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چکیده
مقدمه :سرمایه اجتماعی مفهومی است که در کنار سرمایههای انسانی و اقتصادی به آن توجه میشود .انتظار میرود
سرمایه اجتماعی از طریق بهبود اعتماد متقابل موجب افزایش مشارکت سرمایهگذاران در بازار سرمایه و کاهش
هزینههای تأمین مالی شود.
روش پژوهش :این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ،توصیفی-همبستگی است.
پژوهش حاضر با استفاده از روش معادالت ساختاری به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .برای سنجش هزینه سرمایه از سه روش شامل الگوی اوهانلون
و استیل ،الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و نسبت سود به قیمت سهام تعدیلشده صنعت و برای اندازهگیری
سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت و قوشال استفاده شده است.
یافتهها :پس از اطمینان یافتن از برازش پذیرفتنی الگوهای اندازهگیری و ساختاری پژوهش ،نتایج پژوهش حاکی از
آن بود که سرمایه اجتماعی موجب کاهش هزینه سرمایه میشود.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود سرمایه اجتماعی بهعنوان محور اصلی
مدیریت در شرکتها مورد توجه قرار گیرد .همچنین ،برای ارتقا سرمایه اجتماعی توصیه میشود برنامههای متنوعی،
نظیر تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی ،در نظر گرفته شود.
واژگان کلیدی :الگوی اوهانلون و استیل ،الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،سرمایه اجتماعی ،نسبت سود
به قیمت تعدیلشده صنعت ،هزینه سرمایه.

 .1دانشیار ،گروه حسابداری ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایران (نویسنده مسئول ،رایانامه)safari@bandargaziau.ac.ir :
 .2استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران (رایانامه)y.rezaeipitenoei@guilan.ac.ir :
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مقدمه

موجب جنبههای اجتماعی کنشهای انسانی میشود
( .)12همچنین ،میتوان سرمایه اجتماعی را

افزایش اصطکاک بازار در قالب نامتقارنی اطالعات و

دربرگیرنده ویژگیهای شرکت از حیث ماهیت

مشکالت نمایندگی ،دسترسی شرکتها به منابع تأمین

شبکهها ،هنجارها و مراتب اعتماد اجتماعی دانست

مالی برونسازمانی را محدود میکند ( .)1-3این

که هماهنگی و همکاری را برای تحصیل مزایای

موضوع باعث ایجاد شکاف بین هزینههای تأمین مالی

دوجانبه تسهیل میکند ( .)13در بازارهای مالی،

درونسازمانی و برونسازمانی شرکت میشود که

سرمایه اجتماعی راه را برای معامالت تجاری سهل و

آثاری بر هزینه سرمایه خواهد داشت .هزینه سرمایه

روان میسازد؛ در غیر این صورت ،انجام معامالت

یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی و

تجاری هزینهبر و پرخطر خواهد بود .افزون بر این،

حسابداری به شمار میرود و در بازارهای سرمایه

سرمایه اجتماعی میتواند موجب تسهیل روند تبادل

نقش مهمی در تصمیمهای تأمین مالی و

اطالعات و کاهش نامتقارنی اطالعات در بازار شود

سرمایهگذاری ایفا میکند .در نتیجه ،الزم است

( .)14کاهش نامتقارنی اطالعات باعث کمترشدن

مدیران شرکتها در راستای تعیین منابع مالی ،هزینه

هزینههای نظارتی تحمیلشده از جانب سرمایهگذاران

تأمین مالی را مشخص کنند و عوامل مؤثر بر آن را

و کاستن هزینه سرمایه میشود ( 14 ،8و  )15که در

تعیین کنند .از بین اقالم تشکیلدهنده هزینه سرمایه،

پژوهشهای انجامشده ( 10 ،8و  )11در حوزه مالی و

نرخ هزینه سرمایه عادی مهمترین عنصر است؛ زیرا،

حسابداری مد نظر قرار نگرفته است .بر این اساس،

شرکتها درصد زیادی از سرمایه خود را از این محل

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه

تأمین میکنند ( .)4پژوهشهای پیشین به بررسی اثر

اجتماعی و هزینه سرمایه و بسط مبانی نظری

عوامل مختلفی نظیر قوانین و مقررات بورس ( 5و ،)6

پژوهشهای گذشته در حوزه پژوهشهای اجتماعی

پذیرش در بورسهای مختلف ( ،)7افشای داوطلبانه

حسابداری در کشورهای در حال توسعه ،نظیر ایران

( ،)8حاکمیت شرکتی ( ،)9کیفیت سود ( )10و

است .همچنین،

هدف دیگر این پژوهش

ارتباطات سیاسی ( )11بر هزینه سرمایه پرداختهاند اما

مشخصکردن این مطلب است که تا چه اندازه سرمایه

به موضوع میزان وابستگی هزینه سرمایه به سرمایه

اجتماعی شرکتها میتواند بر کاهش هزینه سرمایه

اجتماعی شرکت کمتر توجه شده است.

اثرگذار باشد که این موضوع بهعنوان دستاوردی

سرمایه اجتماعی از مفاهیمی است که در

علمی میتواند اطالعات سودمندی در اختیار

بررسیهای اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح

سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار سرمایه و سایـر

شده است .در واقع ،سرمایه اجتماعی مفهومی گسترده

استفادهکنندگان

قرار

و توصیفکننده منبع قابلدسترس وسیعی است که

دهد.
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اطالعات

حسابداری

دکتر مهدی صفریگرایلی و دکتر یاسر رضائیپیتهنوئی

مبانی نظری

مشترک و حکایتهای مشترک است .عنصر

سرمایه اجتماعی

ساختاری سرمایه اجتماعی مربوط به الگوی کلی

مفهوم سرمایه اجتماعی را نخستین بار هانیفان در

تماسهای بین افراد است؛ یعنی ،افراد به چه کسانی و

سال  1916میالدی مطرح کرد اما تا سال 1961

چگونه دسترسی دارند؟ مهمترین جنبههای این عنصر

میالدی ،با وجود اهمیت آن ،موضوع مورد توجه در

روابط شبکهای بین افراد ،پیکربندی شبکهای و سازمان

پژوهشهای اجتماعی نبوده است .بعد از سال 1961

مناسب است .عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی

میالدی ،به مفهوم سرمایه اجتماعی توجه بیشتری شده

توصیفکننده نوعی روابط شخصی است که افراد با

و تعاریف گوناگونی ،از جمله «منابع موجود در روابط

یکدیگر به خاطر سابقه تعامل خود برقرار میکنند.

اجتماعی که به افراد یا جوامع امکان دستیابی به

مهمترین جنبههای این عنصر از سرمایه اجتماعی

هدفهایی را میدهد که بدون این منابع امکان

عبارت است از :اعتماد ،هنجارها ،الزامات ،انتظارات و

دستیافتن به آن مشکل است» و «ویژگیهایی از

هویت (.)19

زندگی اجتماعی ،مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد که
موجب کارایی بیشتر برای دستیابی به هدفهای

سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه

مشترک میشود» برای آن بیان شده است ( .)16منشأ

اهمیت سرمایه اجتماعی برای شرکتها ریشه در

سرمایه اجتماعی را برخی ساختار اجتماعی و برخی

نظریه وابستگی منابع دارد ( 20و  .)21بر اساس این

دیگر ویژگیها یا هنجارهای اجتماعی میدانند .نتیجه

نظریه شرکتها با کمبود منابع مواجه میشوند و برای

و اثر سرمایه اجتماعی به طور کلی تقویت هماهنگی و

مدیریت منابع خود اقدام به حفظ ارتباطات

همکاری بین افراد گروه و سازمان با یکدیگر است که

برونسازمانی با شرکتهایی میکنند که برای منابع

بهصورت منبع مولد مزیت یا بازدهی در روابط

حیاتی خود ،به آنها وابستهاند .نتایج پژوهشهای

اجتماعی از آن نام برده میشود .همچنین ،سرمایه

پیشین ( 15و  )22نشان داده است که مدیران شرکتها

اجتماعی را ترکیبی از اعتماد و هنجارهای متقابل

با حفظ ارتباطات غیررسمی با مدیران سایر شرکتها،

اجتماعی میدانند ( .)17ناهاپیت و قوشال جنبههای

دسترسی به منابع الزم برای شرکت را آسانتر

مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه شامل عنصر

میکنند .بر اساس ادبیات نظری موجود ،سرمایه

شناختی ،عنصر ساختاری و عنصر ارتباطی ارائه

اجتماعی میتواند به دو طریق باعث کاهش هزینه

کردهاند ( .)18در عنصر شناختی سرمایه اجتماعی

سرمایه شود .نخست ،سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل

منابعی تشریح میشود که فراهمکننده مظاهر ،تعبیرها،

روند جمعآوری و ارائه اطالعات ،موجب کاهش

تفسیرها و نظامهای معانی مشترک در بین گروهها

نامتقارنی اطالعات و به دنبال آن افزایش سطح

است .مهمترین جنبههای این عنصر زبان و رمزهای

مشارکت افراد در بازار سرمایه میشود ( 15و .)23
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میزان اندک مشارکت باعث افزایش صرف مخاطره

هزینه سرمایه را بررسی و به این نتیجه رسیدند که

سهام و هزینههای تأمین مالی شرکت میشود (.)24

سرمایه اجتماعی ،هزینه سرمایه را کاهش میدهد

لذا ،سرمایه اجتماعی میتواند هزینه سرمایه را کاهش

( .)14هو و همکاران در پژوهشی تأثیر نگرش مذهبی

دهد .دوم ،سرمایه اجتماعی ،هزینهها و نیاز به نظارت

مدیران بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در

برونسازمانی ،که از جانب سرمایهگذاران بر شرکت

بورس اوراق بهادار چین را در بازه زمانی

تحمیل میشود ،را از طریق بهبود اعتماد متقابل و

 2007-2014بررسی کردند .یافتههای پژوهش آنان

اجرای قوانین ،کاهش میدهد .اعتماد یکی از

حاکی از آن بود که نگرش مذهبی قوی مدیران باعث

مشکالت اساسی فعاالن بازارهای مالی است .چرا که،

کاهش هزینه سرمایه میشود ( .)26حسن و حبیب در

انجام هرگونه معاملهای منوط به وجود عنصر اعتماد

پژوهش دیگری به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی

است .هنگامیکه سرمایهگذاران به شرکت اعتماد

و اعتبار تجاری شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی

داشته باشند ،آنگاه منابع کمتری صرف محافظت از

 1997-2015پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

حقوق خود میکنند که در نتیجه کاهش هزینه سرمایه

که شرکتهای با سرمایه اجتماعی بیشتر ،از اعتبار

را به دنبال خواهد داشت ( .)17به این ترتیب ،استدالل

تجاری کمتری برخوردارند ( .)27فریس و همکاران

میشود که سرمایه اجتماعی میتواند منجر به کاهش

در پژوهشی تأثیر سرمایه اجتماعی مدیریتی بر هزینه

هزینه سرمایه شرکت شود .در این مورد ،فریس و

سرمایه را در  52کشور مختلف در بازه زمانی

همکاران در پژوهشی شواهدی مبنی بر وجود رابطه

 1999-2012بررسی کردند .یافتههای پژوهش آنان

منفی بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه ارائه کردند

نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه

( .)15همچنین ،گوپتا و همکاران در پژوهشی به این

رابطه منفی و معنیداری وجود دارد ( .)15حسن و

نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه

حبیب در پژوهش دیگری تأثیر سرمایه اجتماعی بر

سرمایه میشود (.)14

نوسانپذیری بازده سهام شرکتهای آمریکایی را
بررسی و نشان دادند که شرکتهای با سرمایه

پیشینه پژوهش

اجتماعی بیشتر ،نوسان بازده سهام کمتری را تجربه

حسن و حبیب در پژوهشی تأثیر سرمایه اجتماعی

میکنند ( .)16مازوتا و ولتری در پژوهشی با مطالعه

بر سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در

نمونهای شامل  555شرکت -سال در ایتالیا ،رابطه بین

بورس اوراق بهادار آمریکا را بررسی و شواهدی مبنی

حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه را بررسی و به این

بر وجود رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و میزان

نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی موجب کاهش

تقسیم سود نقدی شرکتها ارائه کردند ( .)25گوپتا و

هزینه سرمایه میشود ( .)28لی و همکاران در

همکاران در پژوهشی رابطه بین سرمایه اجتماعی و

پژوهشی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر هزینه
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دکتر مهدی صفریگرایلی و دکتر یاسر رضائیپیتهنوئی

سرمایه شرکتهای چینی را بررسی کردند .نتایج

مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بر کارایی

پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای دارای امتیاز

سرمایهگذاری و نوآوری را بررسی کردند .نتایج

مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتر ،هزینه سرمایه کمتری

پژوهش آنان نشان داد که مسئولیتپذیری اجتماعی

متحمل میشوند ( .)29ریورت در پژوهشی تأثیر

شرکت تأثیر مثبت و معنیداری بر کارایی

کیفیت گزارشگری مسئولیتپذیری اجتماعی بر هزینه

سرمایهگذاری و تأثیر منفی و معنیداری بر

سرمایه  35شرکت بزرگ اسپانیایی را در بازه زمانی

سرمایهگذاری بیشتر از حد (کمتر از حد) دارد.

 2003-2008بررسی کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد

همچنین ،مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت

که بین رتبهبندی افشای مسئولیتپذیری اجتماعی

و معنیداری بر نوآوری دارد ( .)34مهربانپور و

شرکت و هزینه سرمایه رابطه منفی و معنیداری وجود

همکاران

بین

دارد (.)30

مسئولیتپذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی را

در

پژوهشی

رابطه

متقابل

برزگر و ابراهیمی در پژوهشی رابطه بین سرمایه

بررسی و نشان دادند که نظام راهبری شرکتی با

اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده

مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه مثبت و معنیدار

در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی

متقابل دارد ( .)35رزمی و کاوسی در پژوهشی به

 1384-1395بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی

داد که رابطه منفی بین سرمایه اجتماعی و اجتناب

پرداختند .نتایج پژوهش آنان وجود رابطه معنیدار بین

مالیاتی شرکتها معنیدار نیست ( .)31اسدی و

سرمایه اجتماعی و پذیرش مالیاتی و همچنین نقش

همکاران در پژوهشی تأثیر ابعاد مسئولیتپذیری

میانجی اخالق مالیاتی در رابطه بین این دو را تأیید

اجتماعی بر ارزشآفرینی شرکتهای دارویی و

کرد ( .)36حاجیها و سرفراز در پژوهشی رابطه بین

غیردارویی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

مسئولیتپذیری اجتماعی و هزینه سرمایه را بررسی

را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که ابعاد

کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

اقتصادی ،قانونی و اخالقی مسئولیتپذیری اجتماعی

مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه منفی و معنیداری با

تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزشآفرینی شرکتها

هزینه سرمایه دارد ( .)37ثقفی و همکاران در پژوهشی

دارد ( .)32قادری در پژوهشی تأثیر سرمایه اجتماعی

به بررسی رابطه بین متغیرهای اساسی حسابداری و

بر ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

هزینه سرمایه پرداختند .آنان بهمنظور محاسبه هزینه

را بررسی و به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی

سرمایه از سه الگوی گوردن ،اوهانلون و استیل و

تأثیر مثبت و معنیداری بر ارتقای مسئولیت

قیمتگذاری داراییهای سرمایهای استفاده کردند.

پاسخگویی مدیران بخش عمومی دارد (.)33

یافتههای پژوهش ثقفی و همکاران رابطه بین هزینه

اثر

سرمایه و برخی متغیرهای خطر مبتنی بر ارقام

تقیزادهخانقاه

و

زینالی

در

پژوهشی
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حسابداری و در نتیجه مفید بودن تحلیل بنیادی برای

است ،دادههای مورد نیاز شرکتهای نمونه باید برای

تعیین خطر را تأیید کرد (.)38

دوره پنجساله (سالهای  1392تا  )1396در دسترس
باشد؛ بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها

فرضیه پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیه

منتهی به پایان اسفندماه باشد؛ طی سال مذکور تغییر
فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند و جزء

پژوهش به شرح زیر تدوین شد:

شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی (به

فرضیه :سرمایه اجتماعی ،هزینه سرمایه را کاهش میدهد.

علت تفاوت ماهیت فعالیت با دیگر شرکتها) نباشند.
پس از اعمال محدودیتهای بیان شده در باال تعداد

روش پژوهش

 146شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و پرسشنامه برای

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه

مدیران این شرکتها ارسال شد .سرانجام ،پس از

گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی-

پیگیریهای فراوان 93 ،پرسشنامه تکمیل و برگشت

همبستگی است .همچنین ،از نظر شیوه استدالل،

داده شد و بهعنوان نمونه برای تجزیهوتحلیل پژوهش از

قیاسی-استقرایی است .به دلیل مطالعه دادههای مربوط

آن استفاده شد .دادههای گردآوریشده با استفاده از

به یک مقطع زمانی خاص ،روش تحلیل دادهها

روش معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSنسخه 3

مقطعی و مبتنی بر روش تحلیل مسیر است .دادههای

تجزیهوتحلیل شد .مراحل انجام روش معادالت

پژوهش از لوحهای فشرده ارائهشده به وسیله سازمان

ساختاری به این ترتیب است که ابتدا به بررسی برازش

بورس اوراق بهادار تهران ،تارنمای بورس اوراق

الگو (شامل برازش الگوهای اندازهگیری ،برازش

بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین جمعآوری شده

الگوی ساختاری و برازش الگوی کلی) و سپس به

است .افزون براین ،دادههای مربوط به سرمایه

آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.

اجتماعی با ارسال پرسشنامه به شرکتهای نمونه
گردآوری شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر

الگوی مفهومی و متغیرهای پژوهش

شامل تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

با توجه به مبانی نظری پژوهش ،الگوی مفهومی

بهادار تهران در سال  1396است .نمونه انتخابی شامل

پژوهش حاضر بر اساس روش معادالت ساختاری در

شرکتهایی است که از ابتدا تا پایان سال  1396در

شکل شماره  1ارائه شده است.

عضویت بورس اوراق بهادار تهران باشند؛ از آن جا
که برای محاسبه متغیر هزینه سرمایه طبق الگوی
اوهانلون و استیل به دادههای پنج سال قبل نیاز بوده
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شبکهها
اعتماد

الگوی اوهانلون و استیل

همکاری
الگوی قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای

هزینه سرمایه

سرمایه اجتماعی

فهم متقابل
روابط

نسبت سود به قیمت
تعدیلشده صنعت

ارزشها
تعهد

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است که برای سنجش

(مدیر عامل ،مدیر اداری ،مدیر مالی ،مدیر منابع انسانی

آن از پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و

و مدیر فنی) در شرکت ،پرسشنامه به وسیله مطلعترین

قوشال ( )18استفاده شده است .این پرسشنامه از 28

مدیر نسبت به موضوع سرمایه اجتماعی تکمیل شد

سؤال و هفت خرده مقیاس شامل شبکهها ،اعتماد،

(میانگین سابقهکاری هر فرد نشاندهنده آگاهی وی

همکاری ،فهم متقابل ،روابط ،ارزشها و تعهد تشکیل

نسبت به شرکت بود).

شده است .سؤالهای  6تا  9برای سنجش خرده مقیاس
شبکهها 1 ،تا  5برای سنجش اعتماد 10 ،تا  13برای

متغیر وابسته

سنجش همکاری 21 ،تا  24برای سنجش فهم متقابل14 ،

متغیر وابسته در این پژوهش ،هزینه سرمایه است

تا  17برای سنجش روابط 18 ،تا  20برای سنجش

که بهمنظور محاسبه آن به پیروی از پژوهش ثقفی و

ارزشها و سؤالهای  25تا  28برای سنجش تعهد است.

همکاران ( )38و حاجیها و سبحانی ( )39از سه روش

نمرهگذاری پرسشنامه مذکور بر اساس طیف 5

شامل الگوی اوهانلون و استیل ،الگوی قیمتگذاری

گزینهای لیکرت (خیلی موافقم=  ،5موافقم=  ،4نظری

داراییهای سرمایهای و نسبت سود به قیمت سهام

ندارم=  ،3مخالفم=  2و خیلی مخالفم=  )1انجام شده

تعدیلشده صنعت استفاده شده است.

است .همچنین ،نسبت جمع امتیاز متعلق به هر پرسشنامه

الگوی اوهانلون و استیل :در این الگو ،هزینه سرمایه فقط

به کل امتیاز قابل اکتساب ( ،)140بهعنوان شاخص

با استفاده از اطالعات واقعی محاسبه میشود که از طریق

سرمایه اجتماعی شرکت در نظر گرفته شد .گفتنی است

رابطه رگرسیون زیر به دست میآید:

بهمنظور کسب اطالعات مفید درباره سرمایه اجتماعی،
پس از مذاکره حضوری با سطوح مختلف مدیریتی

رابطه 1

ROEi,t = α0,i + α1,i DURGi,t + εi,t

که در آن :ROEi,t ،بازده حقوق صاحبان سهام
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شرکت  iدر سال t؛  :α0,iمقدار ثابت الگو؛ :DURGi,t

میشود .بهطوری که ،با افزایش قیمت ،سهامداران

سرقفلی ثبتنشده شرکت  iدر سال ( tتفاوت ارزش

انتظار دارند سود در آینده نزدیک افزایش یابد (.)40

بازار و ارزش دفتری سرمایه شرکت در سال  )tو :εi,t
جزء خطای رگرسیون است.

یافتهها

پس از برآورد الگوی باال ،با استفاده از رگرسیون
سری زمانی پنجساله برای هر شرکت ،مقدار  α0,iبه

ویژگیهای جمعیتشناسی نمونه پژوهش در جدول

دست میآید که بیانگر هزینه سرمایه برآوردی

شماره  1ارائه شده است .نتایج ارائه شده در جدول

شرکت است .البته ،برای آن که  α0,iبتواند بهعنوان

مزبور نشان میدهد که تعداد پاسخدهندگان مرد به

هزینه سرمایه تفسیر شود ،باید ضرایب  α0,iو  α1,iدر

میزان قابلتوجهی بیشتر از زنان ( %90در مقابل )%10

رابطه شماره  1مثبت باشد.

است .با توجه به سن پاسخدهندگان میتوان گفت

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای :این الگو،

بیشتر آنها بین رده سنی  41تا  50سال هستند.

بازده سهام را تابعی از خطر بازار تلقی میکند و بر

همچنین ،حدود  %56پاسخدهندگان کمتر از  20سال و

رابطه شماره  2در زیر مبتنی است:

بقیه بیشتر از  20سال سابقه دارند .بهطور کلی ،این نتایج

رابطه 2

)COEi,t = Rf,t + βi,t (Rm,t - Rf,t

که در آن :COEi,t ،هزینه سرمایه (نرخ بازده مورد انتظار

حاکی از آن است که آزمودنیها شرایط الزم برای
پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش حاضر را دارند.

سهام) شرکت  iدر سال t؛  :Rf,tنرخ بازده بدون خطر که

جدول شماره  2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

برابر است با نرخ سود اوراق مشارکت دولتی در سال t؛

را نشان میدهد که شامل برخی شاخصهای مرکزی

 :βi,tمیزان حساسیت بازده سهام شرکت  iبه بازده بازار

و پراکندگی است .همانطور که در این جدول ارائه

سهام در سال  tو  :Rm,tنرخ بازده مورد انتظار بازار که

شده است مقادیر میانگین و میانه مربوط به پرسشنامه

برابر است با تغییرات شاخص کل بازار در سال .t

سرمایه اجتماعی ،به ترتیب ،برابر با  0/622و 0/657

نسبت سود به قیمت سهام تعدیلشده صنعت :این نسبت

است که نشان میدهد سطح سرمایه اجتماعی

از طریق تقسیم سود به قیمت سهام شرکت به میانه

شرکتهای نمونه ،بیش از حد متوسط است.

نسبت سود به قیمت سهام صنعت ،محاسبه میشود .از

همچنین ،میانگین هزینه سرمایه شرکتهای

این نسبت بهعنوان شاخص هزینه سرمایه استفاده شده

بررسیشده بر اساس سه روش الگوی اوهانلون و

است؛ زیرا ،این نسبت اهمیت سودهایی که در مقابل

استیل ،الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و

قیمت کوچک بوده را حفظ میکند و شاخص

نسبت سود به قیمت سهام تعدیلشده صنعت ،به

مطلوبی از هزینه سرمایه است که در بازار مشاهده

ترتیب ،برابر با  0/293 ،0/482و  0/691است.
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جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناسی
شاخص
جنسیت
سن
سابقهکاری

فراوانی
84
9
26
53
14
52
41

متغیر
مرد
زن
کمتر از  40سال
بین  41تا  50سال
بیشتر از  50سال
کمتر از  20سال
بیشتر از  20سال

درصد فراوانی
90
10
28
57
15
56
44

جدول  :2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

کمینه

بیشینه

میانه

میانگین

انحراف معیار

سرمایه اجتماعی

0/35

0/793

0/657

0/622

0/119

شبکهها

0/3

0/85

0/65

0/613

0/071

اعتماد

0/32

0/84

0/68

0/648

0/085

همکاری

0/35

0/85

0/7

0/661

0/054

فهم متقابل

0/4

0/8

0/6

0/635

0/063

روابط

0/6

0/95

0/75

0/701

0/044

ارزشها

0/333

0/8

0/533

0/572

0/057

تعهد

0/55

0/9

0/75

0/692

0/049

الگوی اوهانلون و استیل

0/116

1/008

0/436

0/482

0/214

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای

0/002

0/841

0/264

0/293

0/218

نسبت سود به قیمت سهام تعدیلشده صنعت

()0/708

2/561

0/696

0/691

0/849

برازش الگوهای اندازهگیری

بوده که بیانگر مناسببودن الگوهای اندازهگیری

در برازش الگوهای اندازهگیری از سه معیار

استفادهشده در این پژوهش است.

پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.

در صورتی که ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی

پایایی از سه طریق شامل بارهای عاملی ،آلفای

ترکیبی بیشتر از  0/7باشد ،حاکی از پایایی مناسب

کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی میشود .مقدار

الگو است ( .)6با توجه به نتایج ارائهشده در جدول

مالک برای مناسببودن ضرایب بارهای عاملی 0/4

شماره  4مقادیر مربوط برای تمامی سازهها بیشتر از

است ( .)41با توجه به نتایج ارائه شده در جدول

 0/7است که نشاندهنده پایایی مناسب الگوهای

شماره  3تمامی ضرایب بارهای عاملی از  0/4بیشتر

اندازهگیری پژوهش است.
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روایی همگرا ابزار دیگری برای بررسی الگوهای

( .)42همانطور که در جدول شماره  5ارائه شده

اندازهگیری است .روایی همگرا با استفاده از معیار

است ،میانگین واریانس استخراجی برای تمامی

میانگین واریانس استخراجی ،میانگین واریانس به

متغیرهای پنهان ،بیشتر از  0/5است که بیانگر روایی

اشتراک گذاشتهشده بین هر سازه با متغیرهای

همگرای مناسب الگو است.

(شاخصها) خود را نشان میدهد .فورنل و الرکر

روایی واگرا سومین معیار بررسی برازش الگوهای

مقدار بحرانی برای این معیار را  0/5معرفی کردهاند.

اندازهگیری است که همبستگی بین شاخصهای هر

به این معنی که مقدار میانگین واریانس استخراجی

سازه با خود سازه در مقابل همبستگی بین آن

بیشتر از  0/5روایی همگرای پذیرفتنی را نشان میدهد

شاخصها با سازههای دیگر را مقایسه میکند .با توجه

جدول  :3بار عاملی هر یک از متغیرهای آشکار پژوهش
سازه

عنوان در الگو

سرمایه اجتماعی

SC

هزینه سرمایه

COE

زیرسازه

بار عاملی

شبکهها ()NETS

0/739

اعتماد ()TRUST

0/947

همکاری ()CORP

0/939

فهم متقابل ()MUND

0/713

روابط ()REL

0/947

ارزشها ()VALS

0/921

تعهد ()COMM

0/925
0/966

CPM
IEP
OSM

0/935
0/949

جدول  :4ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان
متغیر پنهان
سرمایه اجتماعی
هزینه سرمایه

عنوان در الگو

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

SC

0/92

0/96

COE

0/846

0/865

جدول  :5میانگین واریانس استخراجی متغیرهای پنهان
متغیر پنهان
سرمایه اجتماعی
هزینه سرمایه
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عنوان در الگو

میانگین واریانس استخراجی میانگین مقادیر اشتراکی

SC

0/775

0/775

COE

0/903

0/903
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به نتایج ارائه شده در جدول شماره  ،6مقدار جذر میانگین

روابط بین آنها را بررسی میکند.

مقادیر اشتراکی مربوط به متغیرهای پنهان پژوهش حاضر

اولین معیار برای بررسی برازش الگوی ساختاری

که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته

در پژوهش ،ضرایب تعیین مربوط به متغیرهای درونزا

بیشتر از مقدار همبستگی بین آنها است که در خانههای

(وابسته) الگو است .ضریب تعیین معیاری است که

زیرین و چپ قطر اصلی است .این نتیجه به این معنا است

نشاندهنده تأثیر متغیری برونزا بر متغیری درونزا

که هر سازه در الگوی پژوهش نسبت به دیگر سازهها با

است و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار

شاخصهای خود در تعامل بیشتری است .این موضوع

مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ضریب

روایی واگرای مناسب و برازش مناسب الگوهای

تعیین در نظر گرفته میشود ( .)6با توجه به نتایج ارائه

اندازهگیری پژوهش را نشان میدهد.

شده در جدول شماره  ،7که مقدار ضریب تعیین برای

با توجه به نتایج پایایی و روایی همگرا و روایی

متغیر درونزای پژوهش را نشان میدهد و با در نظر

واگرا میتوان نتیجه گرفت که الگوهای اندازهگیری

گرفتن مقادیر مالک ،میتوان مناسببودن برازش

معادالت ساختاری پژوهش به نحوی مطلوب ،توانایی

الگوی ساختاری پژوهش را تأیید کرد .گفتنی است

اندازهگیری متغیرهای پنهان پژوهش را دارد .در ادامه،

این ضریب برای متغیرهای برونزا محاسبه نمیشود.
دومین معیار برای بررسی برازش الگوی ساختاری

برازش الگوی ساختاری پژوهش بررسی میشود.

پژوهش ،شاخص قدرت پیشبینی متغیرهای درونزای

برازش الگوی ساختاری

الگو است .این معیار قدرت پیشبینی الگو را مشخص

بخش الگوی ساختاری برخالف الگوهای

میکند .پژوهشگران هر یک از سه مقدار 0/15 ،0/02

اندازهگیری پژوهش ،به متغیرهای آشکار مربوط

و  0/35برای این معیار را ،به ترتیب ،بیانگر قدرت

نیست بلکه فقط متغیرهای پنهان پژوهش همراه با

پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی در مورد سازه مربوط

جدول  :6ماتریس فورنل و الرکر برای بررسی روایی واگرا
سازه
سرمایه اجتماعی
هزینه سرمایه

هزینه سرمایه
0/951

سرمایه اجتماعی
0/881
()0/725

جدول  :7نتایج بررسی برازش الگوی ساختاری و الگوی کلی
متغیر درونزا
هزینه سرمایه
شاخص قدرت پیشبینی متغیر درونزا
شاخص نیکویی برازش

ضریب تعیین
0/526
0/473
0/664

مجله حسابداری سالمت ،سال نهم ،شماره اول ،پیاپی  ،23بهار و تابستان 1399

71

ارائه الگویی برای تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه

معرفی کردهاند ( .)6از آن جا که مقدار شاخص قدرت

بهدستآمده برای الگوی پژوهش 0/664 ،است

پیشبینی متغیر درونزا در پژوهش حاضر 0/473

(جدول شماره  ،)7برازش بسیار مناسب الگوی کلی

(جدول شماره  )7بوده که بیشتر از  0/15است ،برازش

پژوهش تأیید میشود.

مناسب الگوی ساختاری پژوهش تأیید میشود.

نتایج آزمون فرضیه
نتایج برازش الگوی پژوهش در شکلهای

برازش الگوی کلی
پس از بررسی برازش الگوهای اندازهگیری و
الگوی ساختاری ،الگوی کلی معادالت ساختاری

شمارههای  2و  3و نتایج آزمـون فرضیه پـژوهش در
جدول شماره  8ارائه شده است.

پژوهش باید با استفاده از شاخص نیکویی برازش

همانطور که در جدول شماره  8نشان داده شده

بررسی شود .الگوی کلی شامل هر دو بخش الگوی

است ضریب مسیر بین سرمایه اجتماعی و هزینه

اندازهگیری و ساختاری است و با تأیید برازش آن،

سرمایه ،منفی ( )-0/725و آماره تی آن ()10/975

بررسی برازش در یک الگو کامل میشود .سه مقدار

بزرگتر از مقدار  1/96است که حاکی از وجود

 0/25 ،0/01و  ،0/36به ترتیب ،بهعنوان مقادیر

رابطه منفی و معنیدار بین سرمایه اجتماعی شرکت و

ضعیف ،متوسط و قوی برای شاخص نیکویی برازش

هزینه سرمایه است .بر این اساس ،فرضیه پژوهش

در نظر گرفته میشود .با توجه به این که مقدار

پذیرفته میشود.

شکل  :2الگوی پژوهش همراه با ضریب استانداردشده مسیر
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شکل  :3الگوی پژوهش همراه با مقادیر آماره تی

جدول  :8نتایج مربوط به آزمون فرضیه پژوهش
مسیر
سرمایه اجتماعی  <---هزینه سرمایه

عالمت اختصاری

ضریب مسیر

آماره تی

نتیجه آزمون فرضیه

SC ---> COE

()0/725

10/975

پذیرش فرضیه

نتیجهگیری

اجتماعی از طریق تسهیل روند جمعآوری و ارائه
اطالعات

موجب

افزایش

سطح

مشارکت

سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد و همکاریهای

سرمایهگذاران در بازار سرمایه شده و افزایش

سودمند بین افراد است که در بستری از هنجارها و

مشارکت باعث کاهش صرف مخاطره سهام و

روابط اجتماعی شکل میگیرد .پیامدهای اقتصادی

هزینههای تأمین مالی شرکت میشود .همچنین،

این پدیده نوظهور در پژوهشهای اخیر انجامشده در

سرمایه اجتماعی از طریق بهبود اعتماد متقابل و اجرای

حوزههای حسابداری اجتماعی و مالی رفتاری مورد

قوانین موجب کاهش هزینهها شده و نیازهای نظارتی

توجه قرار گرفته است .در این راستا ،در پژوهش

اضافی که به صورت برونسازمانی از جانب

حاضر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هزینه سرمایه،

سرمایهگذاران بر شرکت تحمیل میشود را کمتر

بهعنوان یکی از این پیامدهای اقتصادی ،بررسی شده

میکند .به این ترتیب ،اعتماد سرمایهگذاران به

است .نتایج آزمون فرضیه پژوهش بیانگر آن است که

شرکت افزایش یافته و منابع کمتری صرف محافظت

سرمایه اجتماعی ،هزینه سرمایه را کاهش میدهد.

از حقوق خود میکنند .این نتایج با یافتههای

همانطور که در بخش مبانی نظری ذکر شد در مورد

پژوهشهای گوپتا و همکاران ( )14و فریس و

تأیید فرضیه مذکور میتوان استدالل کرد که سرمایه

همکاران ( )15مبنی بر وجود رابطه منفی بین سرمایه
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مالی در کنار متغیرهای مالی ،به سرمایه اجتماعی

اجتماعی و هزینه سرمایه همسو است.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،هزینه سرمایه

شرکتها نیز توجه کرده و آن را بهعنوان عاملی مؤثر

شرکتهای برخوردار از سطوح باالی سرمایه

بر هزینه سرمایه در الگوهای تصمیمگیری خود لحاظ

اجتماعی کمتر است .لذا ،به مدیران پیشنهاد میشود به

کنند .پژوهشگران آینده میتوانند در پژوهشهای

این موضوع بهعنوان محور اصلی مدیریت در

خود تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکتها و

شرکتها توجه کرده و برای افزایش آن برنامههایی،

همچنین ،نقش تعدیلکنندگی حاکمیت شرکتی

به عنوان نمونه ،تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای

بهعنوان یکی از ابزارهای نظارتی بر رابطه بین سرمایه

اجتماعی ،داشته باشند .همچنین ،با توجه به نتایج

اجتماعی و هزینه سرمایه را بررسی کنند .گفتنی است

پژوهش ،به مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار

که پژوهش حاضر با محدودیتی مواجه نبوده است.

تهران توصیه میشود در ارزیابی عملکرد شرکتها و
رتبه آنها شاخصهای سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار

تضاد منافع

دهند .افزون براین ،بهتر است سرمایهگذاران و

هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

تحلیلگران مالی هنگام تجزیهوتحلیل صورتهای

وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Social capital, along with human and economic capital, has drawn
considerable attention. It enhances the market participation and mitigates financing costs
via promoting mutual trust
Method: This research is applied in terms of purpose and is descriptive-correlation
regarding the data collection. The aim of this study is to evaluate the relation between
social capital and capital cost using the structural equations method. In this study, three
methods of O’hanlon and Steele, Capital Asset Pricing Model and adjusted price-toearnings ratio in an industry were employed to measure capital cost. Nahapiet and
Ghoshal’s questionnaire was also adopted to compute social capital.
Results: Having ensured the good-fitness of the appraisal and structural models, the
research hypotheses were tested and the results reveal that social capital mitigates the
capital cost.
Conclusion: Policy makers should focus on social capital as the main component of
management in organizations, and it is necessary to consider a variety of programs, such as
encouraging the creation and strengthening of social institutions.
Keywords: Adjusted Price-to-Earnings Ratio in an Industry, Capital Asset Pricing Model,
Capital Cost, O’hanlon and Steele Model, Social Capital.
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