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 چکيده
های در  مرحله بلوغ از چرخه عمر در مشارکت شرکت بين رابطه تعيين تحقيق، اين از هدف

های مرحله همچنين ارتباط اندازه بزرگتر در مشارکت شرکت وهای مسئوليت اجتماعی فعاليت

 هدف، جهت از ظرموردن قيتحق.است بودههای مسئوليت اجتماعی بلوغ از چرخه عمر در فعاليت

 یداديور پس ،یخيتار اطالعات برهيتک جهت به قيتحق طرح نوع ازلحاظ. است یکاربرد قيتحق کي

 هيفرض يک شامل قيتحق. اين باشدیم یهمبستگ نوع از و يیاستقرا آن استنتاج روش و است

 هرانت هادارب اوراق بورس در شدهرفتهيپذ یهاشرکت حاضر پژوهش یمطالعات جامعه. باشدیم اصلی

 یهاتيمحدود به توجه با تيدرنها. باشدیم( 5893-5831 یهاسال) ده ساله دوره کي یط در

. ديگرد یآورجمع کيستماتيس حذف روش از استفاده با شرکت 51 به مربوط اطالعات قيتحق

 با یآمار وهيش از محقق ،يینها یهاحلراه ارائه و یآمار ليوتحلهيتجز جينتا یمستندساز جهت

. .الزم به ذکر است نموده ضيهفر و سؤاالت ليوتحلهيتجز به اقدام Eviews افزارنرم از استفاده

های تابلوئی  با استفاده از رگرسيون حداقل مربعات تعميم يافته است تخميل مدل در قالب داده

ها تعمر شرکانجام گرفته است.نتايج آزمون فرضيه  حاکی از آن است که بين مرحله بلوغ از چرخه 

  و مسئوليت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

 .منابع مالی مسئوليت اجتماعی شرکت، چرخه عمر شرکت، :يديکل واژگان
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  2 فاطمه صراف،  1 رویا استبرقی

 .ايران قزوين، رجا، انتفاعی غير دانشگاه حسابرسی، ارشد کارشناسی 5
 .ايران قزوين، رجا، غيرانتفاعی دانشگاه حسابداری، ستاديارا 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه صراف

 ها بر مسئوليت اجتماعی شرکتیاثر مرحله بلوغ چرخه عمرشرکت
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 مقدمه
ها نآ5مسئوليت اجتماعی شرکتیقرار دارند، در ارتباط با سطوح متغير منابعی قرار دارند که رفتار  چرخه عمر در مراحل متفاوت يیهاشرکت

شرکت  که  دهدیاست و پيشنهاد م CSR یگذارهيها مشخصه مهمی ازسرماشرکت مالیکه منابع  کندی( بيان م2005) 2کمبل. دهدیرا شکل م

به همين صورت، .کنندیاجتماعی مشارکت م یهاتياحتمال کم در فعال. کنندیدر حال حاضر عملکرد مالی نسبتاً ضعيفی را تجربه مهايی که 

( 2052) 3و همکارانهانگ . همچنين شودیکه عملکرد بهتر مالی منجر به عملکرد بهتر محيطی م کنندی( بيان م2055) 8و همکاران سون کالر

که مزيت  رودانتظار می.کنندیم CSR یهاتيکه دارای محدوديت کمتری هستند، هزينه بيشتری را صرف فعال يیهاکه شرکت کنندیم دييتأ

داشته  CSRمرتبط با  یهاتيبيشتری در فعال یگذارهيتا سرما دهدیها مو عملکرد بهتر مالی اين امکان را به شرکت مالی غنی رقابتی، منابع

 ها و مسئوليت اجتماعی شرکتی ارتباط معناداری وجود دارد؟اين سوال مطرح می شود که آيا ميان مرحله بلوغ چرخه عمر شرکتباشند. بنابراين،
 

 ي و پيشينه پژوهشمبانی نظر .1

 مبانی نظري  .1-1
باشد.بر طبق اين مدل هر سازمان می 1ها،روش تعيين دوره عمرهای کاربردی در رابطه با تحليل موقعيت سازمانيکی از مدل

غ مرحله بلوکند،به شود،رشد میکار دارای يک دوره عمر است.بدين معنی که در يک مقطع زمانی متولد و معرفی میومحصول،صنعت يا کسب

ی ارسد.لذا پس از آنکه جايگاه هر سازمان مورد شناسايی قرار گرفت،بايد به گونهرسد و سپس مرحله اشباع و در نهايت پيری و زوال آن فرا میمی

ريزی ناصحيح دوران ها در مرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند.چرا که پس از آن در صورت هدايت و برنامه ريزی نمود که همواره سازمانبرنامه

(.تئوری چرخه عمر در واقع بسطی از مفهوم چرخه 585835پيری پديدار شده و نهايتا نابودی سازمان را منجر خواهد شد.)عليزاده و همکاران،

کند،يک گيرد.مشابه يک کاالی مشخص که در چرخه عمر خود مراحل مجزای متوالی را طی میيابی نشات میعمر کاالست که از رشته بازار

تواند به لحاظ قرار گيری در مراحل چرخه عمر خود قابل توصيف باشد که قرار گرفتن در هر يک از مراحل به مجموعه ی شرکت هم می

هايی که در طول يک دوره خاص از عمر خود با آن روبرو است بستگی دارد.مراحل چرخه عمر شرکت ها،مشکالت و فرآيندها،ساختاراستراتژی

ابل شناسايی هستند که در نتيجه ی تغييرات بنيادی در عوامل داخلی)از قبيل انتخاب استراتژيک ،منابع مالی،و توانايی مديريت( و يا مجزا  و ق

ر های استراتژيک دشود که بسياری از آنها ناشی از فعاليتهای کالن اقتصادی(ايجاد میعوامل خارجی شرکت از قبيل )محيط رقابتی،و متغير

 (.585893زاده و حشمت،باشند)برادران حسندر آن شرکت می حال اجرا

پيروی می  (بيان می کند که تمامی موجودات زنده از جمله نباتات،جانوران و انسان ها همگی از منحنی چرخه عمر5939) 6آديزس   

وری چرخه عمر فرض می کند که شرکت ها کنند.اين گونه موجودات متولد می شوند،رشد می کنند،به پيری می رسند و در نهايت می ميرند.تئ

و بنگاه های اقتصادی هم چون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند،رشد می کنند و می ميرند،دارای منحنی عمر يا چرخه عمر 

ه ه به هر مرحلهستند.درنظريه های اقتصاد و مديريت چرخه عمر شرکت ها و موسسات به مراحلی تقسيم می شوند.موسسات و شرکت ها با توج

از حيات اقتصادی خود سياست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند.اين سياست ها به گونه ای در اطالعات حسابداری شرکت ها منعکس 

می شود.در حوزه حسابداری نيز برخی پژوهشگران تاثير چرخه عمر شرکت بر اطالعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده 

 (.اين پژوهشگران چهار مرحله برای توصيف چرخه عمر شرکت به شرح زيل تبيين نموده اند8 3585839اند)کرمی،عمرانی،

 7الف.مرحله تولد یا ظهور  

، از سطح نوآوری شرکت در اين مرحله جوان، کوچک و مالکيت آن در دست موسسان متمرکز است. عالوه بر اين، در اين مرحله شرکت

 محصول/ خدمات قابل توجه، حوزه بازار محدود، ساختار سازمانی غيررسمی، استفاده از اطالعات قطعی و خام در تصميم گيری و از راه حل های

 (.385892ساده برای تصميمات برخوردار است. )ايزدی نيا و همکاران، 

 8.مرحله رشد ب  

ل مواجه با رشد فروش و سودهای غيرقابل پيش بينی ناشی از ابهام در ميزان تقاضای محصوالت، در اين مرحله واحدهای تجاری به دلي

ريسک تجاری باالتری متحمل می شوند. تحقيقات اخير نشان می دهد اگرچه ممکن است ميزان تقاضا برای محصوالت در حال افزايش باشد، با 
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مقبوليت عموم مصرف کنندگان واقع نشده باشد، اما واحدهای تجاری ممکن است در  وجود اين احتمال دارد محصوالت واحد تجاری هنوز مورد

مرحله رشد به مقداری عايدی دست يابند. افزايش سود و جريان وجود نقد در طی اين مرحله بسيار حائز اهميت است. در مرحله رشد، واحد 

ه ميزانی از موفقيت دست يافته است. در اين مرحله، واحد تجاری فعاالنه به دنبال تجاری بر ترس خروج سريع از بازار فائق آمده و با بقا در بازار ب

، نجستجو و به کارگيری طرح های توسعه بوده، به سرمايه بيشتری برای دستيابی به مزايای بلندمدت رقابتی و محصوالت جديد نياز داردبنابراي

 (. 385893زاده و حشمت،کافی موردنياز می پردازند.)برادران حسن آنها به انجام فعاليت های مالی برای دستيابی به سرمايه

 9ج.مرحله بلوغ 

ريسک تجاری واحدهای تجاری در مرحله بلوغ معموالً از مراحل ديگر چرخه عمر کمتر است. با توجه به اينکه فروش واحدهای تجاری   

(. بنابراين، واحد تجاری، 5993ه نقد عملياتی بيشتری خواهد داشت. )بلک، به طور گسترده ای به ثبات رسيده است، واحد تجاری بالغ، جريان وج

( بيان می کنند که در 2005اغلب جريان نقد ورودی کافی برای برآورده کردن نيازهای داخلی خود خواهد داشت. همچنين، نيسيم و پنمن )

ازار، کافی بوده، واحد تجاری جريان نقد ورودی بيشتری ايجاد خواهد مرحله بلوغ ظرفيت سرمايه گذاری اوليه برای پاسخگويی به تقاضای باالی ب

کرد. واحدهای تجاری فعال در مرحله بلوغ در مقايسه با واحدهای تجاری در مراحل ديگر چرخه عمر، تغييرات فناوری کمتری دارند. محيط با 

 .(9585895اهد داشت.)استا و قيطاسی،ثبات، به نتايج مالی منجر می شود که از نتايج سال قبل انحراف زيادی نخو

 10مرحله افول یا سکون.د

با ورود واحد تجاری به مرحله افول، ريسک تجاری نيز افزايش می يابد. معموالً واحد تجاری در اين مرحله با کاهش فروش، جايگزينی 

حداقل يا احتماالً منفی بوده و بازده سرمايه گذاری فناوری يا حتی منسوخ شدن محصوالت روبه رو می شود. در اين مرحله، عايدی واحد تجاری 

معموالً به خاطر فرصت های محدود سرمايه گذاری و همچنين افت کلی بازار و زيان عمليات، پايين است. تقاضا برای محصوالت و خدمات 

تجاری با مشکالت نقدينگی مواجه می سازمان کاهش يافته، واحدهای تجاری ناکارا مجبور به خروج از صنعت می شوند. در ضمن، واحدهای 

 شوند. به دليل تغييرات در محيط و ابداع محصوالت جديد، واحدهای تجاری در مرحله افول، بايد فشار بيشتری را نسبت به واحدهای تجاری در

 .(9285895مراحل ديگر چرخه عمر تحمل کنند.)استا و قيطاسی،

های مشابه ،ديد خود را اندکی به کردند،تحت فشار مردم و سازمانزيان خود را وزن میهايی که فقط سود و ماناز جهت ديگرتمام ساز

 توان تاثيرات مثبتها نيز موثر است و نمیها بر محيط بيرونی آنفراتر از منافع صرف سازمان دوختند.به وضوح مشخص است که اعمال سازمان

ای ههايی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق بر ارزشزه همه ی مديران بايد به کارها بر جامعه ناديده گرفت.امروو منفی ناشی از سازمان

(.از نظرجانسون و 8385839تواننند خود را با اين مهم تطبيق دهند موفق نخواهند شد)مشبکی و خليلی شجاعی،هايی که نمیآن باشد و سازمان

شرکت ها به گروه های سازنده در جامعه غير از سهامداران و فراتر از آن چيزی که بدين مفهوم است که  ،مسئوليت اجتماعی شرکت55همکاران

،مسئوليت اجتماعی را به عنوان فعاليت هايی توصيف 52از طريق قانون و قرارداد توصيف شده ،وظيفه دارند.از ديدگاهی ديگر هارجوتو و جو

 به بخش مسئوليت اجتماعی شرکتاهداف مالی هستند ،انجام می گردد.ميکندکه به منظور پيشرفت بعضی از اهداف اجتماعی که فراتر از 

 است.  شدهليوکارها در سراسر جهان تبدکسب ريناپذيیجدا

مختلف سطح شرکتی  یهایژگي. ودهندیاختصاص م CSRمرتبط با  یهاتيخود را به فعال یهانهياز هز یتوجهها بخش قابلشرکت

ها سعی از اهميت خاصی برخوردار است چراکه شرکت هایژگيهستند و درک اين و رگذاريها تأثشرکت CSR یگذارهيبر سرما اديزاحتمالبه

و  (،کالرسون2005)58کمبل مطالعات پيشين همانند کارهايی که توسط .استخراج کنند CSRتا ارزش استراتژيک را از  کنندیم

 CSR یگذارهيمربوط به سرما یهاميها نقش مهمی در تصمو سود شرکت  مالی که منابع( انجام شده است نشان می دهند2055)53همکاران

توان گفت تئوری چرخه عمر و اينکه شرکت در کدام مرحله از اين چرخه قرار دارد بر . (.با توجه به مفهوم کلی مطالب فوق میکنندیايفا م

 .دهای مسئوليت اجتماعی  تاثير گذار خواهد بوسرمايه گذاری آن در فعاليت
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 پيشينه پژوهش .2-1
(در پژوهشی به بررسی رابطه بين چرخه عمر شرکت و خطر کاهش قيمت سهام پرداختند.وی دريافت که اوج 2056هامرز و همکاران )

 های بدون بهره کوتاه مدت ،فرصت رشد آتی بيشتر وخطر کاهش قيمت سهام در مرحله معرفی و رشد است.عالوه بر اين،اين رابطه برای شرکت

 با عملکرد باالتر قوی تر است.

(در پزوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط عدم تقارن زمانی جريان های نقدی عملياتی،در طی مراحل چرخه عمر 2052)51کلينز وهمکاران 

 عدی چرخهشرکت به اين نتيجه رسيدند که شرکت هايی که در مراحل اوليه چرخه عمر خود قرار دارند نسبت به شرکت هايی که در مراحل ب

 عمر خود قرار دارند از عدم تقارن اطالعاتی زمانی جريان های نقدی عملياتی بيشتری برخوردارند.

(در پژوهشی تحت عنوان ميزان استفاده از سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت در مراحل مختلف چرخه عمر 2003)56کالونکی و سيلوال

در نيازهای اطالعاتی مديران ،ميزان اسفاده از سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت در مراحل  شرکت به اين نتيجه رسيدند که به دليل تغيير

مختلف چرخه عمر متفاوت است.ميزان استفاده از سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت در شرکت های در مرحله بلوغ و احيا نسبت به مرحله 

 رشد بيشتر است.

طه بين ساختار سرمايه چرخه عمر شرکت پرداختند که اين نتيجه حاصل شد که رابطه معناداری ( به بررسی راب5891جباری و نقدی)

بين ساختار سرمايه و چرخه عمرشرکت وجود دارد به نحوی که شرکت های مرحله رشد،بلوغ و افول تمايل دارند که مشکالت مالی خود را به 

 اشته)منابع داخلی شرکت( برطرف نمايند.ترتيب از طريق بدهی)وام بانکی(،انتشار سهام و سود انب

(بر بررسی تاثير چرخه عمر شرکت بر اقالم تعدی اختياری پرداختند و اين نتيجه حاصل شد که ميزان استفاده از 5895استا و قيطاسی)

اختياری در مرحله رشد اقالم تعهدی اختياری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت متفاوت است،به طوری که ميزان استفاده از اقالم تعهدی 

 نسبت به مرحله بلوغ و افول بيشتر است و ميزان استفاده از اين اقالم در مرحله بلوغ نسبت به افول کمتر است.

-سال153معيارهای ريسک و عملکرد پرداختند.نتايج بررسی  (به بررسی تاثير چرخه عمر بر ميزان مربوط بودن5839کرمی و عمرانی )

نشان می دهد که ميزان مربوط بودنمعيارهای ريسک و عملکرد و نيز توان توضيحی افزاينده معيارهای  5836الی  5830شرکت طی سال های 

ريسک در مراحل مختلف چرخه عمر )رشد،بلوغ،افول(تفاوت معناداری با يکديگر دارند و توان توضيحی فزاينده معيارهای ريسک در مرحله 

بلوغ دارای کمترين مقدار است.ايشان طی تحقيق ديگريرابطه چرخه عمر با محافظه کاری شرکت را در رشد،دارای بيشترين مقدارو در مرحله 

نشان می دهد که سرمايه گذاران 5835الی  5832شرکت طی دوره زمانی  -سال310ارزشيابی شرکت بررسی کردند.نتايج حاصل از بررسی 

ملياتی غيرعادی شرکت هايدر مرحله رشد نسبت به شرکت های بلوغ و افول می اهميت )وزن(بيشتری به خالص دارايی های عملياتی و سود ع

 دهد.
 

 . روش پژوهش2
استقرايی )تحليل آماری( و به لحاظ طرح کلی تحقيق، پس  -تحقيق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی ، به لحاظ روش استنتاج، توصيفی

خواهد کرد.داده های تحقيق داده های کمی مربوط به صورت های مالی می  زيرا از اطالعات گذشته استفادهرويدادی/ گذشته نگر می باشد

جمع اوری اطالعات با استفاده از اطالعات اوليه شرکتها بوده  باشند.همچنين تحقيق به بررسی همبستگی بين متغير های تحقيق پرداخته است.

ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق  های مورد نياز تحقيق کالً از روش کتابخانهاست؛ يعنی اطالعات و داده

-5831شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای و گزارشات هيئت مديره بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی 

رم افزار اکسل طبقه بندی شده و درانتها به کمک نرم افزار اقتصادسنجی های جمع آوری شده بوسيله نسپس دادهبدست آمده اند.  5893

Eviews9.تجزيه و تحليل شده اند 
 

 .جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري2-1
تا  5831در يک بازه زمانی ده ساله از سال   "شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"جامعه ی مورد مطالعه اين پژوهش 

نمونه  بوده که می باشد. نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماری مناسب تحقيق را باتوجه به روش نمونه گيری هدفمند و سيستماتيک5893پايان 

 ی انتخابی از اين مجموعه، آن دسته از شرکت هايی بوده اند که حايز شرايط زير هستند8
 در بورس پذيرفته شده باشد 5831(تاقبل از سال 5

 ها اسفند ماه باشد و در طول دوره مورد بررسی تغيير سال مالی نداشته باشد.(پايان سال مالی آن2

                                                           
15 Collins, D. Hribar., P. and X. Tian 
16 Kallunki J., Silvola H 
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 ها در دسترس باشد.(اطالعات مورد نظر هر يک از آن8

ظر نها جز نمونه در ها به دليل ماهيت متفاوت آنگذاری،بيمه و هلدينگهای توليدی باشد لذا موسسات مالی،بانک،سرمايه(جز شرکت3

 گرفته نمی شوند.

 های تحقيق را ارائه ننموده اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهايتهايی که اطالعات مورد نياز جهت محاسبه متغيرشرکتبر اين اساس 

باشد که به شرکت می-سال 510ساله انتخاب شدند. بنابراين حجم نهايی نمونه 50شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقيق برای يک دوره  51

ها مورد بحث قرار گرفته است.متغير مستقل -. در ادامه متغيرهای تحقيق و نحوه اندازه گيری آنانداستفاده شده ها در آزمون فرضيهعنوان داده

ی ايه اباشد. مبنای تفکيک شرکت ها به مراحل مختلف چرخه عمر در اين تحقيق متغيرهای رشد فروش ،مخارج سرماين تحقيق چرخه عمر می

(ارائه گرديده است.دراين پژوهش نيز از متغيرهای فوق 5992)55و نسبت سود تقسيمی می باشد.اين شيوه برای اولين بار توسط انتونی و رامش 

(به صورت زير عمل می 2006) 53جهت طبق بندی مراحل چرخه عمر استفاده می شود.برای اينکار طبق روش ارائه شده توسط پارک و چن

 کنيم8

 شرکت محاسبه می کنيم.-تدا مقادير سه متغير فوق برای هر سال اب(5

شرکت های مذکور را با توجه به متغيرهای محاسبه شده و همچنين پنجک های آماری در هر صنعت به پنج دسته تقسيم می -(سال2

 د.می گير 1تا 5شرکت با توجه به قرار گرفتن در هر طبقه طبق جدول زير نمره ای بين -کنيم.هر سال

 

 (AGEسن شرکت ) (CEمخارج سرمايه ای ) (SGرشد فروش ) پنجک ها

 1 5 5 پنجک اول

 3 2 2 پنجک دوم

 8 8 8 پنجک سوم

 2 3 3 پنجک چهارم

 5 1 1 پنجک پنجم

 

شرکت نمره ای مرکب به دست می آيد که با توجه به شرايط زير در يکی از مراحل رشد،بلوغ و افول طبقه -سالپس از آن برای هر (8

 بندی می شود8

 باشد،در مرحله رشد قرار می گيرد.  51و52الف.در صورتی که مجموع نمرات بين 

 باشد،در مرحله بلوغ  قرار می گيرد. 55و  5ب. در صورتی که مجموع نمرات بين 

 باشد،در مرحله رشد قرار می گيرد.    6و  8در صورتی که مجموع نمرات بين  ج.

 نحوه محاسبه هر يک از متغيرهای رشد فروش،مخارج سرمايه ای و سن شرکت به صورت زير می باشد8

   افزايش)کاهش( دارايی های ثابت(

ارزش بازار شرکت / طی دوره            × )  500                                         

(5)  

Sale  8 در آمد فروش 

AGE                                                              8 تفاوت سال موردنظر و سال تاسيس شرکت 

يارهايی عمتغير وابسته اين تحقيق مسئوليت اجتماعی شرکت ها است که بر اساس محتوای گزارش فعاليت های هيات مديره و با توجه به م

که هر ساله سازمان ها را بر اساس معيارهای اجتماعی زيست محيطی رتبه بندی می کند،اندازه گيری  59KLDکه موسسه آمريکايی معروف به 

،روابط 22،تنوع25،حاکميت شرکتی20می شود.مسئوليت اجتماعی در اين پژوهش دارای هفت بعد می باشد،که عبارتند از مشارکت اجتماعی

                                                           
17 Anthony, J.H. and Ramesh K 
18 Park & Chen 
19 Kinder,Lydenberg, Domini 
20 community 
21 corporate governance 
22 diversity 

( ) { / )}
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می 2.هر بعد آن دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود به شرح جدول  26و ويژگی های محصوالت 21،حقوق انسانی23ط زيست،محي28کارکنان

 باشد. برای اندازه گيری مسئوليت اجتماعی شرکت ها از فرمول زير استفاده می شود8
 

(2     )CSRD=COMD + CGOVD+ DIVD+ EMPD+ ENVD+ HUMD+ PROD 
 

8 نمره افشای بعد مشارکت اجتماعی است که به اين صورت محاسبه می COMDئوليت اجتماعی شرکت. 8نمره مسCSRDکه در آن 

و در صورت عدم افشای نقاط ضعف و  -5و در صورت افشای هر يک از نقاط ضعف عدد  5گردد که در صورت افشای هر يک از نقاط قوت عدد

ط قوت از مجموع نقاط ضعف نمره مربوط به آن بعد بدست می آيد .در نهايت قوت عدد صفر در نظر گرفته می شود.سپس با تفاضل مجموع نقا

 با جمع جبری نمره تمام ابعاد نمره افشای مسئوليت اجتماعی برای هر شرکت در سال مورد نظر محاسبه می شود8
 

 (8                                                                       )COMD= ∑ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ𝑠 − ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑛𝑠 
 

8نمره DIVD نمره افشای حاکميت شرکتی، CGOVD :همين طور می توان نمره های ابعاد ديگر مسئوليت اجتماعی شرکت ها همچون  

 8نمره افشای ويژگی محصوالت،PROD 8نمره افشای محيط زيست،8ENVDنمره افشای روابط کارکنان ، EMPD افشای تنوع )گوناگونی(،

HUMD  .8نمره افشای حقوق انسانی را از طريق ذکر شده در باال محاسبه کرد 
 

 KLD. ابعاد مسئوليت اجتماعی ،نقاط ضعف و قوت بر اساس شاخص هاي1جدول شماره
 

 نقاط  ضعف نقاط قوت ابعاد مسئوليت اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

(COM-) 

. پشتيبانی از 8.کمک های نوآورانه2.کمک های خيريه 5

. پشتيبانی از 3رح های مسکن برای محرومان اقتصادی ط

 برنامه های آموزش محرومان اقتصادی و جوانان

.اثر منفی اقتصادی 2.اختالفات سرمايه گذاری  5

 .اختالف مالياتی8

 حاکميت شرکتی

(CGOVD-) 

.حقوق و مزايای محدود مديران ارشد يا اعضای هيئت 5

سهام %10يش از . نقاط قوت مالکيتی )داشتن ب2مديره 

 ساير شرکت ها(

.حقوق و مزايای باالی مديران ارشد يا اعضای 5

. نقاط ضعف مالکيتی )عدم کنترل 2هيئت مديره 

 بر سهام ساير شرکت ها(

 تنوع )گوناگونی(

(DIV-) 

.ارتقا وضعيت زنان و صنايع 2.داشتن مدير اجرايی زن5

. 3.عضويت زنان يا معلوالن در هيئت  مديره 8کوچک 

. قرارداد با زنان و صنايع کوچک 1زايای شغلی معيشتی م

 .استخدام معلولين6

.عدم 2.جريمه ها و مجازات های قانونی 5

 نمايندگی زنان در هيئت مديره يا مديران ارشد

 روابط کارکنان

(EMP-) 

. تقسيم سود نقدی 2.روابط با اتحاديه های کارگری 5

لکيت شرکت .درگير کردن کارکنان در ما8بين کارکنان 

. تامين امنيت و سالمت 1. داشتن مزايای بازنشستگی 3

 کار کنان

.ضعف تامين 2.مشکل با اتحاديه های کارگری 5

. کاهش نيروی 8امنيت و سالمت شغلی کارکنان 

 . ضعف مزايای بازنشستگی3کار 

 محيط زيست

(ENV-) 

. جلوگيری 2.توليد محصوالت و ارائه خدمات سودمند 5

. استفاده از مواد بازيافتی 8محيط زيست از آلودگی 

 . انتشار گزارش زيست محيطی1.استفاده از انرژی پاک 3

. تخلف از مقررات محيط 2.ضايعات پر خطر  5

.دغع 3. مواد شيميايی مخرب اليه اوزون 3زيست 

. مواد شيميايی کشاورزی       1قابل توجه سموم 

 . تغيير آب و هوا6

 حقوق انسانی

(HUM-) 

. قدرت حقوق کارگر 2.داشتن روابط با افراد بومی 5

 )طرح های حقوق نيروی انسانی(
 . ضعف روابط با افراد بومی2.نقض قوانين کار 5

                                                           
23 employee relations 
24 environment 
25 human rights 
26 product safety 
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 ويژگی محصوالت

 (PRO-) 

.ارائه 8.تحقيق و توسعه /نوآوری 2.کيفيت محصول 5

 خدمات يا محصوالت به محرومان اقتصادی

.پرداخت 2ل .پرداخت جريمه بابت ايمنی محصو5

. منازعات مربوط به 8جريمه بابت تبليغات منفی 

 قراردادهای کاری / بازاريابی
 

 و متغيرهای کنترلی به شرح جدول ذيل است8
 

 معيار اندازه گيری عالمت اختصاصی نوع متغير

 لگاريتم طبيعی مجموع داراييها. (SIZE) اندازه شرکت

 ر مجموع دارايی هامجموع بدهی تقسيم ب (LEV) درجه اهرم مالی

 .کنندرا بر فروش خالص تقسيم می سود پس از کسر مالياتمقدار  (PM) حاشيه سود

 استفاده می شود.نسبت وجه نقد به اموال،ماشين آالت و تجهيزات  (FR) مالی منابع

 برابراست با نسبت ارزش بازار کل دارايی ها به ارزش دفتری کل دارايی ها (MTB) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 برابر است با لگاريتم طبيعی سن شرکت (AGE) سن

 

 در نهايت مدل مورد استفاده در اين پژوهش به شرح زير است8

CSRi,t=β0+ 𝛽1LCSi,t+𝛽2SIZEi,t+ 𝛽3PMi,t+ 𝛽4FRi,t+ β5LEVi,t+ β6MTBi,t+β7AGE +𝜀i,t         
                                                                    

 .یافته هاي تحقيق 3
 .آمار توصيفی 3-1

 دهد.( نشان می5831-5893های توصيفی متغيرهای تحقيق را در طی دوره مورد بررسی)، آمارهزيرجدول 
 

 : آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق2ول جد
 

 انحراف معيار کمينه بيشينه ميانه ميانگين نماد متغير های پژوهش

 CSR 833/8 8 50 2- 0158/2 مسئوليت اجتماعی شرکت ها

 /.LCS 633/0 5 5 0 3686 چرخه عمر

 SIZE 3560/58 3655/58 8589/53 3251/9 181/5 اندازه شرکت

 PM 5593/0 2531/0 9505/5 2886/5- 2903/0 حاشيه سود

  FR 1829/0 1532/0 5335/5 0051/0 3605 /0 منابع مالی

 LEV 5195/0 3603/0 5322/5 0132/0 2085/0 اهرم مالی

 MTB 8902/0 8501/0 8281/6 0332/0 6933/0 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 AGE 2183/8 6668/8 9513/3 0593/2 3201/0 سن شرکت
 

انحراف معيار مربوط به مسئوليت اجتماعی شرکت ها است که دارای بيشترين پراکندگی می باشد و کمترين انحراف معيار بيشترين 

 مربوط به اهرم مالی است که دارای کمترين پراکندگی می باشد.
 

 .برآورد مدل و فرضيه3-2
 ا به قضيه حد مرکزی می توان داده ها را نرمال فرض کرد.( می باشد، بنn>30) 80توجه به اين که تعداد داده های اين پژوهش بيشتر از 

 

 : آزمون نرمال بودن توزیع متغير وابسته3جدول
 

 نتيجه سطح معناداری آماره جارکيو برا متغير

CSR توزيع نرمال نيست 0000/0 6052/53 مسئوليت اجتماعی 
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در اين حالت برای رفع ناهمسانی واريانس در  تفاده شده است.اس 25به منظور برآورد واريانس ناهمسانی در اين تحقيق از آزمون وايت

 ( انجام گرديده است.GLSمقادير خطا، تخمين مدل به روش حداقل مربعات تعميم يافته )
 

 : نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس4جدول
 

 نتيجه سطح معناداری آماره وايت مدل رگرسيونی

 وجود ناهمسانی واريانس 0000/0 8121/6 اول

 

دهد خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود اين عدد نشان می  2/ 83مقدار آماره دوربين واتسون به ترتيب برای مدل 

 توان از رگرسيون استفاده کرد.شود و میهمبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بين خطاها رد می
 

 : آزمون استقالل خطاها5جدول
 

 نتيجه واتسون آماره دوربين مدل رگرسيونی

 عدم خود همبستگی 8353/2 اول
 

 فرضيه پژوهش به صورت زير تبيين می گردد8 

 مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت با مشارکت در مسئوليت اجتماعی شرکت ها ارتباط معناداری دارد.

 ارائه شده است. 6در جدول  EGLSنتايج حاصل از آزمون فرضيه اول با استفاده از روش 
 

 آزمون فرضيه :نتایج6جدول
 

i,t+ ε i,t AGE7β+ i,t MTB6+ βi,t LEV5β+ i,t FR4+ βi,t PM3+ βi,t SIZE2+ βi,t LCS1+ β0 = βi,t CSR 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرايب متغير

C 0289/0 5193/0 0851/0 9539/0 

LCS 0923/0 0366/0 9985/5 0366/0 

SIZE 5911/0 0221/0 6332/3 0000/0 

PM 0538/0- 0068/0 2199/2- 0235/0 

FR 0830/0 0325/0 5963/0 3213/0 

LEV 0336/0 5652/0 2906/0 5551/0 

MTB 5108/0- 0839/0 3639/8- 0005/0 

AGE 2823/0 5126/0 1223/5 5238/0 

 F 3152/888آماره  3002/0 ضريب تعيين

 F 0000/0سطح معناداری آماره  5953/0 ضريب تعيين تعديل شده

 

توان ( و همچنين سطح معناداری آن، می3152/888بدست آمده ) Fنيز قابل مشاهده است، با توجه به آماره  6همان طور که در جدول

( که برابر LCSدرصد در کل مدل از معناداری بااليی برخوردار است. ضريب بدست آمده برای متغير ) 99بيان کرد که در سطح اطمينان 

درصد ارتباط مثبت و  1توان بيان کرد که در سطح خطای ( می باشد، می0366/0شد و همچنين سطح معناداری آن که برابر )( می با0923/0)

معناداری بين مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت با مشارکت در مسئوليت اجتماعی شرکت ها وجود دارد. بنابراين فرضيه ا تحقيق تاييد می شود. 

 برا نشانگر نرمال بودن جمالت اخالل است. -ارکتوضيح اينکه نتيجه آزمون ج
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 بحث ونتيجه گيري 
ها هايی که در مرحله بلوغ از چرخه عمرقراردارند،احتمال مشارکت آنمثبت بودن ضريب چرخه عمر در مدل به اين معناست که شرکت

قرار دارنددر سطوح متغير منابعی قرار دارند که هايی که در مراحل مختلف چرخه عمر های مسئوليت اجتماعی بيشتر است.شرکتدر فعاليت

دهد.با توجه به خصوصيات مرحله بلوغ از چرخه عمر که در اين مرحله فروش به ثبات رسيده است،واحد تجاری ها را شکل میآن CSRرفتار 

رای برآوردن نياز داخلی خود را خواهد (.بنابراين واحد تجاری جريان نقد ورودی کافی ب5993جريان نقدی عملياتی بيشتری خواهد داشت)بلک،

شود.همچنين هانگ و کنند عملکرد بهتر مالی منجر به عملکرد بهتر محيطی می(که بيان می2055داشت.مطابق با نظر کالرسون و همکاران )

بر اساس تحقيق آپرلی و می کنند  CSRهای کنند که شرکت با محدوديت کمتر ،هزينه بيشتری را صرف فعاليت(  تاکيد می2052همکاران )

هايی که مسئوليت اجتماعی را کمتر رعايت توان به عنوان يک نقطه ضعف رقابتی در مقايسه با شرکتمی CSR،در بحث رقابت ،از 23همکاران

ار گيری شد در به ککرده اند ،استفاده کرد.البته تمامی اين موارد مستلزم آگاهی ذينعان از بحث مسئوليت اجتماعی و تفکر بلند مدت مديران ار

( همخوانی دارد.با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهادات به شرح زير ارائه 2056باشد.نتايج اين فرضيه با تحقيق منصور حسن و حبيب)از آن می

 گردد8می

ربه عملکرد اجتماعی بهت  شود باتوجه به نتايج فرضيات بنظر می رسد شرکت های ايرانی توانايی الزم را درجهت تبديل عملکردپيشنهاد می

ها بتوانند ذی نفعان خود را نسبت به عملکرد بهتر اجتماعی آگاه سارند و ذهنيت آن ها را تقويت کنند، اين مالی بهتر را ندارند،اگر اين شرکت

 ذهنيت به طور قطع منجر به کاهش هزينه و عملکرد مالی بهتر می شود. همچنين به محققيق آتی8

در تحقيقات آتی شرکت ها به تفکيک صنعت نيز مورد بررسی قرار گيرند.بدليل اينکه بعضی از صنايع به دليل ميزان پيشنهاد می شود  .5

 آاليندگی بيشتر سهم بيشتری،در پاسخگويی اجتماعی دارند.

اير لی تر و تکميلی س.از آنجايی که اين پژوهش تنها به مرحله بلوغ از چرخه عمر پرداخته است پيشنهاد می شود برای نتيجه گيری ک2

 مراحل چرخه عمر نيز در ارتباط با مسئوليت اجتماعی مورد بررسی قرار گيرند.
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