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چکـیده
سرمایهگذاران و تحلیلگران در بحث درخصوص هزینه سرمایه ،به طور معمول به میانگین ترکیبی هزینههای بدهی
شرکت و هزینه سهام ،اشاره میکنند .هزینه سرمایه متغیری چندبُعدی بوده که متأثر از متغیرهای مختلفی است .بنابراین
هدف این پژوهش ،مطالعه تأثیر افشای اطالعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش
توصیفی-همبستگی است .به این منظور ،برای آزمون این اثرات تعداد  304شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار
تهران در طی دوره زمانی  3133الی  ،3131مورد مطالعه قرار گرفتند .در این پژوهش از متغیرهای افشای اطالعات ،رشد
دارایی و رشد فروش به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته ،و همچنین متغیرهای
عمر و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار
 EViewsاستفاده شد .نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر معنادار رشد دارایی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،اما معناداری این رابطه ،برای افشای اطالعات و رشد فروش ،مورد تأیید قرار نگرفت.

واژگـان کلـیدی :هزینه سرمایه ،افشای اطالعات ،رشد فروش ،رشد شرکت ،بورس اوراق بهادار.
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)17تابستان (شهریور) 1011

شواهد تجربی نشان میدهد گروههای مختلف در جامعه ،متقاضی اطالعات اجتماعی هستند و برخی بر گزارشهای شرکت
برای آگاهی از فعالیتهای سازمان تکیه میکنند .افشای اطالعات اجتماعی بخش مهمی از روش ارتباط شرکتها با ذینفعانشان
است (ژانگ و دیانگ .)4440 ،3هدف از افشای اطالعات مالی را میتوان ارزیابی عملکرد واحد تجاری ،قضاوت در مورد چگونگی
استفاده واحد تجاری از منابع موجود و پیشبینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده دانست (بنیمهد و محسنی شریف.)4430 ،4
واژه افشای اطالعات در گسترهترین مفهوم خود به معنی چیزی جز ارائه اطالعات نمیباشد .حسابداران میکوشند این عبارات را
مفهومی دقیقتر به کار ببرند و هدف آنها ارائه اطالعات مالی درباره شرکت است که از طریق گزارشات مالی (معموالٌ دو قالب
گزارشات ساالنه) ارائه میشود (کوبیک و همکاران .)4430 ،1بنابراین افشای ابهامات مربوط به اقالم وجوه نقد نظیر سپردههای
مسدود بانکی یا سپردههای ارزی ممکن است با اهمیت و مربوط محسوب شود ،در حالی که افشای ابهامات مربوط به اقالم
نامشهود با همان میزان اهمیت ممکن است نامربوط باشد .اما از آنجایی که هر گروه از استفادهکنندگان معموالً به اقالم خاصی از
صورتهای مالی اهمیت بیشتری میدهند ،بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشند در ارتباط با اقالم مورد نظرشان ،افشای
کامل صورت گیرد (لین و وی.)4431 ،
هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحبنظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین
سود حسابداری و سود اقتصادی است ،این مفهوم به شکلهای مختلف تعریف شده است لیکن یکی از تعریفهایی که مقبولیت
بیشتری دارد .هزینه سرمایه ،به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف میشود که با کسب آن ،ارزش واحد اقتصادی ثابت میماند .از
لحاظ مفهومی ،هزینه سرمایه یک شرکت عبارت است از هزینه فرصت سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در آن شرکت .هزینه
سرمایه از دو بعد دارای اهمیت است ،بعد اول این است که تمامی الگوهای ارزیابی اوراق بهادار بر هزینه سرمایه متکی است .بعد
دوم این است که سرمایهگذاری وجوه توسط شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری و تعیین ساختار سرمایه بدون هزینه
سرمایه عملی نخواهد بود (سلیمی.)3130 ،
از آنجائیکه ساختار مالی شرکتها معموالً شامل منابع مختلفی است ،در محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ،تمامی منابع
در نظر گرفته میشوند .با توجه به این که منابع مختلف تأمین مالی شرکت دارای ریسکهای متفاوتی برای سرمایهگذاران است،
بنابراین هر یک از این گروهها ،خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط باشد (ایزدی نیا و کربالیی کریم،
 .)3133هزینه حقوق صاحبان سهام دارای اهمیت باالیی برای شرکتها میباشد ،زیرا این فاکتور عموماً برای ارزیابی بدیلهای
تأمین مالی (زورن )4442 ،0و همچنین در تهیه بودجه و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد .باال بودن هزینه حقوق
صاحبان سهام ممکن است منجر به نپذیرفتن سرمایهگذاریهای بالقوهای گردد که میتواند بر رشد آتی شرکت اثرگذار باشد.
بنابراین اگر راهی برای تحت تأثیر قرار دادن هزینه حقوق صاحبان سهام وجود داشته باشد ،مزیت نبردن از آن غیرمنطقی میباشد
(امبونگ ،نورمن و محمد.)4434 ،1
آیندهنگری گروههای استفادهکننده از صورتهای مالی ،همواره حسابداران را به جستجوی روشهای برتر و تفسیر اطالعات
مالی هدایت کرده است .از جمله روشهای برتر تفسیر اطالعات ،بررسی رشد داراییها و رشد فروش شرکت است .رشد داراییها را
میتوان به عنوان اخبار خوب و هم به عنوان اخبار بد تفسیر نمود .اخبار خوب به این ترتیب که مخارج سرمایهای به احتمال باال
همبستگی مثبت و قابل مالحظهای با فرصتهای سرمایهگذاری دارند .عالوه بر این مخارج سرمایهای باالتر ،ممکن است نشان-
دهنده این نیز باشد که بازار سرمایهای که منابع مالی را برای سرمایهگذاریها فراهم میکند ،اعتماد باالیی نسبت به شرکت و
مدیریت دارد .جنبه اخبار بد نیز به این ترتیب است که مدیران دارای این انگیزه میباشند که منافع خود را در شرکتها افزایش
دهند .به عنوان مثال مدیران به منظور بدست آوردن حقوق و مزایای باالتر ،خواهان آن هستند که سود حسابداری شرکت را بیش
از اندازه نشان دهند و به منظور افزایش سود حسابداری اقدام به افزایش مخارج سرمایهای میکنند .این موضوع ممکن است در
حالتی که هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده پوشش داده نشود و سود اقتصادی منفی ایجاد گردد نیز ،انجام گیرد .در این
شرایط سرمایهگذاران آگاه این موضوع را درك کرده و در نهایت بازده آتی منفی ایجاد میشود .سرمایهگذاری در این پروژهها باعث
میگردد که سرمایهگذاران در ابتدا به دلیل عدم تقارن اطالعاتی فریب خورده و در سالهای آتی از موضوع مطلع گشته و بازده را از
این جهت تعدیل؛ بنابراین طبق پژوهشهایی که در ادبیات پیشین اشاره گردید این انتظار وجود دارد که یک رابطهی منفی بین
بازده آتی سهام و رشد داراییها وجود داشته باشد (مشایخی ،افتخاری و پروایی.)3134 ،
رشد فروش نیز یکی از شاخصهای ارزیابی فعالیت شرکت میباشد .رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می-
شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد .از طرفی شاخصهای بحران مالی نیز یکی از شاخصهای مطلوب
جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهیها و قابلیت نقدینگی شرکتها میباشد که با استفاده از اطالعات حسابداری میتوان بحران
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مالی شرکتها را پیشبینی نمود و سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل شرکت آگاه
نمود (قره بیگلو،آب چر وآب چر.)3131 ،
معیارهای رشد شرکت یعنی رشد فروش و رشد دارایی ،به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی در تصمیمگیری مدیریت برای
انتخاب شیوۀ تأمین مالی و حداکثرسازی ارزش شرکت تلقی میشوند و این ابزار به سرمایهگذاران و سهامداران ،در تصمیمگیری،
آگاهی و دانش میدهند .بطور یقین ،شناسایی راههای مختلف تأمین مالی و بهرهگیری از ابزارهای مناسب مالی ،مدیریت را در اتخاذ
تصمیمات صحیحتر و کسب منافع بیشتر برای شرکتها یاری خواهند نمود .استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را
خواهد داد تا از ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند (اعطاییزاده و دارابی .)3131 ،روشهای افشاسازی یک
شرکت را میتوان بعنوان مکانیسمی در حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب میشود تا عدم تقارن
اطالعاتی کمتر بوجود آید و هزینه نمایندگی کاهش یابد .پیامدهای نامطلوب عدم تقارن اطالعاتی را میتوان با افشا و شفافیت
اطالعات مالی به منظور کاهش عدم تقارن اطالعاتی اطالعات تعدیل نمود .از سوی دیگر مفهوم هزینه سرمایه بین تصمیمات مالی
در شرکت و تصمیمات سرمایهگذاری ارتباط برقرار میکند ،لذا با توجه به مطالب گفته شده تعیین رابطه بین افشای اطالعات ،رشد
شرکت و هزینه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است .در نتیجه هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا افشای
اطالعات و رشد فروش و رشد دارایی تأثیری بر هزینه سرمایه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دارند؟

افشای اطالعات بهتر ،هماهنگی و مشارکت میان شرکتها و سرمایهگذاران را با توجه به تصمیمهای سرمایهگذاری که مبتنی
بر قیمت سرمایهگذاری است ،بهواسطه تعادل میان جریانهای نقدی آینده مورد انتظار به نرخی باالتر ،بهبود میبخشد .بازار سرمایه
در تعیین ارزش صحیح افشای شرکت در درازمدت کارامد است .صرف اطالعات ،شامل ارزش ذاتی افشای بیشتر شرکت است.
برای شرکتهای با کیفیت افشای باالتر ،انتظار میرود صرف اطالعات برابر با افشای اطالعاتی معادل با افشای رقیبانی با داراییها
و شرایط بازار مشابه باشد ،اما برای شرکتهای با کیفیت افشا و شفافیت پایین ،این صرف اطالعات کمتر خواهد بود (مدهانی،3
.)4431
کومار ( )4440در بحث خود به این نکته اشاره دارد که شرکتها به منظور افزایش نقدشوندگی سهام خود افشا را افزایش
میدهند (شوستر و کونل .)4440 ،4منطق این موضوع چنین است که از طریق افشای بیشتر اطالعات عدم تقارن اطالعات کاهش
مییابد .به همین خاطر جذابیت اینگونه سهام برای سرمایهگذاران افزایش یافته و متعاقباً نقدشوندگی آنها باال میرود .گیرنستین و
سمی ( )3330و لیم و همکاران ( )4441نشان دادند که سطح افشا و عدم تقارن اطالعات رابطه منفی با همدیگر دارند .آنها در
1
طی مطالعات خود مشاهده کردند که فاصله بین قیمت خرید و فروش با افزایش افشا کاهش مییابد (امبونگ و همکاران ،
.)4434
هزینه سرمایه نیز برای یک سرمایهگذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت
سرمایهگذاری دیگر با ریسک مشابه است .نرخ کاهش که برای تبدیل جریانهای نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار
میگیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمینکنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آنها در کل سرمایهگذاری یا میانگین
وزنی هزینه سرمایه باشد (ایزدی نیا و کربالیی کریم.)3134 ،
0
با توجه به موضوع ،پژوهشهای متعددی در این خصوص صورت گرفته است .سونیل داتا و نزلوبین ( ،)4432پژوهشی را با
عنوان افشای اطالعات ،رشد شرکت و هزینه سرمایه انجام دادند .نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود تأثیر افشای اطالعات بر
هزینه سرمایه و رشد شرکت بر هزینه سرمایه میباشد .تفاوت پژوهش حاضر با این مورد ،درخصوص رشد شرکت میباشد که خود
از دو فاکتور رشد دارایی و رشد فروش تشکیل شده ،که در حاکی از نوآوری در پژوهش حاضر میباشد
همچنین گوتام و ویدیا )4431( 1اثر محدودیتهای تأمین مالی بر رشد  4434شرکت هندی را در دوره  3330تا  4443مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رشد شرکتها پایدار است و اندازه و محدودیتهای تأمین مالی اثر منفی بر
رشد شرکتها دارند .البرت و همکاران ( )4442به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه اطالعات حسابداری افشا شده در مورد
یک واحد تجاری ،با درنظر گرفتن تنوع آنها ،در هزینه سرمایه آن واحد نمود پیدا می کند .نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است
که کیفیت اطالعات حسابداری به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر میگذارد .بک و همکاران0
( )4441نیز با استفاده از یک پایگاه داده اثر مشکالت مالی ،قانونی و فساد بر رشد شرکتهای  10کشور را مورد بررسی قرار دادند.
یافتههای آنها نشان میدهد ،اینکه آیا مشکالت مالی ،قانونی و فساد ،رشد شرکت را محدود میکند یا خیر ،بستگی به اندازه
شرکت دارد و شرکتهای کوچکتر بیشتر از شرکتهای دیگر محدود هستند .همچنین تنها یک رابطه ضعیف بین درك شرکتها
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از کیفیت دادگاهها در کشورشان و رشد شرکت وجود دارد .اسیلی و اهارا ،)4440( 3در خصوص اطالعات و هزینه سرمایه بیان
داشتند که تفاوت در ترکیب اطالعات عمومی و خصوصی بر هزینه سرمایه تأثیر میگذارد.
خواجوی و علیزاده طالتپه ( )3130نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نشان دادند که بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه شرکتها در
بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه معناداری وجود ندارد .خواجوی و صالحینیا ( )3130پژوهشی را با عنوان محدودیتهای تأمین
مالی و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند و نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین محدودیتهای تأمین مالی و
رشد داراییها و رشد فروش بعنوان شاخصهای محاسبه رشد شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد .ناظمی و نصیری ( )3131در
پژوهش خود با عنوان بررسی ارتباط میان افشای اطالعات و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
نشان دادند که اقدام به افزایش میزان افشای اطالعات میکنند ،نقدشوندگی سهام بیشتری نسبت به دیگر شرکتها دارند.
همچنین افزایش میزان اطالعات افشا شده شرکتها منجر به کاهش خطر برآورد سرمایهگذاران میشود و افزایش میزان اطالعات
افشا شده شرکتها با هزینه سرمایه آنها ارتباط معناداری ندارد .رحیمیان و توکل نیا ( )3134نیز به بررسی ارتباط انحنایی بالقوه
بین فرصتهای رشد و اهرم مالی و ارتباط بین توانایی مالی و اهرم مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که ارتباط  Uشکل وارون ،بین فرصتهای رشد و اهرم مالی و عدم وجود رابطه بین درماندگی مالی و
اهرم مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار شهر تهران وجود دارد .مهرآذین و عباس نژاد ( )3134نیز به بررسی «اثر محافظه-
کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی» پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معکوس و معناداری بین محافظه-
کاری و هزینه سرمایه وجود دارد .همچنین رابطه بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس میباشد .درنهایت
نوروزی و مرهونیاننژاد ( )3134نیز درپژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر افشای اطالعات و ویژگیهای عملکردی بر هزینه
سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،نشان دادند که هیچ یک از متغیرهای افشای اطالعات بر هزینه
سرمایه شرکت اثر معناداری ندارند .همچنین نتایج مربوط به مدل تأثیر ویژگیهای عملکردی شرکت بر هزینه سرمایه مشخص
شد ،تنها متغیرهای میزان سودآوری ،اندازه شرکت ،بازده داراییها دارای تأثیر منفی معنادار بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند.

 -3فرضیههای پژوهش
در راستای دستیابی به هدف پژوهش ،فرضیههایی نیز به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول :افشای اطالعات بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تأثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :رشد داراییها بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم :رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد.

 -4روش پژوهش
این پژوهش برحسب هدف کاربردی و براساس نوع داده ،کمّی است .همچنین از لحاظ تحلیل دادهها از نوع توصیفی-
همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که حداقل از ابتدای
سال  3133در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ،تا پایان سال  3131حضور داشته و از چهار ویژگی زیر ،به طور همزمان برخوردار
باشند:
 )3اطالعات مالی شرکت برای دورۀ زمانی پژوهش موجود باشد )4 .طی دورهی پژوهش در بورس حضور داشته باشد )1 .سال
مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد )0 .جزو شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها ،لیزینگ و بیمه نباشد )1 .در دورهی بررسی،
تغییر سال مالی نداده باشند.
با در نظر گرفتن شرایط فوق ،تعداد نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی منظم و یا (در صورت محدود بودن
تعداد شرکتهای واجد شرایط پژوهش) ،روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند .پس از حذف شرکتهای بدون معیارهای یادشده،
از بـین کـل شرکتهای پذیرفته شـده در بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد  304شرکت در حکم جامعهی غربال شده آماری این
پژوهش باقی ماند و دادههای مربوط به پنج سال ( 3133تا  )3131این شرکتها از نرمافزار  Eviewsاستخراج خواهد شد.

1 . Easley and O'Hara
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جدول  -1جامعهی آماری پژوهش
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 3131
شرکتهایی که در سالهای  3133الی  3131در بورس حضور داشتهاند:
شرکتهای هلدینگ و واسطهگر مالی:
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به  34/43نمیباشد:
تعداد شرکتهایی که اطالعات مالی آنها ناقص میباشد:
شرکتهای دارای وقفه معامالتی بیش از  0ماه
نمونه پژوهش (جامعه واجد شرایط)

% 344
% 01
-%2
-% 3
- % 30
- % 31
% 43

 144شرکت
 132شرکت
( 11شرکت)
( 00شرکت)
( 13شرکت)
( 13شرکت)
 304شرکت

 -1-4متغیرهای پژوهش

 رشد داراییها ( :)AGبرای محاسبه رشد داراییها همانند پژوهش گری و جانسون ،)4433( 3کارپنتر و پترسن)4443( 4و دارابی و کریمی ( )3133از رابطه زیر استفاده میشود:
مجموع دارایی های اول دوره  −مجموع دارایی های پایان دوره

= رشد دارایی ها

مجموع دارایی های اول دوره
 رشد فروش ( :)SGهمانند پژوهش گوتام و ویدیا )4431( 1و رحمان )4433( 0برای محاسبه رشد فروش از رابطه زیراستفاده شد:
لگاریتم فروش سال قبل  -لگاریتم فروش سال جاری = رشد فروش
ج -هزینه سرمایه :مدل مورد استفاده برای محاسبه هزینه سرمایه در این پژوهش ،مدل گوردن است که از مدل ارزش-
گذاری زیر مشتق میشود:
()3

)𝑔𝐷0 (1+
𝑔𝑘−

در این مدل  Kمعرف هزینه سرمایه سهام عادی میباشد و میتوان آن را از طریق رابطه زیر به دست آورد:
()4
 : 𝐷1سود نقدی پرداخت شده برای هر سهم
 : 𝑃0قیمت هر سهم در ابتدای سال مالی.

𝑔+

𝐷1
𝑃0
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الف -افشای اطالعات :کیفیت افشای شرکتی ،یکی از متغیرهای درونزای این تحقیق است .در این تحقیق از امتیازهای
سالیانه کیفیت افشای شرکتی که برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .امتیازهای
کیفیت افشای شرکتهای پذیرفته شده برای دورههای  3 ،0 ،1و 34ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای
سالهای  3134به بعد منتشر گردیده است .این امتیازها ،ارزیابی بورس دربارۀ میزان آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس
مینماید .امتیازهای مذکور ،براساس میانگین وزنی معیارهای به موقع بودن و قابلیت اتکای اطالعات افشا شده محاسبه میگردد.
اطالعات ارزیابی شده ،براساس مقررات افشای اطالعات در بورس ،ازجمله صورتهای مالی سالیانه ،صورتهای مالی میان دوره-
ی  1و ( 0حسابرسی شده) و  3ماهه و پیشبینی درآمد هر سهم در مقاطع زمانی  3 ،0 ،1و 34ماهه میباشد (نوروش و حسینی،
.)3134
ب -رشد شرکت :برای محاسبه رشد شرکت ،از دو بعد رشد داراییها و رشد فروش استفاده شده است.

= 𝑃0

𝑡𝐾 = 𝑟𝑖 ,

𝑔 :نرخ رشد سود تقسیمی.
د -متغیرهای کنترلی
عمر شرکت :به منظور اندازهگیری عمر شرکت از مدت سالهای حضور شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.
اندازه شرکت :برای کنترل اثر این متغیر بر هزینه سرمایه از لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت استفاده شده است.

1 . Gray and Johnson
2 . Carpenter and Petersen
3 . Gautam and Vaidya
4 . Rahman
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 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی دادهها
خالصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش پس از غربالگری و حذف دادههای پرت در جدول  4نشان داده
شده است.
افشای
اطالعات
303/1402
314
-4/402
-3/332

متغیرها
میانگین
میانه
چولگی
کشیدگی

جدول  -2نتایج آمار توصیفی
هزینه
رشد
رشد
سرمایه
فروش
داراییها
4/4434
4/3132
4/4410
4/444
4/3043
4/3144
1/344
-4/111
3/130
31/044
33/233
333/333

عمر شرکت
43/3014
33
4/401
1/411

اندازه
شرکت
0/3040
0/4040
4/301
3/400
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در جدول  1نیز ،خالصه نتایج آزمون مانایی با روش  ADFآمده است .همانطور که مالحظه میشود ضریب معنیداری به جز
متغیر کنترلی عمر شرکت ،کمتر از  4/41هستند ،بنابراین میتوان گفت میانگین واریانس و کوواریانس در سطح مستقل از زمان
است .همچنین در ادامه ،برای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها از آزمون جارکیو -برا استفاده شد که نتایج حاکی از نرمال بودن
توزیع خطاها بود.

عنوان متغیر
ADF
دیکی و فولر

Prob
Static

افشای
اطالعات
4/4444
044/130

جدول  -3نتایج آزمون مانایی
رشد
رشد
فروش
داراییها
4/4444
4/4444
123/131
004/433

هزینه
سرمایه
4/4444
011/414

عمر شرکت
4/3033
3/43202

اندازه
شرکت
4/4444
040/344

 فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقلدر این مطالعه برای بررسی عدم وجود همخطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
عنوان
متغیر
افشای اطالعات
رشد داراییها
رشد فروش
هزینه سرمایه
عمر شرکت
اندازه شرکت

جدول  -4نتایج فرض عدم هم خطی
هزینه
رشد
رشد
افشای اطالعات
سرمایه
فروش
داراییها
4/441
-4/410
-4/414
3
**
**
4/344
4/333
3
-4/414
**
4/414
3
4/333
-4/410
3
4/414
**4/344
4/441
4/433
-4/403
-4/414
4/442
-4/441
-4/440
4/414
4/403

عمر
شرکت
4/442
-4/414
-4/403
4/433
3
-4/403

اندازه
شرکت
4/403
4/414
-4/440
-4/441
-4/403
3

همانطور که مشاهده میشود تمامی ضرایب کمتر از  4/2هستند بنابراین میتوان فرضیه عدم همبستگی خطی بین متغیرهای
پژوهش را پذیرفت.

 برآورد مدل اصلی پژوهشقبل از برآورد مدل ابتدا باید روش مناسب تخمین مدل براورد شود .برای انتخاب میان روشهای حداقل مربعات تلفیقی ،اثر
ثابت )FE(3و اثر تصادفی  )RE(4از آزمونهای چاو 1و آزمون هاسمن 0استفاده شده است .نتایج بدست آمده از جدول  1نشان می-
دهد که  Probدر آزمون لمیر کوچکتر از  4/41است ،بنابراین در انتخاب بین دو روش دادههای تلفیقی و اثرات ثابت ،روش اثرات
)1 . Fixed Effects (FE
)2 . Random Effects (RE
3 . Chow Test
4 . Hausman Test

6

ثابت مورد تائید است .همچنین نتایج آزمون هاسمن نیز نشان میدهد که  Probبزرگتر از  )4/2331( 4/41است ،بنابراین در
انتخاب بین دو روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت ،روش اثرات تصادفی مورد تائید است.

مدل کلی پژوهش

جدول  -5نتایج آزمون لیمر و هاسمن
آزمون هاسمن
آماره  Fلیمر
معناداری
کای دو
معناداری
آماره F
4/301

4/4443

41/044

4/2331

با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،با استفاده از آزمون اثرات تصادفی به تخمین مدل و آزمون فرضیات میپردازیم.

 -2-5آزمون فرضیات پژوهش
 -3نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش :افشای اطالعات بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تأثیر مثبت دارد.

P-value
4/334
4/200
4/342
4/021

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول فوق سطح معناداری بزرگتر از  4/41است و بیانگر عدم تأیید فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر
مثبت افشای اطالعات بر هزینه سرمایه میباشد .بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تائید قرار نمیگیرد .همچنین ضریب رگرسیونی
برابر با  4/444و ضریب رگرسیون تعدیل شده  4/443است .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول فوق  4/403میباشد و این
عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و نشان از مستقل بودن باقیماندهها است .برای معناداری مدل مورد برازش
باید به قسمت آماره  Fو سطح معناداری مراجعه کرد .جدول فوق نشان میدهد که آماره  Fدر حد پایینی است ( )4/403و سطح
معنادرای نیز برابر  4/333است ،بنابراین میتوان استناد نمود که  P-valueکمتر از خطای دلخواه  αاست ،پس نتیجه میگیریم
که مدل معنادار نیست.
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جدول  -6تحلیل رگرسیون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
متغیر
آماره t
ضریب
4/303
4/441
افشای اطالعات
4/432
4/434
عمر شرکت
4/433
4/441
اندازه شرکت
4/231
4/443
C
4/403
آماره F
4/444
R2
4/443
 R2تعدیل شده
4/403
آماره دوربین -واتسون
4/333
سطح معنی داری ()Prob

 -4نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش :رشد داراییها بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر مثبت دارد.
جدول  -7تحلیل رگرسیون فرضیه دوم
آزمون فرضیه دوم
متغیر
ضریب
آماره t
4/310
4/341
رشد دارایی ها
4/131
4/430
عمر شرکت
4/302
4/440
اندازه شرکت
C
4/004
4/40
4/34
آماره F
R2
4/433
4/442
 R2تعدیل شده
4/434
آماره دوربین -واتسون
4/410
سطح معنی داری ()Prob

P-value
4/441
4/031
4/302
4/143
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با توجه به نتایج ارائه شده در جدول فوق سطح معناداری کوچکتر از  4/41است و بیانگر تأیید فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر
مثبت رشد داراییها بر هزینه سرمایه میباشد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تائید قرار میگیرد .همچنین ضریب رگرسیونی
برابر با  4/433و ضریب رگرسیون تعدیل شده  4/442است .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول فوق  4/434می باشد و این
عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و نشاندهنده برازش مناسب مدل میباشد .برای معناداری مدل مورد
برازش باید به قسمت ) Prob (F-statisticمراجعه کرد .جدول فوق نشان میدهد ) Prob (F-statisticبرابر  4/410است،
بنابراین میتوان استناد نمود که  P-valueکمتر از خطای دلخواه  αاست ،پس نتیجه میگیریم که مدل به طور کلی از لحاظ
آماری مورد قبول است و مقدار باالی آماره ( )Fبیانگر این مطلب است که رابطه خطی قویای میان متغیرها در این مدل وجود
دارد ،در نتیجه مدل رگرسیون مناسب میباشد و درنتیجه متغیر رشد دارایی ،قدرت پیشگویی متغیر وابسته یعنی هزینه سرمایه را
دارد.
 -1نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش :رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر مثبت دارد.
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جدول  -8تحلیل رگرسیون فرضیه سوم
آزمون فرضیه سوم
متغیر
ضریب
آماره t
4/343
4/414
رشد فروش
4/104
4/434
عمر شرکت
4/404
4/444
اندازه شرکت
C
4/022
4/440
4/143
آماره F
R2
4/443
4/434
 R2تعدیل شده
4/421
آماره دوربین -واتسون
4/333
سطح معنی داری ()Prob

P-value
4/101
4/210
4/314
4/033

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول فوق سطح معناداری بزرگتر از  4/41است و بیانگر عدم تأیید فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر
مثبت رشد فروش بر هزینه سرمایه میباشد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تائید قرار نمیگیرد .همچنین ضریب رگرسیونی
برابر با  4/443و ضریب رگرسیون تعدیل شده  4/434است .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول فوق  4/421میباشد و این
عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند ،در نتیجه مدل مورد نظر دارای برازش نیست .همچنین سطح معناداری به
دست آمده که برابر با  4/333میباشد نشان میدهد که این مقدار از آلفای پژوهش ( )4/41بیشتر بوده در نتیجه فرضیه فوق رد
میشود.

 -6بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر درخصوص بررسی تأثیر افشای اطالعات و رشد شرکت بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که افشای اطالعات بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد .با توجه به نتایج ،در فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر افشای اطالعات بر هزینه سرمایه ،چون
سطح معناداری بزرگتر از  4/41است ،در نتیجه این فرضیه مورد تأیید قرار نمیگیرد .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای
خواجوی و علیزاده طالتپه ( ،)3130ناظمی و نصیری ( )3131و نوروزی و مرهونیاننژاد ( )3134همسو بوده و با نتایج پژوهشهای
سونیل داتا و نزلوبین ( ،)4432اسیلی و اهارا ( )4440و مهرآذین و عباس نژاد ( )3134مغایرت دارد .در تبیین این یافته میتوان
گفت که افشای اطالعات در شرکتهای بررسی شده آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است و به دلیل فقدان تحلیل-
گران مالی ،میزان افشای اطالعات شرکتها نتوانسته میزان عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه و درنتیجه هزینه سرمایه شرکت-
ها را به طور قابل توجهی تغییر دهد .همچنین بنابرنتایج حاصل شده رشد داراییها بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میشود .یافتههای این فرضیه با پژوهش سونیل
داتا و نزلوبین ( )4432مطابقت دارد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که افزایش در داراییهای هر شرکتی میتواند بیان کند
شرکت در مسیر سودآوری حرکت میکند ،رشد دارایی نوعی سرمایهگذاری در شرکت را نشان میدهد درنتیجه میتوان انتظار
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داشت شرکتی که رشد دارایی باالیی دارد ،در سالهای آتی بتواند بازده مناسبی به دست آورده و همین انتظار تأثیر بر ارزشگذاری
سرمایهگذاران بازده مورد انتنظار آنها را شکل دهد .در فرضیه سوم مبنی بر تأثیر رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نتایج نشان داد که بین ایندو متغیر رابطهای وجود ندارد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش
پذیرفته نمیشود .یافتههای این فرضیه با نتایج پژوهش سونیل داتا و نزلوبین ( )4432مطابقت ندارد .در تبیین این نتیجه نیز می-
توان گفت که به احتمال زیاد ،در شرکتهای مورد بررسی فرصتهای رشد فروش ،در حد کمی میباشد در نتیجه بر هزینه سرمایه
تأثیرگذار نبوده ،فرصتهای رشد به عنوان یک دارایی نامشهود مورد استفاده قرار گرفته ،و هرچه فرصت رشد یک شرکت بیشتر
باشد ریسک آن نیز بیشتر است ،اما به دلیل سطح کم رشد فروش در پژوهش حاضر ،بین این مؤلفه و هزینه سرمایه رابطهای
حاصل نشد.
درمجموع میتوان گفت که یاتوجه به اینکه افشای داوطلبانه و اختیاری اطالعات شرکتها میتواند به عنوان مفهومی در نظر
گرفته شود که به موجب آن سازمانها بر منافع ذینفعانشان از طریق الزامات قانونی ،تأکید داشته باشند ،بنابراین پیشنهاد میشود با
داشتن الزامات قانونی و افشای الزامی اطالعات مالی درخصوص رشد شرکتها و سازمانها ،بتوان به عنوان سازوکارهای مؤثر
جهت گسترش روابط بین واحد تجاری و ذینفعانش تالش نمود .بنابراین الزم است آن دسته از سرمایهگذاران که توجه به سودهای
جاری و کوتاه مدت دارند و به منظور به حداکثر رساندن سودآوری خود ،اولویت را به سرمایهگذاری در شرکتهایی دهند که
بیشترین افشای اطالعات را داشته باشند و سرمایه خود را به هدر ندهند .همچنین پیشنهاد میشود نهادهای حرفهای که
مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری را بر عهده دارند به تدوین استانداردهای حسابداری اجتماعی توجه کنند و با انجام
تحقیقات بیشتر و با عنایت به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر کشورمان زمینهی الزم برای افشای اینگونه اطالعات را
توسط مدیران واحدهای تجاری فراهم آورند .از آنجایی که افشای اطالعات مربوط به اثرات اجتماعی فعالیت واحدهای تجاری
بدون وجود قوانین الزامآور امکانپذیر نیست ،لذا نهادهای قانونگذار نیز باید در زمینهی تدوین قوانین الزامآور در این زمینه اقدام
نمایند و همچنین رشد شرکت از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان ،استفاده ازمزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش
درآمد ،سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد و همچنین هزینه سرمایه را به حداقل میرساند.
همچنین پیشنهاد میشود که اثر افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و ارزش شرکت؛ و همچنین اثر
مشکالت مالی ،قانونی و فساد بر رشد شرکت و تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد آتی شرکتها نیز در پژوهشهای
بعدی مورد بررسی قرار گیرند.
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