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 چکیده

 هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در
به عنووان   عنوان متغیرمستقل و محدودیت مالیاست. در این پژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی به  بورس اوراق بهادار تهران

. جامعوه  باشوند  ، بلوغ و افول( به عنوان متغیر تعدیلگر موی )معرفی محصول، رشد چرخه عمر شرکتومراحل  متغیرهای وابسته
. بودین منووور   باشود  موی  در بورس اوراق بهادار تهرانفعال های  شرکتبا توجه به موضوع و کاربرد آن آماری پژوهش حاضر 

روش  بوه رگرسیون چنود متغیوره   تحلیل پژوهش از در این انتخاب گردید.  1۱16 -1۱19 هایدر بین سال شرکت 101 تعداد
مسئولیت گزارشگری  دهد که نتایج پژوهش نشان می .ستشده ااستفاده ها با اثرات ثابت برای بررسی فرضیه های ترکیبی داده

، بلوغ و افوول(  تواثیر منفوی و    )معرفی محصول، رشد در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت پذیری اجتماعی بر محدویت مالی
طوی مراحول مختلوف چرخوه عمور شورکت،        مسئولیت پذیری اجتمواعی افزایش  رود با داری دارد. بدین ترتیب انتوار میمعنا

 محدویت مالی شرکت کاهش یابد. 

 .محدویت مالی، چرخه عمر شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی،گزارشگری  های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
کنند که آن جامعه  یدر جامعه ای کار م موسسات بقای هر سازمان است. شرکتها و یسازمان، عامل اساس یاجتماع تیمسؤول

 رفتار جامعوه، سوازمانهای   نیکرده است، در مقابل ا جادیسود و تحقق اهدافشان ا کسب را جهت یبرای آنها فرصتهای مختلف
اسوت، بورآورده کننود. در وا و       نفعوان یذ و خواسته های جامعه را آنگونه که مورد توجه ازهایمتعهد باشند که ن دیبا زین مذکور
باشود.   یبر عهوده سوازمانها مو    یذکر شده در مطالب فوق که به نوع تعهد فیاست در جهت تعر یمفهوم یاجتماع تیمسؤول
 بول باشد برای آن ارائوه   موردی واحدی که در سطح جهان فیاست که هنوز تعر دیمفهوم جد کیشرکتها  یاجتماع تیمسؤول

ا تصادی،  کردهاییآن رو لهیاست که بنگاهها به وس یقیعام طر فیتعر کیدر  یاجتماع تیتوان گفت مسؤول ینشده است. م
 یخوود بوه شوکل    یاتیعمل های وهیو ش رییگ میرا با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصم یطیمح ستیز و یاجتماع

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر 

 اوراق بهادار تهراندر شرکت های پذیرفته شده در بورس 
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سوازند و   یهای بهتری را در درون سازمان خود جاری م هیرو و ندهایفرآ جهیکنند و در نت یم کپارچهی یشفاف و  ابل حسابرس
 ورار   رشیپوذ  موورد ی عیمفهوم در سطح وس نیبخشند. امروزه ا یجامعه را بهبود م تیو وضع نندیآفر یم ثروت بیترت نیبه ا

 یرفتار اخال  ست،یز طیمح دارییحقوق کارکنان، پا غات،یتبل محصول، صدا ت در ،یمنیچون ا ییگرفته و معنای آن حوزه ها
تجواری،   شرکای ر با، ست،یز طیجوام ، مح ان،یاز کارکنان، مشتر یعیوس نفعانیو ذ ردیگ یم بر در را یهای جهان تیومسؤول

خلق ارزش بورای   ،یر ابت تیشرکتها برای کسب مز ر ابت شود. در عرصه یگذاران، سهامداران و دولت ها را شامل م هیسرما
. اسوت  بووده  ریو کننده در سوال هوای اخ   نییموضوع مهم و تع یاجتماع رییپذ تیمسؤول بحث آنها، تیو جلب رضا انیمشتر

 یابیو و ارز یاز ارزشوهای تعوال   یکی عنوان شرکتها را به یاجتماع تیمسئول ا،یدر دن تیفیبطوری که نهادهای مهم مرتبط با ک
ماننود سوالمت انسوان،     یحاکم بر جامعه نسبت به مبواح   ینیآموزه های د داتیتاکی خود برای سازمانها  رار داده اند. از طرف

باشوند،   یشرکتها م یاجتماع تیمسؤول که از جمله مباحث مهم در بحث یو ارزش یمسائل انسان تیو رعا ستیز طیمح حفظ
 .(1۱1۱ )پورعلی و حجامی، کند یخود جلب م را به ینیبه آموزه های د بندیتوجه هر انسان پا

چنوگ  ) است پایدار توسعه و محیطی زیست اجتماعی، نگرانی های به پاسخگویی مقابله ای برای راهبردی اجتماعی مسئولیت
 گونوه ای  بوه سازمان  ارزش های و فعالیتها میان اتحاد و پیوستگی شرکتها، اجتماعی مسئولیت از منوور(. 901۱، و همکاران

 سازمان عملکرد و سیاستهادر جامعه، و عموم سرمایه گذاران کارکنان، مشتریان، سهامداران، شامل ذینفعان کلیه مناف  که است
 داشوته  مسوئولیت  احسواس  جامعوه  به نسبت و بداند اجتماع از جزیی را همواره خود باید سازمان دیگر عبارت به. گردد منعکس

 (.1۱11 همکواران،  و فروغوی ) کنود  توالش  شورکت،  مستقیم مناف  از مستقل ای گونه به عمومی بهبود رفاه جهت در و باشد
 بواالی  سوطح . دارنود  خوود  اجتماعیفعالیتهای  عمومی افشای به بیشتری تمایل دارند باالیی اجتماعی عملکرد که شرکتهایی

 ریسک کاهش باعث خود این و شودمی سرمایه گذاران و بین شرکت اطالعاتی تقارن عدم کاهش باعث اطالعات در شفافیت
 (.9011همکاران،  و گول) گردد می

 می تر موفق هارکشو یگراز د دی تصاا مسایلدر  هارکشو بعضی اچر که هندد می توضیح کهدارد  دجوو ریبسیا ملاعو وزهمرا
 یگرد یسواز  محیطی یستو ز طبیعی مناب  یتودمحدو  سو یکاز  صنعتی پیشرفت هیندافز ندرو خیرا یها ههد طی باشند
 ایبر ها شرکتاز  ننفعاذی  ونفزروز ا یتقاضا همچنین ده،نمو جلب یستز محیط حفظ مساله بهرا  یبشر جامعه توجه
 میکند. تشویق جتماعیو ا محیطی یستز یها مسئولیتدر  نشد گیردر بهرا  ها شرکت ،جتماعیا یها مسئولیت شپذیر

 ناییاتوو  مالی مناب  به ستیابید سهولت یشافزا ،ستا تتصمیما سایر رکنادر  مالی انمدیر مهم تتصمیمااز  یکی مالی تامین
و  ها شرکت مهم افهداز ا ،مالی مناب  به تر پایین هزینه با ستیابید مهمتر همهو از  مالی رساختادر  سری  یپذیر فنعطاا

 ستا رداربرخو باالیی همیتاز ا ،نماید کمک انمدیر به فهدو  مسیر یندر ا ندابتو که ملیاعو یافتن. باشد می نهاآ انمدیر
 مقبولیت یشافزو ا عجتمادر ا شرکت نشد شناخته ملاعواز  یکی انعنو بهآن  به شرکت دعملکرو  شرکت جتماعیا مسئولیت.

 دمیشو هیژو هجایگا به نسیدو ر محبوبیت دیجاا باعث جتماعیا یها مسئولیتو  ظایفو به عمل ،باشد می عجتماآن در ا
 (.1۱11 )رجایی و همکاران،

ای از وسویله مجموعوه  ها هماننود موجوودات زنوده، بوه    دارد که حیات شرکتاز سویی دیگر، نوریه چرخه عمر شرکت بیان می
ها با توجه به مراحل ها، ساختارها و کارکرد شرکتها، راهبردمناب ،  ابلیتکنند و نیز شده توسعه حرکت میبینیالگوهای پیش

توانود بوه   (. با این حال، درک ماهیت و ذات چرخه عمر می1110، 1توسعه، به میزان  ابل توجهی متفاوت است )میلر و فریسن
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هتر نسبت به ر با در همان مرحله حیات خود از مناب  ارزشمند، کمک کند تا به این وسیله عملکردی ب شرکت در استفاده بهینه
 ،9010، 9006و همکواران،   ۱آنجلوو (. مطالعوات اخیور در حووزه ا تصواد موالی و حسوابداری )دی      1111، 9داشته باشد )ادیزس

و  5هوا دارنود. )کاسوترو   اند که مراحل چرخه عمر، نقش مهمی در درک عملکورد موالی شورکت   ( نیز دریافته9011، 1دیکینسان
 (.9011 همکاران،
وضو   های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشوور اسوت.    ترین تحریم های آمریکا علیه ایران یکی از وسی  تحریماز طرفی، 

گردد. شورکتی  های ایرانی عاملی منفی در جهت جذب مناب  فاینس و اعتبارات محسوب میها بر وضعیت مالی شرکتتحریم
های تجواری باشود، دارای نووعی    کم توان در جهت ایجاد وجه نقد مورد نیاز خود جهت فعالیت که دارای مناب  وجه نقد کم و

 دهنود   تشوکیل  ا الم ترینمهم از یکی نقد محدودیت و موان  در جهت رسیدن به اهداف کالن خود خواهد بوود، چون وجه

دانویم الزموه   دارد. همانطور کوه موی   هاشرکت عملیات اجرای فرآیند در نقش مهمی کوه است شرکتی هر جاری هایدارایی
گذار، داشتن مناب  موالی  شکل گرفتن هر شرکتی و داشتن عمر مالی بیشتر و افزایش سوددهی در جهت جلب و جذب سرمایه

ها، باشد. یکی از مشکالت اساسی در تمام شرکت)وجه نقد( در راستای تحقق اهداف کالن شرکت که همانا سوددهی است می
هوا، کواهش   های مختلف مانند طریق استقراض بانکباشد. که از راهاب  مالی در جهت افزایش سرمایه در گردش میتأمین من

هوای بزرگتور و   الی بورای شورکت  گذاری بیشوتر و....اسوت. معمووالأ توأمین مو     گذاران به سرمایهسود تقسیمی، تشویق سرمایه
باشد. این توأمین موالی )نقودینگی(    مبلغ نقدینگی مورد نیاز بیشتر می تر وهایی که در بورس اوراق بهادار هستند، راحت شرکت

باشود. خصوصواأ   اند بسیار دشووارتر و سوخت موی   هایی که هنوز وارد بورس اوراق بهادار نشدهتر و آنهای کوچکبرای شرکت
ها توسط حسوابرس مسوتقل   های مالی آنزمانی که شرکت دارای سهامداران کمتری باشد و یا در سیکل زیاندهی و یا صورت

هوای بورسوی بسویار دشووارتر و دارای     هایی )غیر بورسی( نسبت بوه شورکت  گذاری در چنین شرکتتأیید نشده باشد. سرمایه
های مختلفی جهت تأمین مناب  مالی خود دارند مانند فروش سهام های بورسی راهمحدودیت بیشتری خواهد بود. چون شرکت

های اعالن شده که عاملی در جهت خرید هور چوه بیشوتر    زایش ارزش سهام و پرداخت سود در تاریخبیشتر)دارای بازدهی(، اف
هایی که در بورس نیستند معمووالأ منواب  وجوه نقود خوود را از طریوق ایجواد بودهی و         هایی است. شرکتسهام چنین شرکت
و پرداخوت مبلغوی بویش از اصول وام )بهوره( و      کنند که این عمل باعث افزایش هزینه سرمایه ها تأمین میاستقراض از بانک

 کاهش سرمایه در گردش خواهد شد.
بنابراین، باتوجه موارد فوق سوال اصلی تحقیق این است که آیا مسئولیت پذیری اجتماعی بور محودودیت موالی طوی چرخوه      

 عمرشرکت در بورس اوراق بهادار تهران موثر است؟

 

 وهشپیشینه تجربی پژ
یت تأمین مناب  مالی ودمحدو جتماعی شرکت ها ی ابین مسئولیت هاط تباشی به بررسی ارهوپژ ( در1۱11) رجایی و همکاران

نتایج ان پرداختنود.  تهردار  بهارس اوراق بوشورکت در   1۱در نمونه ای مشتمل بر  1۱19تا  1۱11در طی دوره زمانی  شرکت
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یت تأمین ودکاهش محدو جتماعی شرکت ها ی ائولیت هابین مسداری معناط تباارکه یک ن داد ین مطالعه نشااز احاصل 
 د دارد.جوومناب  مالی 

(، در پژوهشی به بررسی نقش تعدیلگر چرخه عمر در ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و درماندگی 1۱11کاشی زنوزی ) 
ل حواکی از آن اسوت کوه رابطوه     مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تجزیوه و تحلیو  

مستقیم بین عملکرد م بت مسئولیت اجتماعی و کاهش درماندگی مالی، توسط مدل پژوهش تأیید گردید. همچنین تأثیر متغیر 
تعدیلگر چرخه عمر بر رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و درماندگی مالی آلتمن معنادار است. مقایسه نتایج نشان داد که 

 ئولیت اجتماعی بر درماندگی مالی آلتمن تأثیر بیشتری دارد.عملکرد مس
در پژوهشی به بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط  یمت سهام پرداختند. برای  (1۱15حیدر پور و همکاران )

چولگی  های نقدی دیکنسون و برای بررسی خطر سقوط  یمت سهام از چهار عامل سنجش چرخه عمر از مدل عالمت جریان
زموانی موورد مطالعوه     منفی بازده سهام، سیگمای حداک ری، نوسان پایین به باال و دوره سقوط  یمت سهام استفاده شد. دوره

ها  تحقیق آنها نشان داد که پس از کنترل اهرم موالی،   یافته شرکت بود. 11نمونه انتخابی شامل و  1۱1۱ تا 1۱11های  سال
سهام بین مراحل رشد و افول و   سهام و بازده حقوق صاحبان به ارزش دفتری حقوق صاحبان اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار

  خطر سقوط  یمت سهام رابطه م بت و معنادار و بین مرحله بلوغ و خطر سقوط  یمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

 بور  مطالعه این. پرداختند شرکت مالی عملکرد بر یشرکت اجتماعی پذیری مسئولیت تاثیر به( 1۱11) فخاری و الیزایی وحیدی
 نتوایج . گرفوت  انجوام  1۱11توا   1۱11 های سال برای تهران، بهادار اوراق بورس در ذکرشده های شرکت مالی های گزارش
 .دارد وجود شرکت عملکردمالی و شرکتی اجتماعی پذیری مسئولیت بین داری معنی و م بت ارتباط یک که داد نشان

(، به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت پرداختند. از مجموع شرکت های پذیرفته شده 1۱1۱جعفرزاده و زینالی )
به عنوان جامعه آماری، مورد بررسی  رار گرفتند. نتایج این  1۱11تا  1۱11شرکت از سال  1۱1در بورس اوراق بهادار تهران، 

 شرکت ها نمی تواند تاثیری بر ارزش شرکت ها داشته باشد. پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی
( در تحقیق به بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطوه بوین مسوئولیت پوذیری اجتمواعی و محودویت موالی        9011) ژاو ژیو

د نتوایج  بلوغ و افول محصول طبقوه بنودی نمودنو    رشد، پرداختند آنها بدین منوورچرخه عمر شرکت را به چهار مرحله معرفی،
بلوغ و افول چرخه عمور شورکت رابطوه     در مرحله رشد،یت پذیری اجتماعی و محدویت مالی تحقیق آنها نشان داد بین مسئول

منفی و معناداری وجود دارد لیکن  بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی در مرحله معرفی چرخه عمر شرکت رابطه 
  معناداری وجود ندارد.

 .پرداختنود  اجتمواعی  پوذیری  مسوئولیت  و شرکت مالی شرکت،مناب  عمر چرخه رابطه بررسی به( 9011) بیبح و حسن منزور
 نتوایج  همچنوین  .دارد وجوود  معنواداری  رابطه اجتماعی پذیری مسئولیت و شرکت عمر چرخه بین داد نشان آنها تحقیق نتایج

 پوذیری  مسئولیت بر شرکت مالی شرایط عنوان به مشهود های دارایی نسبت و سودآوری شرکت، اندازه داد نشان آنها تحقیق
 .است موثر شرکت عمر چرخه در اجتماعی

 عمر چرخه تأثیر بررسی به، عادی سهام سرمایه هزینه و شرکت عمر چرخه عنوان با مطالعه ای در( 9016) همکاران و  حسن

 سهام سرمایه هزینه که یافتند خود بررسی های در آنان. پرداختند استرالیایی هایشرکت عادی سهام سرمایه هزینه بر شرکت
 .است کمتر بلوغ و رشد مراحل در و بوده بیشتر معرفی و افول دوره های در عادی
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 های پژوهش فرضیه
 فرضیه اصلی اول:

 طی چرخه عمر هستند، رابطه معناداری وجود دارد.بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی  
 فرضیات فرعی:

هایی که در مرحله معرفی چرخه عمر هسوتند،  برای شرکتفرضیه فرعی اول: بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی 
 رابطه معناداری وجود دارد.

عمور هسوتند،    هایی که در مرحله رشد چرخوه شرکتبرای فرضیه فرعی دوم: بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی 
 .ردرابطه معناداری وجود دا

عمور هسوتند،    چرخه که در مرحله بلوغهایی شرکتبرای فرضیه فرعی سوم: بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی 
 .رابطه معناداری وجود دارد

عمر هستند،  در مرحله افول چرخهکه هایی شرکتبرای فرضیه فرعی  چهارم: بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی 
 .وجود داردرابطه معناداری 

 

 ها  تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن
 متغیرهای این پژوهش به سه گروه طبقه بندی می شود: 

 متغیر وابسته

 های مالی محدودیت

-شود. عدم های مطلوب میگذاریاصطالح محدودیت مالی اشاره به آن دسته از موانعی دارد که مان  تأمین وجوه برای سرمایه

توانوایی  توانایی در گرفتن وام، یا عدمگذاری ممکن است ناشی از شرایط بد اعتباری و عدموجوه برای سرمایهتوانایی در تأمین 
 .(9001، 6)المونت و همکاران باشدمی های غیرنقدشوندهدر انتشار سهام جدید، یا وجود دارایی

 . گردداستفاده از شاخص زیر محاسبه می( محدودیت مالی با 1۱16در این تحقیق به پیروی از پورعلیرضا و همکاران )
 (1رابطه )

 
 که در اینجا: 

 

  tدر دوره iشاخص محدودیت مالی برای شرکت  :
  tدر دوره iها برای شرکت  : بازده دارایی، سود خالص به میانگین مجموع دارایی

  tدر دوره iهای برای شرکت  : اندازه شرکت، لگاریتم طبیعی مجموع دارایی
هوا   ها بوه ارزش دفتوری دارایوی    : شاخص کیو توبین، نسبت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی

  tدر دوره iبرای شرکت 
                                                           
6
 Lamont et al  
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  tدر دوره iها برای شرکت  ها به مجموع دارایی ها، مجموع وجه نقد و موجودی در بانک : وجه نقد بر کل دارایی
  tدر دوره i: رشد فروش شرکت، فروش سال جاری منهای فروش سال  بل، تقسیم بر فروش سال  بل برای شرکت 

ها برای شرکت  های جاری، عدد حاصل به مجموع دارایی ها، دارایی جاری منهای بدهی : سرمایه در گردش به کل دارایی
i در دورهt  

  tدر دوره iها برای شرکت  ها، سود عملیاتی به مجموع دارایی : سود  بل از بهره و مالیات به کل دارایی
  tدر دوره i ها برای شرکت ها، جم  فروش خالص و درآمد ارائه خدمات به مجموع دارایی دارایی: فروش به کل 

  tدر دوره iها برای شرکت  های مالی به مجموع بدهی ها، هزینه های مالی به کل بدهی : هزینه
صورت سواالنه   ترتیب خواهد بود که ابتدا مقادیر وا عی را به این روش استفاده از این شاخص برای تشخیص محدودیت مالی به

تورین بوه    آید، سپس با مرتب کردن مقادیر از کوچک وارد کرده و مقدار این شاخص را به دست می BNPOدر معادلة شاخص 
های دارای محدودیت  توان شرکت شود. همچنین با انتخاب چارک اول می دی میبن ها رتبه ترین ، محدودیت مالی شرکت بزرگ

 (.1۱16)پورعلیرضا و همکاران،  در تأمین مالی را تعیین کرد
 

 متغیرهای مستقل

 اجتماعی مسئولیت افشای سطح
 مودیریت  اطالعواتی  انرژی، نوام کاهش جهت ا داماتی المنفعه، عام و خیریه های کمک های شاخص از آن گیری برای اندازه

 و کارکنوان  بهداشت و ایمنی و رفاه و آموزش محیط زیست، آلودگی از جلوگیری برای تجهیزات نصب و خرید زیست، محیط
 گزارشوات  و موالی  گزارشوات  در را فوق های شاخص از کدام هر شرکتی در صورتیکه و است شده استفاده محصوالت کیفیت
 گرفتوه  در نوور  صوفر  عودد  صوورت  این غیر در و یک مجازی متغیّر باشد نموده افشاء عمومی مجم  به هیأت مدیره سالیانه

 بوه  شورکت  هور  برای ها داده این از میانگین و است شده گرفته میانگین متغیرها همه از ها یک و صفر تعیین از بعد. شود می
 .(1۱19 )برزگر، است شده استفاده مستقل متغیر عنوان

 

 متغیر تعدیلگر

، و "بلوغ"، "رشد"، "معرفی"ها به چهار دسته چرخه عمر شرکت .حقیق حاضر چرخه عمر شرکت می باشدتعدیل گر در تمتغیر 

گذاری آن منفی و جریان نقد سرمایهد عملیاتی شرکت منفی، جریان نقد شوند. به این منوور، اگر جریان نقتقسیم می "افول"
گذاری آن اگر جریان نقد عملیاتی شرکت م بت، جریان نقد سرمایه معرفی است،ت باشد، شرکت در مرحله تأمین مالی آن م ب

اگر جریان نقد عملیاتی شرکت م بت، جریان نقود    بت باشد، شرکت در مرحله رشد است،منفی و جریان نقد تأمین مالی آن م
اگر جریان نقد عملیواتی شورکت    ست،فی باشد، شرکت در مرحله بلوغ اگذاری آن منفی و جریان نقد تأمین مالی آن منسرمایه

گذاری آن م بت و جریان نقد تأمین مالی آن بزرگتر مساوی یا کوچکتر مساوی صفر باشد، شرکت در منفی، جریان نقد سرمایه
هایی که در مرحله گیرند را به عنوان شرکتها  رار نمیکدام از این گروههایی که در هیچو سرانجام شرکت له افول است،مرح

 نماییم.عدم ثبات  رار دارند، شناسایی می
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 گروه بندی شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر (:3) جدول

 افول بلوغ رشد معرفی جریان نقدی

 - + + - جریان نقد عملیاتی

 + - - - جریان نقد سرمایه گذاری

 α≥0 OR α≤0 - + + جریان نقد تامین مالی

 

 یکنترل هایمتغیر
 سودآوری

 ها.که برابر است با نسبت سودخالص به کل دارایی t در سال iسودآوری شرکت 
 اندازه شرکت
 ها.که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی tدر سال  iاندازه شرکت 

 فرصت های رشد 
 که برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام. tدر سال  iهای رشد شرکت فرصت

 
 های پژوهش مدل

 باتوجه به فرضیات تحقیق جهت آزمون فرضیات فوق مدل ذیل پیشنهاد می شود:

csrt=α0+ α1 BENPO it + α2 Life Cycle it + α 3 BENPO it * Life Cycle it +α4 Size it it +α5 PROFit +α6 
GROWTHit +ἐ 

 که در اینجا:
 

 شرح عالمت اختصاری ردیف

1 Csr  اجتماعی شرکتمسئولیت پذیریi   در سالt )متغیر وابسته ( 

9 BENPO محدودیت مالی  شرکتi   در سالt )متغیر مستقل ( 

۱ Life Cycle چرخه عمر  شرکت i  در سالt )متغیر تعدیل گر ( 

1 Size  شرکت  اندازهi  در سالt )متغیر کنترل( 

5 GROWTH  فرصت رشد شرکتi  در سالt )متغیر کنترل( 

6 PROF  بازده دارایی ها  شرکتi  در سال t()متغیر کنترل 

 
 

 آزمون فرضیات تحقیق
 فرضیه اصلی اول:

 طی چرخه عمر هستند، رابطه معناداری وجود دارد.بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی  
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 فرضیات فرعی:
 آزمون فرضیه فرعی اول 

هایی که در مرحله معرفی چرخه عمر هسوتند، رابطوه معنواداری    برای شرکتبین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی  
 وجود دارد.

لیمر بوه انتخواب مودل داده     F ابتدا با استفاده از آزمون  بل از آزمون فرضیه ها به انتخاب مدل رگرسیونی پرداخته شده است.
ارائه شده اسوت.مقدار احتموال    9لیمردر جدول  Fهای تلفیقی در برابر مدل داده های تابلویی پرداخته شده است.نتیجه آزمون 

بوده لذا برای آزمون فرضیه ها استفاده از روش دادهای تلفیقی منتفی است و باید از روش داده های  05/0اماره ازمون کمتر از 
 تابلویی استفاده شود.

 
 درصد 5در سطح  و هاسمن لیمر Fنتایج آزمون  :(2) جدول

 احتمال اماره آزمون آزادی درجه آماره آزمون نوع آزمون

 F 00000 (101و115) 10101 لیمر 

 00000 6 1090۱ هاسمن

 
های ما به صورت پانل دیتا هستند،در ادامه باید مشخص شود که ازکدام  روش اثرات  همچنین بعد از اینکه مشخص شد، داده

ثابت و یا روش اثرات تصادفی برای تخمین استفاده شود؟ بنابراین برای تشوخیص ایون موضووع ازآزموون هاسومن اسوتفاده       
آورده شده است. چون سطح معنی داری ازمون  9شدن فرض صفر در جدول هاسمن و میزان احتمال پذیرفته  شود. آزمون  می

 باشد. توان نتیجه گرفت که روش مناسب جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت می بدست آمده می  05/0مدل کمتر از 

 

 نتایج برآورد الگو 
یان نتایج حاصل از برآورد الگو پس از مشخص شدن روش مناسب جهت برآورد پارامترها در  سمت گذشته در این  سمت به ب

 آورده شده است. ۱ای مدل در جدول بر  Eviewsپردازیم، نتایج بدست آمده برنامه  ها می برای شرکت
 

 نتایج براورد الگوی رگرسیون :(1جدول )
 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیرهای تحقیق

 00000 101 15001 ثابت

 000000 -۱0۱1 -00001 مسولیت پذیری اجتماعی

 0009 -9091 -0095 مرحله معرفی چرخه عمر

حاصلضرب مسولیت پذیری اجتماعی در مرحله معرفی چرخه 
 عمر

0005- 90۱6- 0001 

 000 -106 -0011 اندازه شرکت

 000 106 905 سود آوری
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 005 006 00001 فرصت های رشد

 Fآماره 

11۱/0 
 101/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 006119 ضریب تعیین 101

ضریب تعیین  F 00000احتمال آماره 
 تعدیل شده

006160 

 آماره دوربین واتسون
 

1019   

 
برای مدل رگرسیونی ارائه شده در جدول مشاهده  Fشود، بر طبق نتایج آزمون ( مالحوه می۱همان طور که بر اساس جدول )

 باشد،  می 05/0شود، مقدار سطح احتمال برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نور مطالعه می
دار بوده و بوین متغیور مسوتقل و    شود، بنابراین، مدل معنیدرصد رد می 15در سطح اطمینان  Fدر نتیجه، فرضیه صفر آزمون 

باشد، بدین می  006119ود، مقدار ضریب تعیین برابر با شوابسته یک رابطه خطی وجود دارد. بر طبق نتایج جدول مشاهده می
-دهند. همچنوین مقودار آمواره دوربوین    درصد ازتغییرات در متغیر وابسته را توضیح می 61معنی که متغیرهای مستقل، حدود 

ال بودن جمله خطا رد (  رار دارد. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرم5/9و  5/1)بین  و در سطح  ابل  بول  1019واتسن برابر با 
 نمی شود لذا فرض نرمال بودن جمله خطا تایید می شود.

 اجتمواعی  شود، ضریب برآورد شده بورای متغیور مسوئولیت پوذیری    ( مالحوه می۱همچنین، همان طور که برا اساس جدول )
نده این اسوت کوه رابطوه    می باشد که نشان ده 0005و سطح معنی داری آن برابر  صفر میباشد  که کمتر از  -00001 شرکت

حاصلضورب   رمنفی و معناداری بین مسولیت پذیری اجتماعی و محدودیت مالی وجود دارد. و ضریب برآورد شوده بورای متغیو   
 0005باشد کمتور از   می 0001و سطح معنی داری آن برابر   -0005مسولیت پذیری اجتماعی در مرحله معرفی چرخه عمر برابر 

این است که رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی و حاصلضرب مسولیت پذیری اجتماعی در می باشد که نشان دهنده 
 مرحله معرفی چرخه عمر وجود دارد. به عبارتی اثر تعاملی چرخه عمر شرکت در مرحله معرفی بر این رابطه معنادار می باشود. 

 آن موالی  تامین محدودیت میزان حله معرفی چرخه عمردر مر شرکت اجتماعی عملکرد افزایش بدین ترتیب انتوار می رود با

 شود. رعی اول پذیرفته میبنابراین فرضیه ف .یابد می افزایش آن مالی مناب  به دسترسی و کاهش یابد

 دوم آزمون فرضیه فرعی
عمر هستند، رابطه معناداری وجود  هایی که در مرحله رشد چرخهشرکتبرای  لیت پذیری اجتماعی و محدویت مالیبین مسئو

 .دارد
 05/0ارائه شده است.مقدار احتمال اماره آزمون برای کمتر از  1در جدول  لیمر Fور که مالحوه می شود نتیجه آزمون همانط 

 بوده لذا آزمون فرضیه ها استفاده از روش دادهای تلفیقی منتفی است و باید از روش داده های تابلویی استفاده شود.
 

 درصد 5لیمر  و هاسمن در سطح  Fنتایج آزمون  (:4جدول )
 احتمال اماره آزمون درجه آزادی آماره آزمون نوع آزمون

F  00000 (101و115) 1016 لیمر 

 00000 6 19055 هاسمن
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بدست آمده  05/0اری ازمون مدل کمتر از هاسمن چون سطح معنی د آزمون  1هاسمن  در جدول  همچنین با توجه به آزمون 

 باشد. توان نتیجه گرفت که روش مناسب جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت می می

 

 نتایج برآورد الگو 
پس از مشخص شدن روش مناسب جهت برآورد پارامترها در  سمت گذشته در این  سمت به بیان نتایج حاصل از برآورد الگو 

 آورده شده است. برای مدل در جدول زیر Eviewsپردازیم، نتایج بدست آمده برنامه  ها می برای شرکت
 (: نتایج براورد الگوی رگرسیون5جدول )

 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیرهای تحقیق

 00000 1011 1509 ثابت

 00009 -9011 -0000۱ مسولیت پذیری اجتماعی

 0009 -9016 -0011 مرحله رشد چرخه عمر

مرحله رشد چرخه حاصلضرب مسولیت پذیری اجتماعی در 
 عمر

0001- 1011- 00000 

 00000 -1011 -001 اندازه شرکت

 00000 1011 9059 سود آوری

 0011 0061 000001 فرصت های رشد

 Fآماره 

11۱/0 
 101/0ضریب تعیین تعدیل شده      

 006111 ضریب تعیین 1056

ضریب تعیین  F 00000احتمال آماره 
 تعدیل شده

006111 

 دوربین واتسونآماره 
 

101   

 
برای مدل رگرسیونی ارائه شده در جدول مشاهده  Fشود، بر طبق نتایج آزمون ( مالحوه می5همان طور که بر اساس جدول )

باشود، در نتیجوه، فرضویه صوفر      موی  05/0شود، مقدار سطح احتمال برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نور مطالعه می
دار بوده و بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه خطوی  شود، بنابراین، مدل معنیدرصد رد می 15در سطح اطمینان  Fآزمون 

باشد، بودین معنوی کوه متغیرهوای     می  006111شود، مقدار ضریب تعیین برابر با وجود دارد. بر طبق نتایج جدول مشاهده می
و در  101واتسن برابر بوا  -ماره دوربیندهند. همچنین مقدار آته را توضیح میتغییرات در متغیر وابس درصد از 61مستقل، حدود 

(  رار دارد. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا رد نمی شود لذا فرض نرمال 5/9و  5/1)بین  سطح  ابل  بول
 بودن جمله خطا تایید می شود.
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-0000۱ شرکت اجتماعی ضریب برآورد شده برای متغیر مسئولیت پذیریشود، ( مالحوه می5اساس جدول ) همان طور که بر
می باشد که نشان دهنده این است که رابطه منفی و معنواداری   0005باشد  که کمتر از  و سطح معنی داری آن برابر  صفر می

ولیت پوذیری  ئمسو  و ضریب برآورد شده بورای متغیور حاصلضورب    جتماعی و محدودیت مالی وجود داردبین مسولیت پذیری ا
می باشد که نشان  0005باشد کمتر از  می و سطح معنی داری آن برابر  صفر  -0001اجتماعی در مرحله رشد چرخه عمر برابر 

دهنده این است که رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی و حاصلضرب مسولیت پذیری اجتماعی در مرحله رشد چرخه 
بدین ترتیب انتوار موی   ثر تعاملی چرخه عمر شرکت در مرحله رشد بر این رابطه معنادار می باشد.عمر وجود دارد. به عبارتی ا

 بوه  دسترسی و کاهش یابد آن مالی تامین محدودیت میزان در مرحله رشد چرخه عمر شرکت اجتماعی عملکرد افزایش رود با
 می شود.یابد. بنابراین فرضیه فرعی دوم پذیرفته  می افزایش آن مالی مناب 

 آزمون فرضیه فرعی سوم
عمر هستند، رابطه معناداری وجود  چرخه که در مرحله بلوغهایی شرکتبرای بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی 

 .دارد
بوده  05/0ارائه شده است.مقدار احتمال اماره آزمون کمتر از  6در جدول  لیمر Fهمان طور که مالحوه می شود نتیجه ازمون 

 لذا برای آزمون فرضیه ها استفاده از روش دادهای تلفیقی منتفی است و باید از روش داده های تابلویی استفاده شود.
 

 درصد 5لیمر و هاسمن در سطح  Fنتایج آزمون  :(6جدول )

 اماره آزمون احتمال درجه آزادی آماره آزمون نوع آزمون

 F 00000 (101و115) 101 لیمر 

 00000 6 19019 هاسمن

 
بدست آموده   05/0نی داری ازمون مدل کمتر از هاسمن چون سطح مع آزمون  6در جدول هاسمن  همچنین با توجه به آزمون 

 باشد. توان نتیجه گرفت که روش مناسب جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت می می

 

 نتایج برآورد الگو 
پس از مشخص شدن روش مناسب جهت برآورد پارامترها در  سمت گذشته در این  سمت به بیان نتایج حاصل از برآورد الگو 

 آورده شده است. برای مدل در جدول زیر  Eviewsپردازیم، نتایج بدست آمده برنامه  ها می برای شرکت
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 رگرسیوننتایج براورد الگوی  (:7جدول )
 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیرهای تحقیق

 00000 1061 15011 ثابت

 00000 -۱011 -00001 مسولیت پذیری اجتماعی

 0009 -901 -001۱ مرحله بلوغ چرخه عمر

حاصلضرب مسولیت پذیری اجتماعی در مرحله بلوغ 
 چرخه عمر

00001- ۱091- 00001 

 00000 -101 -0011 اندازه شرکت

 00000 1011 905۱ آوری سود

 0065 0011 00001 فرصت های رشد

 Fآماره 

11۱/0 
 101/0ضریب تعیین تعدیل شده      

 006111 ضریب تعیین 1050

ضریب تعیین تعدیل  F 00000احتمال آماره 
 شده

00616۱ 

 آماره دوربین واتسون
 

1019   

 
برای مدل رگرسیونی ارائه شده در جدول مشاهده  Fشود، بر طبق نتایج آزمون ( مالحوه می1همان طور که بر اساس جدول )

باشود، در نتیجوه، فرضویه صوفر      موی  05/0شود، مقدار سطح احتمال برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نور مطالعه می
یر مستقل و وابسته یک رابطوه خطوی   دار بوده و بین متغشود، بنابراین، مدل معنیدرصد رد می 15در سطح اطمینان  Fآزمون 

باشود، بودین معنوی کوه متغیرهوای      می 006111قدار ضریب تعیین برابر با شود، موجود دارد. بر طبق نتایج جدول مشاهده می
و  105دوربین واتسن در این مودل بوین   دهند. همچنین اماره درصد ازتغییرات در متغیر وابسته را توضیح می 61مستقل، حدود 

از هم دارند. مقدار داری با هم نداشته و رفتاری مستقل  ت لذا میتوان نتیجه گرفت اجزای خطا در مدل همبستگی معنیاس 905
(  رار دارد. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن 5/9و  5/1)بین  و در سطح  ابل  بول 1019آماره دوربین، واتسن برابر با 

 ل بودن جمله خطا تایید می شود.جمله خطا رد نمی شود لذا فرض نرما
 شورکت  اجتمواعی  مسوئولیت پوذیری   شود، ضریب برآورد شوده بورای متغیور   ( مالحوه می1همان طور که برا اساس جدول )

می باشد که نشان دهنده این است کوه رابطوه منفوی و     0005که کمتر از  باشد صفر می و سطح معنی داری آن برابر -00001
ذیری اجتماعی و محدودیت مالی وجود دارد. وضریب برآورد شده بورای متغیور حاصلضورب مسوولیت     معناداری بین مسولیت پ

می باشد  0005باشد کمتر از  می 00001و سطح معنی داری آن برابر  -00001رحله بلوغ چرخه عمر برابر پذیری اجتماعی در م
و حاصلضرب مسولیت پذیری اجتمواعی در مرحلوه   که نشان دهنده این است که رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی 

بدین ترتیب  .بر این رابطه معنادار می باشد بلوغ چرخه عمر وجود دارد. به عبارتی اثر تعاملی چرخه عمر شرکت در مرحله بلوغ
 و یابود کواهش   آن موالی  تامین محدودیت میزان چرخه عمر در مرحله بلوغ شرکت اجتماعی عملکرد افزایش باانتوار می رود 

 بنابراین فرضیه فرعی سوم پذیرفته می شود. .یابد می افزایش آن مالی مناب  به دسترسی

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم   

)جلد دوم(                                                                                      3118 ، پاییز31 ، شماره2دوره   

 

1۱1 
 

 چهارم آزمون فرضیه فرعی
عمر هستند،  در مرحله افول چرخهکه هایی شرکتبرای یت پذیری اجتماعی و محدویت مالی مسئول چهارم: بینفرضیه فرعی 

 .رابطه معناداری وجود دارد
 05/0زمون برای کمتور از  ارائه شده است.مقدار احتمال آماره آ 1در جدول  لیمر Fهمانطور که مالحوه می شود نتیجه آزمون 

 بوده لذا برای آزمون فرضیه ها استفاده از روش دادهای تلفیقی منتفی است و باید از روش داده های تابلویی استفاده شود.
 

 درصد 5لیمر و هاسمن در سطح  F (: نتایج آزمون8جدول )
 احتمال اماره ازمون درجه آزادی آماره آزمون نوع آزمون

 F 00000 (101و115) 1061 لیمر 

 00000 6 10051 هاسمن

 
بدست آموده   05/0نی داری ازمون مدل کمتر از هاسمن چون سطح مع آزمون  1هاسمن در جدول  همچنین با توجه به آزمون 

 باشد. که روش مناسب جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت می توان نتیجه گرفت می

 

 نتایج برآورد الگو 
پس از مشخص شدن روش مناسب جهت برآورد پارامترها در  سمت گذشته در این  سمت به بیان نتایج حاصل از برآورد الگو 

 ورده شده است.آ برای مدل در جدول زیر Eviewsپردازیم، نتایج بدست آمده برنامه  ها می برای شرکت
 

 (: نتایج براورد الگوی رگرسیون1جدول )
 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیرهای تحقیق

 00000 101 11016 ثابت

 00000 -۱05 -0001 مسولیت پذیری اجتماعی

 000009 -901 -0011 مرحله بلوغ چرخه عمر

حاصلضرب مسولیت پذیری اجتماعی در مرحله بلوغ 
 چرخه عمر

00091- 9051- 000001 

 00000 -1016 -0015 اندازه شرکت

 00000 -1016 9051 سود آوری

 0059 0069 000001 فرصت های رشد

 Fآماره 

11۱/0 
 101/0ضریب تعیین تعدیل شده      

 006115 ضریب تعیین 1011
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ضریب تعیین تعدیل  F 00000احتمال آماره 
 شده

006159 

 آماره دوربین واتسون
 

1011   

 
برای مدل رگرسیونی ارائه شده در جدول مشاهده  Fشود، بر طبق نتایج آزمون ( مالحوه می1همان طور که بر اساس جدول )

باشود، در نتیجوه، فرضویه صوفر      موی  05/0شود، مقدار سطح احتمال برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نور مطالعه می
دار بوده و بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطوه خطوی   شود، بنابراین، مدل معنیدرصد رد می 15در سطح اطمینان  Fآزمون 

باشود، بودین معنوی کوه متغیرهوای      می 006115دار ضریب تعیین برابر با شود، مقوجود دارد. بر طبق نتایج جدول مشاهده می
و در  1011ین، واتسن برابر با ر آماره دوربدهند. همچنین مقدادرصد ازتغییرات در متغیر وابسته را توضیح می 61مستقل، حدود 

(  رار دارد. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا رد نمی شود لذا فرض نرمال 5/9و  5/1)بین  سطح  ابل  بول
 بودن جمله خطا تایید می شود.

 شورکت  اجتمواعی  سوئولیت پوذیری  شود، ضریب برآورد شده بورای متغیور م  ( مالحوه می11همان طور که برا اساس جدول )
می باشد که نشان دهنده این اسوت کوه رابطوه منفوی و      0005که کمتر از باشد  و سطح معنی داری آن برابر صفر می -0001

معناداری بین مسولیت پذیری اجتماعی و محدودیت مالی وجود دارد. وضریب برآورد شده بورای متغیور حاصلضورب مسوولیت     
موی   0005باشود کمتور از    می 000001و سطح معنی داری آن برابر  -00091 افول چرخه عمر برابر پذیری اجتماعی در مرحله

باشد که نشان دهنده این است که رابطه منفی و معناداری بین محدودیت مالی و حاصلضورب مسوولیت پوذیری اجتمواعی در     
بدین  مرحله افول بر این رابطه معنادار می باشد. مرحله افول چرخه عمر وجود دارد. به عبارتی، اثر تعاملی چرخه عمر شرکت در

کواهش   آن موالی  تامین محدودیت میزان در مرحله افول چرخه عمر شرکت اجتماعی عملکرد افزایش ترتیب انتوار می رود با

 چهارم پذیرفته می شود. بنابراین فرضیه فرعی .یابد می افزایش آن مالی مناب  به دسترسی و یابد

 

 پیشنهاداتنتیجه گیری و 

در مراحل مختلف چرخوه عمور    مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدویت مالیبا توجه به تایید چهار فرضیه فرعی مبنی بر تاثیر 
بودین ترتیوب انتووار موی رود بوا افوزایش        .، بلوغ و افول( فرضیه اصلی تحقیق تایید می شوود )معرفی محصول، رشد شرکت

 بوا  دیگور  عبوارت  بوه ، محدویت مالی شرکت کواهش یابود.   طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی
 افوزایش  آن موالی  منواب   بوه  دسترسوی  و یابود  موی  کاهش آن مالی تامین محدودیت میزان شرکت اجتماعی عملکرد افزایش

 مسوئولیت  حوس  افوزایش  بوا  تهوران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت بین در که دهد می نشان نتایج .یابد می
ژاو  نتیجه تحقیوق این نتایج با  یابد. می افزایش مالی مناب  به دسترسی اجتماعی های فعالیت انجام و شرکت اجتماعی پذیری
که در تحقیقی به بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه بوین مسوئولیت پوذیری اجتمواعی و محودویت موالی        (9011ژیو )

بلووغ و افوول محصوول طبقوه      رشد، چرخه عمر شرکت را به چهار مرحله معرفی، آنها بدین منوور. پرداختند  همسو می باشد
بلوغ و افوول چرخوه    تماعی و محدویت مالی در مرحله رشد،بندی نمودند نتایج تحقیق آنها نشان داد بین مسئولیت پذیری اج

عمر شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد لیکن بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدویت مالی در مرحله معرفی چرخوه  
  عمر شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
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بوه   کوه  شود گرفته نور در مفهومی عنوان به تواند می ها شرکت اجتماعی مسئولیت شود، می پیشنهاد تحقیق نتایج به توجه با
الزامی  افشای و  انونی الزامات داشتن با .باشند داشته تاکید  انونی، الزامات طریق از ذینفعانشان مناف  بر ها سازمان آن موجب

 گسوترش  جهوت  مووثر  کارهوای  و ساز عنوان به بتوان ها، سازمان و ها شرکت اجتماعی مسئولیت خصوص در مالی اطالعات
 اجتمواعی  پوذیری  مسئولیت روی بر شخصی دالیل به است ممکن مدیران .نمود تالش ذینفعانشان و تجاری واحد روابط بین

 رونود  است ممکن بنابراین ،خود شخصی شهرت افزایش یا حرفه در پیشرفت برای م ال عنوان به .کنند گذاری شرکت سرمایه
 وا عوی  تغییرات به منجر لزوماأ شرکت در اجتماعی پذیری مسئولیت به مربوط های فعالیت گزارش و گذاری سرمایه به رشد رو

تودوین   و گذاران سیاست به همچنین، .ندهد  رار تاثیر تحت را تعهدی ا الم جمله از شرکت های ویژگی و نشود ها در شرکت
پوذیری   مسوئولیت  جایگواه  شود می پیشنهاد مالی حسابداری استانداردهای و مالی گزارشگری ضوابط و نوری مبانی کنندگان
ها  شرکت برای آن مناف  و اجتماعی پذیری مسئولیت متفاوت زوایای معرفی با توان می .کنند تقویت ها شرکت در را اجتماعی

اصوول   بیشوتر  چوه  هور  اجورای  بوه  را هوا  شرکت اجتماعی، مسئولیت گزارشگری برای الزم کارهای و ساز کردن فراهم نیز و

 .کرد تشویق اجتماعی پذیری مسئولیت

با توجه به اینکه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محدودیت مالی رابطه معنادرای وجوود دارد بوه مودیران و سورمایه گوذاران      
پیشنهاد می شود محدویت های مالی را به طور د یق تری مورد تجزیه و تحلیل  رار داده و نسبت به سورمایه گوذاری بهینوه    

نمایند. همچنین به مدیران پیشنهاد می شود نسبت به استفاده بهتر از جریان های نقد عملیاتی و کاهش محدویت هوای  ا دام 
 مالی که منجر به افزایش حساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری می شود ا دام نمایند.

ایش در موورد شورکت هوای دارای    شوود و ایون افوز   رکت با توجه به اینکه وجود وجه نقد می تواند موجب افوزایش ارزش شو  
محدودیت مالی بیشتر است پس به مدیران شرکت ها با محدویت مالی توصیه می گردد وجه نقد کافی در شورکت نگهوداری   

 کنند.
 انجامد به بانکها و تأمین وجه نقد بر افزایش ارزش شرکت می با توجه به اینکه داشتن محدودیت مالی به اثرگذاری بیشتر

 ی توصیه می گردد که در مورد اعطای تسهیالت به شرکت ها این نکته را مورد توجه  رار دهند.گان مالکنند

 

 منابع

 ،های شرکت در موجود آن وضعیت و ها شرکت پایندگی و اجتماعی مسئولیت افشای برای مدلی، (1۱19) اله،  درت برزگر 
 .طباطبایی عالمه دانشگاه دکتری، رساله تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 الگویی برای محدودیت موالی  (، 1۱16زینالی، مهدی، ) ،، یونسبادآورنهندی، رسول، برادران حسن زاده، کریم، پورعلیرضا
 .۱65-911، صص ۱، شماره 11 دوره ، تحقیقات مالی،در شرکت های ایرانی

 ،در مالکیوت نهوادی   و اجتمواعی  مسوئولیت  افشوای  بوین  رابطوه  بررسوی ، (1۱1۱) ،محدثوه  حجامی، ،محمدرضا پورعلی 
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150-1۱5. 
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