پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي 
سالدوازدهم /شماره/74پائیز 9911
صفحه55تا 47

نقش میانجی ریسک سیستماتیک در رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی
و نگهداشت وجه نقد

نرگس سرلک
تاریخ دریافت0911/10/17 :

تاریخ پذیرش0911/10/00 :

امید فرجی
فاطمه علینیا فیروزجاه

1

2

3

چكیده
امروزه با توجه به اهمیت وجه نقد در تداوم فعالیت شرکت و تأثیر خاص مسئله نمایندگی بر
سهامداران ،شرکتها توجه ویژهای بر عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد دارند .مسئولیتپذیری
اجتماعی و ریسک سیستماتیک را می توان از جمله این عوامل دانست .در این پژوهش رابطه
مسئولیتپذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد از طریق واسطهگری ریسک سیستماتیک مورد
بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین با استفاده از دادههای ترکیبی ،به بررسی  071شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد  .نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیانگر تائید
نقش میانجی ریسک سیستماتیک در رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد
میباشد .به این صورت که با افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی ،ریسک سیستماتیک کاهش یافته و
در نتیجه منجر به نگهداری وجه نقد کمتری خواهد شد.
واژههاي كلیدي :مسئولیتپذیری اجتماعی ،نگهداشت وجه نقد ،ریسک سیستماتیک.
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ت پذیرياجتماعيونگهداشتوجهنقد
نقشمیانجيریسکسیستماتیکدررابطهبینمسئولی 

 -1مقدمه
وجه نقد یکی از با اهمیتترین و متعارفترین داراییها در واحد تجاری است و به عنوان یک
ضرورت اجتنابناپذیر مورد توجه تمامی شرکتها و مؤسسات قرار دارد .لذا میتوان آن را بهعنوان
یکی از حیاتی ترین منابع در هر واحد سودآور نام برد (دیتمار و اسمیت )7117 ،0و باید به مدیریت
آن پرداخت .مدیریت وجوه نقد شامل مجموعه گستردهای از فعالیتهای مربوط به جمعآوری،
نگهداری و پرداخت وجه نقد است که هدف آن تعیین نقدینگی موردنیاز واحد تجاری با توجه به
آثار آن است (مرادی ،جباری و بیات .)0910 ،شرکت ها با توجه به مزایای نگهداری وجه نقد از
جمله استفاده از تخفیفات تجاری ،شرکت در حراجیها و  ...خواهان نگهداری وجه نقد میباشند ،از
طرفی دیگر نگهداری مازاد وجوه نقد خود منجر به ایجاد هزینه فرصت میشود (احمدپور،
یحییزادهفر)0930 ،؛ بنابراین به ایجاد توازن در آن نیاز است .به همین علت امروزه پژوهشهای
زیادی در این زمینه انجام شده است که برخی پژوهش ها بر نگهداری مازاد وجه نقد و برخی بر
عدم نگهداری وجه نقد تأکید دارند .مثالً ایزدینیا و رسائیان ( )0931در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که نگهداری وجه نقد منجر به افزایش ارزش شرکتها میشود و شرکتها را به نگهداشت
مازاد وجه نقد تشویق می نماید ،در صورتی که پژوهش انجام شده توسط جنسن )0130( 7شرکت
را از نگهداشت مازاد وجه نقد نفی می کند ،به این صورت که نگهداشت مازاد منجر به آزادی عمل
مدیران میگردد ،بنابراین آن ها نیازی به موافقت سهامداران ندارند و به جای آنکه این وجوه را به
سهامداران بپردازند ،آنها را هدر میدهند  ،بنابراین نگهداشت مازاد وجه نقد منجر به ایجاد هزینه
نمایندگی میگردد.
این نتیجه با پژوهش انجام شده توسط ربیعی و علیپور ( )0917منطبق است .با توجه به
تناقض موجود در پژوهش ها و مشکالت نمایندگی ایجاد شده از نگهداری وجه نقد و از آنجایی که
تداوم فعالیت و حیات یک شرکت به وجوه نقد آن وابسته است ،بر آن شدیم که در این زمینه به
پژوهش بپردازیم .تئوریهای مرتبط با وجو ه نقد شامل تئوری موازنه ،سلسله مراتب تأمین مالی،
جریان نقد آزاد ،نمایندگی ،عدم تقارن اطالعاتی و تئوری سنتی می باشد که در این پژوهش تئوری
نمایندگی و عدمتقارن اطالعاتی مطرح میشود .طبق تئوری عدمتقارن اطالعاتی افراد برونسازمانی
تمایل به خرید اوراق بهاداری دارند که بیش از حد قیمتگذاری نشده باشد و لذا متناسب با عدم
اطمینان های موجود (ریسک) اقدام به تعدیل قیمت اوراق بهادار میکنند و شرکتها جهت
جلوگیری از تعدیل قیمتها دست به افشای اطالعات مینمایند ،همچنین طبق تئوری نمایندگی،
سهامداران و ذینفعان خواستار پاسخگویی بیشتر شرکت درباره عملکرد اجتماعی خود هستند
(جانی و حاسلی و بِندِر .)7110 ،9این تئوریها بیانکننده مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی
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میباشند .مسئولیتپذیری اجتماعی اقدامی است که شرکت انجام میدهد تا به واسطه آن به
صورت محسوسی سطح رفاه ذینفع اجتماعی خود را متأثّر سازد (فرومن )0117 ،0بنابراین با توجه
به مؤثر بودن مسئولیت پذیری بر دو تئوری مطرح در وجه نقد ،ممکن است که در زمینه نگهداشت
وجه نقد نیز مؤثر باشد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی
و نگهداشت وجه نقد میباشد .با توجه به آنچه گفته شد و وقوع رسواییهای مالی در هزاره جدید
که منجر به از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران نسبت به صورتهای مالی شده است ،سهامداران و
اعتباردهندگان را به توجه بر مسئولیت اجتماعی و افشاء آن در بازار سرمایه ملزم نموده است
(حساسیگانه و برزگر .)0917 ،شرکت ها انجام مسئولیت اجتماعی خود را با افشای اطالعات مفید
آغاز نمودند تا با کاهش عدم اطمینان منجر به جذابیت بیشتر سهام خود نزد سهامداران گردند
(سهرابی .)0917 ،عدم اطمینان همان مفهوم ریسک میباشد .هر چه کیفیت اطالعات باالتر رود،
عدم تقارن اطالعاتی شرکت کاهش و اعتماد سهامداران افزایش مییابد (حیدرپور و خواجهمحمود،
)0919؛ بنابراین افزایش شفافیت و توجه به مسئولیتپذیری منجر به کاهش ریسک سیستماتیک
میگردد (چونگ .)7100 ،5ریسک سیستماتیک به آن بخش از نوسانهای بازده یک دارایی که
ناشی از تأثیر همزمان عوامل مختلف قیمت بازار اوراق بهادار است ،اطالق میشود (جهانخانی و
پارساییان .)0970 ،سهامداران نیز بیشتر جذب شرکتهایی با ریسک پایینتر میشوند؛ بنابراین
شرکت ها جهت کاهش ریسک به عوامل مؤثر بر آن توجه دارند که یکی از این عوامل وجه نقد
میباشد .شرکتهای ریسکیتر ،بیشترین نیاز به مصونسازی را دارند زیرا به احتمال بیشتری در
هنگام نیاز به تأمین مالی خارجی ،کسری جریان نقدی را تجربه میکنند .به همین دلیل آنها
بیشتر از شرکت هایی که دارای ریسک کمتری هستند ،وجه نقد ذخیره میکنند (پاالزو.)7107 ،0
با توجه به مطالب فوق ،میتوان نتیجه گرفت مسئولیتپذیری اجتماعی بر ریسک سیستماتیک
و ریسک سیستماتیک بر نگهداشت وجه نقد اثر می گذارد .لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش
میانجی ریسک سیستماتیک در رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد است.
 -2مبانی نظري ،پیشینه و بسط فرضیات پژوهش
پیوستگی و اتحاد میان فعالیتها و ارزشهای سازمانی بیانگر مفهوم مسئولیتپذیری است .طی
دهه های اخیر روند فزاینده پیشرفت صنعتی و محدودیت منابع طبیعی و زیستمحیطی و تقاضای
روزافزون ذینفعان از شرکتها برای پذیرش مسئولیت اجتماعی ،شرکتها را به درگیر شدن در
مسئولیت زیستمحیطی و اجتماعی تشویق میکند .شرکت باید در اتخاذ تصمیمات و انجام
فعالیتها و اجرای عملیات خود ،منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد؛ بنابراین زیربنای
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مسئولیتپذیری تئوری ذینفعان میباشد ،به این صورت که شرکت دارای ذینفعانی است که
عملکرد سازمان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر آنها تأثیر میگذارد؛ بنابراین جهت توجه و
حفظ منفعت این ذینفعان به افشای اطالعات میپرداز د که این افشا منجر به افزایش ثروت
سهامداران میشود (فروغی ،شهشهانی و پورحسینی .)0937 ،بدین صورت که شرکتها جهت انجام
مسئولیت اجتماعی و دسترسی به مزایای آن ،اطالعات مفید را در اختیار سهامداران قرار میدهند و
از این طریق مسئله عدم اطمینان را که باعث ناتوانی سهامداران نسبت به ارزیابی آینده میشود را
کاهش داده که این خود باعث جذب بیشتر آنها به خرید سهام و سرمایهگذاری در بازارهای مالی
میشود (سهرابی.)0917 ،
منظور از عدم اطمینان ،نوسان در بازدهیهای تحققیافته و مورد انتظار است که با عنوان
ریسک شناخته می شود .با باال بودن کمیت و کیفیت اطالعات ارائه شده توسط شرکت ،عدمتقارن
اطالعاتی شرکت پایین تر و در نتیجه دورنمای عملکرد آتی شرکت روشنتر است (حیدرپور و
خواجهمحمود .)0919 ،طبق پژوهش انجام شده توسط رمضاننیا و رضایی نیز مسئولیتپذیری
اجتماعی اثری منفی بر ریسک سیستماتیک دارد ،چرا که شرکتهای دارای مسئولیت اجتماعی
باال ،دارای توانایی باالیی در مواجهه با شوکهای داخلی یا خارجی میباشند و تقاضا و عرضه را در
زمان بحران ثابت نگهداشته و انعطافپذیری در رخدادهای ناگهانی را بهبود میبخشند و منجر
می گردند که تأثیرگذاری نوسانات بازار بر شرکت کمتر شود (رمضاننیا و رضایی .)0910 ،به عبارتی
افشای مسئولیتهای اجتماعی به مدیریت ریسک اثربخشتر میانجامد که به شرکتها کمک
میکند تا زیان های قابل اجتناب را کاهش داده ،موضوعات جدید را شناسایی و از موقعیتهای
مناسب برای دستیابی به مزایای رقابتی استفاده نمایند و کمتر تحت تأثیر ریسک بازار
(سیستماتیک) قرار گیرد .نتایج تحقیق سویکا و آمر و روسن بلوم والنگ استریث ( )0179نیز این
مطلب را تائید میکند که بهبود در عملکرد زیستمحیطی شرکت ها و افشا مسئولیت اجتماعی،
باعث کاهش ریسک سیستماتیک آنها میشود (دارابی ،وقفی و سلیمانیان.)0915 ،
از آنجایی که ر یسک سیستماتیک بازده کل بازار را تحت تأثیر قرار میدهد (جهانخانی و
پارساییان )0970 ،و ریسک و بازده سرمایهگذاری از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایهگذاری میباشد،
سرمایهگذاران می کوشند منابع مالی خود را درجایی با بیشترین بازده و کمترین ریسک
سرمایهگذاری نمایند .شرکتهای با ریسک پایین تر بازده بیشتری را دارند به این علت که
سهامداران توجه بیشتری به اینگونه شرکتها دارند و در آن سرمایهگذاری بیشتری مینمایند.
طبق پژوهش صورت گرفته توسط خواجوی ( )0939با افزایش سرمایهگذاری ارزش شرکت باال
میرود و تمایل شرکت به نگهداری وجه نقد کاهش مییابد .نتایج پژوهش پنگ و ژو )7110( 7نیز
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نشان داد تنها در شرایط ریسکی است که شرکت جهت ایجاد تعادل و توازن بین منافع و هزینهها
وجه نقد بیشتری را نگهداری مینماید .هاشمی و افیونی ( )0910در پژوهش خود نشان میدهند
که جهت کاهش اثر منفی نوسانها بر سرمایهگذاری شرکتهای دارای محدودیت مالی ،باید سطح
نگهداشت وجه نقد را افزایش داد .یافتههای پژوهش انجام شده توسط آالیانیس و موزاندر)7110( 3
نیز بیان گر تمایل مدیران به نگهداری باالی وجه نقد است البته علت آن نیز این است که مدیران از
نگهداشت موجودی های نقدی به عنوان ابزاری حفاظتی در برابر نوسانها در شرایط محدودیت
تأمین مالی خارجی شرکتها استفاده میکنند .عالوه بر این پژوهشها افالطونی ( )0910نیز در
بررسی تأثیر نوسان های بازده و ریسک ورشکستگی بر میزان نگهداشت وجه نقد این نتیجه را بازگو
میکند که در شرایط ریسکی شرکت ها طبق انگیزه احتیاطی و جهت کاهش آسیب رویدادهای
پیشبینینشده و افزایش ت وانایی مقابله با شرایط غیرمنتظره سعی در نگهداری بیشتر وجه نقد
مینمایند .مطالعه فغانی و زندی ( )0910نیز مؤکد یافته افالطونی میباشد؛ بنابراین میتوان بیان
داشت که طبق پژوهش جنسن ( )0130یکی از دالیلی که مدیران وجه نقد نگهداری میکنند این
است که آنها مخالف ریسک هستند؛ بنابراین در شرایطی با ریسک پایین ،تمایلی به نگهداشت
مازاد وجه نقد نیست.
بنا بر مفاهیم بیان شده ،پیشبینی میشود مسئولیتپذیری اجتماعی موجب کاهش ریسک
سیستماتیک گردد و با توجه به پژوهش های پیشین نیز مشخص شد که ریسک پایین نیز منجر به
نگهداری کمتر وجوه نقد میشود .چونگ ( )7100نیز با بررسی رابطه مسئولیتپذیری اجتماعی و
نگهداشت وجه نقد با استفاده از میانجی گری سه متغیر ریسک سیستماتیک ،ریسک غیر
سیستماتیک و حاکمیت شرکتی ،به این نتیجه رسیده است که ریسک سیستماتیک در رابطه بین
مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد مؤثر است .لذا فرضیه پژوهش به صورت زیر خواهد بود:
مسئولیتپذیری اجتماعی از طریق میانجی گری ریسک سیستماتیک با نگهداشت وجه نقد
رابطه دارد.
 -3جامعه و نمونه آماري پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمامی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دورهای
پنج ساله (از سال  0911لغایت  )0915است و سپس بر اساس معیارهای ذیل محدود شده است:
 )0شرکتهای عضو نمونه در دورهی مورد بررسی ،تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته
باشند.
 )7شرکتهای عضو نمونه در دورهی مورد بررسی ،توقف فعالیت نداشته باشند.
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 )9شرکتها حداقل چهار سال قبل از دورهی مورد بررسی وارد بورس شده باشند و اطالعات
مربوط به آنها موجود باشد.
 )0اطالعات کامل و تفصیلی صورتهای مالی ساالنهی هر یک از شرکتها و نیز اطالعات
الزم برای محاسبهی متغیرهای تحقیق در پایان سال مربوط در تمام طول دورهی مورد
بررسی موجود باشد.
 )5شرکتهای عضو نمونه ،جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهی مالی ،هلدینگ ،بانک و
لیزینگ نباشند؛ زیرا شرکتهای مذکور دارای ساختار مالی و جریانات نقدی متمایزی
میباشند.
با اعمال محدودیتهای ذکرشده تعداد  071شرکت (درمجموع 0171سال-شرکت) که در جدول 0
آمده است بهعنوان نمونه انتخاب گردید:
جدول  -1مراحل حذف شركتهاي نمونه آماري
مراحل انتخاب نمونه نهایی

تعداد
شركتها

کل شرکتهای موجود در بورس
شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری ،بانکها و مؤسسات و بیمه بازنشستگی

053
()11

تعداد شرکتهای که در قلمرو زمانی پژوهش تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی دادند

()01

شرکتهایی که در دورهی مورد بررسی توقف فعالیت دارند

()71

شرکتهایی که اطالعات مربوط به آنها موجود نیست و ناقص است

()011

جامعه تعدیل شده (نمونه انتخابی)

()071

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -4مدل پژوهش
به منظور بررسی فرضیه پژوهش مدلهای  0و  7برآورد شده و برای تأثیر متغیر میانجی ریسک
سیستماتیک بر رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته پژوهش از روش بارون و کنی ( )0130و
آزمون سوبل در صورت معنادار بودن مدلهای  0و  7استفاده میشود (حجتی.)0910 ،
+

∑Betait = α0 + α1 Csrit + α2 Sizeit + α3 levit +α4Profit+ α6 ROAit + α6+k
∑α12+k
+ɛ
()0

Cash = α0 + α1 Csrit + α2 Betait + α3 Sizeit + α4 Levit + α5 MTBit + α6 CFOit + α7 Negit + α8 Debt Mit
∑ + α9 Roeit + α10 NWCit + α11 Tangit + α11+k
∑ + α17+k
+ɛ
()7
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 -5متغیرهاي پژوهش
 -1-5متغیر وابسته
نگهداشت وجه نقد ( :)cashنسبت کل وجه نقد و معادل وجه نقد شرکت به کل داراییهای آن
(طالب نیا و مهدوی)0919 ،
 -2-5متغیر مستقل
مسئولیتپذیري اجتماعی شركتها ()CSR
روش مورد استفاده برای افشائیات تحلیل محتوا میباشد که باید از ابزار چک لیست کدگذاری
شده برای ارزیابی سطح افشای اطالعات مسئولیتپذیری اجتماعی استفاده شود .طبق پژوهش
انجام شده توسط حساسیگانه و برزگر ( )0917مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها کامالً نزدیک
به مفهوم توسعه پاینده است که بستگی به سه عنصر کلیدی حمایت محیطی ،رشد اقتصادی و
عدالت اجتماعی دارد  .این سه عنصر با عنوان گزارشگری سه بعدی شناخته شدهاند که هر کدام
دارای شاخصهایی جهت اندازهگیری مسئولیتپذیری اجتماعی میباشند .شاخصهای بعد
اجتماعی شامل :کار و کارکنان ،حقوق بشر ،زنجیره تأمین و مشتریان و مصرفکنندگان ،مشارکت و
توسعه جامعه ،اخالق کسبوکار و فساد ،رشوهخواری و پولشوئی .شاخصهای بعد اقتصادی:
عملکرد اقتصادی ،حضور شرکت در بازار ،سرمایهگذاری مسئوالنه و مالیات .شاخصهای بعد
محیطی :مواد اولیه و انرژی ،انتشار گازها ،فاضالب و ضایعات ،تنوع گونههای زیستی ،اثرات
زیستمحیطی محصوالت و خدمات و رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی.
در پژوهش مورد مطالعه مسئولیتپذیری اجتماعی با این سه بعد مورد محاسبه قرار خواهد
گرفت .اگر یک قلم از افشاء اقالم مسئولیت اجتماعی شرکتها انجام شده باشد ،امتیاز یک و اگر
افشاء نشده باشد ،امتیاز صفر داده میشود؛ بنابراین تعداد اقالم افشاء شده به کل اقالم قابل افشاء
در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتها بر اساس دادههای مندرج در گزارشهای ساالنه
شرکتها (طبق رابطه  ،)9بیانگر درصد افشاء مسئولیت اجتماعی شرکتها یا امتیاز مسئولیت
اجتماعی شرکت ها برای تعیین سطح آن در هر شرکت است (برزگر ،غواصی)0915 ،
()9

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /74پائیز 1311

تعداد اقالم افشا شده
تعداد کل اقالم قابل افشا

76

ت پذیرياجتماعيونگهداشتوجهنقد
نقشمیانجيریسکسیستماتیکدررابطهبینمسئولی 

 -3-5متغیرهاي كنترلی
دلیل استفاده از متغیرهای کنترلی ،کنترل عوامل شناخته شده و ناشناخته در رابطه بین
متغیرهای وابسته و مستقل میباشد و این متغیرها بیش تر در تحقیقات پیشین استفاده شده است.
مایرز و مجلوف )0130( 1استدالل مینمایند شرکتهایی که ارزش آنان به صورت عمدهای به
فرصتهای رشدشان 01مربوط میشود ،عدم تقارن اطالعاتی زیادی دارند ،در نتیجه برای تأمین
مالی ،هزینههای بیشتری را متحمل میشوند .بنابراین انتظار میرود که شرکتهایی که فرصتهای
رشد بیشتری دارند ،سطح نقدینگی خود را در حد باالتری نگه دارند تا پروژههای سودآورشان با
مشکل مواجه نگردد (قائمی و علوی .)0910 ،به پیروی از رحیمیان ،قربانی و شعبانی ( )0917از
معیار نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام برای اندازهگیری فرصتهای رشد استفاده میشود.
متغیر کنترلی دیگر سررسید بدهی 00میباشد ،هر چه سررسید بدهی کوتاهتر باشد ،ریسک مالی
افزایش می یابد و شرکت مجبور به نگهداری وجه نقد بیشتری خواهد بود (هالفورد ،کانِل ،سیبلکو و
زایتز .)7107 ،07لذا انتظار می رود با افزایش سررسید بدهی موجودی نقد کاهش یابد ،این متغیر با
نسبت بدهیهای بلندمدت بر کل بدهیها محاسبه میگردد (طالبنیا و مهدوی .)0919 ،از سویی
دیگر بهواسطه افزایش هزینه تأمین مالی در شرکتهای با اهرممالی 09باال ،هزینه وجوه نقد مورد
استفاده بیشتر خواهد بود ،اهرم مالی احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که
شرکتهای اهرمی برای کاهش ریسک مالی وجه نقد بیشتری نگهداری نمایند (طالبنیا و درویش،
 )0919و از آنجایی که یافتههای تحقیقات گذشته از جمله تحقیقات اپلر ،پینکوتز ،استالز و
ویلیامسون ،)0111( 00فریرا و ویلال ،) 7110( 05ازکان و ازکان ) 7110( 00مبنی بر ارتباط معکوس
بین نسبت اهرمی و نگهداری وجه نقد است ،بنابراین این متغیر در مدل قرار داده شده است .اهرم
مالی برابر با نسبت جمع بدهی به جمع ارزش دفتری داراییها میباشد .همچنین در این پژوهش
لگاریتم طبیعی ارزش کل داراییهای شرکت معیار اندازه شرکت 07در نظر گرفته شده است
(خیرالهی ،بهشور و ایوانی ،)0915 ،زیرا انتظار میرود در شرکتهای بزرگتر به واسطه صرفهجویی،
مانده نقد کمتر باشد و چون شرکتهای کوچکتر با عدمتقارن اطالعاتی بیشتری مواجه هستند،
مجبور به نگهداری وجه نقد بیشتری هستند .متغیر دیگری که در مدل این پژوهش استفاده
گردیده متغیر مجازی ) (Negاست که اندازهگیری آن به این صورت میباشد که برای شرکتهایی
که در سال  tجریان های نقدی منفی دارند ،برابر یک و در غیر این صورت صفر است (فروغی و
فرزادی)0919 ،؛ زیرا منفی یا مثبت بودن جریانهای نقدی نیز بر تصمیمگیری بر نگهداری وجه
نقد مؤثر است .هر چه جریان نقدی بیشتر (مثبتتر) باشد ،دسترسی به وجه نقد آسانتر است و
شرکت نیاز به نگهداری نقد کمتری خواهد داشت (ملکیان و عدیلی .)0917 ،به همین دلیل از
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متغیر جریان نقد عملیاتی 03نیز استفاده گردیده است و برای کمی کردن این متغیر از نسبت
01
جریانهای نقدی عملیاتی به کل داراییها استفاده شده است (دیتمار ،اسمیت و سروایز .)7119 ،
مخارج سرمایهای 71از دیگر متغیر کنترلی است که از تفاوت خالص داراییهای ثابت در ابتدا و پایان
سال بر روی کل داراییها محاسبه میشود (افالطونی .)0910 ،برای انجام مخارج سرمایهای
شرکت ها به وجه نقد فراوانی نیاز است که عموماً از دو طریق تأمین مالی خارجی و وجوه داخلی
فراهم میشود .پیشبینی میشود شرکتها جهت تأمین منابع سرمایهای در جریان خود ،وجه نقد
بیشتری را ذخیره نمایند (پاکیزه ،حیدری و جویباری .)0910 ،طبق نتایج پژوهش شکرخواه و
مرتضیزاده ( ،)0910نسبت بازده حقوق صاحبان سهام( 70بازده ارزش ویژه) که بهصورت سود
خالص بر روی حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود ،به ارزش مانده نقدی نگهداری شده به وسیله
شرکت اثرگذار است ،بنابراین میتوان آن را بهعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفت .همچنین انتظار
میرود شرکتهایی که داراییهای ثابت مشهود 77بیشتری دارند وجه کمتری را نگهداری نمایند،
این متغیر با نسبت دارایی ثابت مشهود بر کل داراییها قابل اندازهگیری میباشد (شکرخواه و
مرتضیزاده .)0910 ،در مورد متغیر سودآوری 79نیز می توان گفت عملکرد مطلوب شرکت به میزان
سودآوری آن بستگی دارد و ارزیابی مطلوب از روند سودآوری شرکت باعث در نظر گرفتن ریسک
کمتری برای آن شرکت خواهد بود ،بنابراین می توان بیان کرد بین ریسک سیستماتیک و سودآوری
رابطه منفی وجود دارد (نمازی و خواجوی .) 0939 ،این متغیر با استفاده از نسبت سود خالص بر
فروش اندازهگیری میشود (مشکی و عاصیربانی .)0911 ،نرخ بازده دارایی 70بیانگر نسبت عملکرد
آتی شرکت است و معیاری جهت سنجش کارایی مدیران جهت نظارت بر ریسک شرکتهاست که
برابر با سود خالص بر کل دارایی پایان دوره میباشد (زلقی و بیات )0915 ،و انتظار میرود رابطه
معکوسی با ریسک داشته باشد (پیری ،حیدری و رئوف .)0917 ،هرچه قابلیت تبدیل اقالم ترازنامه
به وجه نقد توسط شرکتها بیشتر باشد ،میزان نگهداری از وجه نقد کاهش مییابد .قابلیت تبدیل
اقالم به وجوه نقد توسط متغیر خالص سرمایه در گردش 75قابل اندازهگیری خواهد بود (بولو،
باباجانی و محسنی .)0910 ،سرمایه در گردش برابر با تفاضل دارایی جاری غیرنقد و بدهی جاری
بر کل داراییها است Year .نیز متغیر مجازی برای سالهای مورد بررسی شرکت میباشد .بدین
صورت که برای سال مورد رسیدگی عدد یک و برای سایر سالها عدد صفر به این متغیر اختصاص
مییابد و همچنین متغیر مجازی صنعت ( )Industryکه نشاندهنده صنعتی است که شرکت در آن
مشغول فعالیت است.
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 -4-5متغیر میانجی
متغیر میانجی 70به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار میگیرد و منجر به
ارتباط غیرمستقیم دو متغیر میشود؛ بنابراین میانجیگری زمانی رخ میدهد که اثر یک متغیر
مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی منتقل شود .برای آزمودن تأثیر یک متغیر میانجی،
یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در
رابطه میان دو متغیر دیگر بکار میرود (حجتی.)0910 ،
 :Betaریسک سیستماتیک که از طریق کوواریانس بازده سهام شرکت و بازده بازار تقسیم بر
واریانس بازده بازار محاسبه میشود (دوره زمانی  5ساله) .رابطه  0و  5و  0به ترتیب بیانکننده
ریسک سیستماتیک ،بازده واقعی و بازده پرتفوی میباشند (بنیمهد و عربی و حسنپور.)0915 ،
()0
()5
()0
 Ri,tبازده واقعی سهام Pt ،قیمت پایان دوره Pt-1 ،قیمت ابتدای دوره α ،درصد افزایش سرمایه از
محل مطالبات و آورده نقدی β ،درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود انباشته Dt ،سود
تقسیمی هر سهم C ،آورده نقدی هنگام افزایش سرمایه Rmt ،بازده پرتفوی بازار It ،شاخص کل
قیمت سهام بورس پایان دورهIt-1 ،شاخص کل قیمت سهام بورس ابتدای دوره
 -6یافتههاي پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
جدول  7آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .نمونه مورد نظر برای  071شرکت
طی سالهای  11تا  15میباشد .میانگین وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای نمونه 1017
میباشد که با نتایج پژوهشهای افشار زیدآبادی و همکاران ( )0910و سابرامانیام ،تنگ ،یو و ژو
( )7100تقریباً همخوانی دارد .همچنین مسئولیت اجتماعی دارای میانگین  1000میباشد که بر
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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خالف پژوهشهای صفری گرایلی ( )0910و فروغی ،امیری و جوانمرد ( )0917میباشد .میانگین
ریسک سیستماتیک  1073بوده که تقریبا با تحقیق رمضان نیا و رضایی ( )0910همخوانی دارد.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهاي پیوسته پژوهش
متغیر

عالمت

تعداد میانگین میانه

حداكثر حداقل

انحراف
معیار

چولگی كشیدگی

نگهداشت وجه نقد

Cash
Holding

0171

1/17

1/10

1/70

1/11

1/17

0/51

0/00

مسئولیتپذیری اجتماعی

Csr

0171

1/00

1/07

1/77

1/17

1/10

1/00

7/10

ریسک سیتماتیک

Beta

0171

1/73

1/37

0/97

1/11

1/71

-0/10

0/01

مخارج سرمایه
جریان نقد عملیاتی

CE
CFO

0171
0171

1/19
1/07

1/10
1/01

1/70
1/90

-1/15
-1/10

1/17
1/00

0/70
1/09

5/77
7/05

سررسید بدهی

Debt M

0171

1/09

1/11

1/07

1/10

1/00

0/00

9/97

اهرم مالی

Lev

0171

1/01

1/53

0/15

1/75

1/70

1/90

7/50

ارزش بازار به دفتری

MTB

0171

7/97

0/11

0/95

1/71

0/51

0/11

9/55

سرمایه در گردش

NWC

0171

1/11

1/11

1/01

-1/71

1/71

1/10

7/00

دارایی ثابت مشهود
سودآوری

Tang
Prof

0171
0171

1/77
1/05

1/79
1/07

1/01
1/55

1/10
-1/00

1/01
1/07

1/77
1/00

7/05
7/31

نرخ بازده ارزش ویژه

ROE

0171

1/70

1/70

1/77

-1/73

1/75

-1/00

7/50

نرخ بازده دارایی

ROA

0171

1/07

1/01

1/91

-1/11

1/07

1/51

7/71

اندازه

Size

0171

09/39

09/70

00/50

00/70

0/70

1/01

7/37

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-6آمار استنباطی
 -1-2-6آزمون همخطی متغیرهاي مستقل
77

با توجه به نتایج حاصله از آزمون وایف (عامل تورم واریانس کمتر از  )01و آزمون اسپیرمن که در
جداول  9و  0آمده است ،بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد.
 -6-2-2برآورد مدل
برآورد انجامشده برای مدلهای این پژوهش به ترتیب در جدول  5و  0آورده شدهاند .برای برآورد
مدل با اثرات ثابت صنعت و سال از روش حداقل مربعات معمولی با روش خطای استاندارد مقاوم
استفاده شده است (پترسون.)7111 ،73

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /74پائیز 1311
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جدول  -3عامل تورم واریانس
نرخ

دارایی
اندازه

ثابت
مشهود

73/0

بازده
ارزش
ویژه

93/0

سرمایه
در

ارزش
بازار به

Neg

گردش

0/01

0/13

دفتري

0/01

0/79

اهرم

سررسی

مالی

د بدهی

0/07

جریان
نقد
عملیاتی

0/70

مخارج
سرمایه

0/71

0/90

ریسک
سیستما
تیک

0/00

مسئولیت
پذیري

0/71

متغیر

وایف

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -4آزمون اسپیرمن
متغیر

نگهداشت مسئولیت ریسک
وجه نقد

مخارج

پذیري سیتماتیک سرمایه

جریان
نقد
عملیاتی

نگهداشت وجه نقد

0/11

مسئولیت پذیری

-1/15

0/11

ریسک سیتماتیک
مخارج سرمایه

1/01
1/13

-1/17
-1/15

0/11
1/17

0/11

جریان نقد عملیاتی

1/90

1/00

1/11

1/13

0/11
1/10

ارزش
سررسید اهرم
بدهی

مالی

بازار
به
دفتري

سرمایه
در
گردش

نرخ
بازده
ارزش

دارایی
اندازه ثابت

ویژه

مشهود

0/11

سررسید بدهی

-1/11

1/13

1/10

1/10

اهرم مالی

-1/70

1/15

-1/10

-1/07 -1/09

ارزش بازار به دفتری

1/17

1/10

-1/10

1/01

1/05

سرمایه در گردش
نرخ بازده ارزش ویژه

1/05
1/00

-1/10
1/00

-1/19
1/10

1/17 -1/17
1/90 1/07

اندازه

-1/09

1/71

1/19

1/01

1/17

0/11 1/00 -1/00 -1/15 1/10 -1/13

دارایی ثابت مشهود

1/17

1/10

1/19

1/70

1/71

0/11 1/11 -1/00 -1/90 -1/17 -1/13 1/99

0/11 1/17
0/11 1/17 -1/10
0/11 1/10 -1/01 -1/10
0/11 1/77 1/91 -1/03 -1/00

منبع :یافتههای پژوهشگر
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جدول  -5برآورد مدل فرضیه اول سوبل

+ɛ

year + k 1 industry



12

6
k 1

Beta = α0 + α1 Csr + α2 Size + α3 lev + α4 Prof + α6 ROA +

نام متغیر

نماد متغیر

ضرایب

آماره t

Prob

عرض از مبدأ

C

1/31

01/10

1/11

مسئولیتپذیری اجتماعی

CSR

-1/99

-9/70

1/11

مجازی

BUSY

-1/17

-0/11

1/73

اهرم مالی

LEV

-1/10

-9/19

1/17

سودآوری

PROF

-1/15

-0/00

1/75

نرخ بازده دارایی

ROA

1/13

0/90

1/01

اندازه شرکت

SIZE

1/10

7/01

1/17

قرار گرفته است.

متغیر مجازی صنعت
متغیر مجازی سال
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

قرار گرفته است.
R-Squared

1/01

آماره F

F-statistic

Adjusted R-Squared

1/07

احتمال آماره F

)Prob (F-statistic

01/73
1/11

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -6برآورد مدل فرضیه دوم سوبل
Cash = α0 + α1 Csr + α2 Beta+ α3 Size + α4 Lev + α5MTB + α6CFO + α7Neg + α8 Debt M + α9 Roe + α10 NWC + α11
+ɛ

industry



12
k 1

+

year



6
k 1

Tang +

نام متغیر

نماد متغیر

ضرایب

آماره t

Prob

عرض از مبدأ

C

1/00

9/50

1/11

مسئولیتپذیری

CSR

-1/09

-7/01

1/10

ریسک سیستماتیک

Beta

1/17

7/11

1/10

مجازی

Busy

-1/10

-1/95

1/77

مخارج سرمایه

CE

1/10

0/70

1/11

جریان نقد عملیاتی

CFO

1/70

1/75

1/11

سررسید بدهی

Debt M

-1/10

-0/01

1/00

اهرم مالی

LEV

-1/17

-0/75

1/70

ارزش بازار به دفتری

MTB

1/11

1/70

1/39

مجازی

Neg

1/19

0/01

1/11

سرمایه در گردش

NWC

1/19

0/70

1/13

نرخ ارزش ویژه

Roe

1/17

7/70

1/19

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /74پائیز 1311
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نام متغیر

نماد متغیر

ضرایب

آماره t

Prob

اندازه شرکت

Size

-1/10

- 7/90

1/17

دارایی ثابت مشهود

Tang

-1/19

- 0/73

1/13

متغیر مجازی صنعت

قرار گرفته است.

متغیر مجازی سال

قرار گرفته است.
1/77

ضریب تعیین

R-Squared

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-Squared

1/75

آماره F

F-statistic

احتمال آماره Prob (F-statistic) F

07/77
1/11

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -7نتایج آزمون سوبل
آماره z

سطح معناداري ()value-p

نوع آزمون

7/13

1/10

آزمون سوبل

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به مقدار احتمال آماره  Fدر جدول  5و  ،)1/11( 0میتوان گفت که در سطح خطای
 %0فرض صفر رد میشود ،بنابراین مدل رگرسیون در سطح اطمینان  %15معنادار میباشد و
همچنین ضریب برآورد شده متغیر مسئولیتپذیری که به ترتیب کوچکتر از  1011و بهصورت منفی
است؛ بنابراین بین مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک سیستماتیک رابطه معنادار و منفی وجود
دارد .همچنین طبق آماره  tمتغیر مسئولیتپذیری و ریسک سیستماتیک در جدول  0که کوچکتر
از  1015میباشد و آماره  zآزمون سوبل ،با اطمینان  %15میتوان ادعا نمود که بین متغیر
مسئولیتپذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد با میانجیگری ریسک سیستماتیک رابطه معناداری
وجود دارد .از سوی دیگر ،ضریب برآورد شده برای متغیر مسئولیتپذیری در سطح خطای ،%5
منفی است که نشاندهنده رابطه منفی و عکس مسئولیتپذیری با نگهداشت وجه نقد میباشد و
ضریب برآوردی مثبت ریسک سیستماتیک بیانگر رابطه مستقیم بین آنهاست .ضریب تعیین
تعدیلشده بهدستآمده برای مدل برابر  1/75میباشد که این رقم بیانگر این است که  %75از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.
 -6-2-2آزمون اضافی
جهت رفع ناهمسانی و خودهمبستگی احتمالی در خطاها نیز مدل اصلی پژوهش به روش
کالستر پنل در سطح شرکت برآورد گردیده است که در جدول  3آورده شده است .نتایج فرضیات
پژوهش همانند قبل است و به عبارتی دیگر نتایج مجدداً تائید میگردد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /74پائیز 1311
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جدول  -8آزمون اضافی
Cash = α0 + α1 Csr + α2 Beta + α3 Size + α4 Lev + α 5MTB + α 6CFO + α7Neg + α8 Debt M + α 9 Roe

year + k 1 industry + ɛ
12



6
k 1

+ α10 NWC + α11 Tang +

نام متغیر

نماد متغیر

ضرایب

آماره t

Prob

عرض از مبدأ

C

1/00

9/00

1/11

مسئولیتپذیری

CSR

- 1/07

-7/01

1/10

ریسک سیستماتیک

Beta

1/19

7/71

1/17

مجازی

Busy

1/10

-1/90

1/77

مخارج سرمایه
جریان نقد عملیاتی

CE
CFO

1/10
1/71

7/19
3/79

1/10
1/11

سررسید بدهی

Debt M

- 1/10

-0/57

1/09

اهرم مالی

LEV

- 1/15

-0/13

1/73

ارزش بازار به دفتری

MTB

1/11

1/77

1/37

NEG

Neg

1/19

0/15

1/11

سرمایه در گردش
نرخ ارزش ویژه

NWC
Roe

- 1/17
1/10

0/90
7/97

1/01
1/17

اندازه شرکت

Size

- 1/10

-7/17

1/10

دارایی ثابت مشهود

Tang

- 1/15

-0/57

1/07

متغیر مجازی صنعت

قرار گرفته است.

متغیر مجازی سال

قرار گرفته است.

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

R-Squared
Adjusted R-Squared

1/77
1/75

آمارهF

احتمال
آماره F

F-statistic
)Prob (F-statistic

07/77
1/11

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -7بحث و نتیجهگیري
هدف این پژوهش بررسی اثر میانجی ریسک سیستماتیک بر رابطه بین مسئولیتپذیری
اجتماعی و نگهداشت وجوه نقد بوده است .جهت آزمون این فرضیه اطالعات مالی  071شرکت از
مجموعه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره  0ساله بین  0911لغایت
 0915مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت .نتایج اولیه این پژوهش مبنی بر ارتباط منفی و
معنادار بین مسئولیت اجتماعی و ریسک سیستماتیک میباشد؛ بنابراین شرکتها دارای انگیزه
برای افشا مسئولیت اجتماعی هستند ،زیرا پذیرش مسئولیت اجتماعی منجر به کاهش عدمتقارن
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اطالعاتی می شود و با جلب اعتماد ذینفعان منجر به کاهش ریسک سیستماتیک میگردد .این
نتیجه مطابق با نتایج حاصل از پژوهش دستگیر و بزاززاده ( )0935و رشمی و خوشنویس ()0915
میباشد.
همچنین طبق نتیجه نهایی فرضیه این پژوهش ،ریسک سیستماتیک بر رابطه بین مسئولیت
اجتماعی و نگهداشت وجه نقد نقش میانجی گری داشته و متغیر مسئولیت اجتماعی بازهم بر
نگهداشت وجه با حضور متغیر ریسک سیستماتیک تأثیر دارد؛ بنابراین فرضیه پژوهش حاضر تائید
میگردد و انتظار میرود که شرکتها با مسئولیت اجتماعی باالتر نگهداشت وجه نقد پایینی داشته
باشند ،زیرا آن ها تمایل به ریسک سیتماتیک پایین دارند .ریسک سیستماتیک پایین منجر به
کاهش نگهداشت وجه نقد میگردد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت شرکتها با حفظ مسئولیت
اجتماعی خود قادر خواهند بود با عدم نگهداری مازاد وجه نقد ،سرمایهگذاریهای بزرگی انجام
دهند و هزینه فرصت کمتری داشته باشند و ارزش شرکت را افزایش دهند .نتیجه حاصله با نتایج
پژوهش انجام شده توسط چونگ ( )7100مطابقت دارد.
پژوهشهای زیادی در مورد مسئولیت اجتماعی یا نگهداشت وجه نقد یا ریسک سیستماتیک
انجامشده اما به صراحتاً میتوان گفت این پژوهش نگاه بینرشتهای بین مفاهیم مالی و اجتماعی با
عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها ،ریسک سیستماتیک و نگهداشت وجه نقد دارد .مطالعه ما به
جای در نظر گرفتن غیرمستقیم دیدگاه سرمایهگذار ،به طور مستقیم از منظر شرکت ،رابطه این
متغیرها را بررسی مینماید که برای نخستین بار در ایران به این موضوع و نقش میانجی ریسک
سیستماتیک پرداخته شد.
با توجه به نتایج پژوهش و رابطه منفی بین مسئولیتپذیری و ریسک سیستماتیک ،به
سرمایهگذاران علیالخصوص سرمایهگذاران بزرگ نهادی پیشنهاد میشود برای سرمایهگذاری
شرکت هایی را در اولویت قرار دهند که گزارشگری مسئولیتپذیری اجتماعی در سطح باالیی دارند
و در این صورت ریسک کمتری شامل حالشان خواهد شد .به مدیران شرکتها نیز توصیه میشود
که در صورت عدم فرصتهای سرمایهگذاری مناسب تا حد ممکن از نگهداشتن وجوه نقد مازاد از
نیاز خودداری کنند زیرا بازار سرمایه این گونه وجوه نقد مازاد را در نبود فرصت رشد مناسب یک
سیگنال منفی قلمداد کرده و در نتیجه ارزش شرکت کاهش مییابد.
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فهرست منابع
 )0احمدپور ،احمد و محمود یحییزادهفر" ،)0930( ،مدیریت مالی" ،مازندران :انتشارات دانشگاه
مازندران.
 )7افشار زیدآبادی ،فاطمه ،مهدی علینژاد ساروکالئی و مرضیه زیدآبادینژاد" ،)0910( ،بررسی
تأثیر ویژگیهای حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد" ،مجله پیشرفت
حسابداری دانشگاه شیراز ،)9(7 ،صص .97 -0
 )9افالطونی ،عباس" ،)0910( ،بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسانهای سیستماتیک
و ویژه بازده سهام بر میزان نگهداشت وجه نقد" ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره ،77
شماره  ،0صص .01-70
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