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Abstract 
Objective: In recent years, high inflation has caused many problems for companies. The 

financial turmoil has caused companies to lose their value due to the imposition of capital costs 

and the inability to attract foreign capital and to get a poor rating compared to their competitors. 

Companies try to satisfy shareholders and stakeholders by reducing risk and increasing 

company value. Stakeholder concerns about financial turmoil are seen as a positive factor in 

ameliorating financial turmoil. Therefore, it can lead managers to find the right solution. There 

are several ways to reduce company risk and avoid financial turmoil. In the current economy, 

one of the most important ways to satisfy shareholders, stakeholders, and institutions is to 

provide activities related to social responsibility and pay attention to it. Today, corporate social 

responsibility is considered one of the most important financial issues. One of the ways out of 

these problems is to increase the social responsibility performance of the company. 

Considering the various results presented in this field, it seems necessary to conduct more 

research in this field to obtain reasonable results. Most of these problems are affected by life 

cycle stages. So; Compliance with social responsibility at different stages can help the 

company's sustainability. On the other hand, the impact of social responsibility on financial 

volatility depends on economic changes and developments, which vary throughout the life 

cycle. And the impact of CSR may not be the same in all stages of the life cycle. In this research, 

two goals have been pursued, one is to investigate the effect of social responsibility 

performance on financial turbulence without considering the life cycle. Another is to examine 

the impact of corporate social responsibility performance on financial turmoil over the life 

cycle. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of social responsibility 

performance on financial turbulence during the company's life cycle for a period of ten years. 
 

Methods: The statistical sample of this research includes 112 active listed companies during 

the period of 2009 to 2019. To measure the performance variable of the company's social 

responsibility, using the website of Tehran Stock Exchange and the website of Kodal, about 
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Abstract 

 

36,000 pages of reports of the activities of the board of directors during the considered years 

were studied, and the scores of each dimension of the company's social responsibility were 

inserted in an Excel file. and finally, using the mathematical method (directed distance 

function), the social responsibility performance of companies was evaluated. Berger et al., 

Almeida, Campello and Altman models have been used to measure financial turbulence. 

Research hypotheses have been tested using panel data and fixed effects by multivariate 

regression statistical method. 
 

Results: The results show that the performance of social responsibility either in general or in 

detail, regardless of the company's life cycle, alone cannot reduce financial turmoil. The 

variable combination of the company's social responsibility performance with the life cycle in 

the stages of growth and maturity shows a significant and decreasing effect on financial 

turmoil. In fact, it can be said that corporate social responsibility performance and life cycle 

jointly reduce financial turmoil. The combination of social responsibility performance with the 

life cycle has a positive and significant effect on financial turbulence in the recession stage and 

has no effect in the decline stage. 
 

Conclusion: Companies can reduce business risk and financial turbulence through social 

responsibility management. Companies that have a high social responsibility performance have 

more credibility. This makes it easier for companies to access financial resources. Therefore, 

companies try to attract the opinion of their shareholders and stakeholders in different ways, in 

order to attract more capital and suffer less financial turmoil. As companies compete more in 

the stages of growth and maturity than in other stages of the life cycle, they pay more attention 

to social responsibility; Therefore; Based on the results, it can be concluded that the life cycle 

of the company and the performance of social responsibility jointly reduce financial turmoil. 

The results of the research showed that the life cycle moderates the relationship between social 

responsibility performance and financial turmoil and plays an important role. In such a way the 

companies that are in the maturity stage can reduce the financial turmoil by increasing the 

performance of social responsibility. Therefore, it seems that the results can be of great help to 

investors and stakeholders. Therefore, in order to reduce the risk of their investment, investors 

and users are suggested to examine the companies in terms of their life cycle and choose 

companies that are in the maturity period and have high financial resources, and also enjoy 

high social responsibility performance. Because investing in such companies will reduce the 

investment risk and the investor's concern will be reduced. 
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 تابع از استفاده اب عمرشرکت چرخه طول در مالی آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد تأثیر

 دارجهت فاصله
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 چکیده

 01 مدت برای عمرچرخه طول بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر آشفتگی مالی در  پژوهشهدف از این  :هدف
 سال است.

 

از تارنمای  هاداده یآورجمعاست. برای  0831تا  0811 یهاسالشرکت در طی دوره  001جامعه آماری این پژوهش شامل  روش:
شده است. برای ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی از روش ریاضی )تابع  استفادهمربوطه  یافزارهانرمبورس اوراق بهادار تهران و 

 هاییهرضف های برگر و همکاران، آلمیدا، کامپلو و آلتمن استفاده شده است.گیری آشفتگی مالی از مدلدار( و برای اندازهفاصله جهت
 آزمون شده است. یرهچندمتغو اثرات ثابت به روش آماری رگرسیون تابلویی  یهادادهپژوهش با استفاده از 

 

ا چرخه بر آشفتگی مالی ندارد. ترکیب مسئولیت اجتماعی ب یریتأثتنهایی دهد عملکرد مسئولیت اجتماعی بهنتایج نشان می :هاافتهی
 وربه طبر آشفتگی مالی دارد. در واقع عملکرد مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر  یمعنادارعمر در مراحل رشد و بلوغ اثر منفی و 
  شوند.مشترک باعث کاهش آشفتگی مالی می

 

توجه  پردازند،های دیگر چرخه عمر با هم به رقابت میدر مراحل رشد و بلوغ بیشتر از مرحله هاشرکت کهییآنجااز  :گیرینتیجه
ملکرد توان نتیجه گرفت چرخه عمر شرکت و عمیآمده  به دستبر اساس نتایج  ،ینبنابرا .بیشتری نیز به مسئولیت اجتماعی دارند

 شوند.مشترک باعث کاهش آشفتگی مالی می طوربهمسئولیت اجتماعی 

 .، آشفتگی مالی، چرخه عمرشرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی: ی کلیدیهاواژه
 .پژوهشی نوع مقاله:

 آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد تأثیر(. 1041) جمادوردی، گرگانلی دوجیو  ابراهیم، عباسی، مجید؛ اشرفیکوهی، حسن؛  استناد:

.190-171(، 2)11 مجله دانش حسابداری،. دارجهت فاصله تابع از استفاده با عمرشرکت چرخه طول در مالی
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 مقدمه

 خود نفعانذی و دارانسهام رضایت ،خود ارزش بردن باال و شرکت ریسک کاهش طریق از کنندمی تالش هاشرکت

 کنونی اقتصاد در. دارد وجود مالی آشفتگی از جلوگیری و شرکت ریسک کاهش جهت مختلفی هایراه. کنند جلب را

 نآ به توجه و اجتماعی مسئولیت عملکرد ارائه نهادها، و نفعانذی ،دارانسهام رضایت جلب هایراه ترینمهم از کیی

اما  .باشدمی هاشرکتمالی، موضوع مسئولیت اجتماعی و آشفتگی مالی  بااهمیتیکی از موارد مهم و امروزه  .است

(. 2147، 2و همکاران الهادی؛ 2112، 4دیگان) است نگرفتهو بررسی قرار  موردتوجهکافی  اندازهبهاین موضوعات  متأسفانه

ا کاهش دهد. برا کاهش میگذاری شود و در نتیجه اشتغال و سرمایهآشفتگی مالی باعث ضعیف شدن عملکرد مالی می

 بهباتوجه (.2149، 3 و همکاران آپرگیسگذاری را کاهش داد )توان تأثیر آشفتگی مالی بر سرمایهدادن ریسک شرکت، می

 (، و از طرفی،2142، 1مکارانوانگ و هآن ) بینیپیشهای اخیر در مورد بررسی آشفتگی مالی و اهمیت موضوع و پژوهش

یک عامل مثبت در جهت بهبود آشفتگی مالی در نظر گرفته  عنوانبهدر مورد آشفتگی مالی که  نفعانذیهای دغدغه

شایخی منفعان حفظ گردد )مناسبی سوق داد تا از این طریق منافع ذی حلراه پیداکردن سویبهتوان مدیران را می ،شودمی

ی که عملکرد هایشرکت یا به تعبیری دیگر،دهد. (. مسئولیت اجتماعی ریسک آشفتگی مالی را کاهش می4393و گنجی، 

و همکاران،  5ربوباک) توانند تأمین مالی کنندتر میمسئولیت اجتماعی باالیی دارند از اعتبار باالیی برخوردارند و راحت

ز به چرخه عمر شود، و آشفتگی مالی نیباعث بهبود آشفتگی مالی می اینکه عملکرد مسئولیت اجتماعی، بهوجهبات(. 2121

ی موازی و مشترک بر آشفتگ طور بهشرکت وابسته است و این امکان وجود دارد هم مسئولیت اجتماعی و هم چرخه عمر 

ضرورت دارد محقق تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی  لذا ؛(2147همکاران، الهادی و باشند ) تأثیرگذارمالی 

 را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. مالی را در طول چرخه عمر شرکت

یک استراتژی جهت اعمال  عنوانبههای مسئولیت اجتماعی در مرحله نخست از دیدگاه مدیریت گزارش فعالیت

های مشود و از این طریق شرکت را در مقابل تحریشهرت شرکت می باالبردنشود و باعث گرفته می بکارریسک  مدیریت

(. از سوی دیگر 2147الهادی و همکاران، ؛ 2144، 7مینور و مورگان؛ 2115، 2گادفری) کندسیاسی و اجتماعی حفظ می

ر تواند باعث بهبود آشفتگی مالی شود و کمبود منابع مالی شرکت را دهای نظارتی میها با دستگاهروابط سیاسی شرکت

لیت اجتماعی، ها با رعایت مسئودر این صورت، شرکت (.2148، 8هی و همکارانخصوص پرداخت بدهی تأمین کند )

اشته باشند. د همراه بههای مالیاتی را برای شرکت های مرتبط و یا معافیتزیادی از قبیل کاهش هزینه ازاتتوانند امتیمی

مدیریت  مالی شرکت را وضعیتتوانند با افزایش عملکردهای مسئولیت اجتماعی های تجاری میبدین ترتیب شرکت

اران، الهادی و همکآشفتگی مالی کاهش دهند ) وضعیتسقوط شرکت را در  بینیپیش(، تا احتمال 2115، گادفریکنند )

وسوی و م(. مطالعات قبلی به بررسی رابطه یا تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی با متغیرهای ریسک سقوط سهام )2147

حجازی و (، تمکین مالیاتی )4398رضازاده و یار احمدی، (، چرخه عمر )4392ذبیحی و دریاباری، ؛ 4395همکاران، 

گرمسیری و همکاران، (، حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی )4393پورعلی و حجامی، (، مالکیت نهادی )4391همکاران، 
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(، سیاست 4395شفیعی و همکاران، (، شاخص سودآوری )4395فخاری و همکاران، گذاری )(، کارایی سرمایه4392

(، مدیریت 2147الهادی و همکاران، ؛ 2148، 4ژئو و شیئو(، پریشانی مالی )4395کناری، برزگر و غواصیتقسیم سود )

و  لحیصا عرب)( و عملکرد مالی 2141، 3بورقیسی و همکاران(، ویژگی مدیران )2141، 2گروگیو و همکارانسود )

(، پرداخته شده است و در هیچ یک از این مطالعات، تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر 2149، 1هو؛ 4392همکاران، 

قرار نگرفته است. عالوه بر آن در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد  مطالعه موردآشفتگی مالی در طول چرخه عمر 

 ( استفاده شده است.دارجهتمسئولیت اجتماعی شرکت از روش ریاضی )تابع فاصله 

 عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر آشفتگی مالی در طول تأثیرگذاریبنابراین، فرض ما بر این است که میزان 

 غییروتحولتاز سوی عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی منوط به  تأثیری. چون هرگونه چرخه عمر قابل تغییر است

 ؛آید، متفاوت خواهد بودهایی که در طول چرخه عمر شرکت به وجود میباشد و همچنین فرصتدر مبانی اقتصادی می

چرخه عمر راحل مبر آشفتگی مالی دارد؟ و آیا  تأثیری، ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا عملکرد مسئولیت اجتماعی لذا

 دارانسهامتواند به می سؤاالتیکند؟ پاسخ به چنین بر آشفتگی مالی را تعدیل می شرکت اثر عملکرد مسئولیت اجتماعی

یز مورد ن مالی، عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت را عملکرد بر، عالوه گذاریسرمایهها و گیریکمک کند تا در تصمیم

 (.2148 ،5دایک و همکارانبرای آنها سودمند باشد ) هاگذاریسرمایهارزیابی قرار دهند تا 

 پژوهش پیشینهمبانی نظری و 
 شرکت اجتماعی مسئولیت عملکرد

گران ن این موضوعو نسبت به  اندداشتهبه مسائل اجتماعی و زیست محیطی  جوامع توجه بیشتری اخیر، هایدههدر 

اعث شده همین مسئله بمسئولیت اجتماعی را مد نظر قرار دهند،  هایفعالیتاین است که  هاشرکتانتظار جامعه از . اندبوده

 هاشرکتگذشته  هایسالدر . (4111و همکاران،  نوئیپیتهرضائی ) پیدا کندنیز انتقال  هاشرکتداخل این نگرانی به است 

. این و تعداد آنها روز به روز افزایش یافته است اندداشتهمسئولیت اجتماعی  هایفعالیتتوجه بیشتری به رعایت و ارائه 

یت مسئول هایفعالیتبا رعایت قوانین و مقررات حاکم بر محیط اطراف خود از طریق ارائه  کنندمیسعی  هاشرکت

آورند. این موضوع باعث شده است پژوهشگران  دست بهرا  هاآنکنند و اعتماد  را به خود جلب نفعانذینظر  ،اجتماعی

 خود را در این زمینه گسترش دهند. هایپژوهشبه این مسئله داشته باشند و دامنه  شترییبتوجه 

تواند تأثیر توان چنین گفت که، این عامل از طریق عملکرد ابعاد مختلف، میدر تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت می

(. نقش مسئولیت اجتماعی 2147الهادی و همکاران، ؛ 2112دیگان، یک شرکت داشته باشد ) وکارکسببسزایی در 

ن گذاران قرار گرفته است و از آباشد که مورد توجه سرمایهنفعان میشرکت، برقراری ارتباط بین واحد تجاری و ذی

د پاسخگوی توانشود. چون شرکت از طریق رعایت و افشای عملکرد مسئولیت اجتماعی مییک حق قانونی یاد می عنوانبه

(. مسئولیت اجتماعی شرکت را 4392ذبیحی و همکاران، ریسک گردد ) کاهشباشد و باعث  کنندگاناستفادهجامعه و 

 به توجه با(. 2143، 2هوی و همکارانجهت ارتقاء و بقای عمر شرکت دانست ) آمیزیموفقیتمحرک  عنوانبهتوان می

ده است نفعان، موجب شگذاران و ذیها و رشد فرهنگ جامعه و از طرفی نیاز پاسخگویی به سرمایهسطح آگاهی باالرفتن
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یک شاخص غالب یاد شود  عنوانبه( و از آن 2149هو، ) تلقی گردد بااهمیتمسئولیت اجتماعی به عنوان یک عامل 

(. 4398، یاراحمدیو  رضازادهدانند )از اقتصاد می جداناپذیریآن را بخش  کهتاحدی(، 4392اباری، ذبیحی و دری)

( 2148 و،ژئو و شیئگذارد )روی عملکرد مالی شرکت اثر می دهندهشتابیک محرک  عنوانبهمسئولیت اجتماعی شرکت 

 (.2147الهادی و همکاران، شود )آشفتگی مالی میو باعث کاهش 
 آشفتگی مالی

آشفتگی مالی یک موضوع پیچیده است که دارای چهار مفهوم از قبیل؛ ناتوانی، درماندگی، ورشکستگی و پریشانی 

. کندمیتعریف  سودآوری، آشفتگی مالی را کاهش قدرت (2147) 2گوردن(. 2112، 4آلتمن و هاتچکیسمالی هست )

این احتمال وجود دارد آشفتگی مالی باعث عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی گردد. از دیدگاه اقتصادی، آشفتگی 

و در این حالت عملکرد ضعیفی داشته است. به تعبیر دیگر نرخ بازدهی شرکت  شودمیبودن شرکت اطالق  دهزیانمالی به 

کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. حالت دیگر از آشفتگی مالی این است که شرکت یک یا چند بند از قراردادهای بدهی 

اق خواهد ی زمانی اتفاست. نوع دیگر از آشفتگی مال دادهرخنکول تکنیکی  صورت اینخود را رعایت نکرده باشد در 

بدهی نباشد و یا زمانی که ارزش ویژه شرکت منفی گردد  فرع و اصلافتاد که وجه نقد شرکت پاسخگوی بازپرداخت 

برخی دلیل اصلی را مشکالت اقتصادی  مختلفی در خصوص ورشکستگی وجود دارد. هایدیدگاه (.2145 ،3ریچارد)

ند عدم . اما در این میان بعضی از عوامل مانشودمیباعث ورشکستگی شرکت  سوءمدیریتو برخی دیگر معتقدند  دانندمی

 آقایی، و عیدیس)مشترک هستند  مدیره هیئتضعیف مالی و ناتوانی  هایفعالیتزیاد تولید،  هایهزینهصالحیت مدیریت، 

ت شناسایی محدودی هایشاخص ترینمهممفهوم آشفتگی مالی با محدودیت مالی متفاوت است. زیرا یکی از  .(4392

 ،کوچک هایشرکتبزرگ نسبت به  هایشرکت چون. (4399 ،پرستوطن و طالقانی کرمی)مالی اندازه شرکت است 

در نتیجه  و گیردمیقرار  کنندگاناستفادهعمومی در اختیار  صورتبهعدم تقارن اطالعاتی کمتری دارند و اطالعات آنها 

. محدودیت مالی شرکت ممکن است برای یک (2114 همکاران، و برگر)روبرو هستند نیز با محدودیت مالی کمتری 

عوامل متعدد  لهوسیبهرخ دهد. اما تعیین دقیق آشفتگی مالی برای یک شرکت بسیار دشوار است و باید  مدتکوتاهدوره 

دم عهستند. محدودیت مالی و  سازمانیبرونو بخشی دیگر  سازمانیدرونشود. این عوامل بخشی  گیریاندازهو مرتبط 

بیان نمود  توانمینبه طور یقین  ،بنابراین ؛شوندحسوب یکی از عوامل آشفتگی مالی م عنوانبه توانندمینقدینگی  تأمین

 .(4397 همکاران، و چاالکی)شرکتی که محدودیت مالی دارد، دچار آشفتگی مالی شده است 

و ند ها به چالش کشیده شورویه تورم در اقتصاد ایران، باعث شده است برخی از شرکتهای اخیر، افزایش بیدر سال

ی های خود نیستند، درواقع دچار آشفتگی مالها قادر به پرداخت بدهیبه مرز ورشکستگی برسند. در این حالت شرکت

 های سرمایه و عدم تواناییها براثر تحمیل هزینه(. آشفتگی مالی باعث شده است شرکت4397زمانی و دارابی، اند )شده

ت در این حال ،زش خود را از دست بدهند و نسبت به رقبا رتبه ضعیفی را کسب نمایند، لذاخارجی، ار سرمایهجذب 

هایی که دچار آشفتگی مالی (. شرکت2143، 1ادواردز و همکارانمدیران تمایل دارند ریسک شرکت را افزایش دهند )

برای  (.2149آپرگیس و همکاران، های خود باشند )خگوی بدهیتوانند پاساند، درواقع با منابع نقدی موجود نمیشده
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پذیرند های کوچک بیشتر در معرض آشفتگی مالی قرار دارند و برای جبران آن ریسک بیشتری را میمثال؛ شرکت

 (.4398صالحی و همکاران، )

 مسئولیت اجتماعی و آشفتگی مالی

های خود به این نتیجه رسیدن که مسئولیت اجتماعی شرکت ریسک آشفتگی ، در پژوهش(2121بوباکر و همکاران )

، حاکی از آن است مسئولیت اجتماعی منجر به افزایش (4397صفری گرایلی )دهد. نتایج پژوهش مالی را کاهش می

 ،؛ بنابراینیی توجه بیشتری کنندنفعان به چنین شرکتهاگذاران و ذیگردد سرمایهشود و باعث مینقدینگی شرکت می

آتیگ و و  (2119) 4و همکارانگادفری شوند. مانع از آشفتگی مالی شرکت می ،های مالیو حمایت هاگذاریسرمایه

د، با استفاده انهایی که مبنای فعالیت خود را مسئولیت اجتماعی قرار داده، به این نتیجه رسیدند، شرکت(2143) 2همکاران

را  ها، درآمدهای خوداز بعد روانی و روابط ایجادشده با افراد خارج از سازمان و از طرفی نگاه مثبت دولت به این شرکت

هایی که مسیر حرکت خود را در راستای مسئولیت اجتماعی دریافتند شرکت (2141) 3همکارانچنگ و دهند. می افزایش 

وجود آید و  کت بهنفعان و شر، باعث شده است یک تعامل متقابلی بین ذیاندگرفته پیشاند و شفافیت را در تعیین کرده

، (2144) 5إل قول و همکارانو  (2142) 1فاف و همکارانگذاری نداشته باشند. هایی دغدغه سرمایهدیگر چنین شرکت

 .دهند، با ریسک بیشتری روبرو هستندهایی که به مسئولیت اجتماعی اهمیت نمیکنند شرکتبیان می

های خود را بروز ها و فعالیتها باید روش، عقیده دارند شرکت(2143)هوی و همکاران و  (2144مینور و مورگان )

زیادی  تواند بخشهای مسئولیت اجتماعی شرکت، حرکت کنند، چون مسئولیت اجتماعی مینمایند و به سمت گزارش

را ی های مسئولیت اجتماعهایی که گزارشاز ریسک شرکت را مدیریت کند. بر اساس منطق مدیریت ریسک، شرکت

خود هستند و با این عمل ریسک ناشی از آشفتگی مالی را کاهش خواهند  دارانسهامکنند، درواقع به فکر منافع ارائه می

بر عنوان یک محافظ در برابهو  گذارداثر می نفعانذیمسئولیت اجتماعی بر طیف وسیعی از  کهاین به باتوجهداد. 

ی تواند مشکالت ناشی از آشفتگی مالمی نفعذی، این روابط موجود بین شرکت و کندمیعمل ها و موانع مالی محدودیت

ملزم به رعایت مسئولیت  دنبال ثبات مالی هستند، اما طبق قانون ها بهشرکت (.2147الهادی و همکاران، را حل نماید )

شود استراتژی و اهداف شرکت منطبق (. این دیدگاه باعث می2118، 2أوی یانهاجتماعی و اخالق در تجارت نیز هستند )

بر مسئولیت اجتماعی باشد تا بتواند در محیط رقابتی و اقتصادی کنونی فعالیت کند. بر اساس این دیدگاه، افزایش عملکرد 

مسئولیت اجتماعی شرکت رابط  (.2147الهادی و همکاران، مسئولیت اجتماعی باعث کاهش آشفتگی مالی خواهد شد )

ظار خواهد شد. انت ترقوی. با افزایش سطح آگاهی و فرهنگ این ارتباط گرددمیبین واحد تجاری و ذینفع محسوب 

آشفتگی  ریسک تا بتوانندرا به سوی خود جلب کنند  نفعانذیو  گذارانسرمایهاز طریق این روابط نظر  هاشرکت رودمی

 کاهش دهند.مالی شرکت را 

زیر  صورتهبعملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر آشفتگی مالی،  تأثیربر این اساس فرضیه اول پژوهش با بررسی 

 :گرددمیمطرح 

 ی شرکت تأثیر معناداری بر آشفتگی مالی دارد.اجتماع تیعملکرد مسئولفرضیه اول: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Godfrey 
2 Attig 
3 Cheng 

4 Faff 
5 El Ghoul 
6 Avi-Yonah 



 دارجهت فاصله تابع از استفاده با عمرشرکت چرخه طول در مالی آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد / تأثیر171
 

 چرخه عمر شرکتمسئولیت اجتماعی، آشفتگی مالی و 

الهادی و همکاران، ؛ 2113، 4هلفات پیترافیابد )ها در چند مرحله انجام میبر طبق نظریه چرخه عمر، پیشرفت شرکت

ود دلیل س هستند بههایی که در دوره ظهور دهد شرکتشده است که نشان می(. مطالعات زیادی در این زمینه انجام2147

ود باال، داشتن س به توجه باهایی که در دوره بلوغ قرار دارند پذیری کمتری نیز برخوردارند، اما شرکتکم از ریسک

دنبال جذب  ها بهت(. در مرحله ظهور، شرک2145، 3حبیب و حسن؛ 2144، 2دیکینسونپذیری بیشتری نیز دارند )ریسک

ادی های زیمنابع نقدی و سرمایه هستند، به همین خاطر ممکن است در آینده جهت جذب سرمایه بیشتر، متحمل هزینه

واحدهای تجاری بزرگی که در  (. اما2145، 2حسن و همکاران؛ 2119، 5کیم و سو؛ 2111، 1جنکینز و همکارانشوند )

 ،تند، لذاهای نظارتی هسگذاران اصلی و تعامالت دستگاهشهرت، سرمایه دادنازدستمرحله بلوغ قرار دارند، بیشتر نگران 

، 7سن و حبیبحکنند )های مسئولیت اجتماعی را بیش از واحدهای کوچک ارائه میجهت حفظ منافع خود، فعالیت

ها در مراحل ظهور و افول از چرخه عمر، نسبت به مراحل دیگر های مسئولیت اجتماعی شرکتدر حقیقت، فعالیت (.2147

اری و در مرحله گذها برای بقا، در مرحله ابتدایی و شروع بیشتر نیاز به سرمایهشرکت کمتر است، چون شرکت چرخه عمر

ای که دارند سرمایه بهه توج باهای بزرگ و به بلوغ رسیده و نوآوری دارند. معموالً شرکتافول نیاز به تأمین مالی پایدار 

. این بستگی به شوندکنند، با گسترش حوزه مسئولیت اجتماعی خود، کمتر دچار آشفتگی مالی میو شهرتی که پیدا می

ظ های نظارتی حفگذاران اصلی، جامعه و دستگاهها در دوران بلوغ بتوانند روابط خود را با سرمایهآن دارد که شرکت

 (.2147الهادی و همکاران، ظ اعتبار، رقابت و منابع مالی خواهد شد )کنند. چون این امر باعث حف

توانند از امتیازهای منابع مالی و توانایی ها برای رقابت در بازار میدر مرحله بلوغ، این امکان وجود دارد که شرکت

( تا از این طریق کمتر در معرض آشفتگی 2113هلفات و پیتراف، ؛ 4985، 8یسگرای و آرمدیران خود استفاده نمایند )

مسئولیت اجتماعی در مرحله بلوغ به  هایفعالیت(. تخصیص منابع و توجه به 2147الهادی و همکاران، مالی قرار گیرند )

توان ، میبنابراین ؛(2147حسن و حبیب، ؛ 4982، 9جوانوویسکند )کمک میشهرت شرکت  گذاری وافزایش سرمایه

 (.2147الهادی و همکاران، چنین بیان نمود که آشفتگی مالی شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر باهم متفاوت است )

مر متفاوت در مراحل چرخه ع بر آشفتگی مالی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیروجود دارد  در نتیجه، این انتظار

 ژوهشپ دوم فرضیه ،شده ارئه مطالب اساس برباشد و در برخی از مراحل چرخه عمر باعث کاهش آشفتگی مالی گردد. 

 زیر صورتبه ی،مال آشفتگی بر عمر چرخه مختلف مراحل و شرکت اجتماعی مسئولیت عملکرد مشترک تأثیر بررسی با

 :گردید مطرح

 کنند.فرضیه دوم: برخی از مراحل چرخه عمر اثر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر آشفتگی مالی را تعدیل می

 پیشینه تجربی پژوهش

 های مسئولیت اجتماعی در زمانگذاری در فعالیت، تأثیر استقالل هیئت مدیره بر سرمایه(2124) 41همکاران و پاندی

گذاری در مسئولیت اجتماعی را با دهد مدیران سرمایهها نشان میبحران مالی شرکت را مورد مطالعه قرار دادند. بررسی
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سئولیت های مدهد افزایش فعالیتهش نشان میدهند. نتایج این پژودیدگاه کاهش ریسک در زمان بحران مالی، افزایش می

، به (2121بوباکر و همکاران )دهد. ای کاهش میاجتماعی در دوران بحران مالی ریسک شرکت را به میزان قابل توجه

شرکت در ایاالت  4214های بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر آشفتگی مالی پرداختند. نتایجی که از برازش داده

هایی که سطح مسئولیت اجتماعی باالیی دارند، آشفتگی مالی کمتری دارند. دهد شرکتدست آمد، نشان می متحده به

یافت که، ، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت به این نتیجه دست(2149هو )

گیس و آپراند، عملکرد بهتری دارند. که گزارشگری مسئولیت اجتماعی را به نحو مطلوبی ارائه نمودههایی شرکت

ند. نتایج گذاری تحقیق و توسعه پرداخت، به بررسی رابطه بین آشفتگی مالی و عملکرد، اشتغال و سرمایه(2149همکاران )

گذاری عث ضعیف شدن عملکرد شرکت شده و باعث کاهش اشتغال و سرمایهحاکی از آن است که، آشفتگی مالی با

، در بررسی ارتباط بین روابط سیاسی، عملکرد مالی و آشفتگی مالی، دریافتند روابط (2148هی و همکاران )شده است. 

ع مالی خود کند تا منابها کمک میشرکت سیاسی خیلی جزئی در پیدایش آشفتگی مالی نقش دارد. اما همین ارتباط به

، پژوهشی را تحت عنوان نقش چرخه عمر شرکت (2148ژئو و شیئو )را تأمین کنند و آشفتگی مالی خود را بهبود دهند. 

ه بر اساس چرخها اند. در این پژوهش شرکتهای مالی انجام دادهبر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و محدودیت

له رشد، هایی که در مرحهای مالی شرکتدهد ارتباط مسئولیت اجتماعی و محدودیتبندی شدند. نتایج نشان میعمر طبقه

 شود.هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نمیقرار دارند، منفی است. امّا این ارتباط شامل شرکت بلوغ و افول

بینی خطر آشفتگی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت ، پژوهشی تحت عنوان پیش(4111هرتمنی ) پور وصیادی

اند که در این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل مؤثر نظام راهبری شرکت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده

نوع  بین تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت و دهددر پیشگیری از آشفتگی مالی پرداخته شده است. نتایج نشان می

رمی طالقانی ککند. ی وجود دارد و با افزایش آنها آشفتگی مالی کاهش پیدا میمعنادارحسابرس با آشفتگی مالی رابطه 

ت رشد و بر فرص تأکیدبه بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با ، (4399پرست )و وطن

های با استفاده از داده 4398تا  4392شرکت در دوره زمانی  448محدودیت مالی پرداختند. در این پژوهش اطالعات 

ترکیبی به روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد 

درماندگی  دهد اثرهای دیگر بیشتر است. همچنین، نتایج نشان مینسبت به شرکت های دارای درماندگی مالیدر شرکت

ت به هایی با محدودیت مالی نسبهایی با فرصت رشد باال و شرکتمالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت

شرکت به بررسی نقش چرخه عمر و  481ی با نمونه ، در پژوهش(4398عطاآبادی و میرلوحی )ها بیشتر است. سایر شرکت

 درماندگی مالی بر استراتژی تجدید ساختار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که درماندگی مالی هم ازلحاظ مالی و هم از

ر مالی انتیجه چرخه عمر و درماندگی هر دو بر استراتژی ساخت گذارد. درلحاظ عملیاتی بر تجدید ساختار مدیریتی اثر می

، در مطالعات خود نشان دادند بین افشای مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر (4398رضازاده و یاراحمدی )گذارند. تأثیر می

ها هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند، بیش از سایر شرکترابطه مثبت وجود دارد. پژوهش ایشان بیانگر این است، شرکت

ت بازار های بالغ جهت ماندن در رقاببه نظریه مبتنی بر منابع، شرکت توجه دهند. چون بات اجتماعی اهمیت میبه مسئولی

ذبیحی و  نمایند.خصوص صرف میو حفظ مشتریان توجه بیشتری به مسئولیت اجتماعی دارند و هزینه بیشتری نیز دراین
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واقع  شود. درکنند، مسئولیت اجتماعی باعث کاهش ریسک سقوط سهام میاستدالل می، چنین (4392دریاباری )

دادند  در پژوهشی که انجامآنها توانند آشفتگی مالی شرکت را کاهش دهند. ها با رعایت مسئولیت اجتماعی میشرکت

هر چه  ،یگرد بیان رد. بهبه این نتیجه رسیدند که بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ریسک سهام رابطه منفی وجود دا

 کند.واقع از درماندگی مالی شرکت جلوگیری می در ،مسئولیت اجتماعی بیشتر باشد ریسک سقوط سهام کمتر خواهد شد

اند و ای در خصوص سطح افشای مسئولیت اجتماعی و شاخص سودآوری انجام داده، مطالعه(4395شفیعی و همکاران )

 دهد.می و شهرت شرکت را افزایش شدهاند افشای مسئولیت اجتماعی باعث افزایش شاخص سودآوری نتیجه رسیده به این

 شناسی پژوهشروش

های این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت یک روش توصیفی همبستگی است که در زمره پژوهش

صله ریاضی بنام تابع فا ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی از روشدر این پژوهش برای  گیرد.رویدادی قرار می پس

 است. شدههای ترکیبی استفادهها از مدلوتحلیل دادهها از تحلیل رگرسیونی وجهت تجزیهدار و برای آزمون مدلجهت

 4388-4397نی شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی دوره زماشرکت پذیرفته 442جامعه آماری پژوهش شامل 

 ارائه شده است. 4که خالصه آن در جدول  شده است.های زیر به روش حذف سیستماتیک انتخابو با رعایت محدودیت

 اسفند باشد؛ 29ها منتهی به سال مالی آن -

 ها در دسترس باشد؛اطالعات آن -

 طی دوره زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشند؛ -

 اند؛شدهاند از نمونه حذفعضو در هرسال داشتهصنایعی که کمتر از پنج  -

 ماه نداشته باشند؛ 3ها وقفه معامالتی بیش از شرکت -

 گذاری، لیزینگ، بیمه و ...( نباشند.ها، سرمایهگری مالی )بانکهای واسطهجزء شرکت -

 نمونه هایشرکتتعداد  .1جدول 

 تعداد هاشرکت

 278 4397پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال  هایشرکتتعداد کل 

 (382) اندهداشتو یا بیش از سه ماه وقفه معامالتی  اندنبودهفعال کامل  صورتبهدر بورس  97-88که در قلمرو زمانی  هاییشرکتتعداد 

 (31) اسفند ماه است 29که پایان سال مالی آنها غیر از  هاییشرکتتعداد 

 (12) کامل در طول دوره پژوهش در دسترس نبود صورتبه هاآنکه اطالعات  هاییشرکتتعداد 

 (1) اندداشتهکه در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی  هاییشرکتتعداد 

 (39) عضو دارد. 5که صنایع آنها کمتر از  هاییشرکتتعداد 

 (57) گذاری، لیزینگ، بیمه و ...( هستندها، سرمایهگری مالی )بانکهای واسطهکه جزء شرکت هاییشرکتتعداد 

 442 نمونه هایشرکتتعداد 

 یف عملیاتی متغیرهاعرهای پژوهش و تمدل

(4)  FTi,t=β
0
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1
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8
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(2)  FTi,t=β
0
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(3)  FTi,t=β
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(1)  FTi,t=β
0
+β

1
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(5)  FTi,t=β
0
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1
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: LCG ؛مرحله بلوغ چرخه عمر: LCM عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت؛: CSRP آشفتگی مالی؛: FT درآن؛که 

و سایر متغیرهای کنترلی که تعریف  مرحله رکود چرخه عمر: LCR مرحله افول چرخه عمر؛: LCDمرحله رشد چرخه عمر؛

 عملیاتی آن در ادامه آورده شده است.

SIZE :شرکت. هایداراییبرابر است با لگاریتم طبیعی کل  ؛اندازه شرکت 

 LEV : هاداراییتقسیم بر کل  بلندمدت هایبدهیبعالوه  مدتکوتاه هایبدهینسبت اهرم مالی؛. 

INVREC : لک بر میتقس یافتنیدر هایحساب و االک یمجموع موجود؛ هاداراییجاری به کل  هایدارایینسبت 

 .هادارایی

ROA : شودمیشرکت در پایان سال حاصل  هایداراییاز تقسیم سود خالص بر مجموع  ،هادارایینرخ بازده. 

TURN : در پایان سال هایداراییبرابر است با مجموع فروش تقسیم بر مجموع کل ؛ هادارایینسبت گردش کل. 

LOSS :شودمیلحاظ  1 صورت ایندر غیر  4باشد عدد  دهزیان ی در سال مورد رسیدگیاگر شرکت؛ دیدهزیان. 

QUICK : هابدهیتقسیم بر کل  غیرنقدیمطالبات نقدی و نسبت نقدینگی؛. 
 متغیر وابسته

شده است.  عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهپژوهش بیان گردید، آشفتگی مالی به هایکه در سؤال و مدل گونه همان

 شده است.های زیر استفادهها از مدلآشفتگی مالی شرکت گیریدر این پژوهش برای اندازه

 ؛(4999) و همکاران برگرمدل آشفتگی مالی  -4

sTotalAsset

NetPPEInventorycivable
DISBOS

*535.0*547.0Re*715.0 
  

Receivable دریافتنی(؛های )حساب Inventory  کاال(؛)موجودی Net PPE آالت( و)خالص تجهیزات و ماشین Total 

Assets  ها(.دارایی)کل 

استفاده آلتمن  z تعدیل شده از مدل، هاشرکت(: جهت بررسی آشفتگی مالی DZ-Score)مدل آشفتگی مالی  -2

 شده است.
DZ-Score= 0.717X1+ 0.847X2+ 0.3.10X3+ 0.42X4+ 0.998X5 

𝑋1 ( ؛هادارایینسبت سرمایه گردش به کل)𝑋2 ( ؛کل داراییسود انباشته بهنسبت)ها𝑋3 ( سود قبل از بهره و نسبت

کل فروش بهنسبت ) 𝑋5ها(؛ به ارزش دفتری کل بدهی سهام شرکتارزش دفتری نسبت ) 𝑋4ها(؛ کل داراییمالیات به

 ها(.دارایی

کمتر باشد درجه آشفتگی مالی شرکت بیشتر است. به طوری که اگر مقدار آن  DZ-Scoreدر این مدل هر چه مقدار 

عدد  اندشده که دچار آشفتگی مالی هاییشرکت؛ برای بنابراین ؛شرکت دچار آشفتگی مالی شده استکمتر باشد،  9/2از 

 .شودمیعدد صفر لحاظ  هاشرکتو برای سایر  4
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 ؛(2117) آلمیدا و کامپلو آرمدل آشفتگی مالی  -3

sTotalAsset

NetPPEInventorycivableCash
DISAC

535.0*547.0Re*715.0 
  

Cash  نقد(؛)وجوه Receivable (؛ دریافتنیهای حساب)Inventory  کاال(؛)موجودی Net PPE  خالص تجهیزات و(

 ها(.)کل دارایی Total Assets آالت(؛ماشین

هار نمرات به چ ،هاها، جهت تخمین مدلآشفتگی مالی شرکت وضعیتهای فوق و مشخص نمودن پس از برآورد مدل

 1و  3هایی که در چارک قراردارند، فاقد آشفتگی مالی و شرکت 2و  4هایی که در چارک چارک تقسیم شدند. شرکت

 ، دارای آشفتگی مالی هستند.هستند
 متغیرهای مستقل

 (CSRP) عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت

 گروگیو و همکاراندر این پژوهش برای مشخص نمودن ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت، به پیروی از پژوهش 

ابعاد مسئولیت اجتماعی در این پژوهش شامل؛ جامعه،  شده است.بعد استفاده 2، برای افشای مسئولیت اجتماعی از (2141)

 زیست، روابط کارکنان، محصوالت، تنوع حاکمیت و حقوق بشر است.محیط

 مسکن، کمک بههای بشردوستانه، کمک به شاخص از قبیل؛ کمک به خیریه، نوآوری، کمک 7بعد جامعه شامل  .4

 های داوطلبانه و سایر موارد است.وپرورش، ارائه برنامهآموزش

شاخص از قبیل؛ محصوالت و خدمات مفید، پیشگیری از آلودگی، بازیافت ضایعات، انرژی  2زیست، شامل بعد محیط .2

 های مدیریتی و سایر موارد است.پاک، سیستم

؛ روابط اتحادیه، شرکت کارکنان در سود نقدی، مشارکت کارکنان، شاخص از قبیل 2بعد روابط کارکنان، شامل  .3

 بهداشت و ایمنی کارکنان، مزایای بازنشستگی کارکنان و سایر موارد است.

 شاخص از قبیل؛ کیفیت محصول، نوآوری محصول، کمک به اقتصاد ضعیف و سایر موارد. 1بعد محصوالت، شامل  .1

مدیره، تنوع مزایای کار و زندگی، ز قبیل؛ تغییر مدیرعامل، ترویج، تنوع هیئتشاخص ا 2بعد تنوع حاکمیت، شامل  .5

 اشتغال معلولین و سایر موارد است.

 شاخص از قبیل؛ رعایت حقوق مردم منطقه، رعایت حقوق کار و سایر موارد است. 3بعد حقوق بشر، در  .2

مدیره، که پس از تحلیل محتوایی گزارش هیئتاست  شده شاخص در نظر گرفته 32برای عملکرد مسئولیت اجتماعی 

های مذکور را رعایت کرده باشد به آن عدد یک و در غیر این صورت صفر لحاظ چنانچه شرکتی هر یک از شاخص

ها، رکتبندی شهای مسئولیت اجتماعی، جهت تعیین عملکرد مسئولیت اجتماعی و رتبهآوری دادهپس از جمع گردد.می

، (2149، )2إپاریکیو و کاپلکوو  (2111، )4پورتال و همکارانهای (، بر اساس پژوهشDDFدار )هتاز تابع فاصله ج

شود، فرمول گزارش میکمتراینکه در ایران نقاط ضعف مسئولیت اجتماعی  به توجه باشود. صورت زیر استفاده میبه

 است. شده های زیر حذفگزارش مسئولیت اجتماعی، از مدلبخش نقاط منفی 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1Portela 2 Aparicio and Kapelko 
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 مدل اول

برای هر واحد مورد  yمشاهدات مربوط به عملکرد مسئولیت اجتماعی است که در فرمول زیر با  mکنیم فرض می

. با استفاده از روش ریاضی، یک (h=1,…,H)شده است ، نشان دادهhهر شرکت و صنعت  khدر اندازه (DMU) 4بررسی

.….Yj1شود )صورت تفکیک می ، به اینhدر صنعت  jاز متعلقات شرکت  jمشاهده خاص مانند 
h YjM,

h طبق این .)

کند.  گیریهای مرتبط باهم را با یک شاخص ترکیبی اندازهتواند مجموعه بزرگی از دادهها، مدل زیر میگذارینشانه

 کنیم؛صورت زیر عمل میرا در ارتباط با حد مرز صنعت خاصی بسنجیم، به DMUخواهیم هر که میهنگامی
(4-4) D0

h(y0
h;g0

y
) = Max β 

(2-4) ∑ zk
kh

k=1 ykm
h ≥ y0m

h + βg0m
h , m=1,…, M 

(3-4) ∑ zk
kh

k=1 =1 

(1-4) K=1,…,kh 

g=( goکه بردار هنگامی
y

 کننده این است که؛است، تعیین (

(5-4) gom
y

 = max
1≤h≤H

{ max
1≤h≤kh

{ykm
h } } -yom

h . m = 1. … . M 

 مدل دوم

وسیله است که به hدهنده ارزیابی عملکرد در مورد فاصله و حد مرز متعلقات یک شرکت در صنعت (، نشان2مدل )

 آید.دست می های مختلف بهکل مشاهدات در صنعت
(4-2) D0

1.….H(y0
h;g0

y
) = Max β 

(2-2) ∑ ∑ zk
Pkp

k=1
H
P=1 ykm

P ≥ y0m
h + βg0m

h , m=1,…,M 

(3-2) ∑ ∑ zkm
P

kp

k=1

H

P=1

= 1 

(1-2) zkm
P ≥ 0, k=1,…,kp. p = 1. … . h. … . H 

;…;DOدر بردار hکه درصورتی
I  H (yo

h; go
y

 دهنده فاصله و حد مرز بین متعلقات یک شرکت باثابت باشد، نشانه  (

ykmدر شده باال نوشته p) است hشرکت دیگر در صنعت 
P zk و

P وkp  بنابراین2مدل در .)  ،y0m
h  زمانی که درh  ثابت

y0mاست، با
P  در جهتp = 1. … . h. … . H اشتباه گرفته نشود. سرانجام، با توجه به بردار (y0

h; g0
y

) D0
1,…,H کهصورتی، در 

ظرفیت مسئولیت اجتماعی در یک شرکت وجود نداشته باشد، ممکن است دلیل آن تجزیه شدن صنعت مربوطه باشد. 

y0) همچنین عدم وجود ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به بردار
h;g0

y
)D0

b مانده غیر منفی، مربوط در بخش باقی

 وجود آمده بین صنعت و مسئولیت اجتماعی است. به شکاف به

 تخمین برای ،اکسلدر نرم افزار  (DDF) دارجهت فاصله تابع از استفاده با اجتماعی مسئولیت عملکرد بندیرتبه از پس

 دارهتج بردار مرزی حد از هاشرکت اجتماعی مسئولیت عملکرد نمره چنانچه. شودمی استفاده مجازی متغیر یک از مدل

 .گرددمی لحاظ صفر صورت این غیر در و یک عدد آن به باشد گذشته

 (Life Cycle) چرخه عمر شرکت

های نقدی استفاده نموده است. ، در پژوهش خود برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت از جریان(2144دیکنسون )

( و CFIگذاری )سرمایههای (، فعالیتCFOهای عملیاتی )جریان نقد فعالیت قراردادنبر اساس روش دیکنسون و مدنظر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 decision marking UNIT 



 دارجهت فاصله تابع از استفاده با عمرشرکت چرخه طول در مالی آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد / تأثیر112
 

بندی شده مرحله از قبیل ظهور، رشد، بلوغ، افول و رکود تقسیم 5( مراحل چرخه عمر به CFFهای تأمین مالی )فعالیت

 (.4398رضازاده و احمدی، ؛ 4395رضازاده ،  و فصیح رامندیاست )

 دهد شرکت در مرحله ظهور قرار دارد.باشد، نشان می CFF>0و  CFO<0 ،CFI<0اگر  (4

 .دارد قرار رشد مرحله در شرکت دهدنشان می باشد، CFF>0 و CFO>0، CFI<0 اگر (2

 .دارد قرار بلوغ مرحله در دهد شرکتنشان می باشد، CFF<0 و CFO>0، CFI<0 اگر (3

 .دارد قرار افول مرحله در شرکت باشد، CFF≥0یا  ≥CFF 0 و CFO<0، CFI>0 اگر (1

 گیرد.قرار نگیرد، در مرحله رکود قرار می 1تا  4یک از طبقات اگر شرکت در هیچ (5

 پذیرییسکرسود کم از  دلیل بهاند و همچنین در آغاز فعالیت ها از ابتدا در بورس پذیرفته نشدهشرکت کهازآنجایی

(؛ در این پژوهش مرحله ظهور از چرخه عمر شرکت حذف 4398و میرلوحی،  عطاآبادی) برخوردار هستند نیزکمتری 

ی در دوره شده مبنی بر اینکه مسئولیت اجتماعپیشینه و مطالعات انجام بهباتوجهها، شده است. درنتیجه برای آزمون فرضیه

ها را به دو گروه تقسیم (، شرکت2148ژئو و شیئو، ؛ 2147الهادی و همکاران، شود )بلوغ باعث کاهش آشفتگی مالی می

و اگر در سایر مراحل چرخه  4مرحله بلوغ و سایر مراحل(، چنانچه شرکتی در مرحله بلوغ قرار گیرد به آن عدد )کنیم می

 شود.لحاظ می 1عمر قرار گیرد عدد 

 ی پژوهشهایافته
 صیفینتایج آمار تو

های چرخه عمر، آمار توصیفی سایر پس از ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و مشخص نمودن دوره

 .است شده داده نشان 2متغیرهای پژوهش در جدول 

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار .2 جدول

 سطح معناداری مشاهدات انحراف معیار کمینه هنیشیب میانه میانگین متغیر

59/4 آشفتگی مالی  43/4  1 4 89/1  4421 1111/1  

11/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی  1 4 1 19/1  4421 1111/1  

81/1 چرخه عمر  4 4 1 39/1  4421 1111/1  

32/1 مرحله بلوغ×عملکرد مسئولیت اجتماعی  1 4 1 18/1  4421 1111/1  

114/1 مرحله رشد×عملکرد مسئولیت اجتماعی  1 4 1 11/1  4421 1111/1  

12/1 1 4 1 1 مرحله افول×مسئولیت اجتماعیعملکرد   4421 1111/1  

11/1 مرحله رکود×عملکرد مسئولیت اجتماعی  1 4 1 12/1  4421 1111/1  

45/41 اندازه شرکت  72/43  82/48  11/44  59/4  4421 1111/1  

59/1 هاکل داراییها بهنسبت کل بدهی  59/1  57/4  12/1  24/1  4421 1111/1  

19/1 هاکل داراییدریافتنی به هایحسابنسبت کاال و   54/1  88/1  1 49/1  4421 1111/1  

19/1 دیدهزیان  1 4 1 28/1  4421 1111/1  

45/1 هانرخ بازده دارایی  41/1  23/1  1 41/1  4421 1111/1  

15/4 هاکل دارایینسبت فروش به  81/1  81/2  19/1  81/1  4421 1111/1  

28/1 هاداراییکل نسبت کل مطالبات به  27/1  78/1  14/1  47/1  4421 1111/1  

 پژوهش محاسبات: منبع



 111/ 2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

و از سوی دیگر پایین  هادادهنزدیک بودن اعداد میانگین و میانه در اکثر  دهدمینشان  2نتایج آمار توصیفی در جدول 

درصد از  11 حدود دهدنشان مینتایج همچنین، پژوهش همگن هستند.  هایدادهنحراف معیار آنها بیانگر آن است ابودن 

 32ر دار قرار دارد و از این مقداهای عضو نمونه در سطح باالتر از حد تابع فاصله جهتعملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت

 .شرکت است. همچنین سطح معناداری متغیرها، نشان از نرمال بودن آنها است عمر درصد آن مربوط به دوره بلوغ از چرخه

 لیمر F آزمون چاو یا

بتدا با استفاده دست آید. ا ها ابتدا باید روش مناسب برای آزمون انتخاب شود تا نتایج مطلوبی بهقبل از تخمین فرضیه

 تر ازکنیم. اگر سطح معناداری این آزمون کوچکها را مشخص میبودن دادهتابلویی یا تلفیقی لیمر،  Fاز آزمون چاو یا 

 هستند.تلفیقی ها و در غیر این صورت دادهتابلویی ها باشد، داده (15/1) خطای در نظر گرفته پژوهش
 لیمر( Fنتایج آزمون چاو ) .3جدول 

 هستند.تابلویی ها : دادهفرض مقابل هستند.تلفیقی ها : دادهفرض صفر

 تأییدروش مورد  نتیجه آزمون درجه آزادی F P-Valueمقدار آماره  آزمون مدل

 هستندتابلویی ها داده صفر رد فرضیه 444199 1111/1 84/42 4مدل 

 ها تابلویی هستندداده رد فرضیه صفر 444199 1111/1 34/43 2مدل 

 ها تابلویی هستندداده رد فرضیه صفر 444199 1111/1 21/42 3مدل 

 ها تابلویی هستندداده رد فرضیه صفر 444199 1111/1 29/42 1مدل 

 ها تابلویی هستندداده رد فرضیه صفر 444199 1111/1 49/43 5مدل 

 است. پس فرض 15/1از خطای  ترکوچک هامدللیمر در تمامی  fدهد سطح معناداری آزمون نشان می 3نتایج جدول 

تابلویی هستند. در ادامه برای مشخص نمودن نوع آزمون  هاداده دهدمیشود و نشان های تلفیقی رد میصفر مبنی بر داده

 کنیم.)اثرات ثابت یا تصادفی( از آزمون هاسمن استفاده می

 آزمون هاسمن

ثابت  با اثرات توان روش تخمینها، با انجام آزمون هاسمن میبودن دادهتابلویی نتایج آزمون چاو و انتخاب  به توجه با

باشد باید از الگوی اثرات  (15/1) تر از خطای موردنظرنمود. چنانچه سطح معناداری کوچکیا اثرات تصادفی را تعیین 

 .گیردتر از سطح خطای پژوهش باشد الگوی اثرات تصادفی مورداستفاده قرار میثابت و اگر سطح معناداری بزرگ
 نتایج آزمون هاسمن .0 جدول

 شود.ها با اثرات ثابت آزمون می: دادهفرض مقابل شود.ها با اثرات تصادفی آزمون می: دادهفرض صفر

 تأییدروش مورد  نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی x2مقدار آماره آزمون مدل

 روش اثرات ثابت صفر رد فرضیه 1111/1 8 28/17 4مدل 

 روش اثرات ثابت صفر رد فرضیه 1111/1 41 19/51 2مدل 

 روش اثرات ثابت صفررد فرضیه  1111/1 41 84/15 3مدل 

 روش اثرات ثابت رد فرضیه صفر 1111/1 41 87/17 1مدل 

 روش اثرات ثابت رد فرضیه صفر 1111/1 41 91/53 5مدل 

شود است. در نتیجه فرض صفر رد می 15/1از  ترکوچکها سطح معناداری دهد در تمامی مدلنشان می 1نتایج جدول 

 .شودمیها انتخاب تخمین مناسب برای مدل عنوانبهاستفاده از اثرات ثابت و 
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 هانتایج آزمون فرضیه

با  روش مناسب جهت برآورد پارامترها، آزمون فرضیه اول شدنمشخصو  1در جدول  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

مشاهده  5طبق نتایج جدول  شده است.ارائه 5نتایج آن در جدول  تابلویی برازش وهای اثرات ثابت دادهاستفاده از روش 

و سطح معناداری برابر با صفر است. این نشان از اطمینان باالی مدل در سطح  2313/51برابر با  Fشود، مقدار آماره می

مانده مدل خودهمبستگی وجود دهد در جزء باقینشان می 21/2واتسون با مقدار  درصد است. آماره دوربین 99 اطمینان

درصد تغییرات متغیر وابسته را پوشش  81دهد متغیرهای مستقل و کنترلی حدود تعدیل شده نشان میندارد. ضریب تعیین 

 ( با مقدارCSRPدهد بین متغیر مستقل عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت )نشان می 5دهند. همچنین نتایج جدول می

عناداری وجود ندارد. به بیان دیگر، عملکرد (، رابطه مFTو متغیر وابسته ) 2153/1( و سطح معناداری 1211/1) t آماره

شرکت  برای اندازه tحاکی از آن است، آماره  5مسئولیت اجتماعی برآشفتگی مالی اثرگذار نیست. سایر نتایج جدول 

 کل به جاری هاینسبت دارایی )مثبت و معنادار(، برای 9145/2برابر با  مالی )منفی و معنادار(، برای اهرم -9213/4برابر با 

)منفی و معنادار(، برای نسبت فروش  -9245/8برابر با  هادارایی بازده )منفی و معنادار(، برای نرخ -3532/3 برابر با هادارایی

 نقدینگی )منفی و معنادار( و برای نسبت -1792/2دیده برابر با )منفی و معنادار(، برای زیان -5422/3برابر با  هابه کل دارایی

 1117/1و سطح معناداری با مقدار  1418/3برای عرض از مبدأ برابر با  t)عدم وجود رابطه( است. آماره  7192/1با مقدار 

 ود.شآمده فرضیه اول رد میدستبه نتایج بهباتوجه ،بنابراین نشان از ارتباط معنادار با متغیر وابسته است؛
 های تابلویی و اثرات ثابتنتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از داده .1جدول 

𝐹𝑇𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉 + 𝛽4𝐼𝑁𝑉𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7TURN𝑖,𝑡 + 𝛽8QUICK𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 سطح معناداری tآماره  ضریب نماد متغیرها

 C 3554/4 1418/3 1117/1 مقدار ثابت

 CSRP 1452/1 1211/1 2153/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی

 SIZE 1543/1- 9213/4- 1554/1 اندازه شرکت

 LEV 8112/1 9145/2 1111/1 هاکل داراییها بهنسبت کل بدهی

 INVREC 1125/1- 3532/3- 1118/1 هاکل داراییهای دریافتنی بهکاال و حسابموجودی نسبت 

 LOSS 2227/1- 1792/2- 1111/1 دیدهزیان

 ROA 3192/4- 9245/8- 1111/1 هانرخ بازده دارایی

 TURN 1912/1- 5422/3- 1115/1 هاکل دارایینسبت فروش به

 QUICK 4182/1 7192/1 1537/1 هاکل دارایینسبت کل مطالبات به

 آمار وزنی

 𝑹𝟐 82/1ضریب تعیین
 (9584/51)فیشر  Fآماره 

 1111/1 (Fی )معنادارسطح 

.𝑨𝒅𝒋شدهضریب تعیین تعدیل 𝑹𝟐 81/1 ( آماره دوربین واتسونDW) 23/2 

ی مالی را بر آشفتگ شرکت برخی از مراحل چرخه عمر اثر عملکرد مسئولیت اجتماعی دوم بیان شده است، یهفرضدر 

مورد  5و  1، 3، 2 هایمدلجداگانه طبق  صورتبههریک از مراحل چرخه عمر  آن نبرای آزمو لذا ؛کنندمیتعدیل 

 دد.گر اظهارنظرمذکور  فرضیهیا رد  تأییدنسبت به  آمدهدستبهنتایج  به توجه باتا  گیردمیسنجش قرار 
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 2آزمون مدل 

روش  به رخه عمرمرحله بلوغ چتعدیلی اثر بر آشفتگی مالی با  شرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی تأثیر ،این آزموندر 

 F آماره شود،مشاهده می 2بر اساس نتایج جدول  .گرددمی ارائه 2جدول طبق نتایج آن  که است برازش شده اثرات ثابت

نشان از سطح  2و سطح معناداری صفر و همچنین نزدیک بودن مقدار دوربین واتسون به عدد  15219/54با مقدار  فیشر

درصد تغییرات متغیر وابسته  81 دهد حدودشده نشان میاطمینان باالی مدل است. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل

و سطح  1211/1با مقدار  tدهد آماره نشان می 2ایج جدول توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین نت

مثبت و معنادار است. ضریب  درصد 95برای متغیر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح اطمینان  1114/1معناداری 

و  -1229/1ضرب عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در مرحله بلوغ از چرخه عمر برابر با برآورد شده برای متغیر حاصل

ح ضرب این دو متغیر بر روی آشفتگی مالی در سطسطح معناداری آن صفر است و این بیانگر آن است که تأثیر حاصل

ور ط درصد منفی و معنادار است. به بیان دیگر، عملکرد مسئولیت اجتماعی و چرخه عمر در مرحله بلوغ به 95 اطمینان

 آماره مقدار دهدمی نشان 2 جدول نتایج سایر. گردندمی آن کاهش باعث و گذارندمی منفی اثر مالی آشفتگی بر مشترک

t (معنادار و منفی) -2891/2 با برابر شرکت برای اندازه ،(رابطه وجود عدم) -2722/1 با برابر عمر چرخه بلوغ برای مرحله، 

 منفی) -8183/3 با برابر هادارایی کل به جاری هایدارایی برای نسبت ،(معنادار و مثبت) 7822/2 برابر با مالی برای اهرم

 -2983/1 با برابر هادارایی کل به فروش برای نسبت ،(معنادار و منفی) -5279/8 با برابر هادارایی بازده برای نرخ ،(معنادار و

 وجود عدم) 7294/1 مقدار با نقدینگی برای نسبت و( معنادار و منفی) -3119/2 با برابر دیدهبرای زیان ،(معنادار و منفی)

 متغیر با معنادار ارتباط از نشان 1114/1 مقدار با معناداری سطح و 8853/3 با برابر مبدأ از عرض برای t آماره. است( رابطه

نتایج حاکی از آن است که مرحله بلوغ از چرخه عمر اثر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی را  است؛ وابسته

 کند.تعدیل می
 های تابلویی و اثرات ثابتاز فرضیه دوم با استفاده از داده 2نتایج آزمون مدل  .1جدول 

𝐹𝑇𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝐶𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝐶𝑆𝑅 ∗ 𝐿𝐶𝑀)𝑖,𝑡  + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛽9TURN𝑖,𝑡 + 𝛽10QUICK𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  
 سطح معناداری tآماره  ضریب نماد متغیرها

 C 1915/4 8853/3 1114/1 مقدار ثابت

 CSRP 2345/1 1211/1 1114/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی

 LCM 1171/1 2722/1 7852/1 چرخه عمر؛ مرحله بلوغ

 CSRP*LCM 2152/1- 1229/1- 1111/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی * مرحله بلوغ

 SIZE 1218/1- 2891/2- 1223/1 اندازه شرکت

 LEV 8474/1 7822/2 1111/1 هاکل داراییها بهنسبت کل بدهی

 INVREC 1215/1- 8183/3- 1114/1 هاکل داراییدریافتنی به هایحسابکاال و موجودی  نسبت

 LOSS 2533/1- 3119/2- 1111/1 دیدهزیان

 ROA 2533/4- 5279/8- 1111/1 هانرخ بازده دارایی

 TURN 4455/1- 2983/1- 1111/1 هاکل دارایینسبت فروش به

 QUICK 4411/1 7294/1 1121/1 هاکل دارایینسبت کل مطالبات به

 آمار وزنی

 𝑹𝟐 82/1ضریب تعیین
 (15219/54) فیشر Fآماره 

 1111/1 (Fی )معنادارسطح 

.𝑨𝒅𝒋شدهضریب تعیین تعدیل 𝑹𝟐 81/1  دوربین واتسونآماره (DW) 21/2 



 دارجهت فاصله تابع از استفاده با عمرشرکت چرخه طول در مالی آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد / تأثیر111
 

 3آزمون مدل 

ش بر آشفتگی مالی با اثر تعدیلی مرحله رشد چرخه عمر به رو شرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی تأثیر ،آزموندر این 

با  Fشود، آزمون مالحظه می 7طبق نتایج جدول  .گرددمیارائه  2نتایج آن طبق جدول  که اثرات ثابت برازش شده است

مدل از اعتبار باالیی برخوردار است. ضریب تعیین  2واتسون به عدد  سطح معناداری صفر و نزدیک بودن آماره دوربین

ایج نت دهند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 81دهد متغیرهای مستقل و کنترلی حدود تعدیل شده نیز نشان می

 2823/1و سطح معناداری  1758/1به مقدار  tبا آماره  شرکت اجتماعی مسئولیت دهد متغیر عملکردنشان می 7جدول 

ر مرحله ضرب عملکرد مسئولیت اجتماعی ددهد ضریب متغیر حاصلرابطه معناداری با آشفتگی مالی ندارد. نتایج نشان می

 متغیر ترکیبی بر آشفتگی مالی تأثیر این ،بنابراین است؛ 1287/1و سطح معناداری  -4915/2 رشد از چرخه عمر برابر با

اهش طور مشترک باعث ک منفی و معنادار هست. به بیان دیگر، عملکرد مسئولیت اجتماعی و مرحله رشد چرخه عمر به

سبت فروش ها، ندهد بین متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی، نرخ بازده داراییشود. سایر نتایج نشان میآشفتگی مالی می

همچنین متغیر نسبت  درصد رابطه معناداری وجود دارد. 95در سطح اطمینان  و زیاندهی با متغیر وابسته هابه کل دارایی

 -1724/1برای متغیر مرحله رشد چرخه عمر برابر با  tبر متغیر وابسته اثر منفی دارد. آماره  هاهای جاری به کل داراییدارایی

برای عرض از مبدأ برابر با  t)عدم وجود رابطه( است. آماره  2498/1ر )عدم وجود رابطه( و برای نسبت نقدینگی با مقدا

مون مدل سوم، طبق نتایج آز ،بنابراین و سطح معناداری با مقدار صفر نشان از ارتباط معنادار با متغیر وابسته است؛ 3213/3

 شود.فرضیه دوم تأیید می
 های تابلویی و اثرات ثابتاز فرضیه دوم با استفاده از داده 3نتایج آزمون مدل  .7جدول 

𝐹𝑇𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝐶𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝐶𝑆𝑅 ∗ 𝐿𝐶𝐺)𝑖,𝑡  + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽9TURN𝑖,𝑡 + 𝛽10QUICK𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  
 سطح معناداری tآماره  ضریب نماد متغیرها

 C 2937/4 3213/3 1111/1 مقدار ثابت

 CSRP 1214/1 1758/1 2823/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی

 LCG 1139/1- 1724/1- 9393/1 رشد چرخه عمر؛ مرحله

 CSRP*LCG 4841/1- 4915/2- 1287/1 رشدعملکرد مسئولیت اجتماعی * مرحله 

 SIZE 1513/1- 2871/7- 1111/1 شرکتاندازه 

 LEV 8393/1 7585 /8 1111/1 هاکل داراییها بهنسبت کل بدهی

 INVREC 1113/1- 8482/4- 1293/1 هاکل داراییدریافتنی به هایحسابکاال و موجودی نسبت 

 LOSS 2271/1- 2214/45- 1111/1 دیدهزیان

 ROA 3422/4- 9183/41- 1111/1 هانرخ بازده دارایی

 TURN 1987/1- 2527/2- 1215/1 هاکل دارایینسبت فروش به

 QUICK 4219/1 2498/1 5355/1 هاکل دارایینسبت کل مطالبات به

 آمار وزنی

 𝑹𝟐 82/1ضریب تعیین
 (19585/51) فیشر Fآماره 

 1111/1 (Fی )معنادارسطح 

.𝑨𝒅𝒋شدهضریب تعیین تعدیل 𝑹𝟐 81/1  واتسونآماره دوربین (DW) 21/2 

 



 117/ 2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 0آزمون مدل 

وش بر آشفتگی مالی با اثر تعدیلی مرحله اُفول چرخه عمر به ر شرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی تأثیر در این آزمون،

متغیر مستقل عملکرد  دهدمینشان  8نتایج جدول  .گرددمیارائه  8اثرات ثابت برازش شده است که نتایج آن طبق جدول 

( در مرحله اُفول از چرخه عمر شرکت، تأثیر معناداری 7122/1( و سطح معناداری )3291/1) tمسئولیت اجتماعی با آماره 

( 2775/1( و سطح معناداری )-1421/1) tبر آشفتگی مالی ندارد. متغیر تعدیلگر مرحله اُفول از چرخه عمر نیز با آماره 

 رد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی را تعدیل کند. سایر نتایج حاکی از آن است متغیر اندازه شرکتنتوانسته تأثیر عملک

)مثبت و معنادار(،  t 98/44/2با آماره  مالی اهرم درصد )منفی و معنادار(، متغیر 91در سطح اطمینان  -t 8572/4با آماره 

 -t 5728/2دیده با آماره )منفی و معنادار(، متغیر زیان -t 3721/3 با آماره هادارایی کل به جاری هایدارایی متغیر نسبت

با  هادارایی کل به فروش منفی و معنادار(، متغیر نسبت) -t 2894/8با آماره  هادارایی بازده )منفی و معنادار(، متغیر نرخ

به باتوجه ،بنابراین )عدو وجود رابطه( است؛ t 8432/1با آماره  نقدینگی )منفی و معنادار( و متغیر نسبت -t 5553/4آماره 

 شود.فرضیه دوم تأیید می 1نتایج مدل 
 های تابلویی و اثرات ثابتاز فرضیه دوم با استفاده از داده 0نتایج آزمون مدل  .8جدول 

𝐹𝑇𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝐶𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝐶𝑆𝑅 ∗ 𝐿𝐶𝐷)𝑖,𝑡  + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽9TURN𝑖,𝑡 + 𝛽10QUICK𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  
 سطح معناداری tآماره  ضریب نماد متغیرها

 C 2732/4 3241/3 1119/1 مقدار ثابت

 CSRP 1441/1 3291/1 7122/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی

 LCD 1582/1- 1272/4- 2822/1 چرخه عمر؛ مرحله اُفول

 CSRP*LCD 1891/1- 1421/1- 2775/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی * مرحله اُفول

 SIZE 1197/1- 8572/4- 1232/1 اندازه شرکت

 LEV 8211/1 9844/2 1111/1 هاکل داراییها بهنسبت کل بدهی

 INVREC 1119/1- 3721/3- 1118/1 هاکل داراییدریافتنی به هایحسابکاال و موجودی نسبت 

 LOSS 2727/1- 5728/2- 1111/1 دیدهزیان

 ROA 2917/4- 2894/8- 1111/1 هانرخ بازده دارایی

 TURN 1951/1- 5553/3- 1111/1 هاکل دارایینسبت فروش به

 QUICK 4484/1 8432/1 1421/1 هاکل دارایینسبت کل مطالبات به

 آمار وزنی

 𝑹𝟐 82/1ضریب تعیین
 (41522/51) فیشر Fآماره 

 1111/1 (Fی )معنادارسطح 

.𝑨𝒅𝒋شدهضریب تعیین تعدیل 𝑹𝟐 81/1 آماره دوربین واتسون (DW) 21/2 

 1آزمون مدل 

چرخه عمر به  رکودبر آشفتگی مالی با اثر تعدیلی مرحله  شرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی تأثیر در این آزمون،

 شود، مقدارمالحظه می 9طبق نتایج جدول  .گرددمیارائه  9روش اثرات ثابت برازش شده است که نتایج آن طبق جدول 

تا  5/4شده است. از سوی دیگر نرمال بودن آماره دوربین واتسون )بین عدد  و سطح معناداری صفر F 27152/54آماره 

درصد از  81دهد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده بیانگر آن است، درصد را می 99( نشان از اطمینان مدل در سطح 5/2



 دارجهت فاصله تابع از استفاده با عمرشرکت چرخه طول در مالی آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد / تأثیر111
 

دهد در مرحله رکود شان مین 9شود. نتایج جدول تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده می

لکرد دیگر عمعبارتیمعناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت و آشفتگی مالی وجود ندارد. به رابطهاز چرخه عمر، 

 9تواند بر آشفتگی مالی تأثیرگذار باشد. طبق نتایج جدول مسئولیت اجتماعی شرکت در مرحله رکود از چرخه عمر نمی

 1114/1و سطح معناداری  2117/1مسئولیت اجتماعی و مرحله رکود از چرخه عمر با مقدار ضریب متغیر ترکیبی عملکرد 

 مثبت رابطه مالی آشفتگی با عمر چرخه بیانگر آن است، بین متغیر ترکیبی عملکرد مسئولیت اجتماعی در مرحله رکود از

 سطح در -t 1244/2 آماره با شرکت ازهمتغیر اند رابطه است آن از حاکی 9 جدول نتایج سایر. دارد وجود معناداری و

 جاری هایدارایی متغیر نسبت ،(معنادار و مثبت) t 9221/2 آماره با مالی متغیر اهرم ،(معنادار و منفی) درصد 95 اطمینان

 بازده متغیر نرخ ،(معنادار و منفی) -t 3595/2 آماره با دیدهمتغیر زیان ،(معنادار و منفی) -t 7218/3 آماره با هادارایی کل به

 و( معنادار و منفی) -t 3321/1 آماره با هادارایی کل به فروش متغیر نسبت ،(معنادار و منفی) -t 1599/8 آماره با هادارایی

 گردد.می تأیید دوم فرضیه ،5 مدل نتایج طبق. است( رابطه وجود عدم) t 3584/1 آماره با نقدینگی متغیر نسبت
 های تابلویی و اثرات ثابتاز فرضیه دوم با استفاده از داده 1نتایج آزمون مدل  .9جدول 

𝐹𝑇𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐿𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3(𝐶𝑆𝑅 ∗ 𝐿𝐶𝑅)𝑖,𝑡  + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉 + 𝛽6𝐼𝑁𝑉𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽9TURN𝑖,𝑡 + 𝛽10QUICK𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  
 سطح معناداری tآماره  ضریب نماد متغیرها

 C 5251/4 9934/3 1114/1 مقدار ثابت

 CSRP 1127/1- 2143/1- 8115/1 عملکرد مسئولیت اجتماعی

 LCR 1187/1 3427/1 7542/1 رکودچرخه عمر؛ مرحله 

CSRP*LC رکودعملکرد مسئولیت اجتماعی * مرحله 

R 
2117/1 8239/3 1114/1 

 SIZE 1212/1- 1244/2- 1457/1 شرکتاندازه 

 LEV 8121/1 9221/2 1111/1 هاکل داراییها بهنسبت کل بدهی

 INVREC 1531/1- 7218/3- 1112/1 هاکل داراییدریافتنی به هایحسابکاال و موجودی نسبت 

 LOSS 2592/1- 3595/2- 1111/1 دیدهزیان

 ROA 2545/4- 1599/8- 1111/1 هانرخ بازده دارایی

 TURN 4332/1- 3321/1- 1111/1 هاکل دارایینسبت فروش به

 QUICK 4332/1 9491/1 3584/1 هاکل دارایینسبت کل مطالبات به

 آمار وزنی

 𝑹𝟐 82/1ضریب تعیین
 (27152/54) فیشر Fآماره 

 1111/1 (Fی )معنادارسطح 

.𝑨𝒅𝒋شدهضریب تعیین تعدیل 𝑹𝟐 81/1  واتسونآماره دوربین (DW) 23/2 

 گیریبحث و نتیجه

بیحی و ذریسک تجاری و آشفتگی مالی را کاهش دهند ) ،توانند از طریق مدیریت مسئولیت اجتماعیمی هاشرکت

هایی که عملکرد (. شرکت2121بوباکر و همکاران، ؛ 2147الهادی و همکاران، ؛ 2142جو و سدیم، ؛ 4392همکاران، 

بوباکر و همکاران، ؛ 2141 ،4جیراپورن و همکارانبرخوردار هستند )نیز مسئولیت اجتماعی باالیی دارند، از اعتبار بیشتری 

چنگ و ؛ 4397صفری گرایلی، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند ) ترآسان هاشرکت گرددمی(. این امر باعث 2121
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Jiranporn 



 119/ 2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

 ننفعاذیو  دارانسهاممختلف نظر  هایراهاز  کنندمی تالش هاشرکت ،بنابراین (.2148هی و همکاران، ؛ 2141همکاران، 

بیشتری را جذب نمایند و کمتر دچار آشفتگی مالی شوند. با توجه به مبانی نظری  سرمایهخود را جلب کنند تا از این طریق 

سئولیت اثر م. از سوی دیگر باشدرعایت مسئولیت اجتماعی  ،پایداری شرکت موارد مهم در جهتیکی از  رسدمیبه نظر 

تحوالت اقتصادی دارد که در طول چرخه عمر متفاوت است. و این امکان اجتماعی بر آشفتگی مالی بستگی به تغییر و 

ی هدف پژوهش حاضر بررس ،بنابراین ؛وجود دارد اثر مسئولیت اجتماعی شرکت در همه مراحل چرخه عمر یکسان نباشد

عمر شرکت ه چرخاین پژوهش  در. باشدمیعملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر آشفتگی مالی در طول چرخه عمر  تأثیر

 نکهای بهتوجهبا و  است شد بندیتقسیممرحله ظهور، رشد، بلوغ، افول و رکود  5به  (2144دیکینسون، ) بر اساس مدلرا 

کامل در دسترس نیست، مرحله ظهور در این پژوهش  طور به هاآنو اطالعات  اندنشدهپذیرفتهاز ابتدا در بورس  هاشرکت

 گردید.حذف 

نشان ج مدل اول نتایبر آشفتگی مالی دارد،  معناداری تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی عنوان شده است،فرضیه اول  در

ورد مفرضیه اول  ،لذا؛ بر آشفتگی مالی ندارد یمعنادارتأثیر  95%اطمینان در سطح  شرکت عملکرد مسئولیت اجتماعی داد

 .عملکرد مسئولیت اجتماعی بر آشفتگی مالی در طول عمر شرکت یکسان نیست تأثیر گفت توانمیقرار نگرفت.  تأیید

ی را تعدیل بر آشفتگی مال شرکت مسئولیت اجتماعیعملکرد چرخه عمر اثر برخی از مراحل ، کندمیفرضیه دوم بیان 

بررسی گردید. نتایج  2-5 هایمدلطبق جداگانه  صورتبهآزمون این فرضیه اثر تعدیلی مراحل چرخه عمر  برای .ندنکمی

 99در سطح اطمینان  ،بلوغو رشد  راحلدر م رعملکرد مسئولیت اجتماعی و چرخه عم متغیرهای ترکیبی دهدمینشان 

باعث کاهش  مشترک طور به به بیان دیگر، این متغیرهای ترکیبی ؛بر آشفتگی مالی دارند یمعناداراثر منفی و درصد 

جود رابطه نشان از عدم و عملکرد مسئولیت اجتماعی و مرحله اُفول چرخه عمر ترکیبی های. متغیرشوندمیآشفتگی مالی 

 عنادارمعملکرد مسئولیت اجتماعی و مرحله رکود چرخه عمر بر آشفتگی مالی مثبت و  ترکیبی هایمتغیر. اثر باشدمیرا 

تفسیر  توانمی .گیردمیقرار  تأییدمورد آمده در مراحل چرخه عمر فرضیه دوم  دست به، با توجه به نتایج بنابراین است؛

توجه  ،پردازندمیدیگر چرخه عمر با هم به رقابت مراحل اینکه در مراحل رشد و بلوغ بیش از  دلیل به هاشرکت ،نمود

مشترک  صورتهبچرخه عمر شرکت و عملکرد مسئولیت اجتماعی  به بیان دیگر،. کنندمیبیشتری به مسئولیت اجتماعی 

و بوباکر  تایجنتایج این پژوهش با ن. شوندمیو باعث کاهش آشفتگی مالی  بر آشفتگی مالی دارند یمعنادارمنفی و  تأثیر

 دارد. مطابقت (4398)حمدی او یار رضازادهو  (2147)الهادی و همکاران  ؛(2148) ژئو و شیئو، (2121همکاران )

 هاییرکتشخود  گذاریسرمایهجهت کاهش ریسک  شودمیپیشنهاد  گذارانسرمایهبه  آمدهدستبهنتایج  به توجه اب

 قرار توجه وردمرا بیشتر  نیز برخوردار هستندعملکرد مسئولیت اجتماعی باالیی از قرار دارند و  بلوغ مراحل رشد وکه در 

 دهند.

 هایشرکتمسئولیت اجتماعی  هایگزارشکه در این پژوهش وجود دارد، عدم منسجم بودن  هاییمحدودیتیکی از 

وجود  مدیره هیئتفعالیت  هایگزارشبرای استاندارد خاصی  واقع دردر بورس اوراق بهادار تهران است،  شدهپذیرفته

و گزارش  بندیطبقهبرای  ،یک استاندارد خاص شودمیپیشنهاد  ،یک ناظر عنوانبهبه بورس اوراق بهادار  رواین ازندارد. 

مقایسه  باهمنمود و  بندیرتبهعملکرد مسئولیت اجتماعی  نظر ازرا  هاشرکتتا بتوان گرفته شود مسئولیت اجتماعی در نظر 
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مسئولیت  کردملع تأثیرردد و انجام گ نیز هاروشآشفتگی مالی با سایر  گیریاندازه گرددمیهمچنین پیشنهاد کرد. 

 .قرار گیرد مورد سنجش هاشرکت اجتماعی

 تشکر و تقدیر

 جرایا در معنوی حمایت خاطر به باد کتولآآزاد اسالمی واحد علی دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 .آیدمی عمل به تقدیر حاضر پژوهش

 منابع
-481 (،21)7، دانش حسابداری مجله .سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود رابطه مطالعه(. 4395ی، محمد )کنار یغواص و الهقدرتبرزگر، 

455. 

(، 41)3 ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت .(. بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی4393حجامی، محدثه ) و ی، محمدرضاپورعل

451-435. 

(، 42)1 ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت .(. مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکت4391ی )محمدمهدمیرزایی،  و ، رضوان؛ ابوحمزه، میناحجازی

91-77. 

ورس پذیرفته شده در ب هایشرکت(. بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در 4397باقری، کاوه ) و چاالکی، پری؛ غیور، فرزاد

 .39-21 (،29)2 ،تجربی حسابداری هایپژوهشاوراق بهادار تهران. 

 بر اساس مدل نیروانتو و ریسک سقوط هاشرکت(. بررسی رابطه بین افشای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی 4392دریاباری، آناهیتا سادات ) و ذبیحی، علی

 .24-72 (،24)2، یتدانش حسابداری و حسابرسی مدیر .قیمت سهام

 (،3)41 دانش حسابداری،مجله  .نقش تعدیلی منابع مالی بهباتوجهی شرکت اجتماععمر و مسئولیت  چرخه رابطه(. 4398یاراحمدی، جاوید ) و رضازاده، جواد

87-29. 

مجله اجتماعی شرکت.  پذیریمسئولیت(. راهبرد تجاری و افشای 4111کاظمی، سید پوریا ) و ، یاسر؛ غالمرضاپور، محمد؛ امیرنیا، نرجسنوئیپیتهرضائی 

 .27-82 (،2)42، دانش حسابداری

-292 (،32)44 ،ی پولی و بانکیهاپژوهش .بر نقش متغیرهای بانکی تأکیدبا  هاشرکتکننده آشفتگی مالی یینتع(. عوامل 4397یا )رؤدارابی،  و زمانی، محمد

274. 

 هایبررسی. بیز هایشبکهدر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از  شدهپذیرفته هایشرکتبینی درماندگی مالی یشپ(. 4392آقایی، آرزو ) و سعیدی، علی
 .59-78، (52)42، حسابداری و حسابرسی

ودآوری ی سهاشاخصمحیطی با یستزبین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و  رابطه(. بررسی 4395دستگیر، محسن ) و ، احمدپوریخدامشفیعی، حسین؛ 

 .13-21 (،1)3، دانش حسابداری مالی .KLDبا استفاده از شاخص 

ای با استفاده یهسرماهای ییدارای گذارارزشی هامدل(. ارائه الگوی تعدیلی از 4398امیری، علی ) و الهقدرت، نیاطالبصالحی، مهرداد؛ حجازی، رضوان؛ 

 .95-422 (،21)7، راهبرد مدیریت مالی .از ریسک درماندگی مالی و چرخه عمر شرکت

 .423-483 (،21)2، مدیریت مالی دراهیر .وجه نقد شرکت نگهداشتبازار از  گذاریارزشپذیری اجتماعی و (. مسئولیت4397صفری گرایلی، مهدی )

 .323-383، 51، وکارمدیریت کسببینی خطر آشفتگی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت شرکتی. (. پیش4111هرتمنی، امیر ) و صیادی پور، محسن

 .در بورس اوراق بهادار تهران شدهیرفتهپذ یهابا عملکرد شرکت یاجتماع تیرابطه مسئول .(4392) محمود ،الدینینمع و غزل ،یصادق ی؛مهد ،یعرب صالح

 .4-21 (،9)3 ،یحسابدار یتجرب یهاپژوهش

 (،4)44، های حسابدارییشرفتپ .های تجدید ساختاریاستراتژعمر، درماندگی مالی و  چرخه(. 4398، سیدمجتبی )میرلوحی و یعبدالباق، عبدالمجید عطاآبادی

254-224. 



 191/ 2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

(، 45)1 یریت مالیمدراهبرد  .گذارییهسرمایر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی تأث(. 4395نوروزی، محمد ) و نوئی، یاسرهتپییرضائفخاری، حسین؛ 

412-85. 

 .39-22 (،2)5، گزارشگری مالی کاربردی یهاپژوهش. سهام سرمایه هزینه و شرکت عمر چرخه. (4395جواد ) رضازاده، و ابراهیم رامندی، فصیح

بر فرصت رشد و محدودیت مالی.  تأکیدیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل وجه نقد با تأث(. بررسی 4399، محمدرضا )پرستوطن و کرمی طالقانی، فرامرز

 .22-12 (،32)3 ،حسابداری و مدیریت اندازچشم

 های حاکمیتیژگیو، هاشرکت(. بررسی اثر کیفیت گزارشگری مسئولیت اجتماعی 4392) الهقدرتیا، نطالب و ، حمیدرضافردیلیوکگرمسیری، صدیقه؛ 

 .34-13 (،35)41، حسابداری مدیریت .شرکتی، عملکرد مالی، بر شهرت اجتماعی

سابداری مالی و ی حهاپژوهش .عصبی مصنوعی شبکهبینی ورشکستگی با استفاده از یشپ(. تأثیر کیفیت سود بر 4393) میدرضاگنجی، ح و یتامشایخی، ب

 .417-473 (،22)2، حسابرسی

 .یر آن بر ریسک سقوط سهامتأثو  هاشرکتپذیری اجتماعی یتمسئول(. تبین الگوی ایفای 4395، فرهاد )ویسی شاه و ؛ رضایی، فرزیناحمدیدسموسوی، 

 .17-71 (،3)3، دانش حسابداری مالی

References 
Dyck, A., Lins, K.V., Roth, L., & Wagner, H.F. (2018). Do in- stitutional investors drive corporate social 

responsibility? International evidences. Journal of Financial Economics, 131, 693-714. 

Al-Hadia, A., Chatterjeeb, B., Yaftianc, A., Taylora, G., & Monzur Hasan, M. (2017). Corporate social 

responsibility performance, financial distress and firm life cycle: evidence from Australia. Accounting and 

Finance, 12, 1-29. 

Almeida, H., & Campello, M. (2007). Financing constraints, asset tangibility, and corporate investment. Review 

of Financial Studies, 20, 1429–1460. 

Altman, E.I. & Hotchkiss, E. (2006). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid 

Bankruptcy. Analyze and Invest in Distressed Debt (Wiley, USA). 

Aparicio, J., & Kapelko, M. (2019), Enhancing the measurement of composite indicators of corporate social 

performance. Social Indicators Research, 144, 807–826. 

Apergis, N. Bhattacharya, M. & Inekwe, J. (2019). Prediction of financial distress for multinational corporations: 

Panel estimations across countries. Applied Economics, 51(39), 4255-4269. 

Arabsalehi, M., Sadeghi, G., & Moeinaddin, M. (2013). The relationship between corporate social responsibility 

and financial performance of the firms listed on Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 

3(3), 1-20 [In Persian]. 

Ataabadi, A., Abdul Baqi, M., & Mir Lohi, S.M. (2019). Life cycle, financial distress and restructuring strategies. 

Accounting Advances of Shiraz University, 11(1), 251-221. 

Attig, N., El Ghoul, S., Guedhami, O., & Suh, J. (2013), Corporate social responsibility and credit ratings. Journal 

of Business Ethics, 117, 679–694. 

Avi-Yonah, R.S. (2008). Corporate social responsibility and strategic tax behavior, in: W. Schon, ed. € Tax and 

Corporate Governance (Springer-Verlag, Berlin Heidelberg), 183–198. 

Barzegar, Gh., & Ghavasi, M. (2016). Study of the relationship between the level of disclosure of social 

responsibility and profit sharing policy. Journal of Accounting Knowledge, 7(24), 180-155 [In Persian]. 

Berger, P.G., Ofek, E., & Swary, I. (1999), Investor valuation of the abandonment option. Journal of Financial 

Economics 42, 257–287. 

Berger, A.N., Klapper, F., & Udell, G.F. (2001). The ability of banks to lend to informationally opaque small 

businesses. Journal of Banking & Finance, 25, 2127–2167. 

Borghesi, R., Houston, J.F., & Naranjo, A. (2014), Corporate socially responsible investments: CEO altruism, 

reputation, and shareholder interests. Journal of Corporate Finance, 26, 164–181. 

Boubaker, S., Cellier, A., Manita, R., & Saeed, A. (2020). Does corporate social responsibility reduce financial 

distress risk? Economic Modelling, 91, 835-851. 



 دارجهت فاصله تابع از استفاده با عمرشرکت چرخه طول در مالی آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد / تأثیر192
 

Chalaki, P., Ghayyur, F., & Bagheri, K. (2018). Investigating the relationship between voluntary disclosure of 

corporate governance and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Empirical 

accounting research, 6(29), 39-60. 

Cheng, B., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). Corporate social responsibility and access to finance. Strategic 

Management Journal, 35(1), 1–23. 

Deegan, C. (2002). Introduction: the legitimatizing effect of social and environmental disclosures – a theoretical 

foundation, Accounting. Auditing & Accountability Journal, 15, 282–311. 

Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969–

1994. 

Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2013). Financial constraints and the incentivefor tax planning. American 

Taxation Association Midyear Meeting, 7.  

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C.C.Y., & Mishra, D.R. (2011). Does corporate social responsibility affect 

the cost of capital? Journal of Banking and Finance, 35(9), 2388–2406. 

Faff, R., Kwok, W.C., Podolski, E.J., & Wong, G. (2016). Do corporate policies follow a life-cycle? Journal of 

Banking and Finance, 69, 95–107. 

Fakhari, H., Rezahipinehnoei, Y., & Norouzi, M. (2015). The impact of corporate social responsibility disclosure 

on investment efficiency. Financial Management Strategy, 4(15), 85-106 [In Persian]. 

Fasih Ramandi, I., & Rezazadeh, J. (2015). Company life cycle and cost of equity capital. Applied Research in 

Financial Reporting, 5(2), 39-62 [In Persian]. 

Firoozan, M., Javid, D., & Najmuddin, N. (2011). Application of genetic algorithm in bankruptcy prediction and 

comparison with altman Z model in companies listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing 

Reviews, 18(65), 99-114. 

Garmsiri, S., Vakilifard, H.R., & Talibnia, Gh. (2016). Investigating the effect of corporate social responsibility 

reporting quality, corporate governance characteristics, financial performance, on social reputation. 

Management Accounting, 10(35), 43-31 [In Persian]. 

Godfrey, P.C. (2005). The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk 

management perspective. Academy of Management Review, 30, 777–798. 

Godfrey, P.C., Merrill, C.B., & Hansen, J.M. (2009). The relationship between corporate social responsibility and 

shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis. Strategic Management Journal, 

30(4), 425–445. 

Gordon, W.S. (2017). Stock price reaction to news and no news: Drift and reversal after headlines. Journal of 

Financial Economics Forthcoming, 70(2), 10-32. 

Gray, B., & Ariss, S.S. (1985). Politics and strategic change across organizational life cycles. Academy of 

Management Review, 10, 707–723. 

Grougiou, V., Leventis, S., Dedoulis, E., & Owusu-Ansah, S. (2014). Corporate social responsibility and earnings 

management in U.S. banks. Accounting Forum, 38(3), 155-169. 

Habib, A., & Hasan, M.M. (2015). Firm life cycle, corporate risk-taking and investor sentiment. Accounting & 

Finance, 57(2), 465-497. 

Hasan, M.M., & Habib, A. (2017). Corporate life cycle, organizational financial resources and corporate social 

responsibility. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 13(1), 20–36. 

Hasan, M.M., Hossein, M., Cheung, A., & Habib, A. (2015). Corporate life cycle and cost of equity capital. 

Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(1), 46-60. 

He, Y., Xu, L., & McIver, R.M. (2018): How does political connection affect firm financial distress and resolution 

in China? Applied Economics, 

Hejazi, R., Abu Hamza, M., & Mirzaei, M.M. (2015). Corporate social responsibility and tax compliance. 

Management Accounting and Auditing Knowledge, 4(16), 77-90 [In Persian]. 

Helfat, C.E., & Peteraf, M.A. (2003), The dynamic resource based view: Capabilities lifecycles. Strategic 

Management Journal, 24, 997–1010. 



 191/ 2مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

Hoi, C.K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013), Is corporate social responsibility (CSR (associated with tax avoidance? 

Evidence from irresponsible CSR activities, The Accounting Review, 88, 2025–2059. 

Hou TC.T. (2019). The relationship between corporate social responsibility and sustainable financial 

performance: firm-level evidence from Taiwan corporate social responsibility and environmental. 

Management, 26, 19–28. 

Javanovic, B. (1982). Selection and evolution of industry. Econometrica. 50, 649–670. 

Jenkins, D., Kane, G., & Velury, U. (2004). The impact of the corporate life-cycle on the value-relevance of 

disaggregated earnings components, Review of Accounting and Finance, 3, 5–20. 

Jiraporn, P., Jiraporn, N., Boeprasert, A., & Chang, K. (2014). Does corporate social responsibility (CSR) improve 

credit ratings? Evidence from geographic identification. Financial Management 43 (3), 505–531. 

Jo, H., & Na, H. (2012). Does CSR reduce firm risk? Evidence from controversial industry sectors. Journal of 

Business Ethics, 110(4), 441–456. 

Karami Taleghani, F., & Vatanparast, M.R. (2021). Investigating the effect of financial distress on the speed of 

cash adjustment with emphasis on growth opportunities and financial constraints. Quarterly Journal of 

Accounting and Management Perspectives, 3(36), 26-46 [In Persian]. 

Kim, B., & Suh, J. (2009). financial life cycle and capital structure. Available at: http://www.apjfs.org. 

Mashayekhi, B., & Ganji, H. (2014). The effect of profit quality on bankruptcy prediction using artificial neural 

network. Financial Accounting and Auditing Research, 6(22), 173-147 [In Persian]. 

Minor, D.B., & Morgan, J. (2011), CSR as reputation insurance: Primum non nocere California. Management 

Review, 53, 40–59. 

Mousavi, S.A., Rezaei, F., & Shahvisi, F. (2016). Explaining the pattern of corporate social responsibility and its 

impact on stock risk, Financial Accounting Knowledge, 3(3), 47-74 [In Persian]. 

Pandej, C., Pornsit, J., & Sirimon, T. (2021). How do independent directors view corporate social responsibility 

(CSR) during a stressful time? Evidence from the financial crisis. International Review of Economics & 

Finance, 71, 143-160. 

Poor Ali, M.R., & Hejami, M. (2013). Investigating the relationship between social responsibility disclosure and 

institutional ownership. Management Accounting and Auditing Knowledge, 3(10), 135-150 [In Persian]. 

Portela, M.C.A., Thanassoulis, E., & Simpson, G. (2004), Negative data in DEA: A directional distance function 

approach applied to bank branches. Journal of the Operational Research Society, 55, 1111-1121. 

Richard, J.R. (2015). Behavioral Finance. Pasific-Basin Finance Journal,11, 70-96. 

Rezazadeh, J., & Yarahmadi, J. (2019). The relationship between life cycle and corporate social responsibility 

with respect to the moderating role of financial resources. Journal of Accounting Knowledge, 10(3), 69-87 [In 

Persian]. 

Rezaei Pithanoui, Y., Ghulam Rezapour, M., Amirnia, N., & Kazemi, S.P. (2021). Business strategy and 

disclosure of corporate social responsibility. Journal of Accounting Knowledge, 12(2), 67-86 [In Persian]. 

Saeedi, A., & Aghaei, A. (2017). Predicting the financial distress of companies listed on the Tehran Stock 

Exchange using Bayesian networks. Accounting and Auditing Reviews, 16(56), 59-78 [In Persian]. 

Safari Grayeli, M. (2018). Social responsibility and market valuation from the lack of cash in the company. Rahir 

Financial Management, 6(20), 163-183 [In Persian]. 

Salehi, M., Hejazi, R., Talebniya, Gh., & Amiri, A. (2019). Presenting an adjustment model of capital asset 

valuation models using financial distress risk and company life cycle. Financial Management Strategy, 7(24), 

95-122 [In Persian]. 

Sayadipour, M., & Hertmani, A. (2021). Predicting the risk of financial turmoil using corporate governance 

measures. Business Management Quarterly, 50, 363-383. 

Shafe'i, H., Khodamipour, A., & Dastgir, M. (2015). Investigating the relationship between changes in the level 

of disclosure of social and environmental issues with profitability indices using KLD index. Financial 

Accounting Knowledge, 3(4), 64-43 [In Persian]. 

Wang, D.H.M., Chen, P.H., Yu, T.H.K., & Hsiao, C.Y. (2016). The effects of corporate social responsibility on 

brand equity and firm performance. Journal of Business Research, 68(11), 2232-2236. 

http://www.apjfs.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1059056020301763#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1059056020301763#!


 دارجهت فاصله تابع از استفاده با عمرشرکت چرخه طول در مالی آشفتگی بر اجتماعی مسئولیت عملکرد / تأثیر190
 

Zabihi, A., & Daryabari, A.S. (2017). Investigating the relationship between disclosure of different dimensions 

of corporate social responsibility based on nirvanto model and risk of stock price fall. Management Accounting 

and Auditing Knowledge, 6(21), 76-61 [In Persian]. 

Zamani, M., & Darabi, R. (2018). Determinants of corporate financial turmoil with emphasis on the role of 

banking variables. Monetary and Banking Research, 11(36), 271-292 [In Persian]. 

Zhao, T., & Xiao, X. (2018). The impact of corporate social responsibility on financial constraints: Does the life 

cycle stage of a firm matter? International Review of Economics and Finance, 63, 76-93. 


