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 چکيده

رابطههدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش تعدیل ی بین چرخه عمر  گری منابع مالی داخلی بر 

رگرسیون  های پژوهش از مدل جهت آزمون فرضیهباشد.  پذیری اجتماعی میشرکت و مسئولیت
های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل  و دادهرگرسیون خطی چند متغیره  

گیری در دسترس  بر اساس روش نمونه  شده در بورس اوراق بهادار تهران است کهپذیرفتهشرکت    73

مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش،    1397تا    1388های   و طی سال  انتخاب شده
افول(    و  رشد، بلوغظهور، ی عمر شرکت ) در مراحل مختلف چرخه  پذیری اجتماعیمسئولیت

پذیری اجتماعی شرکت تأثیر  مسئولیتهمچنین، منابع مالی داخلی بر  د.  هم دارن باتفاوت معناداری  

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

 گذارد.ها تأثیر میعمر شرکت )رشد و افول( و مسئولیت اجتماعی شرکت

شرکت،    :يديکل واژگان عمر  مالی    ها،شرکت  یاجتماع  پذیرییتمسئولچرخه  منابع 

 داخلی

 M41بندی موضوعی:  طبقه
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 الهه یعقوبی
 داراب  یشهردار  یمال یکارشناس

 

 نام نویسنده مسئول:

 الهه یعقوبی

اجتماعی شرکتير چرخه عمر شرکت بر مسئوليتتأثبررسی   ها  پذیري 

 گر منابع مالیبا در نظرگرفتن نقش تعدیل

 06/07/1400تاریخ دریافت:  
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 مقدمه

شده است.   لیکسب و کار در سرتاسر جهان تبد  طهیاز ح  ریناپذ  ییبخش جدا  کیبه   1هاشرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئول

در  یاکسب و کار، مطالعات گسترده یایآن در دن  یو عمل کیاستراتژ یامدهایبا توجه به پ ریاخ یهاجهت، در سال  نیبه هم

)مارگول  نیا اهم2003،  2و والش شیخصوص صورت گرفته است  به اشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول  تی(. در واقع،   نیها 
  ابندیدست   یرقابت تیمز  کیبه    ،یاجتماع  یریپذتیمسئول  یهاتیدر فعال یگذارهیبا سرما توانندیها مخاطر است که شرکت

به وجود آورند )وهاب و اسا  گذارانهیسرما  یهادر رفتار و نگرش یراتییو تغ (؛ چرا که با وارد شدن  2015،  3دینسبت به اجتماع 

 شتر،یموجود، فروش ب  هیسرما شیبهتر، حفظ و افزا  یها، عملکرد مالشرکت یبرا  یاجتماع  یریپذتیو حرکت در جهت مسئول
ن تیفیو ک  یوربهره  شیافزا  ،یمشتر  یوفادار شیافزا  نه،یکاهش هز )هاز  شیافزا ز،یو  ،  4وان یارزش را به همراه خواهد داشت 

به هم  یاجتماع  یریپذتیمسئول کیاستراتژ  یهااستخراج ارزش یها در تالش براشرکت  ن،یهمچن  .(2013 جهت  نیهستند، 

(. رشد  2008،  6اسانکاریودایبرخوردار است ) ییبسزا  تیاز اهم 5مراحل چرخه عمر شرکت یهایژگیاز و یداشتن درک درست

که شرکت در آن قرار گرفته   شوندیچرخه عمر محسوب م  از یاکننده مرحلهنییتع  یهایژگیشرکت از جمله و  یو سودآور
منابع سود انباشته است( و از   نیاز ا  یکیم کند )اقدا  یمال نیبه تأم  دیاگر شرکت خواهان رشد و توسعه باشد با  ن،یاست. بنابرا

بتواند هز ینسب  نانیخود اطم یهایگذارهیسرما  یآت  یسودآور باشد تا  )مراد  را  یمال  نیتأم  یهانهیداشته  و   یپوشش دهد 

)تولشرکت  رودی، انتظار مرونی(. از ا1393موصلو،    یباقر عمر  رشد، بلوغ و افول( با سطوح  د،یها در مراحل مختلف چرخه 
 ریها را تحت تأثشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول یگذارهیکه عملکرد، رفتار و سرما  یاز منابع مواجه شوند به نحو  یمتفاوت

 .دخود قرار دهن

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

با تعامل در فعال یبانیبه پشت  یشتریب برا  یابزار توانندیم  یاجتماع  یریپذتیمسئول یهاتیسهامداران دارند و  جلب    یمؤثر 
به  یتیحما  نیچن هزآن  یبرا هاتیفعال  نیا  چهدست آورند، اگررا  نها ییهانهیها  سود  گذاشت؛ اما  خواهد  به ارمغان    ییرا 

براشرکت یاجتماع  یریپذتیمسئولی هاتیدر فعال یگذارهیسرما بالغ  نسبت به شرکت ییهاشرکت نیچن  یها احتماالً  های 

)حب شتریب بالغ که دارا(. اما در شرکت7201،  7و حسن  بیاست   نیهستند ا  یاشده  تیکامالً تثب  هیپا  هیاول  یمشتر  یهای 
شرکت ست،ین  نیچن بالغ مدر واقع    ابندیدست    یمطلوب  یوربهره  یبه استراتژ  یشهرت انحصار جادیمنظور ابه  توانندیهای 

 یاجتماع  و  یط یدر اعتبار مح  یگذارهیسرما  ،ییهایاستراتژ  نیبه چن  یابیدست  یهااز راه  یکی(.  2002، 8و همکاران  امزیلی)مک و

بلوغ، باعث می یناش یهاییتخصص و توانا  ن،ی(؛ بنابرا1990، 9ی)فام برون و شانل باشدیم   یگذار هیها به سرماشود شرکتاز 
به  یرو یاجتماع یریپذتیمسئول نهیدر زم )  یهانهیهز  ییهاتیفعال نیواسطه چنآورند و    اسانکار،یودایخود را کاهش دهند 

2008.) 

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

  چرخه عمرپذیری اجتماعی و  مسئولیت  است، همچنین، به دنبال یافتن میزان تأثیرگذاری منابع مالی داخلی بر رابطه بین  شده
 باشد.شرکت می
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 مبانی نظري پژوهش
وارد حوزه نوینی است که طی چند دهه اخیر  گوناگون شده است. مطالعات  چرخه عمر شرکت از جمله مفاهیم  های 

)آنتونی و رامش های گوناگون علوم انسانی از جمله  ( درباره مفهوم چرخه عمر شرکت در حوزه1972؛ مولر،  1992،  10فراوانی 

(. محتوای این مطالعات بر دو محور وجود مراحل گوناگون در طول چرخه 2010،  11حسابداری و مالی صورت گرفته است )یان
(؛ از  2012،  13؛ کاو2008،  12های منحصر به فرد هر مرحله از مراحل دیگر استوار است )کالونگی و سیلوالعمر شرکت و ویژگی

مرحله از مراحل دیگر از اهمیت گیری و تفکیک هر  این رو، ارائه مدلی جهت تعریف مراحل چرخه عمر یک شرکت، اندازه

 بسزایی برخوردار است. 

ای که شرکت در آن قرار دارد، چرخه عمر را به پنج مرحله )معرفی،  ( برای تعیین مرحله2011)  14بدین منظور دیکنسون

نمود و معیار اندازه افول و مرحله افول( تقسیم  بلوغ، قبل از  صورت گردگیری چرخه عمر شرکترشد،  نقد  ها را از  ش وجوه 

عملکرد  استخراج کرد و در این باره استدالل نمود که گردش وجه نقد در سودآوری، رشد و ریسک پذیری یک شرکت دارای 

)فاضلی و ایزی،   است  نیستند اما می (.1394متفاوتی  برای ارزیابی،  توانند چارچوبمراحل مزبور جامع  طراحی و توسعه  ی را 
نمایند.استراتژی فراهم  شرکت توجه به این نکته است که شرکت در کدام از متغیرهای مهم در تدوین استراتژی  یکی  ها  های 

)اعتمادی و  قرار گرفته است  معرفی، رشد، بلوغ، قبل از افول و مرحله افول  یک از مراحل چرخه عمر، یعنی هر یک از مراحل

ها پذیری اجتماعی شرکتهای مسئولیتدر فعالیت گذاریسرمایه یکی از مهمترین مباحث    در این راستا،  (؛1393همکاران،  
ها  شرکت  پذیری اجتماعیمسئولیت گذارییهبر سرما  تواندیاد میزاحتمالمختلف در سطح شرکتی به هاییژگیو، چرا که  است

هستند، داشتن   پذیری اجتماعیمسئولیتها در تالش برای استخراج ارزش استراتژیکی از  شرکت  کهییاست و ازآنجا  یرگذارتأث

 (.2008یودایاسانکار،  ) ضروری است هایژگیدرک درستی از این و

پژوهش )کمپیلبرخی از  خارجی  گاالن2010،  16؛ چی و همکاران2007، 15های  ( صورت گرفته، 2011، 17؛ پادگت و 
در تصمیمویژگیاعتقاد دارند که   شرکت نقش مهمی  های  گذاری در فعالیتهای سرمایههای چرخه عمر از جمله سودآوری 

 کیاستراتژ یایبه مزا  یابیو دست  یرقابت  تیمز جادیا یشرکت ها در مرحله رشد براها دارند.  پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت

بردار یبرا یشتریب  یزهیانگ  یارزش شرکت، دارا  شیو افزا   یگذار هیسرما  نیو همچن شیخو  یهایاز منابع و توانمند یبهره 
مسئول همکاران،    یاجتماع  یهاتیدر  )ناصریان و  رورتی(. 1395هستند  بر  2009)  18اما  مؤثر  عوامل  گرفتن  نظر  ( با در 

که شرکتپذیری اجتماعی شرکتمسئولیت بالغ با سطوح  ها معتقد است،  بزرگ و  مشارکت در فعالیتهای  های  باالتری از 

باشند جهت حفظ و افزایش مزایایی رقابتی  ها گستردهباشد. در واقع، هرچه شرکتپذیری اجتماعی در ارتباط میمسئولیت تر 
لحاظ اجتماعی مسئوالنهخود در زمان وجود شرایط رقابت بازار از  ، 19تر عمل خواهند کرد )هال و روتنبرگپذیری شدید در 

 (.2010؛ چی و همکاران ،  2008

ها شرکت مالی وضعیت  که  دادند  نشان(  1999) 20مگنان  کورمییر و و(  2011)  همکاران  وکالرکسون  از طرفی دیگر،  

بنابراین،  .  نیز نقش دارد  محیطی  پذیریمسئولیتدر   ایکنندهیینتع  به عنوان عوامل(  سازمانی رکود  و سودآوری  ،مثالعنوان)به
  فعالیت در  سهیم شدن برای را منابع راکد ضروری بیشتری و  مالی  ابزارهای  وضعیت مالی بهتری داشته باشند،ها  شرکتهرچه 

گرفتپذیری اجتماعی  مسئولیت دارندیتفعال  بر  مالی کمتر  منابع  با  ییهاشرکت  اما.  بکار خواهند  دارای   هایی تمرکز  که 
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،  21ریورت )است  پذیری اجتماعی  مسئولیت  ی ابتکاریهاطرح  در  مشارکت  نسبت بهها  آن  درآمد رد  بیشتری مستقیم یرگذاریتأث
 (.  1992 ،22؛ رابرتز2009

 

 پژوهش  تحقيق  نهيشيپ
طی سال مورد  در  در  تحقیقات  روز افزون  با افزایش  منابع مالیچرخه عمر شرکتهای اخیر  و مسئولیت اجتماعی   ، 

تا  شرکت شده است  مثال:ها موجب  به طور  گیرد.  صورت  در این موارد  ) تحقیقاتی  مکرانی  مستفوی  در (،  2019گارکاز و 

آن بازار محصول پرداختند. نتایج پژوهش  بین ارتباطات سیاسی، چسبندگی هزینه و رقابت در  به بررسی رابطه  ها  پژوهشی 
بین  که ارتباطات سیاسی شرکت سبب افزایش چسبندگی هزینه می شود و   دهدمینشان   رقابت بازار محصول ارتباط مستقیم 

 ارتباطات سیاسی شرکت و چسبندگی هزینه را کاهش می دهد.

ها پرداختند.  و مسئولیت اجتماعی شرکتچرخه عمر شرکت  (، در پژوهشی به بررسی رابطه  2018منزور حسن و حبیب )

مثبت و معناداری بر چرخه عمر شرکت   طوربهکه اندازه شرکت، سودآوری و منابع مالی راکد  دهدمیها نشان  نتایج پژوهش آن
ی گذاری در مسئولیت اجتماعو مسئولیت اجتماعی رابطه دارد. همچنین، چرخه عمر شرکت در مرحله بلوغ باعث افزایش سرمایه

 ها گردیده است.شرکت

به بررسی تأثیر مسئولیت2017) 23وانگ و ساریکس بین حاکمیت شرکتی (، در پژوهش خود  پذیری اجتماعی بر رابطه 
پرداختند.  عملکرد مالی  بین حاکمیت   برگر میانجی عنوانبهپذیری  مسئولیتکه  دهد  نشان می  هانتایج پژوهش آنو  روابط 

 .تأثیر معناداری دارد  عنوانمالی به اجتماعی و عملکرد تیمسئول

پرداختند.    هامسئولیت اجتماعی شرکت(، در پژوهشی به بررسی تأثیر بلوغ شرکت بر  2016)  24ویت سوفاکورن و جیراپورن

 مثبت و معناداری  طوربهعامل چرخه عمر شرکت در مرحله بلوغ    عنوانبهکه طول عمر شرکت   دهدمیها نشان  نتایج پژوهش آن
 تأثیر دارد. هامسئولیت اجتماعی شرکت  گذاریبر سرمایه

در  یگذار  هیسرما  ییو ناکارا  تیتمرکز مالک نه،یهز  یرابطه چسبندگ یبه بررس  یدر پژوهش(،  1398صیادی و همکاران )

بهادار ت  رفتهیپذ  یشرکت ها پرداختند.  شده در بورس اوراق  نشان مینتایج پژوهش آنهران  بر   نهیهز  یچسبندگکه  دهدها 
ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و   اداریو معن  میمستق  ریتأث  یگذار هیسرما ییناکارا مالکیت بر  دارد. همچنین تمرکز 

 .داری داردامعن

ها  نتایج پژوهش آنها پرداختند.  (، در پژوهشی به بررسی تاثیر نااطمینانی بر چسبندگی هزینه1397ایزدپور و همکاران )
رفتار هزینهکه در سال  دهدنشان می برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،  ها رفتار ها چسبنده نیست، اما در سایر سالهای 

هایی است که انتخابات  های انتخابات کمتر از سالها به افزایش فروش در سالزینهها چسبنده است. همچنین، واکنش ههزینه

 برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است.

( به1396محفوظی و همکاران  بر حساسیت سرمایهتأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی (، در پژوهشی  گذاری به  ها 
پذیرفته شده در  جریان نقدی در شرکت بهادار تهرانهای  نشان میپرداختند. نتایج پژوهش آن  بورس اوراق  که در   دهدها 

داری اگذاری به جریانات نقدی رابطه مثبت و معنبررسی بین متغیر مسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه ی زمانی مورددوره

 .وجود دارد
  پرداختند. بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام  رابطهبررسی    (، در پژوهشی به1395حیدرپور و همکاران )   

که پس از کنترل اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان   دهدها نشان مینتایج پژوهش آن

بین مرحله بلوغ    سهام بین مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و سهام و بازده حقوق صاحبان

 
21- Reverte 
22- Roberts 
23- Wang and Sarkis  
24- Withisuphakorn and  Jiraporn 
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لذا با توجه به اهمیت استراتژی قیمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد،  مختلف در مراحل مختلف  و خطر سقوط  های 
ای از چرخه عمر که در های متناسب با مرحلهریزیها، الزم است که مدیران برای وصول نتیجه بهتر، برنامهچرخه عمر شرکت

  .اجرا درآورندآن قرار دارند را به  

( ایمان روی  و  به1395محمودآبادی  پژوهشی  شرکت  (، در  اجتماعی  مسئولیت  تأثیر  عملکردبررسی  و  بر    ها  مالی 

پذیرفتهچسبندگی هزینه در شرکت بهادار تهرانهای  بورس اوراق  دهد که  ها نشان میپرداختند. نتایج پژوهش آن  شده در 
ی، ویژگی محصول، کارکنان و آموزش و متغیر عملکرد  ط یمحستیزق مجموع ابعاد  ها از طریمتغیر مسئولیت اجتماعی شرکت

بر میزان شدت افزایش چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش دارند؛ مالی از طریق مؤلفه بازده فروش تأثیر معناداری 

بر میزان شدت افزایش چسبندگی هزینه باعث   هایاما مؤلفه جریان وجه نقد عملیاتی تأثیری  عمومی و فروش ندارد و  اداری، 
شود. این نتایج بیانگر این است که مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی، نقش مؤثری کاهش شدت چسبندگی هزینه می

 کنند.در افزایش و کاهش میزان شدت چسبندگی هزینه را ایفا می

  یاجتماع   یرپذیتیچرخه عمر شرکت بر مسئول ریتأثسی  های انجام شده ظاهراً تحقیقی که در ایران به برربراساس بررسی
جهت تواند ی پرداخته باشد تاکنون انجام نشده است، لذا تحقیق حاضر میمنابع مال  گرلیها با در نظرگرفتن نقش تعدشرکت

 در این رابطه به دانش حسابداری بیفزاید.ها بپردازد و ترغیب به موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
 

 پژوهش  ي هاهيفرض
 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:

دوم:   اصلی  مالفرضیه  متغ  یداخل  یمنابع  عنوان  به  انباشته(  ب  گرلیتعد  ری)سود  رابطه  و   نیبر  شرکت  عمر  چرخه 
 .دارد معناداری  ریشرکت تأث  یاجتماع  یریپذتیمسئول

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

 ررسی خواهد گرفت.مورد ب
 

 ي آمار نمونه و   جامعه

بهادار تهران در بازه زمانی  کلیه شرکتاطالعات مالی  جامعه آماری این پژوهش شامل  پذیرفته شده در بورس اوراق  های 
بین شرکتباشند. براساس شرایط زیر شرکتمی  1397 تا  1388 های عضو جامعه آماری های عضو نمونه به صورت حذفی از 

 اند:مد نظر قرار گرفته شده

های هلدینگ و  گری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکتهای نمونه جزء بانکشرکت .1
 ها متفاوت است.عات مالی و ساختارهای راهبردی شرکتی در آنها( نباشند؛ زیرا افشای اطاللیزینگ

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

 باشد. نداشته مالی سال تغییر  1397  تا  1388 هایسال طی .3

پذیرفته باشند.  1387تا پایان سال مالی   .4  در بورس اوراق بهادار تهران 

نشده باشند. .5 بهادار تهران خارج   در دوره زمانی موردنظر از بورس اوراق 

مدیره شرکت اطالعات مالی موردنیاز .6 جمله گزارشات هیأت  پژوهش از  عملکرد اجتماعیاین  گزارش  به همراه    ها 

 های موردنیاز در دسترس باشد.منظور استخراج دادهبه

بهادارشرکت   73به  در دسترس با اعمال شرایط فوق تعداد جامعه آماری  تقلیل یافته و در  پذیرفته شده در بورس اوراق 

 اند.عنوان نمونه انتخاب شدهبهنهایت  
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 هاداده  ليتحل و   هیتجز و   ي گردآور  ي هاروش  ابزارها،
ای استفاده شده است. در این پژوهش جهت نگارش و جمع آوری اطالعات مورد نیاز بخش مبانی نظری از روش کتابخانه

کمی مورد نیاز چسبندگی هزینه از اطالعات صورتاز طرفی داده بهادارهای مالی شرکت  های  بورس اوراق   پذیرفته شده در 

گزارشات هیأت مدیره  ها، از اجتماعی شرکتپذیری  مسئولیت در مورد   تهران استخراج شده و به منظور جمع آوری اطالعات
های جمع آوری شده از طریق نرم افزار اکسل طبقه بندی و سپس با کمک نرم افزارهای ها استفاده شده است. ابتدا دادهشرکت

Eviews 7  وStata 14 .تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفته است 

 

 پژوهش  روش
های پژوهش که دادهباشد و از نظر هدف کاربردی است. با توجه به اینهای پس رویداری مینوع پژوهشپژوهش حاضر از 

پژوهش نوع  شده از  نیمه تجربی قلمداد میبدون دخالت محقق گردآوری  بین  های  به جهت تجزیه و تحلیل روابط  و  شود 
 باشد.همبستگی می_متغیرها از نوع پژوهش توصیفی

 

 هاآن  ي ريگاندازه نحوه  و   پژوهش  ي رهايمتغ
 الف( متغير وابسته

پژوهش حاضر،   به پیرویپذیری اجتماعی شرکتمسئولیتدر  است،  از روش میشرا و   ها که یک متغیر کیفی و اسمی 
ی هایژگیوو   ستیز طیمحکارکنان، ی، مشارکت اجتماعبُعد ) 4( از 1395روی )( و محمودآبادی و ایمان2011)  25همکاران

بٌعد آن به شرح زیر اندازه  شود:گیری میمحصول( تشکیل شده است و هر 

حرفه   یاعضا  یاز آموزش برا  تیبرنامه حمادارای  اگر شرکت  (:  Communityی )مشارکت اجتماعبُعد   یافشا ازیامت (1
 گیرد.به آن نمره یک و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می  ،جامعه باشد  ایصنعت و    ایو 

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

 گیرد.و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می

نمره  باشد ISO 14001 نامهیگواه  یاگر شرکت دارا(: Environment) ستیز طیمحبُعد    یشااف  ازیامت (3 ، به آن 
 گیرد.صفر تعلق مییک و در غیر این صورت نمره 

 ISO 9001 نامهیگواه  یاگر شرکت دارا(:  Product Characteristicsی محصول )هایژگیوبُعد    یافشا ازیامت (4

 گیرد.باشد،، به آن نمره یک و در غیر این صورت نمره صفر تعلق می
 شود:می یریگهشرکت انداز یاجتماع  یریپذتیمسئول  ریرابطه ز  قیابعاد باال از طر یریگهپس از انداز

score+ PRC score+ ENV score+ EMP score = COM scoreCSR  

 ب( متغير مستقل 

پیوسته و فاصلهشرکتشاخص چرخه عمر بندی  دستهمحاسبه و  جهتبه   در پژوهش حاضر، ای ها که یک متغیر کمی، 

دیکنسون ) از روش  نقد )فعالیت2011است،  با الگوی جریانات وجوه  مالی(  های عملیاتی، سرمایه( منطبق  گذاری و تأمین 
با استفاده از الگوی حاصل از چهار طبقه صورت جریانات   استفاده شده است. در این روش مراحل چرخه عمر به صورت زیر و 

 گردیده است: کیتفکوجه نقد  

)جریانات وجه نقد ناشی از   CFI<0های تأمین مالی( و )جریانات وجه نقد ناشی از فعالیت CFF>0: اگر ظهورمرحله 
گیرد های عملیاتی( باشد به آن عدد یک تعلق می)جریانات وجه نقد ناشی از فعالیت  CFO<0گذاری( و های سرمایهفعالیت

 گیرد.و در غیر این صورت به آن عدد صفر تعلق می

 
25- Mishra et al 
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گیرد و در غیر این صورت به آن عدد صفر به آن عدد یک تعلق می  CFO>0و  CFI<0و  CFF>0ه رشد: اگر مرحل
 گیرد.تعلق می

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

 گیرد.تعلق می

گیرد و در غیر این صورت به آن عدد  به آن عدد یک تعلق می  CFO<0و    CFI>0و   CFF≤ 0  یا 0 ≤مرحله افول: اگر  
 گیرد؛ و در غیر این صورت شرکت در مرحله قبل از افول قرار دارد.صفر تعلق می

 ج( متغیر تعدیلگر

استفاده  ، از سود یا زیان انباشتهای استبرای محاسبه منابع مالی داخلی، که یک متغیر کمی و فاصلهدر پژوهش حاضر 
 آید.زیرا اندوخته کردن سود یکى از منابع تأمین مالى به حساب مىشده است؛ 

 د( متغیر کنترلی

پژوهش حاضر،   عوامل  یاجموعهمپیشینه پژوهش  بر اساسدر   رگذاریتأثها  پذیری اجتماعی شرکتمسئولیت که بر  یاز 
 عبارتند از:  ، کهاست در نظر گرفته شده  یکنترل یرهایبه عنوان متغ  باشندیم

نسبت ارزش دفتری  اهرم مالی:   iهای شرکت ی بلندمدت به ارزش دفتری کل داراییهایبدهاهرم مالی عبارت است از 

 .tدر سال  

به   ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن در شرکت: عبارت است نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 
 .tدر سال    iارزش دفتری آن در شرکت 

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

 .شوداستفاده می  هایلگاریتم مجموع دارای  رینظ  یارهاییاندازه شرکت از مع  ریمحاسبه متغ  یبرااندازه شرکت:  
 های مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر است:در نهایت مدل

 
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 
 

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

 و رکود تفکیک خواهد شد.

 

 پژوهش  ي رهايمربوط به متغ یفيآمار توص
نگاره )  یهاهیبه آزمون فرض کهنیاز ا  قبل در  پرداخته شود،  به صورت   یرهایمتغ  یفیتوص  یها( شاخص1پژوهش  پژوهش 

 : ردیگیقرار م یخالصه مورد بررس
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 پژوهش يرهايمتغ ی في(: آمار توص1) نگاره

 حداکثر حداقل چولگی انحراف معیار میانه میانگین نام متغیرها

 4 0 -538/0 551/1 3 639/2 پذیری اجتماعیمسئولیت مجموع ابعاد

 1 0 143/1 434/0 0 252/0 مرحله ظهور

 1 0 076/1 440/0 0 263/0 مرحله رشد

 1 0 858/0 459/0 0 302/0 مرحله بلوغ

 1 0 746/3 235/0 0 058/0 مرحله افول

 798/0 -494/0 397/0 152/0 167/0 190/0 منابع مالی داخلی

 697/0 065/0 -943/0 140/0 587/0 545/0 مالیاهرم  

 991/10 230/0 425/1 055/2 307/2 882/2 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 158/4 098/1 -098/1 465/0 610/3 479/3 سن شرکت

 232/18 1879/9 588/0 441/1 592/13 737/13 اندازه شرکت

 730شرکت(:  -تعداد مشاهدات )سال
 

 هيفرض  آزمون و   مدل  برآورد
به دلیل  ها و آزمون فرضیه مورد نظر از دادهدر پژوهش حاضر، جهت تجزیه و تحلیل داده نموده و  های ترکیبی استفاده 

لیمر استفاده شد که    Fترکیبی و تلفیقی جهت برآورد رگرسیون خطی چند متغیره، از آزمون  تعیین مدل مناسب از بین مدل
احتمال آماره  فرض صفر آن بیانگر مناسب بودن مدل تلفیقی   بیش از    Fاست. اگر  باشد، از مدل تلفیقی  05/0آزمون فوق 

برابر   نیازی به انجام آزمون هاسمن نیست؛ ولی اگر مدل ترکیبی مناسب باشد، باید مدل اثرات ثابت در  استفاده خواهد شد و 

برای برآورد تعیین شود که این کار بمدل اثرات تصادفی آزمون شود تا مدل مناسب  گیرد.ا آزمون هاسمن صورت میتری 

نگاره ) Fنتایج آزمون   آماره دهنده اسن است که معنی( نشان2لیمر در  است، پس برای آزمون 05/0بیشتر از    Fداری 
 تر است.فرضیه پژوهش، استفاده از مدل تلفیقی مناسب

 مريآزمون ل جی( : نتا2) نگاره

 انتخابیالگوی  نتیجه آزمون F Prob. Fآماره  مدل

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2705/0 234/1 1-1مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2622/0 248/1 2-1مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2667/0 240/1 3-1مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2662/0 241/1 4-1مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2098/0 345/1 1-2فرضیه مدل  

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  1983/0 368/1 2-2مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2200/0 324/1 3-2مدل فرضیه 

 تلفیقی مبدأهایکسان بودن عرض از  2687/0 237/1 4-2مدل فرضیه 

 

ها  لیمر برای تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نیاز است مفروضاتی نیز اعمال شود، که از جمله آن  Fعالوه بر آزمون 
به آزمون دوربینمی باقیماندهواتسون و نرمال بودن توزیع باقی_توان  های مدل از ماندهها اشاره کرد. آزمون نرمال بودن توزیع 

تحلیل رگرسیون امفروضه اما در صورتیهای  نرمال بودن قابل  ست؛  نمایی باشد، توزیع  بدون چولگی شدید و تک  که توزیع 
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پژوهش حاضر بیش از  توجیه است. با توجه به این باشد )تعداد مشاهدات پژوهش حاضر عدد می  30که تعداد مشاهدات آماری 
دادهباشد(؛ بنابراین فرض میشرکت می-سال 730 نرمال نشود  به توزیع  )افالطونی،  ها  (. همچنین،  1394زدیک بوده است 

و پیش_آزمون دوربین میان مقادیر واقعی  یا عدم استقالل خطای  مشخص میواتسون استقالل  کند، اگر آماره بینی شده را 

بوده و فاقد خودهمبستگی میان مقادیر می  50/2تا    50/1محاسبه شده بین  استقالل  باشد، مدل دارای   باشد. درقرار گرفته 

 شود.واتسون نمایش داده می_( نتایج آزمون دوربین3نگاره )

 واتسون_ني( : آزمون دورب3) نگاره

 قبول  مورد  دامنه محاسبه شده فرضیه ها

 5/2-5/1 22/2 1-1فرضیه  

 5/2-5/1 22/2 2-1فرضیه  

 5/2-5/1 22/2 3-1فرضیه  

 5/2-5/1 22/2 4-1فرضیه  

 5/2-5/1 22/2 1-2فرضیه  

 5/2-5/1 23/2 2-2فرضیه  

 5/2-5/1 22/2 4-2فرضیه  

 

 هيفرض آزمون  از حاصل  جینتا

 شرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئولمراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر  فرضیه اول پژوهش حاضر حاکی از آن است که »
شامل مرحله ظهور، رشد، بلوغ و افول، فرضیه اصلی اول به چهار  مراحل مختلف چرخه عمر شرکت«. با توجه به   تأثیر دارد

 ی فرعی تقسیم و آزمون شده است.فرضیه

 فرضيه اول آزمون نتایج خالصه(: 4) نگاره

 فرضيه ها 

ت
مقدار ثاب

مرحله ظهور 
 

مرحله رشد
مرحله بلوغ 
مرحله افول 
 

ی 
اهرم مال

ش بازار به  
ارز

ي
ش دفتر

ارز
 

ت
ن شرک

س
ت 

اندازه شرک
 

فرضيه 

1-1 

3926
/4

- 

(
0000
/0

) 

1607
/0

- 

(
0354
/0

) 

- - - 5637
/0

- 

(
0242
/0

) 

0003
/0

 

(
9849
/0

) 

7038
/0

 

(
0000
/0

) 

3699
/0

 
(

0000
/0

) 

فرضيه 

1-2 

5027
/4

- 

(
0000
/0

) 

- 1958
/0

 

(
0141
/0

) 

- - 5672
/0

- 

(
0218
/0

) 

0012
/0

 

(
9383
/0

) 

7042
/0

 

(
0000
/0

) 

3756
/0

 
(

0000
/0

) 

فرضيه 

1-3 

4350
/4

- 

(
0000
/0

) 

- - 0909
/0

 
(

2216
/0

) 

- 5272
/0

- 

(
0341
/0

) 

0013
/0

 

(
9325
/0

) 

6969
/0

 

(
0000
/0

) 

3712
/0

 
(

0000
/0

) 

فرضيه 

1-4 

3605
/4

- 

(
0000
/0

) 

- - - 3032
/0

- 

(
0376
/0

) 

5868
/0

- 

(
0185
/0

) 

0007
/0

 

(
9644
/0

) 

7026
/0

 

(
0000
/0

) 

3694
/0

 
(

0000
/0

) 
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عمر    شود، سطح معناداری محاسبه شده برای مراحل( مشاهده می4که در نگاره ) گونههمان ظهور، رشد و افول چرخه 
 توان نتیجه گرفت که مراحلرو، میدرصد است. از این  5بیش از بلوغ چرخه عمر شرکت   درصد و برای مرحله  5کمتر از شرکت  

چرخه عمر  تأثیر معناداری دارند، اما مرحله بلوغ ها شرکت  یعاجتما  یریپذتیمسئولبر ظهور، رشد و افول چرخه عمر شرکت  

از سوی دیگر، ضریب برآورد شده برای متغیر مرحله رشد    تأثیر معناداری ندارد.ها شرکت یاجتماع  یریپذتیمسئولبر  شرکت 

برای متغیر مرحله رشد چرخه عمر شرکت در س  05/0و افول چرخه عمر شرکت در سطح خطای   طح خطای درصد منفی و 
  یر ی پذتیمسئول درصد مثبت است؛ است؛ این یافته حاکی از این است که یک رابطه منفی میان مرحله ظهور و افول با  05/0

بین  همچنین،    وجود دارد.  هاشرکت یاجتماع یریپذتیمسئولو یک رابطه مثبت میان مرحله رشد با   هاشرکت یاجتماع از 

نیز تنها متغی عمر  ر سایر متغیرهای توضیحی  که در تمامی مراحل چرخه  به ارزش دفتری  بازار حقوق صاحبان سهام  ارزش 
بر   شرکت  دارد.ن شرکت  یاجتماع  یریپذتیمسئولتأثیر معناداری 

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

 شدهلیتعدضریب تعيين  ضریب تعيين احتمال Fآماره  فرضيه ها

 3041/0 3089/0 (0000/0) 73/64 1-1فرضيه 

 3064/0 3116/0 (0000/0) 40/65 2-1فرضيه 

 3063/0 3110/0 (0000/0) 38/65 3-1فرضيه 

 3038/0 3086/0 (0000/0) 64/64 4-1فرضيه 

 

  5مدل و احتمال آن در تمامی فرضیه های پژوهش کمتر از  Fمقدار آماره شود،  ( مشاهده می5که در نگاره )  گونههمان

بین بازه  باشد. همها میدرصد است که حاکی از معناداری کل مدل قرار گرفته    5/2تا  5/1چنین، مقدار آماره دوربین واتسون 

دهد که  ده نشان میشمقدار ضریب تعیین تعدیلافزون بر آن، دهد بین جمالت خطا خود همبستگی وجود ندارد.  که نشان می
)  30تقریباً   تغییرات متغیر وابسته  مدل  شرکت  یاجتماع یریپذتیمسئولدرصد از  در  متغیرهای توضیحی موجود  ( توسط 

 شود.رگرسیون توضیح داده می

گر بر  تعدیلعنوان متغیر  همچنین فرضیه دوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که »منابع مالی داخلی )سود انباشته( به
فرعی سوم مشتق شده   که فرضیهپذیری اجتماعی شرکت تأثیر دارد«. با توجه به اینرابطه بین چرخه عمر شرکت و مسئولیت

بلوغ چرخه عمر شرکت بر مسئولیتاز فرضیه معنادار مرحله  بر تأثیر  پژوهش، مبنی  ها مورد پذیری اجتماعی شرکتی اول 

بنابراین ی اصلی سوم پژوهش حاضر )مبنی بر تأثیر  شده از فرضیههای فرعی سوم مشتقآزمون فرضیه  قبول واقع نشده است، 

)سود انباشته( به پذیری اجتماعی شرکت( مورد گر بر رابطه بین مرحله بلوغ و مسئولیتعنوان متغیر تعدیلمنابع مالی داخلی 
 باشد.نیاز نمی

باشد؛ همچنین، دار نمیتغیر مرحله ظهور چرخه عمر منفی و معناشود، ضریب م( مشاهده می6طور که در نگاره )همان

ها پذیری اجتماعی شرکتداری بر متغیر مسئولیتباشد. بنابراین، تأثیر مثبت و معنادار نمیضریب متغیر منابع مالی داخلی معنا
نمیبه عنوان متغیر تعدیل 3βندارد. از سوی دیگر، ضریب برآورد شده  دهد، منابع مالی داخلی می  د که نشانباشگر معنادار 

عمر  ها نمیپذیری اجتماعی شرکتی مرحله ظهور با مسئولیتموجب تعدیل رابطه شود. اما ضریب متغیر مرحله رشد چرخه 

ی  دهنده گر نیز مثبت و معنادار است که نشانباشد. ازطرفی، ضریب متغیر منابع مالی داخلی به عنوان تعدیلمثبت و معنادار می

گردد. از سوی دیگر،  می  پذیری اجتماعی شرکتمسئولیتی مرحله رشد با این است، منابع مالی داخلی موجب تعدیل رابطه
به عنوان تعدیلضریب مرحله افول چرخه عمر منفی و معنادار می گر نیز منفی باشد. ازطرفی ضریب متغیر منابع مالی داخلی 

پذیری اجتماعی  مسئولیتی مرحله افول با ی این است، منابع مالی داخلی موجب تعدیل رابطهدهندهو معنادار است که نشان

به اینگردمی  شرکت با توجه  )د. اما  پژوهش  )-3032/0که مرحله افول در فرضیه اول  ( شده  -4323/0( و در فرضیه مزبور 
به عنوان تعدیل منابع مالیاست، متغیر  )داخلی  ی مستقیم این دو متغیر  ( موجب افزایش شدت رابطه1291/0گر به میزان 
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ز تنها متغیرهای سن شرکت و اندازه شرکت تأثیر مثبت و معنادار گردد. همچنین، بین سایر متغیرهای توضیحی  فرضیات نیمی
 دارند. پذیری اجتماعی شرکتمسئولیتبر 

 نتایج آزمون فرضيه دوم (: خالصه6نگاره )

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نام متغيرها

 1-2فرضيه 

 0β 3562/4- 0784/9- 0000/0مقدار ثابت  

 1β 0264/0- 1775/0- 8592/0  مرحله ظهور چرخه عمر

 2β 5989/0 6993/1 0897/0  منابع مالی داخلی

 3β 1913/0- 3146/0- 7531/0  × مرحله ظهور چرخه عمر منابع مالی داخلی

 4β  1725/0- 5260/0- 5990/0اهرم مالی  

 5β 0137/0- 8109/0- 4176/0ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری  

 6β 6720/0 6268/9 0000/0سن شرکت  

 7β  3541/0 9277/13 0000/0اندازه شرکت  

 2-2فرضيه 

 0β 3873/4- 1673/9- 0000/0مقدار ثابت  

 1β 3103/0 0808/2 0391/0  مرحله رشد چرخه عمر

 2β 6336/0 0305/2 0415/0  منابع مالی داخلی

 3β 9715/0 0618/2 0402/0  × مرحله رشد چرخه عمر منابع مالی داخلی

 4β  1506/0- 4605/0- 6453/0اهرم مالی  

 5β 0100/0 5883/0 5565/0ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری  

 6β 6685/0 7542/9 0000/0سن شرکت  

 7β  3570/0 0678/14 0000/0اندازه شرکت  

 3-2فرضيه 

 0β 2424/4- 8446/8- 0000/0مقدار ثابت  

 1β 4323/0- 0084/2- 0471/0  مرحله افول چرخه عمر

 2β 4068/0 1421/2 0302/0  منابع مالی داخلی

 3β 4725/1- 3870/2- 0261/0  × مرحله افول چرخه عمر منابع مالی داخلی

 4β  1784/0- 5459/0- 5853/0اهرم مالی  

 5β 0114/0 6709/0 5025/0ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری  

 6β 6684/0 4975/9 0000/0سن شرکت  

 7β  3496/0 6928/13 0000/0اندازه شرکت  
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 شده فرضيه اولها و ضریب تعيين تعدیلنتایج معناداري مدل (: خالصه7نگاره )

 شدهضریب تعيين تعدیل ضریب تعيين احتمال Fآماره  فرضيه ها

 2769/0 2838/0 (0000/0) 88/40 1-1فرضيه 

 2839/0 2907/0 (0000/0) 28/42 2-1فرضيه 

 2726/0 2796/0 (0000/0) 04/40 4-1فرضيه 

 

  5مدل و احتمال آن در تمامی فرضیه های پژوهش کمتر از  Fمقدار آماره شود،  ( مشاهده می7گونه که در نگاره )همان

بر آن، باشد.  ها میدرصد است که حاکی از معناداری کل مدل دهد که تقریباً شده نشان میمقدار ضریب تعیین تعدیلافزون 

رگرسیون   ( توسط متغیرهای توضیحی موجود در مدلپذیری اجتماعی شرکتمسئولیتدرصد از تغییرات متغیر وابسته )28
 شود.توضیح داده می

 

تحقيقنتيجه  گيري 

بر مسئولیت تأثیر چرخه عمر شرکت  نقش تعدیلپذیری اجتماعی شرکتدر این پژوهش،  گر منابع  ها با در نظرگرفتن 

مسئولیت نشان داد  نتایج پژوهش  است.  تصمیمها  اجتماعی شرکت پذیریمالی سنجیده شده  را در  با اهمیتی  گیری نقش 

یابندتا از این طریق بتوانند دامنه فعالیتکند گذاران ایفا میسرمایه از  .  هایشان را گسترش داده و به یک مزیت رقابتی دست 
بسزایی بر  این رو   نتایج پژوهش دارند. از طرفی دیگر  پذیری اجتماعیهای مسئولیتفعالیتمراحل چرخه عمر شرکت تأثیر 

نقش مهمی را  گر منابع مالی می، متغیر مداخلهمراحل چرخه عمر شرکت بیانگر این است که عالوه بر   های  فعالیتبر تواند 

شرکتمسئولیت عمر  چرخه  از  افول  و  رشد  مراحل  که  داد  نشان  نتایج  کلی  به طور  نمایند.  ایفا  بر  پذیری اجتماعی  ها 
گر  ی منابع مالی داخلی نیز به عنوان تعدیل عنوان نمایندهی دارند و سود انباشته بهها تأثیر معنادارپذیری اجتماعی آنمسئولیت

شدت رابطه باعث افزایش  نتیجه  در  و  داشته  معناداری  تأثیر  رابطه  این  با  بر  شرکت  افول  رشد و  بین مراحل  موجود  ی 

)میپذیری اجتماعی شرکت مسئولیت ها در باشد. اما شرکت( همسو می2017گردد. این نتایج با پژوهش حبیب و همکاران 

بر  نیز به عنوان تعدیلها  پذیری اجتماعی شرکتمسئولیتمرحله ظهور  ندارند و منابع مالی داخلی  گر بر این تأثیر معناداری 
ندارد؛   معناداری  تأثیر  عقاید مطرحرابطه  با مبانی و  نتیجه  توسط  این  )  منزورشده  حبیب  و  بر اینکه  2017حسن  ( مبنی 

نیاز بیشتری به حمایت از سهامداران دارند، بنابراین مشارکت در فعالیتشرکت نو ظهور  پذیری اجتماعی های مسئولیتهای 

نمی  باشد.  ابزاری مؤثر برای جلب چنین حمایتی است همسو 
زمینه در  تاکنون  است  ذکر  تعدیل  شایان  نقش  داخلی  گر  تأثیر  مالی  شرکت  منابع  عمر  چرخه  بین  رابطه  و بر 

نتایج پژوهش   هایپذیری اجتماعی شرکت پژوهشمسئولیت بنابراین بیش از این امکان مقایسه  نگرفته است،  داخلی صورت 

 ها وجود ندارد.حاضر با سایر پژوهش
 

 پيشنهادات تحقيق

 ها پیشنهاداتی را به استفاده کنندگان از این پژوهش ارائه داد:براساس این یافته

حسابه سرمایه تحلیلگذاران،  ذیبرسان،  سایر  و  سرمایهگران  که قصد  فعالیتنفعان  در  مسئولیتگذاری  پذیری  های 

به این موضوع که شرکت در کدامیک از مراحل چرخه عمر شرکت است توجه داشته باشند،  اجتماعی دارند، پیشنهاد می شود 

بر طرف کردنزیرا شرکت جهت  بلوغ و افول  رشد،  مراحل ظهور،  هریک از  روش  ها در  های مختلفی کسری منابع مالی از 
به هدف سرمایهاستفاده می به  گذاری خود و استفاده از این روشکنند و سرمایه گذاران با توجه  ها در هریک از مراحل اقدام 

به اینگذاری کنند.سرمایه بهادار تهران انجکه،این پژوهش در سطح کل شرکتبا توجه  بورس اوراق  پذیرفته شده در  ام های 

با تفکیک شرکتشده است. می ها براساس صنعت، تأثیر مسئولیت اجتماعی بر چسبندگی هزینه را مورد بررسی قرار داد. توان 
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توانند موضوع این پژوهش را در سطح هر های اداری، عمومی و فروش صورت گرفته، پژوهشگران میهمچنین عالوه بر هزینه
 ای عملیاتی مورد بررسی قرار دهند.هشده و هزینهبهای تمام یک از هزینه

 

تحقيقمحدودیت  ها 
ترین  گیرد، که این پژوهش از آن مستثنی نیست. عمدههایی بر سر راه پژوهشگر قرار میدر انجام هر پژوهش محدودیت

پژوهش   نکردن  محدودیت این  شرکتارائه  برخی از  پذیرفتهگزارشات هیئت مدیره توسط  بهادار   های  بورس اوراق  شده در 
می شرکتتهران  بنابراین اطالعات همه  پباشد،  قرار   ذیرفتههای  آزمون در دسترس  برای  بهادار تهران  بورس اوراق  شده در 

 نگرفت.
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