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چكیده
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر افشای سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه در شرکتهای با عدم
تقارن اطالعاتی میباشد .در این راستا تعداد  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
با استفاده از روش نمونهگیری حذفی انتخاب گردید .برای اندازهگیری افشای سرمایه اجتماعی از
سه شاخص سرمایه شناختی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای و برای سنجش عدم تقارن
اطالعاتی از شاخص هزینه تبلیغات استفاده شده است .از روش دادههای ترکیبی برای آزمون
فرضیههای پژوهش استفاده میشود .یافته ها نشان داد که افشای سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه
تأثیر منفی و معنیداری دارد .بدین معنا که تأکید بر ارزشهای اجتماعی موجب کاهش هزینه
سرمایه میباشد .همچنین نتایج نشان داد که تأثیر منفی افشای سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه
در شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است ،در حالی که افشای سرمایه اجتماعی بر
هزینه سرمایه در شرکتهای با عدم تقارن اطالعاتی تأثیر ندارد .در حقیقت ،سرمایه اجتماعی در
محیطهایی که تضاد منافع زیاد است کارکرد بهتری دارد.
واژههای کلیدی :افشای سرمایه اجتماعی ،هزینه سرمایه ،عدم تقارن اطالعاتی.
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 -1مقدمه
بر اساس تئوری نمایندگی انتظار میرود مدیریت به دنبال حداکثرسازی منافع خود باشد و در
این راستا روشهای حسابداری را به نحوی انتخاب میکند که سود با ثباتتری را گزارش کند تا
بدین صورت امنیت شغلی و پاداش خود را افزایش دهد (برادران حسنزاده و تقیزاده خانقاه،
 .)1911عالوه بر این مدیریت به واسطه این اعمال به دنبال کاهش ریسک و عدم اطمینان محیطی
بر شرکت است ،از آنجا که این مسئله جنبه رفتاری دارد ،لذا نمیتواند متأثر از متغیرهای
جامعهشناختی و فرهنگی و رفتاری و اخالقی نباشد (گویسو و همکاران .)6112 ،اخالق مدیریت در
فرآیند گزارشگری مالی برای سرمایهگذاران و استفادهکنندگان از صورتهای مالی اهمیت زیادی
دارد؛ به عبارت دیگر ،محیط اجتماعی که مدیریت با آن سروکار دارد ،در انگیزه وی برای افزایش
هزینه سرمایهگذاری مؤثر است .سـرمایه اجتمـاعی مجموعه ویژگیهای محیطی و روابط اجتماعی
است که میتواند با تسهیل همکـاری و همـاهنگی میـان افـراد ،موجـب دستیابی به اهداف و منافع
مشترک شود .بر اساس پژوهشهای پیشین ،سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد و توسـعه روابـط
اجتماعی میان افراد و سازمانها ،وضعیت اقتصادی در سطح خرد و کالن را بهبود میدهد (اونیکس
و بولن6111 ،؛ جها و چن.)6111 ،
کلمن ( )1111باور دارد که در سرمایه اجتماعی ،روابط اجتماعی ،روابطی با ظرفیت قابل
پیشبینی هستند و میتوانند ارزشی را تولید کنند .برخالف سرمایه انسانی و داراییهای سنتی
سازمان ،سرمایه اجتماعی منحصراً نتیجه روابط اجتماعی معنیداری است که افراد در طول زمان بر
روی آن سرمایهگذاری میکنند (آکواه.)6112 ،
یکی از روش های حداکثر کردن ثروت سهامداران که با ارائه سود سهام و افزایش در قیمت بازار
سهام آنها صورت میگیرد ،این است که هزینه کلیه دادهها ،از جمله هزینه سرمایه حداقل شود.
اگر بتوان یک رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه مشاهده کرد ،آنگاه میتوان ادعا
کرد که اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی میتواند موجب کاهش هزینه سرمایه و افزایش ثروت
سهامداران شود (بادآورنهندی و همکاران .)1912 ،از این جنبه هزینه سرمایه از دید شرکتها با
اهمیت تلقی میشود (فریس و همکاران .)6112 ،گوپتا و همکاران ( )6112بیان میکند که ریسک
نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی زمانی که سرمایه اجتماعی افزایش مییابد ،پایین است؛ و داللت
بر این دارد که شرکتها با سرمایه اجتماعی باال مشکالت نمایندگی کمتری دارند بنابراین
رفتارهای فرصتطلبانه مدیران محدود میشود .بر این اساس دو دیدگاه میتواند بیان شود .ابتدا،
سرمایه اجتماعی با عدم تقارن اطالعاتی پایین و ریسک نمایندگی پایین مرتبط است .دوم ،ریسک
اطالعاتی و هزینههای نمایندگی پایین ،میتواند هزینه سرمایه را کاهش دهد.
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به عقیده چوئنگ ( )6112هر چه بازده مورد انتظار سرمایهگذاران بیشتر باشد شرکت زیر بار
هزینه سرمایه بیشتری است و برای افزایش ثروت سرمایهگذاران خود باید بیشتر تالش کند .بدین
ترتیب مدیران شرکتها برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران سعی در کاهش
ریسک سرمایهگذاری دارند .فریس و همکاران ( )6112استدالل می کنند سرمایه اجتماعی میتواند
هزینه سرمایه شرکت را از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضادهای نمایندگی کاهش دهد.
پدیده عدم تقارن اطالعاتی ،پیامدهای نامطلوبی از قبیل افزایش هزینه معامالت ،کاهش کارایی
بازار ،کاهش نقدینگی بازار و بهطور کلی ،کاهش سود حاصل از معامالت در بازار سرمایه به همراه
دارد (خدارحمی و همکاران .)1911 ،در چنین محیطهایی تأثیر مطلوب سرمایه اجتماعی بر هزینه
سرمایه بیشتر است.
استدالل میشود که سرمایه اجتماعی نماینده چندین سازوکار حاکمیتی است که تضاد
نمایندگی را کاهش میدهد .پژوهشهای پیشین (اونیکس و بولن6111 ،؛ قایسو و همکاران،
6112؛ پوزنر و همکاران )6111 ،پیشنهاد میکنند که سرمایه اجتماعی نتیجه کاهش عدم تقارن
اطالعاتی است که به معنی سطوح پایین انتخاب ناسازگار و خطر اخالقی است .این توافقات اشاره
میکند که سرمایه اجتماعی ابزاری برای کاهش ریسک نمایندگی در شرکت است .از این رو
استدالل میشود که اگر سرمایه اجتماعی ابزار کاهش مشکالت نمایندگی است ،پس باید بر هزینه
سرمایه تأثیر داشته باشد .از سوی دیگر ،المبرت و همکاران ( )6112معتقدند که افشای اطالعات
بر هزینه سرمایه در دو حالت تأثیر دارد .ابتدا از طریق بهبود ادراک شرکتها و دوم از طریق تأثیر
بر تصمیمات واقعی.
پژوهش حاضر به دو دلیل به گسترش ادبیات پژوهش کمک میکند .ابتدا تحقیقات قبلی تأثیر
سرمایه اجتماعی و بر عملکرد و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دادهاند (قایسو و همکاران،
6112؛ آدامز )6116 ،و نقش سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه مشخص نیست .دوم ،مطالعه حاضر
از یک شاخص عدم تقارن اطالعاتی به عنوان متغیر تعدیلگر استفاده میکند و به دنبال این است
که نشان دهد آیا سرمایه اجتماعی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتها با هزینه تبلیغات باال
تأثیر دارد؟ و در صورت داشتن تأثیر ،شدت آن چگونه است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 سرمایه اجتماعی

د ر طول بیست و پنج سال گذشته واژه جدیدی تحت عنوان سرمایه اجتماعی رشد یافته است.
امروزه در کنار سرمایه های انسانی ،مالی و اقتصادی ،سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بهرهبرداری قرار گرفته است .اصطالح سرمایه اجتماعی برای اولین بار در سال  ،1112از سوی هانی
فان ،از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد .سپس جین جاکوب در اثر کالسیک خود با عنوان
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی آن را به کار برده است (راپاسینگا و همکاران .)6112 ،در
دهه  1121گلن لوری اقتصاددان همچنین ایوان الیت جامعهشناس ،اصطالح سرمایه اجتماعی را به
منظور راهکاری برای حل مشکل توسعه اقتصادی درونشهری به کار بردند .لوری از تئوری سرمایه
اجتماعی به منظور انتقاد از نظریات نئوکالسیکها و ناعادالنه بودن توزیع درآمد استفاده کرد (پوزنر
و همکاران .)6111 ،جیمز کلمن ،نیز برای اولین بار این مفهوم را در آمریکای شمالی وارد عرصه
سیاسی نمود و تالشهای وی در آن زمان در اروپا توسط پوتنام پیگیری شده است .نظریه سرمایه
اجتماعی عمالً با نظریههای بوردیو ،کلمن و پوتنام تکامل پیدا نموده است (حسن و همکاران،
 .)6112جین جاکوب سرمایه اجتماعی را در غالب شبکههای اجتماعی تعریف میکند که
کارکردهایی در جامعه دارند و غیر قابل جایگزینی هستند .این کارکردها میتواند سبب توسعه
اقتصادی در جوامع گردد.
در مجموع می توان گفت که سرمایه اجتماعی عبارت است از تأثیر اقتصادی حاصل از تسهیالتی
که شبکههای اعتماد و مؤلفه های فرهنگی در یک سیستم اجتماعی را به وجود میآورند .شبکههای
اعتماد عالوه بر کاهش هزینههای مدیریتی ،موجب می شوند که زمان و سرمایه بیشتری اختصاص
به فعالیت های اصلی پیدا کند و عالوه بر آن موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر میشود
و جریان مناسبی را از یادگیری و دانش در بین آنها فراهم میسازد و این امر نیز میتواند در
کاهش هزینههای مدیریتی و توسعه اجتماعی و سازمانی بسیار مؤثر باشد (گایسو و همکاران،
.)6111
تئوری سرمایه اجتماعی بر این منطق استوار است که افراد میتواننـد بـا اعتمـاد بـه یکـدیگر و
شکلدهی همکاریها و اقدامات جمعی سودمند ،به همافزایی و منافع جمعی دست یابند .این
اعتمـاد و همکـاریهـای سـودمند در بستری از نقشها ،رویهها و روابط یا تحت تأثیر مجموعهای
از هنجارها ،ارزشهـا ،فرهنـگ ،تمایـلهـا و باورهـا شـکل میگیرد .بر این اساس ،تئوری سرمایه
اجتماعی را میتوان به ترتیب بـه دو جریـان اصـلی سـرمایه اجتمـاعی شـناختی و سرمایه
اجتماعی ساختاری دستهبندی کرد (داسگوپتا و سراگلدین .)1111 ،سرمایه اجتماعی شناختی به
محرک های ذهنی سرمایه اجتماعی همچون فرهنگ ،باورها ،هنجارها ،ارزشها ،تمایـلهـا و
اعتقادهـایی توجـه دارد کـه بـه شـکلگیـری همکاریهای سودمند و منافع جمعی میانجامند .از
سوی دیگر ،سرمایه اجتماعی ساختاری ،گویـای گونـههـای مختلـف سازمان اجتماعی مانند
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نقشها ،ضابطهها ،رابطهها و رویههاست که به همکاریهـای سـودمند و هـم افزایـیهـا و منـافع
جمعی منتج میشوند (داسگوپتا و سراگلدین1111 ،؛ اونیکس و بولن.)6111 ،
لونتیس و همکاران ( )6119سرمایه اجتماعی را به سه بعد ساختاری ،شناختی و ارتباطی تقسیم
میکنند:
الف .سرمایه اجتماعی ساختاری :سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در
سازمان میشود که دربرگیرنده پایگاههای داده ،نمودارهای سازمانی ،دستورالعملهای اجرایی
فرآیندها ،استراتژیها ،برنامههای اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان باالتر از
ارزش مادیاش باشد ،است .به عبارت روشنتر سرمایه ساختاری عبارت است از هر آنچه که در
سازمان باقی میماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه میروند .سرمایه اجتماعی ساختاری
با توجه به اهداف استراتژیک و برنامههای اجرایی مدون میتواند موجب کاهش عدم تقارن
اطالعاتی و تضادهای نمایندگی شود و از طریق افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری موجب کاهش
هزینه سرمایه شود.
ب .سرمایه اجتماعی ارتباطی :سرمایه اجتماعی ارتباطی توصیفکننده نوعی روابط شخصی
است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالتشان برقرار میکنند .به زعم آکوه ( )6112این بعد با
سطوح باالیی از اعتماد ،هنجارهای مشترک ،تکالیف و هویت متقابل مشخص میشود .در واقع
سرمایه اجتماعی رابطهای به ارتباط مؤثر بین همکارانی که یکدیگر را دوست دارند ،به یکدیگر اعتماد
دارند و با هم هویت مییابند ،توجه دارد .سرمایه ارتباطی شامل داراییهای بازار ،مانند وفاداری
مشتری و مشتری مداری ،رضایت مشتری و تکرار معامله تجاری است که در آن تعامالت با مشتری
موجب ایجاد یک تصویر مطلوب از شرکت میشود و تمایل افراد جهت سرمایهگذاری را افزایش
می دهد .همچنین به دلیل اعتماد عمومی ،عدم تقارن اطالعاتی کاهش یافته و موجب کاهش هزینه
سرمایه میشود.
ج .سرمایه اجتماعی شناختی :بعد شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به مفاهیم و زبان مشترک در
ساختار سازمان دارد .این بعد به عنوان یک مکانیزم اتصالدهنده ،به افراد سازمان در ادغام و
یکپارچهسازی منابع کمک میکند .در نتیجه باعث کاهش تضاد ،تسهیل ارتباطات و ایجاد اهداف
مشترک میشود .مهمترین جنبههای این ابعاد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک
(حسن و همکاران .) 6112 ،ایجاد فرهنگ مشترک بین افراد و کاهش تضادها و تسهیل ارتباطات
موجب تمایل افراد برای سرمایهگذاری میشود .سرمایه اجتماعی شناختی بر پایه هنجارها و
ارزش های مشترک در یک اجتماع و همچنین بر تمایل به جایگزینی منافع شخصی با منابع
گستردهتر استوار است .ارزش مشترک به بازیگران اجازه میدهد تا به یکدیگر اعتماد کنند؛ بنابراین
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تسهیل ارتباطات عدم تقارن اطالعاتی را بین مدیران و سهامداران کاهش داده و موجب کاهش
هزینه سرمایه میشود.
 هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است.
هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایهگذاری بودجهبندی
سرمایه ای مدیریت سرمایه در گردش ،استقرار ساختار بهینه مالی کمک به اندازهگیری عملکرد و
تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار میگیرد (بیان و
همکاران.)6112 ،
اعتباردهندگان به دنبال اصل و بهره وامهای اعطایی خود و سرمایهگذاران به دنبال کسب بازده
مورد انتظار از فعالیتهای عملیاتی شرکتها هستند .آنها برای پرداخت منابع مالی مورد نیاز
شرکتها ،به یکی از مهمترین اقالم مندرج در صورتهای مالی شرکتها ،یعنی سود حسابداری،
توجه می کنند .چنانچه سود حسابداری گزارش شده در صورتهای مالی ،کیفیت و شفافیت نداشته
باشد ،باعث عدم اطمینان اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خواهد شد .این عدم اطمینان از یک سو
و عدم تقارن اطالعاتی از سوی دیگر ،به ایجاد ریسک اطالعاتی برای اعتباردهندگان و
سرمایهگذاران منجر میشود .در نتیجه اعتباردهندگان ،نرخ بهره باالتر و سرمایهگذاران ،نرخ بازده
باالتر را از مدیران شرکتها طلب خواهند کرد.
با توجه به اینکه نرخ بهره اعتباردهندگان برای شرکت ،نرخ هزینه تأمین مالی از محل بدهیها
و نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران برای شرکت ،نرخ هزینه تأمین مالی از محل حقوق صاحبان
سهام محسوب میشود  ،میانگین موزون این دو نرخ هزینه ،میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را
تشکیل میدهد  .در نهایت ،افزایش ریسک اطالعاتی ،باعث افزایش میانگین موزون هزینه سرمایه
خواهد شد .میانگین موزون هزینه سرمایه ،حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد
تا بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را تأمین کند (نوروش و مجیدی.)1912 ،
مفهوم هزینه سرمایه هم مبتنی بر این فرض است که هدف شرکت ،به حداکثر رساندن ثروت
سهامداران است .در نتیجه اگر شرکت ،هزینه سرمایه و یا همان نرخ مورد انتظار سرمایهگذاران را
برآورده نسازد ،ارزش سهام شرکت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین مدیریت در تالش است تا بازده
مورد انتظار سرمایه گذاران را حداقل به سطح هزینه سرمایه نزدیک کند تا از این طریق ،ارزش
واحد تجاری را محفوظ نگه دارد .مدیران شرکتها ،برای رسیدن به حداقل هزینه سرمایه و
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همچنین تح قق سودی ثابت که مورد پذیرش سهامداران باشد ،کنترل میانگین موزون هزینه
سرمایه را مد نظر قرار دادهاند (احمدپور و همکاران.)1921 ،
 ارتباط سرمایه اجتماعی در محیط عدم تقارن اطالعاتی

انتظار بر این است که افزایش نظارت و گسترش مجموعهای از قراردادهای ضمنی تضادهای
نمایندگی بین مدیران و سهامداران را کاهش دهد .با تعادل بین منافع و نیازهای ذینفعان مختلف،
اتخاذ تصمیمهای مدیریت بهبود مییابد؛ به عبارت دیگر ،با درک وابستگیهای مشترک میان
ذی نفعان مختلف ،مدیرانی که به سطوح باالیی از سرمایه اجتماعی متعهد هستند ،توانایی بیشتری
برای ارزشآفرینی برای سهامداران از طریق تصمیمگیری کارآمد ،فرصتهای سرمایهگذاری و
نوآوری خواهند داشت .مدیرانی که خود را متعهد به سازمان میدانند ،تمایل بیشتری به افشای
فعالیتهای اجتماعی خود دارند؛ بنابراین ،سرمایه اجتماعی موجب کاهش نامتقارنی اطالعات بین
شرکت و سرمایهگذاران و خلق ایدهها و عرضه محصول و خدمات جدید میشود؛ به عبارت دیگر،
سرمایه اجتماعی ،محیط اطالعاتی و کیفیت اطالعات حسابداری را بهبود میبخشد و در نتیجه
نامتقارنی اطالعات بین مدیران و سهامداران را کاهش میدهد .محیط اطالعاتی مناسب و سطوح
باالی نظارت بر اقدامات مدیریت منجر به بهبود و تسریع فرایند تصمیمگیری شده و ظرفیت
بیشتری را برای نوآوری به ارمغان میآورد .در نتیجه ،مدیران برای انجام سرمایهگذاری ،طرحهایی
را انتخاب میکنند که منافع تمام گروه های ذینفع را در برگیرد و از این طریق هزینه سرمایه
کاهش مییابد (مارتینز کونسا و همکاران.)6112 ،
در شرایطی که هیچگونه عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران وجود ندارد ،مدیران
انگیزهای برای افشای نامتقارن اطالعات ندارند؛ زیرا در چنین شرایطی هزینههای نگهداری و عدم
افشای اخبار منفی بیش از منافع آن خواهد بود؛ اما در شرایطی که عدم تقارن اطالعاتی بین
مدیران و سرمایهگذاران باال است ،هزینههای عدم افشای اخبار منفی و انباشت آنها در داخل
شرکت ،کمتر از منافع آن خواهد بود و بنابراین مدیران انگیزه پیدا میکنند تا اخبار منفی را داخل
شرکت انباشت کرده و آنها را افشا نکنند (فروغی و همکاران .)1922 ،با توجه به این که عدم
تقارن اطالعاتی در شرایطی با نظارت کمتر ،شدیدتر است ،میتوان بیان کرد که در محیطی با عدم
تقارن اطالعاتی باالتر ،سرمایه اجتماعی شرکت نقش مهمتری در تحریک انگیزههای مدیران برای
کسب منافع شخصی ایفا میکند و از این رو ،میتوان انتظار داشت که در شرایط وجود عدم تقارن
اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران ،تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه ،شدیدتر است.
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فریس و همکاران ( )6112تأثیر سرمایه اجتماعی مدیریتی بر هزینه سرمایه را در  16کشور
مورد بررسی قرار دادند .نتایج آن ها نان داد که ارتباط روابط اجتماعی ،عدم تقارن اطالعاتی و
مشکالت نمایندگی را کاهش میدهد و به نوبه خود هزینه سرمایه را کاهش میدهد .همچنین
آنها نشان میدهند که ارتباط سرم ایه اجتماعی هزینه سرمایه در بازارهای مالی توسعه نیافته که
از حمایت قانونی ضعیفی برخوردار هستند ،قویتر است .در نهایت تأثیر سرمایه اجتماعی برای
شرکتهایی که با فرصتهای سرمایهگذاری سودآوری مواجه هستند ،قوی است.
حبیب و حسن ( )6112تأثیر سرمایه اجتماعی بر سطح نگهداشت وجه نقد را بررسی کردند.
نتایج نشان داد که شرکت ها در کشورهایی با سرمایه اجتماعی باال ،وجه نقد کمتری به نسبت
کشورهایی با سرمایه اجتماعی پایین ،نگهداری می کنند .همچنین نتایج تأیید میکند که سرمایه
اجتماعی سطح نگهداشت وجه نقد را در شرکتهایی با محدودیت مالی باال و سطح پایین کیفیت
گزارشگری مالی ،کاهش می دهد ،در حالی که سرمایه اجتماعی سطح نگهداشت وجه نقد را در
صورت وجود ریسک سیستماتیک و ریسک ویژه ،افزایش میدهد .همچنین نتایج نشان میدهد که
تأثیر سرمایه اجتماعی بر سطح نگهداشت وجه نقد برای شرکت هایی که پراکندگی جغرافیایی
بیشتری دارند ،بیشتر است.
جین و همکاران ( )6112تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات مالی بانک ها را بررسی کردند .سرمایه
اجتماعی نشان دهنده هنجارهای رفتاری در جامعه است و رفتارهای فرصتطلبانه را کاهش میدهد
و به عنوان یک مکانیزم نظارتی غیر رسمی عمل میکند .نتایج نشان میدهد که بانکها در مناطقی
با سرمایه اجتماعی ،کمبود نقدینگی و محدودیت مالی پایینی در طی بحرانهای مالی -6111
 6112داشتند .همچنین سرمایه اجتماعی با ریسک غیرنرمال رابطه معکوسی دارد و رابطه مثبتی با
شفافیت حسابداری و محافظه حسابداری در دوره قبل بحران سال  6111الی  6112داشت.
گوپتا و همکاران ( )6112تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه را در ایالت کالیفرنیا مورد
بررسی قرار دادند .یافتههای آن ها نشان داد که هزینه سرمایه به طور معکوسی با سطوح سرمایه
اجتماعی مرتبط است .عالوه بر این ،هزینه سرمایه زمانی که شرکتها از سرمایه اجتماعی پایین به
سرمایه اجتماعی باال حرکت میکنند ،کاهش مییابد .همچنین رابطه منفی برای شرکتهایی با
سطوح رقابت بازار محصول پایینی روبهرو هستند ،شدید است و برای شرکتهایی با رقابت بازار
محصول باال ،معنیدار نیست .نتایج یافتههای کلی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی به عنوان یک
مکانیزم نظارت بر اجتماعی عمل میکند و میتواند برای شرکتهایی که با هزینه نمایندگی باال و
نظارت بر بازار محصول پایینتری روبهرو هستند ،باارزش باشد.
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حاجیها و سرفراز ( )1919رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و هزینه حقوق
صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه معکوس و معناداری با هزینه
حقوق صاحبان سهام دارد؛ بنابراین مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی ،باعث
کاهش در نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) شده و هزینههای
تأمین مالی کمتری برای شرکت به ارمغان میآورند؛ به عبارت دیگر اطالعات مسئولیتپذیری
شرکت برای سرمایهگذاران محتوای اطالعاتی دارد.
رضایی و محمدپور ( )1912به تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و هزینه سرمایه
ضمنی آنها پرداختند .هزینه سرمایه ضمنی مبتنی بر اطالعات سود آتی در اندازهگیری بازده مورد
انتظار سهامداران مورد استفاده قرار میگیرد .از طرفی مسئولیت اجتماعی شرکتها به معنای تعهد
مدیران به کسب منافع اقتصادی برای سهامداران با حفظ منافع عمومی و رعایت ابعاد قانونی،
اخالقی و انسان دوستانه میباشد .نتایج حاکی است رابطه منفی و معناداری بین مسئولیت
اجتماعی شرکتها و هزینه سرمایه ضمنی آنها وجود دارد.
مهربانپور و همکارانش ( )1912با مطالعه  22شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طی سالهای  1922تا  1911و به کمک روش تحلیل رگرسیون ،بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد
کـه روابـط شرکتها با دولت بهطور معناداری معامالت غیرعادی با اشخاص وابسته را کاهش
مـیدهـد .در ایـن رابطـه ،بـر اسـاس ادبیات موجود ،انتظار میرود که سرمایه اجتماعی ساختاری
شرکتها ،به سبب تسـهیل دسترسـی و بـه اشـتراکگـذاری اطالعات و منابع اقتصادی و همچنین
به دلیل هنجارهای ضمنی ایجاد شده از روابط تجاری و اجتماعی ،احتمال مبـادرت به سیاستهای
عملیاتی و گزارشگری فرصتطلبانه را در واحدهای اقتصادی کاهش دهد.
مهربانپور و همکاران ( )1912تأثیر سرمایه اجتماعی بر حقالزحمه حسابرسی را بررسی کردند.
نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی نشئت گرفته از دینداری ،جمعگرایی و رابطه با سایر
شرکتها ،بر حقالزحمـه حسابرسی اثر منفی و معناداری میگذارد .با وجود این ،برای سایر شاخص
های سرمایه اجتماعی ،یعنی ارزشهای خانوادگی و رابطه بـا دولت ،اثر معناداری مشاهده نشد.
سرمایه اجتماعی با آفرینش اعتماد ،گرایش به همکاری و شکلدهی اقدامات جمعی برای دستیابی
به همافزاییهای اقتصادی و اجتماعی ،موجب نیل به رفتارهای اقتصادی بـه سـوی اهـداف و
منـافع جمعـی و اجتنـاب از رفتارهـای فرصـتطلبانـه در کسبوکار شده و این مسئله بهطور
معناداری به کاهش حقالزحمه حسابرسی میانجامد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311

393

تأثیرسرمایهاجتماعيبرهزینهسرمایهباتأک یدبرعدمتقارناطالعاتي

 -3فرضیههای پژوهش
سرمایه اجتماعی حاصل مشارکتهای جمعی و اعتماد متقابـل افـراد اسـت (اونـیکس و بولن،
 .)6111در محیط مبتنی بر ویژگی جمع گرایی ،افراد برای اعتماد متقابـل و ایجـاد همکـاریهـای
سـودمند تمایـل بیشتری دارند و در نتیجه سرمایه اجتماعی بیشتری در محیط تولید میشود.
سرمایه اجتماعی شناختی ،هم بر اعتماد متقابل ،همکاریهای سودمند ،دستیابی به منافع و
همافزایی های جمعی و هم بر پرهیز از هر گونه خود منفعتی ،هنجارشکنی و اقدامات فرصتطلبانه
هویدا ،تأکید میشود .بر این اساس ،در حوزه گزارشگری مالی ،چنانچه صاحبکار از سرمایه اجتماعی
شناختی بیشـتری برخـوردار باشـد ،انتظـار میرود که به اقدامات فرصتطلبانه کمتری مبادرت
ورزد و از این هزینه سرمایه به دلیل همسویی منافع سهامداران و مدیران کاهش یابد .محققان
بسیاری نشان دادهاند زمانی که مدیران روابط خود را با سایر شرکتها گسترش میدهند ،به
فرصت هایی برای تحصیل منابع ،اطالعات و دانش با ارزش دست مییابند که میتوانند از آنها در
شرایط عدم اطمینـان بهـره بـرده و عملکرد سازمان خود را ارتقا دهند (آکواه .)6112 ،در ایـن
رابطـه ،بـر اسـاس ادبیات موجود ،انتظار میرود که سرمایه اجتماعی ساختاری و رابطهای
شرکتها ،به سبب تسـهیل دسترسـی و بـه اشـتراکگـذاری اطالعات و منابع اقتصادی و همچنین
به دلیل هنجارهای ضمنی ایجاد شده از روابط تجاری و اجتماعی ،احتمال مبـادرت به سیاستهای
عملیاتی و گزارشگری فرصتطلبانه را در واحدهای اقتصادی کاهش دهد .در نتیجه همسویی منافع
و کاهش تضاد منافع موجب کاهش هزینه سرمایه میشود .همچنین زمانی که عدم تقارن اطالعاتی
شدید و عدم همسویی منافع بر روابط بین مدیران و سهامداران حکم فرما باشد ،مکانیزمهای
نظارتی همچون سرمایه اجتماعی کارکرد مطلوبی خواهند داشت و موجب جلوگیری از رفتارهای
فرصتطلبانه مدیران خواهند شد .از این رو انتظار میرود ک ه تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر هزینه
سرمایه در شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر باشد .از این رو فرضیههای پژوهش به
شرح ذیل طرح میشوند:
فرضیه اصلی اول :افشای سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه تأثیر منفی دارد.
 فرضیه فرعی اول :افشای سرمایه شناختی بر هزینه سرمایه تأثیر منفی دارد.
 فرضیه فرعی دوم :افشای سرمایه رابطهای بر هزینه سرمایه تأثیر منفی دارد.
 فرضیه فرعی سوم :افشای سرمایه ساختاری بر هزینه سرمایه تأثیر منفی دارد.
فرضیه اصلی دوم :تأثیر منفی افشای سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه در شرکتهای با عدم
تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است.
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 فرضیه فرعی چهارم :تأثیر منفی افشای سرمایه شناختی بر هزینه سرمایه در شرکتهای با
عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است.
 فرضیه فرعی پنجم :تأثیر منفی افشای سرمایه شناختی بر هزینه سرمایه در شرکتهای با
عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است.
 فرضیه فرعی ششم :تأثیر منفی افشای سرمایه ساختاری بر هزینه سرمایه در شرکتهای با
عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است.
 -4روش پژوهش
به دلیل اینکه نتایج حاصل از پژوهش میتواند در فرایند تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد،
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است .همچنین این پژوهش ،از لحاظ ماهیت توصیفی-
همبستگی است .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای پسرویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته)
است که بر اساس اطالعات مندرج در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران و گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی انجام گرفت .برای آزمون فرضیههای پژوهش
از روش رگرسیون خطی چند متغیره و برای تجزیهوتحلیل نهایی به منظور واکاوی دادهها از
نرمافزار  Eviews 7استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل
میدهد و شامل شرکتهایی است که حائز شرایط زیر است:
 )1به دلیل شفاف نبودن مرزبندی بین فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی شرکتهای مالی
شرکتهای صنایع واسطهگری ،سرمایهگذاری ،لیزینگ و شرکتهای بیمه از نمونه حذف
شدهاند.
 )6قبل از سال مالی  1911در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده باشد.
 )9برای قابلیت مقایسه بیشتر ،شرکتها طی سالهای مالی  1911تا  1911تغییر فعالیت و یا
تغییر سال مالی نداشته باشد
 )2اطالعات مربوط به تمام متغیرها در طول سال مالی  1911تا  1911در دسترس باشد.
 )1برای وجود یکنواختی میان شرکتهای مورد آزمون ،فقط شرکتهایی بررسی شدهاند که
پایان سال مالی آنها 61 ،اسفند ماه بوده است.
جدول  1نشان میدهد که بر اساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعداد  111شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران  222شرکت فعالیت داشتند که با توجه به شرایط و محدودیتهای فوق ،از
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بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درمجموع  111شرکت بـه عنـوان نمونـه
آماری پژوهش انتخاب شده است.
جدول  .1غربالگری جامعه پژوهش
شرح

تعداد شرکتها

کلیه شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

222

شرکتهایی که جزء صنایع واسطهگری ،سرمایهگذاری ،لیزینگ و شرکتهای بیمه باشد.

21

قبل از سال مالی  1911در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده نباشد

22

طی سالهای مالی  1911تا  1911تغییر فعالیت و یا تغییر سال مالی نداشته باشد

22

اطالعات مربوط به تمام متغیرها در طول سال مالی  1911تا  1911در دسترس باشد

26

شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 61 ،اسفند ماه بوده نباشد
تعداد شرکتهای نمونه

21
111

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -5مدل پژوهش
برای آزمون فرضیه اصلی اول و دوم از رابطه  1و  6استفاده شده است:
()1

()6

 :عـدم تقـارن اطالعـاتی؛
سـرمایه اجتمـاعی؛
هزینه سرمایه؛
در این رابطه
انحـراف معیـار بـازده ماهیانـه
میانگین بازده ماهیانـه سـهام؛
رشد فروش؛
بـازده
اهرم مالی؛
فرصتهای سرمایهگذاری؛
اندازه شرکت،
سهام؛
داراییهای مشهود است .در ادامه نحوۀ اندازهگیری این متغیرها ارائه میشود.
دارایی؛
برای آزمون فرضیه دوم نیز از رابطه  6استفاده میشود ،با این تفاوت کـه شـرکتهـا بـر اسـاس
هزینه تبلیغات به شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی باال و پایین تقسیم میشـوند و سـپس مطـابق
رابطه  6آزمون فرضیه دوم پژوهش انجام می پـذیرد .ابتـدا هزینـه تبلیغـات بـرای تمـام شـرکتهـا
محاسبه میشود .سپس میانگین کلی هزینه تبلیغات برای تمام شـرکتهـا محاسـبه مـیشـود .بـه
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شرکت هایی که نسبت هزینه تبلیغات آنها باالی میانگین است عدد یک و به بقیه شرکتهـا عـدد
صفر داده میشود .بدین ترتیب شرکتهای با هزینه تبلیغات باال نشاندهنده عدم تقـارن اطالعـاتی
باال هستند.
 -6متغیرهای پژوهش
 -1-6متغیر وابسته :هزینه سرمایه
مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر
رسانیدن ثروت سهامداران و بر همین اساس الزم است محاسبات الزم نسبت به هزینه کرد منابع
مصرف شده برای سرمایهگذاری بهصورت صحیح مورد محاسبه قرار گیرد .هزینه سرمایه به عنوان
تعریف هزینه فرصت ناشی از همه سرمایهگذاریهای انجام شده در یک بنگاه اقتصادی است
(حبیب و حسن .)6112 ،اندازهگیری هزینه سرمایه بر اساس مدل قیمتگذاری داراییهای
سرمایهای ( )CAPMاست که مبتنی بر ریسک سیستماتیک است.
ریسک سیستماتیک ریسکی است که به نسبتهای مختلف بر تعداد زیادی از داراییها تأثیر
میگذارد .ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که تنها بر یک دارایی یا گروه کوچکی از داراییها
تأثیر میگذارد .تنها بخشی که سرمایهگذاران نگران آن هستند ریسک سیستماتیک است زیرا فرض
بر این است که تمام ریسکهای غیر سیستماتیک میتوانند با احراز یک سبد سرمایهگذاری متنوع از
دارائیهای ریسکی حذف شوند .لذا در مدل  CAPMصاحبان سهام عادی تنها در معرض ریسک
سیستماتیک سرمایهگذاری هستند .مبنای اندازهگیری ریسک سیستماتیک  βمربوط به
سرمایهگذاری است .در این روش بازده یک سهم شرکت میتواند توسط رابطه  9به بازده بازار سهام
ربط داده شود:
()9
 :نرخ بهره بدون ریسک که از طریق نرخ بازده ماهانه و از طریق تغییرات قیمتی محاسبه
میشود؛  :βمعیار ریسک سیستماتیک سرمایهگذاری؛  :نرخ بازده مجموعه سرمایهگذاری
 :صرف ریسک بازار
بازار؛
برای اندازهگیری ریسک سیستماتیک یک دارایی ( ،)βباید ارتباط بین دارایی و بازده بازار (که
می تواند یک شاخص با اهمیت مانند شاخص بهای سهام بورس باشد) را تعیین کرد.
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این ارتباط را میتوان از طریق رابطه آماری  2به وسیله تعیین ضریب همبستگی بین بازده دارایی و
بازده بازار محاسبه کرد.
β

()2
که در آن
( ) است و (

معرف کوواریانس (همسویی تغییرات) بین بازده دارایی ( ) و بازده بازار
) واریانس بازده بازار است.

 -2-6متغیر مستقل :افشای سرمایه اجتماعی
این متغیر در قالب سه متغیر و در سه بخش شامل اطالعات سرمایه شناختی ،رابطهای و
ساختاری به شرح چک لیست  61سؤالی زیر اندازهگیری میشود .برای اندازهگیری این متغیر با
بررسی سؤاالت چک لیست زیر برای هر شرکت در هر سال بر اساس اطالعات مالی افشاء شده
توسط شرکتها امتیازدهی انجام میشود .امتیازات به دست آمده در هر بخش بر تعداد کل سؤاالت
آن بخش تقسیم میشود .در صورت وجود هر یک از این شاخصها امتیاز یک داده میشود در غیر
این صورت امتیاز صفر به آن تعلق می گیرد .این چک لیست بر اساس تحقیق و رضوی خسروشاهی
و مرادزاده ( )1912میباشد .آنها بیان میکنند که این شاخص ها معیار مناسبی از تشخیص
ارزشهای اجتماعی شرکت است .در حقیقت آنها معیارهای کمی برای اندازهگیری سرمایه
اجتماعی ارائه کردند .این معیارها با اطالعات واقعی (صورتهای مالی) شرکت مناسبتر از
معیارهای کیفی هستند ،زیرا معیارهای کیفی توان اندازه گیری دقیق سرمایه اجتماعی را ندارند و
بیشتر بر اساس قضاوت است .در حالی که اطالعات کمی با توان بیشتری میتواند تخمینی از
سرمایه اجتماعی باشد.
جدول  .2چک لیست افشاء سرمایه اجتماعی (رضوی خسروشاهی و مرادزاده.)1331 ،
ردیف

موضوع
سرمایه شناختی
( افشای اطالعات مرتبط با رفاه کارکنان ،دانش مرتبط با کار و آموزش کارکنان)

1

هزینه استخدام و آموزش کارکنان فعلی یا جدید

6

مزایای کارکنان در شرکت

9

سهام عادی و ...کارکنان شرکت (انواع سهام ارائه شده به کارکنان)
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ردیف

موضوع

2

هزینههای ایمنی و بهداشت محیط کار

1

کمک هزینه مهدکودک و...

2

ارائه بورس تحصیلی به کارکنان

2

پاداش کارکنان

2

هزینه حقوق کارکنان
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سرمایه رابطهای
(افشای اطالعات مرتبط با مشتری مداری ،سهم بازار شرکت ،قراردادهای شرکت ،گواهینامهها و تقدیرنامههای
شرکت)
1

هزینه تخفیفات فروش

6

کمک مالی غیرموظف به اقشار مختلف جامعه (مانند فقیران و مستمندان)

9
2

کمک مالی به مؤسسات خیریه
افشای مربوط به قراردادهای عمده منعقد شده شرکت

1

خدمات پس از فروش

2

هزینههای تضمین کیفیت محصول (مثل ایزو و بازرسی و)...

2

هزینههای ایزو
سرمایه ساختاری
(افشای اطالعات مرتبط با سیستمهای اطالعاتی ،استفاده از فناوری و هزینههای تحقیق و توسعه)

1

هزینههای توسعه محصول و ایجاد محصول جدید

6

خرید نرمافزار و داراییهای نامشهود

9

هزینههای مرتبط با بهسازی تجهیزات و تأسیسات

2

هزینه های تحقیق و پژوهش نظیر برگزاری سمینار و همایش

1

هزینه های مرتبط با کنترل کیفیت محصوالت و خدمات
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-6متغیرهای کنترلی
میانگین بازده ماهانه سهام (

) :که از رابطه  1به دست میآید:

()1

⁄

∑

که در آن  :بازده ماهانه سهام شرکت  iدر سـال مـالی t؛ و  :Nتعـداد مـاههـایی کـه بـازده آنهـا
محاسبه شده است میباشد.
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استدالل می شود که میانگین بازده ماهانه سهام با هزینه سـرمایه مـرتبط باشـد؛ زیـرا بـازده سـهام
نشان دهنده پاداش حاصل از سرمایهگذاری است .ایـن بـازدههـا بـهصـورت مثبـت و منفـی نمایـان
میشوند .بازدههای مثبت می تواند هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد زیرا بازدههای مثبـت نشـان
از وجود اخبار خوب از فرایندهای شرکت است.
) :که از رابطه  2به دست میآید:
انحراف معیار بازده ماهانه سهام (

()2

)

)⁄

(

∑

(

که در آن  :بازده ماهانه سهام شرکت  iطی سال مالی t؛ و  :Nتعـداد مـاههـایی کـه بـازده آنهـا
محاسبه شده است میباشد.
انحراف معیار بازده سهام نمونهای از وجود اخبار بد در فرایندهای شرکت است .هر چـه انحـراف
معیار بازده سهام بیشتر باشد نشان از عدم تقارن اطالعاتی باال است؛ بنابراین انتظار مـیرود کـه بـا
افزایش انحراف معیار بازده هزینه سرمایه نیز افزایش یابد.
(فرصت های رشد) :نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صـاحبان سـهام
در سال t؛
فرصت های رشد سرمایهگذاری نشاندهنده وجود گزینههای سرمایهگذاری است .افـزایش ارزش
بازار به نسبت ارزش دفتری نشاندهنده فرصتهای بیشـتر سـرمایهگـذاری اسـت .بـا افـزایش ایـن
فرصت ها ممکن است مدیران انگیزههای شخصی را نیز در سرمایهگذاری دنبال کنند و گزینـههـایی
را انتخاب کنند که به منافع سهامداران نباشد .این رویکرد ممکـن اسـت منجـر بـه افـزایش هزینـه
سرمایه شود.
(اهرم مالی) :نسبت کل بدهیها بر کل داراییها در سال t؛
اهرم مالی نشاندهنده میزان بدهی های شرکت در ساختار سرمایه است .بـا افـزایش بـدهیهـا،
ریسک شرکت باال می رود و احتمال کمبود نقدینگی و محدودیت مالی افزایش مییابد (اعتمـادی و
اسمعیلی کجانی )1912 ،و از این رو ممکن است به افزایش هزینه سرمایه منجر شود.
(بازده دارایی) :نسبت سود عملیاتی بر کل داراییها در سال t؛
بازده دارایی معیاری از عملکرد شرکت است و نشان میدهد که شرکتها تا چـه حـد از طریـق
بکارگیری دارایی ها اقدام به تولید سود نمودهاند .با افزایش بـازده دارایـی و افـزایش عملکـرد مـالی
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شرکت ،احتمال می رود که هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد؛ زیرا با افـزایش سـودآوری شـرکتهـا
می توانند بدهی های خود را در زمان مقرر پرداخت کنند و هزینههای تأمین مالی کـاهش مـییابـد
(جین و همکاران.)6112،
(داراییهای مشهود) :نسبت اموال ،ماشینآالت و تجهیزات بر کل داراییها در سال .t
دارایی های مشهود نیز نشاندهنده سهم داراییهایی ثابـت از کـل دارایـیهـا اسـت .بـا افـزایش
دارایی های ثابت توان و ظرفیت تولید افزایش مییابد و موجب میشود که شـرکتهـا فرصـتهـای
مناسبی برای کسب سود داشته باشند؛ بنابراین انتظار میرود که بین داراییهـای مشـهود و هزینـه
سرمایه ارتباط وجود داشته باشد (جین و همکاران)6112 ،
(اندازه شرکت) :لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت در سال .t
اندازه شرکت میزان گسترش دارایی های شرکت را نشان میدهد .هر چـه دارایـیهـای شـرکت
بیشتر باشد فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری و همچنین تولید بیشتر افزایش میدهد و تـوان
مدیران برای گسترش شرکت افزایش مییابد .شرکتهای بزرگتر نقـدینگی بیشـتری دارنـد و تـوان
مالی باالیی نیز در کسب تأمین مالی از خارج شرکت دارند؛ بنابراین استدالل میشود که بین اندازه
شرکت و هزینه سرمایه ارتباط وجود داشته باشد (گوپتا و همکاران)6112 ،
متغیر تعدیلگر (عدم تقارن اطالعاتی)
در این پژوهش معیار انتخاب عدم تقارن اطالعاتی هزینه تبلیغات است (تقیزاده خانقاه و
قدرتاله طالب نیا) .جوزف و وینتوکی ( )6119نشان دادند که هزینه تبلیغات منبع اصلی عدم
تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران خارجی است .واکنش به هزینه تبلیغات در یک شرکت
یا صنعت خاص منحصر به فرد است ،بنابراین مدیران میتوانند ارزیابی بهتری از بهرهوری
سرمایهگذاری در تبلیغات داشته باشند .همچنین پیامدهای ناشی از هزینه تبلیغات اغلب در
بلندمدت مشخص میشود ،زیرا مدیران اطالعات مستمری در رابطه با تأثیر فروش تبلیغاتی دارند،
درحالی که سرمایهگذاران خارجی اطالعات را تنها در بخشهای جداگانهای از زمان مانند
اعالنیههای سود ،کنفرانسهای سرمایهگذاری و مواردی از این قبیل دریافت میکنند .پیامدهای
بلندمدت استفاده از هزینه تبلیغات ،مشکالت پیشروی سرمایهگذاران خارجی در ارزیابی بهرهوری
تبلیغات را تشدید میکند .هزینه تبلیغات یک متغیر مجازی است ،بهطوری که اگر نسبت هزینه
تبلیغات به فروش شرکت  iدر سال  tبیشتر از میانه باشد عدد  1و در غیر این صورت عدد  1به آن
تعلق میگیرد .ارزشهای باالی هزینه تبلیغات نشاندهنده عدم تقارن اطالعاتی باال است.
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 -1یافتههای توصیفی
جدول  9آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .مهمترین شاخص مرکـزی
میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شـاخص مناسـبی بـرای نشـان
دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال میانگین هزینه سـرمایه  1/111کـه نشـان مـیدهـد بـه طـور
متوسط هزینه سرمایه گذاری برای شرکتهای نمونه  1/111است .همچنین میانگین افشای سرمایه
شناختی برابر  1/921است که نشان می دهد سـطوح افشـای سـرمایه سـاختاری بیشـتر از سـطوح
افشای سرمایه رابطهای و ساختاری است.
میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت را نشان مـیدهـد .همـانگونـه کـه در
جدول  1مشاهده میشود ،میانه متغیر هزینه سرمایه برابر  1/111است و نشـان مـیدهـد نیمـی از
دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .انحراف معیار بازده ماهانـه سـهام
برابر  1/122و برای فرصتهای سرمایه گذاری برابر  6/129است که نشان میدهد در بین متغیرهای
پژوهش بازده ماهانه سهام و فرصتهای رشد به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکنـدگی
هستند.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

نام متغیرها

میانگین

هزینه سرمایه

1/111

1/112

سرمایه شناختی

1/921

1/921

1/122

سرمایه رابطهای
سرمایه ساختاری

1/611
1/991

1/129
1/999

1/122
1/122

انحراف معیار بازده ماهانه سهام

1/119

1/121

1/112

1/122

بازده ماهانه سهام

1/192

1/122

1/161

-1/162

1/922

اندازه شرکت

19/21

1/122

19/21

11/21

12/12

اهرم مالی

1/129

1/112

1/211

1/921

1/262

داراییهای مشهود

1/912

1/126

1/621

1/121

1/212

فرصتهای سرمایهگذاری

9/222

6/129

6/111

1/692

1/126

بازده دارایی

1/192

1/192

1/112

-1/161

1/212

معیار

میانه

حداقل

حداکثر

1/111

1/119

1/211

1/161

1/211

1/111
1/122

1/212
1/299
1/921
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جدول  2فراوانی هزینه تبلیغات را نشان می دهد .نسبت هزینه تبلیغات باال نشـاندهنـده عـدم
تقارن اطالعاتی است .نتایج نشان میدهد که از بین  221مشاهده  219شرکت دارای نسبت هزینـه
تبلیغات باال و  622شرکت دارای نسـبت هزینـه تبلیغـات پـایین هسـتند .در حقیقـت 21 ،درصـد
شرکتها دچار عدم تقارن اطالعاتی باال و مابقی شرکتها دچار عدم تقارن اطالعاتی پایین هستند.
جدول  .4توزیع فراوانی متغیر هزینه تبلیغات (عدم تقارن اطالعاتی)
درصد تجمعی
فراوانی هر طبقه درصد هر طبقه
مقادیر متغیر
21292
92/12
622
( 1نسبت هزینه تبلیغات پایین)
111
21/12
219
( 1نسبت هزینه تبلیغات باال)
111
661
کل
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 -8آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
ابتدا با استفاده از آزمون هادری مانایی متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .مانا نبودن
متغیرها ،چه در مورد دادههای سری زمانی و چه دادههای ترکیبی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب
میشود .همچنین در صورتی که مدل از نوع دادههای ترکیبی باشد ،دو فرض از فروض کالسیک
رگرسیون خطی که شامل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس میباشد نیز مورد آزمون قرار میگیرد.
در این پژوهش از آزمون هادری به منظور آزمون پایایی استفاده شد .نتایج جدول  1نشان میدهد
که تمامی متغیرها مانا هستند.
جدول  .5نتایج حاصل از آزمون هادری (آزمون مانایی متغیرهای پژوهش)
احتمال
مقدار آماره
نماد متغیر
نام متغیر
1/111
11/122
هزینه سرمایه
1/111
62/212
سرمایه شناختی
1/111
62/222
سرمایه رابطهای
1/111
61/211
سرمایه ساختاری
1/111
12/222
انحراف معیار بازده ماهانه سهام
1/111
61/122
بازده ماهانه سهام
1/111
61/212
اندازه شرکت
1/111
11/226
اهرم مالی
1/111
11/211
داراییهای مشهود
1/111
66/21
فرصتهای سرمایهگذاری
1/111
61/211
بازده دارایی
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آزمون  Fلیمر و هاسمن
نتایج آزمون  Fلیمر (چاو) و آزمون هاسمن برای فرضیههای پژوهش در جدول  2ارائه شده است:
گام اول :تشخیص همگن یا ناهمگن بودن دادهها با استفاده از آزمون لیمر (چاو)
در آزمون  Fلیمر ،فرضیه  H0استفاده از روش دادههای تلفیقی را در مقابل فرضیه  H1یعنی استفاده
از روش داده های تابلویی نشان می دهد .با توجه به سـطح معنـاداری بـه دسـت آمـده از جـدول ،2
نتیجه این آزمون بیانگر این مطلب است که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوتهای فـردی
بوده ،بنابراین استفاده از روشهای دادههای تابلویی برای هر  2مدل مناسبتر است.
جدول  .6نتایج آزمون  Fلیمر (همسانی عرض از مبدأ مقاطع)
فرضیه صفر ()H0

مدل آزمون

Statistic

P-Value

نتیجه آزمون

عرض از مبدأ تمامی
مقاطع با هم یکسان
است

فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم

9/222
9/292
9/221
2/221
9/126
9/222

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

فرض  H0رد میشود
فرض  H0رد میشود
فرض  H0رد میشود
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بعد از انتخاب روش دادههای تابلویی توسط آزمون لیمر ،آزمون هاسمن انجام گرفت .در این آزمـون
در صورت پذیرفته شدن  H0از مدل اثرات تصادفی و در صـورت پذیرفتـه شـدن  H1از مـدل اثـرات
ثابت استفاده میگردد .خالصه نتایج آزمون هاسمن به شرح جدول  2ارائه شده است:
جدول  .1نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)
فرضیه صفر ()H0

مدل آزمون

فرضیه اول
فرضیه دوم
تفاوت در ضرایب
فرضیه سوم
سیستماتیک نیست( .مدل
فرضیه چهارم
اثرات تصادفی است)
فرضیه پنجم
فرضیه ششم

آماره کای دو

P-Value

نتیجه آزمون

1/211
11/221
2/261
2/221
2/161
2/192

1/119
1/112
1/191
1/621
1/616
1/126

فرض  H0پذیرفته میشود
فرض  H0پذیرفته میشود
فرض  H0پذیرفته میشود
فرض  H0پذیرفته میشود
فرض  H0پذیرفته میشود
فرض  H0پذیرفته میشود
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همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهد ،مقدار این آماره برای تمام مدلها غیر معنیدار است
و سطح معنیداری گزارش شده در جدول  2برای  2مدل بیشتر از  1/11است و بیانگر پذیرش
فرضیه  H0و رد فرضیه  H1در سطح اطمینان  11درصد بوده و بر استفاده از روش اثرات تصادفی
داللت دارد.
یکی از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطاها میباشد (تمامی جمالت پسماند
دارای واریانس برابر هستند) که به عنوان فرض همسانی واریانس شناخته میشود .در عمل ،این
فرض چندان صادق نیست و در بسیاری از نمونهها به دالیل مختلفی از قبیل شکل نادرست تابع
مدل ،وجود نقاط پرت ،شکست ساختاری در جامعه آماری و غیره پدیده واریانس ناهمسانی مشاهده
میشود .به بیان دیگر در صورتیکه خطاها ،واریانس ثابتی نداشته باشند ،گفته میشود واریانس
ناهمسانی وجود دارد .یکی از آزمونهای تشخیص ناهمسانی واریانس آزمون وایت است.
جدول  2آزمون ناهمسانی واریانس وایت را نشان میدهد .نتایج آزمون وایت نیز نشان میدهد که
ناهمسانی واریانس بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد.
جدول  .8آزمون ناهمسانی واریانس
فرضیهها

آماره وایت

سطح معنیداری

فرضیه اصلی اول

1/122

1/261

فرضیه اصلی دوم

1/291

1/121

فرضیه اصلی سوم

1/111

1/961

فرضیه اصلی چهارم

1/922

1/112

فرضیه اصلی پنجم

1/111

1/122

فرضیه اصلی ششم

1/216

1/112

منبع :یافتههای پژوهشگر

فرضیه اول به بررسی ارتباط بین افشای سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه میپردازد .با توجه به
نتایج به دست آمده در جدول  1از برآورد الگو ،ضریب شاخص سرمایه اجتماعی برای هر سه
شاخص سرمایه شناختی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای برابر  -1/192 ،-1/112و -1/122
است و سطح معنیداری آنها برابر با  1/111 ،1/111و  1/111و کمتر از سطح خطای  1/11است.
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جدول  .3تأثیر افشای سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه
نام متغیرها

عالئم اختصاری ضریب بتا

انحراف

t

استاندارد

سطح
معنیداری

عدد ثابت

-1/116

1/121

-6/912

1/119

سرمایه شناختی

-1/112

1/121

-9/929

1/111

سرمایه ساختاری

-1/192

1/191

-9/212

1/111

سرمایه رابطهای

-1/122

1/192

-2/912

1/111

انحراف معیار بازده ماهانه سهام

1/611

1/116

6/211

1/119

بازده ماهانه سهام
اندازه شرکت

1/112
1/119

1/111
1/111

9/221
6/222

1/111
1/111

فرصتهای رشد

-1/192

1/126

-9/621

1/111

اهرم مالی

-1/691

1/129

-9/212

1/111

بازده دارایی

-1/129

1/126

-1/111

1/196

داراییهای مشهود

-1/111

1/121

-1/622

1/616

 R2تعدیل شده

1/921

دوربین واتسون

1/226

 Fآماره

11/161

احتمال آماره F

1/111

آماره جارک  -برا
سطح معنیداری

1/119
1/126
منبع :یافتههای پژوهشگر

بنابراین ،ضرایب منفی متغیرها نشاندهنده آن است که انجام فعالیتهای سرمایه اجتماعی،
هزینه سرمایه را از طریق کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران کاهش میدهد .در نتیجه،
این فرضیه در سطح معنیداری  1/11مورد تأیید قرار میگیرد .ضریب تعیین تعدیل شده مدل
فرضیه اول نشان میدهد که  92/1درصد از تغییرات متغیر وابسته هزینه سرمایه توسط متغیرهای
مستقل و کنترلی قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون بین  1/1و  6/1بوده و میتوان تأیید نمود
که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده به وسیله مدلهای رگرسیون ،از
یکدیگر مستقل هستند .مقدار سطح معنیداری  Fبرابر با  1/111و کوچکتر از  1/11درصد میباشد
که حاکی از معنیداری کل مدل است .یکی از آزمونهایی که نرمال بودن جمالت خطا را مورد
آزمون قرار میدهد آزمون جارک برا است؛ در این آزمون اگر مقادیر محاسباتی آماره جارک برا از
مقدار بحرانی جدول کای دو بزرگتر نباشد ،نرمال بودن توزیع جمالت اخالل رد نمیشود .سطح
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معناداری آماره جارک برا برای مدل رگرسیونی نسبت آنی از  1درصد بزرگتر میباشد ()1/126؛
بنابراین فرض صفر رد نمیشود؛ در نتیجه جمالت خطا در این فرضیه از توزیع نرمال پیروی میکنند.
فرضیه دوم به بررسی ارتباط بین افشای سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه تحت شرایط عدم
تقارن اطالعاتی میپردازد .با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  11از برآورد الگو ،ضریب
شاخص سرمایه اجتماعی برای هر سه شاخص سرمایه شناختی ،سرمایه ساختاری و سرمایه
رابطهای در شرکت های با هزینه تبلیغات باال (عدم تقارن اطالعاتی باال) برابر  -1/191 ،-1/992و
 -1/192است و سطح معنیداری آنها برابر با  1/119 ،1/111و  1/111و کمتر از سطح خطای
 1/11است.
جدول  .11نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
میانه < هزینه تبلیغات

نام متغیرها

میانه ≤ هزینه تبلیغات

بتا

t

سطح معنیداری

Beta

t

سطح معنیداری

-1/112

-1/922

1/129

-1/111

-1/222

1/111

-1/992

-9/221

1/111

-1/191

-1/161

1/621

-1/191

-9/111

1/119

-1/119

-1/961

1/122

-1/121

-9/291

1/111

-1/122

-1/691

1/119

-1/121

-1/122

1/112

-1/126

-1/111

1/191

1/911
1/112

6/191
9/261

1/112
1/111

1/912
1/112

6/192
9/211

1/111
1/111

1/119

6/211

1/112

1/119

6/221

1/111

-1/162

-9/121

1/116

-1/192

-9/611

1/111

-1/611

-9/292

1/111

-1/612

-9/262

1/111

1/121

-1/211

1/122

-1/122

-1/211

 R2تعدیل شده
دوربین واتسون

1/922
1/222

1/191
1/221

 Fآماره

12/229

1/121

احتمال آماره F

1/111

1/111

آماره جارک برا
سطح معنیداری

1/122
1/121
منبع :یافتههای پژوهشگر
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1/119
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بنابراین میتوان بیان کرد که تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه در شرکتهای با عدم
تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر از شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی پایین است .سطح معنیداری
شاخصهای سرمایه اجتماعی در شرکتهای با عدم تقارن اطالعاتی پایین غیر معنیدار است؛
بنابراین تأثیر سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه در شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی پایین مورد
تأیید نیست .در نتیجه ،این فرضیه در سطح معنیداری  1/11مورد تأیید قرار میگیرد .ضریب
تعیین تعدیل شده مدلهای فرضیه دوم نشان میدهد که  92/2و  19/1درصد از تغییرات متغیر
وابسته هزینه سرمایه توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون
بین  1/1و  6/1بوده و میتوان تأیید نمود که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی
شده به وسیله مدلهای رگرسیون ،از یکدیگر مستقل هستند .مقدار سطح معنیداری  Fبرابر با
 1/111و کوچکتر از  1/11درصد میباشد که حاکی از معنیداری کل مدل است .سطح معناداری
آماره جارک برا برای مدلهای رگرسیونی بزرگتر از  1درصد میباشد؛ بنابراین فرض صفر رد
نمیشود؛ در نتیجه جمالت خطا در این فرضیه از توزیع نرمال پیروی میکنند.
 -3بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی فعالیت اقتصادی شرکتها ،افزایش ارزش و ایجـاد سـود بـدون وجـود منـابع مـالی
امکانپذیر نخواهد شد .شرکتها برای افزایش سودآوری شرکت ،کم هزینهترین نوع ساختار سرمایه
را برمیگزینند .در رابطه با ساختار سرمایه و سرمایهگذاری وجوه ،هزینه سـرمایه از مباحـث اصـلی
میباشد .مدیران شرکتها همواره در تالشاند با کاهش ریسک شرکت ،از حداقل نـرخ بـازده مـورد
انتظار سرمایهگذاران ،بهمنظور حفظ ارزش شرکت بکاهند .از سویی دیگر ،با اهمیت روزافزون سرمایه
اجتماعی در فضای اداره شرکتها ،حفظ سرمایه انسانی و ساختاری ،توجه به سایر ذینفعان از جمله
کارکنان و مراجع قانونی به عنوان معیارهای غیرمالی در ارزیابی عملکرد شرکتها قـرار گرفتـهانـد.
ایفای مسئولیت انسان دوستانه و افشای اطالعات اجتماعی ،میتواند از بحرانهای اجتماعی همچون
بیکاری و افزایش قیمتها جلوگیری کند .از ایـن رو هـدف پـژوهش حاضـر بررسـی تـأثیر سـرمایه
اجتماعی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشـد .بـرای
سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص های سرمایه سـاختاری ،رابطـهای و شـناختی اسـتفاده گردیـد.
نتایج فرضیه اصلی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بر هزینه سـرمایه تـأثیر منفـی و معنـیداری
دارد .در حقیقت نتایج زیرمجموعه سرمایه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت .بدین معنـی کـه زمـانی
که سرمایه اجتماعی (سرمایه ساختاری ،رابطهای و شناختی) مورد توجه جـدی قـرار گیـرد ،تمایـل
برای سرمایه گذاری مطلوب افزایش یافته بنابراین هزینه سرمایه کاهش مییابد؛ زیـرا مـدیران بایـد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /64تابستان 1311

يپور
حیدرمحمدزادهسالطه،عیسيابیضيومهديمحبعل 

 332

پاسخ گوی ذی نفعان باشند .به نظر می رسد مدیران با افشای سرمایه اجتماعی تمایل بیشتری دارنـد
تا در جهت منافع ذی نفعان عمل کنند؛ بنابراین ،متوجه این موضوع هستند کـه همـه ذی نفعـان از
جمله سهامداران ،سرمایه گذاران ،کارکنان و نهادهای تـأمین مـالی و مشـتریان عملکـرد شـرکت را
مشاهده می کنند .در نتیجه ،سعی می کنند تا در راستای بیشینه سازی ارزش شرکت عمل کرده و از
این طریق هزینه سرمایه کاهش می یابد .نتایج سازگار با یافته های چن و همکاران ()6111؛ گیـل و
همکــاران ()6112؛ چئونــگ ()6112؛ فــریس و همکــاران ( )6112و گوپتــا و همکــاران ()6112
می باشد .همچنین نتایج فرضیه اصلی دوم نشان داد که تأثیر افشـای سـرمایه اجتمـاعی بـر هزینـه
سرمایه در شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی باال ،بیشتر است .زمانی که عدم تقارن اطالعاتی بـین
مدیران و سهامداران بیشتر است ،شکاف منافع موجب تحمیل هزینه ها به سهامداران میشود .یکـی
از این هزینه ها ،هزینه سرمایه است که ناشی از تـأمین مـالی سـرمایهگـذاریهـای مطلـوب اسـت؛
بنابراین انجام سرمایهگذاریهای نامطلوب و نداشتن بازده مناسب ،موجـب تحمیـل هزینـه سـرمایه
بیشتر به شرکت میگردد .این فرضیه برای سه سطح سرمایه ساختاری ،رابطهای و شـناختی تأییـد
شد.
در حالی که نتایج نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بر هزینه سرمایه در محـیطهـای بـا عـدم
تقارن اطالعاتی پایین تأثیر ندارد .نتایج سازگار با یافتههـای فـریس و همکـاران ( )6112و گوپتـا و
همکاران ( )6112است.
وجود رابطه منفی بین افشای سرمایه اجتماعی و هزینه سـرمایه نشـان مـی دهـد کـه پـذیرش
راهبردی سرمایه اجتماعی روش مؤثری برای تقویت رشد شرکت و حمایت از منافع ذی نفعان است؛
بنابراین ،شرکتها باید نگرانـیهـای زیسـتمحیطـی و اجتمـاعی در کسـبوکـار همچـون کیفیـت
استخدام ،بهداشت و ایمنی ،حقوق انسانی ،کاهش منابع طبیعی و کاهش آلودگی کـه ممکـن اسـت
نشاندهنده منبعی از مزیت رقابتی است را بیش از پیش مورد توجه جدی قرار دهند .همچنین ،بـه
سرمایه گذاران و سهامداران پیشنهاد میشود در بررسی شرکت ،شرکتهایی را جهت سرمایهگـذاری
انتخاب کنند که بازده سرمایه گذاری بیشتر از هزینه سرمایه باشد .همچنین به نظـر مـیرود وجـود
سرمایه اجتماعی و توجه به ساختارهای آن تأثیر مطلوبی بـر فراینـدهای شـرکت دارد؛ بنـابراین بـا
افشای سرمایه اجتماعی ،انگیزه های سرمایه گذاران به دلیل وجود همسـویی منـافع و ایجـاد تصـویر
مطلوب از شرکت افزایش مییابد .همچنین به شرکت ها پیشنهاد مـیشـود راهکارهـای الزم جهـت
توجه به سرمایه های اجتماعی شرکت را برگزینند ،زیرا موجب شفافیت بیشتر رویدادهای شـرکت و
کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشود.
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