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  چکیده
های اخیر با تغییرات ساختاری زیادی مواجه  نگرش نسبت به مفهوم مدیریت ریسک طی سال

بوده است؛ به صورتی که دیدگاه نسبت به ریسک از یک نگرش جزءنگر به نگرشی 
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین استفاده از فنون  نگر تغییر یافته است. سیستماتیک و کل

های شاغل در صنعت خودروسازی است که بیش از یک  مدیریت ریسک و بازدهی سازمان
سال از فرایند پذیرش آن در سازمان بورس و اوراق بهادار گذشته است. در این  مدل، برای 

شده مؤسسه کوزو دل ارائهسازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از م کمّی
استفاده شده است. همچنین تمامی فاکتورهای مورد استفاده در این مدل فاکتورهای مالی و 
حسابداری هستند که از اطالعات سازمان بورس قابل تهیه است و در نهایت، برای بررسی 

ه )عملكرد رابطه متغیر مستقل )میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه( و متغیر وابست
ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج  بنگاه( پس از استانداردسازی داده

دار  دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی این تحقیق نشان
های فرعی، تنها مدیریت  مثبتی با عملكرد سازمان دارد. همچنین در بررسی فرضیه

 داری با عملكرد سازمان ندارد.  گونه رابطه معنی هیچ است که زارشگریهای گ ریسک
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 مقدمه

ها در  سازمان گیر تمامی هایی که گریبان های امروزی و تهدیدها و فرصت با رشد رقابت میان سازمان

المللی است، مفهوم ریسک اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده است.  سطوح مختلف داخلی و بین

تواند به حدی باشد که سازمان را با شكست مواجه کند. از این رو، مدیران  شده میتهدیدهای یاد

 (. 0225، 9هایی برای کاهش ریسک باشند )واکر برای رشد و بقای سازمان باید به فكر راه

متأسفانه در این زمینه، فقط یک تحقیق در داخل کشور انجام گرفته است که در آن به بررسی 

ای پرداخته  های بیمه رابطه استفاده از  فنون مدیریت ریسک بنگاه با خلق ارزش افزوده در شرکت

ه است. نتایج این تحقیق، نشانگر آن بود که وجود مكانیزمی در صنعت بیمه کشور که بر نحو

ها به عمل  ای نظارت داشته باشد و افشاگری مناسبی از ریسک های بیمه مدیریت ریسک شرکت

توان به  شده در خارج از کشور، می (. در تحقیقات انجام9522تواند مفید باشد )ایزدپناهی،  آورد، می

مان مدیریت ریسک جامع بنگاه و عملكرد ساز"( با عنوان 0221همكاران )  و0تحقیقی که گردون 

اند، اشاره کرد. در این تحقیق، گردون و همكاران رابطه بین مدیریت  انجام داده "با رویكرد اقتضایی

ریسک جامع بنگاه و عملكرد سازمان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که یک 

د بخشید. سازمان با استفاده از فنون مدیریت ریسک جامع بنگاه، عملكرد خود را بهبود خواه

شده از های کسب ( بر پایه داده0221) 5همچنین در تحقیق دیگری که از سوی هویت و الینبرگ

دست آمده   توبین برای ارزیابی عملكرد انجام گرفته است، این نتیجه به Qصنعت بیمه و استفاده از 

 ها باعث بهبود عملكرد خواهد شد. در سازمان ERMکه استفاده از است 

یق، بر آن هستیم که رابطه مدیریت ریسک بنگاه و عملكرد مالی سازمان را بررسی در این تحق

ای بین اجرای فنون مدیریت ریسک بنگاه و عملكرد  ال پاسخ دهیم که آیا رابطهؤکنیم و به این س

که در  را هایی ای وجود دارد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال باید تمامی مؤلفه سازمان غیربیمه

های فرعی تحقیق را مورد آزمون قرار  در نظر بگیریم و سپس تمامی فرضیه، تحقیق مطرح شدمدل 

دهیم. در پایان،  قادر خواهیم بود که نسبت به رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه و 

های  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در یک شرکت اظهار نظر کنیم. پس باید ابتدا انواع ریسک

گیری لحاظ کنیم تا  جود در سازمان را شناسایی و سپس برای هر کدام شاخصی برای اندازهمو

 های تحقیق را مورد آزمون قرار دهیم. بتوانیم فرضیه

( را ROEدر پژوهش حاضر، برای ارزیابی عملكرد سازمان نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )

دهد که سهامداران چه بازدهی  ( نشان میROEایم. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ) انتخاب کرده

1. Walker

2. Gordon

3. Hoyt & Liebenberg
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اند، از آنجا که هدف اصلی مدیریت شرکت منتفع کردن سهامداران است، با یک رویكرد  کسب کرده

9( را معیار نهایی ارزیابی عملكرد شرکت دانست )جانسونROEتوان ) حسابداری می
و همكاران،  

مون ریسک و فنون مدیریت ریسک بنگاه در ادامه، پس از مرور اجمالی مباحث نظری پیرا (.0220

شناسی تحقیق  محاسبه هر یک از عوامل خواهیم پرداخت. در نهایت، روش گذاری و  به نحوه شاخص

 آید.  گیری به عمل می د و به دنبال آن بحث و بررسی و نتیجهشو معرفی می

 

 مباحث نظری

 تعريف ريسک

مورد مطالعه تعاریف و تعابیر متعددی از  در متون و ادبیات مدیریت ریسک بر حسب هدف و حوزه

ریسک شده است. در فرهنگ وبستر، ریسک به معنای در معرض خطر قرار گرفتن است. از نظر 

مارکویتز انحراف معیار چند دوره یک متغیر است تا طول یک دوره مشخص در یک موقعیت معین 

دهند و از نظر رز و ت نشان میها آن را به صورت ترکیبی از خطر و فرص اتفاق بیفتد که چینی

 اسپدینگ عبارت است از: هر چیزی که مانع از دستیابی سازمان به اهدافش شود. 

 

 مديريت ريسک 

ها، مجموعه فنون و  مدیریت ریسک، نظامی است که سازمان ضمن شناسایی و تحلیل ریسک

ریت ریسک به میزان توانمندی کند و میزان موفقیت مدی راهبردها را برای رویارویی با آنها اتخاذ می

کارگیری ترکیب بهینه از راهبردی و وجود یک بازخورد مناسب بستگی دارد.  ها، به در ارزیابی ریسک

 (:0221بر این اساس، این تعریف مدیریت ریسک متشكل از سه جزء است )گوردون، 

 ها، شناسایی و تحلیل ریسک .9

 ها، فنون و رهبردهای رویارویی با ریسک .0

 د. بازخور .5

های  دهند و کم و بیش در تمام دیدگاه این اجزا، اصول بنیادین مدیریت ریسک را تشكیل می

 مدیریت ریسک وجود دارند. 

های اخیر تغییر پارادایمی در شیوه نگرش به مدیریت ریسک به وجود آمده است؛ به  در سال

گرا به مدیریت ریسک  ای، نگرشی کل طوری که به جای بررسی مدیریت ریسک از یک دیدگاه جزیره

 

1. Johnson 
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سهامداران، بستانكاران،  :نفعان سازمان اعم از شود. مدیریت ریسک بنگاه منافع همه ذی اتخاذ می

 (.0225، 9کند )کس های عضو را تأمین می مدیران ارشد، کارکنان، مشتریان و انجمن

 پیدايش مديريت ريسک بنگاه 

بینی )مثل فجایع  ها از اتفاقات غیرقابل پیش مدیریت ریسک سنتی ثابت کرد که برای نجات سازمان

ها برای خلق سود و ارزش در  طبیعی، فجایع ساخت بشر و رکود بازار( کافی نیست. امروزه سازمان

 (.0227، 0های بیشتر و بیشتری را بپذیرند )آچاریا شرایط نامطمئن محیط تجاری باید ریسک

 ها چارچوب عملیاتی مديريت ريسک بنگاه در شرکت

های  مئول بروک معتقد است در کسب و کار، مدیریت ریسک بنگاه، سیاست کلی مدیریت ریسک

کننده ارزش است و معتقد است، مدیریت ریسک بنگاه به تعیین،  شده از سوی عوامل خلقایجاد

پردازد و شامل  گذارند، می هایی که بر ارزش سازمان تأثیر می شناسایی و ارزیابی مجموع ریسک

 (.0222، 5ها در عرصه سازمان است )کلندرو مدیریت این ریسکراهبرد 

از آنجایی که اجرای یک برنامه مؤثر نیازمند تعیین چارچوبی است که در آن کلیه اجزای برنامه 

های  مطرح شده باشد، در این بخش، ابتدا چارچوب عملیاتی کردن مدیریت ریسک بنگاه در شرکت

هایی هستند که  شود. این اجزاء اصول و گام یل شرح داده میبیمه مطرح و سپس اجزاء آن به تفص

 رسانند. های بنگاه یاری می سازمان را در اداره کردن ریسک

سازی مدیریت ریسک مالی و عملیاتی در سطح  یک چارچوب کلی از پیاده 2مؤسسه تاورز پرین

ه از سه گام اساسی تشكیل سازی مدیریت ریسک بنگا بنگاه ارائه داده است. بر اساس این مدل، پیاده

.ها و ارزیابی عملكرد توسعه بهترین راهبردها، اجرای راهبرد اند از:ترکه این سه گام عبا شده است

 ها در سازمان ERMارائه شاخصی برای برآورد میزان استفاده از فنون 

توجه به این  هایی را تعریف و با برای اجرا و ارزیابی هر مفهوم و فرایندی باید برای آن شاخص

ها مفهوم مورد نظر را ارزیابی کنیم. مفهوم مدیریت ریسک جامع بنگاه نیز از این قائده  شاخص

ها تا چه  مستثنا نیست. متأسفانه در ایران تاکنون شاخص مناسبی برای سنجش اینكه سازمان

تحقیق، بر آن  کنند، تعریف نشده است. در این ای از فنون مدیریت ریسک بنگاه استفاده می اندازه

1. Casualty actuarial society committee

2. Acharyya

3. Calandro

4. Towers perrin
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های به دست آمده از اطالعات بازار بورس شاخصی برای مدیریت  هستیم که با استفاده از داده

ریسک بنگاه تعریف و به صورت قابل اجرایی این مفهوم را کمّی کنیم تا کارشناسان امر از این روش 

 های عضو بازار بورس استفاده کنند. در سازمان ERMبرای ارزیابی 

 9لی اجرای فرایند مدیریت ریسک جامع بنگاه به صورت مدل زیر است که در شكل مراحل اص

 نمایان است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2443)مادوس،  : فرايند مديريت ريسک9شکل 

 

معموالً از ارائه هر شاخصی در باره چگونگی کمّی کردن این مفهوم  ERMهای راجع به  در بحث

این تحقیق، از مدلی که آقای گوردون و همكاران در سال  (. در0221شود )گوردون،  خودداری می

ای با عنوان مدیریت ریسک جامع بنگاه و عملكرد سازمان از دیدگاه اقتضایی برای  در مقاله 0221

اند، برای کمّی کردن و شاخصی برای  ها  به کار گرفته در سازمان ERMگیری و کمّی کردن  اندازه

ERM گیری اینكه سازمان به چه اندازه از فنون  صی را برای اندازهکنیم، سپس شاخ استفاده می

ERM کند، تعریف و این شاخص را  استفاده میERMI کنیم. این شاخص بر پایه  گذاری می نام

های راهبردی،  که چهار هدف: مدیریت ریسک 9مدل موجود در کتاب مدیریت ریسک بنگاه کوزو

 

1. Coso Enterprise Risk Management 

و عملیاتی راهبردیتدوین اهداف   

ها ها تهدیدات و فرصت شناسایی ریسک  

 کنترل و نظارت

ها اثرات و احتماالت وقوع  تحلیل ریسک

 آنها

بندی بندی و اولویت ها رتبه ارزیابی ریسک  

مناسب راهبرداخذ   

هاراهبرداجرای   

شاوره
ن و م

ط برقرار کرد
 ارتبا

ی
 مرور و بازنگر
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های عدم رعایت  ای گزارشگری و مدیریت ریسکه های عملیاتی، مدیریت ریسک مدیریت ریسک

 (.0227، 9د )مولرشو تعریف کرده است، تعیین می ERMقوانین و مقررات را برای 

 های راهبردی مديريت ريسک

کند، اشاره دارد. سازمان  راهبرد به روشی که یک سازمان جایگاه خود را نسبت به رقبایش تعریف می

اش را نسبت به رقبا بهبود بخشد )پورتر،  های رقابتی ند، مزیتک هنگام اجرای راهبرد سعی می

(. این مزیت رقابتی باید ریسک ورشكستگی را کاهش دهد و باعث افزایش عملكرد و ارزش 0222

ها به  سازمان شود. مدیریت ریسک بنگاه تغییری ارزشمند در نوع نگرش سازمان نسبت به ریسک

تواند یک منبع  دیدی که باید از آن دوری کرد، نیست و میآورد، ریسک فقط یک عامل ته وجود می

 (.0225فرصت نیز باشد )کس، 

کند. حوادثی که  های بالقوه را به دو دسته ریسک و فرصت تقسیم میمدیریت ریسک بنگاه اتفاق

هایی هستند که مانع خلق ارزش و یا موجب تخریب ارزش موجود  تأثیرات منفی دارند، همان ریسک

ای هستند که تأثیر مثبتی بر دستیابی به  ها احتمال وقوع حادثه شوند و در مقابل فرصت میسازمان 

(.  بنابراین، در یک سازمان هر چه فروش 0222اهداف، خلق ارزش و حفظ ارزش فعلی دارند )کوزو، 

مداری نسبت به رقیبان همان صنعت بیشتر باشد، به این معنی است که این سازمان  و مشتری

د راهبردی بهتری نسبت به رقبایش خواهد داشت؛ از این رو، یكی از دو عامل راهبرد را نسبت عملكر

گیریم. فروش سازمان به میانگین صنعت در نظر می

 ERMای در فرایند اجرای فنون  های سیستماتیک به طور ویژه توانایی مؤسسه در کاهش ریسک

ای بنگاه بررسی تهدیدات خارجی از جایگاه ویژه قرار دارد. در فرایند اجرای فنون مدیریت ریسک

های سیستماتیک یعنی  برخوردار است و فلسفه مدیریت ریسک جامع بنگاه به دنبال کاهش ریسک

سازمانی که تحت کنترل سازمان نیستند و از محیط بیرونی سازمان به آن  های برون همان ریسک

های اقتصادی و ریسک  های صنعت، ریسک کتوان ریس ها می شود. از این جمله ریسک تحمیل می

تغییرات قوانین را نام برد. فرایند مدیریت ریسک بنگاه به دنبال استفاده از فنونی برای کاهش اثر 

1. Moller
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 ،سازی و در نتیجه متنوع ERMهای برون سازمانی است. مزیت اصلی اجرای فنون  گونه ریسک این

 (. 0221، 0ویتاست )ه 9گذاریکاهش ریسک سیستماتیک سبد سرمایه

 
 

 های عملیاتی مديريت ريسک

شود  های عملیاتی استفاده می در فرایند مدیریت ریسک جامع بنگاه از فنونی برای مدیریت ریسک

شده و  های شناسایی بندی ریسک های عملیاتی، رتبه که مراحل آن عبارت است از: شناسایی ریسک

. به هرحال، فرایند مدیریت ریسک جامع بنگاه به ها اتخاذ تصمیمات مناسب در برخورد با این ریسک

های عملیاتی است که در نهایت، باعث افزایش کارایی و  دنبال اجرای فنونی برای کاهش ریسک

دهنده استفاده بهتر از فنون مدیریت  (. عملكرد بهتر نشان0222شود )بنكر،  عملكرد سازمان می

کاهش و کارایی  شود، منجر به شكست سازمان میهای کلی را  که  ریسک بنگاه است و باید ریسک

ها  ها را که به صورت فروش بر کل دارایی و ارزش سازمان را افزایش دهد. از این رو، گردش دارایی

 (.0222، 5شود، به عنوان یک معیار برای کارایی عملكرد است )کیماز تعریف می
Operation1 = (sales)/(total assets) 

شود. بنابراین، معیار دوم برای  بنگاه باعث افزایش کارایی کارکنان نیز میفنون مدیریت ریسک 

های عملیاتی سازمان نرخ داده ع گرفته است که از  استفاده از فنون مناسب برای مدیریت ریسک

 (.0221آید )گوردون،  تقسیم فروش بر تعداد کارکنان سازمان به دست می
Operation2 = (sales)/(number of employees) 

 

 های گزارشگری مديريت ريسک

گزارشگری درست و دقیق برای موفقیت سازمان در همه ابعاد حیاتی است. هدف گزارشگری درست 

های  باشد. به هر حال، سیستم کنترل ERMهای  کننده اصلی همه فعالیت و دقیق باید هدایت

(. ابعاد 0222)کوزو،  رسد داخلی مناسب برای گزارشگری درست و دقیق الزم و ضروری به نظر می

 شامل موارد زیر است:  فرایند کنترل داخلی

 ها  های کنترل و استفاده از رویه محیط کنترل: چارچوب کلی درونی که از طریق سیاست

 د؛شو مشخص می

 

1. Portfolio 

2. Hoyt 

3. Kiymaz 
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 د، فرایند و گزارش شو هایی که برای آن استفاده می سیستم حسابداری: بایگانی و رویه

معامالت؛

 مراحل به انجام رساندن کاهش ریسک در کنترل تهدیدات ویژه را مشخص های کنترل رویه :

(.0222د )کوزو، کن می

مدیریت ریسک جامع بنگاه با استفاده از فنون و ابزار فرایند کنترل داخلی به دنبال کاهش 

های مالی  های غیرقانونی و تقلب های گزارشگری بوده است و در تالش برای این است که سود ریسک

 (.0222، 9)کوهن ر سازمان را به حداقل و صحت و دقت اطالعات غیر مالی را به حداکثر برساندد

دهد و باعث کاهش  گزارشگری نامطلوب مالی ریسک کلی ورشكستگی مؤسسه را افزایش می

(. یک معیار برای قابلیت اتكاء پایین گزارشگری 0221شود )گوردون،  عملكرد و ارزش سازمان می

 متغیر زیر است: 5ب مالی، ترکی

های داخلی، های با اهمیت کنترل . ضعف9

 . گزارش مشروط حسابرسی،0

های مالی. . ارائه مجدد صورت5
Reporting1 = (material weakness) + (auditor opinion) + (restatement)

 های عدم رعايت قوانین و مقررات مديريت ريسک

ای جز  ایش تعامالت سازمان با محیط بیرونی، سازمان چارهبا ورود سازمان به محیط پیچیده و افز

ها در  رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این روابط با محیط خارجی ندارد. به همین دلیل، سازمان

 (.0222گیرد )کوزو،  های عدم رعایت قوانین و مقررات قرار می ای از ریسک معرض طیف گسترده

های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات را در تک  یسکفنون مدیریت ریسک بنگاه، بررسی ر

های محیط داخلی،  تک اجزای چارچوب فرایند اجرای مدیریت ریسک بنگاه، مانند: بافت

 (.0222کند )کوزو،  گذاری، کنترل ریسک و همچنین در سرتاسر سازمان پیشنهاد می هدف

، 0شده حسابرسی است )اوکیف پذیرفته های های کارامد در این زمینه، استاندارد یكی از ابزار

شده در این تحقیق نسبت گیری قوانین و مقررات استفاده (. بنابراین، اولین معیار برای اندازه9112

هاست. الزحمه حسابرس به مجموع دارایی حق

Compliance1 = 

1. Cohen

2. OKeefe
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ی از دعاوی حقوقی است. گیری رعایت قوانین و مقررات سود و زیان ناش معیار دوم برای اندازه

اگر شرکتی تالش زیادی برای رعایت قوانین و مقررات کند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که 

 های دعاوی کمتر و سود دعاوی بیشتری داشته باشیم. زیان

Compliance2 =  

 

 گیری عملکرد اندازه

پس با  ؛کنند در محیط متغیر و متالطمی فعالیت میها  گونه که قبالً اشاره شد، امروزه سازمان همان

های سازمان را در مسیر شكوفایی و  تواند فعالیت گیری از معیارهای ارزیابی عملكرد، مدیریت می بهره

های سازمان هدایت کند. همچنین ارزیابی عملكرد بازخوردی از میزان  تحقق اهداف و راهبرد

 (.0227د )آچاریا، کن سازمان را به مدیران ارائه میهای  توانمندی در اجرا و تحقق راهبرد

کنند. این  ها و مؤسسات مالی چهار هدف سازمانی مشترک را دنبال می سازمان ،به عقیده آچاریا

(. وی معتقد 0227اند از: سودآوری، مسئولیت اجتماعی، رشد و توانگری )آچاریا، چهار هدف عبارت

 های مالی است. ر خلق ارزش پایدار برای سازمانمسئولیت اجتماعی، عنصر مهمی د ،است

های  طور کلی، معیار های زیادی وجود دارد. به  گیری عملكرد شرکت، معیار برای ارزیابی و اندازه

های حسابداری  توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیار ارزیابی عملكرد را می

توان به: رشد سود، سود  د که میشو سابداری ارزیابی میهای ح عملكرد شرکت با توجه به داده

و  P/E, P/B, ROE, ROAهای مالی )شامل  های نقدی، سود هر سهم و نسبت تقسیمی، جریان

 توبین( اشاره کرد. Qنسبت 

( است که در ادامه به آن ROAها ) های مورد استفاده در این پژوهش، نرخ بازده دارایی معیار

 پردازیم: می

 

 (ROAها ) بازده دارايینرخ 

عالوه هزینه بهره به   های مالی است که از تقسیم سود خاص به ها یكی از نسبت نرخ بازده دارایی

های تولید و فروش  به مهارت ROA(. 50: 9572آید )جهانخانی،  ها به دست می مجموع دارایی

ه به اینكه سود حسابداری در گیرد. با توج شود و تحت تأثیر ساختار مالی قرار نمی شرکت مربوط می

ایرادات وارد بر سود حسابداری بر این معیار  ،گیرد، در نتیجه مورد استفاده قرار می ROAمحاسبه 

 (.22: 9525وارد است )احمدپور،   نیز

شوند، ارزش واقعی  ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می با توجه به اینكه دارایی

پایین لزوماً به این  ROAهای دفتری آنها باشد. بنابراین،  ست بسیار باالتر از ارزشها ممكن ا دارایی
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باال به این مفهوم  ROAها باید در جای دیگری به کار گرفته شوند. همچنین  معنی نیست که دارایی

 ها و کسب بازده بیشتر اقدام کند.  بایست نسبت به خرید همان دارایی نیست که شرکت می

 فهومی پژوهشالگوی م

گیری متغیرهای  شده پیرامون ریسک و مدیریت ریسک و ابزارهای اندازه با توجه به مبانی نظری بیان

شده از سوی کوزو الگوی مفهومی پژوهش  مستقل و وابسته و همچنین با الگو گرفتن از مدل مطرح

 د:شو ارائه می  0حاضر در شكل 

: الگوی مفهومی تحقیق2شکل 

 عملکرد
فنون 

مدیریت 

ریسک 

 بنگاه

 مدیریت ریسک کاهش فروش

مدیریت قوانین و مقررات

یستماتیکمدیریت ریسک س  

مدیریت ریسک عدم کارایی 

کارکنان

مدیریت ریسک عدم کارایی 

 فرایند تولید

مدیریت ریسک گزارشگری

مدیریت 

های  ریسک

 استراتژیک

مدیریت 

های  ریسک

 عملیاتی

مدیریت 

ریسک 

 گزارشگری

مدیریت 
ریسک عدم 

رعایت قوانین 
 و مقررات
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 قیقشناسی تح روش

مقاله برگرفته از پژوهشی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی است.  اين

شده در سازمان بورس و های فعال در صنعت خودروسازی پذیرش جامعه آماری این تحقیق کلیه سازمان

 .اوراق بهادار تهران است که بیشتر از یک سال در سازمان مذکور پذیرفته شده باشند

در مدل این تحقیق، میزان استفاده سازمان از فنون مدیریت ریسک جامع بنگاه به عنوان متغیر 

مستقل و عملكرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. اطالعات مورد نیاز این 

های  آمده که در این روش از ابزار فیش تحقیقاتی و صورت دست ای به پژوهش با روش کتابخانه

 مالی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

های به دست آمده از دو روش آمار توصیفی و آمار  در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده

های آمار توصیفی  استنباطی استفاده شده است. در واقع، ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روش

 ایم. ادهمورد آزمون قرار د

 

 های تحقیق يافته

ای بین استفاده از فنون  گونه که در مقدمه بیان شد، سؤال اصلی تحقیق این بود که آیا رابطه همان

مدیریت ریسک بنگاه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در یک شرکت وجود دارد؟ برای پاسخگویی 

ح شد، در نظر گرفت  و سپس تمامی هایی را که در مدل تحقیق مطر به این سؤال باید تمامی مؤلفه

های فرعی تحقیق را مورد آزمون قرار دهیم. در پایان، قادر خواهیم بود که نسبت به رابطه  فرضیه

بین استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در یک شرکت اظهار 

 پردازیم. ی نتایج آنها میها و بررس این بخش به آزمون فرضیه ،نظر کنیم. در ادامه

 

 آزمون فرضیه فرعی شماره يک
 

 : نتايج آزمون فرضیه شماره يک9جدول 

 داری رابطه معنی )مقدار خطا( a (sigداری ) عدد معنی ضريب همبستگی نام متغیرها

 های استراتژیک مدیریت ریسک
ROE 

 وجود ندارد 22/2 222/2 072/2

 

 داری بین مدیریت % رابطه معنی12ند که در سطح اطمینان ک نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می

 های راهبردی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. ریسک
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آزمون فرضیه فرعی شماره دو

: نتايج آزمون فرضیه شماره دو2جدول 

داری رابطه معنی )مقدار خطا( a (sigداری ) عدد معنی ضريب همبستگی نام متغیرها

های  یسکمدیریت ر

استراتژیک
ROE

وجود دارد 22/2 220/2 502/2

 داری بین مدیریت % رابطه معنی12کند که در سطح اطمینان  نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می

های عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. ریسک

آزمون فرضیه فرعی شماره سه

: نتايج آزمون فرضیه شماره سه9جدول 

داری رابطه معنی)مقدار خطا( a(sigداری ) عدد معنیضريب همبستگی ام متغیرهان

های استراتژیک مدیریت ریسک
ROE

وجود دارد 22/2 52/2 227/2

 داری بین مدیریت % رابطه معنی12کند که در سطح اطمینان  نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می

ان سهام وجود ندارد.های گزارشگری و نرخ بازده حقوق صاحب ریسک

آزمون فرضیه فرعی شماره چهار

: نتايج آزمون فرضیه شماره چهار4جدول 

داری رابطه معنی)مقدار خطا( a(sigداری ) عدد معنیضريب همبستگی نام متغیرها

های راهبردی مدیریت ریسک
ROE

وجود دارد 22/2 222/2 550/2

داری بین  رابطه معنی %12ه در سطح اطمینان کند ک نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می

مقررات و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و
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 آزمون فرضیه اصلی تحقیق
 

 : نتايج آزمون فرضیه اصلی5جدول 

 داری رابطه معنی )مقدار خطا( a (sigداری ) عدد معنی ضريب همبستگی نام متغیرها

 های راهبردی ت ریسکمدیری
ROE 

 وجود دارد 22/2 222/2 702/2

 

داری بین استفاده  % رابطه معنی12کند که در سطح اطمینان  نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می

 از فنون مدیریت ریسک بنگاه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد.

 

 گیری نتیجه

بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت  ،همان طور که مالحظه شد، هدف اصلی این پژوهش

شده در ریسک بنگاه و بازده حقوق صاحبان سهام است. برای دستیابی به این خواسته از مدل ارائه

شد و پس از طرح، هر یک از آنها  هایی مطرح ( استفاده شد و بر طبق آن، فرضیه0227کتاب مولر )

مورد آزمون  نیز هر یک از مفروضات ،ها تحلیل دادهآزمون قرار گرفت. در بخش تجزیه و  در معرض

 قرار گرفت و رابطه عوامل هر فرضیه با بازده حقوق صاحبان سهام تحلیل شد.

ها  گرفته مشاهده شد که مدیریت ریسک بنگاه در تمام زیرسطحهای انجام بنا بر تجزیه و تحلیل

به جز زیرسطح  ؛ البتهدار دارد ی% رابطه معن12با بازده حقوق صاحبان سهام در سطح اطمینان 

 داری ندارد. % رابطه معنی12های راهبردی که در سطح اطمینان  مدیریت ریسک

توان  گرفته میهای صورت در ادامه این بخش با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

 زیر را ارائه داد: هایپیشنهاد

 های راهبردی چندان  ه مدیریت ریسکشود ک در مورد فرضیه اول، این موضوع تبیین می

 دهیم. پس این مورد را چندان مورد اهمیت قرار نمی ؛تأثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد

 ها برای بهبود عملكردشان  گیریم که شرکت طبق نتایج فرضیه دوم این پژوهش، نتیجه می

ها  و افزایش نسبت گردش داراییهایی را برای افزایش کارایی و اثربخشی فرایند تولید  باید روش

 ها باید متقابالً در مورد کارکنان سازمان نیز مورد استفاده قرار گیرند. اتخاذ کنند. همچنین این روش

  های گزارشگری باید موارد زیر را  در جهت کاهش ریسک 5در مورد فرضیه فرعی شماره

 مورد توجه قرار دهیم:

 ها، های سنواتی شرکت اصالح حساب 

 های مورد نیاز شرکت، ها و دستورالعمل نامهح آییناصال 
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 های داخلی سازمان، نظام بخشیدن سیستماتیک به کنترل

 ا،های فی مابین گروه اصالح حساب

  ایران. 90افشای معامالت با اشخاص وابسته طبق استاندارد حسابداری شماره 

 ود اجرای قوانین و مقررات اجرا کنیم:و در مورد آخرین فرضیه فرعی تحقیق باید موارد زیر را برای بهب

 آور برای شرکت در اساسنامه، گنجاندن قوانین و مقرراتی الزام

 ،استفاده از مشاوران و کارشناسان حقوقی خبره در سازمان

 ها و انتقادات حسابرس و بازرس قانونی،اجرای دقیق و نكته به نكته دیدگاه

 و ایمنی. های تضمین کیفیت تالش برای اخذ گواهینامه 

جانبه های همه همان طور که مشاهده کردیم، عملكرد مطلوب یک سازمان در گرو کاهش ریسک

هاست. در پایان،  سازمان است، پس موفقیت سازمان وابسته به کنترل و استفاده بهینه از این ریسک

برابر انواع  شود که شرکت درها باعث می شده در مورد هر یک از ریسکرعایت تمامی موارد پیشنهاد

، دچار مصونیت شود و در نهایت، ثبات رقابتی شود هایی که موجب تهدید سازمان می ریسک

بیشتری خواهد داشت.



 یساز خودرو صنعت در فعال یبنگاهها یبازده با ERM یریکارگ به رابطه

 

79 

 منابع 
Casualty actuarial society committee (2003). Overview of enterprise risk 

management. 

Cohen, J., Krishnamoorthy, G.,Wright, A. (2004). The corporate governance 

mosaic and financial reporting quality. Journal of Accounting Literature, 87-

152. 

enterprise risk management in the insurance industry: an empirical study of four 

major European insurers. Geneva papers. 

Ahmadpour, A., Yahyazade, M. (2004). Financial Management (1). Tehran: 

Agah Pub. (In Persian). 

Hoyt, R.E., Liebenberg, A.P. (2009). The value of enterprise risk management. 

Working Paper. 

Izadpanahi s. (2009). The Relationship between Firm Risk Management 

Techniques in Financial and Operational Risks with Value Added Creation in 

Iranian Insurance Companies. Master thesis. Allameh Tabatabaei University. 

(In Persian). 
Jahankhani, A. and Zarif Fard A., (1995). "Do managers and shareholders use 

appropriate metrics to measure company value?", Journal of Financial 

Research, Nos. 7 and 8, pp. 66-41. (In Persian). 
Jerry Miccolis and Samir Shah. (2000). Enterprise Risk Management – An 

Analytic Approach, Tillinghast Towers Perrin Monograph. 

Johnson, V.E., Khurana, I.K., Reynolds, J.K. (2002). Audit-firm tenure and the 

quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 651-669. 

Calandro J. (2006). An enterprise approach to insurance Risk Management. IBM 

Global Business Services. White Paper. 

Kiymaz, H. (2006). The impact of announced motives, financial distress, and 

industry affiliation on shareholders’ wealth: evidenve from large sell-offs. 

Business and economics, 69-89. 

Lawrence A. Gordon, Martin P. Loeb a, Chih-Yang Tseng. (2009). Enterprise 

risk management and firm performance: a contingency perspective. Account. 

Public Policy, 301-327. 

Madhusan Acharyya, Kphnnie Johnson. (2006). Investigating the development 

of  Acharyya M. (2007) proposing a conceptual framework to measure the 

performance of Enterprise Risk Management from an empirical study of four 

major European insurers. 34
th
 Seminar of the European Group of Risk and 

Insurance Economists. Cologne. 

Moller, Robert R. (2007). COSO ENRWPRISE RISK MANAGEMENT. Kohn 

Wilet & Sons, INC. 

O’Keefe, T.B., King R.D., Gaver, K.M. (1994). Audit fees, industry 

specialization, and compliance with GAAs reporting standards. Auditing, 41-

55. 



فصلنامه مهندسی سیستم و بهره وري، سال اول، شماره 1، زمستان 1400 

70

Porter, M. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard 

Business review, 78-93. 

Walker P, S. W. (2003). Enterprise Risk Management: pilling it all together. 




