرات آنها تا حدی به نگرش سرمایه فعالیت

عتماد مدیر عامل توجه آکادمیک زیادی را به خود جلب حاکمیت شرکتی بستگی دارد. عالوه بر این، از آنجایی که ا
گریزی مدیریتی کمتر قابل توضیح  تواند برخی از الگوهای رفتاری مدیران را توضیح دهد که با ریسک کند، این می می

 (. 0448، 0نیستند )گوئل و تاکور
الم تعهدی و تأثیرگذاری بر ساختار توان با تغییر اق برای کاهش اثرات عدم قطعیت بر عملکرد شرکت، مدیران را می

معامالت واقعی، در نتیجه حفظ قیمت سهام، برانگیخت تا سود را در صالحدید مجاز اصول حسابداری پذیرفته شده 
تواند برای  دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت می ( نشان می0448) 9مدیریت کنند. پریور و همکاران (GAAPهمگانی )

تواند منجر به تثبیت مدیرانی شود که سود را دستکاری  رد استفاده قرار گیرد، اما این میجلب حمایت سهامداران مو
گذاران از  کند که آنچه عموم سرمایه ( ادعا می0441) 0(. با این حال، اتکینز1044کنند )پورنعمت و همکاران،  می
های مسئولیت  هایی که شیوه رکتها است. ش کنند، شفافیت در گزارشگری مالی شرکت درک می« مسئولیت اجتماعی»

کند و در  کنند. انتظارات سهامداران احتماالً مدیریت سود را محدود می اجتماعی شرکت را برای برآورده کردن آن اجرا می
های  رسد این شیوه کند. به نظر می گذاران فراهم می نتیجه اطالعات مالی شفاف و قابل اعتمادتری را برای سرمایه

گذارد، درگیر در اقدامات آشکاری است که سهامداران کلیدی را به  اعی شرکت بر ادراک ذینفعان تأثیر میمسئولیت اجتم
( دریافتند که 0410) 1عالوه بر این، کیم و همکاران. رساند که شرکت به الزامات اجتماعی متعهد است این باور می

مسئولیت اجتماعی شرکت کمتر احتمال دارد سود را از های غیر  های دارای مسئولیت اجتماعی در مقایسه با شرکت شرکت
های عملیاتی واقعی را دستکاری کنند. در همین حال، مسئولیت  طریق اقالم تعهدی اختیاری مدیریت کنند یا فعالیت

کند  و مدیران  بینی سود و کاهش خطر درگیری با سهامداران را ایجاد می اجتماعی شرکت اثر ترکیبی کاهش قابل پیش
مکن است از مسئولیت اجتماعی شرکت برای افزایش شهرت شرکت خود و محدود کردن مدیریت سود برای کاهش م

آسیب احتمالی به آن استفاده کنند. با توجه به این موضوع، ما معتقدیم که شهرت، در نتیجه ایجاد ارزش شرکت، مدیریت 
مسئولیت اجتماعی شرکت اختصاص دهند )یافن و کند تا برخی از منابع شرکت را به  ریسک مدیران را تشویق می

های واقعی بر مسئولیت اجتماعی شرکت، این مطالعه به  (. به جز بررسی پیامدهای مدیریت سود فعالیت0404همکاران، 
پردازد، عالوه بر این که  ( میCSR( و مسئولیت اجتماعی شرکت )ERMبررسی رابطه بین مدیریت ریسک شرکت )

کند که آیا مدیریت سود یک مدیر تأثیر  ریتی بر این رابطه تأثیر می گذارد. این تحقیق بیشتر تحلیل میچگونه اعتماد مدی
های واقعی و  ای بر رابطه مذکور دارد یا خیر. از همین رو تحقیق حاضر تأثیر تعامل بین مدیریت سود فعالیت کننده تعدیل

های شخصیتی مدیران  کند. از آنجایی که ویژگی کت بررسی میهای مسئولیت اجتماعی شر اعتماد مدیریتی را بر فعالیت
های  ممکن است از طریق مدیریت سود، پاداش انگیزشی آنها را القا کند، ما بیشتر نقش تعدیل کننده مدیریت سود فعالیت

 کنیم. ( را بررسی میREMواقعی )
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 پيشينه پژوهش
بین المللی دراقتصادهای نوظهور را مورد بررسی قرار داد.  ( استراتژی های مدیریت ریسک سازمان های1041اصالوی )

 نتایج نشان می دهد که دولت همچنان یکی از ذینفعان اصلی می باشد وحفظ روابط فعال با آن ها، به موفقیت عملیاتی
MNE  ها کمک کرده است. استراتژی های کاهش ریسک به کاررفته توسطMNE  ها شامل مدیریت هوشیاری، به
 کشیدن رفتارمناسب، هدایت بدون چالش و واسطه گری فعال، می باشد.تصویر

گذاری در نیروی انسانی شرکت ( در بررسی تاثیراعتماد بیش ازحد مدیریت برکارایی سرمایه1044رجایی زاده و همکاران )
شرگت و با استفاده  104با نمونه مشتمل بر 1938تا  1939های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 

از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی پرداختند به این نتیجه رسیدند که اعتماد بیش از حد مدیریت بر کارایی 
 سرمایه گذاری در نیروی انسانی تاثیر معکوس و معناداری دارد.

ده از کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ( در ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفا1044رهنمای رودپشتی و همکاران )
شرکت  04خاکستری با وزن آنتروپی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه موردمطالعه شامل 

است. در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن وزن نسبی برای اندازه گیری مدیریت ریسک  1939تا  1930طی سال های 
ه از متغیرهای )مدیریت ریسک استراتژیک، مدیریت ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک گزارشگری و شرکت ها با استفاد

مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات( صورت گرفته است. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل 
فاده از تجزیه وتحلیل آنتروپی، به دنبال مشخص کردن رتبه بندی شرکت ها از لحاظ عملکرد مدیریت ریسک با است

رابطه خاکستری در شرکت ها خواهیم بود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بسیاری از شرکت ها نسبت 
 به مدیریت ریسک از عملکرد باالیی برخوردارند.

رکت های درتحقیقی که هدف آن، بررسی تاثیر وقوع بحران مالی بر مدیریت ریسک ش (1044پورنعمت و همکاران )
پذیرفته شده در بورس بود. اقتصاد هر از چند گاهی دچار بحران مالی می شود. آگاهی از میزان تاثیر بحران های مالی 
برمدیریت سود بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. میزان وقوع بحران های مالی درجهان در سال های اخیر 

ام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی بیش از هر زمان است. دردو دهه ی اخیر ارق
هاست. وجود بحران های مالی دریک کشورشاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. 

یری از همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگ
وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری میکند. مدیران به 
عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تالش نمایند ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم کنند که هزینه سرمایه 

مداران حداکثر گردد. تصمیم گیری و قضاوت در انتخاب مناسب شرکت را حداقل و درنتیجه ارزش شرکت و ثروت سها
ترین شیوه سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی 

 است.
در  ( به بررسی تاثیرشاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت ریسک1044محمدی و کریمی دلدار )

شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که 
شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک استراتژیک شرکت تاثیر معناداری و مثبت دارد. نتایج فرضیه 

برمدیریت ریسک عملیاتی شرکت تاثیر معناداری و دوم پژوهش نشان داد که شاخص های مسئولیت اجتماعی شرتک 
منفی دارد. نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک 
گزارشگری شرکت تاثیر معناداری ندارد. نتایج فرضیه چهارم نیز نشان داد که شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر 

 یت قوانین و مقررات شرتک تاثیر معناداری و منفی دارد.مدیریت ریسک عدم رعا
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( به بررسی ومطالعه آیتم های موثر بر ارتقاء کارآیی و اثربخشی در سازمان با رویکرد مدیریت 1044عین الهی نژاد )
ر، : شهرداری تهران( پرداخت. نتایج نشان داد ریسکهای رقابت، سیاسی، نیروی انسانی، بازایسک )مطالعه موردیر

نقدینگی، قوانین و مقررات، اعتباری، شهرت و اعتبار، حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی، سیستمیک، عملیاتی، سرمایه و 
 رویداد به ترتیب در رتبههای اول تا چهاردهم قرار دارند.

های  بندی اعتباری شرکت ( به بررسی رابطه اظهار نظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه1044حیدرائی و همکاران )
بندی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اظهارنظر حسابرس و رتبه

شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت  های پذیرفته اعتباری شرکت
 شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یرفتههای پذ بندی اعتباری شرکت ریسک و رتبه
شرکت پذیرفته شده در بورس  118( گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت را با استفاده از 1044پورمهدیان )

ان می دهد که شرکت مورد بررسی قرار دادند. یافته های پژوهش نش1931-1938اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 
های وابسته به گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی تاثیر منفی و معناداری دارد. اما شرکت های وابسته به 

 گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای متعلق به دولت تاثیر معناداری ندارد.
و مدیریت سود واقعی پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از این است که ( به بررسی مالکیت خارجی 0400) 1هان و همکاران

گذاران خارجی از کشورهایی با کیفیت افشای پایین، عدم تقارن اطالعاتی باال یا شدت نظارت ضعیف، از  سرمایه
های  اریگذ های حکمرانی خوب را از طریق سرمایه به میزان کمتر، شیوه IFRSکشورهای قانون مدنی، یا کشورهای غیر 

کنند. همچنین فاصله فرهنگی زیاد یا فاصله نهادی کوچک تأثیر  کنند و مدیریت سود را محدود می خود منتشر می
گذاران خارجی  دهد که سرمایه ها نشان می دهد. به طور کلی، یافته انضباطی مالکیت خارجی بر مدیریت سود را کاهش می

 مدیران در بازارهای نوظهور دارند.طلبانه  نقش مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت

 ( تاثیر مدیریت سود واقعی و رفتار سرمایه گذاری شرکت ها: اثر آستانه بازده حقوق صاحبان سهام0401) 0لیو و همکاران
کنند، بسته به سطح بازده  هایی که سود را مدیریت می مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت

نتایج مطالعه یک رابطه  گذاری کنند. توانند بیش از حد یا کمتر سرمایه ها، می ازده حقوق صاحبان سهام( شرکتسهام )ب
دهد که با افزایش بازده حقوق صاحبان سهام فراتر از  ها را نشان می گذاری شرکت معکوس بین مدیریت سود و سرمایه

نین دریافتیم که سطح بازده حقوق صاحبان سهام بر اینکه همچ کند. سطوح آستانه مشخص، از منفی به مثبت تغییر می
گذاری  عنوان جایگزینی برای تأثیرگذاری بر سرمایه های واقعی و تعهدی به طور مشترک یا به مدیران از دستکاری

 گذارد. کنند، تأثیر می ها استفاده می شرکت
بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیلی کمیته به بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد مدیران  (0401) 9اما و همکاران

، 0419-0448مشاهدات سال شرکت از دوره  1949های اسپانیایی و نمونه مشتمل بر  حسابرسی با استفاده از شرکت
نتایج  ها نشان دادند که اعتماد بیش از حد مدیران ارتباط مثبتی با اجتناب مالیاتی دارد. همچنین در دیگر انجام دادند. یافته

 ها مشاهده شد که کمیته حسابرسی تاثیر معکوسی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیران و اجتناب مالیاتی دارد. یافته
گذاری در نیروی انسانی را  ( به بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر و کارایی سرمایه0404) 0الی و همکاران

های دارای مدیرعامل با اعتماد به نفس باال، کارایی  آنان نشان داد که شرکت های مورد بررسی قراردادند که یافته
 گذاری در نیروی انسانی کمتری دارند. سرمایه

                                                           
1
 Han et al 

2
 Liu et al 

3
 Emma García-Meca et al. 

4
 Lai et al 
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پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و عملکرد آتی شرکت در استرالیا در  (0404) 1سویانس و همکاران
ز رگرسیون حداقل مربعات و داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین بیش با استفاده ا 0411 – 0411فاصله زمانی 

اطمینانی و عملکرد آتی شرکت پرداختند. آن ها در مطالعات انجام شده خود به این نتیجه رسیدند بین بیش اطمینانی و 
 عملکرد آتی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

شرکت در  100ن بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و عملکرد آتی شرکت در ( پژوهشی را با عنوا0413) 0واتس و تیت
در ژاپن با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره به بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و  0410 – 0411طی سال های 

عملکرد آتی شرکت عملکرد آتی شرکت پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق آنان حاکی از این بود که بین بیش اطمینانی و 
 رابطه معناداری وجود دارد.

های پذیرفته  گذاری انتقالی و مدیریت سود بر اجتناب مالیاتی در شرکت به بررسی تأثیر قیمت (0413) 9و همکاران آمیدو
های  های موجود در نمونه استراتژی شده در بورس غنا پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که تقریباً همه شرکت

برند.  به کار می 0411تا  0448های  گذاری انتقالی و مدیریت سود را به منظور اجتناب از پرداخت مالیات طی سال متقی
گذاری انتقالی با افزایش مدیریت سود  همچنین نتایج بیانگر این است که حساسیت اجتناب از پرداخت مالیات به قیمت

 یابد. کاهش می

 

 فرضيه پژوهش

 ئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک شرکت تاثیر معناداری دارد.فرضیه اصلی اول: مس

فرضیه اصلی دوم: مدیریت سود واقعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تأثیر معناداری 
 دارد.

 معناداری دارد. فرضیه اصلی سوم: اعتماد مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تاثیر

 

 روش پژوهش
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک 
طرف وضع موجود را بررسی  می کند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون 

های مالی  گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت ن در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار میتعیین می نماید. عالوه بر ای
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است که با روش استقرایی به کل جامعه  شرکت

و از منابع  ها ی مالی شرکتها رتصوی متغیرهای پژوهش از ها دادهی آور جمعآماری قابل تعمیم خواهد بود. برای 
نوین و سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان  آورد ره افزار نرممختلفی همچون 

است. نمونه  1044تا  1931زمانی این پژوهش از سال  قلمروبورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال استفاده شده است. 
 شرکت انتخاب گردید. 181از اعمال محدودیت ها نهایی تحقیق بعد 

 

 متغير مستقل

 مسئوليت اجتماعی
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 و اجتماعی معیارهای اساس بر را سازمانها ساله هر که KLD به معروف آمریکایی که موسسه معیارهایی به توجه با
 دارای ن پژوهشای شرکت در اجتماعی است. عملکرد مسئولیت شده گیری اندازه می کند بندی رتبه محیطی زیست

 ضعف نقاط از قوت نقاط تفاضل با. خود میباشد به مخصوص ضعف و قوت نقاط دارای آن بعد هر باشد، می بعد چهار

 اجتماعی پذیری مسئولیت برای کلی نمره یک فوق ابعاد تمام با جمع نهایت در .آید می بدست بعد آن نمره مربوطه

صورت  در و یک عدد مربوطه، قوت نقطه یا ضعف نقطه هر وجود رتصو در که است به ذکر الزم .آمد خواهد بدست
 افشاء شرکتها هیات مدیره گزارش در متغیرها این برای الزم اطالعات. شد خواهد گرفته نظر در صفر عدد آنها نبود

 مسئولیت یها شاخص از ایران، در ماهیت افشاگری به توجه با ابعاد، از یک هر معرفی برای حاضر تحقیق در و شود می

مدیریت  ISO 14001سیستم مدیریت کیفیت،  ISO 9001گواهی نامه های  از همچنین و ایران در اجتماعی پذیری
استاندارد ایمنی و بهداست استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق صرفا از مدل  OHSAS 18001زیست محیطی، 

KLD  ان می باشد که همانطور که پیشتر توضیح داده شد در گزارش استفاده نشده بلکه معیارها مطابق استاندارد ایر
شود. مدل حاضر مدل عینی و کمی معروفیست که تا کنون از طریق نهادهای رسمی در بسیاری از  هیات مدیره افشا می

و  )حاجی ها ده است. مدل به صورت زیر می باشدکشورها برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت استفاده ش
 :(1939سرافراز، 

CSR-s=CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S 
 

CSR-s ،نمره مسئولیت پذیری اجتماعی =CSR-COM-S = نمره افشای مشارکت اجتماعی که از تفاضل نقاط قوت و
 شود:نقاط ضعف خاص خود به صورت زیر محاسبه می

CSR-COM-S= ∑Strengths- ∑Concernc  
 

)نمره افشای روابط  CSR-EMP-Sی توان نمره های ابعاد دیگر مسئولیت پذیری اجتماعی، همچون: همین طور م
)نمره افشای ویژگی محصوالت( را از طریق  CSR-PRO-S)نمره افشای محیط زیست(،  CSR-ENV-Sکارکنان(، 

 (.0411ذکر شده در باال محاسبه کرد )میشرا و همکاران، 
 ارائه شده است: 1بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی به طور خالصه در نگاره پاره ای از نقاط قوت و ضعف ا

 : ابعاد مسئوليت پذیری اجتماعی همراه با نقاط قوت و ضعف آن ها(1) جدول

 ابعاد مسئولیت اجتماعی نمره نقاط ضعف نمره نقاط قوت

 های خیریه کمک-1
های  های نوآورانه )کمک به سازمان کمک-0

 های عمومی( ت در طرحغیرانتفاعی، مشارک
 

اثر منفی اقتصادی )تأثیر منفی بر کیفیت -1
 زندگی، تعطیلی کارخانه(

 عدم پرداخت-0

 
 مشارکت اجتماعی

     جمع نمره میزان افشای مشارکت اجتماعی

 به اشتراک گذاشتن سود نقدی-1
 مزایای بازنشستگی-0

 
 ضعف بهداشت و ایمنی-1

 کاهش نیروی کار-0
 

 روابط کارکنان

     جمع نمره میزان افشای روابط کارکنان

انرژی پاک )استفاده از سوخت یا آلودگی -1
 کمتر(

 ای کنترل آلودگی هوا و کاهش گاز گلخانه-0
 

 های خطرناک تولید زباله-1
 پرداخت جریمه به دلیل نقض مدیریت زباله-0

 
 محیط زیست

     جمع نمره میزان افشای محیط زیست

 ویژگی محصول  پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول-1  کیفیت محصول-1
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 پرداخت جریمه برای تبلیغات منفی-0 ایمنی محصول-0

     جمع نمره میزان افشای ویژگی محصوالت

     ها جمع نمره

 

 متغير وابسته

 مدیریت ریسک شرکت
اشد که در این پژوهش از ب شده توسط کوزو جهت مدیریت ریسک می های مطرحمدیریت ریسک شرکت مجموعه تکنیک

شود. ها استفاده می ( برای اندازهگیری و کمی کردن مدیریت ریسک شرکت در شرکت0443مدل گوردون و همکاران )
( مربوط به کمیسیون تردوی ارائه گردیده است، COSOهای حامی ) مدیریت ریسک شرکت که توسط کمیته سازمان
های عملیاتی است که درنهایت باعث افزایش کارایی و عملکرد یسکفرایند مدیریت ریسک شرکت به دنبال کاهش ر
( )عملکرد بهتر( یکی از نتایج حاصل از استفاده بهتر از مدیریت 1044سازمان میگردد )رهنمای رودپشتی و همکاران، 

ارزش شود را کاهش و درنتیجه کارایی و های کلی که منجر به شکست سازمان میریسک شرکت بوده و باید ریسک
عنوان یک معیار  شود. بهها تعریف میصورت فروش بر کل دارایی ها بهسازمان را افزایش دهد. ازاینرو گردش دارایی

برای کارایی عملکرد بشمار میرود. کارایی عملیاتی باالتر باید ریسک کلی ورشکستگی شرکت را کاهش داده و عملکرد و 
 ارزش شرکت را افزایش دهد.

Operation= sales/total assets 
Salesفروش : 

total assets.نشان دهنده جمع کل دارایی هاست : 
 

 (       متغير تعدیلی اعتماد مدیریتی )
تعریف مفهومی: تصمیم های سرمایه گذاری شرکت، حاوی اطالعاتی درباره میزان اعتماد بیش از حد مدیریتی است. به 

ن از دو مولفه پیش بینی جانبداری مدیران و مازاد سرمایه گذاری استفاده نمود. در منظور اندازه گیری این متغیر می توا
( برای اندازه گیری اعتماد مدیریتی از )مازاد سرمایه گذاری( استفاده 0419) این پژوهش مطابق با پژوهش احمد و دوئلمن

د و پس از آن در هر سال باقیمانده شده است. بدین منظور ابتدا مدل رگرسیونی زیر به صورت مقطعی برآورد می شو
محاسبه خواهد شد. چنانچه باقیمانده مدل زیر برای شرکتی بزرگ تر از صفر باشد؛ به این معناست که در آن شرکت 
بیش از حد سرمایه گذاری شده است.که بدین منظور اگر باقیمانده مدل زیر در سال بررسی، بزرگ تر از صفر باشد؛ برابر 

 (.1939ر این صورت صفر در نظر گرفته خواهد شد )جهانشاهی، با یک و در غی
                                  

 

 (RM it)مدیریت سود واقعی: متغير تعدیلی
از مدل های زیر برای اندازه گیری سطح عادی جریان نقدی عملیاتی،هزینه غیر عادی تولید و هزینه اختیاری غیر عادی 

 :ستفاده می شودا

 (:RCFOجریان نقد عملیاتی غیر عادی )

CFOit/TAit-1 =B0(1/TAit-1) + B2(Salesit/TAit-1)+B3(ΔSalesit/TAit-1) +εit  

 
 (:RPRODهزینه غیر عادی تولید )
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PRODit/TAit-1 = B0(1/TAit-1) + B1 (Salesit/TAit-1) + B2(ΔSalesit /TAit-1) + B3(ΔSalesit-1 

/TAit-1) + εit 

 
 ( :RDISXهزینه اختیاری غیر عادی )

DisExpit/Ait-1=B1(1/Ait-1) +B2(Salesit-1/Ait-1) +B3(ΔSalesit /Ait-1) +εit 

CFOit :  جریان های نقد عملیاتی شرکتi  در پایان سالt. 
TAit-1  : شرکت  های دارایی کل جمعi  در پایان سالt-1. 

Salesit :    شرکت  فروشi  در طی سالt. 
ΔSalesitتغییرات فروش شرکت :i  در پایان سالt  که برابر است با فروش در سالt  منهای فروش در سالt-1. 
PRODitشرکت  تولید : هزینهi  در پایان سالt  که برابر است با بهای تمام شده کاالی فروش رفته + تغییرات در

 .موجودی کاال
ΔSalesit-1 تغییرات فروش شرکت :i  در پایان سالt-1  که برابر با تفاوت فروش بین سالt-1  وt-2 .است 
DisExpit هزینه اختیاری شرکت :i  در دورهt  است و شامل مجموع هزینه ی تبلیغات، هزینه های عمومی، فروش و

 اداری تشکیالتی می شود.
ت بین مقادیر واقعی آنها و جریان نقد عملیاتی غیر عادی ،هزینه غیر عادی تولید و هزینه های اختیاری عبارتند از تفاو

 .(0411)لنارد و همکاران، آنها با استفاده از مدل های فوق  سطوح برآورد شده
RM= RPROD – RCFO - RDISX 

 

 متغير کنترلی
 .: لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت در پایان سال مالی به عنوان معیار اندازه شرکت      
 .بازار شرکت : نسبت ارزش دفتری به ارزش    

 گردد. ها محاسبه می که از تقسیم بدهی بر ارزش دفتری دارایی tدر سال  i: اهرم مالی شرکت           

 گیرد. : زیان شرکت است که اگر شرکتی در سال جاری زیان داشته باشد یک در غیر این صورت صفر می      

 آید. ها به دست می عملیاتی بر کل دارایی: از نسبت جریان نقد     

 

 یافته ها

 توصيف آماری متغيرها

 های توصيفی متغيرها شاخص(: 2جدول )
 متغیرهای پیوسته پنل الف: 

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین 

 4809 4801 1831 4891 4888 مدیریت ریسک شرکت

 1888 -9844 9844 9844 0891 مسئولیت اجتماعی

 4813 4840 4891 4804 4801 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت

 4810 -4893 4899 4814 4811 نسبت جریان نقد عملیاتی

 4804 4800 4831 4819 4819 اهرم مالی

 1898 11889 01899 11809 11810 اندازه شرکت 

 4890 -4894 4819 4840 4841 مدیریت سود واقعی
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 ستهمتغیرهای گس پنل ب:

 درصد فراوانی نوع طبقه نام متغیر

 زیان شرکت
4 311 81840 % 

1 111 19831 % 

 اعتماد مدیریتی
4 
1 

141 
140 

10813 % 
01801 % 

شود که میانه و میانگین متغیرها فاصله زیادی باهم ندارند و هر چه قدر به هم نزدیک  ( مشاهده می0با نگاهی به جدول )
( دارای بیشترین میانگین و 10/11با مقدار )اندازه شرکت تر است. در بین متغیرها  یع نرمال نزدیکها به توز باشد توزیع آن

( دارای کمترین میانگین است. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای موردبررسی به 41/4با مقدار ) مدیریت سود واقعیمتغیر 
( نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین پراکندگی 10/4دار )با مق نسبت جریان نقد عملیاتیرسیم که متغیر  این نتیجه می
( دارای بیشترین پراکندگی است و این بدان معناست که این متغیر 88/1با مقدار ) مسئولیت اجتماعیاست و متغیر 

 های شدیدتری دارد است.  نوسان

 

 های تابلویی های ریشه واحد در داده آزمون
 استفاده شده است.  1ی واحد هبرای بررسی مانایی از آزمون ریش

 آزمون لوین لين و چيو-ی واحد خالصه نتایج آزمون ریشه (:3) جدول
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا 4444/4 -18/18 مدیریت ریسک شرکت

 مانا  4444/4 -11/04 مسئولیت اجتماعی

 ناما 4444/4 -89/11 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت

 مانا 4444/4 -91/14 نسبت جریان نقد عملیاتی

 مانا 4444/4 -33/13 اهرم مالی

 مانا )مرتبه اول( 4444/4 -13/19 اندازه شرکت 

 مانا  4444/4 -14/1 مدیریت سود واقعی

 مانا  4444/4 -31/9 زیان شرکت

 مانا  4444/4 -30/11 اعتماد مدیریتی

است  41/4های محاسبه شده در آزمون لوین لین و چو کوچکتر از  از آنجایی که احتمالتوان گفت  می 9با توجه به نتایج 
 شود و تمامی متغیرها مانا هستند. در نتیجه فرضیه صفر که مبنی بر وجود ریشه واحد برای متغیرها پذیرفته نمی

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
 است.  برای آزمون ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده

 آزمون همسانی واریانس (:0جدول )
 نتیجه داری سطح معنی مقدار آماره آزمون وایت

 ناهمسانی واریانس 4444/4 00/9 مدل اول

 ناهمسانی واریانس 4444/4 91/0 مدل دوم

 ناهمسانی واریانس 4444/4 11/0 مدل سوم

                                                           
1
 Unit Root Test 
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اظ کردن فروض کالسیک، روش حداقل مربعات های متفاوتی وجود دارد. با لح برای تخمین الگوهای اقتصادی، روش
مارکف بهترین تخمین زننده خطی بدون تورش است؛ اما در صورت وجود -( بر اساس قضیه گاوسOLSمعمولی )

رو با وزن دادن  ( روش مناسبی برای تخمین نیست که ازاینOLSناهمسانی واریانس دیگر روش حداقل مربعات معمولی )
(Cross-section weights) ها روش حداقل مربعات  به رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای تخمین آزمون فرضیه

 .( خواهد بودGLSیافته ) تعمیم
 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسيون
ده ش مقید )چاو( استفاده Fهای ترکیبی از آزمون  های زمانی مختلف داده برای مشخص کردن نوع مدل در مقاطع و دوره

 شده است.  نشان داده 1جی آزمون در جدول است؛ که خرو
 مقيد( در بررسی مدل فرضيات تحقيق Fنتایج آزمون چاو ) (:5)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  مدل

 های ترکیبی داده شود رد می    4444/4 11/10 مدل اول 
Panel date 

 های ترکیبی داده شود رد می    4444/4 08/19 مدل دوم 
Panel date 

 های ترکیبی داده شود رد می    4444/4 43/19 مدل سوم 
Panel date 

درصد به دست آمده و از  1دهد فرضیه صفر مدل رد شده چون سطح معناداری کمتر از  نشان می Fنتایج خروجی آزمون 
مچنین برای انتخاب اثرات ثابت و اثرات شود. ه میان طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( و پنل انتخاب می

درصد باشد مدل اثرات  1تصادفی مدل از آزمون هاسمن استفاده شد. در صورتی سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از 
 شود. درصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب می 1که سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از  تصادفی و درصورتی

 باشد. می 1شرح جدول خروجی آزمون هاسمن به 
 نتایج آزمون هاسمن در بررسی مدل فرضيات تحقيق(: 6جدول )

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات تصادفی شود تایید می    0183/4 09/8 مدل اول

 اثرات ثابت شود رد می    4444/4 18/91 مدل دوم

 اثرات تصادفی شود تایید می    4989/4 10/10 مدل سوم

 

 های تحقيق بررسی آزمون فرضيه

 مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک شرکت تاثیر معناداری دارد.فرضيه اصلی اول: 
 باشد: مدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر می

                                                                            

 
 نتایج تخمين فرضيه اول تحقيق (0جدول )

 ضرایب متغیرها

انحراف 
استاندارد 
 ضرایب

 tآماره
سطح 

 معناداری
 همخطی
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 - 484444 98431111 48094409 18190933 عرض از مبدا

 18119491 484991 08488919 48414190 48400081 مسولیت اجتماعی

 18004390 484414 -98943183 48411940 -48499019 اندازه شرکت

نسبت ارزش دفتری به ارزش 
 بازار شرکت

48913139- 48491834 38918991- 484444 18999410 

 18999110 481490 -18119100 48489100 -48101011 اهرم مالی

 18001149 484444 -18418003 48491483 -48111419 زیان شرکت

 18044010 484444 18100108 48499390 48011404 جریان نقد عملیاتی

  های اطالعاتی سایر آماره

  10/4 ضریب تعیین

  11/4 ضریب تعیین تعدیل شده

  F 94/99آماره 

  F 44/4سطح معناداری 

  10/1 دوربین واتسون

( لذا مدل 44/4تر است ) درصد کوچک 1از  Fسطح معناداری آماره که  دار بودن کل مدل با توجه به این در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است  درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  معنی
عدیل گردد. همچنین ضریب تعیین ت درصد متغیر مدیریت ریسک شرکت توسط متغیرهای توضیحی تبیین می 10/4که 

منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره  درصد به دست آمده است. عالوه بر این به 11/4شده برابر با 
شود.  بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می 10/1دوربین واتسون توجه نمود چون مقدار آن 

باشد از این رو مشکل  می 14مشاهده می شود همه متغیرها کمتر از  با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون همخطی
 همخطی در این مدل وجود ندارد.

درصد  1با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 
درصد  31ا فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با مدیریت ریسک شرکت است لذ

شود. و از آنجایی که ضریب این متغیر مثبت است پس مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت  تایید می
رابطه مستقیمی دارد. پس فرضیه اول تحقیق تحقیق مبنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مدیریت ریسک شرکت تأثیر 

 . شود پذیرفته می معناداری وجود دارد،
همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت، زیان شرکت و جریان نقد عملیاتی با 

درصد رابطه معناداری با مدیریت ریسک شرکت دارند. اما  31درصد در سطح اطمینان  1توجه به سطح معناداری کمتر از 
درصد رابطه معناداری با مدیریت ریسک  31درصد در سطح اطمینان  1اداری بیشتر از اهرم مالی با توجه به سطح معن

 شرکت ندارند.
 

مدیریت سود واقعی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تأثیر فرضيه اصلی دوم: 

 معناداری دارد.
 اشد:ب مدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر می
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 نتایج تخمين فرضيه دوم تحقيق (:8)جدول 

 ضرایب متغیرها

انحراف 
استاندارد 
 ضرایب

 tآماره
سطح 

 معناداری
 همخطی

 - 484444 11894000 48119004 18999183 عرض از مبدا

 18110111 484444 01881304 48409819 18400011 مسولیت اجتماعی

 18411339 484108 08000139 48409439 48111111 مدیریت سود واقعی

مسولیت  *مدیریت سود واقعی
 اجتماعی

48330949 48013981 98809010 484441 98099030 

 18000111 484444 -08840111 48449811 -48499901 ازه شرکتاند

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 
 شرکت

48101040- 48403111 10813094- 484444 18903130 

 18003419 484444 -18831409 48411199 -489999810 اهرم مالی

 18010983 484444 -18343311 48404091 -48104381 زیان شرکت

 08810081 484440 98131311 48419183 48003890 قد عملیاتیجریان ن

  های اطالعاتی سایر آماره

  19/4 ضریب تعیین

  10/4 ضریب تعیین تعدیل شده

  F 81/11آماره 

  F 44/4سطح معناداری 

  99/1 دوربین واتسون

( لذا مدل 44/4تر است ) درصد کوچک 1ز ا Fکه سطح معناداری آماره  دار بودن کل مدل با توجه به این در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است  درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  معنی
گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل  درصد متغیر مدیریت ریسک شرکت توسط متغیرهای توضیحی تبیین می 19/4که 

منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره  درصد به دست آمده است. عالوه بر این به 10/4شده برابر با 
شود.  بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می 99/1دوربین واتسون توجه نمود چون مقدار آن 

باشد از این رو مشکل  می 14یرها کمتر از با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون همخطی مشاهده می شود همه متغ
 همخطی در این مدل وجود ندارد.

با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر تعاملی )مدیریت سود واقعی * مسئولیت اجتماعی شرکت( با توجه به اینکه سطح 
ت لذا فرضیه دوم تحقیق درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با مدیریت ریسک شرکت اس 1معناداری آن کمتر از 

شود. پس فرضیه دوم تحقیق تحقیق مبنی بر مدیریت سود واقعی بر رابطه بین  درصد تایید می 31در سطح اطمینان 
 . شود پذیرفته میمسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تأثیر معناداری دارد، 

دفتری به ارزش بازار شرکت، زیان شرکت و جریان نقد همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی نسبت ارزش 
درصد رابطه معناداری با مدیریت ریسک  31درصد در سطح اطمینان  1عملیاتی با توجه به سطح معناداری کمتر از 

 شرکت دارند. 

 

داری اعتماد مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تاثیر معنافرضيه اصلی سوم: 

 دارد.
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 باشد: مدل: معادله رگرسیون مورد تخمین در این تحقیق به صورت زیر می
                                                                      

                                      

 تخمين فرضيه سوم تحقيق نتایج (:9جدول )

 ضرایب متغیرها
انحراف 
استاندارد 
 ضرایب

 tآماره
سطح 

 معناداری
 همخطی

 - 0.0000 7.020341 0.229515 1.611275 عرض از مبدا

 1.967124 0.0179 2.373627 0.011127 0.026412 مسولیت اجتماعی

 3.169247 0.0000 4.693741 0.017616 0.082687 اعتماد مدیریتی

تماد مدیریتیاع مسولیت  * 

 اجتماعی
0.875305 0.011255 77.77290 0.0000 3.994377 

 1.422904 0.0011 3.272394- 0.011272 0.036887- اندازه شرکت

نسبت ارزش دفتری به 
 ارزش بازار شرکت

-0.714518 0.076788 -9.305032 0.0000 1.339908 

 1.380599 0.0884 1.705972- 0.087654 0.149535- اهرم مالی

 1.243572 0.0000 5.079070- 0.031107 0.157995- زیان شرکت

 1.201813 0.0000 5.629669 0.073949 0.416311 جریان نقد عملیاتی

  های اطالعاتی سایر آماره

  10/4 ضریب تعیین

  11/4 ضریب تعیین تعدیل شده

  F 01/01آماره 

  F 44/4سطح معناداری 

  11/1 دوربین واتسون

( لذا مدل 44/4تر است ) درصد کوچک 1از  Fکه سطح معناداری آماره  دار بودن کل مدل با توجه به این در بررسی معنی
شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است  درصد پذیرفته می 31در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه  معنی
گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل  وسط متغیرهای توضیحی تبیین میدرصد متغیر مدیریت ریسک شرکت ت 10/4که 

منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره  درصد به دست آمده است. عالوه بر این به 11/4شده برابر با 
شود.  ا رد میبین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خط 11/1دوربین واتسون توجه نمود چون مقدار آن 

باشد از این رو مشکل  می 14با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون همخطی مشاهده می شود همه متغیرها کمتر از 
 همخطی در این مدل وجود ندارد.

با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر تعاملی )اعتماد مدیریتی * مسئولیت اجتماعی شرکت( با توجه به اینکه سطح 
درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با مدیریت ریسک شرکت است لذا فرضیه سوم  1آن کمتر از معناداری 

شود. پس فرضیه سوم تحقیق تحقیق مبنی بر اعتماد مدیریتی بر رابطه بین  درصد تایید می 31تحقیق در سطح اطمینان 
 . شود ذیرفته میپمسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک شرکت تأثیر معناداری دارد، 

همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت، زیان شرکت و جریان نقد عملیاتی با 
درصد رابطه معناداری با مدیریت ریسک شرکت دارند. اما  31درصد در سطح اطمینان  1توجه به سطح معناداری کمتر از 
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درصد رابطه معناداری با مدیریت ریسک  31درصد در سطح اطمینان  1اری بیشتر از اهرم مالی با توجه به سطح معناد
 شرکت ندارند.

 

 گيری بحث و نتيجه
کنند های مسئولیت اجتماعی شرکت ایفا میهای مدیریتی و حکمرانی نقش مهمی در فعالیتمحققین دریافتند که مشوق

های مسئولیت ای و شخصی آن ها را افزایش می دهد، فعالیترفههایی شهرت حو مدیران با این اعتقاد که چنین فعالیت
های مسئولیت پذیر  ها باید در فعالیت کنند. اگرچه مدیران عامل در مورد اینکه آیا شرکتاجتماعی شرکت را دنبال می

تگی دارد. گذاران و سطح حاکمیت شرکتی بس اجتماعی شرکت کنند تفاوت دارند، نظرات آنها تا حدی به نگرش سرمایه
تواند برخی از  کند، این می عالوه بر این، از آنجایی که اعتماد مدیر عامل توجه آکادمیک زیادی را به خود جلب می

های  گریزی مدیریتی کمتر قابل توضیح نیستند. بر اساس داده الگوهای رفتاری مدیران را توضیح دهد که با ریسک
دهد که مدیران ارشد دارای اعتماد به نفس باالیی هستند. در  نشان می های سطح شرکت نتایج تحقیقات تجربی و داده

شوند که  های شرکتی، مدیران عامل اغلب به خاطر اعتماد بیش از حد سرزنش می های مالی اخیر و شکست پی بحران
به ریسک شود. از منظر دیگر، اعتماد بیش از حد ممکن است  های بیش از حد می منجر به دستکاری درآمد و ریسک

های مالی نادرست منجر شود. محققین دریافتند که مدیران عامل با اعتماد به نفس بیش از حد  پذیری بیشتر و صورت
های غرامت غالب باشد، مسئولیت  کنند. اگر مشوق های نوآور و ریسک پذیر دریافت می های بیشتری را در شرکت گزینه

های مدیر عامل تأثیر مهمی بر  ها و مشوق شود، بلکه ویژگی نجام نمیاجتماعی شرکت همیشه به صرف دالیل اقتصادی ا
طلبانه  های فرصت رود که اگر مدیران بر اساس اطمینان و انگیزه های مسئولیت اجتماعی شرکت دارند. انتظار می ورودی

عملکرد مالی شرکت  های مسئولیت اجتماعی شرکت شرکت کنند، احتماالً سهامداران را در مورد ارزش و خود در فعالیت
 یمعنادار یرشرکت تأث یسکر یریتشرکت بر مد یاجتماع یتمسئولکنند. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که  گمراه می

همچنین در دیگر یافته های تحقیق مشاهده شد که مدیریت سود واقعی و اعتماد مدیریتی بر رابطه بین مسئولیت دارد، 
 رکت تأثیر معناداری دارند.اجتماعی شرکت و مدیریت ریسک ش
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