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سال چهارم ،شماره  ،40شهریور 1400

بررسی ارتباط بین افشای مسولیت اجتماعی شرکت ها و ریسک سیستماتیک با
نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران
2

حسین فیروزی* ،1مهناز آرام

دکترای مدیریت صنعتی ،خودروسازی سایپا سیتروئن ،کاشان ،ایران( نویسنده مسئول)
کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

چکیده
شرکتها به دنبال افزایش ارزش شرکت و عملکرد بهتر هستند و برای بهبود عملکرد مالی از منابع اجتماعی استفاده می کنند.
در مقابل استفاده از منابع عمومی شرکتها بایدمسئولیت پاسخگویی به اجتماع را به عهده بگیرند .در همین راستا هدف اصلی
پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین افشای مسوولیت اجتماعی شرکت ها و ریسک سیستماتیک و نگهداشت وجه نقد و حاکمیت
شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد.در این پژوهش تعداد  103شرکت ،از شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطالعات مالی آنها طی سال های  1389تا  1394جمع
آوری گردیده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده
شده است.برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات از نرم افزار ایویوز 8استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد
الف:بین نگهداشت وجه نقد و مسئولیت اجتماعی شرکتها شرکت ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد؛ب :بین ریسک
سیستماتیک و عملیاتی با مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط منفی و معناداری وجود دارد و ج :بین حاکمیت شرکتی و
مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی :افشای مسوولیت اجتماعی شرکت ها  ،ریسک سیستماتیک  ،نگهداشت وجه نقد ،حاکمیت شرکت
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 -1مقدمه
منظور از مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،پیوستگی و اتحاد میان فعالیت ها و ارزش های سازمان به گونه ای است که منافع
کلیه ذی نفعان شامل سهامداران ،مشتریان ،کارکنان ،سرمایه گذاران و عموم جامعه در سیاست و عملکرد سازمان منعکس
گردد .به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در
جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت ،تالش کند.فعالیت اجتماعی شرکت ،میزان اصطکاک
شرکت با جامعه را کاهش داده و از این منظر باعث کاهش ریسک شرکت و هزینه های آن خواهد شد .بنابراین می تواند کانالی
باشد که از طریق آن شرکتها را به مسئولیت پذیری اجتماعی تشویق کنند .تغییرات بوجود آمده در فضای کسب و کار باعث
گردیده که نگرش به مدیریت ریسک از منظر جزءگرا به نگرشی کل گرا و سیستماتیک تغییر یابد .با رشد رقابت میان سازمان
های امروزی و تهدیدات و فرصتهایی که گریبان گیر تمامی سازمان ها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی می باشد ،مفهوم
ریسک اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است.یکی از مشکالت اصلی در ارزیابی سرمایه گذاری ها ،تمایل سرمایه گذاران به
تمرکز بر بازده سرمایه گذاری و عدم توجه کافی به ریسک سرمایه گذاری می باشد.سطح باالی شفافیت در اطالعات باعث
کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران می شود و این خود باعث کاهش ریسک می گردد .بنابراین
شرکتهایی با عملکرد اجتماعی باالتر ،ریسک پایین تری دارند.یکی از مشکالت پیش رو در اندازه گیری مسئولیت پذیری
شرکت  ،غیر کمی و کیفی بودن آن است ،بنابراین بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ریسک شرکت می تواند به مدیران
در تصمیم گیری بهتر کمک کند .حسابداری مسئولیتهای اجتماعی که محصول بسط ،تکامل و تغییر در شرایط و انتظارات
جامعه است ،به دنبال ارتقای سطح پاسخگویی ،ارائهی این اطالعات و کمک به تصمیمگیرندگان است .مسئولیت اجتماعی از
مسائل کلیدی محیط تجاری کنونی است (.زووتس لوت )2003،
 -2بیان مسأله
مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوعی جدید در ادبیات و تحقیقات حسابداری به شمار رفته و از جنبههای مختلف توسط
سرمایهگذاران ،تحلیل گران ،مدیران و محققین موردتوجه قرارگرفته است .امروزه سهامداران خواهان سرمایهگذاری در
شرکتهایی هستند که بهگونهای مناسب مسئولیتهای اجتماعی را انجام میدهند .گرانت( )2008ادعا میکند که
مسئولیتهای اجتماعی شرکتها نهتنها در شرکتهای بزرگ انجام میشود بلکه امروزه برای بسیاری از شرکتها ضروری به
نظر میرسد .طرفداران افشای مسئولیتهای اجتماعی ادعا میکنند که شرکتها برای افزایش ثروت سهامدار این اطالعات را
افشا میکنند(گرانت.)2008 ،
یکی از اهداف گزارشگری مالی ،ارائه اطالعاتی است که برای سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و دیگر استفادهکنندگان فعلی و
بالقوه در تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیمها ،سودمند باشد .یکی از معیارهای مهمی که
گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت ،پیشبینی سودهای آینده و ریسکهای مربوط به آن و همچنین ارزیابی
عملکرد مدیریت استفاده میکنند ،سودهای جاری و گذشتهی شرکت است .سود در زمره مهمترین اطالعات حسابداری است
که تحقیقات وسیعی در مورد تأثیر آن بر رفتار قیمت سهام انجامشده و سودمندی آن از جهات مختلف مورد تائید واقع گردیده
است .سرمایهگذاران برای سود حسابداری بهعنوان ابزار پیشبینی جایگاه خاصی در نظر دارند .بهای
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جاری هر واحد تجاری – قیمت سهام – با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایهگذار معموالً بر مبنای
انتظاراتش از سود آتی به نگهداری یا فروش سهام تصمیم میگیرد (آقایی.)1373 ،
 -2-1نگهداشت وجه نقد
طبق تئوری کارگزاری ،بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد ،مدیران این انگیزه را خواهند داشت که
وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن .)1986،در این رابطه ،چونگ و همکاران ( )2005عنوان می کنند که این
پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر
کند .مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش ،باعث افزایش هزینه های
نمایندگی -کاهش ارزش شرکت -شده و مدیرا ن ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند .بدترین حالت
این است که مدیر ان به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش ،از ابزار های مدیریت سود
فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر2009 ،؛ چونگ و همکاران2005 ،؛ رحمان و محد-صالح.)2008،
 -2-2مسئولیت اجتماعی شرکتها(CSR)1

"مسئولیت اجتماعی ،مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ  ،مراقبت و کمک به جامعهای که در
آن فعالیت میکند ،انجام دهد" (بزرگی)1383،

 -3-2حاکمیت شرکتی
عامل اصلی توجه به نقش مالکان نهادی در ساختار مالکیت را می توان پیدایش مباحث مرتبط با نظام راهبری شرکتی
دانست .نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد در ساختار شرکت ناشی میشود .به این تضاد منافع اغلب
مشکل نمایندگی اطالق میشود ؛ لذا این سؤال اساسی مطرح میشود که :سهامداران چگونه میتوانند شرکت را کنترل کنند؟
یکی از راهکارهای مهم و با اهمیت توجه جدی به حاکمیت شرکتی میباشد( .حساس یگانه.)1384 ،
 -2-4ریسک شرکت:
زیان بالقوه قابل اندازهگیری یک سرمایهگذاری را ریسک مینامند .در فرهنگ و بستر ،ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب
و یا زیان و ضرر تعریف شده ،و تعریف مالی و مقداری ریسک ،توزیع احتمال بازده هر سرمایهگذاری میباشد .در فرهنگ
مدیریت رهنما ،در تعریف ریسک آمده است  « :ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد
شرکت ،موسسه یا سازمانی را تهدید میکند ».وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی مینویسند :ریسک یک دارایی
عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.
ریسک شرکت که نشان دهنده نوسانات بازده سهام می باشد ،درواقع نوعی ریسک ذاتی در فرآیند تصمیم گیری مدیریت
محسوب می شود ( رگو و ویلسون 2012،؛ بادرشتر و همکاران . )2013
 -3فرضیهها پژوهش
فرضیه اصلی:
بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها با ریسک سیستماتیک و نگهداشت وجه نقد و حاکمیت شرکتی ارتباط وجود دارد.

1

-Corporate Social Responsibility
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فرضیه های فرعی:
شرکتها با افشای مسئولیت اجتماعی باال ،تمایل کمتری به ریسک و نگهداشت پایین وجه نقد دارند
شرکتها با افشای مسئولیت اجتماعی باال ،تمایل کمتری به ریسک و نگهداشت باالی وجه نقد دارند
بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد ارتباط وجود دارد.
شرکتها با افشای مسئولیت اجتماعی باال ،حاکمیت شرکتی قوی و نگهداشت وجه نقد پایینی دارند
شرکتها با افشای مسئولیت اجتماعی پایین ،حاکمیت شرکتی قوی و نگهداشت وجه نقد پایینی دارند

 -4پیشینه تحقیق:
جدول  1-2خالصه پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینه موضوع پژوهش

نتیجه تحقیق

ردیف

نام محقق

موضوع تحقیق

1

لیز و همکاران ()2015

بررسی گزارش مسئولیت اجتماعی و

نتایج حاکی از آن بود که سرمایهگذاری در مسئولیت

نقش آن در عملکرد آتی شرکت

اجتماعی شرکتها عملکرد مالی آتی شرکت را بهبود

2

یاتریدیس ()2013

3

نمیبخشد.
بررسی رابطه بین کیفیت افشای

به این نتیجه رسید که کیفیت باالی افشاهای

زیستمحیطی و راهبری شرکتی

زیستمحیطی ،نشاندهنده راهبری شرکتی مؤثر و کارا
است و منجر به رویارویی با مشکالت کمتر در دستیابی به
بازا رهای سرمایه میشود

هوزینوف و کْالم

ارتباط فرارهای مالیاتی ،مدیریت

آثار متقابل انتظارات اجتماعی با حقالزحمه مدیریت

2012

مالیات و مسئولیتهای اجتماعی

مالیات بر نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و مبتنی بر
استانداردهای حسابداری اثر مثبتی دارد ،درحالیکه اثر

شرکتها

متقابل اقتدار حاکمیت شرکتی و تنوعبخشی با
حقالزحمههای مدیریت مالیات با نرخ مؤثر مالیات نقدی
اثر منفی دارد.
بررسی وسعت و ماهیت افشای

.نتایج رابطهی مثبتی بین مدیران غیرموظف و افشای

مسئولیتهای اجتماعی شرکت

مسئولیتهای اجتماعی شرکت نشان داد ،اما انداز شرکت

4

بدوروف ()2011

5

کنگ و فریدمن ()2011

6

چویی و همکاران ()2010

7

اسکات و همکاران

مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد

2010

مالی شرکت

بر سطح افشا تأثیر نداشت .
آزمون رابطه بین راهبری شرکتی
خوب و عملکرد زیستمحیطی و افشا
بررسی عملکرد مالی و مسئولیت
اجتماعی

نتایج نشان داد که هیچگونه ارتباطی بین راهبری شرکتی
خوب و عملکرد آلودگی خوب وجود ندارد
نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عملکرد
مالی و مسئولیت اجتماعی بوده است.
نتایج آنها حاکی از وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و
عملکرد اجتماعی شرکت بود.
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8

9
10
11

نلینگ و وب

ارتباط بین عملکرد مالی و مسئولیت

نتایج پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط منفی و ضعیف

2008

اجتماعی

بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده است.

واندرالن و همکاران

عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی

نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط منفی بین عملکرد

2008

شرکت

تی سوت سورا

ارتباط بین مسئولیت اجتماعی

2004

شرکتها و عملکرد مالی

کوکس و

بررسی سرمایهگذاری و عملکرد

همکارانش()2004

اجتماعی

سیسمسون و کوهر

ارتباط بین عملکرد مالی و عملکرد

()2002

اجتماعی شرکت

مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بوده است.
ارتباط مثبت و معناداری رابین عملکرد مالی و عملکرد
اجتماعی شرکت وجود دارد.
دریافتند که سرمایهگذاران نهادی در شرکتهایی
سرمایهگذاری میکنند که موفقیت اجتماعی خوبی دارند و
از سرمایهگذاری در شرکتهایی که عملکرد اجتماعی
ضعیفی دارند ،اجتناب میورزند.

12

نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت بین
عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی شرکت بود.

جدول 2-2خالصه پژوهشهای داخلی انجام شده در زمینه موضوع پژوهش

نتیجه تحقیق

ردیف

نام محقق

موضوع تحقیق

1

شاهین مهر()1394

مدل یابی روابط بین اخالق حرفهای

سازمانها با افزایش توجه به مباحث اخالقی که ارتقای

و مسئولیت اجتماعی با پاسخگویی

مسئولیت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ،گامی در

2

رضوان حجازی ()1394

3

جلیلی و

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و

قیصری()1393

مسئولیتپذیری اجتماعی

غیرعادی ،بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

رابطه مثبت غیر معنادار وجود داشته و در مدل وجوه نقد

ایجاد ،حفظ و بهبود پاسخگویی سازمانی خواهند برداشت.

سازمانی
مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی
شرکتی (مطالعه موردی اداره کل
امور مالیاتی مؤدیان بزرگ)

اوراق بهادار تهران

هرچه شرکتها در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت
اجتماعی بیشتر مشارکت مینمایند ،تمکین مالیاتی آنها
نیز بیشتر است.
در مدل اقالم تعهدی اختیاری و مدل هزینههای تولید

غیرعملیاتی و مدل هزینههای اختیاری غیرعادی بین
مسئولیتهای اجتماعی شرکتی و کیفیت سود رابطه
معناداری وجود دارد.

4

مران جوری و

افشای مسئولیتهای اجتماعی و

علیخانی()1393

راهبری شرکتی

بین انداز ة شرکت با سطح افشای اطالعات زیستمحیطی و
اجتماعی رابطة معنیدار مثبتی وجود دارد ،اما بین سطح
افشای اطالعات زیستمحیطی و اجتماعی و سرمایهگذاران
نهادی و مدیران غیرموظف رابطة معنیداری مشاهده نشد.
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5

پور علی و

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت

حجامی()1393

اجتماعی و مالکیت نهادی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران

یافتههای پژوهش آنها بیانگر آن است که رابطهی معنادار
منفی بین افشای مسئولیت اجتماعی ،میزان افشای
اطالعات مربوط به روابط کارکنان ،تولید و محیطزیست با
مالکیت نهادی وجود دارد .درحالیکه بین میزان افشای
اطالعات مربوط به مشارکت اجتماعی با مالکیت نهادی
رابطهی معناداری وجود ندارد.

6

عرب صالحی و همکاران

رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد

1392

مالی شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس

عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به
مشتریان و نهادهای موجود در جامعه ارتباط دارد .ولی
عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به
کارکنان و محیطزیست رابطه معناداری ندارد

 -5مدل مفهومی تحقیق(چانگ و همکاران)2016،

 -6روش تحقیق
 6-1روش و ابزار گردآوری اطالعات
دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از
صورتهای مالی ساالنه و یادداشتهای توضیحی شرکتهای پذیرفتهشده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شامل :ترازنامه،
سود و زیان) ،گزارشات هیئتمدیره و نرمافزارهای تلخیص کنندهی اطالعات مالی شرکتها مانند ،رهآورد نوین ،تدبیر پرداز و
سایتهای بورس گردآوری خواهد شد.
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در تحقیق حاضر برای هر یک از ضرایب جزئی رگرسیون از آزمون  tاستیودنت و برای معناداری مدل رگرسیونی از آماره
فیشر )(Fدر سطح  95در صد استفاده خواهد شد .تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  EViewsصورت خواهد
گرفت.
قلمرو موضوعی پژوهش بررسی ارتباط بین افشای مسوولیت اجتماعی شرکت ها و ریسک سیستماتیک و نگهداشت وجه نقد
و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد .قلمرو زمانی این پژوهش دوره شش
ساله طی بازه زمانی  1389تا  1394میباشد و قلمرو مکانی پژوهش ،بورس اوراق بهادار تهران است.
 -6-2نمونه آماری پژوهش و روش نمونهگیری
در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری ،از فرمول کوکران استفادهشده است .بدین منظور آن دسته از شرکتهای جامعه
آماری که شرایط زیر را دارا باشند بهعنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف میشوند.
 .1قبل از سال  1389در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
 .2سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفندماه هرسال باشد.
 .3شرکت طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
 .4شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ و واسطهگری مالی نباشند.
 .5اطالعات و دادههای آنها در دسترس باشد.
 .6معامالت سهام شرکت بهطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معامالتی بیش از سه ماه
در مورد سهام یادشده اتفاق نیفتاده باشد.
با توجه به شرایط و محدودیتهای فوق ،از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران درمجموع 240
شرکت بهعنوان جامعه پژوهش انتخابشده است.
جدول  2-3جامعه آماری

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1394

532

شرکتها با دوره مالی یکسان و منتهی به  12/29باشند و تغییر سال مالی نداشته باشد.

68

بانک دادههای آنها از سال  1389تا 1394کامل و در دسترس نباشد.

114

جزو بانکها و نهادهای واسطهای و  ...نباشد.

110

شرکتهای بورسی باقیمانده در جامعه آماری تحقیق

240

بعد از انتخاب  240شرکت به عنوان جامعه آماری ،نمونه اماری با استفاده از فرمول کوکران  103شرکت انتخاب می شود.

.
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 -6-3ابزار جمعآوری دادههای موردنیاز تحقیق
دادههای موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش ،از بانکهای اطالعاتی«تدبیر پرداز» و «رهآورد نوین» استخراجشده
است .در صورت ناقص بودن داده های موجود در این بانک اطالعاتی ،به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانهی سازمان بورس
اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش،توسعه و مطالعات اسالمی -سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید.
 -6-4روشهای آماری مورداستفاده در پژوهش
در پژوهش حاضر دادهها از نوع ترکیبی میباشند .بهمنظور تشخیص اینکه از کدام روش(تلفیقی یا تابلویی) برای تخمین
استفاده شود و درصورتی که پذیرفته شدن روش تابلویی کدام مدل(اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) به کار گرفته شود ،مستلزم
آزمون فرضیههایی میباشد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود.
 5-6آزمونهای آماری
در پژوهش حاضر ،برای دستیابی به نتایج پژوهش از آمار استنباطی استفاده خواهد شد .در آمار استنباطی گروه کوچکی از
جامعه انتخابشده و فرضیههای مدنظر محقق ،در مورد آنها موردبررسی قرار میگیرد .سپس بهمنظور تعمیم نتایج حاصل از
نمونه بهکل جامعه ،یک سری آزمونهای آماری انجام می شود.
 -6-6بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش
در جداول ( )4-2( ،)4-1و ( )4-3برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها ،شامل میانگین ،میانه ،حداقل مشاهدات ،حدداکثر
مشاهدات و انحراف معیار ارائه شده است .اصلیترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعدادل و مرکدز ثقدل
توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است.
جدول ( )4-1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکتهای نمونه
متغیرها

نماد

تعداد مشاهدات

میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

حاکمیت شرکتی

CG

618

-0.028817

-0.029277

-0.000236

-0.051199

0.009217

وجه نقد

CASH

618

0.041723

0.027812

0.460921

-0.159561

0.046272

مسئولیت اجتماعی شرکتها

CSR

618

0.288075

0.285935

0.791882

0.002918

0.167003

جریان وجه نقد ازاد

FCF

618

0.202187

0.152563

14.86710

-9.389921

1.099660

رشد شرکت

GROWTH

618

0.219576

0.164930

9.468486

-0.736278

0.509403

ریسک سیستمایتک

IDIO

618

0.769018

0.932500

1.000000

-0.962000

0.371956

اهرم مالی

LEV

618

0.623253

0.634611

1.565582

0.145987

0.195558

بازده سهام

RET

618

0.515106

0.181935

8.103448

-0.743614

1.022546

اندازه شرکت

SIZE

618

13.81413

13.71941

18.45456

10.81589

1.330484

ریسک عملیاتی

BETA

618

0.433000

0.314258

3.784536

0.000000

0.441743
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 4-3آزمون ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
جدول ( )4-2ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
CG

نماد

CASH

CSR

FCF

GROWTH

IDIO

LEV

SIZE

RET

CG

1.000000

CASH

-0.072421

1.000000

CSR

-0.127089

0.056291

1.000000

FCF

0.056743

0.003043

-0.024554

1.000000

GROWTH

-0.039276

0.029994

0.017762

-0.024883

1.000000

IDIO

0.002226

-0.068141

-0.003882

-0.038696

-0.062821

1.000000

LEV

0.071787

-0.222749

0.018233

0.003591

0.034106

0.008834

1.000000

RET

0.056132

0.100099

-0.005238

0.001147

0.131557

0.035727

-0.084268

1.000000

SIZE

-0.084007

-0.117962

0.092411

0.005355

0.048578

0.033659

0.212579

-0.013125

1.000000

BETA

0.014389

-0.040595

-0.113659

-0.010065

-0.011693

0.062811

-0.058644

0.001993

-0.013852

 4-4بررسی مفروضات مدل رگرسیون خطی
 4-4-1صفر بودن میانگین جمله خطا (باقیماندهها)
با توجه به آماره آزمون و احتمال مربوط به باقیمانده مدل اول و دوم و سوم و چهارم پژوهش ،فرضیه صدفر مبندی بدر صدفر
بودن میانگین خطاها پذیرفته میشود .به عبارت دیگر فرض صفر بودن میانگین جمله خطا در هر سه مددل مدورد اسدتفاده در
پژوهش برقرار است.
جدول ( )4-3نتایج حاصل از آزمون صفر بودن میانگین جمله خطا

مدلهای پژوهش

نوع آماره

مقدار آماره

احتمال

رابطه اول

آماره t

1/4094

0/1591

رابطه دوم

آماره t

1/2659

0/2059

رابطه سوم

آماره t

1/2218

0/1082

رابطه چهارم

آماره t

1/1428

0/3024

 4-4-2ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیمانده ها)
 .در این مطالعه فرض همسانی واریانس باقیماندهها از طریق آزمون بروش-پاگان -گودفری مدورد بررسدی قدرار گرفدت .کده
نتایج آن در جدول ( )4-4نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس در هرسه مددل پدژوهش رد میشدود.
بنابراین ،به منظور رفع ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.
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جدول ( )4-4نتایج حاصل از آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا با استفاده از آزمون بروش-پاگان-گودفری

مدلهای پژوهش

نوع آماره

مقدار آماره

احتمال

رایطه اول

آماره F

4/0540

0/0030

رایطه دوم

آماره F

3/5019

0/0077

رایطه سوم

آماره F

2/1524

0/0025

رایطه چهارم

آماره F

3/1750

0/0019

 4-5- 4نرمال بودن جمله خطا
یکی از فروض مهم راجع به جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است .به منظور آزمون نرمال بدودن جملده
خطا از آماره آزمون جارکو-برا استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،آماره آزمون جارکو-برا ،برای مدل اول و دوم و
سوم و چهارم به ترتیدب 44/2684و  181 /1201و  30 /9551و بدا ارزش احتمدال بده ترتیدب  0/0000و  0/0000و 0/0000
میباشد .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا رد میشود ..لذا با توجه به این مطالب میتوان فرض نرمال بدودن
جمله خطا را نادیده گرفت.
جدول ( )4-10نتایج حاصل از نرمال بودن جمله خطا

مدلهای پژوهش

نوع آماره

مقدار آماره

احتمال

رایطه اول

جارکو -برا

5247/629

0/0000

رایطه دوم

جارکو -برا

1618 /707

0/0000

رایطه سوم

جارکو -برا

4797 /815

0/0000

رایطه چهارم

جارکو -برا

1618 /707

0/0000

شکل ( )4-1نمودار هیستوگرام حاصل از نرمال بودن جزء خطا مربوط به مدل اول
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شکل ( )4-2نمودار هیستوگرام حاصل از نرمال بودن جزء خطا مربوط به مدل دوم

شکل ( )4-3نمودار هیستوگرام حاصل از نرمال بودن جزء خطا مربوط به مدل سوم

شکل ( )4-4نمودار هیستوگرام حاصل از نرمال بودن جزء خطا مربوط به مدل چهارم

 4-7-1نتایج آزمون فرضیههای
فرضیه اول:بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و نگهداشت وجه نقد ارتباط مستقیم وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل اول ارائه شده در جدول ( )4-11بهره گرفته شده است .مقدار احتمال (یدا
سطح معناداری)  Fبرابر صفر بوده و چون این مقدار کمتر از  0/05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصدد رد میشدود،
یعنی مدل معنیدار است
جدول ( )4-11نتایج حاصل از تخمین مدل اول

متغیر

ضریب برآوردی

آماره t

احتمال

IDIO

-0/007709

-1/579774

0/1147

BETA

-0/004411

-1/069650

0/2852

CG

0/311318

1/560350

0/0192

CSR

0/015250

1/386938

0/0060

FCF

0/000282

0/171414

0/8640

GROWTH

0/001993

0/554766

0/5793

LEV

-0/046550

-4/879766

0/0000
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RET

0/003873

2/160639

0/0311

SIZE

-0/002953

-2/108312

0/0354

0/103515

5/221397

0/0000

C

ضریب تعیین

0/76605

ضریب تعین تعدیل شده

0/62936

دوربین-واتسون

1/946457

آماره F

5/604399

احتمال (آماره )F

0/000000

فرضیه دوم:بین ریسک عملیاتی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.
جدول ( )4-12نتایج حاصل از تخمین مدل دوم

متغیر

ضریب برآوردی

آماره t

احتمال

CSR

-0/015426

-0/171181

0/0041

FCF

-0/013845

-1/015767

0/3101

GROWTH

-0/052476

-1/764897

0/0781

LEV

0/014448

0/183549

0/0544

RET

0/016848

1/135527

0/0066

SIZE

0/010344

0/893347

0/0720

C

0/627200

3/974373

0/0001

ضریب تعیین

0/679093

ضریب تعین تعدیل شده

0/560638

دوربین-واتسون

2/031628

آماره F

0/934460

احتمال (آماره )F

0/0469522

فرضیه سوم:بین ریسک سیستماتیک شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.
جدول ( )4-13نتایج حاصل از تخمین مدل سوم

ضریب برآوردی

آماره t

احتمال

-0/300636

-2/819485

0/0050

FCF

-0/005181

-0/321243

0/7481

GROWTH

-0/007075

-0/201094

0/8407

LEV

-0/132067

-1/418011

0/1567

متغیر
CSR
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RET

-0/001001

SIZE
C

-0/057007

0/9546

0/003159

0/230574

0/8177

0/561394

3/006532

0/0028

ضریب تعیین

0/716436

ضریب تعین تعدیل شده

0/806777

دوربین-واتسون

1/927779

آماره F

1/701656

احتمال (آماره )F

0/0118129

فرضیه چهارم:بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.
جدول ( )4-14نتایج حاصل از تخمین مدل چهارم

ضریب برآوردی

آماره t

احتمال

0/006513

2/960902

0/0032

FCF

0/000443

1/330265

0/1839

GROWTH

-0/000793

-1/093169

0/2748

LEV

0/004738

2/465637

0/0140

RET

0/000617

1/704527

0/0888

SIZE

-0/000635

-2/248056

0/0249

-0/21348

-5/541807

0/0000

متغیر
CSR

C

ضریب تعیین

0/838482

ضریب تعین تعدیل شده

0/729040

دوربین-واتسون

2/122957

آماره F

4/075576

احتمال (آماره )F

0/000510

 2-5نتیجهگیری
فرضیه اول:بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و نگهداشت وجه نقد ارتباط مستقیم وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل اول ارائه شده در جدول ( )4-11بهره گرفته شده است .مقدار احتمال (یدا
سطح معناداری)  Fبرابر صفر بوده و چون این مقدار کمتر از  0/05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصدد رد میشدود،
یعنی مدل معنیدار است.
با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی شرکتها( )CSRبرابر با  0/0060میباشدد کده مقددار آن
کمتددر از  0/05میباشددد ،بنددابراین نتددایج مدددل نشددان دهنددده آن اسددت کدده در سددطح اطمینددان  %95مسددئولیت اجتمدداعی
شرکتها( ) CSRاثر معناداری بر متغیر وابسته نگهداشت وجه نقد دارد که این موضدوع نشدان میدهدد ارتبداط بدین مسدئولیت
اجتماعی شرکتها( )CSRو متغیر نگهداشت وجه نقد تایید می گردد.

57

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره ،40شهریور 1400

فرضیه دوم:بین ریسک عملیاتی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل اول ارائه شده در جدول ( )4-12بهره گرفته شده است .مقدار احتمال (یدا
سطح معناداری)  Fبرابر  0/0469522بوده و چون این مقدار کمتر از  0/05است ،فرض صفر در سطح اطمیندان  95درصدد رد
میشود ،یعنی مدل معنیدار است مقدار آماره دوربین واتسون  2/031628میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی را
نشان میدهد .نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میدهد ،تقریبا  %67تغییرات متغیر وابسته بده وسدیله متغیرهدای مسدتقل و
کنترلی مدل ،توضیح داده میشوند .

با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی شرکتها( )CSRبرابر با 0/0041میباشدد کده مقددار آن
کمتددر از  0/05میباشددد ،بنددابراین نتددایج مدددل نشددان دهنددده آن اسددت کدده در سددطح اطمینددان  %95مسددئولیت اجتمدداعی
شرکتها( ) CSRاثر معناداری بر متغیر وابسته ریسک عملیاتی شرکت دارد که این موضوع نشان میدهد ارتباط بدین مسدئولیت
اجتماعی شرکتها( )CSRو ریسک عملیاتی شرکت تایید می گردد..
فرضیه سوم:بین ریسک سیستماتیک شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل اول ارائه شده در جدول ( )4-13بهره گرفته شده است .مقدار احتمال (یدا
سطح معناداری)  Fبرابر  0/011829بوده و چون این مقدار کمتر از  0/05است ،فرض صدفر در سدطح اطمیندان  95درصدد رد
میشود ،یعنی مدل معنیدار است
با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی شرکتها( )CSRبرابر با  0/0050میباشدد کده مقددار آن
کمتددر از  0/05میباشددد ،بنددابراین نتددایج مدددل نشددان دهنددده آن اسددت کدده در سددطح اطمینددان  %95مسددئولیت اجتمدداعی
شرکتها( )CSRاثر معناداری بر متغیر ریسک سیستماتیک دارد که این موضوع نشان میدهد ارتباط بین مسدئولیت اجتمداعی
شرکتها( )CSRو متغیر ریسک شرکت تایید می گردد.
فرضیه چهارم:بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل اول ارائه شده در جدول ( )4-14بهره گرفته شده است .مقدار احتمال (یدا
سطح معناداری)  Fبرابر  0/000510بوده و چون این مقدار کمتر از  0/05است ،فرض صدفر در سدطح اطمیندان  95درصدد رد
میشود ،یعنی مدل معنیدار است مقدار آماره دوربین واتسون  2/122957میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبسدتگی
را نشان میدهد .نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میدهد ،تقریبا  %83تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مسدتقل و
کنترلی مدل ،توضیح داده میشوند .

با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی شرکتها( )CSRبرابر با 0/0032میباشدد کده مقددار آن
کمتددر از  0/05میباشددد ،بنددابراین نتددایج مدددل نشددان دهنددده آن اسددت کدده در سددطح اطمینددان  %95مسددئولیت اجتمدداعی
شرکتها( ) CSRاثر معناداری بر متغیر وابسته حاکمیت شرکتی دارد کده ایدن موضدوع نشدان میدهدد ارتبداط بدین مسدئولیت
اجتماعی شرکتها( )CSRو متغیر حاکمیت شرکتی تایید می گردد .و بدا توجده بده اینکده ضدریب متغیدر مسدتقل مسدئولیت
اجتماعی شرکتها(0/006513 ، )CSRمی باشد که این موضوع نشان میدهد ارتباط مثبت بدا حاکمیدت شدرکتی دارندد بدا
توجه به موارد فوق می توان در سطح اطمینان  %95فرضیه چهارم پژوهش را تأیید شده تلقی نمود.
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جدول -1-5خالصه نتایج تحقیق
ردیف

نتیجه

فرضیه

1

بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و نگهداشت وجه نقد ارتباط مستقیم وجود دارد

ارتباط مثبت و معناداری

2

بین ریسک عملیاتی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.

ارتباط منفی و معناداری

3

بین ریسک سیستماتیک شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.

ارتباط منفی و معناداری

4

بین حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد.

ارتباط مثبت و معناداری

منابع فارسی

.1

احمدپور ،احمد و کاشانی پور ،محمد و شجاعی ،محمدرضا" .بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی
از طریق بدهی" .بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،17شماره  ،62زمستان  ،1389ص  17تا 32

.2

اعتمادی ،حسین .رسائیان ،امیر و کردتبار ،حسین" .رابطه ی برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام" .مجله توسعه و
سرمایه ،سال سوم ،شماره  ،5بهار  ،1389ص .59 – 31

.3

امیدوار ،علیرضا " .)1384(،سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران" ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،رشته سیاستگذاری عمومی ،دانشگاه تهران.

.4

اولی،اصل،امین زادگان،عظیمی".تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه علمی
پژوهشی حسابداری مدیریت،سال هفتم،شماره،21تابستان 1389

.5
.6

ایرج نوروش(")1380بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانات نقدی"
ایزدی نیا،رسائیان".بررسی رابطه اهرم مالی و نقد شوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه حسابداری مالی،سال اول
،شماره ،2تابستان ،88صص41-18

.7

بادآور ،یونس و برادران ،رسول و محمودزاده ،سعید" .بررسی رابطه ی بین برخی مکانیزمهای نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری
در گزارشگری مالی" تحقیقات حسابداری ،سال سوم ،شماره  ،9ص .154- 130

.8

برادران و همکاران.ارائه الگوی افشا اجباری و اختیاری مبتنی بر حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت هزینه سرمایه.مطالعات کمی
در مدیریت،سال ،4شماره،4زمستان ،1392صص99-134

.9

حساس یگانه ،یحیی و داداشی ،ایمان" .بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهار نظر حسابرسان مستقل" .مجله حسابداری مدیریت،
سال سوم ،شماره  ،5تابستان .89

.10

حساس یگانه ،یحیی ،رئیسی ،زهره ،حسینی ،سید مجتبی(.)1384رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،فصل نامه علوم مدیریت ایران ،سال  ،4شماره

.11

خاکی ،غالمرضا .)1384 (.روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی،،تهران ،انتشارات مرکز تحقیقات عملی کشور.

.12

خانی ،عبداهلل .ایمانی  ،کریم ومالیی ،مهنام " .)1392(،بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت¬های
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران".

.13

دکتر رافیک باغومیان،سجاد نقدی".تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارش گیری ساالنه

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"مجله دانش حسابداری،سال پنجم،شماره ،16بهار،1393ص136-119
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.14

رسائیان ،امیر و حسینی ،وحید ( .)1387رابطه کیفیت اقال م تعهدی و هزینه سرمایه در ایران ،بررسی های حسابداری و حسابرسی،
دوره  ،15شماره  ،53صص 84-67

.15

رسائیان ،امیر ،فروغ ،رحیمی ،و سارا حنجری " .تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت

وجه نقد در شرکت ها " مجله پژوهش های حسابداری مالی ،سال دوم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی (  ،)6زمستان  ،1389ص – 125
.144

.16

رضایی ،فرزین ،دوستی ،الهام ( .) 1390تاثیر نسبت های سه گانه نظام حاکمیت شرکتی بر هزینه سهام عادی با روش  . GLSپژوهش
های مدیریت منابع انسانی ،دوره 1ف شماره  .2صص 38-23

.17

رضایی ،ابراهیم ( ،)1388نقش مشوقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در پویاییهای سرمایهگذاری :رویکرد کالن اقتصادی ،پژوهشنامه
مالیات ،شماره هفتم ،پیاپی ،55صص .84-65

.18

زایر ،آیت ،شفیعی ،سعیده ( ،)1388بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمدهای مالیاتی کشور ،پژوهشنامه مالیات ،شماره چهارم،
پیاپی  ،52صص.170-133

.19

ستایش ،محمد و ابراهیمی ،فهیمه " .بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطالعاتی سود شرکت های

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .مجله دانش حسابداری ،سال سوم ،شماره  ،8بهار  ،1391ص  31تا .48

.20

ستایش ،محمدحسین ،قربانی ،اصغر و گل محمدی ،مریم" .بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" تحقیقات حسابداری ،شماره  ،7ص  34تا .51

.21

سجادی،فرازمند،تاج الدینی"تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی".پژوهش های تجربی حسابداری،سال
سوم،شماره،10زمستان،1392صص128-109

.22

سیدی ،میرحسین  ،قاسم نژاد مقدم ،نیما و رحیمی ،غالمرضا .)1388(.ارائه مدلی جهت سنجش میزان کیفیت با توجه به مفهوم
نوین کیفیت ،شماره ،11صص.58-31

.23

شهبازی ،مجید ،مشایخی ،بیتا ( .) 1393بررسی رابطه نسبت بدهی ،اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر
مشروط ،مجله دانش حسابداری ،سال  ،5شماره  ،16صص 54-33

.24

عرب صالحی ،مهدی ،صادقی ،غزل ،معینالدین ،محمود ( ،)1392رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال سوم ،شماره  ،9صص.20-1

.25

کرمی ،غالمرضا" ،بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و محتوای اطالعاتی سود" ،بررسی های حسابداری( ،)1387دوره  ،15شماره

 ،54ص .100 – 81

.26

کرین آندرو ".،)1389(،مسئولیت اجتماعی سازمانها)برداشتها و مورد پژوهشها در عرصه جهانی)" .تهران :انتشارات جامعه
شناسان.

.27

گروه کارشناسان ایران " ،)1386(،مسئولیت اجتماعی سازمان( ( CSRبا رویکرد مدل ،" EFQMانتشارات کیفیت و مدیریت با
همکاری نشر مرندیز.

.28

معین الدین،اردکانی،یزدی،میمند ".بررسی تاثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد
مدلسازی معاد الت ساختاری در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه
گذاری،سال ،3شماره،9بهار 1393

.29

موسوی جراحی ،ضیاءالدین .)1388(.بهبود روشهای عملیاتی اخذ مالیات ،موسسه فرهنگی و اطالعرسانی تبیان ،قم.
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.30

مهدی زاده " )1387(،حسابداری مسئولیتهای اجتماعی".

.31

مهرانی ساسان ،فروغی داریوش ،کردتبار حسین ،رسائیان امیر" .بررسی تأثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش

شدت مدیریت سود "1 .نشریه مدیریت فرآیند .تابستان  ،1390ص78-51:

.32

مهرانی ،کاوه و صفرزاده ،محمدحسین" .تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی" مجله دانش حسابداری،
سال دوم ،شماره  ،7زمستان ،1390ص .98 – 69

.33

مهرآذین،عباس نژاد ".اثر محافظه کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی".پژوهش های تجربی حسابداری،سال

سوم،شماره،9،1392صص110-93

.34

مهربانی ،فاطمه ،دادگر ،یدا .)1390(...بررسی اث ر حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکت های پذیرفته شده در بازار
بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی :صنعت مواد غذایی وآشامیدنی ،فصل نامه مطالعات کمی در مدیریت ،سال دوم ،شماره سوم.

.35

نصراللهی ،زهرا ،عارف منش ،زهره" .بررسی رابطه ی مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران" دانش حسابداری ( ،)1389سال اول ،شماره  117 ،3تا .138

.36

نیکو مرام وامینی  ،هاشم ،علی()1390کیفیت سود و هزینه سرمایه.مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،شماره10

.37

نیکو مرام ،هاشم و فیضآبادی ،بهنام ".)1388(،مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسالم" پژوهشنامه فرهنگی و اجتماعی.

.38

الوانی ،سید مهدی ،قاسمی ،سید احمدرضا ،مدیریت و مسئولیتهای اجتماعی سازمان مرکز آموزش و مدیریت دولتی .تهران.1377 ،
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The relationship between corporate disclosure social responsibility and
of systemic risk and cash holdings and corporate governance in companies
listed on the Tehran Stock Exchange
Abstract
Companies looking to increase corporate value and better performance and to improve the
financial performance of social resources they use. In contrast to the use of corporate resources,
companies must take responsibility for community responsibili- ties. Organizations and companies
have a major impact on the social system, so their activities should be such as to maximize the positive
effects of it and have negative effects. To minimize and, as the most influential member of the
community, to worry about the long-term needs of the community and to work to overcome their
dilemmas. In this regard, the main purpose of the present study is to investigate the relationship
between disclosure of corporate social responsibility and systematic risk, and corporate cash and
corporate governance in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In this study, 103
companies from accepted companies the Tehran stock exchange, for example, selected financial data
they collected during the years 1389 to 1394 has been. To analyze the data using multivariate linear
regression model was used. For the combined data analysis software Eviews 8 is used to test
hypotheses.
The findings of this study were the first hypothesis suggests between cash holdings and corporate
social responsibility now positive and significant; therefore the second hypothesis and the third shows
that between systemic risk and operational corporate social responsibility has significant negative
relationship exists Finally, in the fourth hypothesis, the results of the test show that there is a positive
and significant relationship between corporate governance and corporate social responsibility.

Keywords: Disclosure of corporate social responsibility, systematic risk, cash holdings, corporate
governance
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