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قيمت سهام با تأکيد بر مالکيت نهادی

چشم انداز حسابداری و مديريت (سال اول)

بررسی ارتباط بين افشای مسئوليت اجتماعی شرکت و همزمانی

چکيده

اين پژوهش به بررسي ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام با تأکید بر مالکیت نهادی در
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد
روششناسي از نوع تحقیقات علي (پسرويدادی) است .جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ميباشد و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک 671 ،شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ،و
دوره زماني آن بین سالهای  6831تا  6811است .روش مورد استفاده جهت جمعآوری اطالعات ،کتابخانهای و برای
آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطي چندمتغیره استفاده شده است .مسئولیت اجتماعي شرکت با معیارهای بعد
زيستمحیطي ،بعد کارکنان ،بعد مسئولیتهای جامعه و بعد تولید اندازهگیری شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که
بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام ارتباط وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعي شرکت از بعد
زيستمحیطي و همزماني قیمت سهام ارتباط وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعي شرکت از بعد کارکنان و همزماني
قیمت سهام ارتباط وجود ندارد .بین مسئولیت اجتماعي شرکت از بعد مسئولیتهای جامعه و همزماني قیمت سهام ارتباط
وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعي شرکت از بعد تولید و همزماني قیمت سهام ارتباط وجود ندارد.
واژگان کليدی :افشای مسئولیت اجتماعي شرکت ،همزماني قیمت سهام ،مالکیت نهادی.

مقدمه

مسئولیت اجتماعي شرکتها موضوعي جديد در ادبیات و تحقیقات حسابداری به شمار رفته و از جنبههای مختلف توسط
سرمايهگذاران ،تحلیلگران ،مديران و محققین مورد توجه قرارگرفته است .امروزه سهامداران خواهان سرمايهگذاری در
شرکتهايي هستند که به گونهای مناسب مسئولیتهای اجتماعي را انجام ميدهند .گرانت ( )7003ادعا ميکند که
مسئولیتهای اجتماعي شرکتها نه تنها در شرکتهای بزرگ انجام ميشود ،بلکه امروزه برای بسیاری از شرکتها ضروری
به نظر ميرسد .طرفداران افشای اطالعات مسئولیت اجتماعي ادعا ميکنند که شرکتها برای افزايش ثروت سهامداران
اين اطالعات را افشاء ميکنند .شرکتها مسئولیت اجتماعي شرکتي را نوعي استراتژی تجاری ميبینند که باعث ميشود
در فضای به شدت رقابتي ،بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار فزوني گیرد .مسئولیت اجتماعي مجموعه وظايف
و تعهداتي است که سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت ميکند ،انجام دهد
(جلیلي و قیصری.)6818 ،
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منظور از مسئولیت اجتماعي شرکتها ،پیوستگي و اتحاد میان فعالیتها و ارزشهای سازمان به گونهای است که منافع کلیه
ذينفعان شامل سهامداران ،مشتريان ،کارکنان ،سرمايهگذاران و عموم جامعه در سیاستها و عملکرد سازمان منعکس
گردد .به عبارت ديگر ،سازمان بايد همواره خود را جزيي از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد
و در جهت بهبود رفاه عمومي به گونهای مستقل از منافع مستقیم شرکت ،تالش کند (فروغي و همکاران.)6832 ،
شرکتهايي که عملکرد اجتماعي بااليي دارند ،تمايل بیشتری به افشای عمومي فعالیتهای اجتماعي خود دارند .سطح
باالی شفافیت در اطالعات باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتي بین شرکت و سرمايهگذاران ميشود و اين خود باعث
کاهش ريسک ميگردد (سرافیم و همکاران.)7066 ،
همزماني قیمت سهام برای اولین بار توسط رول ( )6133مطرح گرديد .وی ( R2ضريب تعیین) را از مدل بازار به دست
آورد .رول با استفاده از دادههای آمريکايي  CRSPاز سال  6137تا  R2 ،6132را حدود  %85برای دادههای ماهانه و %70
برای دادههای روزانه به دست آورد .وی مواردی که توصیفکننده تغییرات قیمت سهام ميباشند ،به اين صورت بیان کرد:
 حرکات غیرمنتظره در سطح اقتصاد کالن تغییرات غیرمنتظره در سطح محیط بازار شرکت (خصوصیات صنعت) وقايع غیرقابل پیشبیني در آن شرکت.منظور از همزماني قیمت ،حوزهای که بازدهي بازار و صنعت ،تفاوت بازدهي سهام در سطح شرکت را توضیح ميدهد،
ميباشد .هرچه قیمت سهام همزماني باالتر باشد ،میزان ارتباط اطالعات شرکت با قیمت سهام پايینتر و واکنش بازار
سهام منفي؛ بالعکس ،هرچه قیمت سهام همزماني پايینتر باشد میزان ارتباط اطالعات شرکت با قیمت سهام باالتر و
واکنش بازار سهام مثبت ميباشد (رول.)6133 ،
همزماني به معني حرکت سهام در سمتوسوی حرکت بازار ميباشد .اين حرکت ميتواند بسته به روند بازار ،در جهت
پايین يا باال باشد .همزماني قیمت سهام ،عدم افشای کامل اطالعات برای افراد برونسازماني و سرمايهگذاران و هزينه
به دست آوردن اين اطالعات برای آنها موجب تعديل قیمت سهام شده و در نهايت بازده سهام را تحتالشعاع قرار
ميدهد و تعديل قیمت باعث ميشود که قیمت تعديلي با قیمت واقعي سهام (در شرايط شفافیت اطالعات و عدم تضاد
منافع مديريت) متفاوت شود ،در نتیجه قیمت سهام دارای همزماني باالی است (فرديناند و همکاران.)7060 ،
مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط نهادها و شرکتهای دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه است که
اين شرکتها شامل شرکتهای بیمه ،صندوقهای بازنشستگي ،سرمايهگذاریها ،موسسات مالي ،بانکها ،شرکتهای دولتي،
بنیادها و ديگر اجزای دولت است که از افق ديد بلندمدت برخوردارند و به عنوان معیاری معکوس برای هزينههای
نمايندگي به کار ميروند .سرمايهگذاران نهادی يکي از سازوکارهای حاکمیت شرکتي نیرومند را بازنمايي ميکنند؛ زيرا
آنان هم ميتوانند بر مديريت شرکت نفوذ چشمگیری داشته باشند و هم ميتوانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند.
با توجه به مطالب فوق ،در اين پژوهش درپي پاسخگويي به سواالت زير ميباشد:
 ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام چگونه است؟ -تاثیر مالکیت نهادی بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام چگونه است؟
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پيشينه پژوهش
پژوهشهای خارجی

کیم و همکاران ،)7061(6در پژوهشي به ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و ريسک سقوط قیمت سهام پرداختند.
نتايج پژوهش نشان ميدهد که بین مسئولیت اجتماعي شرکت و ريسک سقوط قیمت سهام ارتباط معکوس و معناداری
وجود دارد.
لیمو ،)7061( 7در پژوهشي به بررسي ارتباط بین هموارسازی سود و توزيع مازاد سود با همزماني قیمت سهام در 500
شرکت هندی در بازه زماني  7001تا  7067پرداخت؛ نتايج پژوهش نشان ميدهد که بین توزيع مازاد سود و همزماني
قیمت سهام ارتباط منفي و معنادار وجود دارد و بین هموارسازی سود و همزماني قیمت سهام ارتباط وجود ندارد.
لیمو ( ،)7061در پژوهشي به بررسي ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدی و همزماني قیمت سهام در  600شرکت هندی در
بازه زماني  7002تا  7066پرداخت .نتايج پژوهش نشان ميدهد که بین کیفیت اقالم تعهدی و همزماني قیمت سهام
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
سیال و همکاران ،)7061( 8در پژوهشي به بررسي ارتباط بین انگیزههای مديران مستقل و همزماني قیمت سهام در بازه
زماني  6111تا  7067با تعداد  7118شرکت (63583سال -شرکت) پرداختند .نتايج پژوهش نشان ميدهد که بین
انگیزههای مديران مستقل و همزماني قیمت سهام ارتباط وجود دارد.
اوتز ،)7061( 1در پژوهشي به بررسي ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت با همزماني قیمت سهام و ريسک سقوط
قیمت سهام پرداختند .نتايج پژوهش نشان ميدهد که بین مسئولیت اجتماعي شرکت با همزماني قیمت سهام و ريسک
سقوط قیمت سهام ارتباط وجود دارد.
پژوهشهای داخلی

احمدپور و پیکرنگار قلعهرودخاني ( ،)6810در پژوهشي به بررسي رابطه میان عدم تقارن اطالعاتي و همزماني قیمت
سهام را در بازه زماني  6835تا  6810با تعداد  605شرکت پرداختند .نتايج پژوهش حاکي از اين است که رابطه
معنيداری میان عدم تقارن اطالعاتي و همزماني قیمت وجود ندارد.
احمدپور و پیکرنگار قلعهرودخاني ( ،)6810در پژوهشي به بررسي رابطه بین اجزای کیفیت اقالم تعهدی و همزماني قیمت
سهام را در بازه زماني  6838تا  6833با تعداد  863شرکت پرداختند .نتايج پژوهش نشان ميدهد که بین کیفیت اقالم
تعهدی غیراختیاری با همزماني قیمت سهام رابطهای وجود ندارد ولي بین کیفیت اقالم تعهدی اختیاری با همزماني قیمت
سهام رابطهای معنيدار و مستقیم وجود دارد.
رحماني و بشیریمنش ( ،)6810در پژوهشي به بررسي اثر هموارسازی سود بر آگاهيبخشي قیمت سهام در بازه زماني
 6837تا  6831با تعداد  610شرکت پرداختند .نتايج پژوهش نشان ميدهد که قیمت سهام شرکتهايي که بیشتر اقدام به
هموارسازی سود نمودهاند ،از اطالعات بیشتری درباره میزان سودآوری و جريانهای نقدی آتي برخوردار ميباشد.
امجديان ( ،)6818ارتباط بین مسئولیتپذيری اجتماعي شرکت و خطر سقوط آتي قیمت سهام را بررسيکرد؛ نتايج
پژوهش نشان ميدهدکه بین مسئولیتپذيری اجتماعي شرکتي و خطر سقوط آتي قیمت سهام بر مبنای چولگي شرطي
منفي رابطه معناداری وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعي شرکتي و خطر سقوط آتي قیمت سهام بر مبنای معیار
نوسانپذيری پايین به باالی قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد.
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پیشادست و رئیسزاده ( ،)6811در پژوهشي به بررسي رابطه بین ويژگيهای شرکت و سرمايهگذاری در مسئولیت
اجتماعي شرکت در بازه زماني  6832تا  6817پرداختند؛ نتايج پژوهش نشان ميدهد که هرچه اندازه شرکتها بزرگتر باشد
و شرکتهای با وجوه نقد آزاد باالتر ،سطح باالتری از سرمايهگذاریهای اجتماعي خواهند داشت .بین ويژگيهای شرکت و
سطح سرمايهگذاری مسئولیت اجتماعي شرکتها ارتباط قوی مثبتي وجود دارد .اين نتايج نشان ميدهد که میزان توجه
جامعه ،شرکت را به سمت سرمايهگذاریهای اجتماعي سوق ميدهد.
فروغي و فرجامي ( ،)6811در پژوهشي به بررسي تاثیر همزماني قیمت و نوسانهای بازده سهام بر نقدشوندگي سهام در
بازه زماني  6835تا  6817با تعداد  15شرکت پرداختند؛ نتايج پژوهش حاکي از تاثیر مثبت همزماني قیمت و نوسان
سیستماتیک بازده سهام بر نقدشوندگي سهام است ،در حالي که نوسان غیرسیستماتیک بازده سهام تاثیر منفي بر
نقدشوندگي سهام دارد.
حاجیها و چناریبوکت ( ،)6815در پژوهشي به بررسي ارتباط بین مسئولیتپذيری اجتماعي شرکت و چولگي بازده سهام
پرداختند؛ نتايج پژوهش نشان ميدهدکه بین مسئولیت اجتماعي شرکت و چولگي مثبت بازده سهام ارتباط مستقیم و
معناداری وجود دارد و بین مسئولیت اجتماعي شرکت و چولگي منفي بازده سهام ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.
فغانيماکراني و همکاران ( ،)6815در پژوهشي به بررسي ارتباط بین مسئولیتپذيری اجتماعي و ريسک کاهش قیمت
سهام پرداختند؛ نتايج پژوهش نشان از وجود رابطه معناداری بین گزارشگری مسئولیت اجتماعي و ريسک کاهش قیمت
سهام دارد.
کامیابي و همکاران ( ،)6815در پژوهشي به بررسي تاثیر مسئولیتپذيری اجتماعي شرکتها بر عدم تقارن اطالعاتي
پرداختند؛ نتايج پژوهش نشان ميدهد که بین مسئولیتپذيری اجتماعي شرکت و عدم تقارن اطالعاتي ارتباط معناداری
وجود ندارد.
موسوی و همکاران ( ،)6815به بررسي تبیین ايفای مسئولیتپذيری اجتماعي شرکتها و تاثیر آن بر ريسک سقوط قیمت
سهام پرداختند؛ نتايج پژوهش نشان ميدهدکه بین ايفای مسئولیتپذيری اجتماعي شرکتها و ريسک سقوط قیمت
سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضيهها پژوهش

فرضیههای پژوهش عبارت است از:
 فرضیه اول :بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت ارتباط وجود دارد.
 فرضیه دوم :مالکیت نهادی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت تاثیر دارد.
جامعه آماری و روش نمونهگيری

جامعه آماری اين پژوهش ،شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زماني  6831الي 6811
ميباشد .ابتدا بايد بررسي شود که اطالعات اين شرکتها تا چه حد در دسترس ميباشد .پس از بررسيهای بعمل آمده
در مورد انتخاب نمونه ،در بهترين شرايط برای يک دوره  1ساله ( 671 ،)6811-6831شرکت به عنوان نمونه انتخاب
گرديد.
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ابزار و روشهای آماری

در اين پژوهش ،به منظور گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای استفاده ميشود؛ بدين گونه که اطالعات مورد نیاز
جهت ادبیات پژوهش و مباني نظری آن از طريق کتابها ،مجالت ،مقاالت معتبر ،پاياننامهها و اطالعات و دادههای
آماری مورد نیاز از طريق منابع سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،دادههای شرکتهای منتخب با مراجعه به صورتهای
مالي و يادداشت های توضیحي همراه صورتهای مالي و همچنین با استفاده از نرمافزار رهآورد نوين گردآوری شده است.
روش تجزیه و تحليل دادهها

بعد از جمعآوری دادهها از طريق سايت بورس و نرمافزار رهآورد نوين ،با ورود اطالعات به اکسل از توابع اين نرمافزار
برای محاسبه متغیرهای پژوهش استفاده ميشود .نتايج حاصل از اندازهگیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد
نرمافزار  EVIEWSميشود و با استفاده از اين نرم افزار ،رابطه بین متغیرها مورد بررسي قرار ميگیرد.
بعد از بیان مفاهیم اولیه مرتبط با نحوه جمعآوری دادهها ،در بخش اول به تشريح آزمونهای توصیفي متغیرها که بیانگر
شاخصهای توصیفي منالجمله میانگین ،میانه ،مینیمم ،ماکزيمم ،انحراف معیار ،چولگي و کشیدگي متغیرهای پژوهش
ميباشد ،اشاره خواهد شد .آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مورد
بررسي قرار خواهد گرفت .سپس آزمونهای استنباطي نظیر آزمون رگرسیون خطي چندمتغیره جهت تأئید يا رد فرضیه-
های پژوهش انجام خواهد شد.
نحوه اندازه گيری متغيرها
متغير مستقل
مسئولیت اجتماعي شرکت ()CSR
5
در اين پژوهش مسئولیت اجتماعي شرکت با استفاده از چکلیستي که توسط خاشارمه و دسوکي ( )7068برای
مسئولیت اجتماعي شرکت تهیه شده است ،استفاده ميشود .در اين چکلیست ،به چهار مورد زير تمرکز شده است:
 افشای اطالعات مربوط به مسائل زيستمحیطي
موارد افشای اطالعات مربوط به مسائل زيستمحیطي به قرار زير است:
خطمشي شرکت نسبت به محیط -سهم شرکت در برنامههای حمايت از محیط -محافظت از منابع طبیعي -بازيابي
کردن دستگاه برای ضايع شدن محصوالت -تامین منابع مالي و تجهیزات استفاده شده برای حمايت از محیط -فضای
سبز -واگذاری ضايعات در يک شیوه مناسب -تحقیق و توسعه برای محیط -رعايت مقررات و مقتضیات محیطي -
صرفهجويي در انرژی
 افشای اطالعات مربوط به منابع انساني
موارد افشای اطالعات مربوط به منابع انساني به قرار زير است:
توسعه منابع انساني -تسهیالت آموزشي -حفظ سالمتي -ايمني (امنیت) در محیط کار -تعطیالت و ايام مرخصي -
کلوپ تفريحي و کتابخانههای عمومي (ورزشي و رفاهي) -وام کارکنان با نرخ بهره خاص -حقوق کارکنان -تاسیس
مراکز آموزشي -خطمشي شرکت برای بسته/طرح پاداش -تعداد کارکنان شرکت -اصالحات در مورد استخدام کردن
کارکنان -طرح خريد سهام کارکنان-ثبات در کار کارگران و آينده شرکت -طرح بازنشستگي و مزايای پايانخدمت

Khasharmeh & Desoky
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 افشای اطالعات مربوط به مسئولیتهای جامعه
موارد افشای اطالعات مربوط به مسئولیتهای جامعه به قرار زير است:
هدايا به موسسه خیريه ،هنرمندان ،ورزشکاران و غیره -ارتباط با جمعیت محلي -حامي سمینارها و کنفرانسهای
آموزشي -حمل و نقل برای بچههای کارکنان -تاسیس موسسات آموزشي -تاسیس مراکز طبي -هدايای شرکت تاالر
و سالن عمومي -حامي آموزشي و دانشپژوهي برای دانشجويان -ارائه فرصتهای کار و کمک در کاهش نرخ بیکاری
سهم نسبت به سروکردن برنامههای جامعه -اجرا کردن پروژههايي در حوزههای ضعیف -پاداش نقدی -مساعدتمالي -مشارکت و تامین مالي در جشن جامعه
 افشای اطالعات مربوط به تولید
موارد افشای اطالعات مربوط به تولید به قرار زير است:
توسعه در ارتباط با محصوالت شرکت شامل بسته آنها -تنظیم پروژههای تحقیق توسط شرکت به بهبود محصول آنهادر هر روشي -کیفیت محصول -پاسخگويي به نیازهای مشتريان -نقش شرکت درکنترل کردن قیمتها و بهینهسازی
سود -رعايت قانون حمايت از مشتريان -برنامههای خدماتي مشتريان ،بازار ،تحقیق ،محصول ،ضمانتنامه و آموزش
مشتريان درباره کاالی فروش رفته
برای هرکدام از موارد فوق يک امتیاز تعلق ميگیرد .در نهايت مجموع امتیازها ،مسئولیت اجتماعي شرکت را ميرساند.
متغير وابسته
همزماني قیمت سهام ()IDIOSYN
همزماني قیمت سهام به صورت مدل رگرسیون زير از بازده شرکت بر روی بازدههای بازار و صنعت محاسبه ميشود
(هاتن و همکاران7001 ،1؛ مورک و همکاران:)7000 ،2
Ri,t = αO+β1Rm,t-1+β2Rm,t+β3Rm,t+1+β4Rk,t-1+β5Rk,t+β6Rk,t+1+εi,t
که در آن؛
 :Ri,tبازده سهام
 :Rmبازده بازار سهام
 :Rkبازده صنعت
 :R2ضريب تعیین مدل
همزماني قیمت سهام از طريق رابطه زير به دست ميآيد:

)IDIOSYNi,t = Ln(1-R2/R2

متغير تعدیلکننده
مالکیت نهادی ()INOW
مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط نهادها و شرکتهای دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه است
که اين شرکتها شامل شرکتهای بیمه ،صندوقهای بازنشستگي ،سرمايهگذاریها ،موسسات مالي ،بانکها ،شرکتهای
دولتي ،بنیادها و ديگر اجزای دولت است که از افق ديد بلندمدت برخوردارند.
Hutten et al
Morck et al
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متغيرهای کنترل
اندازه شرکت ()SIZE
اندازه شرکت از طريق لگاريتم طبیعي ارزش بازار سهام شرکت محاسبه ميشود (اوتز.)7061 ،3
فرصتهای رشد ()MTBV
فرصتهای رشد از طريق رابطه زير به دست ميآيد (اوتز:)7061 ،
ارزش بازار سهام
ارزش دفتری سهام

اهرم مالي ()LEV
اهرم مالي از طريق زير محاسبه ميشود (اوتز:)7061 ،
کل بدهیها
کل دارايیها

بازده حقوق صاحبان سهام ()ROE
بازده حقوق صاحبان سهام از طريق رابطه زير به دست ميآيد (اوتز:)7061 ،
سود عملیاتي
حقوق صاحبان سهام

یافتههای توصيفی
جدول ( ،)6شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش را نشان ميدهد:
جدول ( :)1آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
شاخصها
میانگین
میانه
ماکزيمم
مینیمم
انحراف معیار
چولگي
کشیدگي

CSR

IDIOSYN

INOW

SIZE

MTBV

LEV

ROE

08731
08755
08511
08018
08680
08810
78616

-08111
-08335
88316
-18370
68086
-08770
88283

08211
08233
08111
08023
08620
-68167
58867

68825
68851
61863
18118
68517
08251
88222

78125
68118
67685
08808
58118
62807
87181

08513
08536
08111
08067
08616
-08813
78211

08811
08816
68101
-08320
08866
08563
18161

در جدول فوق؛
 اصليترين شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع است و شاخص خوبي براینشان دادن مرکزيت دادههاست .برای مثال ،مقدار میانگین برای متغیر مسئولیت اجتماعي شرکت برابر با ()08731
ميباشد که نشان ميدهد بیشتر دادهها حول اين نقطه تمرکز يافتهاند.
 میانه يکي ديگر از شاخصهای مرکزی ميباشد که وضعیت جامعه را نشان ميدهد .میانه متغیر مسئولیت اجتماعيشرکت برابر با ( )08755است که نشان ميدهد نیمي از دادهها کمتر از اين مقدار و نیمي ديگر بیشتر از اين مقدار
هستند.

Utz
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 مینیمم و ماکزيمم ،به ترتیب کمترين و بیشترين عدد متغیر در جامعه آماری را نشان ميدهد .برای مثال مقدارمینیمم و ماکزيمم متغیر مسئولیت اجتماعي شرکت به ترتیب برابر با ( 08018و  )08515ميباشد ،اين مطلب حکايت از
اين دارد که متغیر مسئولیت اجتماعي شرکت ،کمترين مقدار ( )08018و بیشترين مقدار ( )08515را به خود اختصاص
داده است.
آزمون نرمال بودن متغيرهای پژوهش
نتايج آزمون جارک -برا در جدول ( )7آورده شده است:
جدول( :)2نتایج آزمون نرمال بودن متغيرهای پژوهش

آزمون
آماره J_B
2857580
76828
8811318
16861
16182
58020
85861
احتمال
08000
08000
08000
08000
08000
08201
08000
در جدول فوق ،سطح معنيداری در متغیر وابسته که بیشتر از  5درصد است ،با اطمینان  15درصد ميتوان گفت متغیر
فوق دارای توزيع نرمال است.
IDIOSYN

CSR

SIZE

INOW

MTBV

LEV

ROE

آزمون  Fليمر (چاو) و آزمون هاسمن
نتايج آزمون  Fلیمر (چاو) و آزمون هاسمن برای فرضیههای پژوهش در جدول ( )8ارائه شده است:
جدول ( :)9نتایج آزمون  Fليمر (چاو) و آزمون هاسمن
روش اثرات
تصادفي
تصادفي

آزمون  Fليمر(چاو)
F
p-value

آزمون هاسمن
F
p-value

086522
086116

080018
080016

28128
608322

68815
68812

فرضیههای پژوهش
اول
دوم

در جدول فوق ،با توجه به اينکه مقادير احتمال آزمون  Fلیمر (چاو) برای فرضیههای پژوهش کمتر از  5درصد است؛ از
روش دادههای تابلويي استفاده ميشود .همچنین ،با توجه به اينکه مقادير احتمال آزمون هاسمن برای فرضیههای
پژوهش بیشتر از  5درصد است؛ بنابراين مدل اثرات تصادفي پذيرفته ميشود.
آزمون فرضيههای پژوهش
آزمون فرضيه اول پژوهش
 فرضیه اول :بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت ارتباط وجود دارد.
يکي از فروض مورد بررسي در روش حداقل مربعات معمولي ،نرمال بودن توزيع مقادير باقیماندههای تخمین است .در
برازش رگرسیون وقتي که فقط هدف برازش مقادير باشد ،عدم نرمال بودن توزيع مقادير باقیماندهها ،تأثیری بر نتايج
برآورد ندارد .نمودار ( ،)6آزمون هیستوگرام جمالت پسماند و آماره جارک -برا برای نرمال بودن ،به اضافه يکسری
آمارهای توصیفي ساده جمالت پسماند برای فرضیه فوق را نشان ميدهد.
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نمودار ( :)1آزمون نرمال بودن جمالت پسماند فرضيه اول پژوهش
90

Series: Residuals
Sample 0100 0855
Observations 756
2.71e-16
0.031239
2.425892
-2.670377
0.946143
-0.150653
2.704652

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.607486
0.060583

Jarque-Bera
Probability

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2

0

1

-1

-2

نمودار ( )6بیانگر اين است که باقیماندهها دارای توزيع نرمالي ميباشند که آماره جارک -برا نیز تائیدکننده اين مطلب
است.
نتايج آزمون رگرسیون خطي چندمتغیره برای فرضیه مذکور در جدول ( )1ارائه شده است:
متغیرها
مقدار ثابت
مسئولیت اجتماعي شرکت
اندازه شرکت
فرصتهای رشد
اهرم مالي
بازده حقوق صاحبان سهام
آزمون دوربین -واتسون
78111

جدول ( :)4خالصه نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش
نماد
آماره t
ضريب β
α
CSR
SIZE
MTBV
LEV
ROE
ضريب تعیین
08780

08058
-08508
-08013
08075
-08080
08001

08661
-68858
-78711
68315
-08673
68502
آماره F
68181

سطح معنيداری
081020
086128
080713
080535
083121
086876
احتمال F
08007

مقدار آماره دوربین -واتسون بین  685و  785است ،بنابراين فرض عدم همبستگي بین خطاها پذيرفته ميشود .ضريب
تعیین مدل بیانگر اين است که حدوداً  78درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل قابل توجیه
است .مقدار احتمال مدل کمتر از  5درصد است؛ بنابراين مدل کلي رگرسیون معنادار ميباشد .با توجه به سطح
معناداری و ضريب رگرسیون ارائه شده برای متغیر مستقل پژوهش ،ميتوان بیان کرد که بین مسئولیت اجتماعي
شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت ارتباط وجود ندارد .بین اندازه شرکت و همزماني قیمت سهام ارتباط منفي و
معنادار وجود دارد و بین فرصتهای رشد ،اهرم مالي و بازده حقوق صاحبان سهام با همزماني قیمت سهام ارتباط وجود
ندارد.
آزمون فرضيه دوم پژوهش
 فرضیه دوم :مالکیت نهادی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت تاثیر
دارد.
نمودار ( ،)7آزمون هیستوگرام جمالت پسماند و آماره جارک -برا برای نرمال بودن ،به اضافه يکسری آمارهای توصیفي
ساده جمالت پسماند برای فرضیه فوق را نشان ميدهد.
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نمودار ( :)2آزمون نرمال بودن جمالت پسماند فرضيه دوم پژوهش
90

Series: Residuals
Sample 0100 0855
Observations 756
3.48e-16
0.032056
2.440393
-2.676711
0.945585
-0.157649
2.701802

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.932571
0.051494

Jarque-Bera
Probability

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2

0

1

-1

-2

نمودار ( )7بیانگر اين است که باقیماندهها دارای توزيع نرمالي ميباشند که آماره جارک -برا نیز تائیدکننده اين مطلب
است.
نتايج آزمون رگرسیون خطي چندمتغیره برای فرضیه مذکور در جدول ( )5ارائه شده است:
متغیرها
مقدار ثابت
مسئولیت اجتماعي شرکت
مالکیت نهادی
مسئولیت اجتماعي شرکت و
مالکیت نهادی
اندازه شرکت
فرصتهای رشد
اهرم مالي
بازده حقوق صاحبان سهام
آزمون دوربین -واتسون
78185

جدول ( :)5خالصه نتایج آزمون فرضيه دوم پژوهش
نماد
آماره t
ضريب β
α
CSR
INOW
CSR*INOW
SIZE
MTBV
LEV
ROE
ضريب تعیین
08781

سطح معنيداری

08517
-88085
-08201

08315
-68315
-68618

088201
080535
087578

88750
-08013
08071
080001
08607

68168
-78755
68116
08006
68587
آماره F
68117

086027
080711
080571
081133
086753
احتمال F
08007

مقدار آماره دوربین -واتسون بین  685و  785است ،بنابراين فرض عدم همبستگي بین خطاها پذيرفته ميشود .ضريب
تعیین مدل بیانگر اين است که حدوداً  78درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل قابل توجیه
است .مقدار احتمال مدل کمتر از  5درصد است؛ بنابراين مدل کلي رگرسیون معنادار ميباشد .با توجه به سطح
معناداری و ضريب رگرسیون ارائه شده برای متغیر مالکیت نهادی ،ميتوان بیان کرد که بین مالکیت نهادی و همزماني
قیمت سهام شرکت ارتباط وجود ندارد و مالکیت نهادی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت
سهام شرکت تاثیر ندارد .بین اندازه شرکت و همزماني قیمت سهام ارتباط منفي و معنادار وجود دارد و بین فرصتهای
رشد ،اهرم مالي و بازده حقوق صاحبان سهام با همزماني قیمت سهام ارتباط وجود ندارد.
خالصه نتایج آزمون فرضيههای پژوهش
خالصه نتايج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول ( )1ارائه شده است:
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فرضیه
اول
دوم

جدول ( :)6خالصه نتایج آزمون فرضيه های پژوهش
عنوان فرضیههای پژوهش
بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت ارتباط وجود دارد.
مالکیت نهادی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت تاثیر دارد.

نتايج
عدم پذيرش
عدم پذيرش

تفسير نتایج حاصل از آزمون فرضيههای پژوهش
بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت ارتباط وجود ندارد .طبق مباني نظری پژوهش ،انتظار
ميرود زماني که مسئولیت اجتماعي شرکتها مدنظر قرار ميگیرند ،به احتمال زياد گزارشگری مالي آنها با سطح باالتری
از افشاء همراه است و با احتمال کمتری اخبار بد از سرمايهگذاران پنهان ميماند و انتظار ميرود که اين شرکتها با ريسک
سقوط قیمت سهام پايینتر و در نتیجه همزماني قیمت سهام روبرو شوند .اما مطالب مذکور با نتايج پژوهش تناقض دارد؛
چرا که با توجه به نتايج پژوهش ،در حالت کلي در بازار سرمايه ايران ،همزماني قیمت سهام تحت تاثیر مسئولیت
اجتماعي شرکت قرار نميگیرد .بنابراين ،مسئولیت اجتماعي شرکت در بازار سرمايه ايران نميتواند اهمیت و تاثیرگذاری
خودشان را بر همزماني قیمت سهام شرکت نشان دهند .دلیل اين امر نشاندهنده عدم عکسالعمل بازار و سرمايهگذاران
نسبت به مسئولیت اجتماعي شرکت ميباشد و اين موضوع نشاندهنده عدم شناخت کافي سرمايهگذاران و فعالین بازار
سرمايه ايران از اين مفهوم ميباشد .بنابراين ،مسئولیت اجتماعي در ايران همچون يک مکانیزم کنترلي در خصوص
همزماني قیمت سهام عمل نميکند .برخالف اينکه در متون اقتصادی روی مسئولیت اجتماعي شرکت بسیار تأکید شده،
اما در ايران اين شاخص مهم توسط سهامداران و سرمايهگذاران شرکتها ناديده گرفته ميشود.
مالکیت نهادی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت تاثیر ندارد .حضور گسترده
سرمايهگذاران نهادی به عنوان گروهي از سرمايهگذاران به واسطه دسترسي به منابع عظیم مالي ،دارای پیامدهای مهمي
هم برای تصمیمهای شرکتي و هم برای رفتار قیمت سهام بوده است که اين امر از فعالیتهای نظارتي که سرمايهگذاران
انجام ميدهند ،نشأت ميگیرد .استفاده سرمايهگذاران نهادی از تواناييهايشان برای نظارت بر مديريت و عملکرد شرکت،
تابعي از میزان سرمايهگذاری آنها است .باال بودن همزماني در قیمت سهام يا پايین بودن نوسان نرخ بازده به اين داليل
ايجاد شود؛ اول آنکه ،با وجود اينکه بسیاری از بازارهای نوظهور دارای قواعد افشاء ميباشند يا دستورالعملهای مشابه با
بازارهای توسعهيافته در اين خصوص دارند ،اين دستورالعملها و الزامات اغلب به طورکامل الزامآور نیستند و به اجرا در
نميآيند .دوم آنکه ،ساختار مالکیت شرکتهای در بازارهای نوظهور عمدتاً به گونهای است که توسط دولت تأمین مالي
ميشوند .اين پیوند در ارتباط با تأثیر حاکمیت شرکتي بر محدوديتها و انگیزههای مديريتي به وجود ميآيد که احتماالً
بر محیط اطالعاتي و بازده سهام تأثیرگذار باشد .مطالب فوق با نتايج پژوهش حاضر سنخیت ندارد؛ چرا که در بازار
سرمايه ايران ،مسئولیت اجتماعي شرکت نميتواند نقش بسزايي در ارزيابي همزماني قیمت سهام ايفا نمايد و به عبارتي،
مالکیت نهادی نميتواند به عنوان عامل موثری در ارتباط مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت در
بازار سرمايه ايران نقشي را ايفا نميکند و به عنوان يک سازوکار بياثر تلقي ميشود .چنین به نظر ميرسد بهای الزم
برای مسئولیت اجتماعي شرکت از جانب شرکتهای ايراني در تبیین همزماني قیمت سهام داده نميشود و همچنین عدم
توجه کافي از جانب سهامداران ،سرمايهگذاران و ساير ذينفعان شرکتها به مسأله مسئولیت اجتماعي شرکت در
تصمیمگیری ،دلیل ديگری برای نتايج به دست آمده از پژوهش ميتواند باشد که البته نميتوان شرايط بازار سرمايه ايران
را در اين امر ناديده گرفت .به طورکلي در بازار سرمايه ايران ،همزماني قیمت سهام متوجه پیامدهای مسئولیت اجتماعي
شرکت نميشود که اين موضوع به شرايط حاکم در بازار سرمايه ايران برميگردد و چنین به نظر ميرسد در محیط
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شرکتهای ايراني از جانب سهامداران ،سرمايهگذاران ،مديران و ساير ذينفعان شرکتها روی مسئولیت اجتماعي شرکت
مانوری صورت نميگیرد تا همزماني قیمت سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
نتايج اين پژوهش با يافتههای اوتز ( )7061و حاجیها و چناریبوکت ( )6815مطابقت ندارد.
محدودیتهای پژوهش
از جمله تنگناهای مهم پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 )6اين پژوهش مانند ساير پژوهشهای توصیفي دارای محدوديت زماني و مکاني است .دوره زماني پژوهش شش ساله از
سال  6831تا  6811و مکان آن بورس اوراق بهادار تهران است .لذا بايد در تعمیم نتیجه آن به ساير زمانها و ساير جوامع
آماری دقت کرد.
 )7تورم دو رقمي در سالهای اخیر ،بر ارقام صورتهای مالي شرکتها تأثیرگذار بوده است و ممکن است وجود چنین تورمي،
نتايج اين پژوهش که با استفاده از صورتهای مالي مبتني بر بهای تمام شده تاريخي به دست آمدهاند ،را خدشهدار نمايد.
 )8در صورتي که قلمرو زماني پژوهش برای دوره طوالنيتری درنظرگرفته ميشد ،ممکن بود نتايج قابلیت تعمیم بیشتری
داشت ،لیکن در صورتي که سالهای بیشتری جهت انتخاب نمونه درنظرگرفته ميشد ،تعداد شرکتهای عضو جامعه و نمونه
آماری کاهش مييافت ،که اين امر موجب کاهش روايي پژوهش ميگرديد و امکان بررسي رابطه مذکور را با محدوديت
مواجه ميساخت.
 ) 1عدم کنترل برخي از عوامل موثر بر نتايج پژوهش ،از جمله تاثیر متغیرهايي چون عوامل اقتصادی ،شرايط سیاسي،
عمر شرکتها ،قوانین و مقررات و نوع صنعت و  ...خارج از دسترس محقق بوده ،ممکن است بر بررسي روابط اثرگذار باشد.
 )5وجود شرايط رواني و بازارسازاني که در کشور ما (ساير کشورها) وجود داشته و بر قیمت سهام موثر هستند ،که قطعاً
بر روند عادی قیمت تاثیرگذار بوده است .امکان بررسي و مطالعه اثر اين عوامل با محدوديتهايي همراه است که خود بر
نتايج پژوهش تاثیرگذار ميباشد.
پيشنهادهای پژوهش
پيشنهادهای کاربردی پژوهش
 )6به اعتباردهندگان و سرمايهگذاران شرکتها پیشنهاد ميگردد در تصمیمگیریهای اقتصادی خود ،مسئولیت اجتماعي
شرکت را به عنوان عامل موثر بر همزماني قیمت سهام شرکت قلمداد نکنند.
 )7با توجه به نتايج پژوهش ،به سهامداران و سرمايهگذاران شرکتها پیشنهاد ميگردد برای ارزيابي نوسانات قیمت سهام
شرکتها ،نسبت به مسئولیت اجتماعي شرکت حساسیت و واکنش زيادی به خرج ندهند؛ چرا که هیچ واکنشي از جانب
آنان برای تبیین مسئولیت اجتماعي شرکت در جهت وضعیت قیمت سهام شرکت نشان داده نميشود و به عبارتي هیچ
تدابیری از جانب آنان نسبت به اين قضیه در محیط شرکتهای ايراني انديشیده نشده است.
 )8بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت ارتباط وجود ندارد؛ پیشنهاد ميگردد که با گسترش
مطالعات و ادبیات مسئولیت اجتماعي شرکت فعاالن بازار بورس ،اعضاء هیأتمديره شرکتها ،سهامداران ،شرکتهای
حسابرسي ،پژوهشگران با مباحث مسئولیت اجتماعي شرکت بیشتر آشنا شده تا بتوانند به نحو مناسبي به ايفای نقش در
مسئولیت اجتماعي شرکت و نتیجتاً تاثیر بر همزماني قیمت سهام بپردازند.
 )1ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام متوجه مالکیت نهادی شرکتها نميگردد ،که اين
موضوع با مباني نظری پژوهش همخواني ندارد .به سهامداران شرکتها پیشنهاد ميگردد با اتکاء بر مباني نظری پژوهش،
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نسبت به مالکیت سرمايهگذاران نهادی بيتفاوت نباشند؛ چرا که مالکیت سرمايهگذاران نهادی به عنوان متغیر مداخلهگر
ميتواند در ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام نقشي را ايفا نمايد.
 )5هرچند که نتايج حاصل از فرضیههای پژوهش که منجر به کشف تاثیر مالکیت نهادی بر ارتباط بین مسئولیت
اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت نشد و مغاير با چارچوب نظری پژوهش ميباشد؛ با اين حال به
اعتباردهندگان ،سرمايهگذاران ،تحلیلگران و ساير ذينفعان پیشنهاد ميگردد توجه بیشتری به مسئولیت اجتماعي و
مالکیت نهادی داشته باشند و آنها را در مدلهای تصمیمگیری خود لحاظ نمايند.
پيشنهاد برای پژوهشهای آتی
 -6يافتههای پژوهش نشان ميدهد که سرمايهگذاران و فعاالن بازار بورس در تصمیمگیریهای خود به متغیر مسئولیت
اجتماعي در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بيتوجه هستند .بنابراين ،به محققان پیشنهاد ميگردد
در پژوهشهای آتي ،به بررسي علل عدم توجه کافي به متغیر مذکور در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداخته شود.
 -7با توجه به اينکه نتايج پژوهش مغاير با مباني نظری و پیشینه پژوهش ميباشد؛ پیشنهاد ميگردد در مطالعات آتي
دوره زماني پژوهش را افزايش و شرکتهای بیشتری را در نمونه آماری خود قرار دهند.
 -8در اين پژوهش شرکتهای سرمايهگذاری ،واسطهگری مالي ،بانکها ،هلدينگها ،لیزينگها و بیمهها به عنوان
محدوديت از نمونه پژوهش کنارگذاشته شده است .پیشنهاد ميگردد پژوهشي در ارتباط با اين موضوع برای اين شرکتها
انجام گرفته و نتايج آن با يافتههای اين پژوهش مقايسه گردد.
 -1مي توان موضوع تحقیق را در صنايع مختلف مورد بررسي قرار داد و با توجه به ماهیت فعالیت صنايع مختلف ،انتظار
نتايج متفاوتي قابل پیشبیني است.
 -5از آنجايي که تاثیر مالکیت نهادی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام شرکت موثر واقع
نگرديد؛ پیشنهاد ميگردد با لحاظ نمودن نقش تعديلي مساله نمايندگي ،ارتباط متغیرهای مذکور بررسي شود.
 -1پیشنهاد ميشود تأثیر عوامل کالن اقتصادی همچون تورم ،بهای نفت ،نرخ ارز و عوامل سیاسي مانند انتخابات يا
خصوصيسازی شرکتها ،بر رابطه مسئولیت اجتماعي شرکت و همزماني قیمت سهام مورد مطالعه قرارگیرد.
منابع










احمدپور ،احمد ،پیکرنگار قلعهرودخاني ،صديقه ،)6810( ،بررسي رابطه میان عدم تقارن اطالعاتي و همزماني قیمت
سهام ،اولین همايش منطقهای پژوهشها و راهکارهای نوين در حسابداری و مديريت ،تنکابن.
احمدپور ،احمد ،پیکرنگار قلعهرودخاني ،صديقه ،)6810( ،بررسي رابطه بین اجزای کیفیت اقالم تعهدی و همزماني
قیمت سهام ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،سال چهارم ،شمارة  ،61صص .656-682
امجديان ،فتانه ،)6818( ،بررسي ارتباط بین مسئولیتپذيری اجتماعي شرکت و خطر سقوط آتي قیمت سهام،
پاياننامهکارشناسيارشد ،دانشگاه الزهراء (س).
پیشادست ،مهرناز ،رئیس زاده ،سیدمحمدرضا ،)6811( ،بررسي رابطه بین ويژگيهای شرکت و سرمايهگذاری در
مسئولیت اجتماعي ،اولین کنفرانس بینالمللي حسابداری ،مديريت و نوآوری در کسب و کار ،گیالن.
جلیلي ،صابر ،قیصری ،فرزاد ،)6818( ،بررسي ارتباط بینکیفیت سود و مسئولیتپذيری اجتماعي شرکت ،فصلنامه
دانش حسابرسي ،سال چهاردهم ،شماره  ،52صص .620-612
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