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رابطه توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسک یکپارچه

فرزین رضایی1
تاریخدریافت9911/48/40:

تاریخپذیرش 9911/41/41:

اکرم فیرزوعلیزاده2
الهام نورمحمدی3

چكیده
میتوانددستیابی بهاهدافکلی شرکتراتسریع نماید .مدیران شرکتها
ییهای مدیریت  
توانا 
همواره به دنبال اتخاذ تصمیماتی هستند که باالترین میزان بازده را برای ذینفعان خود کسب
ییابد .مدیران
نمایند .با افزایش ریسک میزان بازده مورد انتظار نیز در بازار کارا نیز افزایش م 
توانمند میتوانند ریسکهای موجود را شناسایی و آنها را به فرصتهای برای سازمان تبدیل
نمایند.لذاهدفمطالعهحاضربررسی رابطهبین توانایی مدیریت بااجزاءمدیریت ریسک یکپارچه
واجزای آناست.برای این  منظور،باتوجهبهاطالعات 87شرکتپذیرفته شدهدربورساوراق
بهادار تهران ،اقدامبهبرآوردالگوشد.نتایج آزمونفرضیات پژوهشنشاندادکهتأثیرتوانایی
مدیریت برمدیریت ریسک یکپارچه مثبتومعناداربودهاست.ولی تأثیرتوانایی مدیریت براجزاء
مدیریت ریسک ،ریسک استراتژی ،قوانین و مقررات ،عملیاتی و گزارشگری به تنهایی تأثیرگذار
نبودهوتنهابرمدیریتریسکعملیاتیتأثیرمثبتومعنادارداشتهاست .
پوششیدادهها.

واژههای کلیدی:تواناییمدیریت،مدیریتریسکیکپارچه،تحلیل

 -1گروه حسابداری ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران .نویسنده مسئولFarzin.rezaei@qiau.ac.ir .

 -2مربی ،مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند ،دماوند ،ایران.
 -3گروه حسابداری مدیریت ،مؤسسه آموزش عالی تاکستان ،تاکستان ،ایران.
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 -1مقدمه
تأثیرمدیریتبرعملکردشرکت،یکیازسؤاالتمهمدرتحقیقاتاقتصادی،حسابداری،مالیو
میآید.درموردتأثیرمدیرانارشدبرعملکردبنگاهها،دودیدگاهمتضادوجود
مدیریتیبهحساب 
دارد.هانانوفریمن،) 190 -9118( 9براینباورندکهتأثیرمدیرانارشدقابلتوجهنیست،چرا
کهبنگاه هایبزرگاغلبتحتتأثیرنیروهایبرونسازمانیقرارمیگیرند.مثالًفرهنگسازمانی،
ساختارصنعتودارایی هایثابتمشهود،جزءعواملتحمیلیهستندکهتواناییمدیراندراتخاذ
تصمیمات تأثیرگذار را کاهش میدهند (واسرمن و همکاران .)2494-07 ،2در مقابل ،دیدگاه
دیگری توسط هامبریک و مایسون ،)9107-918( 9ارائه شده که به دیدگاه مدیریت عالی
مشهوراست.برطبقایندیدگاه،عملکردسازمانی،شامل انتخابهایراهبردیوسطوحعملکردی،
ازطریقویژگیهایمدیریتیقابلپیشبینیهستند.طرفدارانایندیدگاهاستداللمیکنندکه
هایکلیسازمانتوسطمدیرانارشدتعیینمیشود.درواقعاینمدیرانهستند

اهدافوسیاست
گیریمیکنند


داماتسازماندرمواجههباتغییراتسریعمحیطیوفناوریتصمیم
کهدرمورداق

(مکی .)9939-2447-0
هرسازمانیباریسک هایمختلفیدرمنابعداخلیوخارجیروبرواست.ریسک،فرایندیاست
کهبهاحتمالوقوعیکرویداداشارهداردکهدردستیابیبهاهدافسازمانتأثیربسزاییخواهد
داشت(.رحیمیانوزمانیفرد.)94-9919-
تقریباًتمامیمدیرانبهدنبالابزارهایی تاهستند خطراتپیامدهایناشیازتصمیماترابه
حداقلممکنکاهش دهند.مدیریتریسک ،ابزارجدیدیاستکهدرزمانکوتاهتوانستهاست
جایگاهمناسبیبرایخودپیداکند(سعادتجویاوردکلوورحیمی .)34-9919-
مدیریت ریسک ،فرآیند ارزیابی ریسک و طراحی استراتژیهایی برای شناخت ریسک است.
یعتری را برای مدیریت ریسک در
محققان اعتقاد دارند که مدیریت ریسک یکپارچه رویکرد وس 
مقایسهباجنبهسنتیآنایجادمی کند.باپذیرشرویکردسیستماتیکومطابقبامدیریتهمه

ریسک هایپیشرویکسازمان،مدیریتریسکیکپارچهبرایکاهشریسککلی ورشکستگی

شرکت و همچنین برای افزایش عملکرد و درنهایت افزایش ارزش سازمان ضروری است (تاری
وردیودامچیجلودار .)04-9919-
ئتمدیره،مدیرانوسایرکارکنانمحقق
مدیریتریسک،فرآیندیاستکهتوسطاعضایهی 
میشود.درتنظیمراهبردهایواحدتجاری،به منظورشناساییرویدادهایاحتمالیطراحیشدهو

ریسکناشیازرویدادهایپیشرویرامدیریتمینمایند.تااطمینانیمعقولدرمورد دستیابیبه
اهدافواحدتجاریحاصلشود(سازمانبورساوراقبهادار .)9-9978،مدیریت ریسکیکپارچهبا
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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استفاده از   0هدف راهبردی ،شامل ریسک استراتژی ،ریسک گزارشگری مالی ،ریسک قوانین و
یباشد .
مقرراتبهدنبالکاهشخطراتپیرامونیشرکتم 
درپژوهشهایپیشین،توانایی مدیریتباسیاستهایتقسیمسود،تجدیدارائهصورتهای
حقالزحمه و اظهارنظر حسابرس پیرامون تداوم فعالیت مورد
مالی با انگیزههای فرصتطلبانه  ،
بررسیقرارگرفت .
گیریهایکالن،بر
هایکلیوتصمیم 

مدیریتواحدتجاریاز طریقتأثیرگذاریبرسیاست
عملکردشرکتتأثیرخواهدگذاشتودرصورتعملکردضعیفمدیران،عملکردکلیشرکتنیز
زادهدهکردی
فرج 
تحتتأثیرقرارخواهدگرفتهوممکن استتداومفعالیتآنباابهاممواجهشود( 
وحیدری .)223-9913-
سرمایهگذاران ،مدیران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت

عملکرد شرکت برای سهامداران،
سرمایهگذاری و قیمت سهام

آنها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی
در ارزیابی 
اهمیت به سزایی دارد(ماژینوهمکاران.)9913-949-
سازمانها ،همواره از هوش یا ضریب هوشی به عنوان عامل

در بررسی عوامل موفقیت افراد در
یشود که در فرآیند پیشرفت شغلی افراد از باالترین اثر برخوردار است (مرادی و
کلیدی یاد م 
افشارایمانی.)09-9913-
تواناییمدیریتشاملبعدذاتیوبعداکتسابیاستکهبعدذاتی (استعدادوسرمایهاولیه)،
رساختهاییرابرایمدیرانبهوجودمیآورد؛اماآنچهاهمیتدارد،بعداکتسابیاستکه

تنهازی
مدیر از محیط پیرامون خود از طریق تحصیالت ،تجربیات گذشته و سوابق کاری خود بدست
میباشد
میآورد،بعداکتسابیتواناییهایمدیریتازاهمیت بیشترینسبتبهبعدذاتیبرخوردار  

(رضاییونورمحمدی .)34-9914،
8
3
4
تواناییهای اکتسابی شامل هوش شناختی هوش اجتماعی یا مدیریتی  ،هوش هیجانی و
هوشفرهنگی7است .دررویکردجدیدمدیریت،فرهنگسازمانیوکارتیمیونحوهکاریمدیربا
دیگراناهمیتخاصیداردتابدینوسیلهعملکردموفقومفیدیراداشتهباشند.هوشمدیریتی
مجموعهایازهوشسیاسی،عاطفیوعقالییاست(درگاهیوهمکاران .)99- -9910-هوش

یتوان به عنوان یکی از انواع هوش شناختی در نظر گرفت که با هوش هیجانی یا
سازمانی را م 
مدیریتی مرتبط استاز این رو ،به لحاظ تئوریکی ،احتماالً هوش سازمانی میتواند از طریق چندین
(شمس مورگانی و همکاران  .)-1393-938هوش

سازوکار مکمل به بهبود عملکرد کمک نماید
سازمانی ،به معنای کسب دانش واطالعات جامع از همه عواملی است که بر سازمان تأثیر میگذارد.
منظور از همه عوامل یعنی ،اطالعاتی که از مشتریان ،اربابرجوع ،رقبا ،محیط اقتصادی ،محیط
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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فرهنگی و فرآیندهای سازمانی شامل :مالی ،اداری ،حفاظتی ،تولیدی ،منابع انسانی ،بودجه و  ...که
تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان میگذارد ،هوش سازمانی میباشد .هوش
میسازد
مگیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکتها توانمند 
سازمانی ،شما را برای تصمی 
(استفیایی .)99-9919-
مهمترین تصمیمات مدیریت تصمیمگیری در عرصه مالی است .هوش سازمانی ،امکان
بکارگیریمنابعانسانی،منابعنامشهود،منابعفیزیکیرابابهترینکاربرددرسازمانفراهممیآورد
وازطریقتواناییمدیریتموجبارتقاءسرمایهاجتماعیوارتباطیدرسازمانمیگردد.کیفیتو

کمیتروابطافرادبا یکدیگردر شبکههایارتباطی ازجنبههایمهمسرمایهاجتماعیاستکه
آنها ارتباطاتوتعامالتمیان
سببتبادلوانتقالاطالعاتودانشمیشود.شبکههاییکهدر 

اعضاءشدتبیشتریدارد،تعاملاعضابایکدیگروانتقالدانشوبرقراریروابطمؤثرکاریبیشتر
است (بورکس و نافیکو )2443-929 ،1توانایی مدیریتی میتواند خطرات شرکت را با اینگونه
تعامالتکنترلنمودهوحتیدرجهتدستیابیبهاهدافشرکتهدایتنماید .
پژوهش های پیشین به بررسی توانایی مدیریت در ابعاد درونی و بیرونی ،راهبری شرکتی
پرداختهاند .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه

بهعنوان یکی از ابزارهای ساختاری مدیریتی 

توانایی مدیریتبااجزاءمدیریتریسکیکپارچهدرشرکتهامیباشد.آیاتواناییمدیریتوارتقاء
آنمیتواندتأثیریمثبتیدراجزاءمدیریتریسکشرکتهاداشته،درشناساییوکاهشخطرات
ناشیازریسکیکپارچهواجزاءموردبررسیآنشاملریسکاستراتژی،ریسکقوانینومقررات،
مؤثرواقعگردد.دراینراستامیزانتأثیرازارتقاءدرتواناییهای

گزارشگریوعملیاتیشرکتها 

چهحدمیتواند،باشد .

مدیریتدرشرکتهاتا

 -2مبانی نظری پژوهش
همان طورکهپیشتربیانشد،هوشسازمانیبهمعنایکسبدانشواطالعاتجامعازهمه
عواملیاستکهبرساز مانتأثیرگذاربودهوراهبریشرکتینیزبهمعنایهدایتسازماندرجهت
اهداف بلندمدت از پیش تعیین شده برای سازمان میباشد .ابعاد راهبری شرکتی ،شامل بعد
باشد.بعدمدیریتیبهعنوانیکی ازمهمترین

مالکیت،بعدمدیریت،بعدنظارتوبعدمحیطمی
ابعادراهبریشرکتیاز بعدساختاریوبعدمحتویتشکیلشدهاست.بعدساختاریشاملتعداد
اعضایهیئتمدیره،استقاللآنها،نقشدوگانهمدیرعاملومالکیتمدیریتیاست؛امابعدمحتوی،

ویژگیفردیمدیریتاستکهازسازمانگرفتهمیشود.اینبعدشاملهوشمدیریتییاهمان
برابریرشتهتحصیلیمدیریتوکسبوکارمربوطه

هوشسازمانیاستواکتسابیاست،شامل-9
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نرو راهبری شرکتیبهعنوان یکی ازمباحث
 -2تجربه،سابقه -9تواناییمدیریتمیباشد.از ای 
حسابداریشاملهوشاکتسابیمدیریتینیزهست .
 -9تواناییمدیریتواجزاءمدیریتریسکیکپارچهدرشرکتهامبتنیبرنظریهفعال:
سرمایهگذاریشده،بسیارباالمیباشد.

طبق فرضیهی نظارت فعال به دلیلاینکه حجم ثروت
وتحلیلهایمالی


ایتجزیه

اینبخشازمالکینشرکتبهواسطهقابلیتبسیارزیاددرانجامحرفه
از سایر مالکین متمایز هستند (ملکیان و نیکردان فرد .)944-9910 ،مدیران با مالکین شرکت
تضادمنافعندارندومنافعخودرادرعملکردکاراوکارآمدمیدانندواستمرارفعالیتمدیریتدر
شرکتافزایشمییابدوازاینطریقمنافعمدیریتتأمینمیشود.دراینهنگامنفوذمدیریتدر
انجامفعالیتهایشبیشترشدهدرنتیجهباافزایشکاراییمدیریت،تواناییمدیریتافزایشمییابد
ومدیریتمیتواندسطحبیشتریازخطراتوریسک هایپیرامونشرکترامدیریتنمودهوبه
فرصتهاییبرایشرکتتبدیلنماید .
 -2تواناییمدیریتواجزاءمدیریتریسکیکپارچهدرشرکتهامبتنیبرنظریهنمایندگی:
بر اساس نظریه جنسن و مک لینگ.9138 ،94پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی تئوری
نمایندگی است .در شرکتهای سهامی عام ،سهامداران اختیارتصمیمگیری را به مدیران(نمایندگان
مینمایند (مرادیوامیدفر .)34-9914،بیناهدافمدیرومالکانتضادمنافعوجود
خود) تفویض 
داردومدیریتباپیچیدهترنشاندادنعملیاتشرکت،مالکیترابهاینحجتمیرساندکهبا

تغییرمدیریتاحتمالخطرورشکستگیوعدمتواناییدرشناساییریسکهایپیرامونیشرکت
توسطمالکینوجودداردومالکیناثرمعکوسیبرکنترلومدیریتریسکهایموجوددارندو
هرگونهتغییردرمدیریتمنجربهبروزخطراتبیشتریپیشروشرکتمیشود .
اولین مؤلفه در مدیریت ریسک یکپارچه ،ریسک استراتژی در شرکتهاست .این ریسک به
دنبال افزایش عملکرد و ارزش سازمان در دو بعد درون سازمانیمانند استراتژی فروش و برون
میتواند با ارزیابی و
سازمانی مانند عوامل اقتصادی و صنعت میباشد ،هوش سازمانی مدیریت  
شناخت به موقع رویدادهای منفی (رویدادهای در خالف اهداف استراتژی سازمان) و کسب
اطالعاتودانشکافیتصمیماتالزمرااتخاذنماید.تنوعدرتولیدمحصوالتوتقسیمسودو
ترکیبتأمینمالیازعواملمؤثردرریسکاستراتژیمیباشد.گزارشگریمالی بهعنواندومین
مؤلفه در مدیریت ریسک یکپارچه برای ارائه گزارشات درست و دقیق در جهت حفظ و بقای
یهای مالیوسایرتصمیمات درشرکتباتکیهبرگزارشات
مگیر 
سازمانضروریاست وتصمی 
مالی ارائه شده ،صورت میگیرد .مدیریت توانمند میتواند ،سیستم کنترلهای داخلی مؤثری را
برایکاهشخطراتناشیازارائهگزارشاتنادرستونامربوطبرقرارسازدودرنتیجهاحتمال
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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خطر حسابرسی را کاهش دهد .سومین مؤلفه ریسک قوانین و مقررات مالیاتی میباشد .قوانین
میباشدوعدمتواناییمدیریت
مقرراتمالیشاملمجموعهقوانینمجلسومقرراتهیئتدولت  
و انتخاب رویههای نادرست در مجموعه قوانین تجارت ،قانون کار ،مالیاتها و تأمین اجتماعی
جبرانناپذیریرابرشرکتتحمیلنماید.چهارمینمؤلفه،ریسکعملیاتی است

میتواندخسارات

وهدفازاجرایاینریسکافزایشکاراییکارکنانمیباشد.توانمندیمدیریتدرارزیابیعملکرد

کارکنان ،شناخت و همچنین انتخاب رویههای مناسب در راستای افزایش کارایی و کاهش
ناتوانایی های کارکنان باعث کاهش خطرات ناشی از ریسک عملیاتی در شرکت میشود .توانایی
مدیریتمی تواندازعواملمؤثردرنحوهارزیابی،شناساییوپیشگیریریسکهایدرونیوبیرونی

درواحدتجاریباشد(رضاییوفیروزعلیزاده .)929-9914،

-3پیشینه پژوهش
چنوهمکاران ()2494درمطالعهخودباعنوان«آیاتواناییمدیریتبهموفقیتنوآورانه
99

شرکتکمکمیکند؟» بهایننتیجهرسیدندکهتواناییمدیرانیکیازاجزایاصلیموفقیتدر

یهاینوآورانهبودهودارایارتباطمثبتیباارزشبازارشرکتهاست .
مگیر 
تصمی 
92
نالمللی
کازارو و همکاران ( .) 2497به بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی و عملکرد بی 
شرکت هابرپایهدیدگاهعدماطمینانتواناییمدیریتپرداختند.نتایجحاصلازپژوهشنشانداد
نالمللیشدنشرکتهاتأثیرمثبتیبرعملکردشرکتهادرحالظهورداردوعدماطمینان
کهبی 
کهفعالیتهایخارجازمنطقه

یکند 
درحالتوسعه دربازارکمکم 

تواناییمدیریتبهشرکتهای
اصلیخودراافزایشدهند .
99
جاسمودیان و نقشبندی ( .) 2497به بررسی رابطه نقش دانش و نوآوری باز با توانایی
مدیریتیدرشرکت هایچندملیتیمستقردرفرانسهپرداختند .نتایج حاصلازبررسیهانشان

داد،دانشونوآوریبازدرتقابلباتواناییمدیریتنقشحیاتی داردو سطحباالترازمدیریت
تواندمنجربهبهبودتواناییمدیریتدرشرکتهاگردد .

دانشمحور 
می

90
ارزشگراییوتغییریکپارچه
مارتینسوروهاورفالت (.)2497بهبررسیتواناییمدیریتدر 
درشرکتپرداختند.نتایجنشانداد،نیازبهارتقاءمدیریتبرنامههابهسمتافزایشارتقاءسازمانی
ازطریقارزشگرایی،یکپارچهدرسازمانوجوددارد .
شرکتهای

جیانیوهوو.)2497( 94بهبررسیرابطهبینقابلیتنوآوریوعملکردشرکتدر
بیمهپرداختند.نتایجنشانداد،رهبریتأثیرگذارمدیریتونوآوریدرتواناییمدیریتبیشترین
تأثیررابرنتایجکاراییشرکت،درنتیجهدستاوردهایبهتریبرایمدیریتخواهدداشت .
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برونسپاریپروژههایشرکت،برتوانایی
ژانگوهمکاران.)2497( 93بهبررسیتأثیرریسک 
علمیمدیریتپرداختند.شواهدتجربینشاندادکهسیستماجتماعی،سیستمفنیمدیریت،بر
یگذارد .بااینحال،سطوحفرهنگی،تکنولوژیوساختارهایتواناییعلمی
رضایتپروژهتأثیرم 
مدیریت،میزانحداقلیخطراتمنفیموجوددرسیستماجتماعی،سیستم فنیومدیریتپروژهرا
یدهد.همچنینبرانواعریسکهاوقابلیتهایعلمیمدیریتیدردستیابیبهمدیریت
کاهشم 
ریسکمؤثرمیباشد .
دمرجیانوهمکاران( )2499بهبررسیرابطهبینتواناییمدیریتوکیفیتسودپرداختند.
شبینیمطالباتمشکوكالوصولو
آنهاازچهارعاملتجدیدارائهصورتهایمالی،ثباتسود،پی 
کیفیتاقالمتعهدیاستفادهنمودند.ازمتغیرهایحسابداریبهعنوانمعیاراندازهگیریتوانایی

مدیریت استفاده کردند .آنها در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که توانایی مدیریت با
هرکدامازچهارمعیارارتباطمستقیمیدارند .
بررسیرابطهتواناییمدیریتباحقالزحمهواظهارنظر

زادهدهکردیوحیدری ( .)9913به 
فرج 

حسابرسی پیرامون تداوم فعالیت پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد .با افزایش میزان توانایی
مدیران ،حق الزحمه حسابرسی و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت درگزارش حسابرسی
احدتجاریکاهشمییابد؛وتواناییمدیریتعاملیتأثیرگذاربرتصمیماتحسابرساناست .

و
).بهبررسیتأثیرتواناییهایمدیریتبررابطهبینمدیریتسود

مشایخیوعظیمی (9914
واقعیوعملکردآتیشرکتپرداختندنتایجپژوهشحاکیازآنبودکهبینمدیریتسودواقعیو
عملکردآتیشرکترابطهمنفیوجودداردوتواناییمدیریتاینرابطهمنفیراکاهشنمیدهد .
فروغی و همکاران ( .)9914به بررسی توانایی مدیریتی ،کارایی سرمایهگذاری و کیفیت
پژوهشنشانداد.مدیرانتواناتمایلبهسرمایهگذاریبیشاز

گزارشگریمالیپرداختند .نتایج 
حد دارند و همچنین کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش تأثیر مثبت توانایی مدیریتی بر
گذاریبیشازمیشود .


سرمایه

 -4فرضیههای پژوهش
  -9-0فرضیهاول:بینتواناییمدیریتومدیریتریسکیکپارچهرابطهمثبتومعناداریوجود
دارد .
 -2-0فرضیهدوم:بینتواناییمدیریتومدیریتریسکاستراتژیکرابطهمثبتومعناداریوجود
دارد .
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  -9-0فرضیهسوم:بینتواناییمدیریتومدیریتریسکعملیاتیرابطهمثبتومعناداریوجود
دارد .
  -0-0فرضیهچهارم:بینتواناییمدیریتومدیریتریسکگزارشگریرابطهمثبتومعناداری
وجوددارد .
 -4-0فرضیهپنجم:بینتواناییمدیریتومدیریتریسکرعایتقوانینومقرراترابطهمثبتو
معناداریوجوددارد .

 -5مدل پژوهش و اندازهگیری متغیرهای آن
بهصورتزیرمیباشد :
-9-4آزمونفرضیهاول:الگوتحقیقبرایآزمونفرضیهاولدررابطه 9
ERiskit = α0 + β1MgrAbilityit + β2CFOit + β3LEVit + β4MktSizeit + β5ROAit +
β6Sizeit + εit
()9


بهصورتزیرمیباشد :
-2-4آزمونفرضیهدوم:الگوتحقیقبرایآزمونفرضیهدومدررابطه 2
SRit = α0 + β1MgrAbilityit + β2CFOit + β3LEVit + β4MktSizeit + β5ROAit +
β6Sizeit + εit
()2


بهصورتزیرمیباشد :
-9-4آزمونفرضیهسوم:الگوتحقیقبرایآزمونفرضیهسومدررابطه 9
ORit = α0 + β1MgrAbilityit + β2CFOit + β3LEVit + β4MktSizeit + β5ROAit +
β6Sizeit + εit
()9


به صورت زیر
 -0-4آزمون فرضیه چهارم :الگو تحقیق برای آزمون فرضیه چهارم در رابطه   0
میباشد :

RRit = α0 + β1MgrAbilityit + β2CFOit + β3LEVit + β4MktSizeit + β5ROAit +
β6Sizeit + εit
()0


بهصورتزیرمیباشد :
-4-4آزمونفرضیهپنجم:الگوتحقیقبرایآزمونفرضیهپنجمدررابطه 4
CRit = α0 + β1MgrAbilityit + β2CFOit + β3LEVit + β4MktSizeit + β5ROAit +
β6Sizeit + εit
()4
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جدول  1محاسبه متغیرهای پژوهش
نوع متغیر

نام متغیر

نماد متغیر

ریسکیکپارچه 

 ERisk

مدیریتریسک
استراتژیک

 SR

نحوه محاسبه
)3(ERiskit = SRit + ORit + RRit + CRit
–

وابسته 

= )8(βit

= )7(SRit

:Salesفروش 
:Riبازدهساالنهسهامشرکت 
:Rmبازدهساالنهبازار 
:SRمدیریتریسکاستراتژیکهایفروش
= )94(Y

–

= )1(ORit


مدیریتریسک
عملیاتی

 OR



مدیریتریسک
گزارشگری 
مالی

 RR



مدیریتریسکرعایت
قوانینومقررات

 CR

کنترلی 

اندازهشرکت 

:Salesفروش:TAt-1جمعداراییهادرابتدایسال 
:NEتعدادکارکنان 
:ORمدیریتریسکعملیاتی 
بهکارگیریمنابعانسانی
:ORریسک 
)99(M = AudOp + Restatement
 :AudOpهرگاه اظهارنظرحسابرس مشروط ،مردود وعدماظهارنظرباشد،
یشود .
عددیکودرغیراینصورتعددصفرانتسابدادهم 
ارائهشده باشدواینتجدید
 :Restatementهرگاه صورتهایمالیتجدید  
ارائهبااهمیتباشد،عددیکودرغیراینصورتعددصفرانتسابداده
میشود .در این پژوهش از نسبت تعدیالت سنواتی سال جاری به

سودوزیانانباشتهدرابتدایسالبهعنوانآستانهاهمیتاستفادهمیشود.
اگرنسبتمذکوراز%2بیشترباشد،تجدیدارائهبااهمیتتلقیمیشود .
= Mازمجموعاظهارنظر حسابرسوتجدیدارائهصورتهایمالیبدست
آمدهاست.
–

̅̅̅̅̅̅

Size



=  )92(RRit

مالیات ابرازی
کسر مالیات|=))99( (ETR
=)90(CR
|سود و زیان ازقبل

=نرخمؤثرمالیاتی 
̅̅̅̅̅̅ میانگیننرخمؤثرمالیاتی
= انحرافمعیارنرخمؤثرمالیاتی
برابراستبالگاریتمطبیعیجمعداراییهایشرکت
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نماد متغیر

نحوه محاسبه

نام متغیر
جریاننقدعملیاتی 

CFO

نسبتجریاننقدناشیازفعالیتهایعملیاتیبهجمعداراییهادرابتدای
سال

اهرممالی 

LEV

نسبتجمعبدهیهابهجمعداراییها

اندازهبازار 

MktSize

لگاریتمطبیعیفروشکلصنعت

بازدهداراییها 

ROA

نسبتسودخالصبهجمعداراییهادرابتدایسال

مستقل 

تواناییمدیریت 

مستقل

MgrAbility

:گامیک 
=)94(Max ϴ
دادههاBCC،خروجیمحور 
مدلفوقبهروشتحلیلپوششی 
:Salesitفروشسالجاری 
تمامشدهکاالیفروشرفته 
:CoGSitبهای 
:SG&Aitهزینههایعمومی،اداریوفروش 
:PPEitاموال،ماشینآالتوتجهیزاتدرابتدایسال 
:Intanitخالصداراییهاینامشهوددرابتدایسال 
:گامدو
)93(FEit = α0 + β1Sizeit + β2MSit + β3FCFIit + β4 Ageit + εit
،Max ϴ=FEitضریبکاراییازمدلفوق 
=MSitسهم فروش شرکت که برابر است با نسبت فروش شرکت به فروش
کل صنعت
:FCFIitدر صورتیکهجریاننقدآزادشرکتمثبتباشدبرابربایکودر
غیراینصورتبرابرصفراستکهجریاننقدآزادبرابراستباجریاننقد
پرداختشده بابت مالیات و سود سهام

عملیاتی پس از کسر وجه نقد 
پرداختیوهزینهمالیپرداختی 
:Ageitعمر شرکتکهبرابراستبالگاریتمطبیعیتعدادسالهایفعالیت
شرکت 
:εitتواناییمدیریت
افتههایپژوهشگر
منبع:ی 
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 -6روششناسی پژوهش
در این نوع پژوهش از تحقیق توصیفی  -همبستگی استفاده میشود .در این پژوهش چون
هدفبررسیارتباطبینمتغیرهایمستقلووابستهاستازایننوعپژوهشاستفادهمیشود.به
با استفاده از  E-viwes 10 ،DEAبه آزمون
کمک رگرسیون چند متغیره و ضریب تعیین 
کلیهشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس

فرضیاتپرداختهشد.جامعهآماری این پژوهششامل 
98
اوراقبهادارتهران میباشند .دراینپژوهشبراینمونهگیریازروش غربالگری استفاده شد،در
صورت یکههرعضوجامعهواجدیکیازشرایطنباشدازجامعهحذفودرنهایتباقیماندهجامعه،
میدهد .اینشرایطعبارتنداز :
نمونهراتشکیل 
 )9پایان سال مالی شرکتها  21اسفند باشد و طی دوره زمانی مورد نظر تغییر فعالیت یا
تغییرسالمالیندادهباشند.
درسالهایموردبررسی،قبلازسال9977دربورس

 )2بهمنظورهمگنشدننمونهآماری
رفتهشدهباشند.
اوراقبهادارتهرانپذی 
هایموردنظربرایآنهادردسترسباشد.

 )9
داده
هاومؤسسههایمالینباشند.

هایانتخابشدهجزب 
انک


شرکت
)0
 )4بیشازسهماهوقفهمعامالتینداشتهباشند.
براساساینشرایط،ازبینشرکت هایمربوطبهجامعهآماریطیدورهزمانی ،9914-9977

تعداد 87شرکت ازچندصنعتکهواجدشرایطفوق بودهانداز میانصنایع مختلفبهعنوان
شدهاند .
انتخاب 

نمونه

 -7آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش که با استفاده از دادههای  87شرکت فعال در بورس اوراق
بهادار تهران ،طی دوره زمانی بین سالهای  9977تا  9914اندازهگیری شدند ،شامل تعداد
ارائهشده است .
مشاهدات،میانگین،انحرافمعیار،کمینه،بیشینهوضریبچولگیکهدرجدول 2
همانطورکهدرجدول  2مشاهدهمیشودآمارهایتوصیفیشاملمیانگین،بیشینه،کمینه،
انحرافمعیاروضریبچولگیمیباشدکهمعروفترینودرعینحالپرمصرفترینشاخصهای
آمارتوصیفیاند.میانگین،متوسطدادههارانشانمیدهد.چولگیشاخصتقارندادههاونشان-
دهندهوضعیتآن هانسبتبهتوزیعنرمالاست.باتوجهبهمطالبفوقوبانگاهیبهجدول 2

می تواندریافتکهمیانگین عمدهمتغیرهافاصلهچندانیباهمندارند.بادرنظرگرفتنانحراف
معیار متغیرها مشخص میشود که توزیع متغیر مدیریت ریسک یکپارچه از پراکندگی بیشتری
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نسبتبهتوزیعنرمالبرخورداراست.بادرنظرگرفتنضریبچولگیمتغیرهامشخصمیشودکه
توزیعمتغیرهایعمرشرکتوجریاننقدآزادازچولگیبهسمتچپ(چولگیمنفی)برخوردار
هستند؛اینبدانمعنااستکهتوزیعاینمتغیرهاکامالًمتقارننبودهودرمقایسهباتوزیعنرمال،
حجم بیشتری از دادههای مشاهدهشده کمتر از مقدار میانگین آنها است .برای سایر متغیرها
چولگیبهسمتراست(چولگیمثبت)بودهوعکسمواردذکرشدهداللتمیکند .

جدول  2آمار توصیفی
ضریب

ضریب

چولگی

کشیدگی
2/890

نماد متغیر

مشاهدات

میانگین

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

ERISK

320

4/722

1/914

7/408-

9/913

4/203

SR

320

4/444

2/047

2/240-

4/193

4/384

2/497

OR

320

4/444

2/084

2/400-

4/193

4/744

2/312

RR

320

4/494

2/084

2/084-

4/792

4/487

9/087

CR

320

4/899

2/084

4/444

4/410

9/279

0/909

AGE

320

9/071

0/909

2/949

4/090

4/849-

2/479

CFO

320

4/909

9/907

4/041-

4/982

9/942

3/299

FCFI

320

4/404

9/444

4/444

4/107

4/974-

9/492

FE

320

4/348

9/444

4/472

4/284

4/982

9/338

LEV
MGRABILITY

320
320

4/328
4/444

9/339
4/439

4/471
4/839-

4/223
4/947

4/070
4/981

0/994
0/171

MKTSIZE

320

94/921

99/439

28/209

9/311

4/491

2/410

MS

320

4/927

4/748

4/444

4/948

9/728

3/004

ROA

320

4/944

9/288

9/940-

4/4299

4/740

7/117

SIZE

320

28/001

92/284

20/924

9/021

4/742

9/197

منبع:یافتههایپژوهشگر 


-8آزمون فرضیات و نتایج آن
جدول  3نتایج آزمون فرضیات
نام متغیر

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریبثابت

--927/779

4/442

9/421

-4/4449

9/413

4/4442

MgrAbility

2/919

4/442

4/248

4/4442

4/419

4/4449
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فرضیه سوم

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

CFO

4/093

4/384

-4/424

4/4449

-4/4491

4/9094

LEV

-9/119

4/419

4/411

997/3

-4/497

4/4440

MktSize

9/484

4/449

-4/4440

4/4449

4/4412

4/4442

ROA

0/444

4/449

4/293

4/4442

4/999

4/444

SIZE

9/907

4/440

-4/448

-33/90

-4/498

4/4449

آمارهF

0/900

721923/49

20723/22

ضریبتعیین
دوربینواتسون

4/971
9/872

4/193
2/274

4/8498
2/9072

منبع:یافتههایپژوهشگر 



 -1-8نتایج آزمون فرضیات اول تا سوم:
ماندههاازطریقضریبآمارهدوربین
باتوجهبهجدول، 9عدمخودهمبستگیسریالیبینباقی 
واتسونآزمونمی گردد.ضریباینآمارهبرایفرضیاتاولتاسومبهترتیب(،2/274،9/872
ماندهها وجودندارد.ضریبآماره
)2/9072میباشدوحاکیاست،خودهمبستگیسریالیبینباقی 
نشاندهنده
اففیشربرایفرضیاتاولتاسومبهترتیب ( 721923/49،0/900و )20723/22
معناداریکلالگومی باشد.ضریبتعیینبرایفرضیاتاولتاسومبهترتیب(،4/193 ،4/971
حاصلهدرمتغیروابستهمیتواندتوسطمتغیرهایمستقل

)4/8498وبیانگرآناست کهتغییرات 
ومعناداردراینالگوهاتوضیحدادهشود.باتوجهبهضریبتواناییمدیریتدرفرضیاتاولتاسوم
( )4/419 ،4/248 ،2/919و سطح معناداری آن ( )4/4449 ،4/4442 ،4/442میتوان گفت
فرضیاتاولتاسوماینپژوهشدرسطحاطمینان14درصدتأییدمیشود؛وبینتواناییمدیریت
ومدیریتریسکیکپارچهوریسکاستراتژیوریسکعملیاتیرابطه مثبتمعناداریوجوددارد.
فرضیهاولپانل97وفرضیاتدوموسومپول 91هستند .
 -2-8نتایج آزمون فرضیات چهارم و پنجم:
باتوجهبهجدول، 0عدمخودهمبستگیسریالیبینباقیماندههاازطریقضریبآمارهدوربین
واتسون آزمون می گردد .ضریب این آماره برای فرضیات چهارم و پنجم به ترتیب (،2/402
ماندهها وجودندارد.ضریبآماره
)2/4418میباشدوحاکیاست،خودهمبستگیسریالیبینباقی 
نشاندهنده معناداری
اففیشربرایفرضیاتچهارموپنجمبهترتیب ()92/8891،2/3932و 
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کل الگو می باشد .ضریب تعیین برای فرضیات چهارم و پنجم به ترتیب ( )4/2194 ،4/9378و
کهتغییراتحاصلهدرمتغیروابستهمی تواندتوسطمتغیرهایمستقلومعناداردر

بیانگرآناست
ا ین الگوها توضیح داده شود .با توجه به ضریب توانایی مدیریت در فرضیات چهارم و پنجم
()-4/4424،4/2922وسطحمعناداریآن( )4/0280،4/4244میتوانگفتفرضیاتچهارمو
پنجم این پژوهش در سطح اطمینان  14درصد تأیید میشود؛ و بین توانایی مدیریت و ریسک
گزارشگریوریسکقوانینومقرراترابطه مثبتمعناداریوجوددارد.فرضیاتچهارموپنجم
پانلهستند .
جدول  4نتایج آزمون فرضیات
نام متغیر

فرضیه پنجم

فرضیه چهارم
ضریب

احتمال

ضریب

احتمال

ضریبثابت

4/2149

4/7499

9/7184

4/091

MgrAbility

4/2922

4/4244

-4/4424

4/0280

CFO

4/2997

4/9404

4/4433

4/1440

LEV

4/0833

4/4430

-4/0104

4/4449

MktSize

-4/409

4/4910

-4/9172

4/4449

ROA

-4/9941

4/2092

4/3149

4/0327

SIZE

4/0484

4/4489

4/9740

4/4440

آمارهF
ضریبتعیین

4/3932
4/9378

92/8891
4/2194

دوربینواتسون

4/402

2/4418

یافتههایپژوهشگر 
منبع :


 -9بحث و نتیجهگیری
فرضیهاول :در فرضیهاولتحقیق بهدنبال بررسیتأثیرتوانایی مدیریتبرمدیریتریسک
یکپارچهبود.می توانادعاکردکهمیانتواناییمدیریتومدیریتریسکیکپارچهرابطهمثبتو

شرکتهاباالترباشدتواناییمدیریتریسک

معناداریوجوددارد.هرچهمیزانتواناییمدیریتدر
شرکتها  تواناییشناساییتهدیداتپیشروشرکتهاو

یکپارچهشرکتافزایشمییابدومدیران
تبدیل آنها را به فرصت های در راستای اهداف کلی شرکت فراهم میآورند .این نتایج مطابق
انتظارات و مطالعات گوردون و همکاران ( )2441فروغی و همکاران ( )9914و چن و همکاران
)،میباشد.
( 2494
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فرضیهدوم  :فرضیهدومپژوهشبهدنبالبررسیرابطهمثبتبینتواناییمدیریتومدیریت
ریسکاستراتژی  پرداخت.باتوجه بهنتایجاینفرضیه،باافزایشتواناییهایمدیریت ،مدیریت
ریسکاستراتژیدرواحدتجاری افزایشمییابد.هدفازاجرای ریسکاستراتژی افزایشتوان
رقابتی واحد تجاری در مقایسه با رقبای شرکت میباشد .این مزیت رقابتی میتواند خطر
میتوانندبا
شرکتها 

ورشکستگ یدرشرکتراکاهشدهد؛بنابراینباعنایتبهنتایجفرضیهدوم،
افزایشتوانمدیریتیازطریقآموزشدرمدیرانسطوحباالواحدتجاریاحتمالاینخطرراتا
حدودزیادیکاهشدهند.نتایجبدستآمدهبانتایجآندرووهمکاران()2499مطابقبودهاست .
فرضیهسوم  :فرضیهسوموجودرابطهمثبتومعناداربینتواناییمدیریتومدیریت ریسک
شرکتها افزایش

عملیاتیراموردبررسیقرار گرفت.باتوجهبهاینکههدفازریسکعملیاتیدر
کارایی و عملکرد میباشد با افزایش تواناییهای مدیریت ،شناسایی ریسک کارایی و عملکرد در
تواندبابهرهگیریازفنونمدیریتریسکعملیاتی،بهشناسایی

شرکتافزایشیافتهومدیریتمی
تهدیداتپیشروشرکتراافزایشدهدوکاراییوعملکردشرکترابهبودبخشد.نتایجبدست
آمدهمطابقانتظاراتوهمچنینمطابقبامطالعاتگوردونوهمکاران)، (2009فروغیوهمکاران
)،میباشد.
()9914وچنوهمکاران( 2494
فرضیهچهارم :دراینفرضیهبهبررسی رابطهمثبتومعناداربینتواناییمدیریتومدیریت
ریسکگزارشگری پرداخت.هدفازاجرایریسکگزارشگریتهیهاطالعاتدرستودقیقدر
امکانپذیراست.افزایشدرتوانایی-
سازمانمیباشدکهازطریقاجرایکنترلهایداخلیاثربخش 

هایمدیریتباعثایجادوطراحیکنترلهایداخلیقویومؤثردرسازمانگشتهودرنهایت
ریسک گزارشگری سازمان را تا حدود زیادی کاهش داده و تهیه اطالعات حسابداری دقیق و
درستیرادرسازمانمهیامیسازد.

فرضیهپنجم  :فرضیهپنجمبهبررسیرابطهمثبتو معناداربین تواناییمدیریتومدیریت
ریسکرعایتقوانینومقرراتپرداخت.باافزایشفعالیتهایشرکتبامحیطبیرونیوتعامالت
تجاریواحدهایتجاریبایدمجموعهقوانینومقرراترارعایتنمایند.ایناهدافازطریقاجرای
ریسک رعایت قوانین و مقررات صورت میگیرد .در محیط تجاری امروزی سازمانها در معرض
قرارمیگیرند،اجرایریسکرعایت

بسیاریازعملکردهایناشیازعدمرعایتقوانینومقررات 
قوانینومقرراتبهدنبالکاهشاینخطراتمیباشد.افزایشدرتواناییمدیریتباعثشناسایی

میشود.نتایجاینپژوهشبانتایج
هایپیشگیرانهترواجرایآنهادرسازمانها 

بهتروطراحیروش
چنوهمکاران()2494مطابقتدارد.
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باتوجهبهنتایجفرضیات،شرکتها هموارهبهدنبالافزایشتواناییمدیرانخود میباشندتا
سکها ی پیش رو شرکت را سریعتر شناسایی و با توجه به راهکارهای موجود این
بتوانند ری 
بدیلنمایند.درنظریههایسنتیریسکیکتهدیددرونییابیرونیبرای

تهدیداترابهفرصتهات
مدیریت ریسکیکپارچهمی

شرکتمحسوبمیشود؛ اماباتوجهبهتغییردیدگاهو رویکرد جدید

هایمطلوبتبدیلنمود.نتایجنشانمیدهدکهافزایشتوانایی

تواناینتهدیداترابهموقعیت
مدیریتمنجربهافزایشمدیریتریسکیکپارچهخواهدشد.ظرفیتمدیراندربکارگیریتوانایی
راهحلمناسبادارهمدیریتریسکواجزاءآنمیباشد.برایناساسباتوجهبه
خوددرعملیک 
یافتهفرضیهاولاینپژوهشپیشنهادمیشود،درمدیرانشرکتهاهنگامطراحیاستراتژیهای

ییهایمدیریتی
موردنیازشرکتدرجهتکاهشریسکهایداخلیوپیرامونیشرکت،اثراتتوانا 
رادرسیاست هایکالنشرکتلحاظنمایند.هدفازاجرایریسکاستراتژیکدرسازمانبهبود
مزیترقابتیدرشرکتوکاهشاحتمالورشکستگیمیباشد،باتأیید فرضیهدوم،وجودمدیران
توانمند درتصمیمگیری هایتسریعوبههنگامتاحدودزیادیموجبافزایشظرفیترقابتیو
کاهش احتمال ورشکستگی در سازمان میگردد .فرضیه سوم نشان داد ،با بکارگیری مدیران
یتواننا
توانمندواستفادهازدیدگاههایآنهاهنگامگزینشواستخدامکارکنانکاردانومستعد،م 
نکننده درگزارشگری
حدودزیادیریسکعملیاتیدرشرکتراکاهشداد.یکیازعواملتعیی 
مالی نظرات مدیران شرکتها میباشد .رابطه مثبت و معنادار  بین توانایی مدیریت و ریسک
یهای
مگیر 
گزارشگریمالی  درفرضیهسومنشانداد،بکارگیریمدیرانباتواناییبیشتردرتصمی 
مالیوحسابداریاحتمالریسکگزارشگریدرشرکتهاکاهشمییابد.هدفبسیاریازمدیران

نالمللی میباشد ،حضور در این بازارها مستلزم رعایت قوانین و
شرکتها فعالیت در بازارهای بی 

مقرراتحاکمبراینجوامعمیباشد.مدیرانتوانمندباتکیهبردانشوهوشسازمانیخوددررفع

مسائلومشکالتپیشرویشرکتاقداممینمایندوموجبکاهشریسکعدمرعایتقوانینو
مقرراتدرشرکتمیشوند .
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