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 چکيده

 های شرکت در ریسک مدیریت های روش بر شرکت اجتماعی مسئولیت هایشاخص تاثیر بررسی هدف پژوهش حاضر

 از هدف حسب بر حاضر پژوهشتهران و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد.  بهادار اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته

 برای. است رویدادی پس نوع از پژوهش شناسی روش و همبستگی توصیفی نوع از پژوهش این. است کاربردی تحقیقات نوع
 وارد تحقیق متغیرهای با رابطه در شده اخذ اطالعات. شده است استفاده متغیره چند رگرسیون مدل از ها، فرضیه آزمون
 به پژوهش این آماری معةجا. شدند تحلیل Stata و EViews افزارهای نرم از استفاده با سپس و شده اکسل گسترده صفحه
 0933 تا 0931 زمانی دورة طی تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت تمام میان از سیستماتیک حذف روش

 استراتژیک ریسک مدیریت بر شرکت اجتماعی مسئولیت های شاخص که داد نشان پژوهش نخست فرضیه نتایج باشد. می
 بر شرکت اجتماعی مسئولیت های شاخص که داد نشان پژوهش دوم فرضیه نتایج .دارد مثبت و معناداری تاثیر شرکت

 مسئولیت های شاخص که داد نشان پژوهش سوم فرضیه نتایج .دارد منفی و معناداری تاثیر شرکت عملیاتی ریسک مدیریت
 های شاخص که داد نشان نیز رمچها فرضیه نتایج .ندارد معناداری تاثیر شرکت گزارشگری ریسک مدیریت بر شرکت اجتماعی
 .دارد منفی و معناداری تاثیر شرکت مقررات و قوانین رعایت عدم ریسک مدیریت بر شرکت اجتماعی مسئولیت

 .تهران بهادار اوراق بورس ریسک، مدیریت های روش شرکت، اجتماعی تمسئولی: واژه های کليدی

 

 دمهمق
 قرار داده اند مورد بررسیها را به طور گسترده  0شرکت یاجتماع تیمسئول هایساز و کار ،سال 61از  شیب تیریدانشمندان مد

بوده است  نفعانیمثبت آنها بر شهرت نزد ذ ریشرکت تأث یاجتماع تیمسئول یها تیفعال یاصل لی(. دل2121،  2ماتان و موون)
 یاجتماع تیمسئول یهاتیل کردند که فعال( استدال2110) 0میو ک لمنی، هبه عنوان مثال(. 2102،  9االکرمی و همکاران)
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بررسی تاثير شاخص های مسئوليت اجتماعی شرکت بر روش های 

مدیریت ریسک در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق 
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منجر به  تیشرکت و سهامداران آن و در نها نیمعامالت ب شیدهد و منجر به افزا یم شیاعتماد سهامداران را افزا ،شرکت
شرکت  یاجتماع تیکه عملکرد مسئول ییشرکت ها ندافتی( در2102) 2و همکاران نزی. لگردد یارزش سهامدار م شیافزا

نسبت به شرکت  یباالتر یبازده نیآورند، بنابرا یگذاران به دست م هیاز سهامداران و سرما یشتریدارند اعتماد ب یباالتر
کرد که  شنهادی( پ2102) 9. فالمرکسب کرده اند 2112 یتر در طول بحران مال نییشرکت پا یاجتماع تیمسئول یدارا یها

 یدهایشرکت است و بر رقابت آن در بازار خر کیبودن  عتمادبل اشرکت نشان دهنده درک قا یاجتماع تیعملکرد مسئول
 یتیریمد ییشرکت نشانه توانا یاجتماع تیشده اند که عملکرد خوب مسئول یادآور نیگذارد. دانشمندان همچن یم ریتأث یدولت
شرکت در کاهش  یاجتماع تیمسئول راتیبه تأث (. پژوهشگران، پیشتر2121، 0)لیو و همکارانگذاران است  هیسرما یبرا یقو

، 5؛ جیا و همکاران2110، 6دیوفرنز و ساواریا -باوتیناشاره کرده اند ) یقبل راتیو هم از نظر تأث یقبل راتیهم از نظر تأث ریسک
نوظهور  ریسک از هیاول یها گنالیمنجر به س دیشرکت با یاجتماع تیمسئول یها تیشده است فعال عنوان همچنین( 2121

 تیمسئولروش های متناسب ، به طور خاص .را کاهش دهدریسک ها  تکرار، بهتر یتیریمد یها تیقابل قیطر شود و از
)آلبوکرک  کمتر منجر گردد یمال ریسکو ریسک کلی غیرویژه پایین تر ، کمتر منجر شود ویژه ریسکبه  دیشرکت با یاجتماع

 ریسکاز شدت  دیبا نیشرکت همچن یاجتماع تیمسئول یها تیل، فعاحال نیبا ا. (2105،  2ونگی؛ چ 2103،  2و همکاران
 جادیشرکت منجر به شهرت مثبت شرکت و ا یاجتماع تیموثر مسئول یبرنامه ها(.  2121، و همکاران ایکند )ج یریجلوگ
بر  یشرکت مبتن یاجتماع تیمسئولموثر  روش هایمشخص شده است که  (.2102، 3انگیو  ویش)شود  یم یاخالق هیسرما

کمتر اثبات شده است. به  هیبا سهامداران ثانو یرابطه همکار کی ری، تأثحال نیبا ا ؛است یبا سهامداران اصل یروابط همکار
باعث  یاصل نفعانیقرار دادن ذ هدفشرکت با  یاجتماع تیمسئول یهاتیکه فعال افتندی( در2110) میو ک لمنیعنوان مثال، ه

را  ریتأث نیدهند کمتر یرا هدف قرار م هیثانو نفعانیکه ذ ییها تیکه فعال ی، در حالشود یم ریسک هاارزش و کاهش  جادیا
 تیگرفتند که فقط فعال جهی( نت2113) 01و همکارانش ی، گادفرقدرت برخوردار نبودند. در مقابل و تیاز مشروع رایداشتند ز

شود. عدم توافق در  یم یتلق امری صادقانهط جامعه توس هیثانو نفعانیشرکت با هدف قرار دادن ذ یاجتماع تیمسئول یها
کند که  یرا فراهم م ییکانال ها شتریب یبه بررس ازی، ن هیو ثانو هیاول نفعانیشرکت با ذ یاجتماع تیمورد ارزش روابط مسئول

روش اند که  تهافیدر گرید پژوهشگرانبگذارد.  ریشرکت تأث ریسک هایتواند بر  یآنها م قیشرکت از طر یاجتماع تیمسئول
کند. به عنوان  به صورت مثبت حمایت یداخل یها تیفعال ریتواند از سا یشرکت م یاجتماع تیمسئول زیآم تیموفق های
منابع  ی، استراتژکارکنان یایمزا شیشرکت با هدف افزا یاجتماع تیمسئول یها تیفعال افتندی( در2102) 00، فالمر و لومثال
شرکت و منابع  یاجتماع تیمسئول روش هایاز  یبیکه ترک بیان داشت( 2102) 02کند. کوهن یم لیسازمان را تکم یانسان
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استدالل کرده اند که  نیهمچن محققانشده است.  آنها مدت یطوالن یداریسهامداران و پا تیرضا شیمنجر به افزا یانسان
و  ویشرکت منجر شود )ل شتریب یوآورتواند به ن یشرکت م یاجتماع تیمسئول بهره گیری درست از شاخص ها و روش های

 یبهتربه صورت  ،انیمسئوالنه( توسط مشتر ی، نوآورمثال نوان)به ع یداریبا هدف بهبود پا ی(. نوآور2121همکاران، 
 یاجتماع تیمسئول یها تیبهتر فعال یو اقتصاد یاجتماع یمنجر به عملکردها این امر ، کهشود یم رفتهیشناخته شده و پذ

ه که در نسبت به آنچ یگسترده تر یداخل ریشرکت ممکن است تأث یاجتماع تیمسئول یها تی، فعالرو نیاز ا؛ شود یشرکت م
، 0و همکاران کاندی) در آن باشد زین هیثانو نفعانیروابط با ذ ری، به خصوص اگر تأث، داشته باشندحال حاضر شناخته شده است

. از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته استشرکت و شهرت شرکت  یماعاجت تیمسئول یها تیفعال نیرابطه ب .(2103
مانند کاهش  یداخل روش های ریسا یشرکت بر رو یاجتماع تیاطالعات مسئول یجمع آور یها وهیش ری، تأثحال نیبا ا

 یاجتماع تیمسئول روش هایارد. د شتریب بررسیبه  ازی، ن هیو ثانو هیاول نفعانیبا ذ مبتنی بر دانشروابط  جادیو ارزش ا ریسک
ی در طیمح ستیو ز یاجتماع یها یدر مورد نگراندانش مورد نیاز ، هیو ثانو یاصل نفعانیروابط با ذ جادیتواند با ا یشرکت م

 ریسک هادر مورد  قیاطالعات دق دیبا اننفعیمختلف ذ یها کند. روابط با گروه جادیا راکه در حال ظهور هستند  جامعه ایران
 تیریمد یندهایبه فرا دیبا جینتا نیا ی. هر دوسازداطالعات معتبر را فراهم  یدرک بهتر از نحوه جمع آور نیو همچن

روش  ریآن بر سا میرمستقیغ ریشامل تأث دیشرکت با یاجتماع تیمسئول استدالل،  نیبهتر منجر شود. بنابرا سکیر کپارچهی
 تیمسئول یگذار هی، سرمایبودن شرکت باشد. از نقطه نظر ابزار یقانون ایر مثبت آن بر اعتبا رینه فقط تأث و یداخل های

ساز و  یمطالعه با بررس نیباشد. ا کیقابل قبول استراتژ نهیگز کیشهرت ممکن است  هیبدون توج یشرکت حت یاجتماع
 نیب یاسب داخلتن یو بررس سکیکاهش ر به منظور یشرکت به عنوان ابزار یاجتماع تیمسئول کارها و شاخص های

کند و  یم لیموجود را تکم پژوهشی اتیادب خال موجود در ،شرکت ها سکیر تیریمد یها وهیشرکت و ش یاجتماع تیمسئول
در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بکارگیری شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر روش های مدیریت 

 ک، مدیریت ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک گزارشگری و مدیریتاستراتژی دیریت ریسکریسک در قالب روش های م
در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا  و مقررات ریسک عدم رعایت قوانین

 خیر؟ 
 

 مبانی نظری پژوهش و پيشينه های پژوهشی
 کی، به پاسخ دهند یبه مسائل اجتماع یبه طور واضح تر دیها با شرکت که تایید این موضوعشرکت با  یاجتماع تیمسئول

از حقوق  تیها بود تا عالوه بر حما شرکت یبرا ییاصول والدز راهنما یمعرفه است. شد لیتبد ها شرکت داوطلبانه تیفعال
اکنون لیت اجتماعی شرکت مسئو یها وهیش .کنند نیتدو زیرا ن ستیز طیمح مسئولیت پذیسری در قبال یهای بشر، استراتژ

، یطیمح ستیز ی، مانند سازمان هانفعانیذ انیو اعتماد در م تیو حفظ حسن ن تیمشروع شیافزا یبرا یزمیبه عنوان مکان
؛ وانگ و همکاران، 2103جیونگ و کیم، شود ) یدر نظر گرفته م یالملل نیب یها نهاداز  یو برخ ینظارت ی، نهادهاقانونگذار

 ی، مدهند یپاسخ م انیبه منافع مشتر کیکه از نظر استراتژمسئولیت اجتماعی شرکت  یها تی، فعالنوان مثالبه ع(. 2105
مسئولیت اجتماعی شرکت  یها تیفعال. باشند یرقابت تیشوند و به عنوان منبع بالقوه مز یاعتماد مشتر شیتوانند منجر به افزا
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اعتماد و کاهش  شیتواند باعث افزا یگذاران آن م هیشرکت و سرما نیب یتو کاهش عدم تقارن اطالعا تیبا هدف بهبود شفاف
توانند از  یمتمرکز هستند م یطیکه بر عملکرد مح ییها تیکه فعال ی(. در حال2100، شود )چنگ و همکاران هیسرما نهیهز

 راتییتغ (.2121و و همکاران، )لیدهند  شیسازمان را افزا تیکاسته و مشروع یطیمح ستیز یها بالقوه سازمان یمنف تاثیر
 تیریو مدمسئولیت اجتماعی شرکت  نیب ییهم افزا یبررس یآل برا دهیا طیمح کی، سکیر تیریمد یها وهیدر ش ریاخ
، بدون در نظر گرفتن ارتباط نیمع کسب و کارواحد  کیدر داخل  سکیر تیریمد یسنت یها وهیکند. ش یفراهم م سکیر

 یریگ میتصم ی،، هر واحد تجارکردیرو نیتحت ا. داشته است یداخل یری، جهت گ یاجتماع راتیأثو ت ریسک ها انیبالقوه م
، که منجر به حداقل دهد یانجام م یدفتر مرکز یحت ای یتجار اتیعمل ریرا بدون مشورت با سا سکیر تیریمد نهیدر زم

ها در  سکیر یدگیچیپ شیبا افزا سکیر تیریمد یروش برا نیدر ا یناکارآمد. شده است یتجار یواحدها نیب یهماهنگ
(. 2101، 0)فراسیر و همکاران دهد یقرار م ریبخش را تحت تأث کیاز  شیب ریسک هاکه  یهنگام ژهیاست، به و شیحال افزا
 تیحما و می تواند دربردارندهشود  یرا شامل م یبه ظاهر متفاوت یها تیفعالمسئولیت اجتماعی شرکت موفق  یها یاستراتژ

 رانی، مدستیز طیحفاظت از مح یهانهاداز روابط با  یگسترده ا فی، پاسخ به طیستیز طیو مح انهداوطلب یاز برنامه ها
و  وانگ)نماید و منافع خاص سهامداران را برآورده باشد مصرف کنندگان  وکنندگان  نی، تأمی، جوامع محلیمنابع انسان

 یها سکیاز ر یتر قیبه دانش گسترده و عم رایشود ز سکیر یابیبه بهبود ارز منجر دیبا یکپارچگی نیا. (2121، همکاران
با  نفعانینشان داد که منافع متنوع ذ( 2101اینگنبلیک و ایمینیکز ) ی، مطالعه مورد. به عنوان مثالنماید ینوظهور کمک م

شود.  یم تیریمد تریشرکت به طور موثرمسئولیت اجتماعی شرکت  یندهایاستانداردها و فرا نیدر تدو نفعانیاستفاده از ذ
مطالعه  را( بتی، غ، شرکنامطلوب کارکنان )به عنوان مثال یدولت بر رفتارها یکاریب یایمزا شیاثر افزا( 2102فالمر و لیو )
جهت کمک به هم مسئولیت اجتماعی شرکت خود در  یگذار هیسرما شیتوانند با افزا یکه شرکت ها م افتندیکردند و در

، سکیر تیریمد یسنت یها با روش سهیدر مقای کمک نمایند. و مقررات دولت نیو قوان انی، کارفرماکارمندان نیمنافع ب یازتر
 یبرا. مختلف شود ریسک های نیدر ب یو ارتباطات اجتماع ریسک هاموثرتر  ییمنجر به شناسا دیبا مدیریت ریسک سازمانی

را درک کند.  آن پورتفوی ریسکآنها در  روش های ریتأث یمختلف و چگونگ عاننفیذ یازهاین دی، شرکت باهدف نیتحقق ا
مختلف  نفعیذ ی، که منجر به دانش منحصر به فرد و جامع در مورد گروه هاموثر مسئولیت اجتماعی شرکت، اقدامات نیبنابرا

نماید )گاتزرت و همکاران، فراهم  ک سازمانیمبنایی و پایه ای را به منظور بکارگیری مدیریت ریس دی، باشود یو جوامع آنها م
2105.) 

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ریسک سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در ( پژوهشی با عنوان 0933نقی زاده )
شرکت  در این پژوهش به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ریسک سرمایه گذاریانجام داد.  بورس اوراق بهادار ایران

شرکت در بورس اوراق  091های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته شد. بدین منظور داده های مربوط به 
گردآوی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی  0930-0931بهادار تهران، طی دوره زمانی 

تأثیر مشارکت  -تأثیر روابط کارکنان بر ریسک سرمایه گذاری، فرضیه دوم -رضیه اولچند متغیره فرضیه ها را بیان می کند: ف
تأثیر محیط زیست بر ریسک  -تأثیر تولید بر ریسک سرمایه گذاری، فرضیه چهارم -بر ریسک سرمایه گذاری، فرضیه سوم

                                                           
1
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http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                              0444 ، بهار44 ، شماره4دوره   

 

53 
 
 

اجتماعی شرکت بر ریسک سرمایه سرمایه گذاری. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است که مسئولیت 
 .گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد

 یا بر نقش واسطه دیداشت وجه نقد با تاک و نگه یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب یبررس( پژوهشی با 0933اقدامی و همکاران )
آماری متشکل از   های مورد نیاز پژوهش بر اساس یک نمونه دادهی انجام دادند. شرکت تیو حاکم کیستماتیس سکیعوامل ر

های  گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه به روش نمونه 0936تا  0931های  شرکت در طی سال 002
استفاده  Eviews های ترکیبی با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی پژوهش از روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره و روش داده

ای بر رابطه مسئولیت اجتماعی  گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی نقش واسطه
و نگهداشت وجه نقد دارند، در واقع ریسک سیستماتیک باعث تضعیف اما حاکمیت شرکتی باعث تقویت رابطه بین مسئولیت 

 .شود اجتماعی و نگهداشت وجه نقد می
 یشرکت تیو حاکم سکیر ،یاجتماع یریپذ تیمسئول یساز و کار اثرگذار یبررس( پژوهشی با عنوان 0932دلپسند و همکاران )

 یمعادالت ساختار یها از مدلساز هیجهت آزمون فرضی انجام دادند. معادالت ساختار یمدلساز کردیبر نگهداشت وجه نقد: رو
 یانجیآزمون سوبل نقش م هیبدست آمده، بوس بیسپس با توجه به ضرا د،یاده گرداستف یپانل ی( مختص داده هاریمس لی)تحل

 رکتشرکت( مربوط به ش -)سال مشاهده 632به اهداف مذکور، تعداد  لین یقرار گرفت. برا یاثر آن مورد بررس زانیو م یگر
 سکیاز آن است که ر یحاک جی. نتادیگرد یبررس 0930تا سال  0923عضو بورس اوراق بهادار تهران از سال  یها
 تیمسئول نیهمچن دارد. یبر نگهداشت وجه نقد اثر معنادار رهیمد ئتیو استقالل ه یدرصد سهامدارن نهاد ک،یستماتیس
 سکیر یگر یانجینقش م ـدییندارد اما با توجه به تأ یبر نگهداشت وجه نقد اثر معنادار میبه طور مستق زین یاجتماع یریپذ
 .باشد یمعنادار م کیستماتیس سکیر قیبر نگهداشت وجه نقد از طر یاجتماع یریپذ تیمسئول میستقم ریاثر غ ک،یستماتیس

 سکیو ر کیستماتیس سکیشرکت بر ر یاجتماع یریپذ تیاثر مسئول یبررس( پژوهشی با عنوان 0935رمضان نیا و رضایی )
شرکت  31های پژوهش از اطالعات رای آزمون فرضیهانجام دادند. ب داده ها یپوشش لی: با استفاده از مدل تحلکیستماتیرسیغ

دهد که استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می 0931-0930پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 
ک و محور، اثری منفی و معنادار بر ریسک سیستماتیپذیری اجتماعی خروجیمحور و مسئولیتپذیری اجتماعی ورودیمسئولیت

شود، چرا که ریسک غیرسیستماتیک دارند. مسئولیت اجتماعی موجب کاهش ریسک )سیستماتیک و غیرسیستماتیک( می
باشند. خصوصاً های داخلی یا خارجی میهای دارای سرمایه اجتماعی باال، دارای توانایی باالیی در مواجهه با شوکشرکت

مانند باشند، که تقاضا و عرضه را در زمان هایی دارای امنیت بیمهنین شرکتگردد تا چارتباط مناسب بین سهامداران باعث می
-بخشد و باعث تسهیل در بازیافت و رشد پایدار میپذیری در رخدادهای ناگهانی را بهبود میبحران ثابت نگه داشته و انعطاف

 .گردد
 سکیبر ر رآنیشرکت ها و تأث یاجتماع یریذپ تیمسئول یفایا نییتب یبررس( پژوهشی با عنوان 0936موسوی و همکاران )

بر اساس روش  0939تا  0922شرکت طی دوره ی زمانی  25با نمونه آماری مشتمل بر انجام دادند.  سهام متیسقوط ق
تحلیل پوششی داده ها، میزان ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها محاسبه شد. برای محاسبه ریسک سقوط قیمت سهام نیز 

( استفاده گردید. جهت مطالعه تأثیر ضریب ایفای مسئولیت 2110منفی چولگی بازده سهام چن و همکاران )از مدل ضریب 
پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام با بکارگیری روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره، 
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ت ها و ریسک سقوط قیمت سهام، رابطه معناداری یافته های پژوهش نشان داد که بین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرک
 .وجود ندارد

انجام دادند.  سکیر تیریمد یها روششرکت بر  یاجتماع تیمسئول ریتأث یبررس( پژوهشی با عنوان 2121لیو و همکاران )
 تایو در راسشرکت  کیشرکت فراتر از شهرت  یاجتماع یریپذ تیمسئول ییکه کارآ در این پژوهش استدالل می شود

مانند  کار روش های کسب و ریسا یتواند رو ی، مبه طور خاص می باشد که یطیمح ستیو ز یاجتماع یها ینگران تیریمد
شرکت  یاجتماع تیکه عملکرد مسئول ییها ، شرکتیدهد که: )الف( به طور کل ینشان م جیبگذارد. نتا ریتأث سکیر تیریمد

شرکت که  یاجتماع تیمسئول یها تیکنند و )ب( فعال یرا اتخاذ م کپارچهی کسیر تیریمد یها ، احتماالً روشرنددا یبهتر
، به همان سکیر تیریمد یها وهیش نیاتخاذ چن لی، در تسهدهند یرا هدف قرار م هیثانو نفعانیو هم ذ یاصل نفعانیهم ذ

 اندازه مهم هستند. 
: نقش هیانوسیو اق ایشرکت و عملکرد شرکت در آس یاجتماع تیمشارکت مسئول( پژوهشی با عنوان 2121) 0نسیم و همکاران

در  هیانوسیو اق ایشرکت آس 0120از  یو استفاده از نمونه بزرگ نفعانیذ هیبا استفاده از نظرانجام دادند.  شرکت سکیر تیریمد
نشان  جیت دارد. نتابودن شرکتها با عملکرد شرکتها ارتباط مثب یکه اجتماع نتایج نشان می دهد، 2105تا  2115 یطول سالها

شرکت بر  یاجتماع تیمسئول ری، تأثحال نی. با اتشرکت مرتبط اس سکیر تیریشرکت با مد یاجتماع تیدهد که مسئول یم
 نیب نقش میانجی یشرکت تا حد سکیر تیریکه مد گردد یارائه م یاست. شواهد میرمستقیو غ میعملکرد شرکت مستق

 ت است. شرکت و عملکرد شرک یاجتماع تیمسئول
: مورد یبر عملکرد مال سکیر تیریشرکت و مد یاجتماع تیمسئول ریتأث( پژوهشی با عنوان 2103) 2تران و همکاران

نشان  جیانجام شده است. نتا یتنامیو یشرکت نساج 923 ای ازنمونه  یمطالعه بر رو نیاانجام دادند.  تنامیو ینساج یشرکتها
مناسب  استیبود. س یو بهبود عملکرد مال ریسک هابه حداقل رساندن  یبرا نهیبه اقدامیشرکت  یاجتماع تیدهد مسئول یم

بد  استی، سگریبخشد. از راه د یرا بهبود م یدهد و عملکرد مال یشرکت را کاهش م سکیشرکت ر یاجتماع تیمسئول
، نقش نیرد. عالوه بر اگذا یم یمنف ریتأث یدهد و بر عملکرد مال یم شیشرکت را افزا سکیشرکت ر یاجتماع تیمسئول

  قابل توجه است. یاز نظر آمار یو عملکرد مال سکیر تیریمد نیاندازه شرکت در رابطه ب میانجی
بازارهای کشورهای در  ریسک های غیرعادیشرکت ها و  یاجتماع تیمسئول( پژوهشی با عنوان 2103) 9چن و همکاران

 سکیتوانند ر یدارند م یشرکت بهتر یاجتماع تیکه عملکرد مسئول ییدهد شرکت ها ینشان م جینتامختلف انجام دادند. 
تواند به طور قابل  یشرکت م یاجتماع تی، مسئولمختلف بازار ی، در کشورهانیخود را کاهش دهند. عالوه بر ا یرعادیغ

دارند،  یتر فیشرکت ضع یاجتماع تیکه عملکرد مسئول ییکه شرکت ها یرا کاهش دهد، در حال ریسک غیرعادی یتوجه
 دارند.  یتر یرعادیغ سکیر
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 فرضيه های پژوهش

 فرضيه های فرعی پژوهش
 شرکت تاثیر معناداری دارد. استراتژیک مدیریت ریسکهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر شاخص: 0 هیفرض
 .عملیاتی شرکت تاثیر معناداری دارد مدیریت ریسکهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر شاخص: 2 هیفرض
 گزارشگری شرکت تاثیر معناداری دارد. مدیریت ریسکهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر شاخص: 9 هیفرض
 شرکت تاثیر معناداری دارد. عدم رعایت قوانین و مقررات مدیریت ریسکهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر شاخص: 0 هیفرض

 

 روش شناسی پژوهش
کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات 

ه منظور گردآوری از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. ب
ابخانه ای استفاده می ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمولهای استخراج متغیرهای تحقیق از روش کت اطالعات در مورد

شود. اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، از اطالعات دسته دوم شرکت های نمونه بود که از منابع مختلفی از 
های مالی استخراج شدند. اطالعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه جمله نرم افزار ره آورد نوین و صورت

تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش  Stata و EViews شده و سپس با استفاده از نرم افزارهایگسترده اکسل 
می  0933تا  0931 حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی

 شده است: نمونه آماری به با در نظر گرفتن شرایط زیر انتخاب باشد که
 اسفند ماه باشد. 23( برای رعایت امکان مقایسه پذیری، پایان سال مالی شرکت ها 0
 در عضویت بورس اوراق بهادار باشند. 0933تا انتهای سال  0931( شرکت های مورد نظر از ابتدای سال 2
 ( صورت های مالی شرکت ها، حسابرسی شده و غیر تلفیقی باشد.9
ن مرزبندی بین فعالیت های عملیاتی و تامین مالی شرکت های مالی )شرکت سرمایه گذاری، ( به دلیل شفاف نبود0

 مالی، هلدینگ، بانک ولیزینگ( این شرکت ها از نمونه حذف شده اند. واسطه گری
 شرکت برای بررسی انتخاب شدند. 006تعداد  با وجود محدودیتهای فوق نهایتاً

 

 پژوهش  های رگرسيونی مدل
 ه اولیونی فرضیرگرسمدل 

                                                                           
               

 رگرسیونی فرضیه دوممدل 
                                                                           

               
 رگرسیونی فرضیه سوممدل 
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 رگرسیونی فرضیه چهارمدل م
                                                                           

               
 

 تعاریف عملياتی متغيرهای پژوهش
 متغیر وابسته

 مدیریت ریسک شرکت
چهار هدف  .مربوط به کمیسیون تردوی ارائه گردیده است 0کمیته سازمان های حامیه توسط ک مدیریت ریسک شرکت

و  ریسک عدم رعایت قوانین استراتژیک، مدیریت ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک گزارشگری و مدیریت دیریت ریسکم
حاسبه )تعریف و نحوه م کند که پژوهش حاضر نیز از این مدل پیروی می تعریف کردهمدیریت ریسک شرکت  مقررات برای

 آورده شده است(. 0شماره  جدولمتغیرها در 
 

 متغير مستقل

 شاخص های مسئوليت اجتماعی شرکت

ها می باشد. روش تحقیقی که به طور  متغیر مستقل این پژوهش، سطح افشای اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت
(. در تحلیل محتوا، محقق باید 0332ر می گیرد، تحلیل محتوا است )ابو تومانسن، رایج برای اندازه گیری آن مورد استفاده قرا

از ابزار چک لیست کدگذاری شده در جهت ارزیابی سطح افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی استفاده نماید )اریبی و جائو، 
(. 0333االنه طراحی می شود ویلیامز، (. این ابزار به منظور به رمز در آوردن اطالعات کیفی موجود در گزارش های س2101

روش کدگذاری عبارت است از خواندن گزارش های ساالنه و مشخص کردن هر گونه اطالعات مرتبط به مسائل زیست 
 (0930محیطی و اجتماعی و طبقه بندی آنها به بخش و زیربخش مناسب )حساس یگانه و برزگر، 

ها در این پژوهش، از تلفیق رهنمودهای بین  مسئولیت اجتماعی شرکتمعیارهای مورد استفاده برای سنجش سطح افشاء 
المللی و منطقه گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ژایندگی در سطح جهانی و منطقه ای به ویژه رهنمود سازمان گزارشگری 

نوع  51مؤلفه و  02مل سازمان بین المللی استاندارد اقتباس شده است. از این رو، چک لیستی شا 25111جهانی و استاندارد 
های مالی ساالنه زیست محیطی و اجتماعی تهیه شد که انتظار میرود به صورت اجباری یا داوطلبانه در گزارش اطالعات

شرکت های ایرانی افشاء شود. این چک لیست سه بعد اجتماعی، محیطی و اقتصادی  مسئولیت اجتماعی شرکت ها را در نظر 
( و ابوت و 0322برای سنجش سطح مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس روش ارنست و ارنست ) می گیرد. رویه امتیازدهی

ست که اگر یک قلم از اقشاء مسئولیت اجتماعی  شرکتها انجام شده باشد، امتیاز یک و اگر افشاء نشده باشد ا( 0323مانسن ) 
ها بر  م قابل افشاء در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتامتیاز صفر داده می شود؛ بنابراین تعداد اقالم افشاشده به کل اقال

                                                           
1
 COSO 
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های مندرج در گزارشهای ساالنه شرکتها، بیانگر امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکت ها است )حساس یگانه و برزگر،  اساس داده
0930 :) 

 مسئوليت اجتماعی امتياز = تعداد کل اقالم افشاء شده / تعداد کل اقالم قابل افشاء

 (: تعاریف عملياتی متغيرهای پژوهش0) جدول
عالمت اختصاری  تعریف و چگونگی محاسبه معادل التین نوع متغیر

در مدل 
 رگرسیونی

 متغیرهای وابسته

 Enterprise مدیریت ریسک 

Risk 

Management 

 از طریق چهار معیار زیر اندازه گیری می شود:
ریسک  ملیاتی، مدیریت ریسک گزارشگری و مدیریتاستراتژیک، مدیریت ریسک ع دیریت ریسکم

 و مقررات عدم رعایت قوانین

ERiskit 

 

 

 

  ریسک مدیریت
 استراتژیک

Strategic Risk 

Management 

 از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

 
 به معنای درآمد فروش و خدمات :  salesiکه در آن 

μsales :باشد ات در هرسال در هر صنعت میدهنده میانگین درآمد فروش و خدم نشان. 
σsales :باشد دهنده انحراف معیار درآمد فروش و خدمات در هرسال در هر صنعت می نشان. 

SRit 

 

مدیریت ریسک 
 عملیاتی

Operation 

Risk 

Management 

 از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

 
sales   :نشان دهنده فروش 

assets total  :هاست کل داراییدهنده جمع  نشان. 

ORit 

 

 مدیریت ریسک

 گزارشگری
Report Risk 

Management 

 از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

 

RRit 

 

مدیریت ریسک عدم 
رعایت قوانین و 

 مقررات

Compliance 

Risk 

Management 

 از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

 
Auditor Feesحق الزحمه حسابرسی : 

Total Assetsجمع کل دارایی ها : 

CRit 

 

عالمت اختصاری  تعریف و چگونگی محاسبه معادل التین متغیرهای مستقل
در مدل 
 رگرسیونی

مسئولیت اجتماعی 
 شرکت

Corporate 

Social 

Responsibility 

ارنست  رویه امتیازدهی برای سنجش سطح مسئولیت اجتماعی شرکتها بر اساس روش ارنست و 
( ست که اگر یک قلم از اقشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها انجام 0323انسن ) ( و ابوت و م0322)

شده باشد، امتیاز یک و اگر افشاء نشده باشد امتیاز صفر داده میشود؛ بنابراین  تعداد اقالم افشاشده به 
های مندرج در  ها بر اساس داده کل اقالم قابل افشاء در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت

ی ساالنه شرکتها، بیانگر امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکت ها است )حساس یگانه و برزگر، گزارشها
0930 :) 

CSRit 
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 امتیاز مسئولیت اجتماعی  =تعداد کل اقالم قابل افشاء/ تعداد کل اقالم افشاء شده  

 عالمت اختصاری  تعریف و چگونگی محاسبه معادل التین متغیرهای کنترلی

 SIZEi,t شرکت است. یی هایجمع دارا تمیرلگا SIZE اندازه

)نیکومرام و همکاران،  شده استکننده سطح اهرم مالی است که بر اساس رابطه ذیل محاسبهبیان Leverage اهرم
0939:) 

   اهرم مالی    
هابدهی کل 

هادارایی  کل 
 

LEVi,t 

 TANGIi,t شود. یمحاسبه م t یها در سال مال ییثابت به کل دارا یها یینسبت دارااز طریق اندازه گیری  fixed assets دارایی های ثابت

 intangible دارایی های نامشهود

asset 
 INTANGIi,t شود. یمحاسبه م t یدر سال مال یینامشهود به کل دارا یینسبت دارااندازه گیری  قیاز طر

 یم فیتعر t یدر سال مالکسب و کار به درآمد خالص  ینگینقد انینسبت جر اندازه گیری قیاز طر cash flow جریان نقدی
  شود

CFi,t 

 Return on هابازده دارایی

total assets 
 (:0939گردد )نیکومرام و همکاران، ها است و از رابطه ذیل محاسبه مینرخ بازده دارایی

   نرخ بازده دارایی    
   سود خالص    

هادارایی   کل 
 

ROA i,t 

صاحبان بازده حقوق 
 سهام

Return on 

equit 
   بازده حقوق صاحیان سهام    گردد از رابطه ذیل محاسبه می بازده حقوق صاحبان سهام

   سود خالص    

 بازار ارزش حقوق صاحبان سهام 
 

ROE i,t 

 

 یافته های تحليلی پژوهش
 (: آمار توصيفی متغيرهای کمی پژوهش2) جدول

ف اانحر حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر نماد متغیر
 معیار

 کشیدگی چولگی

 LEV 19636 19625 29529 19195 19263 09350 009600 اهرم مالی

 TANGI 19250 19205 19392 19112 19026 19322 99003 دارایی ثابت

 ROA 19012 19123 19525 19516- 19003 19020 69112 نرخ بازده دارایی ها

INTAN امشهوددارایی ن

GI 
19116 19112 19162 19111 19112 99063 06902 

 SIZE 009062 009202 219029 019692 09629 19266 09999 اندازه شرکت

 ROE 19260 19200 29503 09362- 19955 19205 099306 سهام صاحبان حقوق بازده

 CSR 19059 19029 19255 1901 19062 19222- 09392 مسولیت پذیری اجتماعی

 رعایت عدم ریسک مدیریت
 مقررات و قوانین

CR 19112- 19066- 19235 19622- 19922 19666 09202 

 RR 19025 19052 19323 19119 19232 19112 09260 گزارشگری ریسک مدیریت
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 SR 19126 19103 19220 19120- 19109 09500 29356 استراتژیک  ریسک مدیریت

 OR 19205 19290 99561 19119 19606 09625 59360 عملیاتی ریسک مدیریت

  

 متغيرهای پژوهش توصيفی آمار
پس از جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، پارامترهای توصیفی هر متغیر به صورت مجزا  

گین، میانه، کمینه و بیشینه و محاسبه شده است. این پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخص های مرکزی نظیر میان
 آمار (2) شماره جدولهمچنین اطالعات مربوط به شاخص های  پراکندگی همچون  انحراف معیار، چولگی وکشیدگی  است. 

از بین شاخص های مرکزی بیان شده میانگین مهم ترین آن ها  .دهد می نشان را بررسی مورد کمی متغیرهای توصیفی
دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت محسوب می شود که نشان 

می باشد که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این  636/1داده ها است. برای مثال میانگین متغیر  اهرم مالی ، برابر 
مشاهده می  (2. همانگونه که در جدول )مرکزی است متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از شاخص های

است که نشان می دهد نیمی از داده های این متغیر کمتر از این و نیمی دیگر بیشتراز  625/1برابر با   شود میانه همین متغیر
شرکت برای  063بین می باشد بدین معنی می باشد در   29529و حداکثر  19195این مقدار می باشد. متغیر اهرم مالی حداقل 

می باشد و بقیه شرکتها مابین  19195می باشد و کمترین مقدار  29529مالی  هرممشاهده باالترین ا0009سال یعنی حدود  2
 این ارقام می باشد. 

 

 متغيرها مانایی آزمون
 کاذب رگرسیون مشکل بروز باعث هامتغیر نبودن مانا. گیرند قرار ازمون مورد پایایی لحاظ از ها داد باید مدل تخمین از قبل

. کنیم می استفاده وشین ،پسران ایم و و وچاو لین لیون، ازمون  از متغیرها مانایی تشخیص منظور به پژوهش این در. میشود
 است: شده گزارش(9)نگاره شماره در خالصه صورت به ها داده پایایی ازمون نتایج

 ژوهشپ متغيرهای مانایی (: آزمون3) جدول
 احتمال آماره لوین، لین و چو مقدار آماره لوین، لین و چو عالمت متغیر

 LEV 029650- 19111 اهرم مالی

 TANGI 201915- 19111 دارایی ثابت

 ROA 02952- 19116 نرخ بازده داراییها

 INTANGI 99965- 19111 دارایی نامشهود

 SIZE 20996- 19111 اندازه شرکت

 ROE 959026- 19111 سهام نصاحبا حقوق بازده

 CSR 239602- 19111 مسولیت پذیری اجتماعی

 و قوانین رعایت عدم ریسک مدیریت
 مقررات

CR 609620- 19111 

 RR 039925- 191111 گزارشگری ریسک مدیریت

 SR 919560- 19111 استراتژیک  ریسک مدیریت

 OR 259236- 11111 عملیاتی ریسک مدیریت
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 پایا درصد 6 معناداری سطح در ها داده تمامی است مشخص (9) شماره جدول در وچاو لین لیون، آزمون نتایج از که همانطور
 .هستند

 

 پژوهش های فرضيه آزمون مدل تحليل و تجزیه

 پژوهش اول فرضيه آزمون نتایج
 ليمير و آزمون هاسمن F(: نتایج ازمون 4) جدول

 می درصد 6 از ترکم لیمیر F ازمون اماره احتمال ارائه شده است، نشان می دهد که(: 0) شماره جدولنتایج آزمون لیمر که در 
درصد است بنابراین اثرات ثابت  6نتایج آزمون هاسمن کمتر از  .شود می استفاده ترکیبی روش از مدل تخمین برای لذا و باشد

 استفاده می شود.
 

 مدل برآورد نتایج
 نتایج آزمون فرضيه اول (:5) جدول

 ضریب نماد نام متغیر
Beta 

عامل تورم  t P-Valueآماره 
 VIFانسیوار

 ---- α -19293 -29265 19115 مقدار ثابت

 CSR 19106 29566 19112 09201 مسولیت پذیری اجتمای

 SIZE 19115- 09022- 19069 09233 اندازه شرکت

 LEV 19109 69221 19111 99256 اهرم مالی

 ROA 19023 019626 19111 09116 نرخ بازده داراییها

 ROE 19112 29652 19101 09113 حقوق صاحبان سهامنرخ بازده 

 TANGI 19126- 99260- 19111 09190 دارایی ثابت

 INTANGI 19022 19250- 19922 29960 دارایی نامشهود

F P-Value D-W Rآماره  کل مدل رگرسیون
2  

  AdjR
2

 

99321 19125 29019 1901 R
2 
= 

1991=  AdjR
2 

 احتمال  مقدار  نوع آزمون احتمال مقدار نوع آزمون

 202/1 025/0 وایت 022/1 162/2 گادفری

 نتیجه اریمعناد اماره ازمون

 در برابر مدل  تلفیقی (پانل)تایید مدل  ترکیبی (19111) 09630 لیمیر)چاو( -Fازمون 

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 19111 000906 ازمون هاسمن
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 Prob  99321 برابر Fآماره،  مقدار که دهد می نشان است شده ارائه(:  6) شماره جدول در که فرضیه آزمون نتایج به توجه با

 دهنده نشان F آماره ناداریمع. باشد می معنادار و بوده درصد 6 خطای سطح از کمتر مدل F آماره برای شده محاسبه
 کمتر که ،19112 پذیرش مورد خطای سطح به توجه وبا  19106 برابر اجتماعی مسولیت متغیر ضریب .است مدل کل معناداری

 استراتژیک ریسک مدیریت بر شرکت اجتماعی مسئولیت های شاخص میدهد نشان که. باشد می دار معنی است، درصد پنج از
 وجود عدم بیانگر و دارد قرار 296 تا 096 بازه در که 29019 برابر واتسون دوربین اماره مقدار .دارد مثبت و معناداری تاثیر شرکت

% 01 و% 91 تیبتر به شده تعدیل تعیین وضریب تعیین ضریب میزان .است رگرسیون در خطا جمالت بین خودهمبستگی
 .است تبیین قابل کنترلی های متغیر و مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 01 تقریبا  دهد می نشان که هستند

 متغیرهای بین که گرفت نتیجه میتوان بنابراین. باشد می 01 از کمتر متغیرها همه برای VIF آماره مقادیر اینکه به توجه با
 آزمون نتایج همچنین. است خودهمبستگی مشکل فاقد واتسون،-دوربین آماره به توجه با .ندارد وجود همخطی تحقیق مستقل
 .است رگرسیونی مدل در واریانس ناهمسانی و( دوم نوع)سریالی خودهمبستگی نبود از حاکی ترتیب به وایت و گادفری

 

 پژوهش دوم فرضيه آزمون نتایج
 ليمير و آزمون هاسمن F(: نتایج ازمون 6) جدول

 

 مدل برآورد نتایج
 نتایج آزمون فرضيه دوم (:7جدول )

 ضریب نماد نام متغیر
Beta 

عامل تورم  t P-Valueآماره 
 VIFانسیوار

 ---- α 09022 290023 19190 مقدار ثابت

 CSR 19022- 29261- 19120 09509 مسولیت پذیری اجتمای

 SIZE 19100- 19922- 19212 09022 اندازه شرکت

 LEV 19102 19090 19550 09095 اهرم مالی

 ROA 19902 99625 19111 09112 نرخ بازده داراییها

 ROE 19010 69629 19111 09199 سهامنرخ بازده حقوق صاحبان 

 TANGI 19520- 009005- 19111 09196 دارایی ثابت

 INTANGI 19916 19260 19210 09952 دارایی نامشهود

F P-Value )D-W( Rآماره  کل مدل رگرسیون
2  

  AdjR
2

 

 نتیجه معناداری آماره ازمون

 در برابر مدل تلفیقی (پانل)تایید مدل ترکیبی (19111) 039262 یمیر)چاو(ل -Fازمون 

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 19111 029325 ازمون هاسمن
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059925 19119 09522 
1992 R

2 
= 

1929=  AdjR
2 

 احتمال  قدار م نوع آزمون احتمال مقدار نوع آزمون

 251/1 522/1 وایت 020/1 125/2 گادفری

، که کمتر از پنج درصد 19120با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  و -19033اجتمای برابر  پذیری ضریب متغیر مسولیت
 تاثیر شرکت عملیاتی ریسک مدیریت بر شرکت اجتماعی مسئولیت های است، معنی دار می باشد. که نشان میدهد شاخص

قرار دارد و بیانگر عدم وجود  296تا  096که در بازه  09522مقدار اماره دوربین واتسون برابر  .دارد معناداری و منفی
% 92% و 29خودهمبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است. میزان ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده به تر تیب 

توسط متغیر مستقل و متغیر های کنترلی قابل تبیین است.  ات متغیر وابستهدرصد از تغییر 91هستند که نشان می دهد  تقریبا 
می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای  01برای همه متغیرها کمتر از  VIFبا توجه به اینکه مقادیر آماره 

 نتایج همچنین. است دهمبستگیخو مشکل فاقد واتسون، -دوربین آماره به توجه مستقل تحقیق همخطی وجود ندارد. با
 .است رگرسیونی مدل در واریانس ناهمسانی و( دوم نوع) سریالی خودهمبستگی نبود از حاکی ترتیب به وایت و گادفری آزمون

 

 پژوهش سوم فرضيه آزمون نتایج

 هاسمن آزمون و ليمير F ازمون (: نتایج8) جدول
 نتیجه معناداری آماره آزمون

 در برابر مدل  تلفیقی (پانل)تایید مدل ترکیبی (19111) 909091 لیمیر)چاو( -Fون ازم

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 19111 659622 ازمون هاسمن

 

 مدل برآورد نتایج
 (:  نتایج آزمون فرضيه سوم9) جدول

 ضریب نماد نام متغیر
Beta 

مل تورم عا t P-Valueآماره 
 VIFانسیوار

 ---- α 19291 29222 19110 مقدار ثابت

 CSR 19063 09522 19139 29191 مسولیت پذیری اجتمای

 SIZE 19119 19300 19951 09596 اندازه شرکت

 LEV 19000 29602 19100 09115 اهرم مالی

 ROA 19102 19291 19202 09119 نرخ بازده داراییها

 ROE 19120 09966 19026 09101 ان سهامنرخ بازده حقوق صاحب

 TANGI 19022 29996 19103 09101 دارایی ثابت
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 INTANGI 09911 19200 19006 09112 دارایی نامشهود

 کل مدل رگرسیون

F P-Value D-W Rآماره 
2 

AdjR
2

 

29092 19111 29923 
1922 R

2 
= 

1900=  AdjR
2 

 احتمال مقدار آزمون نوع احتمال مقدار نوع آزمون

 320/1 501/1 وایت 225/1 260/0 گادفری

، که بیشتر از پنج درصد است، 19139با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  و 19063برابر  اجتماعی ضریب متغیر مسئولیت
 تاثیر شرکت گزارشگری ریسک مدیریت بر شرکت اجتماعی مسئولیت های معنی دار نمی باشد. که نشان می دهد شاخص

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین  296تا  096که در بازه  29923مقدار اماره دوربین واتسون برابر  .ندارد ریمعنادا
% هستند که نشان می 22% و 00جمالت خطا در رگرسیون است. میزان ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده به تر تیب 

توسط متغیر مستقل و متغیر های کنترلی قابل تبیین است. با توجه به اینکه  تهدرصد از تغییرات متغیر وابس 26دهد  تقریبا 
می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل تحقیق  01برای همه متغیرها کمتر از  VIFمقادیر آماره 

و  یآزمون گادفر جینتا نی. همچناست یواتسون، فاقد مشکل خودهمبستگ -نیبا توجه به آماره دوربهمخطی وجود ندارد. 
 است. یونیدر مدل رگرس انسیوار ی)نوع دوم( و ناهمسان یالیسر یاز نبود خودهمبستگ یحاک بیبه ترت تیوا

 

 پژوهش چهارم فرضيه آزمون نتایج
 هاسمن آزمون و ليمير F ازمون (: نتایج04) جدول

 

 مدل برآورد نتایج
 (:  نتایج آزمون فرضيه چهارم00) جدول

 نام متغیر
 ضریب نماد

Beta 
 عامل تورم t P-Valueآماره 

 VIFانسیوار

 ---- α -19969 -09226 19111 مقدار ثابت

 CSR 19123- 99629- 19111 09119 مسولیت پذیری اجتمای

 SIZE 19126 69519 19111 09110 اندازه شرکت

 LEV 19115 19592 19620 09199 اهرم مالی

 ROA 19120 19513 19602 09190 نرخ بازده داراییها

 ROE 19119 19559 19612 09106 سهامنرخ بازده حقوق صاحبان 

 نتیجه معناداری اماره ازمون

 در برابر مدل  تلفیقی (پانل)تایید مدل ترکیبی (19111) 29202 )چاو( یرلیم -Fازمون 

 تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی 19111 969111 ازمون هاسمن
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 TANGI 19106 09052 19202 09920 دارایی ثابت

 INTANGI 19131 19096 19232 09156 دارایی نامشهود

 کل مدل رگرسیون

F P-Value D-W Rآماره 
2 

AdjR
2

 

009022 191096 29911 
1920 R

2 
= 

1955=  AdjR
2 

 احتمال مقدار آزمون نوع احتمال مقدار نوع آزمون

 215/1 265/1 وایت 003/1 025/2 گادفری

، که کمتر از پنج درصد است، 19111وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش   -19123برابر  اجتماعی ضریب متغیر مسئولیت
 مقررات و قوانین رعایت عدم ریسک مدیریت بر شرکت اجتماعی مسئولیت های معنی دار می باشد. که نشان میدهد شاخص

قرار دارد و بیانگر عدم وجود  296تا  096که در بازه  29911مقدار اماره دوربین واتسون برابر   و منفی دارد معناداری تاثیر تشرک
% 20% و 55تیب ضریب تعیین تعدیل شده به تر یین وخودهمبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است. میزان ضریب تع

های کنترلی قابل تبیین است. توسط متغیر مستقل و متغیر از تغییرات متغیر وابستهدرصد  56هستند که نشان می دهد  تقریبا 
می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای  01برای همه متغیرها کمتر از  VIFبا توجه به اینکه مقادیر آماره 

آزمون  جینتا نیاست. همچن یمشکل خودهمبستگ واتسون، فاقد-نیبا توجه به آماره دوربمستقل تحقیق همخطی وجود ندارد. 
 است. یونیدر مدل رگرس انسیوار ی)نوع دوم( و ناهمسان یالیسر یاز نبود خودهمبستگ یحاک بیبه ترت تیو وا یگادفر

 

 بحث و بررسی نتایج و یافته های پژوهش
 تاثیر شرکت استراتژیک ریسک یتمدیر بر شرکت اجتماعی مسئولیت های نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که شاخص

در این خصوص و با توجه به نتایج حاصل می توان بیان داشت که شرکت های مورد بررسی در این  .دارد معناداری و مثبت
 سکیر یابیبر شهرت ، ارز رید با تأثنتوان یمعنوان شده  اجتماعی پژوهش  از طریق بکارگیری دقیق شاخص های مسئولیت

. آنها شود یمنجر به بهبود عملکرد اقتصاددر نهایت د که نکن جادیا خود و دیگران یرا برا ییها ، ارزش یدهب نهیو هز یریپذ
تواند بر ساختار  یم این امر خود را کاهش دهد که ها شرکت یبده نهیو هز ریسک می تواند یطیمح ستیز یها یافشاگر

 سکیر تیریمد از طریق بکارگیری روش های .بگذارد ریتأث زین ها آن یو سودآور یبر استراتژ نیو همچن های ایرانی رکتش
 تیمسئول ری( با عنوان تأث0933زاده ) ینقنتایج حاصل همچنین با پژوهش های . دیتوان ارزش سهامداران را بهبود بخش یم

 ( با0933همکاران )و  یاقدام؛ رانیشده در بورس اوراق بهادار ا رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیسرما سکیشرکت بر ر یاجتماع
و  کیستماتیس سکیعوامل ر یا بر نقش واسطه دیداشت وجه نقد با تاک و نگه یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب یبررس عنوان
بر  رآنیشرکت ها و تأث یاجتماع یریپذ تیمسئول یفایا نییتب ی( با عنوان بررس0936و همکاران ) یموسوی؛ شرکت تیحاکم

شرکت  یاجتماع تیمسئول ریتأث یبررس( با عنوان 2121ین پژوهش های لیو و همکاران )و همچنسهام  متیسقوط ق سکیر
شرکت و عملکرد شرکت در  یاجتماع تی( با عنوان مشارکت مسئول2121و همکاران ) مینع ،سکیر تیریمد یها روشبر 
شرکت و  یاجتماع تیمسئول ریأثبا عنوان ت ی( پژوهش2103تران و همکاران )و  شرکت سکیر تیری: نقش مدهیانوسیو اق ایآس
همخوانی و تطابق نسبی دارد. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان  تنامیو ینساج ی: مورد شرکتهایبر عملکرد مال سکیر تیریمد
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در این  دارد. یو منف یمعنادار ریشرکت تاث یاتیعمل سکیر تیریشرکت بر مد یاجتماع تیمسئول یشاخص هاداد که 
ایج حاصل می توان بیان داشت که شرکت های مورد بررسی کماکان به جایگاه ریسک عملیاتی در خصوص و با توجه به نت

کسب بازده مـورد انتظـاری  به منظورپذیرش این ریسک، مشخصاً شرکت واقف نیستند و باید این نکته مهم را درک کنند که 
ت شرکت قـرار دارد و این امر بر فرآیند مدیریت پذیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالی در قبـال آن صورت نمی

قصور در مدیریت مناسب ریسک عملیاتی ممکن اسـت به ارائه تصویر نامناسبی از وضعیت ریسک یک . گذارد ریسک اثر می
ن ( با عنوا2121و همکاران ) ویل. نتایج با یافته های پژوهش های عمده قرار دهد و آنـرا در معرض زیان منجر شود شرکت

پژوهش نشان داد که  سوم هیفرض جینتادر تضاد است.  سکیر تیریمد یشرکت بر روش ها یاجتماع تیمسئول ریتأث یبررس
خصوص و با توجه  نیندارد. در ا یمعنادار ریشرکت تاث یگزارشگر سکیر تیریشرکت بر مد یاجتماع تیمسئول یشاخص ها

نی تا رسیدن به نقطه مطلوب نهادینه کردن ساز و کارهای مسئولیت شرکت های ایرا داشت که انیتوان ب یحاصل م جیبه نتا
 معامالتتصمیمات،  بر نسبت به ریسک جهت گیری شرکت هااساساً اجتماعی و ریسک گزارشگری مالی فاصله زیادی دارند. 

که ریسک و شرایط  اخذ کنند اطالعاتیبر مبنای را  تصمیمات درستشرکت های ایرانی باید . تاثیر می گذاردهای  و قیمت
، گزارشگری مالی آن است. اطالعاتی. مهمترین جز یک سیستم کنندو یا به شناخت آنها کمک  نمایدعدم اطمینان را تشریح 

های ارزیابی، سود خالص و جریانات نقدی آن را  گزارشگری مالی شرکت، خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک بر شاخص
( با 2121و همکاران ) ویپژوهش ل یها افتهیبا  نتایج .کنندگان اثر خواهد گذاشت استفاده کند و بر تصمیمات دهی می جهت

نتایج فرضیه چهارم نیز نشان داد  در تضاد است. سکیر تیریمد یشرکت بر روش ها یاجتماع تیمسئول ریتأث یعنوان بررس
 یو منف یمعنادار ریمقررات شرکت تاثو  نیقوان تیعدم رعا سکیر تیریشرکت بر مد یاجتماع تیمسئول یشاخص هاکه 
که ارتباط ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات  فقدان داشت که انیتوان ب یحاصل م جیخصوص و با توجه به نتا نیدر ا. دارد

 یا مالی های زیان نظارتی، قانونی، تنبیهات اجتماعی شرکت دارد می تواند همراه با اعمال تنگاتنگی با شاخص های مسئولیت
های  فعالیت با مرتبط استانداردهای و ضوابط مقررات، و قوانین رعایت عدم نتیجه در شرکت ها اعتبار بر وارده های آسیب

 و قوانین رعایت مشی خط اجرای و استقرار از اطمینان حصول و تطبیق اجتماعی و محیطی باشد و لذا مدیریت باید نسبت به
 با مسئولیت های اجتماعی موظف و مقید باشد. شرکت و در ارتباط سطوح تمامی در مقررات

 

 پيشنهادت کاربردی پژوهش

 افشای شاخص های مسئولیت به منظور سازی و پشتیبانی مورد نیاز پیشنهاد می شود مدیران نسبت به زمینه -
 کردعمل سازی فرهنگ و آموزش نسبت به ذیربط مسؤولین و نهادی سهامداران همراه با شرکت ها در اجتماعی
 ایران همت بیشتری داشته باشند. در شرکت ها  پایدار اجتماعی

بر شاخص های مدیریت  اجتماعی مسئولیتپیشنهاد می شود به منظور تاثیرگذاری بیشتر شاخص های مسئولیت  -
 رسمی گزارش بتواندکمیته خبره و کاربلد محول گردد تا  یک به ریسک ریسک در شرکت های ایرانی، مدیریت

هیئت مدیره به ویژه در حوزه مسئولیت اجتماعی را ارائه نماید  به شرکت مهم ریسک های خصوص تشریح در ساالنه
 ریسک را در دستور کار خود قرار دهد. چگونگی ارزیابی مورد در معیارهایی ویژه و دستورالعملو 

که  آورند فراهم بازار در کنندگان شارکترای مب را انمکا نای ام،ع و افیک افشـاء شرکت از طریق شود می پیشنهاد -
 .دهند قرار ارزیابی مورد عملیاتی، ریسک ورد مدیریتم در را خود روش
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 مدیریت نتیجه در و بازار نظم پیشرفت به شرکت ها می تواند سـوی از اجتماعی مسئولیت عام و مکرر بهنگام، افشاء -
 باشد. شرکت یک دگی عملیاتپیچی و کریس عوض دازه،ان اب بمتناس می بایست افشاء مقدار .دبیانجام ریسک موثرتر
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