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چکیده
مسئولیت اجتماعی شرکتها بر پاسخگویی واحد تجاری بهعنوان پایه و اساس رفتار
یک سازمان در اجتماع تمرکز دارد و مبین چگونگی کسبوکار مسئوالنه همراه با تولید
ثروت است .واحدهای تجاری در مقابل کلیۀ ذی نفع ان خ ود مس ئو هس تند .ه د
پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیتپذیری اجتماعی ش رکتی و خط ر س قوط یت ی
قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران اس ت .ب ه هم ین
منظور برای اندازهگیری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی از  42ییتم گزارش هیئتمدیره
و برای محاسبۀ خطر سقوط سهام از چولگی شرطی منفی بازدۀ ماهانه شرکت طی س ا
مالی و نوسانپذیری پایین به باالی (قیمت) احتما سقوط استفاده شده اس ت .یزم ون
فرضیه برای دادههای شرکتهای عضو بورس اوراق به ادار ته ران ب رای دورۀ زم انی
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است که نتای حالل از یزمون فرضیۀ دوم ،وجود رابطۀ منفی معنادار می ان مس ئولیت
اجتماعی شرکتی و خطر سقوط یتی قیمت سهام بر مبنای معیار نوسانپذیری پ ایین ب ه
باالی قیمت سهام را تأیید میکند.

واژههای کلیدی :مسئولیتپذیری اجتماعی ،خطر سقوط یتی قیم ت س هام ،چ ولگی
شرطی منفی ،نوسانپذیری پایین به باالی قیمت.

مقدمه

بهههطورکلی هههدا ایههلی مههدیریت ی حاکحدههت یاحههدهای ا ت ههادی ،بهه حههداک ر
رساندن سود است .رسواییهای اخدر تجهاری موجه

خدشههدار شهدن یجههۀ عحهومی

سازمانها ی افهزایش تو ه پاسهوگویی بهه عحهو  ،شه افدت ی درسهتکاری شهده اسهت.
سازمانها در زمدنههای گوناگون تحت فشار شدید برای جل

اعتحهاد عحهومی ی ح ه

ر ابت در بازار جهانی رار دارند .به نظر میرسد سازمانهای خ ویی با ر ابهت بهرای
دستدابی به ایهن ایهول در کنهار سودبوشهی مهالی ی ح ه ابتکهار عحه ریبهری هسهتند
(جحالی .)7002 ،در چند سال گذشته پاسوگویی به خواستههای سهامداران ی ندز سه ی
در ارتقای ارزشهای اجتحاعی ،تنا ض پدچددهای است که سهازمانهای تجهاری مت ههد
در زمدنههههای موتلههب بها آن درگدرنههد .تههوازن مدهان خواسههتههای سهههامداران ی جام ههه
موضوعی است کهه در چهارچو کهاری مسهئولدتپذیری اجتحهاعی شهرکتی)CSR( 5
ت ریب میشود ی به بهبود رابطۀ مدان تجارت ی جام ه کحک میکند.
سازمانهایی که به مباحث مسئولدت اجتحاعی توجه کرده ی بهجای رییکرد تهداف ی
نسبت به مسهئولدت اجتحهاعی شهرکتی رییکهرد کارآمهد ی مهثرری را اتوها نحودهانهد،
یظایب خود را نسهبت بهه جام هه بههطور مسهئوننه ای ها مینحاینهد .بهطوریکهه در ایهن
سازمانها یجود یک مدیر ف ال ی آگاه از ارزش داخلی ی خارجی مسهئولدت اجتحهاعی
شرکتی رایج است.
مسئولدتپذیری اجتحاعی م هومی است که کحابدش در کشهور مها ندهز مطهره شهده
است ی نحونههایی از آن را در ال

کحکهای خدریه ی بشردیستانه مشاهده مهیکندم؛
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اما نکته حائز اهحدت این است که  CSRفراتهر از ایهن ا هدامات اسهت .در حهال حاضهر
توافق کلی بر اهحدت ریبه رشد مسئولدت اجتحاعی یجود دارد .مباحث اخال ی ،منطقهی
ی ا ت ادی زیادی مرتبط با این ت ام یجود دارد .اک هر ایهن مباحهث بهر سهر یهالحدت
اجتحاعی سازمان ی اهحدت گریههای ین آن بهعنوان ابزاری برای ربات مهالی اسهت،
از طرا دیگر یجود محدیدیت هزینهبر سر راه کس

ی کهار را مهدنظر هرار میدههد.

حقدقت این است که اگر شرکتها بتوانند فریتهای مستتر در مسئولدتهای خهود در
بال جام ه را مانند حدطۀ کس یکار ایلی خود ،تجزیههیتحلد کننهد در مییابنهد کهه
گههزارش مسههئولدت اجتحههاعی فراتههر از هزینههه ،محههدیدیت ی یهها کحههک بالعههو

بههه

سازمانهای خدریه است ی منشأ اخال ی ی مزیت ر ابتی برای سازمان ایجاد میکند.
در ایران ندز مسئولدتپذیری اجتحاعی شرکتها در ال

م هاهدحی چهون ی هب ی

یا های ر الحسنه نحود یافته است؛ البته ی ب بهعنوان سهنت ملهی اسهالمی ،عحهدتاً
محدید به ساخت مدرسه ی یا مسجد بوده است ی تجار ی یاحبان ینای در سهاخت ی
تأمدن هزینههای این اماکن مشارکت داشتهاند .با توجه به اینکه فضای ین تی در ایران
در دههۀ ایل سهالهای  5000بههآرامی شهک گرفهت ،ت هداد کهارگران یهن تی در
اندازههای بزرگی نبود ی اغل

یاحبان ینای  ،با افراد جام هۀ خهود ی کارکنهان خهود

دارای ریابهط اجتحهاعی گسهتردهای بودنهد ی نقهش پررنه

مهذه

ی سهنت ،باعهث

میگردید مشارکتهای اجتحاعی گستردهای داشهته باشهند .رشهد بوهش خ ویهی ی
بازار سرمایۀ کشور در چند سال اخدهر سهب

گردیهد شهرکتها دارای مجحوعههای از

ضهوابط کهاری اخال هی ی اجتحهاعی ایرانهی شهوند ی مسهئولدت اجتحهاعی شهرکتی در
شرکها نهادینه شود تا شرکتهای پایهداری داشهته باشهدم .بهه هحهدن دلده مسهئولدت
اجتحاعی ،یک یظد ه برای شرکتهاست ی نباید به خاطر انجا این یظد هه ،برتهری یها
امتدازی برای شرکتها در نظر گرفت؛ اما ساختار ا ت ادی یهن تی حهاکم بهر فضهای
ا ت ادی ی سداسی ایران بهگونهای است کهه شهرکتها ،انجها ف الدتههای مسهئولدت
اجتحاعی را عالیه بر اینکه هزینه بهحسا میآیرند ،آن را باعث جا ماندن از فضهای
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ر ابتی میدانند .شدت یهافتن فضهای ر هابتی باعهث گردیهد برخهی یهاحبان یهنای ی
بسداری از شرکتهای برتر ایرانی به این م ههو در فرآینهدهای مهدیریتی توجهه کننهد.

اخذ گواهدنامههای کد دت زیستمحدطی ،گواهدنامهههای ت هالی سهازمانی ی سهرآمدی
م هو مسئولدتهای اجتحهاعی شهرکتها ،از دیگهر نشهانههای ریی آیردن شهرکتها
بهسوی پذیرش مسئولدت اجتحاعی اسهت .دریافهت ایهن گواهدنامههها عهالیه بهر اینکهه
شرکتها را به سحت بهرهیری بدشتر سوق میدهد ،برای شرکتها مزیهت ر هابتی ندهز
ایجاد مینحاید.
از سوی دیگر سقوط (ریزش) دحت سها  ،پدیدهای اسهت کهه در آن دحهت سهها
دچههار ت ههدی ناگهههانی ی شههدید من ههی میشههود .از مهمتههرین ریشهههای دسههتکاری
اطالعات حسابداری تسری در شناسایی اخبار خو ی در مقاب به تأخدر انداختن اخبهار
بد در سود از سوی مدیران است (کالن ی فان

)7055 ،7؛ اما هحواره یک سهط نههایی

برای انباشته ساختن اخبار بهد در شهرکت یجهود دارد ی بها رسهددن بهه آن سهط نههایی
بهیکباره اخبار بد منتشر خواهد شهد (چهن ی هحکهاران .)7005 ،0سهقوط دحهت سهها
عد تقارن ریسک را از بدن میبرد؛ بنابراین برای ت حدحات سهرمایهگذاری ی مهدیریت
ریسک مهم است .مطال ۀ مها بهر اسهاس پهویهشههای بلهی اسهت کهه در تهالش بهرای
پدشبدنی خطر سهقوط دحهت سهها ی ارتبهاط بهدن  CSRی شه افدت گزارشهگری مهالی
هستند .در این بررسیها بازده من هی شهدید سهها یها هحهان سهقوط دحهت سهها بسهدار
رایجتر از شتا

دحت سها است (چن ی هحکاران 7005 ،ی هانه

ی آسهتدن.)7000 ،4

بر اساس مطال ات پدشدن یکی از عواملی که بهعنوان پدشبدنی کننده خطر سهقوط تلقهی
میشود تحای مدیریت به محان ت از افشای اخبار بهد بهه سهرمایهگذاران اسهت (جهدن ی
مایزر 7006 ،9ی هاتن ی هحکاران .)7005 ،6این مطال ات اشاره میکننهد کهه محان هت از
انتشار اخبار بد به سرمایهگذاران اغل

به دلد نگرانهیههای حرفههای ی پهاداش مهدیران

انجا میشود .هنگامیکه اخبار بد تجحد شده ی به نقطۀ ایج میرسند ،بهیکباره منتشر
شده ی در نهایت منجر به سهقوط دحهت سهها مهیگهردد .در ححایهت از ایهن دیهدگاه،
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مشاهدات تجربی نشان میدهند که گزارشگری مالی غدر شه اا ،اجتنها از پرداخهت
مالدات ی پاداشهای مدیران با خطر سهقوط دحهت سهها شهرکتها رابطهۀ م بهت دارد،
درحههالیکههه محافظهههکاری حسههابداری چنههدن ریسههکی را کههاهش میدهههد (هههاتن ی
هحکاران ،7005 ،کدم ی هحکاران 7055 ،2ی کدم ی ژان

.)7055 ،8

کدم ی هحکاران ( )7057بدان میکنند که شرکتهای مسئول از لحها اجتحهاعی در
گزارشگری مالی ،مسئوننه رفتار میکننهد ی شهواهد کحتهری از مهدیریت سهود دارنهد.
هحچندن ت هد شرکتها به استانداردهای اخال ی بانتر ،بر کد دت اطالعات حسهابداری
ارر م بت دارد .گل

ی استرایسر )7005( 5م تقدند شهرکتهایی کهه ف الدهت مسهئولدت

اجتحاعی انجا میدهند ،افشائدات مالی بدشتری را ارائه میکنند .اگر شرکتی با فرهنه
 CSRبان هحهان سهط بهانی اسهتانداردهای اخال هی را در گزارشهگری مهالی رعایهت
نحاید ،با سط بانتری از ش افدت ی سط پایدنتری از انباشت اخبار بهد مواجهه خواههد
بود؛ بنابراین ،انتظار میرید چندن شرکتهایی با خطر کحتری برای سقوط دحت سهها
ریبری شوند .از سوی دیگر ،نگرانی زیادی یجود دارد که مدیران فریتطل

از CSR

برای پدشبرد اهداا شو ی خود است اده کنند.
هحدنگوی ی مکنگان )7004(50استدنل میکنند که یکی از انگدزههای شهرکتها
برای اجرای  ،CSRسرپوش گذاشتن ریی رفتارههای اشتباهشهان اسهت .بههعنوان م هال،
شرکت انرین بهطور گستردهای الگوی حرکت بهسوی  CSRرا مورد توجهه هرار داد ی
چندین جایزۀ ملی برنامههای زیستمحدطی را کس کرد ،درحالیکهه در هحهان زمهان
در تقل

بزرگ حسابداری درگدر بود کهه منجهر بهه فریپاشهی شهرکت انهرین در سهال

 7005شد (برادلی .)7005 ،55هحگا با این دیدگاه ،ارتباط م بتی مدان  CSRی مهدیریت
سود در برخی مطال ات یجود دارد (پترییسهت 7006 ،57ی پریهر ی هحکهاران.)7008 ،50
اگر شرکتی از  CSRبهعنوان ابزاری برای پنهان نحودن اخبار بهد ی انحهراا ت هحدحات
ین ان است اده کند CSR ،با خطر سقوط بانتر دحت سها در ارتباط خواهد بود .بهر
مبنای مطال ات پدشدن خطر سقوط دحت سها با است اده از چولگی من هی بهازدۀ ماهانهه
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شرکت ی نوسهانات نامتقهارن م بهت ی من هی بهازدۀ سهها انهدازهگدری میشهود (چهن ی
هحکاران .)7005 ،54ارتباط مدان مسئولدتپذیری اجتحاعی ی احتحال سقوط دحت سهها
میتواند ت حدحات سرمایهگذاران بالقوه ی بال ه را تحهت تهأردر هرار دههد .بهه هحهدن
جهت در این پویهش به بررسی رابطۀ مدان این دی میپردازیم.
مبانی نظری پژوهش
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی

مدیران اجرایی سازمانها بها خواسهتههای گریهههای ین ه گونهاگونی بههمنظور
اخت اص مناب سازمان به مسئولدت اجتحاعی شرکتی ریبری هسهتند کهه سهحتی از آن
خواستهها به دلد فشار یک اتحادیه در رعایهت ایهول اخال هی از جحلهه NGOهها ی
سازمانهای غدردیلتی ،اتحادیههای کارگری ی یا رسانهها است ی بوشهی ههم محکهن
است ناشی از نداز ی خواسته مشتریان ،کارمندان ،تأمدنکنندگان ،جوامه  ،دیلهت ی یها
حتی سهامداران باشد (زی ی سان

.)7008 ،59

ریند رفتار هحراه بها ت ههد کسه یکارها در هرن  75ندهز هحچنهان ادامهه دارد ،بهه
حدی که سال  7009توسط کحدسدون اریپا با عنوان سال مسئولدت اجتحهاعی شهرکتی
در کشورهای عضو اتحادیه اریپا نا گذاری شد؛ اما آنگونه که به ا دامات مسهئولدت
اجتحاعی شرکتی در کشورهای غربی توجه شهده در کشهورهای در حهال توسه ه ایهن
مهم مورد توجه هرار نگرفتهه اسهت .بهرخالا یجهود تحقدقهات مسهئولدت اجتحهاعی
شرکتی در این کشورها به نظهر میرسهد انگدزهههای مسهئولدت اجتحهاعی شهرکتی در
زمدنههای تجاری در این کشورها چه در عرضه ی چه در تقاضا انهدک اسهت .کحبهود
آگاهی در این زمدنه ،محدیدیت ظرفدتهای اجرایی ی پددایش سازمانهایی که توجه
یرا آنها به ریش سنتی بازرگانی ی کس

سود است ،از دنی این عد توجه است

(جحالی ی دیگران.)7002 ،56
چون سازمانها ی شرکتها تأردر عحدهای بر سدستم اجتحاعی دارنهد ،ف الدهت آنهها
باید بهگونهای باشد که اررات م بت حایه از ف الدهت خهود را بهه حهداک ر ی ارهرات
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من ی حای از ف الدت خود را به حدا

برسانند .بهعنوان تأردرگذارترین عضو جام هه

نگران ندازها ی خواسهتههای درازمهدت جام هه باشهند ی در جههت رفه م ضهالت آن
بکوشند .بدین ترتده

مسهئولدت اجتحهاعی تهدابدر ی رفتارههای تجهاری در حوزهههای

کارگری ،م راکنندهها ،ححایتهای زیستمحدطی ی حقوق بشهر ،ضهوابط رفتهار،
اخالق ،ف الدت اجتحاعی ،خدرخواهی شرکتی ی ...را در برمیگدرد .در یا  ،توسه ه ی
اجرای این تدابدر ی راهبردها در این حوزهها اب اد کلددی آنچهه را کهه امهریزه بهه آن
مسئولدت اجتحاعی شرکتها میگویدم ،تشکد داده است .م هو مسئولدت اجتحهاعی
شرکتها ،این اجزاء را به ههم ییه مهیکنهد ی ف الدتهها را حهول یهک چهارچو
خاص کهه حهامی تجهارت ی تقویتکننهدۀ گ تگهو بها ین هان ایهلی باشهد ،سهامان
میدهد.
کاریل )5525( 52ت ریب خود از مسئولدت اجتحاعی را که امریزه بههعنوان مرجه
در سط آزمونهای جهانی است اده میشود اینگونه بدهان میکنهد« :مسهئولدتپذیری
اجتحاعی سازمان شام انتظارات ا ت هادی ،هانونی ،اخال هی ی بشردیسهتانه جام هه از
سازمان در زمان خاص است» .گری فدن ی بارنی 58در کتا خود مسهئولدت اجتحهاعی
را چندن ت ریب میکنند« :مسئولدت اجتحاعی مجحوعه یظهایب ی ت ههداتی اسهت کهه
شرکت باید در جهت ح

ی مرا بت ی کحک به جام های که در آن ف الدت میکنهد

انجا دهد» (امددیار.)5084،
خطر سقوط قیمت سهام

موضوع تغددرات ناگهانی دحت سها طی سالهای اخدر بهخ هوص په
مالی سال  ،7008توجه بسداری از دانشگاهدان ی متو

ان را به خود جل

از بحهران
کرده است.

این تغددرات عحدتاً به دی یورت جهش ی سقوط دحت سها رخ میدههد .بها توجهه بهه
اهحدتی که سرمایهگذاران برای بازدۀ سها خود ائ هستند ،پدیدۀ سقوط دحهت سهها
کههه منجههر بههه کههاهش شههدید بههازده میشههود ،در مقایسههه بهها جهههش بدشههتر مههورد توجههه
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پویهشگران رار گرفته است .بهطور کلی ت ریب ی م ههو سهقوط دحهت سهها دارای
دربرگدرندۀ سه مشو ۀ بارز است:
 .5سقوط دحت سها یک تغددر بسدار بزرگ ی غدرم حهول در دحهت سهها اسهت کهه
بدین ی وع یک حادرۀ مهم ا ت ادی رخ میدهد.
 .7این تغددرات بسدار بزرگ ی من ی هستند.
 .0سقوط دحت سها یک پدیدۀ یاگدردار در سط بازار است .بدین م نی که کهاهش
دحت سها تنها به یک سهم خاص منح ر نحیشود ،بلکه تحا انواع سهها موجهود
در بازار را شام میشود (چن ی هحکاران.)7005 ،55
هر یک از ییوگیهای سهگانۀ فوق ،در مجحوعهای از حقایق تجربی مستدل ی هوی
ریشه دارد .در مورد ییوگی ایل ،پوتربا ی سامرس 70بدان میکنند که بسداری از تغددرات
بزرگی که پ

از جن

جهانی در شاخص S&P50075رخ داده ی بهییوه سهقوط بهازار

در اکتبر  5582به دلد افشای اخبار مربوط به یک رییداد مهم ی اب توجه نبوده است.
به شک مشابهی ریل ی فرنچ 77ندز تأکدد میکنند کهه بسهداری از مهوارد تبدهدن تغددهرات
دحت سها از طریق افشای اطالعات مربوط به یک رییداد خاص ،بسهدار دشهوار اسهت
(هان

ی آستدن.)7000 ،70
ییوگی دی ت ریب فوق ناشی از یک عد تقارن تجربی ی ابه توجهه در تغددهرات

بازدۀ بازار است .به این م هو که تغددرات بزرگ در دحهت بدشهتر بهیهورت کهاهش ی
کحتر بهیورت افزایش بوده است؛ به عبارت دیگر بازدۀ بازار بدشتر در م هر
بوده است .این عد تقارن به دی دلد

کهاهش

اب اربهات اسهت :ایل از طریهق مشهاهدۀ مسهتقدم

دادههای تاریوی مربوط به بازدۀ بازار ،میتهوان ایهن عهد تقهارن را بهیضهوه مالحظهه
کرد .بررسی دادههای مزبور نشان میدهد که از  50تغددر بزرگی که ب هد از سهال 5542
در شاخص  S&P 500رخ داده 5 ،مورد آنها دارای کهاهش بهوده اسهت .بههطور کلهی،
بوش یسد ی از ادبدات مربوط به بازار سها  ،بدانگر آن است کهه بهازدۀ سهها در طهول
زمان نشاندهندۀ چولگی من ی یا نوسان نامتقارن است (چهن ی هحکهاران .)7005 ،ریش
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دیگر اربات یجود عد تقارن در تغددرات بازدۀ بازار ،بررسی دحت ایراق اختدار خرید
سها است .ریند این دحتها با فر

نرمال بودن دحتها در بلندمهدت کهه در الگهوی

دحتگذاری اختدار خرید سها بلک شولز 74بر آن تأکدد شده اسهت ،مغهایرت دارد .از
اینری ،ریند دحت ایراق اختدار خرید سها بدانگر یجود چهولگی من هی در بهازده ایهن
نوع ایراق بهادار است (هان

ی آستدن.)7000 ،

سومدن ییوگی ت ریب سقوط دحت سها این است که سقوط پدیهدهای اسهت کهه
تحا بازار را در برمیگدرد .به این م نا که این پدیده به تحا انواع سها موجود در بهازار
سرایت میکند .داا 79بدان میکند که این موضوع به این دلد است که در زمان ی وع
پدیدۀ سقوط ،هحبستگی بدن انواع سهها موجهود در بهازار افهزایش مییابهد .کِلهی 76بها
بررسی ریند دادههای تاریوی مربوط بهه دحهت بهازار ایراق اختدهار خریهد سهها نشهان
میدهد که هر زمهان کهه شهاخص اختدهار خریهد سهها بها کهاهش مواجهه بهوده اسهت،
هحبستگی مدان انواع موتلب ایراق اختدار خرید افزایش یافتهه اسهت (هانه

ی آسهتدن،

.)7000
تقریباً در تحا مطال ات انجها شهده (چهن ی هحکهاران 7005 ،ی ههاتن ی هحکهاران،
 )7005پدیدۀ سقوط دحت سها بهعنوان پدیدهای مترداا با چولگی من ی بازدۀ سها ،
از لحا آماری اینگونه ت ریب شده است« :سقوط دحهت سهها بههعنوان یهک پدیهدۀ
نادر در بازار سرمایه هنگامی رخ میدهد که بازدۀ ماهانه خاص یک شهرکت طهی یهک
دیرۀ زمانی 0/7 ،انحراا م دار کحتر از مدانگدن بازدۀ ماهانه خاص شهرکت طهی هحهان
دیره باشد ».اساس این ت ریب بر این م هو آماری رار دارد که با فهر

نرمهال بهودن

توزی بازدۀ ماهانه خاص شرکت ،نوساناتی که در فایله مدانگدن بهعهالیه  0/7انحهراا
م دههار ی مدههانگدن منهههای  0/7انحههراا م دههار ههرار میگدرنههد از جحلههه نوسههانات عههادی
محسو میشوند ی نوسانات خارج از این فایله جز موارد غدرعادی لحهداد میشهوند.
با توجه به اینکه سقوط دحت سها یک نوسان غدرعادی است ،عهدد  0/7بههعنوان مهرز
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بدن نوسانات عادی ی غدرعادی در نظر گرفته شهده اسهت (فریغهی ی هحکهاران5050 ،؛
هاتن ی هحکاران.)7005 ،72
پیشینۀ پژوهش

فتاحی ی مشکی ( )5085در پویهشی به بررسی ارتباط بدن محافظهکاری حسهابداری
ی پدیدۀ سقوط دحت سها با است اده از دادههای تاریوی  556شرکت پذیرفته شهده در
بورس ایراق بهادار تههران در طهول سهالهای  87تها  89پرداختنهد .نتهایج مطال هۀ آنهان
حههاکی از یجههود رابطههۀ من ههی ی م نههادار بههدن دیرههههای سههقوط دحههت سههها ی درجهۀ
محافظهکاری شرکتهای نحونۀ آماری مورد مطال ه است .مدرزایی ی فریغی ( )5050به
بررسی تأردر محافظهکاری شرطی حسابداری بهر ریسهک سهقوط آتهی دحهت سهها در
شرکتهای پذیرفتهشده در بهورس ایراق بههادار تههران طهی سهالهای  5080تها 5082
پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که بدن محافظههکاری شهرطی ی ریسهک سهقوط آتهی
دحههت سههها رابط هۀ م کههوس یجههود دارد .هحچنههدن در شههرایطی کههه بههدن مههدیران ی
سرمایهگذاران خارجی عد تقارن اطالعاتی یجود دارد ،توانایی محافظههکاری شهرطی
به منظور کاهش ریسک سقوط آتی دحت سها بدشتر است.
فریغی ی هحکاران ( )5050در پویهشی تهأردر شه افدت اطالعهات مهالی بهر ریسهک
سقوط آتی دحت سها در شهرکتهای پذیرفتهشهده در بهورس ایراق بههادار تههران را
مورد بررسی رار دادند .به عقددۀ آنان ،مدیران بهعنوان مسئول تهدۀ یهورتهای مهالی،
هحواره انگدزه دارند تا برای ح

مناف خهود بهه تحریهب اطالعهات مهالی بنردازنهد .از

جحله ا دامات مدیران که به ش اا نبودن اطالعهات مهالی منجهر میشهود ،مهدیریت یها
دستکاری سود است .یافتههای پویهش آنان حاکی از آن است که بدن عهد شه افدت
اطالعات مالی ی ریسهک سهقوط آتهی دحهت سهها  ،رابطهۀ مسهتقدم یجهود دارد .آنهان
هحچندن نتدجه گرفتند که با افزایش عد ش افدت در گزارشگری مالی ،ریسهک سهقوط
آتی دحت سها افزایش مییابد .هحچندن نتایج نشان داد که در شرایطی که بدن مدیران
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ی سرمایهگذاران عد تقارن اطالعاتی یجود دارد ،ارر عد شه افدت اطالعهات مهالی بهر
افزایش ریسک سقوط آتی دحت سها بدشتر است.
مرادی ی هحکهاران ( )5050بهه بررسهی تهأردر محافظههکاری حسهابداری بهر کهاهش
ریسک سقوط دحت سها در بورس ایراق بههادار تههران بهرای دیرۀ زمهانی  8سهاله از
سال  5080تا  5082پرداختند .یافتهها حاکی از آن است که بدن یجود ی یا عهد یجهود
رییداد سقوط سها در طول دیرۀ تحقدق با سط محافظهکاری حسابداری ،یک رابطهۀ
م کوس ی م نادار یجود دارد .علیآبهادی ی رححهانی ( )5057در پویهشهی بهه بررسهی
رابطهۀ غدرخطههی بههدن بههازدۀ غدرمنتظههرۀ سههها خبههر سههود ی هحچنههدن ،رابطههۀ بههدن بههازدۀ
غدرمنتظرۀ سها ی ت دیالت سنواتی (جایگزینی برای ا ال خاص) پرداختند .نحونه آنهان
شام  506شرکت پذیرفتهشده در بورس ایراق بهادار تهران طی دیرۀ زمهانی  5080تها
 5088بود .نتایج حای از تحقدق مبدن رابطۀ غدرخطی بدن بازدۀ غدرمنتظرۀ سها ی خبهر
سود بود ،اما رابطهای برای ت دیالت سنواتی مشاهده نشد .هحچندن به ازای یک شهوک
من ی در جریانهای نقدی در مقایسهه بها یهک شهوک م بهت ،سههم بزرگتهری از که
شوک در سود جاری شناسایی میشود.
عباسهی ی هحکهاران ( )5050در پویهشهی بهه بررسهی تهأردر محافظههکاری بهر خطهر
سقوط دحت سها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایراق بهادار تهران با اسهت اده
از شههاخص خههان ی یاته

( )7005بههرای انههدازهگدری محافظهههکاری شههرطی ی الگههوی

رگرسدون چند متغدره برای برآیرد خطر سقوط دحت سها پرداختند .یافتههای پویهش
آنان حاکی از آن بود که محافظهکاری بر احتحال خطر سقوط دحت سها تأردر من هی ی
م ناداری دارد .این نتدجه در شرایط عد تقهارن اطالعهاتی ندهز اربهات شهد .نتهایج سهایر
آزمونها نشان میدهد محافظهکاری در شرایطی که احتحال سقوط دحت سهها یجهود
دارد ،نسبت به زمانی که احتحال سقوط دحت یجود ندارد بدشتر است.
کدم ی ژان

 )7050( 78در پویهشی به بررسهی رابطهۀ بهدن محافظههکاری ی ریسهک

سقوط دحت سها در کشور آمریکا پرداختند .آنها برای انهدازهگدری محافظههکاری از
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م دار خان ی یات

( )7005ی برای اندازهگدری ریسک سهقوط دحهت سهها از الگهوی

هاتن ی هحکاران )7005( 75است اده کردند .نتایج دادههای پویهش حاکی از آن بود کهه
محافظهکاری ،انگدزههای مدیران را برای بدش نحایی عحلکرد ی عهد افشهای اخبهار بهد
محههدید کههرده ی از ایههنری ریسههک سههقوط دحههت سههها را کههاهش میدهههد .هههاتن ی
هحکاران ( )7005در پویهششان رابطۀ بدن عهد شه افدت گزارشهگری مهالی ی ریسهک
سقوط دحت سها در کشور آمریکا را مورد بررسی هرار دادنهد .در ایهن مطال هه م دهار
عد ش افدت اطالعات مهالی مهدیریت سهود بهود کهه بهرای انهدازهگدری آن از الگهوی
ت دی شدۀ جونز است اده شده است .نتایج پویهش حاکی از آن است که عد شه افدت
اطالعات مالی با افشای اطالعات کحتر در ارتباط است .بهعالیه شرکتهایی کهه دارای
یورتهای مالی غدر ش اا هستند ،بدشتر در م ر

ریسک سقوط دحهت سهها هرار

میگدرند.
اندری ی دیگران ( )7057در مقالهای به دنبهال پاسهخ بهه ایهن پرسهش بودنهد کهه آیها
شرکتهایی با حاکحدت شرکتی وی سقوط دحت سها آتی کحتهری دارنهد یها خدهر
نتههایج حای ه از پههویهش آنههان نشههان میدهههد کههه سههاختار مالکدههت ،عههد ش ه افدت
حسابداری ی هحچندن سهاختار هدئتمهدیره بهر سهقوطهای آتهی دحهت سهها اررگهذار
هستند .این یافتهها در شرکتهایی در ینای با ر ابت کحتهر ،بدشهتر دیهده میشهود ی بها
عد اطحدنان بازدۀ بانتری هحراه هستند .بررسیهای بدشتر نشاندهندۀ یاکنش سقوط به
تغددرات م دارهای حاکحدت شرکتی اسهت ی ا عهان دارد کهه تغددهر سهاختار مالکدهت ی
مشوق (پاداش) های مدیرعام با تغددرات اب توجه در سقوطهای آتی ،رابطۀ م نهادار
دارد.
کدم ی هحکاران )7055( 00در پویهشی بها اسهت اده از نحونهۀ بزرگهی از شهرکتهای
آمریکایی در دیرۀ زمانی  5559تا  7008شواهد وی ی م تبری مبنهی بهر یجهود ارتبهاط
م بت ی م نادار مدان اجتنا از پرداخت مالدهات ی خطهر سهقوط سهها شهرکتها ارائهه
نحودند .در نهایت محققدن نشان دادند هنگامیکه سازیکار نظارت خارجی هوی ماننهد
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درید مالکدت نهادی بان ی احتحال تهدید ت اح

شرکت از سهوی بازارههای کنترلهی

یجود داشته باشد ،رابطۀ م بت مدان فرار مالداتی ی خطر سقوط دحت سها یک شرکت
کاهش پددا میکند.
مححودی ی دیانتی( )5055در پویهشی به بررسهی تهأردر سهرمایه گهذاران نههادی بهر
کاهش احتحال ریسک ریزش (سقوط) دحت سهها پرداختنهد .در ایهن پهویهش ضهحن
م رفی عوام موتلب سقوط دحت سها  ،بدهان مهی شهود کهه اسهت ادۀ سهرمایهگهذاران
نهادی از تواناییهایشان برای نظهارت بهر مهدیریت ی عحلکهرد شهرکت تهاب ی از مدهزان
سرمایه گذاری آنان است .در پویهش ت داد دف ات ریزش دحت سها هاتن ی تهراندهان
( )7005به منظور اندازه گدری ریزش دحهت سهها بهرای  96شهرکت پذیرفتهه شهده در
بورس ایراق بهادار تهران در فایله زمانی  5080تها  5085اسهت اده شهده اسهت .در ایهن
پویهش شواهدی وی ارائه میگردد که یجود سرمایهگذاران نههادی ،احتحهال رخهداد
سقوط دحت سها را به یورت م ناداری کاهش میدهد.
کدم ی هحکاران )7054( 05در پویهشی به بررسی رابطۀ بدن این دی متغدر در نحونهای
از شرکتهای آمریکایی پرداختند .در ایهن پهویهش خطهر سهقوط بهیهورت چهولگی
شرطی توزی بازده ت ریب شده که عد تقارن در ریسک را گرفتهه ی بهرای ت هحدحات
سرمایهگذاری ی مدیریت ریسک بااهحدت است .اگر شرکتهای مسهئول اجتحهاعی بهه
استانداردهای بانی ش افدت مت هد باشند ی کحتر اخبار بد را احتکار کنند ،خطر سهقوط
کحتری خواهند داشت .یافتههای ایهن پهویهش حهاکی از آن اسهت کهه په

از کنتهرل

دیگر پدشبدنی کنندههای خطر سقوط ،عحلکرد مسئولدت اجتحاعی شرکتیها بهیورت
من ی با خطر سقوط آتی در ارتباط است.
فرضیههای پژوهش

فرضدۀ ایل :مسئولدتپذیری اجتحاعی بهر ریسهک سهقوط آتهی دحهت سهها بهر اسهاس
چولگی شرطی من ی تأردر دارد.
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فرضدۀ دی  :مسئولدتپذیری اجتحاعی بر ریسهک سهقوط آتهی دحهت سهها بهر اسهاس
نوسانپذیری پایدن به بانی دحت تأردر دارد.
روش پژوهش

این پویهش از لحا هدا ،کاربردی است .هحچنهدن از لحها ماهدهت ،تویهد ی-
هحبستگی است .هحچندن سط اطحدنان مورد است اده بهرای آزمهون فرضهدهها ی بررسهی
فههری

کالسههدک رگرسههدون  59دریههد اسههت .بهههمنظور آزمههون فرضههدۀ ایل از ریش

دادههای تل دقی ی برای آزمون فرضهدۀ دی از ریش دادۀ ترکدبهی اسهت اده شهده اسهت.
برای انتوا الگوی مناس

برای الگوی رگرسدونی در فرضهدۀ ایل ی دی بهه ترتده از

آزمون  Fلدحر ی آزمون هاسحن است اده شده است که نتایج آن در جدیل شهحارۀ  5ی 7
آیرده شده است.
از الزامات برآیرد پارامترهای الگوی رگرسدونی ،انجها آزمهون فهری
است .فری

کالسهدک

مربوط به بررسی نرمهال بهودن با دحانهدههای الگهو ،عهد خودهحبسهتگی،

عد یجود هم خطی ی عد ناهحسانی یاریان

از جحلهه فهری

کالسهدک هسهتند .در

پویهش حاضر برای بررسی نرمال بودن با دحاندهها از آزمون جارک -برا است اده شهده
است .نتهایج حهاکی از ایهن آزمهون ،توزیه نرمهال با دحانهدههای ههر دی الگهو را نشهان
میدهد .در خ وص بررسی ههم خطهی ندهز ابه

کهر اسهت کهه بها اینکهه اسهت اده از

دادههای ترکدبی در الگوی ایل ،خود یکی از ریشهای جلهوگدری از بهریز ههم خطهی
است ،اما برای بررسی یجود احتحالی هم خطی از ریش بررسی نسبتهای R2ی ( tبهان،
اما آمارههای  tبیم نی باشد) است اده شده است (گجراتی .)5057 ،نتایج ایهن بررسهیها
نشان داد که بدن با دحاندۀ الگوهای مورد مطال ه ،هم خطی یجود ندارد.
جامعه و نمونۀ آماری

جام ۀ آمهاری پهویهش ،شهام شهرکتهای پذیرفتهشهده در بهورس ایراق بههادار
تهران در لحری زمانی سال  5088تا پایان سال  5057است .بهمنظور نحونهگدری ،از ریش
نحونهگدری هدفحند است اده شده است .به این منظور شرکتهای جام ۀ آماری کهه فا هد

مجله دانش حسابداری /دورۀ هشتم /ش  /8بهار  /8837پیاپی 13/41

شرایط ی هستند از جام ه حذا شده ی مابقی شرکتهای عضو جام هه مهورد بررسهی
رار میگدرند:
.5

شرکتهایی که از سال  5088تا  5057در بورس تهران حضور داشته باشند.

.7

شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  75اس ندماه هر سال باشد.

.0

شرکتهایی که تغددر سال مالی نداشته باشند.

.4

شرکتهایی که دادههای موردنظر آنها در دسترس باشد.

.9

شرکتها نباید عضو ینای یاسطهگری ،هلدین

ها ی بانکها باشند.

با توجه به موارد بان ت داد شرکتهای عضو نحونه  56شرکت است که در مجحوع
در دیرۀ مورد بررسی  480مشاهده سال-شرکت مورد بررسی رار گرفته است.
جدول شمارۀ  .1انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی

NCSKEWit = β0 + β1 CSR it−1 + β2 NCSKEWit−1
+ β3 DUALITYit−1 + β4 IOit−1 + β5 MBit−1
+ β6 SIZEit−1 + β7 LEVit−1 + β8 ROAit−1
+ β9 ABACCit−1 + εit
نوع آزمون

مقدار آمارۀ آزمون

درجۀ آزادی

سط م ناداری آمارۀ آزمون

 Fلدحر

0/82

( 725ی )59

0/2800

الگو

جدول شمارۀ  .2انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی

DUVOLit = β0 + β1 CSR it−1 + β2 DUVOLit−1
+ β3 DUALITYit−1 + β4 IOit−1
+ β5 MBit−1 + β6 SIZEit−1
+ β7 LEVit−1 + β8 ROAit−1
+ β9 ABACCit−1 + εit

الگو

نوع آزمون

مقدار آمارۀ خیدی

درجۀ آزادی خیدی

سط م ناداری آمارۀ آزمون

هاسحن

505/54

5

0/0000

متغیرهای پژوهش

متغدرهای مورد بررسی در این پویهش مشتح بر سهه نهوع هسهتند :متغدهر یابسهته،
مستق ی کنترلی که در ادامه بهت د آیرده میشوند:
متغدر مستق  :مسئولدتپذیری اجتحاعی
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با است اده از  74لم ،شاخص مسئولدتپذیری اجتحاعی شرکتها محاسبه میشود.
ا المی که برای شاخص افشای مسئولدت اجتحاعی انتوا میشوند ،باید م دارهای زیهر
را داشته باشند:
بسههداری از مباحههث ،مسههئولدت اجتحههاعی شههرکتها را مههن ک

کنن هد (جام ههه،

مشتریان ،محدط ی عرضهکنندگان) .به م هامالت ی ف الدتههای مسهئولدت اجتحهاعی کهه
شرکتها در هحۀ ینای در کس یکارهای ریزانه خود انجا میدهند مهرتبط باشهد نهه
یک ین ت خاص .در این پویهش بر اساس مطال ات سدد لنکرانی ی حسدنی ( )5057ی
عبدالهی ی حجازی ( )5057برای رتبهبندی شرکتهای نحونه گزارشههای هدئتمهدیره
مههورد بررسههی ههرار گرفههت ی در الهه

 74لههم ی  6گههریه زیههر کههه نشههاندهندۀ

مسئولدتپذیری اجتحاعی در شرکتها تجزیهیتحلد

رار داده شد:

سیاست و جامعه

.5

محدط حقو ی (ححایت از م راکننده یا محدطزیست).

.7

ارتباط با سهامداران.

.0

ف الدتهای فرهنگی برین سازمانی (چاپ بریشور -نشریه -برگزاری هماندیشی ی
هحایش).

استراتژی کارمندان

ی مرتبط با کار.

.4

دیرههای تو

.9

دیرههای عحومی (کحک ایلده ،زیستمحدطی.).…،ICDL ،

.6

اشاره به بدحه ی امور رفاهی کارکنان در محدط کار.

.2

تالش برای سازندگی زندگی خانوادگی کارکنان.

.8

ف الدتهای فرهنگی درین سازمانی (کتابوانه ،یرزشی ی .)...

محیط زیست

.5

اشاره به دریافت گواهدنامهه ی دریافهت اسهتاندارد مربهوط بهه کد دهت ی یها محهدط
زیست.
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 .50ایجاد فضای سبز ی ف الدتهای مربوط به آن.
 .55آلودگیهای هوا ی یوتی ی ف الدتهای مرتبط با آن.
 .57بازیافت یا جلوگدری از ضای ات ی یا ف الدتهای مرتبط با پسحاند.
 .50اشاره به رییکرد شرکت در ارتباط با کاهش م را در حوزه انرژی.
مشتریان و عرضهکنندگان

 .54س ی در بهبود کد دت کان ی یا خدمات ارائهشده به جام ه ی مشتری.
 .59اشاره به ارتباط با مشتریان ی خدمات پ

از فریش ی یا یجود .CRM

 .56داشتن سایت اینترنتی.
 .52بهریزرسانی سایت (یجود حدا

 70خبر مرتبط در هر سال).

 .58انجا خدمات اینترنتی شام فریش منا ه ی ربت س ارش ی ....
سرمایهگذاری اجتماعی

 .55بند گزارش عحلکرد اجتحاعی.
 .70کحکهای عا الحن ه.
 .75اشاره به سداست ی استراتوی شرکت در مهورد مسهئولدتپذیری اجتحهاعی ی ت ههد
اجتحاعی.
استراتژی شرکت

 .77برنامهریزی استراتویک ی ت الی سازمانی .EFQM
 .70سنجش ی رضایت کارکنان ی یجود طبقهبندی مشاغ در سازمان ی توسه ه منهاب
سازمانی.
 .74بدان ارزشهای محوری سازمان با تأکدد بر مشتری ی جام ه.
برای سنجش متغدر  CSRیک شرکت به این یورت عح میکندم که شرکت بهه
ازای ا المی که دارد کد یک به لم مربوط ت لق میگدهرد ی در غدهر ایهن یهورت کهد
ی ر .در نهایت مجحوع این کد (ی ر ی یک) بهر ت هداد ا هال تقسهدم شهده ی شهاخص
مسههئولدت اجتحههاعی شههرکت محاسههبه میشههود (ایههن شههاخص بههدن ی ه ر ی یههک ههرار
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میگدرد) .اگر مدانگدن شاخص مسئولدتپذیری اجتحاعی شهرکتهای بهورس تههران از
 %90بدشتر باشد به م نای مسئولدتپذیری اجتحاعی بانی آنها است.
متغیر وابسته :ریسک سقوط آتی قیمت سهام

بر اساس مطال ۀ چن ی هحکاران ( )7005ی ندهز مطال هۀ ههاتن ی هحکهاران ()7005
دیرۀ سقوط در یک سال مالی م دن ،دیرهای است که در آن بازدۀ ماهانهه خهاص یهک
شرکت 0/7 ،انحراا م دار کحتر از مدانگدن بهازدۀ ماهانهه خهاص آن باشهد .اسهاس ایهن
ت ریب بر این م هو آماری استوار است که با فهر

نرمهال بهودن توزیه بهازدۀ ماهانهه

خاص شرکت ،نوسانهایی که در فایلۀ مدانگدن بهعالیه  0/7انحراا م دهار ی مدهانگدن
منهای  0/7انحراا م دار رار دارند ،از جحله نوسهانهای عهادی محسهو مهیشهوند ی
نوسانهای خارج از این فایله جزء موارد غدرعادی لحداد میشوند .با توجه به ایهنکهه
سقوط دحت سها یک نوسان غدرعهادی اسهت ،عهدد  0/7بههعنوان مهرز بهدن نوسهانات
عادی ی غدرعادی مطره است (فریغی ی هحکاران.)5050 ،
در این پویهش ریسک سقوط دحت سهها ( )CRASHمتغدهر مجهازی اسهت کهه
اگر شرکت تا پایان سال مالی حدا

یک دیرۀ سقوط را تجربه کرده باشهد ،مقهدار آن

یک ی در غدر این یورت ی ر خواهد بود .بازدۀ خاص یک شرکت به یهورت رابطهۀ
زیر محاسبه میشود:
) Wj,τ =Ln(1 + εj,τ

()5

در این رابطه؛  :Wj,τبازدۀ ماهانۀ خاص شرکت  jدر ماه  τطی سال مهالی؛ ی  : εj,τبهازدۀ
با دحاندۀ سها شرکت  jدر ماه  τاست ی عبارت اسهت از با دحانهده یها پسهحاند الگهو در
رابطۀ (الگوی بازار -ت دی شده):
()7

rj,τ = αj + β1,j rm,τ−2 + β2,j rm,τ−1 + β3,j rm,τ + β4,j rm,τ+1
+ β5,j rm,τ+2 + εj,τ

که در آن؛  :rj,τبازدۀ سها شرکت  jدر ماه  τطی سال مالی؛  :rm,τبازدۀ بهازار در
ماه  τاست که بر مبنای شاخص موزین بازار در ماه محاسبه میشود ،به این یورت کهه
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شاخص ابتدای ماه از شاخص پایان ماه کسر شده ی حای بر شاخص ابتدای ماه تقسهدم
میشود.
ایلدن م دار خطر سقوط چولگی شرطی من ی بازدۀ ماهانه شرکت طهی سهال مهالی
است .چولگی شرطی من ی ( )NCSKEWبا است اده از فرمول شحارۀ  0محاسبه میشهود
(کدم ی هحکاران:)7054 ،
()0

3
2

3
[n(n − 1) ∑ Wj,τ
]
3

2 2
[(n − 1)(n − 2)(∑ Wj,τ
] )

NCSKEWj,τ = −

که در آن؛  :Wj,τبازدۀ ماهانه شرکت است کهه در ابتهدا ت ریهب شهد ی  :nت هداد
بازدههای ماههای در طول سال  tاست .عالمت من ی ب از توان سو مبهدن ایهن مطله
است که مقدار بانتر NCSKEWخطر سقوط بانتری را نشان میدهد.
دیمدن م دار خطر سقوط م دهار نوسهانپذیری پهایدن بهه بهانی ( 07دحهت) احتحهال
سقوط ( )DUVOLاست .با است اده از این م دار برای شرکت  jدر طی دیره سهال مهالی
 ،tبازدۀ ماهانه یک شرکت به دی گریه ت کدک میشود .ماههای با بازدۀ پهایدن 00زمهانی
است که بازدهها پایدنتر از متوسط ساننه است ی ماههای با بازدۀ بهان 04کهه بازدههها در
این ماهها بانتر از متوسط ساننه است .انحراا م دار بازدۀ ماهانهه یهک شهرکت بههطور
جداگانه برای هریک از دی گریه فهوق محاسهبه میشهود ی  DUVOLعبهارت اسهت از
لگاریتم طبد ی نسبت انحراا م دارها در ماههای با بازدۀ پهایدن بهه انحهراا م دارهها در
ماههای با بازدۀ بان که از فرمول شحارۀ  4محاسبه میشود:
)

()4

2
(nu − 1) ∑Down Wj,τ
2
(nd − 1) ∑Up Wj,τ

( DUVOLj,t = log

2
 :Wj,τانحراا م دار بازدۀ شرکت j؛  :nuت داد ماههای با بهازدۀ بهان؛ ی
که در آن؛

 :ndت داد ماههای با بازدۀ پایدن است .مقدار بانتر  DUVOLخطر سهقوط بدشهتری را
نشان میدهد.
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متغیرهای کنترلی

عام بازده ( :)RETاز حای ضر مدانگدن بازدههای ماهانه یک شهرکت خهاص طهی
یک سال مالی در عدد  500به دست میآید.
عام ارزش بازار به ارزش دفتری ( :)MBایهن عامه از تقسهدم ارزش بهازار سهرمایه بهر
ارزش دفتری سرمایه در پایان سال مالی محاسبه میشود.
عام اندازه ( :)SIZEبرای محاسبۀ اندازۀ شرکتهای نحونهه ،از لگهاریتم طبد هی ارزش
بازار سرمایه در پایان دیره است اده میشود.
عام انحراا م دار بازده ( :)SIGMAاز طریق انحراا م دار بازدۀ ماهانه یک شهرکت
طی سال مالی محاسبه میشود.
عام سهاختار بهدهی /اههر ( :)LEVبها نسهبت بهدهی بلندمهدت تقسهدم بهر جحه که
داراییها در پایان سال مال اندازهگدری میشود .هدا از این کار کنتهرل تهأردر پوشهش
بدهی بر سود است.
عام نرخ بازدۀ داراییها ( :)ROAعبارت است از سود ب از ا ال غدرمتر به تقسدم بهر
جح ک داراییها در پایان سال مالی
عام ا ال ت هدی اختدهاری ( :)ABACCعبهارت اسهت از ارزش مطلهق ا هال ت ههدی
اختداری که از طریق الگوی جونز ت دی شده برآیرد میشود .بر اساس این الگو ،ا هال
ت هدی اختداری عبارت است از ت ایت بدن مجحوع ا هال ت ههدی ی ا هال ت ههدی غدهر
اختداری.
عام درید مالکدت نههادی شهرکت ( :)IOحضهور سهرمایهگذاران نههادی در ترکده
سهامداران بهعنوان یکی از مکاندسهمهای بدرینهی مهثرر بهر نظها راهبهری شهرکت طهی
سالهای اخدر بهطور جهانشحول اهحدت فزایندهای یافته است .سهامداران نههادی دارای
توان بالقوه تأردرگذاری بر ف الدتهای مدیران بهطور مستقدم از طریق مالکدهت ی بههطور
غدرمستقدم از طریق مبادله سها خود میباشند .بر اساس مطال ه کهدم ی ژانه

(.)7050
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در ایههن مطال ههه مجحههوع مدههزان دریههد مالکدههت نهههادی سهههامدارانی کههه دارای عضههو
هدئتمدیره هستند ،بهعنوان متغدر کنترلی یارد الگو شده است.
عام عضو هدئتمدیره ( :)Dualityاگر مدیرعام عضو هدئتمدیره این متغدهر برابهر بها
یک است باشد ی در غدر این یورت ی ر.

الگوهای آزمون فرضیهها

با توجه به اینکه پویهش حاضر دارای دی فرضهدۀ ایهلی اسهت ،بهر اسهاس مطال هۀ
کدم ی هحکاران ( )7054بهمنظور آزمون آنها الگوهایی به شره زیر تدیین میشود:
الگوی نهایی آزمون فرضدۀ ایل:
()9

NCSKEW it   0  1CSR it 1   2 NCSKEW it 1  3DUALITY it 1
  4 IO it 1  5 MB it 1   6SIZE it 1   7 LEV it 1  8 ROA it 1 

9 ABACC it 1   it

الگوی نهایی آزمون فرضدۀ دی
()6

DUVOLit   0  1CSRit 1   2 DUVOLit 1  3 DUALITYit 1
  4 IOit 1  5 MBit 1   6 SIZEit 1   7 LEVit 1  8 ROAit 1 

9 ABACCit 1   it

یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

آمار توید ی متغدرها در سط ک شرکتها طی دیرۀ پویهش در جدیل شهحارۀ
 0ارائه شده است .بر اساس جدیل شحارۀ  0با مقایسه ضهری

تغددهرات (حایه تقسهدم

انحراا م دار بر مدانگدن) متغدرهای یابسته (م دارههای موتلهب ریسهک سهقوط دحهت
سها ) طی دیرۀ  9ساله پهویهش در بهدن متغدرههای مهذکور ،چهولگی شهرطی من هی در
مقایسه با نوسانپذیری پایدن به بانی دحت ،دارای ضهری تغددهرات  %24ی پراکنهدگی
کمتر ی در نتدجه ربات ی پایداری بدشتری طی دیرۀ پویهش بوده است .این امهر حهاکی
از آن است که شرکتهای مورد بررسی از نظر نوسانپذیری پهایدن بهه بهانی دحهت بها
ضری

تغددرات  ،5/59ت ایت اب مالحظهای با هم داشته یلی از نظهر چهولگی شهرطی
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من ی طی دیرۀ پویهش ،ت هایت چشهحگدری بهاهم نداشهته ی از ربهات نسهبی برخهوردار
بودهاند.
نتایج هحچندن نشان میدهد که متغدرههای یابسهته ،ریسهک سهقوط دحهت سهها در
مقایسههه بهها متغدههر مسههتق مسههئولدتپذیری اجتحههاعی دارای ضههری تغددههرات  0/4ی
پراکندگی بدشتر ی در نتدجه ربات ی پایداری کمتری طهی دیره مهذکور بودهانهد .ایهن
امر نشان میدهد که ریسک سقوط دحت سها در شرکتهای مورد بررسی باید عالیه
بر مدزان مسئولدتپذیری اجتحهاعی تحهت تهأردر عوامه دیگهری ندهز باشهد کهه در ایهن
پویهش از ت دادی از آنها تحت عنوان متغدرهای کنترلی است اده شده است.
جدول شمارۀ  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکتها

مدانگدن

مدانه

حداک ر

حدا

انحراا م دار

اجتحاعی CSR

ضری

مسهههههههههههئولدتپذیری

تغددرات

بانی دحت DUVOL

آماره جارک برا

NCSKEW

نوسههانپذیری پههایدن بههه

جارکبرا

چههولگی شههرطی من ههی

5/70

5/94

0/50

-5/60

0/55

0/24

5/065

سط م ناداری

متغدرها

0/986

0/66

0/92

0/86

0/00

0/26

5/59

0/245

0/594

0/49

0/46

0/56

0

0/58

0/40

4/548

0/084

0/80

5

5

0

0/08

0/46

795

0/000

حضهههور مهههدیرعام در
هدئتمههههههههدیره
DUALITY

دریهد مالکدههت نهههادی

0/92

0/64

0/59

0

0/78

0/45

99/8

0/000

0/55

7/40

75/68

0/00

4/09

5/05

809

0/000

اندازۀ شرکت SIZE

55/85

55/29

59/45

2/05

0/58

0/08

750

0/000

اهر مالی LEV

0/08

0/04

0/60

0/005

0/55

5/08

754

0/000

بازدۀ داراییها ROA

0/58

0/54

5/06

-0/75

0/55

5/06

208

0/000

0/005

-0/05

0/95

-0/68

0/009

9

595

0/000

IO

ارزش بهههازار بهههه ارزش
دفتری MB

ا ههال ت هههدی اختدههاری
ABACC
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نز به کر است که شرکتهای مورد بررسی ،بهطور متوسط از نسبت اههر مهالی
بلندمدت (نسبت بدهی بلندمدت تقسدم بر جح ک داراییها)  ،%8متوسط  %92دریهد
مالکدت نهادی ،مدانگدن  %58بازدۀ داراییها ی هحچنهدن متوسهط نسهبت ارزش بهازار بهه
ارزش دفتری  0/55برخوردار بودهانهد .نز بهه کهر اسهت در  %80سهال-شهرکتهای
مورد بررسی مدیرعام  ،عضو هدئتمدیره ندز بوده است .نتایج آمارۀ جهارکبرا حهاکی
از نرمال بودن متغدرهای سقوط آتی دحت سها بهعنوان متغدر یابسهته (چهولگی شهرطی
من ی ی نوسانپذیری پایدن به بانی دحت) ی متغدر مسهتق (مسهئولدتپذیری اجتحهاعی)
طی دیرۀ پویهش اسهت .نرمهال بهودن متغدهر یابسهته یکهی از پدشفر ههای الگوههای
مرب ات م حولی است.

رگرسدونی حدا

جدول شمارۀ  .4تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر چولگی شرطی منفی

عالمت اخت اری

متغدرها

ضری

متغدر

آمارۀ t

سط
م ناداری

C

7/76

0/92

0/0004

)CSR(-1

0/56

0/65

0/9445

چولگی شرطی من ی دیرۀ ب
حضور مدیرعام در هدئتمدیره دیرۀ ب

مقدار رابت
مسئولدتپذیری اجتحاعی دیرۀ ب

)NCSKEW(-1

-0/59

-7/75

0/0780

)DUALITY(-1

-0/06

-0/90

0/9555

درید مالکدت نهادی دیرۀ ب

)IO(-1

-0/75

-5/98

0/5598

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دیرۀ ب

)MB(-1

0/000

0/55

0/8970

اندازۀ شرکت دیرۀ ب

)SIZE(-1

-0/06

-5/05

0/7220

اهر مالی دیرۀ ب

)LEV(-1

0/99

5/76

0/7505

بازدۀ داراییها دیرۀ ب

)ROA(-1

-0/55

-0/40

0/6854

)ABACC(-1

-0/07

-0/70

0/8452

ا ال ت هدی اختداری (غدرعادی) دیرۀ ب
ضری ت ددن

مقدار

سط م ناداری

ضری
ت ددن

ت دی شده

0/000

0/002

سط

آمارۀ

جارکبرا

جارکبرا

م ناداری

دیربدن

با دحانده

با دحانده

آمارۀ F

یاتسون

7/005

0/059

0/7024

5/257
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جدول شمارۀ  .9تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر نوسانپذیری پایین به باالی قیمت
عالمت اخت اری

ضری متغدر

آمارۀ t

C

50/66

4/08

0/0005

)CSR(-1

-5/74

-0/40

0/0008

نوسانپذیری پایدن به بانی دحت دیرۀ ب

)DUVOL(-1

-0/08

-5/47

0/5995

حضور مدیرعام در هدئتمدیره دیرۀ ب

)DUALITY(-1

0/75

5/00

0/5898

درید مالکدت نهادی دیرۀ ب

)IO(-1

-0/40

-0/29

0/4960

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دیرۀ ب

)MB(-1

0/06

0/00

0/0072

اندازۀ شرکت دیرۀ ب

)SIZE(-1

-0/80

-0/60

0/0004

اهر مالی دیرۀ ب

)LEV(-1

0/45

5/02

0/7870

بازدۀ داراییها دیرۀ ب

)ROA(-1

0/70

0/87

0/4578

)ABACC(-1

-0/08

-5/007

0/0520

مقدار جارکبرا

سط م ناداری

سط م ناداری

آمارۀ دیربدن

ت ددن

ت دی شده

با دحانده

جارکبرا با دحانده

آمارۀ F

یاتسون

0/097

0/055

0/467

0/522

0/0025

7/002

متغدرها

سط
م ناداری

مقدار رابت
مسئولدتپذیری اجتحاعی دیرۀ ب

ا ال ت هدی اختداری (غدرعادی) دیرۀ ب
ضری

ضری

ت ددن

نتایج آزمون فرضیهها
نتایج آزمون فرضیۀ اول

نتایج حای

از فرضهدۀ ایل پهویهش در جهدیل شهحارۀ  4نشهان میدههد کهه تهأردر

مسئولدتپذیری اجتحاعی دیرۀ به بهر چهولگی شهرطی من هی در دیرۀ جهاری ،م بهت
( )0/56یلی با توجه به سط م ناداری آمارۀ  )0/9445( tم نادار ندسهت .ایهن امهر نشهان
میدهد که مسئولدتپذیری اجتحاعی بهر ریسهک سهقوط آتهی دحهت سهها بهر اسهاس
چولگی شرطی من ی تأردر ندارد .نتایج هحچندن نشان میدهد که تهأردر چهولگی شهرطی
من ی دیرۀ ب بر چولگی شهرطی من هی دیرۀ جهاری ،من هی ی م نهادار اسهت .ایهن امهر
حاکی از آن است که شرکتهایِ دارای سط بهانی ریسهک سهقوط دحهت سهها در
دیرۀ گذشته بر اسهاس چهولگی شهرطی من هی ،از مدهزان ریسهک سهقوط دحهت سهها ِ
کمتری در دیرۀ جاری برخوردار بودهاند .به بدان دیگر ،ریسک سقوط دحت سهها در
دیرۀ گذشته ،ریسک سقوط دحت در دیرۀ جاری را بهطور م کوس تحهت تهأردر هرار
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میدهد .عالیه بر آن ،نتایج مربوط به ضری ت ددن ت دی شده نشان میدهد که در ک
دیرۀ پویهش تنها  %0/2از تغددرات ریسک سقوط آتی دحت سها شرکتها بر اسهاس
چولگی شرطی من ی تحت تأردر مسئولدتپذیری اجتحاعی ی متغدرههای کنترلهی بههییوه
چولگی شرطی من ی در دیرۀ ب بوده است .مقادیر با یماندههای رگرسهدونی الگهوی
مذکور دارای آمارۀ جارکبرا برابر با  7/005ی احتحال آمارۀ جارکبرا برابهر بها 0/059
بوده که حاکی از نرمال بودن با یماندههای رگرسدونی است .با توجه به م نهادار نبهودن
تأردر مسئولدتپذیری اجتحاعی بر چهولگی شهرطی من هی ،فرضهدۀ ایل از فرضهدۀ ایهلی
پویهش در سط ک شرکتها مورد تأیدد یا نحیشود.
نتایج آزمون فرضیۀ دوم

نتایج حای از آزمون فرضهدۀ دی در جهدیل شهحارۀ  9نشهان میدههد کهه تهأردر
مسئولدتپذیری اجتحهاعی دیرۀ به بهر نوسهانپذیری پهایدن بهه بهانی دحهت در دیرۀ
جاری ،من ی ( )-5/74ی با توجه به سط م ناداری آمارۀ  )0/0008( tم نهادار اسهت .بهه
این م هو که مدزان ریسک سهقوط آتهی دحهت سهها ِ شهرکتهای بورسهی بهر اسهاس
نوسانپذیری پایدن به بانی دحت ،با افهزایش سهط مسهئولدتپذیری اجتحهاعی بههطور
چشحگدری ،کاهش مییابد .نتایج هحچندن نشهان میدههد کهه تهأردر انهدازۀ شهرکت در
دیرۀ ب بر نوسانپذیری پایدن بهه بهانی دحهت دیرۀ جهاری ،من هی ی م نهادار ی تهأردر
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در دیرۀ ب بر نوسانپذیری پهایدن بهه بهانی دحهت
دیرۀ جاری ،م بت ی م نادار است .این امر حاکی از آن اسهت کهه شهرکتهایِ بهزرگ
بورسی در دیرۀ ب  ،از مدزان ریسک سقوط دحهت سهها ِ کمتهری در دیرۀ جهاری بهر
اساس نوسانپذیری پایدن به بانی دحت برخهوردار بودهانهد .نتهایج مربهوط بهه ضهری
ت ددن ت دی شده نشهان میدههد کهه در که دیرۀ پهویهش حهدید  %05/5از تغددهرات
ریسک سقوط آتی دحت سها شرکتها بر اساس نوسانپذیری پایدن بهه بهانی دحهت
تحت تأردر مسئولدتپذیری اجتحاعی ی متغدرهای کنترلی بهییوه اندازۀ شرکت ی نسهبت
ارزش بازار به ارزش دفتری در دیرۀ ب بوده است .مقهادیر با یمانهدههای رگرسهدونی
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الگوی مذکور دارای آمارۀ جارکبرا برابر با  0/467ی سط م ناداری آمارۀ جهارکبرا
برابر با  0/522بوده که حاکی از نرمال بودن با یماندههای رگرسدونی است .با توجه بهه
م نادار بودن تأردر مسهئولدتپذیری اجتحهاعی بهر نوسهانپذیری پهایدن بهه بهانی دحهت،
فرضدۀ دی در سط ک شرکتها مورد تأیدد یا میشود.
بحث و نتیجهگیری

هدا از ایهن پهویهش بررسهی ارتبهاط مسهئولدتپذیری اجتحهاعی شهرکتی ی خطهر
سقوط آتی دحت سها بوده است .بهرای انهدازهگدری سهقوط آتهی دحهت سهها از دی
م دار چولگی شرطی من ی ی نوسانپذیری پایدن به بانی دحت سها است اده شهده ی بهر
هحدن مبنا دی فرضده برای تحقدق ت ریب شده اسهت .بها توجهه بهه فرضهدۀ ایل پهویهش،
مسئولدتپذیری اجتحاعی بر خطر سقوط آتی دحت سها بر مبنای چولگی شرطی من ی
تأردرگذار ندست ی این یافته بامطال هۀ کهدم ی هحکهاران ( )7054کهه ارتبهاط من هی مدهان
مسئولدتپذیری اجتحاعی ی خطر سقوط آتی دحت سها را پدشبدنی کردهاند ،مطابقت
ندارد .یکی از مواردی که میتواند این عد تطابق را توجده کند ،شدوۀ محاسبۀ شاخص
 CSRاست .در مطال ۀ کدم ی هحکاران ( )7054رتبۀ مسئولدتپذیری اجتحهاعی شهرکتی
با است اده از شاخصهای MSCI ESG09برآیرد شده است؛ این در حالی است کهه ایهن
متغدر در پویهش حاضر از طریق مطال هۀ گهزارش ف الدهت هدئتمهدیره اسهتوراج شهده
است .در فرضدۀ دی پویهش ندز به بررسی ارتباط مدهان مسهئولدت اجتحهاعی شهرکتی ی
خطر سقوط آتی دحت سها بر مبنای م دار نوسانپذیری پهایدن بهه بهانی دحهت سهها
پرداختدم .یافتههای پویهش حاکی از یجود رابطۀ من ی مدان متغدرههای ایهلی پهویهش
است که با نتایج مطال ات کدم ی هحکاران ( )7054مطابقت دارد.
نتایج حای از فرضدۀ دی پویهش با مطال ات مدرزایی ی فریغهی ( )5050ی کهدم ی
ژان

(- )7050که به بررسی تأردر محافظهکاری شرطی بر ریسک سقوط دحهت سهها

پرداختند ی به یجود رابطهای م کوس مدهان محافظههکاری ی خطهر سهقوط آتهی دحهت
سها پی بردند -همراستا است .نتایج حای از فرضدۀ دی پویهش بامطال ه کوتهاری ی
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هحکاران ( )7005که مدزان یاکنش من ی دحت سها نسبت به افشای اخبار بهد را بدشهتر
از مدزان یاکنش م بت دحت سها نسهبت بهه افشهای اخبهار خهو دانسهتند همراسهتایی
دارد .بهطور مشابه فرضهدۀ دی پهویهش بامطال هه کهدم ی هحکهاران ( )7055کهه ارتبهاط
م بت ی م نادار مدان اجتنا از پرداخت مالدات ی خطر سقوط دحت سهها را پدشبدنهی
نحودهاند ،همراستا است.

محدودیتها

در فرآیند انجا یک پویهش علحی ،شرایطی یجود دارد که خارج از کنترل محقق
است ،یلی بهطور بالقوه میتواند نتایج پویهش را تحت تأردر رار دهد .پویهش حاضهر
ندز از این اعده مست نا نبوده ی از جحله محدیدیتهای حاکم بهر آن میتهوان بهه مهوارد
زیر اشاره کرد که باید در ت سدر نتایج ی ت حدمپذیری آن مورد توجه رار گدرد.
پویهش حاضر با است اده از دادههای مربوط بهه  56شهرکت پذیرفتهشهده در بهورس
ایراق بهادار تهران انجا شده است ی شرکتهای یاسطهگری ،هلدین

ها ی بانکها از

جام ۀ آماری کنهار گذاشهته شهدهاند؛ از ایهنری ،نتهایج بهه دسهت آمهده ابلدهت ت حهدم
بهتحامی شرکتها را ندارد.
دادههای استوراج شده از یورتهای مالی شرکتها ،بابت تهور ت هدی نشهدهاند.
در یورت ت دی اطالعات مذکور ،محکن است نتایج مت ایتی از نتایج کنهونی حایه
گردد.
در برخههی از سههالهای دیرۀ زمههانی مههورد بررسههی بههازار سههها سههقوط عحههده ی
چشحگدری ناشی از فضهای ا ت هادی ی سداسهی کشهور را تجربهه نحهوده اسهت ،لهذا در
ت حدمپذیری نتایج باید با احتداط یورت پذیرد.
در این پویهش برای سنجش متغدر مسئولدتپذیری اجتحاعی شرکتی بهتحامی ا هال
مندرج در گزارش هدئتمدیره ،یزن یکسانی اخت اص یافته است.
پیشنهادها

با توجه به نتایج پویهش پدشنهادهای زیر را ارائه می شود:

 /884بررسی رابطۀ مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام

 .5بهها توجههه بههه نتههایج فرضههدههای پههویهش میتههوان نتدجههه گرفههت دریههورتیکه
مسئولدتپذیری اجتحاعی شرکتی بان باشد تا حدیدی خطر سقوط آتی دحت سها
کاهش مییابهد ی سهرمایهگذاران در هنگها سهرمایهگذاری ،اب هاد مسهئولدتپذیری
اجتحاعی شرکتها را مورد توجه رار میدهند.
 .7سازمان بورس ایراق بهادار میتواند برای ایجاد سازیکاری بهمنظور الزا شهرکتها
به ارائهه گهزارش مسهئولدتپذیری اجتحهاعی در راسهتای کحهک بهه اتوها ت هحدم
سرمایهگذاران بالقوه ی بال

به یافتههای این پویهش اتکا کند.

هحچندن برای مطال ات آینده پدشنهادهای زیر ارائه می گردد:
 .5پدشنهاد میشود مطال ۀ بررسی تأردر مدزان مسئولدتپذیری اجتحهاعی بهر ریی خطهر
سقوط آتی دحت سها برای شرکتهای عضو بورس بهه ت کدهک یهنای یهورت
پذیرد.
 .7پدشنهاد میشود در مطال های بهه بررسهی تهأردر مدهزان مسهئولدتپذیری اجتحهاعی بهر
ریی خطر سقوط آتی دحت سها با است اده از یزن دهی به ا ال موتلهب گهزارش
هدئتمدیره برای سنجش  CSRپرداخته شود.
 .0در این پویهش برای محاسبۀ متغدر مسئولدتپذیری اجتحاعی تنها از  74لهم مربهوط
به گزارش هدئتمدیره است اده شده اسهت؛ پدشهنهاد میشهود در مطال ههای دیگهر از
سایر ا المی موجود در ادبدات حسابداری ی مدیریت است اده شود.
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، ریابط کارکنان، حاکحدت شرکتی، رفتارهای اجتحاع: حانت کد ی عبارتند از. محنوعدت ارزیابی میکند
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نقاط ض ب در نظر گرفته میشود که به ترتد
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 انرژی هستهای ی است حال دخاندات است که در یورت یجود هرکدا از این موارد تنها،

 جن، اسلحۀ گر

 شرکت مجحوع امتدازهای من ی ازCSR  در نهایت برای محاسبۀ رتبۀ.امتداز من ی به شرکت ت لق میگدرد
.مجح امتدازهای م بت کسر میگردد
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