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چکیده
شرایط کسب و کار فعلی ایران براساس نظر صاحبنظران اقتصاد نیازمند جذب منابع مالی ارزان قیمت برای تولید و
ارائه خدمات رقابتی میباشد .توجه شرکتها به پیامدهای اجتماعی تصمیمات آنها از طریق کاهش ریسک ،موجب کاهش
هزینه سرمایه ضمنی آنها میشود .هزینه سرمایه ضمنی مبتنی بر اطالعات سود آتی در اندازهگیری بازده مورد انتظار
سهامداران مورد استفاده قرار میگیرد .از طرفی ،مسئولیت اجتماعی شرکتها بهمعنای تعهد مدیران به کسب منافع
اقتصادی برای سهامداران با حفظ منافع عمومی و رعایت ابعاد قانونی ،اخالقی و انسان دوستانه میباشد .بدینمنظور برای
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه ضمنی ،با بهرهگیری از الگوی مسئولیت اجتماعی کارول،
شاخصهایی برای ابعاد اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و انساندوستانه در نظر گرفته شد .از روش تحلیل پوششی دادهها،
برای اندازهگیری مسئولیت اجتماعی شرکتها و الگوی ایستون برای محاسبه هزینه سرمایه ضمنی استفاده گردید .نمونه
آماری شامل  06شرکت ،در بازه زمانی  49-49میباشد .نتایج حاکی است رابطه منفی و معناداری بین مسئولیت اجتماعی
شرکتها و هزینه سرمایه ضمنی آنها وجود دارد.
واژههای کلیدی :مسئولیت اجتماعی شرکت ،هزینه سرمایه ضمنی ،تحلیل پوششی دادهها.
JEL: G11, G32
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مقدمه
مدیران مالی در عصر کنونی با توجه به محدودیتهای مالی تحت فشار روزافزون قرار دارند تا
هزینههای عملیاتی را کاهش دهند و کم هزینهترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیتهای
اقتصادی در راستای افزایش ارزش شرکت ،پرداخت بهموقع بدهیها ،تداوم فعالیت و حضور بیشتر در
بازارهای داخلی و خارجی برگزینند .برای دستیابی به اهداف فوق راهبردهای مدیران برای تأمین منابع
مالی مطلوب با کمترین هزینه میباشد .هزینه سرمایه ضمنی نیز از مباحث اصلی در تصمیمگیری و
انتخاب راهکارهای بهینه درخصوص سرمایهگذاری وجوه و ساختار سرمایه بهمنظور افزایش ارزش کلی
واحد اقتصادی است .هر ﭼه بازده مورد انتظار سرمایهگذاران بیشتر باشد شرکت زیر بار هزینه سرمایه
ضمنی بیشتری است و برای افزایش ﺛروت سرمایهگذاران خود باید بیشتر تالش کند (خلیلی و فتحی،
 .)1844بدینترتیب مدیران شرکتها برای کاهش هزینه سرمایه ضمنیخود و افزایش ﺛروت سهامداران
سعی در کاهش ریسک سرمایهگذاری دارند.
از طرفی فروپاشی و رسوایی مالی و اخالقی برخی از شرکتها در اوایل قرن  ،11نشان داد که
مدیران شرکتها صرفاً فکر سودجویانه داشتند (لی )1664 ،1و نگرانی را در مردم ایجاد کردند که
شرکتها نسبت به اعمال ،برنامهریزیها و سیاستهای خود به جامعه پاسخگو نیستند .همچنین همراه
با رشد و توسعه صنایع و واحدهای تجاری مختلف ،مسائل و مشکالت جدیدی بهوجود آمده که ناشی
از عواقب و تأﺛیرات فعالیتهای واحد تجاری بر روی محیط زیست و اجتماع است .این مسئله ،بیانگر
شواهدی از رویههای تجاری غیراخالقی و غیرمسئوالنه از بُعد اجتماعی میباشد .سلب اعتماد عمومی
به واحدهای اقتصادی میتواند نتایج منفی برای رشد و توسعه پایدار داشته باشد .شرکتهایی که نسبت
به مسائل اجتماعی رفتار غیرمسئوالنه دارند ،ممکن است با ادعاهای آتی نامشخص مواجه شوند.
بهعنوان نمونه اگر شرکت بر روی ایمنی محصول خود سرمایهگذاری نکند و یک محصول ناامن را به
فروش برساند .این احتمال وجود دارد در آینده پروندههای حقوقی علیه شرکت ایجاد شود که باعث
افزایش ریسک خواهد شد (ایگل ،گودهامی ،کوک و میشرا .)1611 ،1بنابراین ﭼالش شرکتها این
است که باید به افزایش ارزش واحد اقتصادی و پاسخگویی به انتظارات اجتماعی و مدیریت هم زمان
آنها دست یابند .بدینترتیب با تغییر در نگرش و رفتار سرمایهگذاران و توجه آنها به تعهدات اجتماعی،
شرکتها بهمنظور جلب اعتماد عمومی و شفافسازی فعالیتهای خود ،ایفای مسئولیت اجتماعی را
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بهعنوان راهبردی نافذ قلمداد کرده که بهطور بالقوه مزیت رقابتی ایجاد خواهد کرد (وهاب و الساید،1
 .)1612شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری میپذیرند ممکن است کمتر در معرض ریسک
محیطی قرار گیرند ،زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمههای سنگینی برای آلودگی زیاد محیط زیست
پرداخت کنند یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی حقوقی پرهزینه علیه آنها وجود داشته باشد (گوتچه
و شولتز.)1610 ،1
در تحقیقات گذشته ،درخصوص رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و گزارشگری مالی ،عملکرد
شرکت ،مدیریت سود ،بررسیهایی صورت پذیرفته است که نتایج آنها نشان میدهد ،ایفای مسئولیت
اجتماعی شرکتی باعث کاهش ریسک میگردد (ساجیاس ،فورست و باینرت ،1611 ،8ایگل ،گودهامی
و میشرا .)1611 ،با توجه به این موضوع ،سؤال اصلی تحقیق حاضر بدینشرح میباشد که آیا ایفای
مسئولیت اجتماعی بر هزینه سرمایه ضمنی شرکتها اﺛر کاهنده میگذارد؟
در این پژوهش ،با مطالعه ابعاد اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و انسان دوستانه شرکتها ،رویکرد جامعی
نسبت به مسئولیت اجتماعی ارائه و از دیدگاه نظریه ذینفعان ،نظریه سیاسی و نظریه نمایندگی نیز مورد
بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
هزینه سرمایه ضمنی

هزینه سرمایه ضمنی ،هزینه تأمین مالی بلندمدت شرکتها است .واحدهای اقتصادی از طریق
بدهیها و حقوق صاحبان سهام منابع مالی را تأمین میکنند و آنها را در داراییها بهکار میگیرند.
هزینه سرمایه ،حداقل نرخ بازدهی است که موجب حفظ ارزش شرکت میشود .برآورد هزینه سرمایه،
از موضوعات اصلی مربوط به تصمیمات سرمایهگذاری است که توسط شرکتها یا سهامداران بهمنظور
ارزشگذاری و همچنین ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد .اقتصاددانان مالی
در پاسخ به محدودیتهای موجود در تعیین هزینه سرمایه از طریق بازده تاریخی ،رویکردهای مبتنی
بر پیشبینی را در نظر گرفتهاند (بدری و قهرمانی .)1841 ،با توجه به اتفاق نظر بسیاری از محققان در
زمینه کوتاهنگری مدلهای خطی ،میتوان به غیرخطی بودن و نگاه بلندمدت رویکردهای مبتنی بر
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پیشبینی اشاره کرد (فروغی و متیننژاد .)1848 ،در رویکرد مبتنی بر پیشبینی ،هزینه سهام سرمایه
با استفاده از قیمت فعلی و سود مورد انتظار آتی محاسبه میگردد .سود پیشبینی شده نزدیکترین
شاخص قابل مشاهدهای است که میتوان برای انتظارات بازار در نظر گرفت .مدل ایستون نیز هزینه
سرمایه را تابعی از قیمت ،پیشبینی سود و رشد سود میداند.
مسئولیت اجتماعی شرکت
مفهوم مسئولیت اجتماعی از تجار آغاز شده که اشخاص حقیقی بودهاند و به مسئولیت اجتماعی
شرکتها گسترش یافته است که اشخاص حقوقی هستند .شرکتها نیز ﭼون اشخاص حقیقی عضوی
از اجتماع بهشمار می روند و در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت دارند .لذا عالوه بر درک اهمیت
بهبود عملکرد اقتصادی خود ،باید التزام به ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را در
دستور کار خود قرار دهند (آلوﭼنا .)1616 ،1همچنین شرکتها بهمنظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی
در مقابل ذینفعان و سایر افراد جامعه ،باید به دغدغههای جامعه درخصوص محیط زیست ،امور اجتماعی
و بشر دوستانه اهمیت داده و متناسب با فرهنگ سازمانی خود ،به تدوین سیاستهای مسئولیتپذیری
اجتماعی مبادرت ورزند (اوبیوس و آالس.)1664 ،1
نظریههای مسئولیت اجتماعی شرکت
نظریه ذینفعان ،نظریه اقتصاد سیاسی و نظریه نمایندگی ،از جمله رایجترین نظریهها در تبیین
ﭼرایی انتخاب شرکتها و مدیران آنها برای درگیر شدن در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی هستند.
نظریه ذینفعان ،بیانگر این واقعیت است که اکﺜر شرکتها دارای مجموعهای یکﭙارﭼه و بزرگ از
ذینفعان هستند .لذا ،شرکتها نسبت به آنها تعهد و مسئولیت دارند بنابراین ،نظریه ذینفعان تلویحاً نیاز
به توازن ادعاهای سهامداران با سایر ذینفعان را بیان میدارد (حساسیگانه و برزگر .)1848 ،براساس
این نظریه شرکتها با انجام مسئولیت اجتماعی میخواهند نشان دهند که عملیات آنها در راستای
هنجارهای جامعه میباشد .در نتیجه با افزایش رضایت جامعه ،اعتماد و اطمینان نسبت به شرکت
افزایش مییابد.
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نظریه اقتصاد سیاسی بهعنوان ﭼارﭼوب اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تعریف گردیده که زندگی
انسان در آن واقع شده و بیان میکند که جامعه ،سیاست و اقتصاد از یکدیگر غیرقابل تفکیک هستند
(حساسیگانه و برزگر .)1848 ،در کشورهای در حال توسعه ،سیستمهای اقتصادی غالباً مبتنی بر روابط
سیاسی است .شرکتها تمایل به برقراری ارتباط با دولت و سیاستمداران دارند .زیرا از این طریق به
منافع زیادی نظیر امتیاز دسترسی به بازار ،دسترسی آسانتر به اعتبارات و یارانههای دولتی و  ...دست
مییابند (نیکومرام ،بنیمهد ،رهنمایرودپشتی و کیایی .)1841 ،بنابراین شرکتها با رعایت الزامات
زیست محیطی و اجتماعی و انجام فعالیتهای بشردوستانه سعی میکنند از حمایتهای دولت و
سیاستمداران برخوردار شوند.
با توجه به نظریه نمایندگی با بزرگ شدن شرکتها و افزایش تعداد سهامداران ،تضاد منافع بین
سهامداران و مدیران بهوجود میآید بهتدریج با کاهش قدرت تسلط و میزان نفوذ سهامداران در شرکت
و عدم وجود سازوکارهای کنترل ،مدیران دﭼار زیادهخواهی و فرصتطلبی میشوند .آنها با هدف دستیابی
به شهرت و اعتبار شخصی ،از طریق استفاده از منابع شرکت ،در طرحهای زیست محیطی سرمایهگذاری
میکنند و به اجرای فعالیتهای اجتماعی میپردازند .این امر موجب میشود هدف اولیه شرکتها مورد
سؤال واقع شود و احساس امنیت سهامداران در مقابل اعمال و رفتار مدیران کاهش یابد .بدینجهت
انتظار میرود سهامداران نظارت خود بر عملکرد مدیران را افزایش دهند و برای جبران هزینههای
نظارت ،نرخ بازده مورد انتظار بیشتری را از شرکت مطالبه نمایند (بروئر ،روزنبچ و سالزمن.)1610 ،1
ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت
در الگو هرمی کارول (کارول ،)1494 ،1مسئولیت اجتماعی شرکت از ﭼهار قسمت اقتصادی ،قانونی،
اخالقی و بشردوستانه تشکیل شده است که در زیر به تفصیل به آن اشاره میشود:
مسئولیت اقتصادی :مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است لذا وقتی شرکت سود
الزم را بهدست آورد و حیات خود را تضمین کند ،میتواند به مسئولیتهای دیگر بﭙردازد .از روشهای
ارزیابی بنگاههای اقتصادی ،نسبت کیوتوبین است .در صورتی که نسبت محاسبه شده در این معیار
بیشتر از یک باشد بهدلیل مازاد سرمایهگذاری به نرخ هزینه سرمایه بهکار گرفته شده ،شرکتها انگیزه
بیشتری برای سرمایهگذاری دارند .این شاخص بیانگر معیار ﺛروت با گرایش ارزش از منظر سرمایهگذاران
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میباشد .از طرفی شرکتهایی میتوانند تداوم فعالیت داشته باشند که سودآور بوده و بتوانند نیازهای
نقدی خود را تأمین نمایند .ﭼرخه وجه نقد کوﭼکتر نشان میدهد شرکت سریعتر میتواند پول نقد
مورد نیاز خود را از محل فروش خود پوشش دهد و با کاهش این شاخص ،اطمینان تداوم فعالیت را در
ذینفعان خود بهوجود آورند .همچنین کاهش جریانهای نقدی آزاد موجب کاهش مشکالت نمایندگی
و بهبود عملکرد شرکت میشود.
مسئولیت قانونی :در بُعد قانونی شرکتها ملزم میشوند که در ﭼارﭼوب قوانین و مقررات ،فعالیت
کنند .جامعه این قوانین را تعیین میکند و کلیه شهروندان و شرکتها موظف هستند به این مقررات
بهعنوان ارزش اجتماعی ،احترام بگذارند .تحقق درآمد مالیاتی دولت ،از طریق رعایت قوانین توسط
شرکتها ،موجب رونق سیستم اقتصادی کشور ،توسعه زیرساختها ،افزایش خدمات رفاهی و بهطور
کلی بهبود وضعیت جامعه خواهد شد .از طرفی ،شرکتها با پرداخت مالیات ،منافع دولت را بهعنوان
یکی از ذینفعان خود مورد توجه قرار میدهد و از این طریق مشروعیت و اعتبار مناسبی در جامعه
بهدست میآورند .بنابراین از دیدگاه اجتماعی پاسخگویی مالیاتی شرکت را میتوان بهعنوان رفتار
اجتماعی مسئوالنه در نظر گرفت (بم آلدرد ،سولن ،مارتین و پاربوتیا .)1618 ،1در قانون جدید بازار
اوراق بهادار ( ،)1849قانونگذار به مباحث شفافیت و اطالعرسانی توجه بسیاری نموده است بهگونهای
که فصل پنجم این قانون مشتمل بر  0ماده و  1تبصره به اطالعرسانی در بازارهای اولیه و ﺛانویه
اختصاص یافته است و در نهایت دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ﺛبت شده نزد سازمان
بورس اوراق بهادار تصویب و ابالغ شد (تفتیان ،ایزدینیا ،دستگیر و امیری .)1849 ،افشای کامل و
بهموقع اطالعات ،عاملی است که باعث سالمسازی بازار سرمایه گشته و افراد را بهسمت اتخاذ تصمیم
صحیح سوق میدهد .اطالعات شفاف را میتوان بهعنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت اجتماعی
شرکتها دانست که از طریق کاهش دادن اطالعات محرمانه بر رفاه اجتماعی میافزایند.
مسئولیت اخالقی :تعهدات اخالقی بازگوکننده فعالیتهایی است که مانند تعهدات اقتصادی و
تعهدات حقوقی ،تدوین و از طرف افراد جامعه بهصورت دستورالعمل ارائه نشدهاند .در واقع وظایف
اخالقی محدودیتهای وظایف قانونی را برطرف میکند و شامل اخالقی بودن ،انجام آن ﭼه که
صحیح ،منصفانه و عادالنه است و احترام به حقوق اخالقی مردم و اجتناب از ضرر یا آسیب اجتماعی
میباشد (میرزایی .)1849 ،اقدامات اختیاری مدیران در حسابداری تعهدی میتواند بستر پنهانسازی
ارزش واقعی داراییها و وضعیت مالی شرکت را فراهم کند .بهگونهای که عواقب منفی برای ذینفعان
Aldred ,Cullen, Martin and Parboteeah
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بهخصوص سهامداران ،کارکنان ،جامعه ،شهرت مدیران و امنیت شغلی آنان بههمراه داشته باشد.
بنابراین از آنجا که رفتارهای مدیریت ممکن است منافع شرکت ،ذینفعان ،جامعه و کارکنان را به خطر
اندازد ،انتظار میرود که مدیران ،بهمنظور جلب رضایت ذینفعان و حفظ مشروعیت ،معیار تصمیمات و
اقدامات خود را هنجارها و استاندارهای اخالقی قرار دهند و سطح اقالم تعهدی اختیاری کمتری را
بهکار برند و بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی را از این طریق رعایت نمایند.
مسئولیت بشر دوستانه :واحدهای اقتصادی از منابع طبیعی و انسانی برای شروع و تداوم فعالیت
خود استفاده میکنند .در نتیجه باید احساس تعهد خود را نسبت به این منابع به روشنی بیان کنند و
سهمی مؤﺛر در زندگی اجتماعی اعضای آن داشته باشند .بدینترتیب شرکتها برای استفاده درست از
منابع و حمایت از جامعه ملزم به پاسخگویی در برابر بحرانهای اجتماعی ﭼون آلودگی محیط زیست،
بیکاری و  ...هستند .با این وجود ،نرخ باالی بیکاری ناشی از رکود اقتصادی همواره یکی از مشکالت
اصلی جامعه بوده است .در این حالت ،مشارکت شرکتها با دولت در جذب و حفظ کارکنان ،کاهش
جابهجایی و تعهدات استخدام ،بهمنظور جلوگیری از بحران بیکاریهای طوالنی مدت ،میتواند از جمله
مسئولیتهای شرکت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی باشد که در نهایت افزایش رفاه در جامعه را
در پی دارد.
مسئولیت اجتماعی شرکتها و هزینه سرمایه ضمنی
اجماع نسبتاً گستردهای در میان مطالعات تجربی مبنی بر این وجود دارد که شرکتهای دارای
مسئولیت اجتماعی کمتر ،دارای عدم تقارن اطالعاتی و نوسانات سود هستند (لی و فاف( ،)1664 ،1لو
و باتاﭼاریا( ،)1664 ،1ساجیاس ،فورست و باینرت .)1619 ،8در نتیجه این شرکتها با افزایش تقاضا از
سوی سرمایهگذاران برای کسب اطالعات بیشتر در مورد فعالیتهای شرکت ،مواجه میشوند (ساجیاس،
فورست و باینرت .)1619 ،در این شرایط ،سرمایهگذاران برای جبران هزینههای خود نرخ بازده باالتری
را مطالبه مینمایند همچنین با توجه به نظریه نمایندگی بین سهامداران و مدیران تضاد منافع وجود
دارد .مدیران بهدنبال کسب منافع مالی و غیرمالی هستند و میتوانند با استفاده از منابع شرکت و
سرمایهگذاری در مسئولیت اجتماعی برای خود شهرت و اعتبار کسب کنند .اما از آنجا که هدف
1
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سهامداران از سرمایهگذاری ،حداکﺜر کردن ﺛروت میباشد .اجرای مسئولیت اجتماعی را اتالف منابع
شرکت میدانند که منجر به عدم موفقیت مالی میشود .در این حالت ،سهامداران نظارت خود بر
فعالیتهای مدیران را افزایش میدهند و برای جبران هزینههای نظارت ،نرخ بازده باالتری را از شرکت
مطالبه مینمایند .بنابراین با توجه به نظریه نمایندگی انتظار میرود رابطه مستقیمی بین مسئولیت
اجتماعی و هزینه سرمایه ضمنی وجود داشته باشد .همچنین تحقیقات اخیر نیز استدالل میکنند،
شرکتهای با مسئولیت اجتماعی باال ،شهرت خوبی را در میان سهامداران ایجاد میکنند (برانکو و
رودریگز .)1660 ،1با ارتقای نام و اعتبار شرکت نزد مشتریان ،سرمایهگذاران ،مراجع دولتی و
سازمان های مردم نهاد ،خطر تحریم از سوی مشتریان و سایر مراجع بیرونی کاهش و در بازار سرمایه
نرخ هزینه سرمایه کمتر و بازده سهام باالتری را ایجاد میشود .مطابق نظریه ذینفعان شرکتها ،همراه
با بزرگ شدن و افزایش حجم فعالیت خود ،باید به گروههای بیشتری از توجه کرده جامعه که دارای
منافع متقابل هستند و پاسخگوی آنها باشد .بدین جهت ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی شرکتها،
شیوههای مدیریت را بهسمت اجتناب از خطرات زیست محیطی و اجتماعی سوق میدهد .با کاهش
میزان ریسک ،اعتماد بر عملکرد مدیریت در ذینفعان ایجاد میشود و شهرت و اعتبار شرکت در میان
مشتریان ،سرمایهگذاران و سایر افراد جامعه افزایش مییابد .در این حالت ،سرمایهگذاران نرخ بازده
کمتری را از شرکت مطالبه نموده و انتظار میرود رابطه معکوسی بین ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت
و هزینه سرمایه ضمنی وجود داشته باشد.
پیشینه تحقیق
موسوی ،رضایی و شاه ویسی( )1610در پژوهشی به تبیین الگوی ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتها و تأﺛیر آن بر خصوصیات کیفی اطالعات مالی پرداختند .در این پژوهش که مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها با تکیه بر الگوی کارول و استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها بهدست آمده است،
نتایج نشان داد بین ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و ارزش پیشبینیکنندگی اطالعات رابطه
مﺜبت و معناداری وجود دارد .شان ،دوﭼی و جیانبای )1619( 1رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه
را در شرکتهای ﭼینی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد شرکتهای با امتیاز باال در
مسئولیت اجتماعی ،بهصورت قابل توجهی هزینه سرمایه ضمنی پایینتری دارند .دالیوال ،سانگ و
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یانگ )1619( 1به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه ضمنی پرداختند .نتایج تحقیق
نشان داد رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه وجود دارد .ژو ،)1611( 1رابطه بین
مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام ،در شرکتهای دارای دعاوی مالیاتی را در
بازه زمانی  ،1664-1442مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که مسائل مالیاتی اظهار
شده بهوسیله شاخص نظارت اجتماعی با هزینه سهام عادی باال ارتباط دارد .شرکتها با افزایش امتیاز
عملکرد اجتماعی خود از طریق کاهش دعاوی مالیاتی با دولت ،میتوانند هزینه سهام عادی خود را
کاهش دهند .ایگل ،گودهامی ،کوک و میشرا ( )1611به بررسی با رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت
و هزینه حقوق صاحبان سرمایه پرداختند .نتایج نشان داد شرکتهایی که در افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی در گزارشهای خود سرمایهگذاری کردهاند هزینه سرمایهای بالطبع پایینتر از شرکتهایی
داشتهاند که این افشاگری را انجام نمیدادند .رضایی و رضایی ( )1842به بررسی ارتباط بین مسئولیت
اجتماعی و ﭼسﭙندگی هزینهها در شرکتها پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد بین مسئولیت اجتماعی
شرکتها و ﭼسبندگی هزینه ،رابطه مﺜبت و معناداری وجود دارد و این رابطه مﺜبت مربوط به بهای
تمام شده کاالی فروش رفته میباشد بهنحوی که تفاوت در ساختار بهای تمام شده کاالی فروش رفته
رابطه مﺜبت ﭼسبندگی آن با ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها را تغییر معناداری میدهد .سﭙاسی و
حسنزاده ( )1842به بررسی تأﺛیر بُعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت روی پایداری سود پرداختند.
نتایج تحقیق نشان داد با ایفای جنبه اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت ،ﺛبات و افزایش در سودآوری
تسهیل میشود .حجازی ،ابوحمزه و میرزایی ( )1849به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تمکین
مالیاتی شرکتی پرداختند .در آن پژوهش ،تعداد  86شرکت از شرکتهای اداره کل امور مالیاتی مودیان
بزرگ طی دوره زمانی  1849الی  1841بررسی شد و با آزمون فرضیه پژوهش این نتیجه حاصل شد
که هر ﭼه شرکتها در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت نمایند ،تمکین مالیاتی
آنها نیز بیشتر میشود .حاجیها و سرفراز ( )1848رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی و هزینه حقوق
صاحبان سهام را مورد بررسی قرار دادند .برای اندازهگیری متغیر مستقل مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت
از معیارهای مؤسسه آمریکایی 8و برای اندازهگیری هزینه حقوق صاحبان سهام از الگو گوردون استفاده
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شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که مسئولیتپذیری اجتماعی ،رابطه معکوس و معناداری با
هزینه حقوق صاحبان سهام دارد.
الزم بهذکر است در پژوهش حاضر عالوه بر مطالعه ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها و بیان
نظریههای مربوط به آن ،ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق متغیرهای کمی حسابداری
و استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها محاسبه و هزینه حقوق صاحبان سهام نیز براساس الگوی
مبتنی بر پیشبینی سود سهام ،اندازهگیری شد.
فرضیه تحقیق
بین ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها و هزینه سرمایه ضمنی آنها رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
روششناسی پژوهش
این تحقیق از لحاظ طبقهبندی بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی است و با توجه به این که بهدنبال
یافتن رابطه بین ﭼند متغیر است از نوع توصیفی -همبستگی و روششناسی آن پسرویدادی میباشد.
برای جمعآوری مبانی نظری موضوع تحقیق ،از روش کتابخانهای استفاده شد .دادههای مورد نیاز شرکتهای
عضو جامعه آماری نیز از طریق اطالعات مالی ،صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آنها و گزارشهای
منتشر شده توسط سازمان بورس و سایر منابعی ﭼون نرمافزار رهآوردنوین جمعآوری گردید .قلمرو
مکانی تحقیق ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی انجام تحقیق
سالهای  1849تا  1849میباشد .از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس -شرکتهای واجد شرایط
زیر ،مورد بررسی قرار گرفتند:
 -1قبل از سال  1849در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 -1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به  14اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر
سال مالی نداده باشند.
 -8در زمره شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها ،هلدینگها ،بیمه و واسطهگری مالی قرار نگرفته باشند.
 -9سود پیشبینی شده آنها مﺜبت باشد.
 -2اطالعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش در مورد آنها وجود داشته باشد.
در این تحقیق از اولین گزارش سود پیشبینی شده شرکتها استفاده شد که قبل از شروع سال
مالی اعالم میشود .با در نظر گرفتن این ویژگی که سود پیشبینی شده سال اول و دوم شرکتها با
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توجه به الگوی محاسبه هزینه سرمایه ضمنی ،باید مقداری مﺜبت داشته باشد .بنابراین پس از حذف
شرکتهای فاقد شرایط مذکور در نهایت تعداد  06شرکت بهعنوان نمونه انتخاب گردید .الزم به ذکر
است برای آمادهسازی اطالعات صفحه گسترده اکسل و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار
تحلیل پوششی دادهها 1و نرمافزار ایویوز 1استفاده شد .آزمون فرضیه تحقیق ،با استفاده از دادههای
ترکیبی و الگوی رگرسیونی ﭼندگانه میباشد.
مدل پژوهش و اندازهگیری متغیرهای آن
الگو تحقیق برای آزمون فرضیه در رابطه شماره ( )1بهصورت زیر میباشد:
رابطه شماره 1
COEi,t =α0 +α1 CSRi,t +α2 BETAi,t +α3 SIZEi.t +α4 BTMi.t +α5 LEVi,t +α6 LTGi,t
+α7 DISPi,t +εi,t

با بهرهگیری از الگوی مسئولیت اجتماعی کارول ،ابتدا شاخصهایی برای ابعاد اقتصادی ،قانونی،
اخالقی و انساندوستانه انتخاب گردید .در جدول شماره ( ،)1متغیرهای مورد استفاده نحوه اندازهگیری
آنها بیان شده است.
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جدول شماره  :1نحوه اندازهگیری متغیرهای مسئولیت اجتماعی شرکتها
بُعد

متغیر

شاخص

انسان
دوستانه

ورودی

نرخ
تعدیلکارکنان
افشای
اطالعات
زیستمحیطی
دریافت
گواهینامه ایزو
19661

اخالقی

ورودی

اقالم تعهدی
اختیاری

قانونی

ورودی

اقتصادی

خروجی

نرخ مؤﺛر
مالیاتی
امتیاز افشا

اندازه حسابرس

جریانهای
نقدی آزاد
کیو توبین
شاخص ﭼرخه
نقدینگی
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طریقه محاسبه

نسبت تغییرات کارکنان سال جاری به کارکنان سال قبل (موسوی و همکاران)1610 ،
در صورتی که با استفاده از تحلیل محتوای گزارش ساالنه هیأتمدیره شرکتها،
افشای اطالعات و اقدامات زیست محیطی صورت پذیرفته باشد عدد یک و در
غیر این صورت عدد صفر منظور میشود (موسوی و همکاران)1610 ،
در صورتی که شرکت موفق به دریافت گواهینامه ایزو  19661شده باشد برای
متغیر مجازی مربوط به ایزو عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر منظور
میشود (موسوی و همکاران)1610 ،
اقالم تعهدی اختیاری از رابطه شماره ( ،)1بهصورت زیر محاسبه میگردد:
TAC
1
∆REVit -∆RECit
PPE
( =β0
( ) +β1
) +β3 ( it ) +εit
رابطه)1
TAit-1
TAit-1
TAit-1
TAit-1
 :TACitکل اقالم تعهدی شرکت  iدر دوره  tکه عبارت است از سود عملیاتی پس
از کسر جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی
 :TAit-1کل داراییهای شرکت  iدر دوره t
 :REVitتغییر در درآمدهای عملیاتی شرکت  iدر دوره t
 :RECitتغییر در حسابهای دریافتنی تجاری شرکت  iدر دوره t
 :PPEitناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت  iدر دوره t
نرخ مؤﺛر مالیاتی از طریق رابطه شماره ( )8بهدست میآید:
TAX
=ETR
رابطه شماره 8
EBT
 :TAXمالیات ابرازی : EBT ،سود و زیان قبل از کسر مالیات
عبارت است از امتیاز افشا که هر ساله بهوسیله سازمان بورس اوراق بهادار برای
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه میگردد (رضایی و
همکار)1842 ،
اگر حسابرسی شرکت توسط مؤسسات حسابرسی صورت گرفته باشد برای متغیر عدد
صفر و اگر توسط سازمان حسابرسی صورت گرفته باشد عدد یک منظور میشود
(موسوی و همکاران)1610 ،
FCFi,t =(INCi,t -TAXi,t -INTEPi,t -CSDIVi,t )/TAi,t
رابطه شماره 9
 :FCFi,tجریان نقدی آزاد :INCi,t ،سود عملیاتی :TAXi,t ،مالیات بر درآمد پرداختنی،
 :INTEPi,tهزینه بهره پرداختنی :CSDIVi,t ،سود پرداختنی به سهامداران عادی،
 :TAi,tجمع کل داراییهای ابتدای دوره
مجموع ارزش بازار سهام شرکت و ارزش بدهیها تقسیم بر داراییها
CCC=Inv + AR - AP
رابطه شماره 2
 =INVمیانگین موجودی کاال تقسیم بر بهای تمام شده کاالی فروش رفته ×806
 =ARمیانگین حسابهای دریافتنی تقسیم بر فروش خالص×802
 =APمیانگین حسابهای پرداختنی تقسیم بر بهای تمام شده کاالی فروش رفته×802
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سﭙس از روش تحلیل پوششی دادهها که امکان مقایسه ﭼند شرکت از لحاظ ﭼندین معیار را فراهم
میکند برای سنجش ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها بهعنوان متغیر مستقل استفاده شد.
تحلیل پوششی دادهها ،ابزاری است که کارایی نسبی شرکتهایی را در موضوعی معین اندازهگیری
میکند که دارای ورودیها و خروجیهای مشابهی میباشند .الگوهای اصلی این روش به دو الگوی
ﭼارنز -کوپر-رودز 1و الگوی بنکر -ﭼارنز-کوپر 1تقسیم میشوند .هر کدام از این الگوها را میتوان به
دو رویه ورودی محور و خروجی محور مورد بررسی قرار داد .در الگوی اول فرض بر بازده ﺛابت نسبت
به مقیاس و در الگوی دوم فرض بر بازده متغیر نسبت به مقیاس است .منظور از بازده ﺛابت نسبت به
مقیاس این است که ستادهها به نسبتی تغییر کنند که نهادهها تغییر میکنند .برای مﺜال ،اگر نهادهها
دو برابر شوند ستادهها هم دو برابر شوند .اما منظور از بازده متغیر نسبت به مقیاس این است که ستادهها
متناسب با نهادهها تغییر نکنند .در نهایت پس از جمعآوری دادههای متغیرهای ورودی (ابعاد قانونی،
اخالقی و انسان دوستانه) و خروجی (بُعد اقتصادی) ،با استفاده از نرمافزار تحلیل پوششی دادهها ،روش
بنکر -ﭼارنز -کوپر خروجیمحور ،ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها اندازهگیری شد .در این
روش ،ابتدا مرز کارا میان شرکتهای مورد بررسی تشکیل میشود و براساس آن کارایی هر یک از
شرکتها مورد محاسبه قرار میگیرد .بدینترتیب آن واحدهایی که بر روی مرز کارا قرار گرفته باشند
دارای کارایی ( %166یک) و آن واحدهایی که بر باالی این مرز قرار گرفته باشند دارای کارایی کمتر
از ( %166کمتر از یک) خواهند بود .بنابراین اگر واحدهای مورد بررسی روی مرز کارا قرار گیرند میتوان
ﭼنین استدالل کرد که از لحاظ ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت در وضعیت مناسبی نسبت به بقیه
واحدها قرار دارند و هر ﭼه مقدار بهدست آمده کمتر باشد بدان معناست که ایفای مسئولیت اجتماعی
شرکت در سطح پایینتری قرار دارد.
برای محاسبه هزینه سرمایه ضمنی بهعنوان متغیر وابسته از الگوی غیرخطی ایستون استفاده شد
که مبتنی بر سود پیشبینی شده و قیمت فعلی سهام میباشد .در این الگو سود پیشبینی شده باید
مقداری مﺜبت باشد .همچنین سود پیشبینی شده سال دوم بزرگتر از سود پیشبینی شده سال اول
باشد .اهرم مالی ،اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک بهعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد .در
جدول شماره ( ،)1بهنحوه اندازهگیری و محاسبه متغیرهای این الگو اشاره شده است.

1 Charnes,

)Cooper and Rhodes (CCR
)Banker, Charnes and Cooper (BCC
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جدول شماره  :2نحوه اندازهگیری متغیرهای تحقیق
نوع

عنوان متغیر

وابسته

هزینه سرمایه
ضمنی

مستقل

مسئولیت
اجتماعی

روش محاسبه

نماد

رابطه شماره 0

FEPSi,t+2 +KES DPSi,t+1 -FEPSi,t+1
Pi,t

√= KES

DPSi,t+1=DPS0

اندازه شرکت

: KESهزینه سهام عادی
COEi,t
 :Ptقیمت هر سهم عادی شرکت  iدر سال t
 :FEPSi,t+1سود پیشبینی شده هر سهم شرکت  iبرای سال t+1
 :FEPSi,t+1سود پیشبینی شده هر سهم شرکت  iبرای سال t+2
 :DPS0سود نقدی هر سهم در t-1
 CSRi,tمحاسبه شده به روش تحلیل پوششی دادهها-روش  BCCخروجی محور
رابطه شماره 9
SIZEi,t
 :TAitکل داراییهای شرکت در سال t
رابطه شماره 4

کنترلی

اهرم مالی

LEVi,t

SIZEi,t=In TAi,t
IBDi,t
TAi,t

= LEVi,t

: IBDitبدهیهای بهرهدار شرکت  iدر سال t
 :TAitکل داراییهای شرکت در سال t

رابطه شماره 4
ریسک
BETAi,t
سیستماتیک
 : riبازده سهم : rm ،بازده بازار

) Cov(ri ,rm
) δ2 (rm

= BETAi,t

منبع :یافتههای محقق

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

در جدول شماره ( ،)8آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در تحقیق ،ارائه شده است .از آنجا که
تحلیل پوششی دادهها از روشهای ناپارامتریک است ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیازی به تخمین
بهشکل تابع و توزیعهای آماری نمیباشد .همچنین پیش فرض نرمال بودن دادهها در نظر گرفته
نمیشود .جدول شماره ( ،)9نمونهای از خروجی تحلیل پوششی دادهها را نشان میدهد .در بررسی بهعمل
آمده از خروجی تحلیل پوششی دادهها ،شرکتهایی ﭼون پارس شهاب ،کنتورسازی ایران و ایران ترانسفو،
دارای بیشترین ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی با مقدار  1و شرکتهای الکتریک خودرو شرق ،فنرسازی
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خاور ،آهنگری تراکتورسازی دارای کمترین ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی با مقدار صفر بودند .حداقل
نرخ بازده مورد انتظار سهامداران به ازای هر  166ریال 12 ،ریال میباشد .میانگین مسئولیت اجتماعی
با مقدار  11درصد نشان میدهد بهطور متوسط شرکتهای عضو نمونه به ازای هر  166ریال منابعی
 11ریال درآمد بهدست میآورند که برای انجام مسئولیت اجتماعی هزینه میکنند .میانگین اندازه
شرکت  19.14میباشد .اهرم مالی با میانگین  19درصد حاکی از آن است که شرکتهای عضو نمونه
بهطور متوسط  19درصد از داراییهای خود را از طریق ایجاد بدهیهای بهرهدار بهدست آوردند .امتیاز
افشای اطالعات در بازه بین ( )-1،44قرار دارد .کمترین امتیاز افشا متعلق به شرکت محورسازان و
بیشترین آن متعلق به شرکت البرز دارو میباشد .شرکت ایران ترانسفو با نرخ تعدیل  -926بیشترین
تعداد تعدیل و شرکت زامیاد با نرخ تعدیل  1408بیشترین تعداد جذب کارکنان را نسبت به سال قبل
خود داشتهاند .میانگین نسبت کیوتوبین (  )1.84بزرگتر از یک ،نشان میدهد بهدلیل مازاد بازده
سرمایهگذاری بر نرخ هزینه سرمایه ،شرکتها انگیزه زیادی برای سرمایهگذاری و از فرصت رشد مطلوبی
برخوردار هستند .شاخص ﭼرخه نقدینگی برای شرکتهای نمونه بهطور میانگین  101روز میباشد.
جدول شماره  :3آمار توصیفی دادههای تحقیق
نام متغیر

نوع

نماد

وابسته هزینه سرمایه ضمنی
مسئولیت اجتماعی
مستقل
ریسک سیستماتیک
اندازه شرکت
کنترلی
اهرم مالی
متغیرهای استفاده شده در تحلیل پوششی دادهها
COE
CSR
BETA
SIZE
LEV

نوع

خروجی
ورودی
ورودی
ورودی

نام متغیر

نسبت کیوتوبین
جریانهای نقدی آزاد
شاخص ﭼرخه نقدینگی
اندازه حسابرس
نرخ مؤﺛر مالیاتی
امتیاز افشا
اقالم تعهدی اختیاری
نرخ تعدیل کارکنان
افشا اطالعات زیست محیطی
دریافت گواهینامه ایزو 19661

منبع :یافتههای محقق

میانگین

بیشینه

کمینه

انحراف استاندارد

6.121
6.119
6.801
19.146
6.104

6.4421
1
2.844
81.196
6.499

6.614
6
-9.124
19.669
6

6.126
6.186
1.190
1.282
6.104

میانگین

بیشینه

کمینه

انحراف استاندارد

6،199
-6.819
9،868
6
6
-1.666
-1.088
-926
6
6

6.448
6،186
186،114
6،900
6،641
19،891
6،108
109،994
6،999
6،948

4،114
1،844
1،162
6،692
091،224 101،986
1،666
6،814
6،898
6،181
44،460 24،481
1،144
6.666
1408
99،496
1،666
6،026
1،666
6،919
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جدول شماره  :4بخشی از خروجی نرمافزار تحلیل پوششی دادهها
ردیف

شماره شرکت

ضریب

12
10
19
14
14
86
81
81
88
89
82
80

شرکت 12
شرکت 10
شرکت 19
شرکت 14
شرکت 14
شرکت 86
شرکت 81
شرکت 81
شرکت 88
شرکت 89
شرکت 82
شرکت 80

6.681844
6.118942
6.110469
6.162224
6.114091
6.164444
6.110941
6.160404
6.116692
1
6.811480
6.149009

آزمون فرضیه و نتایج آن
در جدول شماره ( ،)2به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اشاره شده است .سطح معناداری اف فیشر
کمتر از  6.62حاکی از معناداری کل الگو میباشد و نشان میدهد رابطه خطی و معنادار بین متغیرهای
مستقل و وابسته وجود دارد .آماره دوربین واتسون با میزان  1.668در فاصله مجاز  1.2تا  1.2قرار دارد
و مشکل خودهمبستگی بین جمالت باقیمانده وجود ندارد .سطح معناداری آزمون جارک برا کمتر از
 ، 6.62نشان میدهد جمالت خطا دارای توزیع نرمال نیستند ولی با توجه به باال بودن حجم نمونه و
قضیه حد مرکزی میتوان از آن ﭼشم پوشی کرد .مقدار آماره عامل تورم واریانس کمتر از  16میباشد
بنابراین مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده الگو بیانگر
این است که  99درصد از تغییرات حاصله در متغیر وابسته ،میتواند توسط متغیرهای مستقل و معنادار
شده در این الگو توضیح داده شود .ضریب محاسبه شده برای مسئولیت اجتماعی  -6.1میباشد و با
توجه به سطح معناداری آن  6.666که کمتر از  6.62است ،میتوان گفت در سطح اطمینان  42درصد
رابطه معکوس و معناداری بین ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت هزینه سرمایه ضمنی وجود دارد.
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جدول شماره  :5نتایج آزمون فرضیه
متغیر

ضرایب

آماره t

احتمال

عامل تورم واریانس

عرض از مبدأ
مسئولیت اجتماعی شرکت
اهرم مالی
اندازه شرکت
ریسک سیستماتیک

1.119
-6.166
6.191
-6.684
-6.662

0.268
-9.910
8.044
-2.949
-1.919

6.666
6.666
6.666
6.666
6.122

1.124
1.169
1.199
1.649

آزمون

آماره

سطح معناداری

اف فیشر
جارک  -برا

0.69
12.209

6.666
6.666

مقدار

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون

6.291
6.999
1.668

منبع :یافتههای محقق

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی فعالیت اقتصادی شرکتها ،سودآوری است و ایجاد سود بدون وجود منابع مالی امکانپذیر
نخواهد شد .شرکتها برای افزایش ارزش شرکت ،کمهزینهترین نوع ساختار سرمایه را برمیگزینند.
در رابطه با ساختار سرمایه و سرمایهگذاری وجوه ،هزینه سرمایه از مباحث اصلی میباشد .مدیران شرکتها
همواره در تالشاند با کاهش ریسک شرکت ،از حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران ،بهمنظور
حفظ ارزش شرکت بکاهند .از سویی دیگر ،با اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی در فضای اداره شرکتها،
حفظ محیط زیست ،توجه به سایر ذینفعان از جمله کارکنان و مراجع قانونی بهعنوان معیارهای غیرمالی
در ارزیابی عملکرد شرکتها قرار گرفتهاند .ایفای مسئولیت انسان دوستانه و افشای اطالعات زیست محیطی،
دریافت گواهینامههای مربوطه و اجتناب از تعدیل نیروی انسانی ،میتواند از بحرانهای اجتماعی
همچون بیکاری و محیط زیستی جلوگیری میکند .اجرای مسئولیت قانونی اعتبار شرکت را نزد مراجع
قانونی حفظ و با رعایت بعد اخالقی اعتماد ذینفعان و عموم افراد جامعه نسبت به شرکت افزایش
مییابد .همچنین ایفای بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت و بهبود شاخصهای اقتصادی ،حفظ
و افزایش ﺛروت سهامداران را در بلندمدت تسهیل مینماید .بدینجهت در تحقیق حاضر به بررسی
تأﺛیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها بر هزینه سرمایه ضمنی پرداخته شد .برای مسئولیت اجتماعی
شرکت ﭼهار بعد اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و انساندوستانه در نظر گرفته شد .سﭙس از طریق معیارهای
کمی حسابداری ،دادههای مربوط به این ابعاد جمعآوری گردید .در نهایت از روش تحلیل پوششی

189

پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی ،دوره اول ،شماره یک

دادهها که امکان مقایسه شرکتها را از لحاظ ﭼند معیار فراهم میکند و تمام معیارها به عددی واحد
ترجمه میکند ،برای اندازهگیری ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها استفاده شد .در اندازهگیری
میزان ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها ،ابعاد مسئولیت اخالقی ،قانونی و انساندوستانه برای حصول
به بهترین نتیجه اقتصادی مدنظر بوده است که دامنه نوسان تمایل /عدم تمایل شرکتها به ایفای مسئولیت
اجتماعی در محدوده ( )6-1است .میانگین ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها با عدد ،6.119
پاسخگویی اقتصادی در شرکتهای نمونه همراه با رعایت پاسخگویی قانونی ،اخالقی و انساندوستانه
را بهمیزان پایینی نشان میدهد .از طرف دیگر ،بازده مورد انتظار سهامداران در عوض خرید سهام شرکتها،
در محدوده (  )6.614 – 6.442در نوسان بوده است .بهطور متوسط به ازاء هر  166ریال پول پرداختی
بابت خرید سهام 12 ،ریال سود سهام مورد انتظار بوده است.
پژوهشهای مشابه انجام شده نشان دادند که ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها منجر به کاهش
ریسک شرکت میشود و سرمایهگذاران میزان بازده کمتری را از شرکتها مطالبه میکنند .در تحقیق
حاضر با توجه به مشاهده رابطه منفی و معنادار بین مسئولیت اجتماعی و هزینه ضمنی سرمایه و با اتکای
بر نظریه ذینفعان میتوان بیان کرد که مالکان رفتار مسئوالنه هیأت مدیره در قبال رفتار اخالقی در
برابر گروههای ذینفع ،رفتار قانونی در برابر مراجع ذیصالح و رفتار انساندوستانه در برابر کارکنان را
بهعنوان رفتارهای قابل قبول بر ادامه فعالیت شرکت پنداشتند .این نتیجه با نتایج تحقیق شان ،دوﭼی
و جیانبای ( ،)1619دالیوال ،سانگ و یانگ ( ،)1619ژو ( ،)1611ایگل ،گوهامی ،کوک و میشرا ()1611
همسو میباشد که نشان داد شرکتهای با مسئولیت اجتماعی باالتر هزینه سرمایه پایینتری دارند .در
تحقیق حاجیها و سرافراز ( )1848نتایج نشان داد که از الگوی گردون برای محاسبه هزینه سهام عادی
استفاده شد مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه معکوس و معناداری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد.
همچنین در تحقیق سﭙاسی و حسنزاده ( )1842نتایج تحقیق نشان داد بُعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی
شرکت بر پایداری سود شرکتها تأﺛیر معناداری دارد .بدینمعنی که شرکتهایی از سود پایداری برخوردار
بودهاند که سیاستهای مناسبی برای سهامداران اعمال و به بهبود عملکرد شرکت پرداختهاند.
یافتههای حاصل از تحقیق حاضر تأکید بر انگیزه انتفاعرسانی فیمابین مدیران و ذینفعان دارد .بر
طبق نظریه ذینفعان ،توجه به مخاطبین شرکت با انگیزه سهیم دانستن آنها در کسب سود برای شرکتها
مورد تأیید قرار میگیرد .به بیان دیگر ،دلیلی بر تأیید نظریه نمایندگی در این تحقیق یافت نشد .لذا با
توجه به نتیجه تحقیق ،از راهکارهای کاهش هزینه سرمایه ضمنی در شرکتهای عضو بورس ،اهتمام
بیشتر مدیران شرکتها به ایفای مسئولیت اجتماعی در ابعاد اخالقی (دستکاری کمتر در اقالم تعهدی)،
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قانونی (عدم اجتناب از مالیات ،شفافیت اطالعاتی بیشتر در بورس اوراق بهادار) و انساندوستانه (از
طریق توجه با الزامات تولید با کیفیت باال و کاهش تعدیل کارکنان در شرایط موجود) پیشنهاد میگردد.
محققان نیز میتوانند در بررسیهای آتی ساختار مالکیت را مدنظر قرار دهند .همچنین برای محاسبه
هزینه سرمایه ضمنی از سایر الگوها مانند الگوی گبهارت ،الگوی اولسون-جویتنر و الگوی گود-موهنرام
استفاده کنند.
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