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چکیده
مدیران باید عالوه بر مدیریت منافع و حقوق سازمان خود ،در تأمین رفاه ،آسایش ،نیازها و منافع مردم جامعه نیز
بهعنوان یک موضوع اخالقی نقش داشته باشند .از طرف دیگر ،تصمیمات و رفتارهای مدیریتی نباید منجر به آسیب ،زیان یا
خسارت به جامعه و افراد آن شود .هدف از این مطالعه بررسی نقش اخذ گواهینامههای بینالمللی (مدیریت محیط زیست،
کنترل کیفیت و بهداشت کارکنان) بر ریسک بحران مالی و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با
تأکید بر نقش مدیریت دولتی میباشد .از جنبه نوآوری این تحقیق میتوان گفت که هیچ تحقیقی در مورد تحلیل مالی اخذ
گواهینامههای بینالمللی شرکتهای بورسی در ایران انجام نشده است .برای این منظور 1111 ،مشاهده از شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ده ساله مورد بررسی قرار گرفتند .از آنالیز رگرسیون چندگانه معنادار برای
تجزیهوتحلیل دادهها توسط نرمافزار ایویوز استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که بین اخذ گواهینامههای بینالمللی شرکت
و بازده سهام رابطه وجود دارد و این رابطه با مدیریت دولتی شرکت تغییر مثبت میکند اما اخذ گواهینامههای بینالمللی برای
بحران مالی شرکتها تأثیر ندارد.
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 نویسنده مسئول :استادیار،گروه حسابداری ،اقتصاد و حسابداری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 مربی ،گروه حسابداری ،اقتصاد و حسابداری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران

Vaghfi@pnu.ac.ir
Kamranrad@pnu.ac.ir
Alizadeh90@gmail.com

 کارشناس ارشد حسابداری ،مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای سپیده کاشانی بیرجند ،خراسان جنوبی ،ایران
Alifayaz11@gmail.com

پژوهشهای پیشرفت :سیستمها و راهبردها ،سال دوم ،شماره  ،1بهار1011

مقدمه
مسئولیت پذیری اجتماعی به مسائل اخالقی در مورد رفتار شررکت هرا و تصرمی گیرری در مرورد
موضوعاتی از جمله مدیریت منابع انسانی ،پشتیبانی از محیطزیست ،بهداشت حرفهای ،روابط اجتماعی
و روابط با تأمینکنندگان و مشتریان میپردازد (کاستلو و لیما .)1002 ،1مسئولیت اجتماعی سازمان در
نظر گرفتن منافع جامعه و عموم مردم در تصمیمات سرازمان و قررار دادن اهمیرت در سره مسریر اصرلی
سازمان :مردم ،سیاره زمین و سود اسرت .علریرغر ادبیرات نسربتا قروی در مرورد مسرئولیت اجتمراعی
شرکتها ،این یک مفهوم گسترده ،پیچیده و در حال تحول است که شامل نگرشها و ایدههای متنوع
و دامنه و مرزهای مفهومی آن در عمرل بره دلیرل عردم وجرود تعراری

عملیراتی قروی و جرامع مرورد

اختالف است (گادفررری و همکراران .)1009 ،1توجره بیشرتر بره حفاظرت از محریطزیسرت و افرزایش
آگاهی ذینفعان و انتظارات از توسعه پایدار ،نیازمند رویکردی منظ برای رعایت قوانین ،قوانین مرالی
و منطقهای است .تمایل کارآفرین بر تعهرد بره مسرئولیت اجتمراعی در همره ابعراد ،ترأثیر برهسرزایی در
عملکرد مالی دارد ،درواقع گرایش به مسئولیتپذیری اجتماعی موجرب تشرویق کرارآفرینی و ترالش
برای بهبود محیط ،استفاده از انرژی و مواد کمتر ،مدیریت پسماند و غیره میشود (ساندهو و کراپور،9
 .)1010در نتیجه ،مشاغل تجاری میتوانند بازده بلندمدت خود را با کاهش اختیاری تأثیر منفی آن هرا
بر جامعه به حداکثر برسانند .امروزه این تفکرر بره طرور فزاینرده ای در برین واحردهای تجراری پدیردار
میشود که موفقیت درازمدت آن با مردیریت شررکت مریتوانرد ضرمن حصرول اطمینران از پشرتیبانی
محیطزیست و پیشبرد مسئولیت اجتماعی شرکت انجرام شرود (سرامی و همکراران)1010 ،4؛ بنرابراین،
مسئولیت اجتماعی شرکت ،موفقیت درازمدت شرکت ها را بهبود میبخشد و درنهایت منجر بره رشرد
اقتصادی و افزایش مزیت رقابتی و بهبود عملکرد مالی میشود .با افزایش آگاهیهای زیستمحیطی و
بالطبع انتظارات شرکتها ،خطرات قانونی و اقتصادی بالقوهای وجود دارد که برازار سررمایه بره آنهرا
1. Castelo & Lima
2. Godfrey & et al
3. Sandhu & Kapoor
4. Samy & et al

45

تأثیر اهتمام مطلوب مدیریت محیط زیست ،کنترل کیفیت و بهداشت کارکنان بر بحران مالی و عملکرد با تأکید بر نقش مدیریت دولتی

پاسخ میدهد .ازآنجاکه شرکتهای ذکرشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دهه گذشرته سرعی در
اخذ گواهینامه های بین المللی داشتهاند ،این مطالعه با هدف تحلیل اثر به دست آوردن این گواهینامه ها
بر عملکرد و مدیریت بحران مالی شرکتها انجام شده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گواهینامههای بین المللی
گواهینامه ISO 9001
1

در سال  ،1191کمیته فنی  112استاندارد بینالمللی سری  ISO 9000را به جهانیان معرفی کرد.
هدف از این سری استاندارد ،ایجاد یک الگوی بین المللی برای اجرا و اسرتقرار سیسرت هرای مردیریت
کیفیت و اطمینان است که با استقبال گسرترده ای در سراسرر جهران روبرهرو شرده اسرت .سیسرت هرای
مدیریت کیفیت ،ساختارهای موردنیراز بررای برنامره ریرزی/کنتررل /تضرمین و بهبرود کیفیرت را ارائره
میدهند .ایزو  1001با تأکید بر رویکرد فرآیندمحور و مدیریت فرآیند سازمان ،رویکررد سیسرت هرای
مدیریت را مورد تأکید قرار داده است ،استاندارد مدیریت کیفیت مبتنی بر هفت اصل است (تهرانی و
همکاران:)1911 ،
* مشتریمحوری -رهبری -تعامل کارمندان -رویکرد فرآیند -بهبود -تصرمی گیرری مبتنری برر
شواهد -مدیریت ارتباطات
گواهینامه ISO 70227

توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست و افزایش آگاهی ذینفعران و انتظرارات از توسرعه پایردار،
نیازمند رویکردی منظ برای پیروی از قوانین ،استانداردهای ملی و منطقه ای است .بررای ایرن منظرور،
کمیته فنی  101سازمان بینالمللی استانداردسازی ،1در سال  ،1112سریال اسرتاندارد برینالمللری ISO

 14001را در رابطه با سیست مدیریت زیست محیطی تهیه و منتشر کرد (هراس سایزابیتوریا و بیورال،9
.)1019
1. ISO / TC 176
2. ISO / TS 207
3. Heras‐Saizarbitoria & Boiral
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گواهینامه OHSAS 77227

 OHSASمخف

7

"سری ارزیابی ایمنی و بهداشرت شرغلی" اسرت و  OHSAS 18001یرک

استاندارد ممیزی و صدور گواهینامه است که در پاسخ به نیاز سازمانها به اتخاذ یک استاندارد که بره
آنها امکان ارزیابی سیست های مدیریت سالمتی و ایمنری را مریدهرد ،داده شرده اسرت .سراختار ایرن
استاندارد با استانداردهای  ISO 9001و  ISO 14001مطابقت دارد ،بنرابراین سرازمانهرا مریتواننرد
سیست های مدیریت کیفیت ،بهداشت و محیط زیست و شرغلی را در یرک سیسرت مردیریت یکپارچره
ادغام کنند .یک سیست مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به یک سازمان کمرک مریکنرد ترا خطررات
سالمتی و ایمنی کارمندان و سایر ذینفعان در معرض خطر  OHSASرا شناسایی کررده و از برین ببررد
یا به حداقل برساند .این گواهینامره برر اسراس اسرتاندارد  OHSAS 18001توسرط TÜV NORD1

انجامشده است (فاما و فرنچ.)1001 ،9
براین اساس محققان مختل

داخلی و خارجی بره موضروع مسرئولیت اجتمراعی ،بحرران مرالی و

عملکرد شرکتها پرداختند که در ادامه به تعدادی از آنها پرداخته میشود.
رضایی و همکاران ( )1919مقالهای با عنوان رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی ،بحران مالی و
چرخه عمر واحد تجاری انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که برین عملکررد مسرئولیت اجتمراعی و
بحران مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .خسرویپور و همکاران ( ،)1919اثر عملکررد زیسرت
محیطی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با رویکرد مدیریت بحران را مورد بررسی
قرار دادند .یافتههای پژوهش نشان داد که عملکرد زیسرت محیطری برر عملکررد مرالی ،ترأثیر مثبرت و
معناداری دارد .همچنین افشای اطالعرات مسرئولیت هرای اجتمراعی برر عملکررد مرالی ،ترأثیر مثبرت و
معناداری دارد ،براساس یافتهها میتوان نتیجه گرفت که عملکرد زیست محیطری کره خرود مریتوانرد
سبب جلوگیری از بروز بحران د ر این زمینه گرردد و نیرز افشرای مسرئولیت اجتمراعی شررکت کره برر
1. Occupational Health & Safety Assessment Series
 .1شرکت بینالمللی ارائه دهنده خدمات صنعتی توسعه یافته
3. Fama & French
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عملکرد مالی ،تأثیر مثبت و معناداری دارند میتواند در شرایط بحران مرالی و برروز سرایر بحررانهرای
اجتماعی مؤثر باشد .صبوحی و محمدزاده ( )1911رابطه بین مسرئولیت اجتمراعی ،سراختار مالکیرت و
حاکمیت شرکتی را مورد بررسی قرار دادند .براساس یافته ها میتوان نتیجه گرفت که تصویب قروانین
و اجرای آنها درخصوص مسئولیتهای اجتماعی ،الزامات قانونی برای افشای اجباری اطالعات مالی،
توجه سرمایهگذاران و سرهامداران بره رویکردهرا و اهرداف شررکتهرا و سراختار مالکیرت و ترکیرب
هیأت مدیره آن ها تأثیر مثبتی بر عملکرد اجتمراعی شررکت هرا دارد و نترایج مثبرت عملکررد اجتمراعی
باعث ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت ها و تأثیر مثبت بر سایر عملکردهای مالی شررکت خواهرد
شد .کردستانی و همکاران ( )1911تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری ،اقتصادی و
بازار ارزیابی عملکرد شرکتها را مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای پژوهش نشان میدهرد کره سرط
افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری بر نرخ بازده داراییهرا ،سرود هرر سره و ارزشافرزوده
اقتصادی شرکتها دارد .همچنین سط افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها بر معیارهای ارزشافزوده
بازار و بازده سهام تأثیر معناداری نداشرته اسرت .حیردری کررد زنگنره و همکراران ( )1912مسرئولیت
اجتماعی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در برورس اوراق بهرادار تهرران را مرورد بررسری
قرار داده و بیان داشتند که شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی بهتری از نظر هر یرک از شراخ

هرای

شفافیت سازمانی ،پایداری اقتصرادی -اجتمراعی ،مسرئولیت بشردوسرتانه و حاکمیرت شررکتی خرو
دارند ،به سوددهی باالتری میرسند .همچنین نتایج نشان داد سودآوری شرکتها از نظر بازده دارایری
منجر به افزایش سط مسئولیت اجتماعی آنها نیرز مریشرود .حراجیهرا و چنراریبوکرت ( )1911در
بررسی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی و چولگی بازده سهام نشران دادنرد کره برین متغیرر مسرئولیت
اجتماعی شرکت و چولگی مثبت برازده سرهام ،ارتبرا مسرتقی و معنراداری وجرود دارد .احمردپور و
فرمانبردار ( )1914در پژوهش خود به بررسی ارتبا بین افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها
و رقابت بازار محصول پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین سط افشای مسرئولیت اجتمراعی
شرکت و رقابت بازار محصول ارتبا معنیداری وجود ندارد .همچنرین ،برین سرط افشرای عملکررد
اجتماعی و زیست محیطی شرکت با رقابت بازار محصول ارتبا معناداری وجود ندارد .عر صالحی
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و همکاران ( )1911نشان دادند که عملکرد مالی با مسئولیت اجتمراعی شررکت نسربت بره مشرتریان و
مؤسسات موجود در جامعه مرتبط است؛ اما عملکررد مرالی برا مسرئولیت اجتمراعی شررکت نسربت بره
کارمندان و محیط زیست رابطه معنا داری ندارد .این تحقیق به مدیران کمک میکند ترا سیاسرت هرای
مسئولیتپذیری اجتماعی مؤثر سازمانی را که برای دستیابی به عملکررد اقتصرادی بهترر در درازمردت
الزم هستند ،تدوین کنند .آنها همچنین بینشهایی را در مرورد شررکتهرا در مرورد نقرش مسرئولیت
اجتماعی در سودهای آینده ارائه میدهند.

پاپکووا و همکاران )1010( 1در پژوهش خود به بررسی موضوع مسئولیت اجتماعی شررکت در
میان فاصلهگذاری اجتماعی در طول بحران کرونرای کشرورهای درحرالتوسرعه در مقابرل کشرورهای
توسعهیافته پرداختند .این مقاله به شناخت و روشن شردن بهترر نقرش مسرئولیت اجتمراعی شررکت در
شرایط بحران اقتصادی کمک میکند .آنها بیان میکنند ایرن تحقیرق دیردگاه جدیردی از مسرئولیت
اجتماعی شرکت را بهمنظور سنجش مدیریت بحران ارائه میدهد .نهادینرهسرازی مسرئولیت اجتمراعی
شرکتها در کشورهای نوظهور از طریق عوامل داخلی (رویکرد انجام تجارت یا فرهنگسرازمانی) و
حتی شاید از طریق عوامل خارجی (وضعیت بازار ،مقررات دولت و آگاهی مصررفکننرده) ،از پریش
تعیین نشده است .این شرایط ،پیچیدگی باالی تقویرت مسرئولیت اجتمراعی شررکتهرا در کشرورهای
درحالتوسعه را اثبات میکند .در شرایط فاصلهگذاری اجتماعی – بره دلیرل پانردمی – COVID-19
مسئولیت اجتماعی شرکت بره سرط جدیردی مریرسرد .یکری از گسرتردهتررین نمودهرای مسرئولیت
اجتماعی شرکتها ،ه در کشورهای در حالتوسعه و ه در کشورهای توسعهیافته تبدیل کارآفرینی
بهصرورت فعالیرت از راه دور مریباشرد .ایرن موضروع موجرب فرراه سرازی اشرتغال از راه دور بررای
کارگران و خرید آنالین کاال و خدمات برای مصرفکنندگان شده است .اواله و همکراران)1011( 1
ارتبا حاکمیت شرکتی و افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکتهای بیمه را مورد بررسری قررار
دادند .آنها دریافتند که استقالل هیأتمدیره و نسبت مدیران زن رابطه مثبتی با میزان افشراء مسرئولیت

1. Popkova & et al
2. Ullah & et al
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اجتماعی دارد .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که مالکیت مدیریتی با میزان افشراء مسرئولیت
اجتماعی رابطه منفی دارد .شها و همکاران )1011( 1رابطه مسرئولیت اجتمراعی  CSRو درمانردگی
مالی در شرکتهای چینی را مورد بررسی قرار دادند .آنها با استفاده از اطالعات  141شرکت از سال
 1001تا  ،1011برای اولین بار دریافتند که کیفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها به میزان قابرل تروجهی
سط بحران مالی شرکت های چینی را کاهش میدهد .همچنین آن ها دریافتند کره توانرایی مسرئولیت
اجتماعی شرکتها در کاهش سط پریشانی مرالی در سرازمانهرای غیردولتری چینری از شررکتهرای
دولتی بیشتر است .رودریگز -فرناندز )1012( 1مسرئولیت اجتمراعی و عملکررد مرالی :نقرش مردیریت
خو شرکتی را مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقیق وی اثبات این موضوع است که تمام سیاستهای
مسئولیت اجتماعی منابع مالی را افزایش میدهند و بالعکس ،افزایش عملکررد مرالی منجرر بره مزایرای
مسررئولیت اجتمرراعی بیشررتر مرریشررود .پررن و همکرراران )1011( 9پژوهشرری تحررت عنرروان ارتبررا بررین
مسئولیتپذیری اجتماعی مشترک و عملکرد مالی انجام دادند .مطالعه آنها نشان میدهد که تفاوتها
در ارتبا بین مسئولیتپذیری اجتماعی مشترک و عملکرد مالی مشترک برای  1زیرمجموعره صرنایع
گفتررهشررده ،بررر اسرراس ویژگرریهررای صررنعت مرریباشررد .سرررواسو تامررایو )1019( 4در پژوهشرری تررأثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی بر ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای پژوهش نشان داد کره
بین مسئولیتپذیری اجتماعی با ارزش شرکت در شرکتهایی که میزان آگاهی مشرتریان بیشرتر باشرد
ارتبا مستقی و معنیدار و در شرکتهایی که میزان آگاهی مشتریان کمتر اسرت ارتبرا معکروس و
معنیدار وجود دارد .چویی و همکاران )1010( 1مطالعهای بین  1111شرکت کره ای انجام دادنرد کره
نتایج مبین رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد مالی و مسئولیت اجتماعی بوده است .طبق نظریه ذینفعان،
مدیریت خو رابطه مثبت با ذینفعان اصلی را برای بهبود عملکرد شرکت و کراهش بحرران مرالی در
نظر میگیرد .پیش فرض اساسی این نظریه این است که مسئولیت اجتماعی به عنوان ابزاری سازمانی در
1. Shahab
2. Rodriguez-Fernandez
3. Pan & et al
4. Servaes & Tamayo
5. Choi & et al
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استفاده کارآمد از منابع سازمان یافته نقرش دارد و بنرابراین ترأثیر مثبتری برر عملکررد شررکت دارد .در
پژوهشی که توسط تسوتسورا )1004( 1در آمریکا صورت گرفته نیز ،وجود رابطه مثبت بین مسرئولیت
اجتماعی و عملکرد مالی تأیید شده است .او متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی را یک متغیرر دو ارزشری
در نظر گرفته است .در این پژوهش ،برای اندازهگیری عملکرد مالی ،از معیارهای نرخ بازده داراییها،
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده فروش استفاده شرده اسرت .برا توجره بره اهرداف پرژوهش
فرضیههای زیر تدوین شده است:
 -1اخذ گواهینامههای بینالمللی بر عملکرد مالی (بازده سهام) تأثیر دارد.
 -1مدیریت دولتی بر رابطه اخذ گواهینامههای بینالمللری و عملکررد مرالی (برازده سرهام) ترأثیر
دارد.
 -9اخذ گواهینامههای بینالمللی بر ریسک بحران مالی تأثیر دارد.
 -4مدیریت دولتی بر رابطه اخذ گواهینامههای بینالمللی و ریسک بحران مالی تأثیر دارد.

ابزار و روشها
طراحی این مطالعه از نوع شبه تجربی با رویکرد پس رویدادی است .تحقیق حاضر از نظرر روش
تحقیق علی -تحلیلی و از نظر هدف در زمینه تحقیق کاربردی است .بهمنظرور بررسری و تجزیرهوتحلیرل
اولیه دادهها ،ابتدا اطالعات مربو بره آمرارههرای توصریفی (میرانگین ،انحرراف معیرار و غیرره) متغیرهرای
موردمطالعه در این پژوهش ارائهشده است تا شرمایی کلری از دادههرایی کره در ایرن پرژوهش مرورد تحلیرل
واقعشده ،به دست آید و از آمار استنباطی برای تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیههای تحقیق استفاده شرد.
آزمون حداقل مربعات تعمی یافته برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهرای وابسرته برهکرار
گرفته شد.

1. Tsoutsoura
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متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
امتیاز گواهینامه بینالمللی (مدیریت محیطزیست ،کنترل کیفیت و بهداشت کارکنان) :ISO
در این پژوهش اگر شرکتی هیچیرک از گواهینامرههرای برینالمللری ISO ،OHSAS 18001

 ISO 9001-14001را نداشته باشد از متغیر مصنوعی صفر و در غیر این صرورت بره ازای دارا برودن
هر گواهینامه متغیر  1تا  9نسبت داده شده است.
 -1گواهینامه  :OHSAS 18001این گواهینامه بیانگر اهتمام شرکت در ایمنی و بهداشت شغلی
کارکنان است.
 -1گواهینامه  :ISO 14001این گواهینامه نشاندهنده اهتمام شرکت در حفظ محیطزیست است.
 -9گواهینامه  :ISO 9001این گواهینامه نشاندهنده اهتمام شرکت در بهبود کنترل کیفیت است.
متغیر وابسته
 -1بحران مالی ( :)Zبحران مالی 1هر یک از سه معیار زیرر ،نشاندهنده وجرود بحررران مررالی در
شرکت است (اعتمادی و عبدلی -1 .)1911 ،زیران مرالی در سره سرال متروالی (زیران عملیراتی ،زیران
خرال

یرا زیران انباشرته) -1 .سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل بیش از  40درصد کراهش یافته

باشرد -9 .مشمول ماده  141قانون تجارت باشد (بر اثر زیانهای وارد شرده حرداقل  10درصرد سرمایه
شرکت از بین رفته باشد) .در نهایت شرکتی که یکی از شرایط باال را دارا باشد بهعنوان شرکت دارای
بحران مالی شناخته میشود و متغیر مصنوعی  1و در غیر این صورت صفر خواهد گرفت.
 -2بازده سهام ( :)RETبرای محاسبه بازده سهام از فرمول زیر استفاده شده اسرت (میرعسرکری و
همکاران:)1911 ،
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سود سهام مصوب ارزش بازار شرکت در ابتدای سال ارزش بازار شرکت در پایان سال
ارزش بازار شرکت در ابتدای سال

1. CRISIS
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متغیرهای کنترل
 -1بازده داراییها ( :)ROAحاصل تقسی سود خال

بر جمع داراییها (مشایخی و حسینپرور،

.)1911
 -2بازده حقوق صاحبان سهام ( :)ROEحاصل تقسی سود خال

بر جمع حقوق صراحبان سرهام

(خطیری و همکاران.)1919 ،
 -3اهرم مالی ( :)LEVحاصل تقسری بردهیهرا برر جمرع کرل دارایریهرا (امرامعلیسراعتیقرره و
همکاران.)1912 ،
 -0اندازه شرکت ( :)SIZEلگاریت مجموع داراییها (دستگیر و همکاران.)1919 ،
 -5نسبت وجه نقد عملیاتی ( :)CASHحاصل تقسی وجه نقد عملیاتی بر جمع داراییها (حجازی
و همکاران.)1910 ،
 -6رشد فروش ( :)SALEحاصل تفاوت فروش سال جراری منهرای فرروش سرال قبرل تقسری برر
فروش سال قبل (حقیقت و موسوی.)1992 ،
 -7عمر شرکت ( :)AGEلگاریت عمر شرکت (دموری و باساد.)1912 ،
متغیر مداخلهگر
مدیریت دولتی ( :)GOVاگر بیش از  10درصد سهام شرکت مربو به بخش دولتی باشد متغیر
مصنوعی  1و در غیراینصورت متغیر مصنوعی صفر استفاده شده است (محمدی و همکاران.)1999 ،

مدلهای تحقیق
برای آزمون فرضیات اول و دوم تحقیق ،فرمول شماره  1به شرح زیر ارائه شده است:
فرمول شماره 7

RETi ,t   0  1ISOi ,t   2GOVi ,t   3 ISOi ,t  GOVi ,t   4 ROAi ,t   5 ROEi ,t   6 LEVi ,t
  7 SIZEi ,t   8CASHi ,t   9 SALEi ,t  10 AGEi ,t   i ,t
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برای آزمون فرضیات سوم و چهارم تحقیق ،فرمول شماره  1به شرح زیر ارائه شده است:
فرمول شماره 2
Z i ,t   0  1ISOi ,t   2GOVi ,t   3 ISOi ,t  GOVi ,t   4 ROAi ,t   5 ROEi ,t   6 LEVi ,t
  7 SIZEi ,t   8CASHi ,t   9 SALEi ,t  10 AGEi ,t   i ,t

 .0تجزیه و تحلیل آماری
نتایج تحلیل توصیفی دادهها شامل اندازه های تمایل به مرکزیت و پراکندگی متغیرهای پرژوهش
است که در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

بازده دارایی

0/11

0/11

0/24

0/19

0/14

-0/11

10/29

بازده حقوق صاحبان سهام

0/91

0/90

2/91

-1/11

0/41

4/91

21/1

اخذ گواهینامه

1/24

1/00

9/00

0/00

1/91

-0/10

-1/10

اهرم مالی

0/21

0/21

1/22

0/10

0/10

1/29

14/19

اندازه شرکت

19/19

19/11

11/01

1/91

1/49

0/14

1/19

وجه نقد عملیاتی

0/19

0/11

1/91

-0/90

0/14

1/11

10/10

نرخ رشد

0/11

0/11

4/49

-0/14

0/91

1/10

11/09

عمر شرکت

9/11

9/21

4/11

1/09

0/49

-0/22

-0/41

بازدهی سهام

0/44

0/12

9/10

-0/90

0/12

9/41

12/19

ادامه جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای مورداستفاده در مطالعه
عنوان

تعداد

درصد فراوانی نسبی

شرکتها با مدیریت دولتی

104

20/11

شرکتها با مدیریت غیردولتی

411

91/01

جمع

1111

100

بحران مالی

401

91/11

عدم بحران مالی

114

21/19

جمع

1111

100
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میانه و میانگین متداولترین معیار تمایل به مرکز بودن است .میانه مقردار عرددی واقرع در وسرط
مجموعه داده را نشان میدهد .بهعنوانمثال ،میانگین اهرم مالی  0/21و میانره آن  0/21اسرت .انحرراف
استاندارد ،به عنوان یکی از شاخ

های پراکندگی ،نشان مریدهرد کره میرانگین داده چقردر از مقردار

متوسط فاصله دارد .بیشترین پراکندگی میانگین مربو بره انردازه شررکت و کمتررین بره میرزان برازده
دارایی مربو است .مشاهدات همچنین نشان میدهد که به طرور متوسرط  20درصرد مردیریت دولتری
دارند و  91درصد بحران مالی دارند.
اخذ گواهینامه* مدیریت دولتی

بحران مالی

مدیریت دولتی

بازدهی سهام

عمر شرکت

نرخ رشد

نسبت وجه نقد عملیاتی

اندازه شرکت

اهرم مالی

اخذ گواهینامه

بازده حقوق صاحبان سهام
1

متغیر

1

بازده دارایی

0/11

بازده حقوق

()0/00

صاحبان سهام

0/04

-0/001

()0/14

()0/92

0/11

0/01

-0/21

()0/00

()0/41

()0/00

0/14

0/91

0/09

0/04

()0/00

()0/00

()0/10

()0/01

-0/14 0/01

0/001

0/11

0/40

نسبت وجه نقد

()0/00( )0/01

()0/91

()0/00

()0/00

عملیاتی

-0/01 0/01

-0/001

0/10

0/19

()0/01( )0/91( )0/04

()0/12

()0/00

()0/00

1
1
1
1
1

بازده دارایی

جدول  .2آزمون ضریب همبستگی

0/02
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اخذ گواهینامه
اهرم مالی
اندازه شرکت

نرخ رشد

اخذ گواهینامه* مدیریت دولتی

()0/00( )0/00( )0/14( )0/10( )0/00( )0/11

()0/00

()0/01

()0/09

0/91

0/01

-0/19

-0/14

()0/00( )0/01( )0/00( )0/00( )0/02( )0/00( )0/91

()0/01

()0/00

()0/00

0/11

0/21

0/01

-0/001

اخذ

()0/00( )0/00( )0/20( )0/92( )0/01( )0/91( )0/00( )0/12

()0/00

()0/01

()0/12

گواهینامه*

بحران مالی

0/19

0/11

0/01

-0/01

مدیریت دولتی

()0/01( )0/19( )0/91( )0/00( )0/91

()0/11

()0/00

()0/00

بازدهی سهام

-0/01 -0/01 0/09

-0/01

0/11

0/10

عمر شرکت

()0/91( )0/00( )0/41( )0/11

()0/00

()0/12

()0/99

1
1
1
1
1

0/09

نرخ رشد

0/11 -0/01 -0/09

0/01

0/12

0/001

-0/004

0/14

نسبت وجه نقد عملیاتی

اندازه شرکت

اهرم مالی

اخذ گواهینامه

بازده حقوق صاحبان سهام

بازده دارایی
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0/01 -0/01 -0/14 -0/04

0/14

0/01 -0/12 -0/11 0/01 -0/11 -0/01

0/29 0/001

-/01

0/01 -0/01 0/01

0/19

متغیر

عمر شرکت
بازدهی سهام
مدیریت دولتی
بحران مالی

مدیریت دولتی

ازآزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای یرافتن روابرط متغیرهرای مسرتقل و
وابسته با کنترل تأثیر متغیرهای دیگر استفاده شد و بررای اطمینران از قابرل اتکرا برودن نترایج ،مریتروان
آزمونهای پیشفرض رگرسیون را بهکار برد .با توجه به نتایج ارائهشده در جدول باال ،همبستگی برین
متغیرهای مستقل و کنترل کافی نیست که به عنوان یک همبستگی قروی در نظرگرفتره شرود؛ بنرابراین،
نمیتوان آن را نادیده گرفت و میتروان مردل ارائرهشرده بررای پرژوهش حاضرر را برا کلیره متغیرهرای
ذکرشده برآورد کرد.
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جدول  .3نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد
آماره

مقدار احتمال

متغیر
بازده دارایی

-11/29

0/000

بازده حقوق صاحبان سهام

-11/10

0/000

اخذ گواهینامه

-9/14

0/000

اهرم مالی

-4/10

0/000

-9/12

0/000

نسبت وجه نقد عملیاتی

-14/94

0/000

نرخ رشد

-11/11

0/000

عمر شرکت

-11/19

0/000

بازدهی سهام

-91/91

0/000

اندازه شرکت

تفاضل

سط

عدم کاذ بودن رگرسیون با روشهای مختل

بررسی میشود .عمدتا ناپایا بودن متغیرها ،یعنی

تصادفی بودن سری زمانی متغیرها منجر به ایجاد رگرسیون کاذ میشود .قبل از تخمرین مردل ،بایرد
پایایی کلیه متغیرهای مورداستفاده در برآوردها را آزمایش کرد ،زیرا عردم پایرایی متغیرهرا هر بررای
سری زمانی و ه برای دادههای تابلویی باعث ایجراد مشرکل رگرسریون کراذ مریشرود .بررای ایرن
منظور ،از آزمون لوین و همکاران 1استفاده میشود .برای تمام متغیرهرا مطرابق آزمرون پایرایی لروین و
همکاران فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد رد میشود؛ بنابراین تمام متغیرها در سط پایا بوده و
می توان در مورد آنها از رگرسیون حرداقل مربعرات معمرولی اسرتفاده کررد .در آمرار ،فراکتور ترورم
واریانس 1شدت ه خطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات معمولی ارزیابی مریکنرد.
در واقع یک شاخ

ارائه میگردد که نشان میدهد چه مقدار از تغییرات مربو به ضررایب بررآورد

شده بابت ه خطی افزایش یافته است .برای ارزیابی شدت ه خطی برین متغیرهرای مسرتقل و کنترلری
پژوهش از فاکتور تورم واریانس و تلورانس 9بهرهگیرری شرده اسرت .در صرورتیکره برین متغیرهرای
1. Levin & et al
2. Variance Inflation Factor
3. Tolerance
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مستقل و کنترلی ه خطی وجود داشته باشد ،موجب زیر سؤال رفتن اعتبار مردل برا وجرود براال برودن
ضریب تعیین میشود .همانطور که در جدول  4مشرخ

مریباشرد عامرل ترورم واریرانس متغیرهرای

مستقل و کنترلی ،کمتر از  1است؛ لذا ه خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی وجود ندارد.
جدول شماره  .0آزمون VIF
متغیر

تلورانس

عامل تورم واریانس

اخذ گواهینامه

0/91

1/29

مدیریت دولتی

0/99

1/22

اخذ گواهینامه*مدیریت دولتی

0/11

4/91

بازده دارایی

0/92

1/19

بازده حقوق صاحبان سهام

0/99

1/19

اهرم مالی

0/41

1/92

اندازه شرکت

0/19

1/11

نسبت وجه نقد عملیاتی

0/91

1/11

نرخ رشد

0/91

1/11

عمر شرکت

0/10

1/10

با در نظرگرفتن اهمیت این مسئله که دادههای این تحقیق از نوع ترکیبی هستند ،باید تعیین شود
این دادهها تلفیقی هستند یا تابلویی؟ و برای تحقق این هدف استفاده از آزمون چاو پیشنهاد میشود.
اگر احتمال بهدستآمده در آزمون چاو از  0/01بیشتر باشد یا آماره آن از مقدار جدول کمتر باشد
استفاده از رویکرد تلفیقی کمک میکند ،چنانچه احتمال بهدستآمده از  0/01کمتر باشد یا آماره آن
از مقدار جدول بیشتر باشد پیشنهاد استفاده از رویکرد تابلویی مطرح میشود .درواقع روش تابلویی با
بهرهگیری از دو مدل اثرات تصادفی و ثابت قادر به انجام است .نحوه تعیین بهکارگیری هر یک از این
مدلها توسط آزمون هاسمن امکانپذیر است .در آزمون هاسمن اگر احتمال بهدستآمده از 0/01
کمتر باشد از روش اثرات ثابت و اگر احتمال مزبور از  0/01بیشتر باشد از مدل اثرات تصادفی استفاده
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میشود .نتایج مرتبط با آزمون  Fبهمنظور مدل رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول شماره  1نشان
دادهشده است.
جدول  .5آزمون  Fلیمر
مدل رگرسیونی

آماره F

مقدار احتمال

نتیجه آزمون

مدل مورداستفاده

مدل فرضیه اول

0/22

0/11

پذیرش فرض صفر

مدل پولینگ

مدل فرضیه دوم

4/91

0/009

رد فرض صفر

مدل پانل

جدول  1نتایج بهدستآمده از آزمون لیمر را به تصویر میکشد .چون میزان احتمال کسربشرده
از نتایج تخمین در مدل فرضیه اول بیشتر از  0/01است ،فرض صرفر مردل مرذکور در مرورد پولینرگ
بودن رد نمیگردد و از رویکرد تلفیقی بهمنظور تخمین مدل استفاده میگردد اما در مردل فرضریه دوم
کمتر از  0/01است ،در نتیجه فرض صفر مدل مذکور در رابطه با پولینگ بودن رد میشود و مدل پنل
به مدل پولینگ برتری دارد .لذا از آزمون هاسمن بهمنظور انتخا بهینهتررین رویکررد تخمرین از برین
روشهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی بهرهمند میشود.
جدول  .6آزمون هاسمن
مدل رگرسیونی

آماره کای دو

مقدار احتمال

مدل فرضیه دوم

14/94

0/000

نتیجه آزمون
پذیرش فرض صفر

اثرات ثابت

در صورت پذیرش فرضیه صفر  H 0از روش اثرات تصادفی و در صورت عدم پذیرش فرضریه
 H 0یعنی پذیرش فرضیه  H1از روش اثرات ثابت استفاده خواهد شد.
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تخمین مدل اول
جدول  .7تخمین مدل اول تحقیق روش رگرسیون خطی
متغیر وابسته :بازده سهام
متغیر

ضریب

انحراف استاندارد

آماره T

احتمال

اخذ گواهینامه

0/094

0/01

1/91

0/01

مدیریت دولتی

0/19

0/04

9/11

0/001

اخذ گواهینامه*مدیریت دولتی

0/091

0/01

1/11

0/04

بازده دارایی

1/19

0/11

1/01

0/000

بازده حقوق صاحبان سهام

0/19

0/01

1/11

0/01

اهرم مالی

0/91

0/10

9/11

0/001

اندازه شرکت

-0/01

0/001

-1/11

0/14

نسبت وجه نقد عملیاتی

-0/90

0/11

-1/19

0/011

نرخ رشد

0/41

0/02

1/91

0/000

عمر شرکت

0/01

0/01

1/09

0/04

عرض از مبدأ

-0/01

0/14

-0/10

0/11

ضریب تعیین

0/11

ضریب تعیین تعدیلشده

0/11

آماره F

11/11

سط احتمال

0/000

آماره دوربین واتسون

1/41

مقدار احتمال آماره ( Fکمتر از  )0/01معناداری کلری ضررایب مردل را نشران مریدهرد و آمراره
دوربین واتسون با عدد  1/41نشاندهنده این مسرئله اسرت کره مشرکل خودهمبسرتگی موجرود نیسرت.
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ضریب تعیین و ضریب تعیین تعردیل شرده مردل فروق بره ترتیرب عبارتنرد از  11درصرد و  11درصرد؛
بنابراین ،می توان این نتیجه را بیان کرد که در معادله رگرسیونی ذکرشده ،حدود  11درصد از تغییرات
متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل مشخ

میشوند .با توجه به اینکه سرط احتمرال متغیرر

اخذ گواهینامه کمتر از سط خطای در نظر گرفتهشرده در تحقیرق ( )0/01اسرت و ضرریب آن مثبرت
است .می توان چنین استنبا نمود که با اطمینران براالی  11درصرد رابطره معنرادار مسرتقیمی برین اخرذ
گواهینامه و بازده سهام وجود دارد .با توجه به اینکه سط احتمال متغیر اخذ گواهینامه مدیریت دولتی
کمتر از سط خطای در نظر گرفتهشده در تحقیق ( )0/01است و ضریب آن مثبت است میتوان چنین
استنبا کرد که با اطمینان باالی  11درصد مدیریت دولتی بر رابطه اخذ گواهینامه و بازده سهام ترأثیر
معنادار مستقیمی دارد .مقدار احتمرال آمراره  Tمتغ یرر کنترلری برازده دارایری کمترر از خطرای در نظرر
گرفتهشده در پژوهش ( ) 0/01و ضریب آن مثبت است بنابراین بین بازده دارایی و برازده سرهام رابطره
مستقی معناداری وجود دارد .مقدار احتمال آماره  Tمتغیر کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام کمترر از
خطای در نظر گرفته شرده در پرژوهش ( ) 0/01و ضرریب آن مثبرت اسرت بنرابراین برین برازده حقروق
صاحبان سهام و بازده سهام رابطه مستقی معناداری وجود دارد .مقدار احتمال آمراره  Tمتغیرر کنترلری
اهرم مالی اندازه کمتری نسبت به خطای در نظر گرفترهشرده در پرژوهش ( )0/01و ضرریب آن مثبرت
است لذا بین اهرم مالی و بازده سهام رابطه مستقی معناداری وجود دارد .مقدار احتمال آمراره  Tمتغیرر
کنترلی اندازه بیشتری نسبت به خطای در نظر گرفتهشده در پژوهش ( )0/01است؛ بنابراین بین اندازه و
بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد .مقدار احتمال آماره  Tمتغیر کنترلی نسبت وجه نقرد عملیراتی
نسبت به خطای در نظر گرفتهشده بیشتر بوده و در پژوهش ( )0/01است بنابراین بین نسربت وجره نقرد
عملیاتی و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
مقدار احتمال آماره  Tمتغیر کنترلی نرخ رشد اندازه کمتری نسبت به خطای در نظر گرفترهشرده
در پژوهش ( )0/01داشته و ضریب آن مثبت است؛ بنابراین بین نرخ رشد و بازده سهام رابطره مسرتقی
معناداری وجود دارد.
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تخمین مدل دوم
جدول  .8نتایج آماری تخمین مدل دوم تحقیق به روش رگرسیون لجستیک
متغیر وابسته :بحران مالی
متغیر

ضریب متغیر

انحراف استاندارد

آماره z

سطح معناداری

اخذ گواهینامه

-0/09

0/12

-0/99

0/19

مدیریت دولتی

-0/41

0/11

-0/12

0/44

اخذ گواهینامه* مدیریت دولتی

-0/11

0/12

-0/19

0/12

بازده دارایی

-1/11

1/12

-1/14

0/000

بازده حقوق صاحبان سهام

-0/19

0/11

-1/90

0/01

اهرم مالی

9/91

1/01

9/11

0/001

اندازه شرکت

0/11

0/14

0/49

0/29

نسبت وجه نقد عملیاتی

1/19

0/11

1/11

0/11

نرخ رشد

-0/19

0/19

-9/11

0/000

عمر شرکت

1/91

1/19

1/91

0/01

آماره کای دو والد

111/12

مقدار احتمال

0/000

آزمون فوق با بهرهگیری از مدل پنل لجستیک با روش اثرات ثابت انجام گرفت .مقردار احتمرال
آماره کای دو والد بیانکننده معناداری کلی مدل است.
مقدار احتمال آماره  zاخذ گواهینامره انردازه بیشرتری نسربت بره خطرای در نظرر گرفترهشرده در
پژوهش ( )0/01میباشد؛ لذا بین اخذ گواهینامه و بحران مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید.
مقدار احتمال آماره  zاخذ گواهینامه مدیریت دولتری انردازه بیشرتری نسربت بره خطرای در نظرر
گرفتهشده در پژوهش ( )0/01میباشد؛ لذا مدیریت دولتی بر رابطه اخذ گواهینامه و بحران مالی تراثیر
معناداری ندارد.
مقردار احتمرال آمراره  zمتغیررر کنترلری برازده دارایرری انردازه کمترری نسرربت بره خطرای در نظررر
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گرفتهشده در پژوهش ( )0/01و ضریب آن منفی است .بنابراین بین بازده دارایی و بحران مرالی رابطره
معکوس معناداری وجود دارد .مقدار احتمال آماره  zمتغیر کنترلی بازده حقوق صراحبان سرهام انردازه
بیشتری نسبت به خطای در نظرگرفتهشده در پژوهش ( )0/01است .بنابراین بین بازده حقروق صراحبان
سهام و بحران مالی رابطه معناداری وجود ندارد .مقدار احتمال آماره  zمتغیر کنترلی اهرم مرالی انردازه
کمتری نسبت به خطای در نظر گرفتهشده در پژوهش ( )0/01و ضریب آن مثبت اسرت ،بنرابراین برین
اهرم مالی و بحران مالی رابطه مستقی معناداری موجود اسرت .مقردار احتمرال آمراره  zمتغیرر کنترلری
اندازه شرکت اندازه بیشتری نسبت به خطای در نظر گرفتهشده در پژوهش ( )0/01مریباشرد .بنرابراین
بین اندازه شرکت و بحران مالی رابطه معناداری وجرود نردارد .مقردار احتمرال آمراره  zمتغیرر کنترلری
نسبت وجه نقد عملیاتی اندازه بیشتری نسبت به خطای در نظر گرفترهشرده در پرژوهش ( )0/01اسرت.
بنابراین بین نسبت وجه نقد عملیاتی و بحران مالی رابطه معناداری وجود ندارد .مقدار احتمال آمراره z

متغیرکنترلی نرخ رشد اندازه کمتری نسبت به خطای در نظر گرفتهشده در پرژوهش ( )0/01و ضرریب
آن منفی است .بنابراین بین نرخ رشد و بحران مرالی رابطره معکروس معنراداری موجرود اسرت .مقردار
احتمال آماره  zمتغیر کنترلی سن شرکت اندازه کمتری نسبت به خطای در نظر گرفتهشده در پژوهش
( )0/01و ضریب آن مثبت است .بنابراین بین سن شرکت و بحران مالی رابطه مستقی وجود دارد.

نتیجهگیری و بحث
تحقیقات نشان داده اند که مدیران شرکت هرا تمایرل دارنرد از گزارشرگری اجتمراعی بره روشری
محدود و متناسب برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران استفاده کننرد .مردیران همچنرین برر ایرن
باورند که فشارهای اجتماعی نیاز به پاسخگویی شررکتی را ایجراد کررده اسرت (فروغری و همکراران،
 .)1991با توجه به نیاز شرکتها و مدیران برای ارائه گزارشهای اجتماعی و از طرف دیگرر برا توجره
به محدودیتهایی که برای ارائه گزارشهای اجتماعی وجود دارد ،به نظر میرسد دستگاههای مربوطه
باید قوانینی را برای ترغیب شرکت ها به تهیه گزارش برای یک جامعه ارائه کنند .به نظرر مریرسرد برا
تدوین قوانین منسج  ،شرکت ها میتوانند به سمت تهیه گزارش های مناسب اجتماعی سوق پیدا کنند.
اگرچه هدف اصلی سازمانها افزایش بهرهوری و سود است ،امرا در عصرر اطالعرات و جهرانیشردن،
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آن ها باید به انتظارات اخالقی سال اجتماعی پاسخ دهنرد و بهتررین انتظرارات را برا اهرداف اقتصرادی
سازمان برای دستیابی به اهداف باالتر و بهتر تلفیق کنند .رعایت اخالق تجاری و مسرئولیت اجتمراعی
میتواند با افرزایش حقانیرت اقردامات سرازمان ،اسرتفاده از مزایرای افرزایش تنروع و افرزایش درآمرد،
سودآوری و مزیت رقابتی ،موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد .امروزه ،سازمان هرا در زمینره هرای
مختل

برای دستیابی به اعتماد عمومی و حفظ رقابت در برازار جهرانی ،تحرت فشرارهای شردید قررار

دارند .در چند سرال گذشرته ،پاسرخگویی بره مطالبرات سرهامداران و ترالش بررای ارتقراء ارزش هرای
اجتماعی ،تضادی پیچیده بوده است که پرداختن به آن به روابط بین تجارت و جامعه کمک مریکنرد
(سیندر 1و همکاران .)1009 ،ازآنجاییکه شرکتهای در برورس اوراق بهرادار تهرران طری یرک دهره
گذشته سعی در اخذ گواهینامههای بینالمللی داشتند ،این مطالعه به بررسی تأثیر اخذ این گواهینامههرا
بر عملکرد و بحران مالی پرداخت .این مطالعه سایر جنبه های احتررام بره مسرئولیت اجتمراعی از طریرق
گواهینامههای بین المللی را نیز معرفی نمود .برای این منظرور 1111 ،مشراهده از شررکتهرای پذیرفتره
شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ده ساله برای آزمون فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد که بین اخذ گواهینامههای بین المللی برای شررکت و برازده
سهام رابطه وجود دارد و این رابطه با مدیریت دولتی شرکت تغییر مثبت میکند اما اخذ گواهینامههای
بین المللی بر بحران مالی شرکت ها تأثیرگذار نیست .نتایج این تحقیق در مورد ارتبا اخرذ گواهینامره
بین المللی با بازده سهام با مبانی نظری سرواس و تمایو ()1019؛ چوی و همکاران ( )1010و تسوتسورا
( )1004سازگار است؛ اما در مورد نتایج عدم ارتبا اخذ گواهینامه های بین المللی و ریسرک بحرران
مالی ،برخالف یافته های شها و همکراران ( )1019و احمردپور و فرمرانبردار ( )1914اسرت .بره نظرر
میرسد سرمایهگذاران در مباحث مربو به سرمایهگذاری خود مسائل اجتماعی و اهتمرام شررکت برر
این سازوکارها را مدنظر قرار میدهند و اعتقاد دارند شرکتهایی که در راستای پاسخگویی مسئولیت
اجتماعی قدم بر میدارند ،حقوق سهامداران را نیز مدنظر قرار خواهند داد و درنتیجه سرمایهگذاران در
این شرکت ها تمایل به سرمایه گذاری دارند .اما اینکه اخذ گواهینامه بینالمللری نمریتوانرد برر بحرران
1. Sinder
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مالی شرکت تأثیرگذار باشد ،میتواند به این دلیرل باشرد کره شررکتهرایی کره دارای سراختار مرالی
مناسبی (از منظر مسائل درماندگی مالی) نمیباشند با دریافرت گواهینامرههرای برینالمللری نمریتواننرد
حداقل در کوتاه مدت بر این مسائل غلبه کنند و بحران مالی شرکت را حرل نماینرد .در حقیقرت اخرذ
گواهینامه بینالمللی بر دید سرمایهگذاران تأثیرگذار خواهد بود .ازآنجاکه عملکرد شرکتها برا اخرذ
گواهینامه بینالمللی که بخشی از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها اسرت ،ارتبرا معنراداری دارد ،بره
مدیران شرکت توصیه میشود گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت را تقویت کنند ،زیررا عملکررد
اجتماعی بهبودیافته منجر به بهبود عملکرد شرکت میشود .پیشنهاد میشود بورس اوراق بهادار تهران
قوانینی و مقرراتی اتخاذ کند که میزان واقعی مسئولیت اجتماعی شرکت هرا را طری سرال هرای فعالیرت
خود اندازه گیری و رصد نماید .با توجه به نقش مدیریت دولتی شرکت ها در تأثیرگذاری بر مسئولیت
و عملکرد اجتماعی ،به سرمایهگذاران توصیه میشرود کره مردیریت دولتری شررکت را در تصرمیمات
سرمایهگذاری خود مدنظر قرار دهند .در ایران مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی جدید است،
بنابراین موضوعات بسیاری مانند نقش افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی در کرارایی قیمرت سرهام و
همچنین در کاهش ریسک سیستماتیک شرکتها میتواند بهعنوان پژوهشهای آتی مردنظر محققران
قرار بگیرد.
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The Role of Desirable Efforts in Environmental
Management, Quality Control and Employee Health on
Financial Crisis and Performance with Emphasis on the
Role of Public Administration: A Case Study on Tehran
Stock Exchange Companies
Seyyed Hesam Vghfi  Sedigheh Kamran Rad Hamed Alizadeh BirjandiAli Fayyaz

Abstract
Managers, in addition to providing their organization's interests and rights, They
should consider the welfare, comfort, needs and interests of the people of
community as a moral issue.
In the other hand, decisions and management behaviors should not lead to
damage, damage or harm to society and its people. The purpose of this study was to
investigate the role of obtaining international certificates on the risk of financial
crisis and the performance of Tehran Stock Exchange's affiliated companies with an
emphasis on the role of political communication. On the one hand, according to the
innovation of this research in Iran, there has been no research on the financial
analysis of obtaining international certificates of companies. For this purpose, 1155
observations of companies listed on the Tehran Stock Exchange for a period of ten
years were examined. In order to analyze the data, a significant test was used in
multiple regression software using Eviews Software. The results of this study
showed that there is a relationship between obtaining international certification of
the company and stock returns in which the relationship with the company's
corporate managers is changing, but obtaining an international certificate for the
corporate financial crisis does not contain information content.
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