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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت ،منابع مالی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت است .این پژوهش با استفاده از
دادههای ساالنه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 0931-0931انجام پذیرفت.جهت آزمون فرضیههای
پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر دادههای تابلویی بهره گرفته شده است .نتایج تجربی نشان میدهندکه مرحله بلوغ از
چرخه عمر شرکت رابطه معنادار و مثبتی با مشارکت درفعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت دارد.همچنین اندازه بزرگتر ،سودآوری
بیشتر ،و منابع بال استفاده بیشتر رابطه مثبت بین چرخه عمر شرکت و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل میکند.
واژههای کلیدی :چرخه عمر شرکت ،مسئولیت اجتماعی شرکت؛ منابع مالی.
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 -1مقدمه
مسئولیت اجتماعی شرکت ،بخش جدایی ناپذیری از انجام
تجارت در سرتاسر جهان محسوب میشود .شرکتها
بخش قابل مالحظهای از هزینهها و مخارج خودشان را به
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اختصاص میدهند.
احتماالویژگیهای مختلف در سطح شرکت ،سرمایهگذاری
مسئولیت اجتماعی شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهند،
و آگاهی از این ویژگیها هنگامی که شرکتها برای به
دست آوردن ارزش راهبردی ازمسئولیت اجتماعی تالش
میکنند ضروری است (کالرکسون و همکاران.)2100 ،
اکثر تحقیقاتی که در گذشته انجام شدهاند بیانگر این
موضوع میباشند که سوددهی و منابع شرکت نقش مهمی
را در تصمیمات ،درباره سرمایهگذاری مسئولیت اجتماعی
شرکت ایفا میکنند .به ویژه ،مک ویلیامز و سیگل
( )2110و راسو و فوتز ( )0331فرض کردند که چرخه
عمر صنعت از عوامل مهم سرمایهگذاری در مسئولیت
اجتماعی شرکت است ،اما آنها نتوانستند این فرض را از
روی مشاهده و تجربه مورد بررسی قرار دهند .در واقع
"دیدگاه مبتنی بر منابع پویا" دلیلی بر سرمایهگذاری در
مسئولیت اجتماعی شرکتها فرض میشود" .دیدگاه
مبتنی بر منابع پویای" شرکت فرض میکند که الگوها و
مسیرهای کلی در توسعه قابلیتها و تواناییهای سازمانی
در طول زمان تغییر میکنند .این دیدگاه مبتنی بر منابع
استدالل میکند که کاربرد مجموعهای از منابع ارزشمند،
قابل تبدیل ،ثابت و قابل تقلید ،مبنای مزیت رقابتی یک
شرکت را به وجود میآورد (حسن و حبیب .)2101،نظریه
مبتنی بر منابع پویا پایه ریزی ،توسعه و رشد و بلوغ
قابلیتها را در بر گرفته و نشان میدهد که مزایا و معایب
رقابتی در چارچوب منابع و قابلیتها در طول زمان با
روشهای مهمی تکامل و توسعه مییابند (هلفات و
پیتراف .)2119 ،مطالعههای موجود (برای مثال ،روسو و
پرینی2101 ،؛ ویلیامسون و همکارانش )2111 ،نشان
میدهند که سرمایه گذاریها در مسئولیت اجتماعی پر
هزینه بوده و شرکتها باید تجزیه و تحلیل سود و زیان را
در پیگیری چنین سرمایهگذاریهایی انجام دهند .از این
رو ،تکامل تدریجی رقابت پذیری شرکتها ،در چهارچوب
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قابلیتها و مبنای منابع شان ،باید دارای مفاهیمی برای
قابلیتشان برای مشارکت در سرمایهگذاریهای مسئولیت
اجتماعی باشند .شرکتها در مراحل مختلف از چرخه عمر
در سطوح مختلفی از منابع که رفتار مسئولیت اجتماعی
شرکت را شکل میدهند شرکت دارند .کمپبل ()2111
استدالل کرد که منابع بال استفاده شرکتها تعیین
کنندههای مهمی از سرمایهگذاری در مسئولیت اجتماعی
شرکت اند.وانگ ( )2101بیان کردند که "شرکتهایی که
عملکرد مالی ضعیفی دارند به احتمال کمتری به
سرمایهگذاری در مسئولیت اجتماعی میپردازند .به همین
ترتیب ،کالرسون و همکارانش ( )2100بیان کردند که
بهترین عملکرد مالی منجر به بهترین عملکرد محیطی
میشود .هون و همکارانش ( )2100نیز تأیید کردند که
شرکتهای با محدودیت کمتر وقت زیادی را صرف
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت میکنند .در واقع
مزیت رقابتی ،مبنای منابع غنی و عملکرد مالی بهتر به
شرکتهای بالغ و تکامل یافته اجازه میدهند تا بیشتر در
فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت
سرمایهگذاری کنند .از این رو ،رابطه مثبتی بین بلوغ
شرکت و سرمایهگذاری مربوط به مسئولیت اجتماعی
شرکت پپیشبینی میشود .شرکتهای بالغ نسبت به
شرکتهای در سایر مراحل از چرخه عمر در طرحهای
ابتکاری بسیار مهمتری از مسئولیت اجتماعی شرکت
شرکت میکنند .نتایج تحقیق کالرسون و همکارانش
( )2109نشان میدهند که اندازه ،سود دهی و منابع بال
استفاده شرکت ،شرکتهای بالغ و کامل را بیشتر قادر به
سرمایهگذاری در فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتماعی
شرکت میکند.
در چند سال اخیر ،به دلیل وسعت و اهمیت موضوع
مسئولیت اجتماعی شرکتها ،پژوهشگران مختلفی در
جهان به بررسی ابعادی نوین از این موضوع و همچنین
رابطه آن با موضوعات مختلفی نظیر نظام راهبری
شرکتها و عملکردهای مالی و اقتصادی پرداخته اند.
استدالل براین است که توانایی و انگیزههای شرکت برای
مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت در
مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ بنابراین ،درک و
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شناخت مفاهیم چرخه عمردر سرمایهگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکت اهمیت دارد (کمپبل .)2111 ،در واقع با
انگیزه گرفتن از این موضوع این پژوهش بسط و گسترش
مییابد.هم چنین تاکنون به طور مستقیم هر سه متغیر
چرخه عمر شرکت ،منابع مالی سازمان و مسئولیت
اجتماعی شرکت در یک پژوهش کنار یکدیگر مورد بررسی
قرار نگرفته است و این پژوهش برای نخستین بار به
بررسی این عوامل پرداخته است .در واقع در این پژوهش
نقش چرخه عمر شرکت در تحت تأثیر قرار دادن مستقیم
ابتکار عملهای مسئولیت اجتماعی شرکت مورد بررسی
قرار گرفت .در حالی که پژوهشهای قبلی به بررسی نقش
چرخه عمر شرکت در پرداخت سود سهام ،ساختار سرمایه
و هزینه سرمایه ،ریسک پذیری و اجتناب از مالیات
پرداختند ،و توجه کمتری به نقش چرخه عمر شرکت در
تعیین ابتکار عملهای مسئولیت اجتماعی شرکت داشتند.
در واقع چرخه عمر ممکن است توانایی شرکت در
سرمایهگذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت را تحت تأثیر
قرار دهد همچنین مطالعه حاضردر این زمینه یافتههای
کالرسون و همکارانش ( )2100را تکمیل کرد که مبنای
منابع سازمانی سطح عملکرد محیطی را تعیین میکند.
با توجه به اهمیت بررسی عوامل موثر بر مسئولیت
اجتماعی شرکت ها ،در این پژوهش به دنبال پاسخ به این
مهم هستیم که چگونه چرخه عمر شرکت ممکن است
طرحهای مسئولیت اجتماعی شرکت را تحت تأثیر قرار
دهد؟ وهمچنین چگونه منابع مالی شرکت میتواند
تغییرات در مسئولیت اجتماعی شرکت را در سرتاسر
مراحل چرخه عمر تعدیل کند؟
بخش دوم این مقاله به تبیین مبانی نظری و پیشینه
پژوهشهای صورت گرفته اختصاص دارد .بخش سوم
شامل ارائه فرضیهها میباشد .در بخش چهارم ،روش
پژوهش ودر بخش پنجم مدل و متغیرهای پژوهش و در
بخش ششم تحلیل آماری و نتایج آزمون فرضیهها بیان
میشود و در نهایت ،نتیجه گیری وبحث ارائه میگردد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
چرخه عمر شرکت
نظریه چرخه عمر شرکت ریشه در ادبیات علوم سازمانی
.............................................................

دارد .پنروز ( )0393نظریه کلی درباره رشد شرکت را ارائه
داد و استدالل کرد که رشد شرکتها وابسته به منابع و
فرصتهای تولیدی و سود بخش شان است .نظریه منابع
مالی سازمان ،منبع نهایی برای ایجاد و حفظ یک مزیت
رقابتی است .در یک مطالعه ،هلفات و پیتراف ()2119
استدالل کردند که دیدگاه مبتنی بر منبع باید ظهور،
توسعه و رشد و پیشرفت منابع و قابلیتهای سازمانی را در
طول زمان ترکیب کند و از این رو آنها "نظریه مبتنی بر
منبع پویا" را ارائه دادند .آنها ثابت کردند که پرتفوی
شرکتها از منابع ،قابلیتها و ویژگیها در طول زمان در
همه مراحل مختلف از چرخه عمر شرکت تغییر میکند.
بندر و وارد ( )0339گزارش دادند که منبع مالی
شرکتها در طی دوره چرخه عمر شان تغییر میکند .برگر
و یودل ( )0331استدالل کردند که شرکتهای کوچک و
تازه تأسیس به طور کلی به بازارهای بدهی و سرمایه
خصوصی طبقهبندی میشوند ،در حالی که شرکتهای
بزرگ و بالغ به طور عمده بر بازارهای عمومی تکیه دارند.
ریچاردسون ( )2111نشان داد که شرکتها به احتمال
زیاد موافق سرمایهگذاریهای نسبتاً بزرگتر ،و رشدگرا در
مرحله آغازین هستند ،در حالی که در مرحله بلوغ،
سرمایهگذاریهای آنها به احتمال زیاد مربوط به حفظ
داراییها یشان است.
دی انجلو و همکارانش ( )2111استدالل کردند که
درآمدها و سودهای ذخیره شده (انباشته) (به عنوان نسبت
کل داراییها یا کل سرمایه) یک شاخص مناسبی برای
چرخه عمر شرکت به شمار میرود .این معیار به طور
ضمنی فرض میکند که درآمدهاو سودهای انباشته
اطالعات ضروری درباره چرخه عمر شرکت را دربر
میگیرند.
دیآنجلو و همکارانش ( )2111ادعا میکنند که
درآمدهای ذخیره شده (به عنوان قسمتی از داراییها و
سهام کل) شواهد خوبی از چرخهی عمر شرکت ارائه
میدهد .این معیار به این نکته اشاره دارد که درآمدهای
ذخیره شده دادههای اساسی چرخه عمر شرکت را در بر
میگیرد .پژوهشهای تجربی اخیر (فاف و همکارانش،
2101؛ حبیب و حسن2109 ،؛ حسن و همکارانش،
2109؛ اووِن و یاوسون )2101 ،از این نکته به عنوان
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شاخص مناسب چرخهی عمر در تحلیل تجربیشان بهره
میبرند .دیکنسون ( )2100با استفاده از دادههای گزارش
جریان نقدینگی شرکت ،معیار محدود چرخهی عمر
شرکت را ارائه میدهد .وی ادعا میکند که جریان
نقدینگی تفاوتهای سودآوری ،رشد و ریسکپذیری
شرکت را در بر میگیرد؛ در نتیجه ،ممکن است جریان
نقدینگی عملیاتی ( ،)OANCFسرمایهگذاری ( )IVNCFو
تأمین مالی ( (FINCFبرای تقسیمبندی شرکتها در
مراحل چرخهی حیات مانند "معرفی"" ،رشد"" ،بلوغ"،
"افول" و "رکود" مورد استفاده قرار بگیرد .بازشناسی
مراحل چرخهی عمر بر اساس نظر دیکنسون ()2100
مفاهیمی از حوزههای متنوع پژوهشی مانند رفتار تولید،
آموزش/تجربه ،سرمایهگذاری ،بازار سهام و الگوهای
صادرات و واردات را گرد هم میآورد .پژوهشهای اخیر در
حسابداری و امور مالی (فاف و همکارانش2101 ،؛ حسن و
همکارانش ))2109 ،از این معیار به عنوان شاخص مناسب
چرخهی عمر شرکت استفاده کردهاند.
مسئولیت اجتماعی شرکت
مسئولیت اجتماعی شرکت ( )CSRبه ابتکار عملهای
اختیاری شرکتها نسبت به ذینفعان مختلف شان ،مثل
مشتریان ،عرضهکنندگان ،تنظیمکنندگان ،کارمندان،
سرمایهگذاران ،و جوامع اشاره دارد (کمپپل2111 ،؛ کوپر،
 )2112نظریه ذینفع استدالل میکند که شرکتها در یک
روش مسئوالنه اجتماعی از طریق مراقبت از منافع
ذینفعان شان عمل میکنند (مک گوارو همکاران)2119 ،
مدیران شرکت از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ابزار
راهبردی برای تمایز شرکتها از رقبا استفاده میکنند،
وفاداری را در مشتریان ایجاد میکنند ،کارآمدی و
بهرهوری عملیات شان را افزایش میدهند ،کارمندان با
کیفیت باالیی را جذب و حفظ میکنند و ارزش شرکت را
به حداکثر میرسانند (کالرکسون و همکاران2109 ،؛
مالیک .)2102 ،مطالعات استدالل میکنند که مسئولیت
اجتماعی دسترسی بهتری را به منابع ارزشمند ارائه
میدهند (وادوک و گریوز ،)0331 ،امکان بازاریابی بهتری
را برای محصوالت و خدمات فراهم میسازد و به کسب
مشروعیت اجتماعی کمک میکند (هون و همکاران.)2100 ،
02

..............................................................

مشارکت در مسئولیت اجتماعی همچنین به عنوان از
بین برنده ارزش و اعتبار برای سرمایهگذاران توصیف
میشود (فریدمن ،)0311،از این رو ،رابطه منفی بین
سرمایهگذاری مسئولیت اجتماعی و ارزش و اعتبار شرکت
پیشبینی میشود .برای مثال پرستون و اوبانون ()0331
استدالل کردند که منافع مدیریتی ممکن است موجب
سرمایهگذاری بیش از حد در مسئولیت اجتماعی شود.
اقدامی که به ضرر منافع ذینفعان است و شرایط نامساعد
رقابتی را ایجاد کرده و تأثیر منفی بر ارزش و اعتبار
شرکت دارد .
با توجه به عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی ،ریورت
( )2113به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگتر و
شرکتهایی که بیشتر در معرض رسانهها قرار دارند در
سطوح باالتری از مشارکت در مسئولیت اجتماعی شرکت
دارند .کورمیر و مگنان ( )0333نیز ثابت کردند که اندازه
شرکت ،صنعت و محیط نظارتی تنوع در سطوح مسئولیت
اجتماعی را توضیح میدهد .مزیتهای رقابتی شرکتهای
بزرگ و بالغ ،در چهارچوب منابع و عملکرد مالی ،به آنها
اجازه میدهد تا در فعالیتهای مربوط به مسئولیت
اجتماعی شرکت کنند .بنابراین ،شرکتهای بزرگ و بالغ
ممکن است در روشهای مسئولیت اجتماعی در جهت
حفظ و افزایش مزیتهای رقابتیشان عمل کنند (چای و
همکاران2101،؛ هول و روتنبرگ .)2111 ،کمپبل
( )2111و راسو و فوتز ( )0331با کمک گرفتن از دیدگاه
مبتنی بر منابع شرکت ،نشان دادند که شرکتهایی با سود
دهی کمتر و رشد پایین نسبت به شرکتهایی با سود
دهی بیشتر و رشد باالتر منابع کمتری برای اختصاص
دادن به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در اختیار دارند.
مک ویلیامز و سیگل ( )2110طرفداران تقاضا و عرضه
مسئولیت اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و
فرض کردند که شرکتها باید منابعی را (یعنی سرمایه
مربوط به مسئولیت اجتماعی ،زمین و تجهیزات ،نیروی
کار ،مواد و خدمات خریداری شده) برای ایجاد یک
خروجی که تقاضا برای مسئولیت اجتماعی را برآورده
میسازد اختصاص دهند ،و این مستلزم این است که
شرکت قادر به انجام فعالیت مسئولیت اجتماعی باشد.
کالرکسون و همکارانش ( )2100با استفاده از شرایط چهار
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صنعت بسیار آالینده در ایاالت متحده ،نشان دادند که
بهترین منابع مالی موجب بهترین عملکرد محیطی
میشود و به عملکرد مالی بعدی کمک میکند.
رابطه بین چرخه عمر شرکت و مسئولیت اجتماعی
شرکت
نظریه مبتنی بر منبع فرض میکند که شرکتها از نظر
مجموعه منابع (یعنی منابع مالی ،فیزیکی ،انسانی ،سرمایه،
فناوری ،سازمانی و شهرت و اعتبار) و قابلیتهایشان
متفاوتند و اینکه این منابع و قابلیتهای خاص شرکت در
توضیح رشد ،عملکرد و توانایی خرج کردن پول برای
اهداف بشردوستانه مهم و حیاتی اند(کمپل ،2111،بارنی،
0330؛ گرَنت.)0330 ،
طبق این دیدگاه ،مبنای منابع و قابلیتهای
شرکتهای بالغ بزرگ متنوع و غنیاند ،در حالی که برای
شرکتهای جوان و ضعیف این منابع کوچک ،متمرکز و
محدوداند .شرکتها در مرحله مقدماتی از چرخه عمر فاقد
یک مبنای مشتری تثبیت شدهاند و از کمبود دانش درباره
درآمدهای احتمالی ،هزینهها و پویاییهای صنعت رنج
میبرند و در معرض احتماالت خروج اولیه قرار دارند.
اگرچه تجربه شرکتها در مرحله رشد افزایش چشمگیری
در فروش و در تعداد محصوالت داشته ،آنها در معرض
رقابت شدید در بازار قرار دارند (کالرسون و همکاران
 .)2100شرکتها در مرحله رشد بیشتر در جهت بهبود و
اصالح محصول سرمایهگذاری میکنند تا در تمایز و
تفکیک محصول .شرکتها در مراحل رکود و تغییر دارای
منابع و ترکیبات منابع محدود ویا کم ارزشی اند .این
شرکتها بیشتر بر استراتژیهای بقاء تمرکز دارند .از این
رو این نتیجه حاصل میشود که شرکتها با چنین
عملکرد مالی ضعیف احتماالً با سرمایهگذاری در مسئولیت
اجتماعی ارزش سهامدار را به مخاطره میاندازند .این
احتمال وجود دارد که شرکتها در مراحل فوق الذکر
ممکن است تمایل کمتری به برآوردن حتی حداقل آستانه
رفتار مسئولیت اجتماعی داشته باشند .از این رو ،قابلیتها
و مبناهای منابع محدود این شرکتها را در استفاده از
ذخائر کمیاب و با ارزش برای پروژههای مسئولیت
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اجتماعی محدود کرده و این به طور مؤثری مشارکت شان
در مسئولیت اجتماعی را کاهش میدهد (حسن و
همکاران  .)2101بنابراین ،با توجه به مزایای راهبردی و
اعتباری مربوط به مشارکت در مسئولیت اجتماعی،
استداللهای رقابتی میتوانند نشان دهند که شرکتها در
مرحله اولیه احتماالً به یک اندازه در فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی سرمایهگذاری میکنند .شرکتهای جوانتر با
توجه به نیازشان به منابع خارجی بیشتر نیازمند حمایت
سهامداران هستند .تعهدات مسئولیت اجتماعی میتواند
ابزار مؤثری برای به دست آوردن چنین حمایتی باشد.
هرچند مسئولیت اجتماعیگران و پر هزینه است ،مزایای
ناچیز حاصل از سرمایهگذاریها در مسئولیت اجتماعی
ممکن است برای شرکتهای جوانتر نسبت به همتایان
بالغ شان بیشتر باشد( .حسن و همکاران.)2101 ،
یودایاسانکار ( )2111مشارکت شرکتهای کوچک در
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی را در سه ویژگی شرکت:
یعنی قابلیت دید ،عملکرد و پیچیدگی سازمانی مدل
سازی کرد .شرکتهایی که کمتر قابل مشاهدهاند ممکن
است از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ابزار درست و
منطقی برای دسترسی به منابع خارجی که آنها نسبت به
شرکتهای بالغ بیشتر نیازمند آن هستند استفاده کنند.
یودایاسانکار ( )2111در مورد قابلیت دسترسی به منابع به
عنوان یک پیش ماده برای سرمایهگذاریهای مسئولیت
اجتماعی استدالل کرد که حتی شرکتهایی با منابع
محدود ممکن است از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
سود ببرند ،به خاطر اینکه مشارکت در مسئولیت اجتماعی
میتواند شرکتهای محدود را قادر به دسترسی انحصاری
به منابع حیاتی کند.
با این حال ،مطالعات موجود به طور چشمگیری نشان
میدهند که میزان دسترسی به منابع تصمیم گیری درباره
سرمایهگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتها را غالب
میسازد (کمپل2111 ،؛ کالرکسون و همکارانش.)2100 ،
سرمایهگذاریهای مسئولیت اجتماعی پرهزینه و گران اند،
و برخی از سرمایهگذاریهای به اصطالح راهبردیِ این
حوزه برگشتناپذیرند .از این رو ،استدالل بر این است که
ماهیت برگشتناپذیر چنین سرمایهگذاریهایی همچون
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منابع محدود ،ظرفیت شرکتها را برای انجام
سرمایهگذاریهای معنادار در تنگنا قرار میدهند.
از طرف دیگر ،شرکتهای بالغ دارای پایه مشتریان
خوبی میباشندو بیشتر بر استراتژیهای تفکیک و تمایز
محصول تمرکز دارند (های و گینتر .)0313 ،شرکتهای
بالغ به عنوان یک واکنش استراتژیکی به تهدید از طرف
رقبا ،میتوانند از استراتژیهایی برای ایجاد شهرت و اعتبار
منحصر به فرد که به سادگی نمی توان از آن تقلید کرد
بهره مند شوند و یکی از راههای رسیدن به این هدف
سرمایهگذاری در اعتبار اجتماعی و محیطی است (مک
ویلیامز و همکاران )2112 ،تخصص و تواناییهای نشأت
گرفته از بلوغ سازمانی به این شرکتها اجازه میدهد تا
سرمایهگذاری معنیداری در مسئولیت اجتماعی داشته
باشند .تخصص در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی با
سازماندهی مجدد یا تخصیص مجدد منابع را میتوان از
طریق شرکتهایی با یک مقیاس بزرگتر از عملیات به
دست آورد .چنین تخصصی به شرکتهای بالغ اجازه
میدهد تا با کاهش هزینههایشان ،فعاالنه در فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی شرکت کنند (یودایاسانکار .)2111 ،از
نظر این دیدگاه ،فرض میشودکه شرکتهای بالغ ،به
خاطر مبنای منابع کافی ،ظرفیتها و مزیت رقابتی برتر
شان ،باید در موقعیت بهتری برای سرمایهگذاری کافی در
فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتماعی قرار داشته
باشند.
چرخه عمر شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت:
نقش تعدیل کننده (کاهش دهنده) منابع مالی
مطالعات موجود نشان میدهد که انواع مختلفی از
ویژگیهای شرکت و صنعت در مشارکت شرکت در
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اثر میگذارد.برای مثال،
کالرکسون و همکاراش ( )2100و کورمیر و مگنان
( )0333نشان دادند که وضعیت مالی شرکت (یعنی کساد
سازمانی و سوددهی) عامل تعیین کننده مهمی از
مشارکت در مسئولیت اجتماعی محیطی است .ریورت
( )2113استدالل کرد که شرکتهای سودآور دارای
روشهای مالی الزم و منابع بال استفاده برای مشارکت در

00
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فعالیتهای مسئولیت اجتماعی هستند .از طرف دیگر،
شرکتها با منابع مالی کمتر بر فعالیتهایی تمرکز دارند
که نسبت به مشارکت در ابتکار عملهای مسئولیت
اجتماعی تأثیر مستقیم بر درآمدهاشان دارند .روبرت
 0332و ارتیاک و همکارانش ( )2101با منطق ثابت
کردند که منابع بال استفاده نشان میدهند که یک شرکت
منابع مالی کافی برای داشتن امکان سرمایهگذاری در
برنامههای مسئولیت اجتماعی بدون زیر پا گذاشتن
تقاضاهای مدعیان اقتصادی در اختیار دارد.
در واقع به کار گیری منابع ارزشمند برای مشارکت در
مسئولیت اجتماعی به شرکتها امکان دسترسی بهتر به
منابع مهم و حیاتی میدهد .بنابراین ،سرمایهگذاری
طوالنی مدت در مسئولیت اجتماعی نه تنها واکنشی به
فشار خارجی است بلکه انتخاب استراتژیکی داخلی برای
رشد و توسعه بیشتر محسوب میشود .منابع سرمایهگذاری
در فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتماعی گاهی یک
تعهد برگشت ناپذیر میباشد هنگامی که این تعهد انجام
گرفت ،پایین آوردن و تقلیل منابع بدون متحمل شدن
برخی از انواع هزینههای تعدیلی ،مانند" فداکاری
اقتصادی ،هزینههای اجتماعی ،روانی و قراردادی که در
طی فرآیند تطبیق و تعدیل منابع به وجود میآیند کار
آسانی نیست.این موجب چسبندگی هزینه در مسئولیت
اجتماعی شرکت میشود (ونیرز و همکاران.)2109 ،
شرکتهایی با منابع راکدو بال استفاده در موقعیت
بسیار بهتری برای جذب هزینههای تعدیلی مربوط به
سرمایهگذاریهای طوالنی مدت در مسئولیت اجتماعی
قرار دارند .مطالعات قبلی (دیکینسون2100 ،؛ حسن و
همکاران )2109 ،ثابت کردند که شرکتها در مرحله بلوغ
بزرگترند ،سودآوری بیشتری دارند و دارای منابع راکد
بیشتری هستند .از طرف دیگر ،در مقایسه با مرحله بلوغ،
شرکتها در سایر مراحل چرخه عمر (مقدماتی ،رشد،
تغییر و تحول و رکود) کوچکتر اند و سودآوری کمتری
دارند و دارای منابع بال استفاده کمتری هستند .بنابراین،
این نتیجه حاصل میشود که اندازه ،سودآوری و منابع
راکد ،شرکتهای بالغ را قادر به سرمایهگذاری بیشتر در
ابتکار عملهای مسئولیت اجتماعی شرکت میکند.

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره پیاپی 15

..............................................................

چرخه عمر شرکت ،منابع مالی سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکتها  /فریدون رهنماي رودپشتی و همکار

در ادامه به تعدادی ازپژوهشهای صورت گرفته در این
حوزه اشاره میگردد.
رکر ( )2102در پژوهشی به بررسی ارتباط بین
مسئولیت اجتماعی شرکت و بازپرداخت جبران خسارت
مدیر عامل طی سالهای  2102-2119در شرکتهای
استرالیایی پرداخت .نتایج نشان داد که بین مسئولیت
اجتماعی شرکت و بازپرداخت جبران خسارت مدیرعامل
رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
سالوسکی و زولچ ( )2102در پژوهش خویش به
بررسی ارتباط بین میزان افشاء مسئولیت اجتماعی
شرکتی و کیفیت سود پرداختند .نتیجه این پژوهش
حاکی از آن است که روند رو به رشد شرکتها در خصوص
افشاء اطالعات مسئوولیت اجتماعی شرکتها لزوما منجر
به افزایش کیفیت سود نمیشود و یک ارتباط منفی بین
میزان افشاء مسئوولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود
وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین
مسئولیت اجتماعی شرکت با درجه محافظه کاری شرکت
و کیفیت اقالم تعهدی رابطه ی منفی و با مدیریت سود
رابطه ی مثبت وجود دارد.
واهبا ( )2109در مطالعهای با عنوان اثر واسطه
عملکرد مالی در رابطه بین مسئولیتهای اجتماعی و
ساختار مالکیت به بررسی متغیرهای ضمنی موثر بر
عملکرد مالی پرداخته است .رگرسیون دادههای پنل بر
روی یک نمونه انجام شد که شامل تمام شرکت هایی
است که در شاخص مسئولیت اجتماعی مصر طی دوره ای
از سال  2111تا سال  2101ثبت شده اند .نتایج نشان
میدهند که عملکرد مالی بهتر (یا بدتر) ،و مسئولیت
اجتماعی ،راهنما و سرنخی برای سرمایهگذاران سازمانی
است.
بنلملیه و همکاران (، )2101به بررسی رابطه بین
افشاگریهای اجتماعی و زیستمحیطی و ریسک شرکتی
پرداختند.در این پژوهش آنها رابطه بین افشاگریهای
زیستمحیطی ) (Eو اجتماعی ) (Sرا بررسی کردند و
ریسک آن را ازجمله ریسک کلی ،سیستماتیک و
غیرمتعارف را اندازهگیری نمودند .در این پژوهش با به کار
گرفتن یک مجموعه داده از شرکتهای لیست شده
بریتانیا که سالهای  2109-2119را پوشش میدهد ،یک
.............................................................

رابطه منفی و چشمگیر بین افشاگریهای  Eو  Sشرکت و
ریسک غیرمتعارف آن و نه ریسک سیستماتیک ،پیدا شد.
پارک( )2101به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی
شرکتی و ریسک سیستماتیک جهت ارزیابی ارزش سهام
شرکتهای غذایی امریکایی پرداخت .نتایج نشان داد بین
مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک سیستماتیک رابطه
مثبت وجود دارد و تنوع جغرافیایی توانسته تاثیر قابل
مالحظه ای بر آن بگذارد.
حسن و همکاران ( )2101رابطه بین چرخه عمر
شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت ( )CSRرا مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
مزیتهای رقابتی و منابع سازمان امکان سرمایهگذاری در
فعالیتهای مربوط به  CSRرا برای شرکتهای کامل و در
مرحله بلوغ نبست به شرکتها در سایر مراحل از چرخه
عمر را بیشتر فراهم میسازد .همچنین به بررسی نقش
منابع مالی در توضیح رابطه بین چرخه عمر شرکت و
 CSRپرداختند .نتایج نشان میدهند که اندازه ،سوددهی،
رابطه بین چرخه عمر شرکت و  CSRرا تعدیل میکنند.
بوکانان و همکاران ()2101به بررسی رابطه مسئولیتِ
اجتماعیِ شرکت ،ارزشِ شرکت و مالکیتِ نهادی پرداختند.
آنها از تجزیه و تحلیلِ تفاضل سه گانه 9استفاده کردند و
نشان دادند که رابطهی بینِ مسئولیت اجتماعی و ارزش
شرکت به سطح مالکیتِ نهادی بستگی دارد .هم چنین
تأثیرِ مالکیتِ نهادی برای شرکتهای دارای مسئولیت
اجتماعی که ریسکهای بازپرداخت بدهی 2زیادی دارند،
اهمیت چندانی ندارد.
چاکرابورتی وهمکاران ( )2101به بررسی تاثیر
مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین انگیزههای پاداش
مدیرعامل و ریسک شرکتهای آمریکایی پرداختند.نتایج
تجربی نشان داد که میزان تاثیرات وگا تنها بر روی ریسک
شرکتهایی تاثیر مثبت و قابل توجه دارد که مسئولیت
اجتماعی شرکتی پایین دارند.در شرکتهایی با مسئولیت
اجتماعی شرکتی باال ،وگا تاثیری بر ریسک شرکتها
ندارد.
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کریم ( )2101به بررسی رابطه بین مسئولیت
اجتماعی و ساختار غرامت مدیر عامل شرکت پرداخت.
نتایج نشان داد که عملکرد اجتماعی شرکت به طور منفی
با نسبت غرامت مبتنی بر پول همراه است ،در حالی که
رابطه مثبتی با نسبت غرامت مبتنی بر دارایی دارد .این
نتایج به شدت به میزان حاکمیت شرکتی استوار است و
برای شرکتهایی که دارای سطوح باالی مالکیت اجرایی و
مدیریت بلند مدت هستند ،بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد .به طور کلی ،یافتههای پژوهش تاثیر مثبت
عملکرد  CSRرا بر روی بستههای غرامت مدیر عامل را
نشان میدهد،که حاکی از آن است که رفتار مدیران عامل
در  CSRمنجر به کاهش مشکالت نمایندگی و به حداکثر
رساندن ارزش شرکت میشود.
خلیلی و همکاران در مطالعهای با عنوان رابطه بین
مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکتها به
بررسی رابطه بین مسوولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن
شامل شرایط محیط کار ،محیط زیست ،رفتار کسب و کار،
جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی
شرکتها در صنعت مواد و محصوالت دارویی پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین متغیر مسوولیت
پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه آن با متغیر
عملکرد مالی ،رابطه ای وجود ندارد .همچنین ،بین اندازه و
ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد( .خلیلی و همکاران.)0913،
عبدلی و همکاران به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره
و ساختار مالکیت بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکتها طی سالهای  0911تا0931در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.نتایج
حاکی از آن است که بین مسوولیت پذیری اجتماعی
شرکتها با نسبت اعضای موظف هیات مدیره و تمرکز
مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد و متغییر تمرکز
مالکیت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها بر روی
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها میگذارد .همچنین
مطابق با نتایج بدست آمده مشخص گردید بین نقش
دوگانه رئیس هیئت مدیره نسبت تغییرات هیئت مدیره و
نوع مالکیت با مسوولیت پذیری اجتماعی شرکتها رابطه
معناداری وجود ندارد( .عبدلی و همکاران .)0932،
02

..............................................................

راجی زاده و همکاران در پژوهشی به بررسی افشای
اطالعات حسابداری پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت
هابر اساس تئوری ذینفعان پرداختند.ذات و جوهره
مسئولیت اجتماعی شرکتها تمرکز بر ذینفعان تجاری در
ارتباط با مسئولیت اقتصادی ،اخالقی ،قانونی وزیست
محیطی میباشد و افشای اطالعات حسابداری با مسئولیت
اجتماعی شرکتها بازتاب واقعی از مسئولیتهای
سهامداران شرکتها میباشد .در نهایت ،جایگاه و وضعیت
مسئولیت اجتماعی شرکتها در محیط کسب وکار ایران
مورد توجه قرار گرفت و به لزوم تدوین استانداردها ،آیین
نامهها و انجام اقدامات الزم نهادهای قانونگذار در الزام
شرکتها برای توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی در
راستای پاسخگویی و شفافیت با نگرش ذینفعان تاکید شد.
(راجی زاده و همکاران.)0932 ،
وحیدی و همکاران در مطالعهای با عنوان تاثیر
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت
به بررسی عملکرد اجتماعی برعملکرد مالی شرکتهای
فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای -0919
 0939پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ارتباط
مثبت و معنیداری بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی
و عملکرد مالی شرکت وجود دارد( .وحیدی و همکاران،
.)0932
امیر حسینی و قبادی در مطالعهای با عنوان
گزارشگری مسئولیت اجتماعی،عملکرد مالی و مالکیت
نهادی به بررسی اثر واسطهای عملکرد مالی بر رابطه
مسئولیت اجتماعی شرکتها با مالکیت نهادی پرداختند.
نتایج حاکی از تاثیر متغیر واسطهای عملکرد مالی بر رابطه
بین مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی میباشد( .امیر
حسینی و قبادی)0939 ،
گرمسیری و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر
عواملی همچون کیفیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی
شرکتها ،ویژگیهای حاکمیت شرکتی ،عملکرد مالی ،بر
شهرت اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای تجربی حاصل از
آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهند که عامل کیفیت
گزارشگری مسئولیت اجتماعی دارای ارتباط مستقیم با
شهرت اجتماعی شرکت میباشد ،و ازمیان ویژگیهای
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حاکمیت شرکتی عامل دوگانگی پست مدیر عامل دارای
رابطه ای معکوس ،میزان مالکیت هیئت مدیره و عضویت
صنعتی دارای رابطه مستقیم و سه عامل اندازه هیئت
مدیره ،اندازه شرکت ،نسبت اعضای موظف هیئت مدیره
دارای رابطه معناداری با شهرت اجتماعی نیستند و در
نهایت یافتههای پزوهش نشان داد که بین عملکرد مالی و
شهرت اجتماعی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
(گرمسیری و همکاران)0931 ،
زندی و فغانی در پژوهشی به بررسی تاثیر عملکرد
اجتماعی ،زیست محیطی (محیطی) و اخالقی بر عملکرد
مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .در پژوهش آنها عملکرد مالی متغیر وابسته و
عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی متغیر مستقل
بود .دادههای حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از
آزمونهای مقایسهای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد بین عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی
و عملکرد مالی شرکتها تاثیر مستقیم و معناداری وجود
دارد (.زندی و فغانی.)0931 ،
الهیاری و همکاران در پژوهشی به بررسی اثربخشی
ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیتهای اجتماعی و
عدالت مالیاتی پرداختند .پژوهش آنها در قالب یک
فرضیه اصلی و چهار فرضیه ویژه ،مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و
نرمافزار  SmartPlsبدست آمد و مشخص شد تمامی
متغیرهای حاکمیت شرکتی دارای رابطه مثبت و معنی
داری بر رابطه مسئولیتهای اجتماعی و عدالت مالیاتی
است( .الهیاری و همکاران)0931 ،
 -3فرضیههای پژوهش
باتوجه به مبانی نظری تببین شده فرضیههای پژوهش به
شرح زیر میباشند:
فرضیه  :0مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت رابطه
مثبتی با مشارکت درفعالیتهای مسئولیت اجتماعی
شرکت دارد.

فرضیه  .2اندازه بزرگتر ،سودآوری بیشتر ،و منابع بال
استفاده بیشتر رابطه مثبت بین بلوغ شرکت و فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل میکند.
 -4روش شناسی پژوهش
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکتهایی
میباشند که در بازده زمانی  0931-0931در بورس اوراق
بهادار تهران حضور داشتهاند .نمونه آماری این تحقیق آن
دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
هستند که از طریق غربالگری و با توجه به محدودیتهای
زیر انتخاب میشوند:
 .0نمونة تغییر سال مالی نداشته باشد به عبارتی پایان
سال مالی آنها  23اسفند ماه باشد .اگر شرکتها تغییر
سال مالی داشته باشند دادهها در بازه زمانی مشخصی
برای انجام تحقیق قرار نمی گیرند.
 .2قبل از سال  0931در بورس پذیرفته شده و تا پایان
دوره تحقیق در بورس فعال باشند .اگر در دوره زمانی
در بورس نباشد نمی توانیم از اطالعات آنها جهت
انجام تحلیل دادهها استفاده کنیم.
 .9اطالعات مورد نیاز شرکتها برای مطالعات و محاسبات
تحقیق ،در طول دوره در دسترس باشد.
 .2بیش از  9ماه وقفه معامالتی نداشته باشند.در صورتی
که فعالیتی نداشته باشند نمیتوانند متغیرهای ما را
پوشش دهند.
 .9شرکتهای واسطه گری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ،
لیزینگ و بانکها) از نمونه آماری حذف گردیدند .به
دلیل تفاوت فعالیتها و صورتهای مالی حذف
میگردند.
از میان جامعه آماری تنها 092شرکت در  1سال تمام
معیارهای مذکور را احراز کردهاند و لذا از آنها به عنوان
نمونه در پژوهش حاضر استفاده شده است.
 -5مدلها و متغیرهای پژوهش
5

مدل تجربی پژوهش مبتنی بر (حسن و حبیب )7102،
است:
Hasan& Habib

.............................................................
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الف )متغیر وابسته :امتیاز خالص مسئولیت اجتماعی
شرکت
مبتنی بر چک لیست مسئولیت پذیری اجتماعی (حسن و
حبیب ،)2101 ،امتیاز خالص مسئولیت اجتماعی شرکت
که با کم کردن مجموع نقاط قوت  CSRاز کل نقاط ضعف
 CSRدر پنج دسته (اجتماع ،تنوع ،کارمندان ،محصول و
محیط زیست (به شرح جدول ( )2به دست میآید .برای
رتبه بندی شرکتهای نمونه بر اساس جدول 2گزارشهای
هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و در قالب 9گروه که
 21قلم مربوط به نقاط قوت  CSRو 01قلم مربوط به
نقاط ضعف (نگرانیها)  CSRمیباشد اندازهگیری میشود.
در واقع برای سنجش متغیر مسئولیت اجتماعی یک
شرکت به این صورت عمل میکنیم که شرکت به ازای
اقالمی که مربوط به نقاط قوت و ضعف دارد کد یک به
قلم مربوطه تعلق میگیرد و در غیر این صورت کد صفر.
در نهایت برای هردسته نقاط قوت از نقاط ضعف کسر
میشودو در نهایت ابعاد به دست آمده از تفاضل در هر
دسته با یکدیگر جمع میگردد.

مدل ()0
مدل فرضیه دوم :تعامل بین پروکسی چرخه عمر و
متغیر های کنترلی

مدل ()2

متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها

جدول  -1غربالگری جامعه آماری (نمونهگیری در تحقیق حاضر(
محصوالت

قطعات

سیمان و

محصوات

غذایی ،قند

فلزات و

سایر

کل

دارویی

خدورو

گچ

شیمیایی

و شكر

کانی

صنایع

صنایع

تعداد شرکت ها در پایان
سال 0931

19

12

92

11

13

33

000

991

عدم حضور در طی دوره
پژوهش

()00

() 2

() 1

()21

()02

()22

() 2

()10

پایان سال مالی  02/23یا
تغییر سال مالی

()02

()02

()01

()01

()29

()99

() 1

()021

()19

()19

شرکت های با تعداد روز های
معامالتی کمتر از  011روز

() 1

() 9

()02

()29

()00

()91

()22

()002

تعداد شرکت های انتخابی

90

22

09

01

20

02

92

092

درصد نمونه انتخاب شده از
هر صنعت

%2122

%0229

%01

%0022

%0921

%121

%2229

%011

شرایط انتخاب نمونه

بانک ها ،واسطه گری های
مالی ،سرمایه گذاری

منبع :یافته های پژوهش

02

..............................................................
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جدول  -2مسئولیت اجتماعی (حسن و حبیب)2112 ،
ابعاد

روابط کارمندان

نقاط قوت


اشتراک سود نقدی
مشارکت کارکنان
قدرت مزایای بازنشستگی
سالمت و ایمنی

•
•
•
•
•


استمرار حضور مدیر عامل
ترفیع درجه
ارایه سابقه فعالیت هیئت مدیره
مزایای کار  /زندگی
حضور زنان و اقلیت های متعاهد در شرکت
اشتغال معلولین



تحقیق و توسعه  /نوآوری
بازاریابی  /مشارکت قرارداد





تنوع

محصول

جامعه

•
•
•


محیط زیست

نگرانی ها

•
•
•
•


کمک به خیریه ها
اختالفات سرمایه گذاری
پشتیبانی از آموزش
پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
بازیافت زباله
انرژی پاک
اموال ،ماشین آالت و تجهیزات
قدرت سیستم مدیریت

ب) متغیر مستغل:چرخه عمر شرکت ) ( (LCحسن و
حبیب)2112 ،
چرخه عمر شرکت  :فعالیت شرکت ،در برگیرنده دوره پس از
تاسیس (ثبت) تا هنگام انحالل و ورود به روند تصفیه است،
یعنی همان مدت زمانی که دوره حیات شرکت خوانده می
شود .چرا که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده ،به مفهوم
واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه وجود
نگذاشته است و از لحظه ای که به صورت اختیاری یا به
شکل قهری (ورشکستگی) یا به حکم دادگاه منحل میگردد.
در پژوهش حاضر؛ برای تعیین چرخه عمر شرکت از
مدل چرخه عمر دیکنسون ( )2100که بر اساس
جریانهای نقدی میباشد ،استفاده گردیده است .در ابتدا
شرکتها به مراحل چرخه عمر تقسیمبندی شده و
شرکتهایی که در مرحله ظهور ،رشد و بلوغ و افول بودند
مورد بررسی قرار می گیرند.
جریانهای نقدی شامل (جریانهای نقدی عملیاتی
.............................................................






•


•


•


•
•
•
•
•


نبود روابط اتحادیه
نگرانی بهداشت و ایمنی
کاهش نیروی کار
ضعف در پرداخت بازنشستگی

اختالف نظر
عدم نمایندگی

ایمنی محصول
مشکالت اقتصادی
پشتیبانی نکردن از مسایل ایمنی و بهداشت
پشتیبانی نکردن از مسکن
زباله های خطرناک
مشکالت نظارتی
تخلیص مواد شیمیایی
انتشار گازهای گلخانه ای
انتشار مواد شیمیایی کشاورزی
تغییرات اقلیمی

 ،CFOجریانهای نقدی سرمایهگذاری  ، CFIجریانهای
نقدی مالی  CFFمیباشند؛ حال با توجه به این سه جریان
نقد می توان شرکت ها را طبقه بندی کرد اگر؛
 CFI<0 ،CFO<0و  CFF>0باشند آنگاه؛ شرکت در
مرحله معرفی قرار دارد.
 CFI<0 ،CFO>0و  CFF>0باشند آنگاه؛ شرکت در
مرحله رشد قرار دارد.
 CFI<0 ،CFO>0و  CFF<0باشند آنگاه؛ شرکت در
مرحله بلوغ قرار دارد.
 CFI>0 ،CFO<0و  CFF≥0یا  CFF≤0باشند آنگاه؛
شرکت در مرحله افول قرار دارد.
این مدل ترکیبی از مفاهیم متنوع تحقیقاتی در
حوزههایی همچون ،رفتار تولید ،یادگیری و تجربه،
سرمایهگذاری و سهم بازار و الگوهای جریانهای ورودی و
خروجی هستند و همچنین این فرآیند تصویری از عملکرد
و تخصیص منابع شرکتها را نشان می دهد.
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جدول  -3طبقه بندی شرکت ها
نام اختصاری

منبع

نحوه محاسبه

CFO

صورت جریان وجه نقد

خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از عملیات

CFI

صورت جریان وجه نقد

خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری

CFF

صورت جریان وجه نقد

خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از تامین مالی

ج) متغیر های کنترلی

 -6یافتههای پژوهش

 = SIZEاندازه شرکت = اندازه شرکت از طریق لگاریتم
طبیعی ارزش بازار سهام شرکت اندازهگیری میشود.
 = PMسودآوری ،که به عنوان درآمد عملیاتی بر کل
دارایی ها اندازه گیری می شود.
 = SLACKوجه نقد و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
بر کل دارایی ها
 =LEVاهرم مالی = میزان استفاده از بدهیها برای
تامین مالی دارایی های شرکت (مراد زندی)32 ،
اهرم مالی از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:

 -1-6آمار توصیفی

کل بدهی ها
کل دارایی ها

 =MTBرشد شرکت
ارزش بازار سهام

-2-6مانایی متغیرهای پژوهش

ارزش دفتری سهام

براساس نتایج آزمون مانایی (لوین لین چو) مطابق جدول
( )9همه متغیرهای حاضر در سطح صفر مانا میباشند.

= هزینه تحقیق و توسعه
عبارتست از انجام هرگونه کار خالق ،به طریقی
نظاممند به منظور افزایش انباشت دانش از جمله دانش
بشری ،فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش
برای طرح کاربردهای جدید استفاده می شود .برابر با
مجموع هزینه اموزش کارکنان و توسعه محصوالت و
ماشین االت است .اگر شرکتهای این مخارج را در
صورتهای مالی خود افشا نمایند عدد یک و در غیر
اینصورت صفر در نظر گرفته میشود (پارک.)2101 ،
= انحراف استاندارد گردش وجوه از عملیات
بر کل داراییها در طول سه سال گذشته
= سن شرکت = مجموع سال هایی که شرکتها
در بورس فعالیت کرده اند.
01

..............................................................

در جدول ( ،)2اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است
که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و
شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست .برای
مثال شاخص مسئولیت اجتماعی در مرحله بلوغ دارای
مقدار میانگین  0/49می باشد که نشان می دهد بیشتر
دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .بهطورکلی
پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان
پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به
میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف
معیار است .برای مثال مقدار این پارامتر برای متغیر اهرم
مالی در مرحله بلوغ برابر با ( )1/20میباشد.

 -3-6گزینش مدل مناسب داده های ترکیبی
نتایج جدول  1نشان می دهد که آماره  Fلیمر از سطح
معناداری  9درصد کمتر است .سطح معناداری آزمون
هاسمن نیز کمتر از  9درصد است .لذا برای برآورد ضرائب
مدل مذکور ،باید ازمدل اثرات ثابت استفاده نمود.
-6-4آزمون فرضیه اول پژوهش:
با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  1و با توجه به
آماره  Fبدست آمده  39/63که سطح خطای آنها
( )1/111میباشد ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان
 39درصد ،در مجموع الگوی پژوهش از معناداری باالیی
برخوردار است. .برای بررسی خود همبستگی باقیماندههای
مدل رگرسیون از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده
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که  0/62است ،میتوان ادعا کرد که مجموع متغیرهای
مستقل و کنترلی پژوهش حدود  62درصد از تغییرات
متغیر وابسته را توضیح میدهند.

است از آنجا که مقدار آماره دوربین واتسون  021نشان از
عدم خودهمبستگی بین اجزا اخالل میباشد.همچنین ،با
توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو
جدول ()4

CSR

SIZE

PM

SLACK

LEV

MTB

R&D

STD

AGE

معرفی

رشد

بلوغ

افول

میانگین

1219

1221

1223

1211

انحراف معیار

1201

1201

12019

1203

چولگی

1292

-1201

1292

1219

کشیدگی

2292

2201

22120

9212

میانگین

02212

09201

022091

092192

انحراف معیار

9211

92091

92021

2292

چولگی

1292

1222

1292

1291

کشیدگی

9220

9292

2222

9219

میانگین

1291

1229

1212

-1222

انحراف معیار

1292

1299

1211

-1292

چولگی

-1229

1231

12392

1292

کشیدگی

2292

2220

9220

2291

میانگین

1222

1292

1299

1291

انحراف معیار

1202

1220

1299

1290

چولگی

1201

1219

1292

1291

کشیدگی

9219

2292

2292

0292

میانگین

1292

1213

1220

1229

انحراف معیار

1201

1229

1290

1201

چولگی

1229

1219

1211

1231

کشیدگی

92229

22092

2292

9220

میانگین

9229

2292

9293

2219

انحراف معیار

22120

2211

92202

2219

چولگی

1299

-2292

-1299

1292

کشیدگی

1220

2292

9220

1229

میانگین

1292

1211

1291

1201

انحراف معیار

1221

1223

1211

1299

چولگی

0292

1299

1220

1292

کشیدگی

9292

2219

2292

2291

میانگین

1229

1213

1292

1219

انحراف معیار

1202

1219

1220

1291

چولگی

1219

12922

1291

1219

کشیدگی

2291

2229

1292

0292

میانگین

1211

1292

1291

92920

انحراف معیار

0219

22032

2291

0229

چولگی

1292

12920

1219

1212

کشیدگی

922

0219

9292

22021

منبع:یافته های پژوهش
.............................................................
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جدول  -5مانایی متغیر های پژوهش
متغیر

متغیر

ضریب

CSR

احتمال

سطح پذیرش

مسئولیت اجتماعی

-8.568321

0.0000

)I(0

LCS

مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت

-7.201967

0.0000

)I(0

SIZE

اندازه شرکت

-9.484506

0.0000

)I(0

PM

سودآوری

-6.599758

0.0000

)I(0

SLACK

منابع بالاستفاده

-10.02799

0.0000

)I(0

LEV

اهرم مالی

-12.48079

0.0000

)I(0

MTB

رشد شرکت

-5.620337

0.0001

)I(0

RD

هزینه تحقیق و توسعه

-8.344217

0.0000

)I(0

STD

انحراف استاندارد

-11.31139

0.0000

)I(0

AGE

سن شرکت

-8.714958

0.0000

)I(0

منبع:یافته های پژوهش
جدول  -6آزمون اف لیمر و هاسمن
مدل های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم

نوع آماره

مقدار آماره

احتمال

اف لیمر

17.160287

0.0000

هاسمن

21.458176

0.0004

اف لیمر

26.925015

0.0000

هاسمن

10.957050

0.0 057

منبع:یافته های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه حاکی از این باشد که ضریب
برآورد شده مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت مثبت بوده
( )0/16و معنادار ( )1/111میباشد .این نتیجه فرضیهی
اول را مورد تایید قرار می دهد؛ این فرضیه پیشبینی
میکند که مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت رابطه مثبتی
با مشارکت درفعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت دارد.
متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،سودآوری ،منابع
بالاستفاده ،رشد شرکت ،هزینه تحقیق و توسعه و انحراف
استاندارد گردش وجوه از عملیات بر کل داراییها در طول
سه سال گذشته دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر
وابسته مسئولیت اجتماعی می باشند .ضریب منفی متغیر
کنترلی اهرم مالی نشان میدهد که شرکتها با نسب
بدهی به دارایی باالتر مشارکت کمتری در مسئولیت
اجتماعی دارند .همچنین با توجه به سطح معنیداری
بیشتر از  0/05متغیر کنترلی سن شرکت میتوان پذیرفت
که این متغیر دارای رابطه معناداری بامسئولیت اجتماعی
شرکت نمیباشد.
22

..............................................................

 -5-6آزمون فرضیه دوم پژوهش:
با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول 1و با توجه به
آماره  Fبدست آمده  50/47که سطح خطای آنها 0/0000
میباشد ،میتوان ادعا کرد که در سطح اطمینان 39درصد،
در مجموع الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار
است .برای بررسی خود همبستگی باقیمانده های مدل
رگرسیون از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است از
آنجا که مقدار آماره دوربین واتسون  1/61نشان از عدم
خودهمبستگی بین اجزا اخالل میباشد.همچنین ،با توجه
به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو که
 0/41است ،میتوان ادعا کرد که مجموع متغیرهای
مستقل و کنترلی پژوهش حدود  41درصد از تغییرات
متغیر وابسته را توضیح میدهند .با توجه به سطح
معناداری آزمون تی استودنت برای تعیین معناداری اثر
متغیر  LCS*SIZEکه کوچک تر از خطای نوع اول 0/05
درصد برآورد شده است ) ،( P-Valu = 0/0000میتوان
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پذیرفت که اندازه بزرگتر رابطه مثبت بین بلوغ شرکت و
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل میکند.
هم چنین با توجه به ضریب رگرسیونی مدل
( )Beta =4/57اثرگذاری این متغیربر روی متغیر وابسته
در جهت مثبت میباشد .این نتایج به طور کلی نشان می
دهند که یک اندازه بزرگتر ،مربوط به مرحله بلوغ از
چرخه عمر شرکت است ،که به شرکتهای بالغ اجازه می
دهد تا بیشتر در فعالیتهای مربوط به مسئولیت
اجتماعیشرکت کنند .همچنین ضریب متغیر LCS*PM
مثبت است و با توجه به سطح معنیداری کمتر از 9
درصد نشان می دهد که سودآوری باالتر در مرحله بلوغ به
شرکتها کمک میکند تا در مسئولیت اجتماعی بیشتری
شرکت کنند .همچنین ضریب متغیر  LCS*SLSKمثبت
است و با توجه به سطح معنیداری کمتر از  9درصد نشان
میدهد که منابع اسلک (بالاستفاده) کافی در مرحله بلوغ
به شرکتها کمک می کند تا بیشتر در فعالیتهای CSR

مشارکت کنند .روی هم رفته ،این نتایج نشان می دهند
که منابع مالی و سودآوری نقش تعدیل کنندگی مهمی را
در تحت تأثیر قرار دادن فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
در مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت دارند.
 -2نتیجه گیری و بحث
دراین پژوهش به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و
مسئولیت اجتماعی شرکت با استفاده از دادههای ساالنه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دوره 0931-0931پرداخته شد .این پژوهش همچنین به
بررسی کانالهایی پرداخت که از طریق آنها چرخه عمر
شرکت ممکن است طرحهای مسئولیت اجتماعی را تحت
تأثیر قرار دهد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از
مدلهای رگرسیونی چند متغیره طی دوره پژوهش
استفاده گردید .به طور کلی نتایج به شرح زیر است:

جدول -2برازش مدل فرضیه اول (چرخه عمر شرکت و مسئولیت اجتماعی)

متغیر

نماد

ضریب

آماره تی

سطح معناداری

عرض از مبدأ

C

-25/52

-2/17

***0/0000

LCS

مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت

0/16

5/36

***0/0000

SIZE

اندازه شرکت

0/42

8/13

***0/0000

PM

سودآوری

5/18

3/32

***0/0012

SLACK

منابع بالاستفاده

0/056

3/96

***0/0001

LEV

اهرم مالی

-25/88

-6/64

***0.0000

MTB

رشد شرکت

5/27

2/28

***0.0241

RD

هزینه تحقیق و توسعه

0/73

2/97

***0.0030

STD

انحراف استاندارد

0/18

3/71

0/0002

AGE

سن شرکت

0/002

0/037

0/9703

آماره

39/63

F

سطح معناداری آماره

F

*** 0/000000

ضریب تعیین تعدیل شده

0/62

آماره دوربین-واتسون

1/80

اعدادی که عالمت *** دارند معناداری آماری در سطح  9درصد می باشد.آماره  Fنیز برای معناداری کل ضرایب رگرسیون می باشد.
منبع :یافته های پژوهش
.............................................................
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جدول  -8برازش مدل فرضیه دوم ) چرخه عمر شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت :نقش کاهنده و تعدیل کننده منابع مالی(

متغیر

ضریب

آماره تی

سطح معناداری

C

-5.13

-6.28

***0/0000

LCS

8/70

48/03

***0/0000

4/57

4/79

***0/0000

0/67

15/21

***0/0000

1/59

4/44

***0/0000

-1.23

-2/29

***0/0220

2/90

3/21

***0/0013

0/80

8/02

***0/0000

0/46

12/17

***0/0000

-0/12

-1/22

0/2637

SIZE

2/77

3/45

***0/0005

PM

1/60

2/92

***0/0035

SLACK

2/47

6/12

***0/0000

LEV

-0/12

-5/77

***0/0000

MTB

0/13

2/29

***0/0232

RD

0/085

2/26

***0/0248

STD

0/005

9/99

***0/0000

AGE

0/25

0/65

0/1365

آماره

50/47

F

سطح معناداری آماره

***0.0000

F

ضریب تعیین تعدیل شده

0/41

آماره دوربین-واتسون

1/61

اعدادی که عالمت*** دارند معناداری آماری در سطح  9درصد می باشد .آماره  Fنیز برای معناداری کل ضرایب رگرسیون می باشد.
منبع:یافته های پژوهش

نتایج حاصل از فرضیه اول نشان میدهد که بلوغ
شرکت رابطه مثبتی با مسئولیت اجتماعی شرکت دارد.
یک توضیح قابل قبول برای ننتیجه به دست آمده این
است که شرکتهای بالغ ،به خاطر مبنای منابع فراروان و

20

..............................................................

ظرفیتهای سرمایهگذاری ،با سرمایهگذاری مبلغ قابل
توجهی در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت
میتوانند در تالشی برای تمایز خودشان از سایرین،
افزایش سرمایه اعتباریشان و رقابت و حسن شهرت و
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تولید سود بلند مدت برای حفاظت از موقعیتشان در
مرحله بسیار مطلوب چرخه عمر (یعنی مرحله بلوغ) باشند
.نتایج این فرضیه با پژوهشهای (های و گینتر0313 ،؛
کمپل ،2111 ،جووانوویچ0312 ،؛ حسن و حبیب)2101 ،
همسو میباشد.
نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان میدهد که منابع
مالی شرکت تغییرات در مسئولیت اجتماعی شرکت را در
سرتاسر مراحل چرخه عمر تعدیل میکند (محدود
میکند).در واقع پژوهشهای قبلی نشان دادند که
شرکتها در مرحله بلوغ بزرگترند ،سودآوری بیشتری
دارند و دارای منابع راکد بیشتری هستند .از طرف دیگر،
در مقایسه با مرحله بلوغ ،شرکتها در سایر مراحل چرخه
عمر (مقدماتی ،رشد ،تغییر و تحول و رکود) کوچک تر اند
و سودآوری کمتری دارند و دارای منابع بال استفاده
کمتری هستند .بنابراین ،این نتیجه حاصل می شود که
اندازه ،سود آوری و منابع راکد ،شرکتهای بالغ را قادر به
سرمایهگذاری بیشتر در ابتکار عملهای مسئولیت
اجتماعی شرکت میکند .نتایج این فرضیه با پژوهش های
(دیکنسون2100 ،؛ حسن و همکارانش،2109 ،حسن و
همکاران ،2101 ،حبیب و حسن ،2101 ،کالرکسون و
همکارانش ،2100 ،کورمیر و مگنان )0333 ،همسو
میباشد .در واقع یافتههای این پژوهش منطبق بر دیدگاه
مبتنی بر منابع پویا است ،که نشان میدهد که مبنای
منابع و مزیتهای رقابتی در کل مراحل چرخه عمر
شرکت متفاوتاند و علت اصلی توانایی شرکت برای
مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت به
شمار میروند .با توجه به نتایج پژوهش ،به مدیران
واحدهای تجاری پیشنهاد میشود که از طریق به وجود
آوردن زیر ساختهای الزم جهت بهبود چرخه عمر و
فرصتهای سودآوری ،سیاستهای مناسبتری را جهت
افزایش مشارکت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اتخاذ
کنند و افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی را بهبود
بخشند تا سرمایهگذاران بتوانند جهت انجام فعالیتهای
سرمایهگذاری در واحد های تجاری تصمیمات مناسبتری
را اتخاذ نمایند.

.............................................................
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یک مسیر جالب برای پژوهش های بعدی انجام تحقیقات
مسئولیت اجتماعی "مبتنی بر فرایند" در سرتاسر مراحل
چرخه عمر شرکت است .هدف پژوهشهای فرآیندمحور
شناختن فرآیند تصمیمگیری و اجرایی کردن مسئولیت
اجتماعی و واکنش ذینفعان به چنین فعالیتهایی است
(وانگ و همکارانش .)2101 ،هر چند تحقیقات تجربی
بایگانی ممکن است برای چنین هدفی مناسب نباشد،
تحقیقات کیفی دقیق با تحقیق در مورد تصمیم گیری
مسئولیت اجتماعی مدیران در سرتاسر مراحل چرخه
شرکت با استقبال مواجه خواهند شد .از همه مهمتر ،اینکه
یک مطالعه درباره روشهایی که در آنها مدیران ،منابع
مالی در سطح شرکت را برای تصمیم گیری بهتر در جهت
اجرای فرآیند مسئولیت اجتماعی با حداکثر ارزش به
عنوان اهرم به کار می برند بهتر است به بدنهی فعلی
پژوهشهای مسئولیت اجتماعی افزوده شود.
فهرست منابع








الهیاری ،عباس ،پورزمانی ،زهرا ،ترابی ،تقی.)0931( .اثربخشی ابعاد حاکمیت شرکتی بر رابطه مسئولیت
اجتماعی و عدالت مالیاتی .حسابداری مدیریت،
.21-21 ،)91(00
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Abstract
This study examines the association between the corporate life cycle and corporate social
responsibility (CSR). This research has been carried out using annual data of companies accepted in
Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2017. For testing of research hypotheses,
multivariate linear regression has been used based on panel data. Empirical results show that the
maturity stage of the company's life cycle has a significant and positive relationship with participation
in corporate social responsibility activities.. Our results show that size, profitability and slack
resources moderate the association between the corporate life cycle and CSR.
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