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 چکيده
چرخه  ی بینگری منابع مالی داخلی بر رابطههدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش تعدیل

های پژوهش از جهت آزمون فرضیهباشد. پذیری اجتماعی میعمر شرکت و مسئولیت

های ترکیبی استفاده شده است. نمونه و دادهرگرسیون خطی چند متغیره رگرسیون مدل 

بر  شده در بورس اوراق بهادار تهران است کهشرکت پذیرفته 37ری پژوهش شامل آما

مورد  6731تا  6731های  و طی سال گیری در دسترس انتخاب شدهاساس روش نمونه

ل در مراح پذیری اجتماعیبررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، مسئولیت

د. هم دارن افول( تفاوت معناداری با و رشد، بلوغظهور، ی عمر شرکت ) مختلف چرخه

 پذیری اجتماعی شرکت تأثیر دارد.مسئولیتهمچنین، منابع مالی داخلی بر 

گر بر شدت رابطه بین نتایج نشان داد که منابع مالی داخلی به عنوان تعدیل همچنین

 .گذاردها تأثیر میاجتماعی شرکت چرخه عمر شرکت )رشد و افول( و مسئولیت

 ا،هشرکت یاجتماع پذیرییتمسئولچرخه عمر شرکت،  :يديلک واژگان

 منابع مالی داخلی

 M41بندی موضوعی: طبقه
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  2 ماندانا داودي،  1 عليرضا مؤمنی

 .استادیار حسابداری، دانشگاه تهران 6
 .گستر شیرازکارشناس ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی زند دانش 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 ماندانا داودي

پذیري اجتماعی ير چرخه عمر شرکت بر مسئوليتتأثبررسی 

 ر منابع مالیگها با در نظرگرفتن نقش تعدیلشرکت
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 مقدمه
جهت،  نیشده است. به هم لیکسب و کار در سرتاسر جهان تبد طهیاز ح ریناپذ ییبخش جدا کیبه  6هاشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول

خصوص صورت گرفته است  نیدر ا یاکسب و کار، مطالعات گسترده یایآن در دن یو عمل کیاستراتژ یاامدهیبا توجه به پ ریاخ یهادر سال

در  یگذارهیبا سرما توانندیها مخاطر است که شرکت نیها به اشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول تی(. در واقع، اهم2007، 2و والش شی)مارگول

وجود  نسبت به اجتماع به گذارانهیسرما یهادر رفتار و نگرش یراتییو تغ ابندیدست  یرقابت تیمز کیبه  ،یاجتماع یریپذتیمسئول یهاتیفعال

بهتر، حفظ و  یها، عملکرد مالشرکت یبرا یاجتماع یریپذتی(؛ چرا که با وارد شدن و حرکت در جهت مسئول2061، 7دیآورند )وهاب و اسا

 ارزش را به همراه خواهد شیافزا ز،یو ن تیفیو ک یوربهره شیافزا ،یمشتر یوفادار شیافزا ه،نیکاهش هز شتر،یموجود، فروش ب هیسرما شیافزا

جهت  نیهستند، به هم یاجتماع یریپذتیمسئول کیاستراتژ یهااستخراج ارزش یها در تالش براشرکت ن،یهمچن .(2067، 4وانیداشت )هاز

شرکت  ی(. رشد و سودآور2003، 1اسانکاریودایبرخوردار است ) ییبسزا تیاز اهم 1مراحل چرخه عمر شرکت یهایژگیاز و یداشتن درک درست

اگر شرکت خواهان رشد  ن،یکه شرکت در آن قرار گرفته است. بنابرا شوندیچرخه عمر محسوب م از یاکننده مرحلهنییتع یهایژگیاز جمله و

 یسبن نانیخود اطم یهایگذارهیسرما یآت یسود انباشته است( و از سودآور منابع نیاز ا یکیاقدام کند ) یمال نیبه تأم دیو توسعه باشد با

ها در مراحل مختلف شرکت رودی، انتظار مرونی(. از ا6737موصلو،  یو باقر یپوشش دهد )مراد را یمال نیتأم یهانهیداشته باشد تا بتواند هز

 یریپذتیمسئول یگذارهیکه عملکرد، رفتار و سرما یابع مواجه شوند به نحواز من یرشد، بلوغ و افول( با سطوح متفاوت د،یچرخه عمر )تول

 .دخود قرار دهن ریها را تحت تأثشرکت یاجتماع

به  یشتریالزام ب ،یمنابع خارج یبرا شانیازهایبا توجه به ن سیها در مرحله تأسکه شرکت داردیبر منابع استدالل م یمبتن دگاهید

دست آورند، را به یتیحما نیجلب چن یمؤثر برا یابزار توانندیم یاجتماع یریپذتیمسئول یهاتیند و با تعامل در فعالسهامداران دار یبانیپشت

 یاجتماع یریپذتیمسئولی هاتیدر فعال یگذارهیسرما ییرا به ارمغان خواهد گذاشت؛ اما سود نها ییهانهیها هزآن یبرا هاتیفعال نیا چهاگر

 یهای بالغ که دارا(. اما در شرکت3206، 3و حسن بیاست )حب شتریهای بالغ بنسبت به شرکت ییهاشرکت نیچن یالً براها احتماشرکت

 یه استراتژب یشهرت انحصار جادیمنظور ابه توانندیهای بالغ مدر واقع شرکت ست،ین نیچن نیهستند ا یاشده تیکامالً تثب هیپا هیاول یمشتر

 یطیدر اعتبار مح یگذارهیسرما ،ییهایاستراتژ نیبه چن یابیدست یهااز راه یکی(. 2002، 3و همکاران امزیلی)مک و ابندیت دس یمطلوب یوربهره

 نهیدر زم یگذارهیها به سرماشود شرکتاز بلوغ، باعث می یناش یهاییتخصص و توانا ن،ی(؛ بنابرا6330، 3ی)فام برون و شانل باشدیم یاجتماع و

 (.2003 اسانکار،یودایخود را کاهش دهند ) یهانهیهز ییهاتیفعال نیواسطه چنآورند و به یرو یاجتماع یریپذتیمسئول

است،  شده متمرکزپذیری اجتماعی و چرخه عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بر رابطه بین مسئولیت پژوهش حاضربنابراین، 

 باشد.شرکت می چرخه عمرپذیری اجتماعی و مسئولیت منابع مالی داخلی بر رابطه بینهمچنین، به دنبال یافتن میزان تأثیرگذاری 

 

 مبانی نظري پژوهش-1
های گوناگون شده است. مطالعات فراوانی )آنتونی و چرخه عمر شرکت از جمله مفاهیم نوینی است که طی چند دهه اخیر وارد حوزه

های گوناگون علوم انسانی از جمله حسابداری و مالی صورت گرفته است عمر شرکت در حوزه( درباره مفهوم چرخه 6332، ؛ مولر6332، 60رامش

های منحصر به فرد هر مرحله از (. محتوای این مطالعات بر دو محور وجود مراحل گوناگون در طول چرخه عمر شرکت و ویژگی2060، 66)یان

(؛ از این رو، ارائه مدلی جهت تعریف مراحل چرخه عمر یک شرکت، 0622، 67؛ کاو2003، 62مراحل دیگر استوار است )کالونگی و سیلوال

 گیری و تفکیک هر مرحله از مراحل دیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. اندازه

                                                           
1- Corporate Social Responsibility (CSR) 
2- Margolis and Walsh 
3- Wahba and Elsayed 
4- Haziwan 
5- Life Cycles 
6- Udayasankar 
7- Habib and Hassan 
8- McWilliam 
9- Fombrun and Shanley 
10- Anthony and Ramesh 
11- Yan 
12- Kallunki and Silvola 
13- Cao 
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ای که شرکت در آن قرار دارد، چرخه عمر را به پنج مرحله )معرفی، رشد، بلوغ، قبل ( برای تعیین مرحله2066) 64بدین منظور دیکنسون

ها را از صورت گردش وجوه نقد استخراج کرد و در این باره استدالل گیری چرخه عمر شرکتاز افول و مرحله افول( تقسیم نمود و معیار اندازه

مراحل مزبور جامع  (.6734پذیری یک شرکت دارای عملکرد متفاوتی است )فاضلی و ایزی، نمود که گردش وجه نقد در سودآوری، رشد و ریسک

شرکت  هاییکی از متغیرهای مهم در تدوین استراتژی ها فراهم نمایند.طراحی و توسعه استراتژیی را برای ارزیابی، توانند چارچوبد اما مینیستن

ر قرا معرفی، رشد، بلوغ، قبل از افول و مرحله افول توجه به این نکته است که شرکت در کدام یک از مراحل چرخه عمر، یعنی هر یک از مراحل

پذیری اجتماعی های مسئولیتگذاری در فعالیتسرمایه یکی از مهمترین مباحث  در این راستا، (؛6737)اعتمادی و همکاران،  رفته استگ

 یرگذارها تأثشرکت پذیری اجتماعیمسئولیت گذارییهبر سرما تواندیاد میزاحتمالمختلف در سطح شرکتی به هاییژگیو، چرا که استها شرکت

 هایژگیهستند، داشتن درک درستی از این و پذیری اجتماعیمسئولیتها در تالش برای استخراج ارزش استراتژیکی از شرکت کهییازآنجا واست 

 (.2003یودایاسانکار، ) ضروری است

دارند که  ( صورت گرفته، اعتقاد2066، 63؛ پادگت و گاالن2060، 61؛ چی و همکاران2003، 61های خارجی )کمپیلبرخی از پژوهش

ها پذیری اجتماعی شرکتهای مسئولیتگذاری در فعالیتهای سرمایههای چرخه عمر از جمله سودآوری شرکت نقش مهمی در تصمیمویژگی

 یبرا یترشیب یزهیانگ یارزش شرکت، دارا شیو افزا کیاستراتژ یایبه مزا یابیو دست یرقابت تیمز جادیا یشرکت ها در مرحله رشد برادارند. 

اما (. 6731هستند )ناصریان و همکاران،  یاجتماع یهاتیدر مسئول یگذارهیسرما نیو همچن شیخو یهایاز منابع و توانمند یبهره بردار

های بزرگ و بالغ با سطوح باالتری ها معتقد است، که شرکتپذیری اجتماعی شرکت( با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر مسئولیت2003) 63رورتی

تر باشند جهت حفظ و افزایش مزایایی ها گستردهباشد. در واقع، هرچه شرکتپذیری اجتماعی در ارتباط میهای مسئولیتارکت در فعالیتاز مش

؛ چی و 2003، 63تر عمل خواهند کرد )هال و روتنبرگپذیری شدید در بازار از لحاظ اجتماعی مسئوالنهرقابتی خود در زمان وجود شرایط رقابت

 (.2060ان ، همکار

 ،مثالعنوانها )بهشرکت مالی وضعیت که دادند نشان( 6333) 20مگنان کورمییر و و( 2066) همکاران وکالرکسون از طرفی دیگر، 

وضعیت مالی ها شرکتبنابراین، هرچه . نیز نقش دارد محیطی پذیریمسئولیتدر   ایکنندهیینتع به عنوان عوامل( سازمانی رکود و سودآوری

. بکار خواهند گرفتپذیری اجتماعی مسئولیت فعالیت در سهیم شدن برای را منابع راکد ضروری بیشتری و مالی ابزارهای تری داشته باشند،به

 در ارکتمش نسبت بهها آن درآمد در بیشتری مستقیم یرگذاریتأثکه دارای  هایی تمرکز دارندیتفعال بر مالی کمتر منابع با ییهاشرکت اما

 (. 6332 ،22؛ رابرتز2003، 26ریورت)است پذیری اجتماعی مسئولیت ی ابتکاریهاطرح

 

 پژوهش تحقيق نهيشيپ-2
ها موجب شده و مسئولیت اجتماعی شرکت ، منابع مالیچرخه عمر شرکتهای اخیر با افزایش روز افزون تحقیقات در مورد در طی سال

و چرخه عمر شرکت (، در پژوهشی به بررسی رابطه 2063منزور حسن و حبیب ) مثال:است تا تحقیقاتی در این موارد صورت گیرد. به طور 

ی مثبت و معنادار طوربهراکد  که اندازه شرکت، سودآوری و منابع مالی دهدمیها نشان ها پرداختند. نتایج پژوهش آنمسئولیت اجتماعی شرکت

گذاری در مسئولیت چرخه عمر شرکت در مرحله بلوغ باعث افزایش سرمایهبر چرخه عمر شرکت و مسئولیت اجتماعی رابطه دارد. همچنین، 

 ها گردیده است.اجتماعی شرکت

پذیری اجتماعی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی (، در پژوهش خود به بررسی تأثیر مسئولیت2063) 27وانگ و ساریکس

مالی  اجتماعی و عملکرد تیروابط بین حاکمیت مسئول برگر میانجی عنوانبهپذیری مسئولیتکه دهد نشان می هانتایج پژوهش آنپرداختند. 

 .تأثیر معناداری دارد عنوانبه

                                                           
14  Dickinson 

15- Campbell 
16- Chih 
17- Padgett and Galan 
18- Reverte   
19- Hull and Rothenberg 
20- Cormier and Magnan  
21- Reverte 
22- Roberts 
23- Wang and Sarkis  
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 پرداختند. نتایج پژوهش هامسئولیت اجتماعی شرکت(، در پژوهشی به بررسی تأثیر بلوغ شرکت بر 2061) 24ویت سوفاکورن و جیراپورن

مسئولیت  گذاریبر سرمایه مثبت و معناداری طوربهعامل چرخه عمر شرکت در مرحله بلوغ  عنوانبهکه طول عمر شرکت  دهدمیها نشان آن

 تأثیر دارد. هااجتماعی شرکت

گذاری به جریان نقدی در ها بر حساسیت سرمایهتأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی (، در پژوهشی به6731محفوظی و همکاران )

بررسی بین متغیر  ی زمانی موردکه در دوره دهدها نشان میپرداختند. نتایج پژوهش آن ورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفته شده در بشرکت

 .داری وجود دارداگذاری به جریانات نقدی رابطه مثبت و معنمسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه

نتایج پژوهش  پرداختند. شرکت و خطر سقوط قیمت سهام بین چرخه عمر رابطهبررسی  (، در پژوهشی به6731حیدرپور و همکاران )   

 که پس از کنترل اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان دهدها نشان میآن

وغ و خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی و سهام بین مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین مرحله بل

ها، الزم است که مدیران برای وصول نتیجه های مختلف در مراحل مختلف چرخه عمر شرکتمعنادار وجود دارد، لذا با توجه به اهمیت استراتژی

  .ای از چرخه عمر که در آن قرار دارند را به اجرا درآورندهای متناسب با مرحلهریزیبهتر، برنامه

مالی بر چسبندگی هزینه در  ها و عملکردبررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (، در پژوهشی به6731محمودآبادی و ایمان روی )

طریق  ها ازدهد که متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتها نشان میپرداختند. نتایج پژوهش آن شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهشرکت

ی، ویژگی محصول، کارکنان و آموزش و متغیر عملکرد مالی از طریق مؤلفه بازده فروش تأثیر معناداری بر میزان شدت طیمحستیز مجموع ابعاد

های اداری، عمومی و فروش دارند؛ اما مؤلفه جریان وجه نقد عملیاتی تأثیری بر میزان شدت افزایش چسبندگی افزایش چسبندگی هزینه

شود. این نتایج بیانگر این است که مسئولیت اجتماعی شرکت و فروش ندارد و باعث کاهش شدت چسبندگی هزینه می های اداری، عمومیهزینه

  کنند.و عملکرد مالی، نقش مؤثری در افزایش و کاهش میزان شدت چسبندگی هزینه را ایفا می

ها با در شرکت یاجتماع یرپذیتیه عمر شرکت بر مسئولچرخ ریتأثهای انجام شده ظاهراً تحقیقی که در ایران به بررسی براساس بررسی

پذیری  جهت ترغیب به موضوع مسئولیتتواند ی پرداخته باشد تاکنون انجام نشده است، لذا تحقیق حاضر میمنابع مال گرلینظرگرفتن نقش تعد

 در این رابطه به دانش حسابداری بیفزاید.ها بپردازد و اجتماعی شرکت

 

 وهشپژ يهاهيفرض-3
 این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی به شرح زیر است:

 د.دار معناداری ریشرکت تأث یاجتماع یریپذتیمراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر مسئول فرضیه اصلی اول:

 یاجتماع یریپذتیچرخه عمر شرکت و مسئول نیبر رابطه ب گرلیتعد ری)سود انباشته( به عنوان متغ یداخل یمنابع مالفرضیه اصلی دوم: 

 .دارد معناداری ریشرکت تأث

)ظهور، رشد، بلوغ و افول( به تفکیک در هر فرضیه مورد بررسی  مراحل مختلف چرخه عمر شرکتالزم به ذکر است در پژوهش حاضر 

 خواهد گرفت.

 

 يآمار نمونه و جامعه-4
 6731 تا 6731اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  های پذیرفته شده در بورسکلیه شرکتاطالعات مالی جامعه آماری این پژوهش شامل 

 اند:های عضو جامعه آماری مد نظر قرار گرفته شدههای عضو نمونه به صورت حذفی از بین شرکتباشند. براساس شرایط زیر شرکتمی

د؛ ها( نباشنلدینگ و لیزینگهای هگری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکتهای نمونه جزء بانکشرکت .6

 ها متفاوت است.زیرا افشای اطالعات مالی و ساختارهای راهبردی شرکتی در آن

 ها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.سال مالی شرکت .2

 باشد. نداشته مالی سال تغییر 6731 تا 6731 هایسال طی .7

 رفته باشند.در بورس اوراق بهادار تهران پذی 6731تا پایان سال مالی  .4

 در دوره زمانی موردنظر از بورس اوراق بهادار تهران خارج نشده باشند. .1

های منظور استخراج دادهبه ها به همراه گزارش عملکرد اجتماعیاین پژوهش از جمله گزارشات هیأت مدیره شرکت اطالعات مالی موردنیاز

 موردنیاز در دسترس باشد.

                                                           
24- Withisuphakorn and  Jiraporn 
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عنوان بهتقلیل یافته و در نهایت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارشرکت  37به در دسترس آماری با اعمال شرایط فوق تعداد جامعه 

 اند.نمونه انتخاب شده

 

 هاداده ليتحل و هیتجز و يگردآور يهاروش ابزارها،-5
های ده شده است. از طرفی دادهای استفادر این پژوهش جهت نگارش و جمع آوری اطالعات مورد نیاز بخش مبانی نظری از روش کتابخانه

تهران استخراج شده و به منظور جمع  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارهای مالی شرکت کمی مورد نیاز چسبندگی هزینه از اطالعات صورت

های جمع آوری ا دادهها استفاده شده است. ابتدگزارشات هیأت مدیره شرکتها، از اجتماعی شرکتپذیری مسئولیت آوری اطالعات در مورد 

 تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفته است. Stata 14و  Eviews 7شده از طریق نرم افزار اکسل طبقه بندی و سپس با کمک نرم افزارهای 

 

 پژوهش روش-6
ش بدون دخالت های پژوهکه دادهباشد و از نظر هدف کاربردی است. با توجه به اینهای پس رویداری میپژوهش حاضر از نوع پژوهش

شود و به جهت تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع پژوهش های نیمه تجربی قلمداد میمحقق گردآوری شده از نوع پژوهش

 باشد.همبستگی می_توصیفی

 

 هاآن يريگاندازه نحوه و پژوهش يرهايمتغ-7

 الف( متغير وابسته
( 2066) 21از روش میشرا و همکاران ها که یک متغیر کیفی و اسمی است، به پیرویپذیری اجتماعی شرکتمسئولیتدر پژوهش حاضر، 

ی محصول( تشکیل شده است و هر بٌعد آن هایژگیوو  ستیز طیمحکارکنان، ی، مشارکت اجتماعبُعد ) 4( از 6731روی )و محمودآبادی و ایمان

 شود:گیری میبه شرح زیر اندازه

 ایصنعت و  ایحرفه و  یاعضا یاز آموزش برا تیبرنامه حمادارای اگر شرکت (: Communityی )مشارکت اجتماعبُعد  یافشا ازیتام (6

  گیرد.به آن نمره یک و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می ،جامعه باشد

، به آن نمره یک و در غیر این باشد OHSAS 18001 نامهیگواه ی(: اگر شرکت داراEmployee) کارکنان بُعد یافشا ازیامت (2

 گیرد.صورت نمره صفر تعلق می

 این غیر در و یک نمره آن به باشد، ISO 14001 نامهگواهی دارای شرکت اگر(: Environment) زیست محیط بُعد افشای امتیاز (7

 .گیردمی تعلق صفر نمره صورت

 نمره آن به باشد،، ISO 9001 نامهگواهی دارای شرکت اگر(: Product Characteristics) محصول هایویژگی بُعد افشای امتیاز (4

 .گیردمی تعلق صفر نمره صورت این غیر در و یک

 :شودمی گیریاندازه شرکت اجتماعی پذیریمسئولیت زیر رابطه طریق از باال ابعاد گیریاندازه از پس

CSR score = COM score + EMPscore + ENVscore + PRCscore 
 

 مستقل متغير( ب

 روش از است، ای فاصله و پیوسته کمی، متغیر یک که هاشرکت عمر چرخه شاخص بندیدسته و محاسبه جهت به حاضر، پژوهش در

 روش این در. است شده استفاده( مالی تأمین و گذاریسرمایه عملیاتی، هایفعالیت) نقد وجوه جریانات الگوی با منطبق( 2066) دیکنسون

 :است گردیده تفکیک نقد وجه جریانات صورت طبقه چهار از حاصل الگوی از استفاده با و زیر صورت به عمر چرخه مراحل

 هایفعالیت از ناشی نقد وجه جریانات) CFI<0 و( مالی تأمین هایفعالیت از ناشی نقد وجه جریانات) CFF>0 اگر: ظهور مرحله

 ددع آن به صورت این غیر در و گیردمی تعلق یک عدد آن به باشد( عملیاتی هایفعالیت از ناشی نقد وجه جریانات) CFO<0 و( گذاریسرمایه

 .گیردمی تعلق صفر

 .گیردمی تعلق صفر عدد آن به صورت این غیر در و گیردمی تعلق یک عدد آن به CFO>0 و CFI<0 و CFF>0 اگر: رشد مرحله

 .گیردمی تعلق صفر عدد آن به صورت این غیر در و گیردمی تعلق یک عدد آن به CFO>0 و CFI<0 و CFF<0 اگر: بلوغ مرحله

                                                           
25- Mishra et al 
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 تعلق صفر عدد آن به صورت این غیر در و گیردمی تعلق یک عدد آن به CFO<0 و CFI>0 و CFF≤ 0 یا 0 ≤ اگر: افول مرحله

 .دارد قرار افول از قبل مرحله در شرکت صورت این غیر در و گیرد؛می
 

 تعدیلگر متغير( ج

 زیرا ؛است شده استفاده انباشته زیان یا سود از است، ای¬فاصله و کمی متغیر یک که داخلی، مالی منابع محاسبه برای حاضر هشپژو در

 .آیدمى حساب به مالى تأمین منابع از یکى سود کردن اندوخته
 

 کنترلی متغير( د

 عنوان به باشندمی تأثیرگذار هاشرکت اجتماعی پذیریتمسئولی بر که عواملی از ایمجموعهپژوهش پیشینه اساس بر حاضر، پژوهش در

 :از عبارتند که است، شده گرفته نظر در کنترلی متغیرهای

 .t سال در i شرکت هایدارایی کل دفتری ارزش به بلندمدت هایبدهی دفتری ارزش نسبت از است عبارت مالی اهرم: مالی اهرم

 آن دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش نسبت است عبارت: شرکت در آن فترید ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش

 .t سال در i شرکت در

 شرکت این آغاز زمان از شرکت سال تعداد طبیعی لگاریتم از عبارتست: شرکت سن

 .شودمی فادهاست هادارایی مجموع لگاریتم نظیر معیارهایی از شرکت اندازه متغیر محاسبه برای: شرکت اندازه

 :است زیر صورت به پژوهش این در استفاده مورد هایمدل نهایت در
CSR score = α0 + α1 LCSi,t + α2 LEVi,t + α3 MTBi,t + α4 AGEi,t + α5 SIZEi,t +ε 

CSR score = α0 + α1 LCSi,t + α2 REi,t + α3 LCSi,t × REi,t+ α4 LEVi,t + α5 MTBi,t + α6 AGEi,t + α7 

SIZEi,t +ε 

 

 یکتفک رکود و بلوغ رشد، معرفی، مرحله چهار به مذکور فرضیه با مرتبط فرعی هایفرضیه در نیز شرکت عمر چرخه است ذکر به الزم

 .شد خواهد

 

 پژوهش متغيرهاي به مربوط توصيفی آمار-8
 مورد خالصه صورت به پژوهش یرهایمتغ توصیفی هایشاخص( 6) نگاره در شود، پرداخته پژوهش هایفرضیه آزمون به کهاین از قبل

 : گیردمی قرار بررسی
 پژوهش متغيرهاي توصيفی آمار(: 1) نگاره

 حداکثر حداقل چولگی انحراف معیار میانه میانگین نام متغیرها

 4 0 -173/0 116/6 7 173/2 پذیری اجتماعیمسئولیت مجموع ابعاد

 6 0 647/6 474/0 0 212/0 مرحله ظهور

 6 0 031/6 440/0 0 217/0 مرحله رشد

 6 0 313/0 413/0 0 702/0 مرحله بلوغ

 6 0 341/7 271/0 0 013/0 مرحله افول

 333/0 -434/0 733/0 612/0 613/0 630/0 منابع مالی داخلی

 133/0 011/0 -347/0 640/0 133/0 141/0 اهرم مالی

 336/60 270/0 421/6 011/2 703/2 332/2 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 613/4 033/6 -033/6 411/0 160/7 433/7 سن شرکت

 272/63 6333/3 133/0 446/6 132/67 373/67 اندازه شرکت

 370شرکت(: -تعداد مشاهدات )سال
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 فرضيه آزمون و مدل برآورد-9
 سبمنا مدل تعیین دلیل به و نموده فادهاست ترکیبی هایداده از نظر مورد فرضیه آزمون و هاداده تحلیل و تجزیه جهت حاضر، پژوهش در

 بودن مناسب بیانگر آن صفر فرض که شد استفاده لیمر F آزمون از متغیره، چند خطی رگرسیون برآورد جهت تلفیقی و ترکیبی مدل بین از

 نیست؛ هاسمن آزمون انجام به یازین و شد خواهد استفاده تلفیقی مدل از باشد، 01/0 از بیش فوق آزمون F آماره احتمال اگر. است تلفیقی مدل

 که شود ینتعی برآورد برای تریمناسب مدل تا شود آزمون تصادفی اثرات مدل برابر در ثابت اثرات مدل باید باشد، مناسب ترکیبی مدل اگر ولی

 .گیردمی صورت هاسمن آزمون با کار این

 پژوهش، فرضیه آزمون برای پس است،01/0 از بیشتر F آماره داریمعنی که است اسن دهندهنشان( 2) نگاره در لیمر F آزمون نتایج

 .است ترمناسب تلفیقی مدل از استفاده

 مريآزمون ل جی( : نتا2) نگاره
 

 الگوی انتخابی نتیجه آزمون F Prob. Fآماره  مدل

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2301/0 274/6 6-6مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2122/0 243/6 2-6مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2113/0 240/6 7-6مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2112/0 246/6 4-6مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2033/0 741/6 6-2مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهااز  یکسان بودن عرض 6337/0 713/6 2-2مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2200/0 724/6 7-2مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2133/0 273/6 4-2مدل فرضیه 

 

 ن بهتواها میلیمر برای تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نیاز است مفروضاتی نیز اعمال شود، که از جمله آن Fعالوه بر آزمون 

 های تحلیل رگرسیونهای مدل از مفروضهماندهها اشاره کرد. آزمون نرمال بودن توزیع باقیماندهواتسون و نرمال بودن توزیع باقی_آزمون دوربین

اهدات آماری مشکه تعداد که توزیع بدون چولگی شدید و تک نمایی باشد، توزیع نرمال بودن قابل توجیه است. با توجه به ایناست؛ اما در صورتی

ها به توزیع شود دادهباشد(؛ بنابراین فرض میشرکت می-سال 370باشد )تعداد مشاهدات پژوهش حاضر عدد می 70پژوهش حاضر بیش از 

 بینیواتسون استقالل یا عدم استقالل خطای میان مقادیر واقعی و پیش_(. همچنین، آزمون دوربین6734نرمال نزدیک بوده است )افالطونی، 

قرار گرفته باشد، مدل دارای استقالل بوده و فاقد خودهمبستگی میان مقادیر  10/2تا  10/6کند، اگر آماره محاسبه شده بین شده را مشخص می

 شود.واتسون نمایش داده می_( نتایج آزمون دوربین7باشد. در نگاره )می

 واتسون_نيآزمون دورب( : 3) نگاره
 

 قبول وردم دامنه محاسبه شده فرضیه ها

 1/2-1/6 22/2 6-6فرضیه 

 1/2-1/6 22/2 2-6فرضیه 

 1/2-1/6 22/2 7-6فرضیه 

 1/2-1/6 22/2 4-6فرضیه 

 1/2-1/6 22/2 6-2فرضیه 

 1/2-1/6 27/2 2-2فرضیه 

 1/2-1/6 22/2 4-2فرضیه 

 

 هيفرض آزمون از حاصل جینتا-11
ا ب«.  تأثیر دارد شرکت یاجتماع یریپذتیمسئولتلف چرخه عمر شرکت بر مراحل مخ»فرضیه اول پژوهش حاضر حاکی از آن است که 

ی فرعی تقسیم و آزمون شده شامل مرحله ظهور، رشد، بلوغ و افول، فرضیه اصلی اول به چهار فرضیه مراحل مختلف چرخه عمر شرکتتوجه به 

 است.
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 فرضيه اول آزمون نتایج خالصه(: 4) نگاره

 فرضیه ها
مقدار 

 ثابت

ه مرحل

 ظهور

مرحله 

 رشد

مرحله 

 بلوغ

مرحله 

 افول
 اهرم مالی

ارزش بازار به 

 ارزش دفتری

سن 

 شرکت

اندازه 

 شرکت

 6-6فرضیه 
7321/4- 

(0000/0) 

6103/0- 

(0714/0) 
- - - 

1173/0- 

(0242/0) 

0007/0 

(3343/0) 

3073/0 

(0000/0) 

7133/0 

(0000/0) 

 2-6فرضیه 
1023/4- 

(0000/0) 
- 

6313/0 

(0646/0) 
- - 

1132/0- 

(0263/0) 

0062/0 

(3737/0) 

3042/0 

(0000/0) 

7311/0 

(0000/0) 

 7-6فرضیه 
4710/4- 

(0000/0) 
- - 

0303/0 

(2261/0) 
- 

1232/0- 

(0746/0) 

0067/0 

(3721/0) 

1313/0 

(0000/0) 

7362/0 

(0000/0) 

 4-6فرضیه 
7101/4- 

(0000/0) 
- - - 

7072/0- 

(0731/0) 

1313/0- 

(0631/0) 

0003/0 

(3144/0) 

3021/0 

(0000/0) 

7134/0 

(0000/0) 
 

 1کمتر از ظهور، رشد و افول چرخه عمر شرکت  شود، سطح معناداری محاسبه شده برای مراحل( مشاهده می4که در نگاره ) گونههمان

ظهور، رشد و افول چرخه عمر  لتوان نتیجه گرفت که مراحرو، میدرصد است. از این 1بیش از بلوغ چرخه عمر شرکت  درصد و برای مرحله

ها کتشر یاجتماع یریپذتیمسئولبر چرخه عمر شرکت تأثیر معناداری دارند، اما مرحله بلوغ ها شرکت یاجتماع یریپذتیمسئولبر شرکت 

درصد منفی و  01/0از سوی دیگر، ضریب برآورد شده برای متغیر مرحله رشد و افول چرخه عمر شرکت در سطح خطای  تأثیر معناداری ندارد.

درصد مثبت است؛ است؛ این یافته حاکی از این است که یک رابطه منفی میان  01/0برای متغیر مرحله رشد چرخه عمر شرکت در سطح خطای 

 دارد.د وجو هاشرکت یاجتماع یریپذتیمسئولو یک رابطه مثبت میان مرحله رشد با  هاشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول مرحله ظهور و افول با

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری که در تمامی مراحل چرخه عمر از بین سایر متغیرهای توضیحی نیز تنها متغیر همچنین، 

 دارد.ن شرکت یاجتماع یریپذتیمسئولتأثیر معناداری بر  شرکت

 فرضيه اولشده ها و ضریب تعيين تعدیلمعناداري مدل نتایج خالصه(: 5) نگاره

 شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین احتمال Fآماره  رضیه هاف

 7046/0 7033/0 (0000/0) 37/14 6-6فرضیه 

 7014/0 7661/0 (0000/0) 40/11 2-6فرضیه 

 7017/0 7660/0 (0000/0) 73/11 7-6فرضیه 

 7073/0 7031/0 (0000/0) 14/14 4-6فرضیه 
 

درصد است که  1مدل و احتمال آن در تمامی فرضیه های پژوهش کمتر از  Fمقدار آماره د، شو( مشاهده می1که در نگاره ) گونههمان

دهد بین جمالت خطا قرار گرفته که نشان می 1/2تا  1/6چنین، مقدار آماره دوربین واتسون بین بازه باشد. همها میحاکی از معناداری کل مدل

درصد از تغییرات متغیر وابسته  70دهد که تقریباً شده نشان مییب تعیین تعدیلمقدار ضرافزون بر آن، خود همبستگی وجود ندارد. 

 شود.( توسط متغیرهای توضیحی موجود در مدل رگرسیون توضیح داده میشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول)

چرخه  نیبر رابطه ب گرلیتعد ریعنوان متغ)سود انباشته( به یداخل یمنابع مال»از آن است که  یپژوهش حاضر حاک دوم هیفرضهمچنین 

بر  یناول پژوهش، مب یهیسوم مشتق شده از فرض یفرع هیفرض کهنیبا توجه به ا«. دارد ریشرکت تأث یاجتماع یریپذتیعمر شرکت و مسئول

 یفرع یهاهیآزمون فرض نیها مورد قبول واقع نشده است، بنابراشرکت یاجتماع یریپذتیمعنادار مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت بر مسئول ریتأث

 نیر رابطه بب گرلیتعد ریعنوان متغ)سود انباشته( به یداخل یمنابع مال ریبر تأث یسوم پژوهش حاضر )مبن یاصل یهیرضشده از فسوم مشتق

 .باشدینم ازیشرکت( مورد ن یاجتماع یریپذتیمرحله بلوغ و مسئول

منابع  ریمتغ بیضر ن،یهمچن باشد؛یدار نمو معنا یمرحله ظهور چرخه عمر منف ریمتغ بیضر شود،یمشاهده م (1نگاره )طور که در همان

 دبرآور بیرض گر،ید یها ندارد. از سوشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول ریبر متغ یدارمثبت و معنا ریتأث ن،ی. بنابراباشدیدار نممعنا یداخل یمال

 یریپذتیمرحله ظهور با مسئول یرابطه لیموجب تعد یداخل یمنابع مال دهد،یم که نشان باشدیمعنادار نم گرلیتعد ریبه عنوان متغ 3βشده 

باشد. ازطرفی، ضریب متغیر منابع مالی داخلی به عنوان مرحله رشد چرخه عمر مثبت و معنادار می ضریب متغیر اما .شودیها نمشرکت یاجتماع

 یاجتماع یریپذتیمسئولی مرحله رشد با ی این است، منابع مالی داخلی موجب تعدیل رابطهندهدهگر نیز مثبت و معنادار است که نشانتعدیل

http://www.joas.ir/


 052 -093، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

باشد. ازطرفی ضریب متغیر منابع مالی داخلی به عنوان ضریب مرحله افول چرخه عمر منفی و معنادار می. از سوی دیگر، گرددمی شرکت

 یاجتماع یریپذتیمسئولی مرحله افول با ی این است، منابع مالی داخلی موجب تعدیل رابطهدهندهگر نیز منفی و معنادار است که نشانتعدیل

منابع ( شده است، متغیر -4727/0( و در فرضیه مزبور )-7072/0ه مرحله افول در فرضیه اول پژوهش )کگردد. اما با توجه به اینمی شرکت

همچنین، بین سایر متغیرهای  گردد.ی مستقیم این دو متغیر می( موجب افزایش شدت رابطه6236/0گر به میزان )داخلی به عنوان تعدیل مالی

 دارند. شرکت یاجتماع یریپذتیمسئولو اندازه شرکت تأثیر مثبت و معنادار بر  نیز تنها متغیرهای سن شرکتفرضیات  توضیحی 

 فرضيه دوم آزمون نتایج خالصه(: 6) نگاره

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نام متغیرها

 6-2فرضیه 

 0β 7112/4- 0334/3- 0000/0مقدار ثابت 

 1β 0214/0- 6331/0- 3132/0  مرحله ظهور چرخه عمر

 2β 1333/0 1337/6 0333/0  منابع مالی داخلی

 3β 6367/0- 7641/0- 3176/0  مرحله ظهور چرخه عمر × منابع مالی داخلی

 4β  6321/0- 1210/0- 1330/0اهرم مالی 

 5β 0673/0- 3603/0- 4631/0ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری 

 6β 1320/0 1213/3 0000/0سن شرکت 

 7β  7146/0 3233/67 0000/0اندازه شرکت 

 2-2 هیفرض

 0β 7337/4- 6137/3- 0000/0مقدار ثابت 

 1β 7607/0 0303/2 0736/0  مرحله رشد چرخه عمر

 2β 1771/0 0701/2 0461/0  منابع مالی داخلی

 3β 3361/0 0163/2 0402/0  مرحله رشد چرخه عمر × منابع مالی داخلی

 4β  6101/0- 4101/0- 1417/0اهرم مالی 

 5β 0600/0 1337/0 1111/0ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری 

 6β 1131/0 3142/3 0000/0سن شرکت 

 7β  7130/0 0133/64 0000/0اندازه شرکت 

 7-2 هیفرض

 0β 2424/4- 3441/3- 0000/0مقدار ثابت 

 1β 4727/0- 0034/2- 0436/0  مرحله افول چرخه عمر

 2β 4013/0 6426/2 0702/0  منابع مالی داخلی

 3β 4321/6- 7330/2- 0216/0  مرحله افول چرخه عمر × منابع مالی داخلی

 4β  6334/0- 1413/0- 1317/0اهرم مالی 

 5β 0664/0 1303/0 1021/0ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری 

 6β 1134/0 4331/3 0000/0سن شرکت 

 7β  7431/0 1323/67 0000/0اندازه شرکت 
 

 فرضيه اولشده ها و ضریب تعيين تعدیلمعناداري مدل نتایج خالصه(: 7) نگاره

 شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین احتمال  Fآماره  فرضیه ها

 2313/0 2373/0 (0000/0) 33/40 6-6فرضیه 

 2373/0 2303/0 (0000/0) 23/42 2-6فرضیه 

 2321/0 2331/0 (0000/0) 04/40 4-6فرضیه 
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درصد است که  1مدل و احتمال آن در تمامی فرضیه های پژوهش کمتر از  Fمقدار آماره شود، ( مشاهده می3که در نگاره ) گونههمان

درصد از تغییرات متغیر وابسته 23دهد که تقریباً شده نشان میمقدار ضریب تعیین تعدیلافزون بر آن، باشد. ها میحاکی از معناداری کل مدل

 شود.( توسط متغیرهای توضیحی موجود در مدل رگرسیون توضیح داده میشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول)
 

 تحقيق يريگجهينت-11
یده شده سنجی منابع مال گرلیها با در نظرگرفتن نقش تعدشرکت یاجتماع یرپذیتیچرخه عمر شرکت بر مسئول ریتأث در این پژوهش،

ن طریق تا از ایکند گذاران ایفا میگیری سرمایهنقش با اهمیتی را در تصمیمها اجتماعی شرکت یریپذمسئولیتنتایج پژوهش نشان داد است. 

های عالیتفمراحل چرخه عمر شرکت تأثیر بسزایی بر از این رو . ندهایشان را گسترش داده و به یک مزیت رقابتی دست یاببتوانند دامنه فعالیت

نابع گر م، متغیر مداخلهمراحل چرخه عمر شرکت نتایج پژوهش بیانگر این است که عالوه بر دیگر د. از طرفی ندار پذیری اجتماعیمسئولیت

ه مراحل رشد و افول از چرخبه طور کلی نتایج نشان داد که  نمایند.ایفا  پذیری اجتماعیهای مسئولیتفعالیتبر تواند نقش مهمی را مالی می

گر منابع مالی داخلی نیز به عنوان تعدیل یندهیعنوان نمابه تأثیر معناداری دارند و سود انباشته اهآن یاجتماع یرپذیتمسئولی بر هاعمر شرکت

 یجتماعا یریپذتیمسئولی موجود بین مراحل رشد و افول شرکت با دت رابطهبر این رابطه تأثیر معناداری داشته و در نتیجه باعث افزایش ش

 یاجتماع یریپذتیمسئولها در مرحله ظهور بر باشد. اما شرکت( همسو می2063گردد. این نتایج با پژوهش حبیب و همکاران )می شرکت

د این نتیجه با مبانی و عقایگر بر این رابطه تأثیر معناداری ندارد؛ تأثیر معناداری ندارند و منابع مالی داخلی نیز به عنوان تعدیل هاشرکت

های نو ظهور نیاز بیشتری به حمایت از سهامداران دارند، بنابراین مشارکت ( مبنی بر اینکه شرکت2063حسن و حبیب ) منزورشده توسط مطرح

 باشدی ابزاری مؤثر برای جلب چنین حمایتی است همسو نمیاجتماع یریپذتیمسئولهای در فعالیت

 جتماعیا پذیریمسئولیت و شرکت عمر چرخه بین رابطه بر داخلی مالی منابع گرتعدیل نقش تأثیر زمینه در تاکنون است ذکر شایان

 .ندارد وجود هاپژوهش سایر با حاضر پژوهش نتایج مقایسه امکان این از بیش بنابراین است، نگرفته صورت داخلی های پژوهش شرکت

 

 تحقيق پيشنهادات-12
 :داد ارائه پژوهش این از کنندگان استفاده به را پیشنهاداتی هایافته این براساس

 پیشنهاد د،دارن اجتماعی پذیریمسئولیت هایفعالیت در گذاریسرمایه قصد که نفعانذی سایر و گرانتحلیل حسابرسان، گذاران،سرمایه به

 ظهور، مراحل از هریک در هاشرکت زیرا باشند، تهداش توجه است شرکت عمر چرخه مراحل از کدامیک در شرکت که موضوع این به شودمی

 گذاریسرمایه هدف به توجه با گذاران سرمایه و کنندمی استفاده مختلفی هایروش از مالی منابع کسری کردن طرف بر جهت افول و بلوغ رشد،

 پذیرفته هایشرکت کل سطح در پژوهش که،ایناین به توجه با.کنند گذاریسرمایه به اقدام مراحل از هریک در هاروش این از استفاده و خود

 را زینهه چسبندگی بر اجتماعی مسئولیت تأثیر صنعت، براساس هاشرکت تفکیک با توانمی. است شده انجام تهران بهادار اوراق بورس در شده

 سطح در را پژوهش این موضوع توانندمی انپژوهشگر گرفته، صورت فروش و عمومی اداری، هایهزینه بر عالوه همچنین. داد قرار بررسی مورد

 .دهند قرار بررسی مورد عملیاتی هایهزینه و شدهتمام بهای هزینه از یک هر

 

 تحقيق هامحدودیت -13
 این محدودیت ترینعمده. نیست مستثنی آن از پژوهش این که گیرد،می قرار پژوهشگر راه سر بر هاییمحدودیت پژوهش هر انجام در

 همه اطالعات بنابراین باشد،می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت از برخی توسط مدیره هیئت گزارشات نکردن ارائه پژوهش

 .نگرفت قرار دسترس در آزمون برای تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت
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