ژپوهشاهی تجربی حسابدا ری

سال دوم  ،شماره  ، 7بهار  ، 6931صص 667 – 606

عکسالعمل سرمایهگذاران نسبت به انواع افشاهای اجتماعی شرکت
ها
**

موسی بزرگ اصل* ،شاهین احمدی

تاریخ دریافت32/ 21/02:
تاریخ پذیرش31/ 01/23:

چکیده
هدف اين پژوهش ،بررسی عکسالعمل سرمايهگذاران به افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی
شرکتها است .به اين منظور ،عکسالعمل  141سرمايهگذار در دو گروه حرفهای و کمتر حرفهای به
انواع افشاهای اطالعات اجتماعی از طريق پرسشنامه تحلیل شد .سرمايهگذاران حرفهای شامل
تحلیلگران بازار سرمايه و سرمايهگذاران کمتر حرفهای شامل دانشجويان کارشناسی ارشد رشتهی
مديريت مالی بودهاند .عکسالعمل اين دو گروه به چهار نوع افشاهای اجتماعی آزمون شده است.
برای آزمون فرضیات ،از تحلیل واريانس يکعامله و دوعامله استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که
سرمايهگذاران به انواع افشاهای اجتماعی عکسالعمل نشان میدهند ،اما بین عکسالعمل سرمايه
گذاران حرفهای و کمتر حرفهای به چهار نوع افشاهای اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :افشاهای اجتماعی شرکتی ،سرمايهگذاران حرفهای ،سرمايهگذاران کمتر حرفهای
کد طبقهبندی موضوعیM49 :

* استادیار حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی (( )bozorgasl@yahoo.comنویسنده مسئول)
** دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی ()kifemann@gmail.com

611

عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به انواع افشاها ...

مقدمه
در دهههای گذشته ،توجه شهروندان به شکل عام و سرمايه گذاران به شکل خاص ،به
موضوعات مرتبط با افشاهای اجتماعی شرکتها ،افزايش يافته است .در اين دوران ،شرکتها
در ارتباط با عملکرد خود نسبت به محیط زيست بیشتر زير ذرهبین قرار گرفتند .اين حساسیت
اجتماعی به اين دلیل ايجاد شده است تا شرکتها برای حفظ شهرت خود و نیز اعتماد
بازارهای سرمايه ،به گزارشگری آثار اجتماعی فعالیتهای خود توجه بیشتری کنند .شرکت
های بزرگ در خارج از مرزهای ايران مدتی است که گزارشهای اجتماعی را تهیه میکنند
که نه تنها اطالعات حسابداری ،بلکه اطالعات وسیعتری دربارهی آثار فعالیت شرکت بر
محیط زيست ،اشتغال و اقدامات انجام شده برای حفظ محیط زيست به خصوص کاهش
آلودگیهايی مانند گاز دیاکسیدکربن در آنها ارائه میشود .از طرف ديگر ،تعدادی از همین
شرکتها اقدام به افشای فعالیتهای اجتماعی خود در کنار صورتهای مالی ساالنه میکنند.
اين مساله در ايران علیرغم وجود صنايع مختلف آالينده مانند صنايع سیمانی ،ذوب فلزات،
پتروشیمی و پااليشگاهی وارد عرصهی گزارشگری نشده است .لذا به عنوان يک پديدهی
جديد الزم است پژوهشهای کافی در مورد ضرورت آن انجام شود .در جوامع توسعه يافته،
شاخصهای بورسهای اجتماعی ،که عملکرد سهام شرکتها در اين شاخص ها ،متاثر از
عملکرد اجتماعی و زيست محیطی شرکتها میباشد ،طراحی و راه اندازی شدهاند و ابزاری
در اختیار محققان قرار دادهاند تا تاثیر عملکرد اجتماعی بر عملکرد سهام اين شرکتها در
بورس های اجتماعی را اندازه گیری کنند .اما در کشور ما ،به دلیل عدم وجود چنین
بورسهايی ،اجرای پژوهشهای بازار سرمايه دربارهی تاثیر عملکرد اجتماعی بر قیمت سهام
در حال حاضر ممکن نیست .لذا از پژوهشهای زمینه يابی برای میزان عکسالعمل سرمايه
گذاران به اين افشاهای اجتماعی استفاده میشود.
بیان مساله
در حال حاضر و در شرايط کنونی ،مديريت شرکتها نه تنها بايد مسئولیت کارايی عملیات
شرکت تحت کنترل خود را تقبل کنند ،بلکه در ازای هر اقدامی که انجام میدهند و به مشکالت
بیشمار اجتماعی دامن میزنند ،نیز مسئولیت دارند .واحدهای اقتصادی ناگزير هستند در کنار
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تالش جهت بهبود عملکرد سهام خود در بورس اوراق بهادار ،تالش کنند تا مسئولیتهای
اجتماعی خود را نیز بر عهده بگیرند و در پی بهبود عملکرد اجتماعی خود باشند.
عملکرد اجتماعی شرکتها از قبیل تاثیر فعالیت آنها بر محیط زيست ،رفاه اقتصادی
شهروندان ،اشتغالزايی ،بهبود شاخصهای کالن اقتصادی و نیز درك نیازهای مصرف
کنندگان ،معیاری کیفی است که در صورتهای مالی مرسوم از قبیل ترازنامه و صورت سود
و زيان مورد غفلت واقع شده است .لذا برای اينکه ذينفعان هر شرکت ،از عملکرد اجتماعی
شرکت ها و تاثیراتی آگاه شوند که بر کیفیت محیط زيست ،زندگی ،رفاه ،اشتغال و ...آنها
دارد ،نیاز به افشاهای اجتماعی توسط شرکتها احساس میشود.
در همین راستا ،و با توجه به اينکه مفاهیم حسابداری اجتماعی بدلیل بديع بودن در ايران
ناشناخته هستند ،معرفی آنها میتواند زمینهساز آغاز پژوهشهای بیشتر و بسترسازی برای
تدوين الزاماتی برای افشای اينگونه موارد باشد .از طرف ديگر ،اگر اين نتیجه حاصل شود که
افشاهای حسابداری اجتماعی شرکتها بر تصمیمگیری سرمايهگذاران ايرانی تاثیر بسزايی
دارد ،میتوان از طريق مراجعی نظیر سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار ،اقدامات
الزم را در دستور کار قرار داد تا شرکتها افشای اين گونه اطالعات را در برنامههای خود
قرار دهند ،که اين امر میتواند به تصمیمات بهتر سرمايهگذاری و تخصیص بهتر منابع موجود
در شرکتها منتهی شود .در اين مقاله نیز ارتباط بین انواع افشاهای اجتماعی شرکتها و
تصمیمگیری انواع سرمايهگذاران ايرانی مدنظر است.
پیشینهی پژوهش
پیشینهی نظری

تقريباً درباره اين امر که شرکتها بايد از نظر اجتماعی مسئول باشند ،اتفاق نظر وجود دارد .البته
امکان دارد عنوان شود که اين ايده صرفاً شکل پذيرفته شدهی بینشی جهانی است که افراد و گروه
ها بايد تاثیر اعمال خود بر سايرين را در نظر گیرند .به طور کلی سه رويکرد در ارتباط با مفهوم
مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد که به شرح زير قابل بیان هستند (خوش طینت: )6393 ،

 نظريهی اول از تئوری اقتصادی کالسیک نشات میگیرد .طبق اين نظريه ،شرکت تنها

يک هدف دارد که حداکثر کردن سود و متعاقب آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است.
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 نظريهی دوم در دهه  6391میالدی مطرح شد و بر اساس آن اهداف اجتماعی در کنار
بیشینه کردن سود مورد توجه قرار میگیرند.

 طبق نظريهی سوم ،سود پايان فعالیتهای موسسه نیست و پس از برآورده شدن اين هدف،

مديران با مواردی از قبیل خواستههای کارکنان برای افزايش حقوق ،اجرای طرحهای توسعه،
درخواست قیمتهای پائینتر از طرف مشتريان ،افزايش کیفیت محصوالت و ...مواجه میشوند.
6

در اواخر دههی  ،6311مفهوم مسئولیتِ اجتماعی وارد ادبیات حسابداری شد .هرمانز

( )6353و دان )6333( 1اعتقاد دارند که برای اولین بار لینوس بود که نقش حسابداری را در
حوزه مسئولیتِ اجتماعی مطرح کرد .لینوس )6315( 3دربارهی کاربرد حسابداری در حوزه
اقتصاد ،اجتماع ،و علوم سیاسی مطالبی را تقرير کرد .وی از نقش فعالتر حسابداران در تبیین
موارد اجتماعی و حل و فصل آنها دفاع کرد و نیز خواستار گسترش نقش حسابرسی و دخالت
بیشتر حسابداران در مسائل اجتماعی شد.
اگرچه شرکتهای بزرگ به صورت اختیاری اطالعاتی را دربارهی مسئولیت اجتماعی خود
گزارش میکنند اما يک نظريهی جامع در مورد فلسفهی انجام اين کار وجود ندارد و برخی
معتقدند که سرمايهگذاران برای اين اطالعات ارزش قائلاند (بلوم و همکاران ،)6359 ،4اما
پارکر )6351( 1معتقد است برای تايید يا رد مفید بودن چنین افشائیاتی ،بايد پژوهشهای
بیشتری انجام شود .در هر صورت ،عموم مردم انتظار دارند که شرکتها به عنوان يک
شهروند خوب عمل کنند.
در پژوهشهای انجام شده برای بررسی عکسالعمل سرمايهگذاران به انواع افشاهای
اجتماعی ،دو رويکرد مورد استفاده قرار گرفته است .رويکرد اول ،عکسالعمل سرمايهگذاران
به افشای اطالعات مسئولیتهای اجتماعی به شکل غیر مستقیم و از طريق بازار سرمايه را
بررسی میکند .در رويکرد دوم ،به اين دلیل که در تعدادی از کشورها يا صنايع ،بازارهای
سرمايه مبنی بر شاخصهای اجتماعی وجود ندارد ،عکسالعمل تکتک سرمايهگذاران به
شکل مستقیم و معموالً از طريق پرسشنامه آزمون شده است.
پیشینهی تجربی
مطالعات عکسالعمل بازار سرمايه

آئِرتس و همکاران )1115( 1به تحلیل ارتباط بین افشاهای اجتماعی شرکتها ،بازار مالی (به
عنوان جانشین پیشبینیهای تحلیلگران) و فشارهای اجتماعی (به عنوان جانشین میزان
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مطبوعاتی بودن شرکت) پرداختند .آنها نشان دادند که افشای گستردهتر موضوعات اجتماعی،
دقت پیشبینیهای تحلیلگران بازار سرمايه را افزايش میدهد.
شولتِنز )1115( 9به بررسی تعامل بین عملکرد مالی و اجتماعی شرکتها پرداخت .وی در
پی بررسی موضوعات اجتماعی مورد توجه شرکتها بود و به اين نتیجه رسید که انگیزهی
الزم برای عملکرد مناسب اجتماعی شرکتها از عملکرد مالی آنها نشات میگیرد و عملکرد
مالی مقدم است و عملکرد اجتماعی در پی آن تغییر میکند .البته به نظر وی تعامل بین
عملکرد اجتماعی و مالی در بین شرکتهای مختلف متفاوت است.
بِچِتی و همکاران )1113( 5به بررسی اثرات پذيرش يا کنارگذاری رويههای عملکرد
اجتماعی بر بازار سرمايه از طريق بررسی واکنشهای بازار به ورود به /خروج از شاخص
اجتماعی  411دومینی 3بین سالهای  6331تا  1114پرداختند .پژوهش آنها دو يافتهی اصلی را
در پی داشت )6 :صرف نظر از نوع رويداد (خروج از شاخص يا ورود به آن) ،روند رو به
رشدی در ارزشهای ناشی از بازده غیر نرمال مشاهده شد ،و  )1بعد از اطالعرسانی رويداد
توسط شاخص دومینی ،اثر منفی قابل توجهی بر بازده غیر نرمال مشاهده شد که حتی بعد از
کنترل عواملی از قبیل شوكهای ناشی از بحرانهای مالی و اثرات فصلی بر بازار سرمايه نیز
اين اثر ادامه داشت.
61

کورمیِر و همکاران ( )1113در پژوهش خود بررسی کردند که آيا افشای اطالعات
اجتماعی و افشای اطالعات زيست محیطی در کاهش عدمِ تقارنِ اطالعاتی بین مديران و
سرمايهگذاران جايگزين يکديگرند يا مکمل يکديگر .طبق نتايج پژوهش ،افشای اطالعات
اجتماعی و افشای اطالعات زيست محیطی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی بازار سرمايه
جايگزين يکديگر هستند.
مطالعات عکسالعمل سرمايهگذاران انفرادی

در مطالعاتی که در اين بخش بررسی خواهند شد ،محققان به جای تفسیر باورها ،عقايد ،و
قضاوتهای سرمايهگذاران از طريق بررسی حرکات قیمت سهام در بازار سرمايه ،به بررسی
بینش تکتک سرمايهگذاران با استفاده از فنون جمعآوری اطالعات میپردازند .از تاريخ
 6359تا کنون ،چند مطالعهی عمده در اين حوزه انجام شده است.
66

بِبینگتون و همکاران

( )1115بررسی کردند که آيا میتوان گزارشگری مسئولیتِ

اجتماعیِ شرکتی را به عنوان پیامد فرايندهای مديريت ريسک شهرت و همچنین به عنوان
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بخشی از آن در نظر گرفت .آنها نتیجهگیری کردند که با تحلیل گزارش شِل ،)1111( 61اين
ادعا که گزارشگری اجتماعی میتواند در مديريت ريسک شهرت نقشی ايفا کند ،ادعايی
موجه است ،اما مشخصاً قابلیت تعمیم ندارد .در واقع گزارش شرکتی شِل ،مجموعهای از
موارد را در خود داشت که ايجاد کنندهی شهرت بودهاند.
کوهن و همکاران )1161( 63در پژوهشی به بررسی ادراك سرمايهگذاران خردهپا از مفید
بودن اطالعات افشا شده درباره عملکرد اقتصادی ،حاکمیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی
پرداختند .آنها دريافتند که سرمايهگذارانی که در حال حاضر سهام شرکتهای دارای
مسئولیتهای اجتماعی را در پورتفوی خود نگهداری میکنند بیش از افرادی که چنین سهامی
را در پورتفوی خود ندارند ،از اطالعات غیر مالی بهره میبرند.
راعی ( ،)6353در پژوهشی در پی پاسخ به اين سوال بود که آيا وجود اطالعات حسابداری
اجتماعی در کنار اطالعات حسابداری سنتی ،تاثیری در تصمیمگیری سرمايهگذاران دارد يا
خیر و میزان اين تاثیر چقدر است .وی دريافت که سرمايهگذاران برای توجیه  11تا  35درصد
از داليل پشتوانه تصمیمگیری خود به افشاهای اجتماعی شرکتی استناد کردند و اطالعات
حسابداری اجتماعی در تصمیمات سرمايهگذاری افراد اثرگذار است .اما میزان اين تاثیر را
نمیتوان قابل توجه دانست.
نتیجهگیریهايی که از اين پژوهشهای حاصل شدهاند ،بیشتر از نتايج حاصل از مطالعات بازار
سرمايه مورد قبول قرار گرفتند و همخوانی بیشتری نیز در اين میان مشاهده شد .تعدادی از اين
پژوهشهای بیان میکنند که سرمايهگذاران به اين افشاهای توجه میکنند .اما برخی ديگر از اين
پژوهشهای نیز حاکی از توجه بیشتر سرمايهگذاران به افشای اطالعات اقتصادی است.
فرضیات پژوهش
با توجه به پژوهشهای متعددی که در اين زمینه در خارج از کشور انجام شده است ،و به
دلیل اهمیت آثار فعالیت شرکتها در جامعه به خصوص از نظر محیط زيست ،الزم است در
ايران نیز موضوع استفاده از روشهای پژوهش معتبر بررسی شود .لذا اين سوال مهم میتواند
مطرح شود که آيا افشای اطالعات دربارهی مسئولیت اجتماعی بر رفتار سرمايهگذاران در
ايران موثر است يا خیر؟
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با توجه به توضیحات فوق ،با استفاده از طرح دو سوال که به فرضیات پژوهش منتهی می
شوند ،میزان استفاده از اطالعات مسئولیت اجتماعی و اثرات آن بر تصمیمات سرمايهگذاری
آزمون شد .فرضیات قابل آزمون زير در اين پژوهش مطرح شدهاند:
فرضیه اول :انواع افشاهای اجتماعی شرکتها بر تمايل سرمايهگذاران برای خريد سهام
شرکت اثرگذار است.
فرضیه دوم :بین عکسالعملِ سرمايهگذارانِ حرفهای و سرمايه گذاران کمتر حرفهای در
واکنش به افشاهای اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد.

روش پژوهش
مدل پژوهش

در اين پژوهش از طبقهبندی روسِن و همکاران )6336( 64استفاده شده است .آنها از طريق
تعريف چهار نوع سناريوی افشاهای شرکتها در قبال اجتماع ،انواع افشاهای اجتماعی
شرکتها را تشريح میکنند .انواع افشاهای اجتماعی شرکتها از نظر آنها به شرح زير هستند:
يک شرکت ممکن است افشاهای اجتماعی خوب از قبیل کمک به موسسات خیريه ،عدم
زيانآور بودن برای محیط زيست ،اجرای برنامههای حمايت روزانه از کودکانِ کارکنانِ
شرکت ،و فعال بودن در برابر محیط و غیره را همراه صورتهای مالی خود ارائه کند .عالوه
بر اين ،يک شرکت ممکن است افشاهای اجتماعی بد از قبیل آاليندگی هوا را همراه
صورتهای مالی خود ارائه کند .همچنین تعدادی از شرکتها ممکن است هیچ نوع افشاهای
اجتماعی در صورتهای مالی خود ارائه نکنند يا ممکن است هم تعدادی افشاهای اجتماعی
خوب و هم تعدادی افشاهای اجتماعی بد را همراه صورتهای مالی خود ارائه کنند.
اين بحث به ترتیب به چهار نوع افشای اجتماعی شرکتی منتهی میشود :افشای مطلوب ،افشای
دوجانبه ،افشای احترازی و افشای نامطلوب .اين موارد به عنوان چهار سطح از افشاهای اجتماعی
مورد استفاده قرار گرفتهاند .نگاره ( )6اين چهار نوع از انواع افشاهای اجتماعی را بیان میکند.
نگاره ( : )6انواع افشاهای اجتماعی شرکتها
افشای دوجانبه

افشای مطلوب

زياد

افشاهای اجتماعی

افشای نامطلوب

افشای احترازی

کم

”خوب”

زياد

کم

افشاهای اجتماعی ”بد”
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روش شناسی پژوهش

جامعهی آماری اين مطالعه از دو گروهِ سرمايهگذاران حرفهای و کمتر حرفهای تشکیل شده
است .علت استفاده از دو گروه از اين سرمايهگذاران نیز بدين شرح است که هر دو گروهِ
سرمايهگذاران حرفهای و کمتر حرفهای نیازمند اطالعات افشا شده از طرف شرکتها هستند و
افشاهای اجتماعی شرکتها میتواند بر تحلیلهای ايشان تاثیر بگذارد .سرمايهگذاران حرفهای
در اين مطالعه از نمونهای از تحلیلگران بازار سرمايه تشکیل شدهاند که در واقع در شرکتهای
سرمايهگذاری شاغل هستند .دانشجويان رشتهی مديريت مالی در مقطع کارشناسی ارشد به
عنوان سرمايهگذاران غیرحرفهای استفاده شدند .دانشجويان رشته مديريت مالی میتوانند
نسبت به میانگین سرمايهگذاران در بازار سرمايه ،حرفهای تر در نظر گرفته شوند ،اما به اين
دلیل که دانشجويان کارشناسی ارشد مديريت مالی مانند تحلیلگران بازار سرمايه برای سرمايه
گذاری در بازار سرمايه آموزش داده نشدهاند و هنوز دارای تجربهی کافی نیستند ،به عنوان
سرمايهگذاران کمتر حرفهای در نظر گرفته شدند.
برای نمونهگیری ،از روش تصادفی ساده استفاده شده است .بدلیل تمرکز اصلی فعالیتهای
مرتبط با بازار سرمايه در شهر تهران و تمرکز بخش عمدهای از شرکتهای سرمايهگذاری در
اين شهر ،فهرستی از شرکتهای سرمايهگذاری که در سطح شهر تهران و دارای فعالیتهای
سرمايهگذاری هستند تهیه شد و نمونه مورد نیاز ( 611پرسشنامه پژوهش) از طريق ارسال به
اين شرکتها به شکل تصادفی و با توجه به فهرستِ شرکتهای سرمايهگذاری ،تکمیل شد.
تعداد  611مورد از پرسشنامه پژوهش نیز در دورههای کارشناسی ارشد رشتهی مديريت مالی
دانشگاههای عالمه طباطبايی ،تهران ،شهید بهشتی و امور اقتصادی و دارايی توزيع شد تا بدين
ترتیب تعداد  141مورد پرسشنامهی تکمیل شده مورد نیاز برای آزمون فرضیات فراهم شود.
استدالل مورد استفاده در ارتباط با تعداد  141نمونه از پرسشنامه پژوهش برای دو گروه نیز به
شرح ادامه است.
دادهها از طريقِ پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش که برای تعداد مورد نیاز نمونه ،از طريق
فنون آماری تعیین شدهاند ،جمعآوری شدند .اين تعداد ،اندازهی نمونه کافی برای آزمون
آماری فرضیات پیشنهاد شدهی پژوهش را فراهم میآورد .با در نظر گرفتن چهار سطح از
عامل اصلی مورد نظر اين مطالعه (افشاهای اجتماعی شرکتها) و حداکثر  1سطح از عوامل
(انواع سرمايهگذاران) در کنار چهار نوع افشاهای اجتماعی شرکتی و سطح خطای  ،%1تعداد
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نمونهی  31تايی برای هر سطح از انواع افشاهای اجتماعی شرکتی ،قدرت آماری  31درصدی
را برای اثرات اصلی افشاهای اجتماعی فراهم میآورد (مباحث نمونهگیری در آمار اشاره می
کنند که برای اينکه بتوان نمونهها را با توزيع نرمال تقريب زد بايد برای هر نوع از متغیرهای
مورد آزمون حداقل  31نمونه انتخاب شود) .در جمعآوریِ نمونهها سعی شده است تا از روشِ
تصادفیِ ساده استفاده شود.
پژوهش از روش پیمايشی استفاده کرده است .دو متغیر مستقل و يک متغیر وابسته در اين
پژوهش وجود دارند .دو متغیر مستقل عبارتند از انواعِ افشاهای اجتماعی و انواعِ سرمايه
گذاران .متغیرِ وابسته ،عبارت است از تمايلی که توسط سرمايهگذاران برای سرمايهگذاری در
شرکت گزارش شده است .پرسشنامهی طرح شده دارای چهار نسخه است که هر يک از اين
چهار نسخه بايد توسط شرکتکنندهای جداگانه تکمیل شود .هر يک از اين چهار نسخه برای
مشخص ساختن يکی از چهار نوع از انواع افشاهای اجتماعی شرکتی مورد نیاز هستند و به
ترتیب در بر دارندهی صورت سود و زيانِ شرکتی فرضی به همراه تعدادی از نسبتهای مالی
و مقايسهی اين نسبتها با صنعت میباشند و در کنار اين اطالعات مالی ،يکی از چهار نوع
افشاهای اجتماعی پیش گفته نیز افشا شده است .میزان تمايل سرمايهگذاران برای سرمايه
گذاری روی طیفی از يک تا ده بیان شده است که يک بیانگر عدم تمايل برای سرمايهگذاری
و ده بیانگر تمايل برای سرمايهگذاری بوده است.
تعريف مفاهیم پژوهش
افشاهای اجتماعی :افشاهای اجتماعی را میتوان در قالب انتشار اطالعات توسط يک
سازمان (شرکت) تعريف کرد که به گروههای ذینفع امکان میدهد تا عملکرد سازمان
(شرکت) را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزيابی کنند.
سرمايهگذاران حرفهای :تحلیلگران شرکتهای سرمايهگذاری.
سرمايهگذاران کمتر حرفهای :دانشجويان کارشناسی ارشد رشته مديريت مالی.
آزمون نرمال بودن دادهها
پیش شرط استفاده از تحلیل واريانس ،آزمون نرمال بودن دادهها میباشد .به همین دلیل از
آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت بررسی ادعاهای مطرح شده دربارهی متغیر کمی
استفاده میشود .با استفاده از اين آزمون میتوان وجود چند ويژگی در مورد توزيع را بررسی
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کرد که نرمال بودن توزيع نیز از آن جمله است .نتیجهی اجرای اين آزمون برای دادههای اين
پژوهش در نگاره ( )1ارايه شده است.

نگاره ( : )1آزمون نرمال بودن دادهها
شرح

احتمال سرمايهگذاری

پارامترهای

میانگین

4/41

نرمال بودن

انحراف معیار

6/351

کامل

1/615

مثبت

1/615

منفی

1/111

بیشترين انحرافات
 Zکولموگروف اسمیرنوف

6/155

سطح اهمیت دو دنباله

1/119

موارد بیان شده در جدول ،پارامترهای مورد نظر دربارهی توزيع (مانند میانگین و انحراف
معیار در توزيع نرمال) ،قدر مطلق بیشترين انحراف ،بیشترين انحرف مثبت ،بیشترين انحراف
منفی ،مقدار آمارهی  zو مقدار معنیداری را ارايه میکند .به اين دلیل که معنیداری بیشتر از
 %1است ،فرضیه صفر رد نشده و ادعای نرمال بودن توزيع تمايل سرمايهگذاران برای
سرمايهگذاری پذيرفته میشود .در نتیجه میتوان تحلیل واريانس را برای اين توزيع بکار برد.
آزمون فرضیات
فرضیهی اول

فرضیهی اول به شرح زير مطرح شده است:
انواع افشاهای اجتماعی شرکتها بر تمايل سرمايهگذاران برای خريد سهام شرکت اثرگذار
است .برای آزمون اين فرضیه از تحلیل واريانس استفاده شده است .به اين ترتیب که میانگین
میزان تمايل برای سرمايهگذاری در شرکتهای دارای افشاهای اجتماعی احترازی ،مطلوب،
نامطلوب و دوجانبه مقايسه شد تا تعیین شود که آيا تفاوت بین میانگینها تصادفی بوده است يا
واقعاً بین میانگین میزان تمايل برای سرمايهگذاری در انواعِ رفتارهای اجتماعی تفاوت وجود
دارد .بايد توجه داشت که برای تايید يا رد اين فرضیه ،نوع سرمايهگذار (حرفهای يا کمتر
حرفهای) مد نظر قرار نمیگیرد ،بلکه صرفاً عکسالعمل شرکتکنندگان در پژوهش به انواع
افشاهای بررسی میشود .نتايج تحلیل واريانس برای آزمون فرضیهی اول در نگاره ( )3ارايه

پژوهشهای تجربی حسابداری

666

 ،سال دوم  ،شماره  ، 7بهار 2931

شده است .از تحلیل توصیفی پاسخهای جمعآوری شده از سرمايهگذاران میتوان نتیجهگیری
کرد که در مجموع و بدون تفکیک سرمايهگذاران به دو گروه حرفهای و کمتر حرفهای،
تمايل برای سرمايهگذاری در شرکت دارای افشاهای اجتماعی احترازی و مطلوب (با میانگینِ
به ترتیب  1/11و  )4/31بیشتر از تمايل برای سرمايهگذاری در شرکت دارای افشاهای
اجتماعی دوجانبه و نامطلوب (با میانگینِ به ترتیب  3/3و  )3/3است.
نگاره ( : )3جدول تحلیل واريانس يک عامله برای مقايسهی عکسالعمل به  4نوع رفتار
منبع تغییرات

مجموع توانهای دوم

درجه آزادی

میانگین توانهای دوم

بین گروهها

93/953

3

14/131

درون گروهی

551/119

133

3/154

کل

141/314

141

آماره F
1/191

معنی داری
1/11

نگاره ( )3نتايج مقايسهی میانگین عکسالعمل به  4نوع افشای اجتماعی را نشان میدهد که شامل
مجموع توانهای دوم ،درجهی آزادی ،میانگین توانهای دوم ،آمارهی  Fو معنیداری است.
همانطور که میتوان مالحظه کرد ،معنیداری کمتر از  %1میباشد ،بنابراين فرض برابری
میانگینهای عکسالعمل به رفتارها رد میشود (فرضیهی اول رد نمیشود) .به عبارت ديگر،
تفاوت معنیداری بین میانگین سرمايه گذاران وجود دارد ،ولی اين آزمون به تنهايی مشخص
نمیکند که کدام میانگینها متفاوت هستند ،به همین دلیل از آزمونهای پس از تجربه استفاده
میشود.
نگاره ( )4نتايج آزمونهای پس از تجربه را مشخص میسازد (شامل میانگین انحراف،
خطای استاندارد ،معنیداری ،و فاصلهی اطمینان  .)%31در ستون میانگین اختالف ،تفاوتهای
معنیدار با * مشخص شدهاند.
همانطور که از اين جدول میتوان متوجه شد ،بین عکسالعمل سرمايهگذاران به افشاهای
احترازی با عکسالعمل ايشان به افشاهای دوجانبه و نامطلوب تفاوت معنیداری وجود دارد،
در حالیکه در سطح  ،%1تفاوت معنیداری بین عکسالعمل به افشاهای احترازی با افشاهای
مطلوب وجود ندارد .اين نتايج با نتايج برداشت شده از مقايسهی اولیه میانگینهای واکنشها
به انواع رفتارها نیز سازگار است.
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نگاره ( : )4مقايسهی چندگانه از طريق آزمونهای پس از تجربه
()I
افشا

( )Jافشا

احترازی

مطلوب
دوجانبه

میانگین اختالف

خطای

()I-J

استاندارد

1/135
*

6/611

*

مطلوب

نامطلوب

6/611

احترازی

-1/35

دوجانبه

*

6/111

*

LSD
دوجانبه

نامطلوب

6/111

احترازی

6/611-

*
*

مطلوب

6/111-

نامطلوب

1/111

نامطلوب

احترازی

*

6/611-

*

مطلوب

6/111-

نامطلوب

1/111

1/341
1/311

معنیداری
1/995
1/116

فاصلهی اطمینان %31
حد بااليی

حد پايینی

1/95

-1/15

6/54

1/41

1/311

1/116

6/54

1/41

1/341

1/995

1/15

-1/95

1/341

1/113

6/93

1/39

1/341
1/311

1/113
1/116

1/39
-6/54

1/39
-6/54

1/341

1/113

-6/93

-6/93

1/311

6/111

-1/13

-1/13

1/311

1/116

-6/54

-6/54

1/341

1/113

-6/93

-6/93

1/311

6/111

-1/13

-1/13

عالمت * بیانگر اين است که میانگین اختالف در سطح  %1معنیدار است
فرضیه دوم

فرضیه دوم به شرح زير مطرح شده است:
بین عکسالعملِ سرمايهگذارانِ حرفهای و سرمايه گذاران کمتر حرفهای در عکسالعمل به
افشاهای اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد.
برای آزمون اين فرضیه از تحلیل واريانس دوعامله استفاده شده است .به اين ترتیب که
میانگین میزان تمايل سرمايهگذاری سرمايهگذاران حرفهای و کمتر حرفهای در شرکت دارای
افشاهای اجتماعی احترازی ،مطلوب ،نامطلوب و دوجانبه مقايسه میشود تا تعیین شود که آيا
تفاوت بین میانگینها تصادفی بوده است يا واقعاً بین میانگین میزان تمايل برای سرمايهگذاری
دو گروه فوق با توجه به انواع افشاهای اطالعات اجتماعی تفاوت وجود دارد .بايد توجه
داشت که برای تايید يا رد اين فرضیه ،نوع سرمايهگذار (به تفکیک حرفهای يا کمتر حرفه ای)
مد نظر قرار میگیرد .البته در تحلیل واريانسِ دوعامله ،میزان تفاوتها به دو عامل افراز
میشود که اصطالحاً تیمار و بلوك نامیده میشوند .در اين پژوهش ،تیمارها همان دو دسته
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سرمايهگذار و بلوكها همان  4دسته افشاهای اجتماعی هستند .نتايج تحلیل واريانس برای
آزمون فرضیهی دوم در نگاره ( )1ارايه شده است.
نتايج ناشی از تحلیل واريانس دوعامله را میتوان به شرح زير بیان کرد:
همانطور که میتوان مالحظه کرد ،معنیداری بیشتر از  %1میباشد ،بنابراين فرض برابری
میانگینهای عکسالعمل به افشاهای رد نمیشود (فرض دوم رد میشود) .به عبارت ديگر،
تفاوت معناداری بین میانگین عکسالعمل سرمايهگذاران حرفهای و کمتر حرفهای به افشاهای
اجتماعی وجود ندارد و در سطح معنیداری  ،%1با فاصلهی اطمینان  ،%31عکسالعمل نسبتاً
برابری به اين رفتارها نشان دادهاند.
نگاره ( : )1تحلیل واريانس دوعامله
مجموع

درجهی

میانگین

توانهای دوم

آزادی

توانهای دوم

انواع رفتارها

94/444

3

16/433

1/5

انواع سرمايهگذاران

66/344

6

6363/919

3/193

خطا

515/114

135

3/143

جمع

1956

منبع تغییرات

آمارهی F

معنی داری
1/11
1/191

خالصهی يافتهها و نتیجهگیری
اگر اين انتظار وجود داشته باشد که انواع افشاهای اجتماعی عامل با اهمیتی باشند ،میتوان
انتظار داشت که در صورت افشای نامطلوب ،میزان تمايل سرمايه گذاران برای سرمايهگذاری
در شرکت کمتر از ساير انواع افشاهای اجتماعی باشد .عالوه بر اين ،در صورت افشای
مطلوب ،میتوان انتظار داشت که میزان تمايل سرمايه گذاران برای سرمايهگذاری در شرکت
بیشتر از ساير انواع افشاهای باشد .پیشبینی میزان تمايل برای سرمايهگذاری در صورت افشای
دوجانبه به سادگی ممکن نیست .آيا افشاهای خوب میتواند اثر افشاهای بد را جبران کنند؟ يا
اينکه افشاهای بد میتوانند اثر افشاهای خوب را از بین ببرند؟
متغیر افشاهای اجتماعی در توصیف تغییرات در متغیرِ تمايل برای سرمايهگذاری ،از نظر
آماری معنی دار است .افشاهای اجتماعی شرکتها بر تصمیمات سرمايهگذاران برای سرمايه
گذاری در سهام شرکتهای دارای انواع افشاهای اجتماعی اثر دارد .سرمايهگذاران بیشترين
تمايل را برای سرمايهگذاری در شرکتهايی گزارش کردند که هیچ افشاهای اجتماعی در
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صورتهای مالی خود ارائه نکردهاند (بیشترين میانگین برای سرمايهگذاری در سهام شرکتِ
دارای افشاهای احترازی بوده است .)1/11 ،اما تفاوتی بین افشاهای نامطلوب و دوجانبه
مشاهده نشد .اين امر بیانگر اين بینش سرمايهگذاران است که در صورت وجود افشاهای
اجتماعی بد ،تمايل ايشان برای سرمايهگذاری به پايینترين حد خود میرسد ،خواه اين
افشاهای بد در کنار افشاهای خوب ارائه شده باشد (افشاهای دوجانبه با میانگین  ،)3/3يا اين
افشاهای بد به تنهايی ارائه شده باشد (افشای نامطلوب با میانگین  .)3/3اين يافتهها با يافتههای
روسن و همکاران ( )6336همخوانی دارد .آنها دريافتند که سرمايهگذاران مسئول از نظر
اجتماعی بیشتر تمايل دارند تا از شرکتهای دارای افشاهای اجتماعی نامطلوب اجتناب کنند
تا اينکه در شرکت دارای افشاهای اجتماعی مطلوب سرمايهگذاری کنند.
در آزمون فرضیهی دوم ،تفاوت معنیداری بین عکسالعمل سرمايهگذارانِ حرفهای و کمتر
حرفهای مشاهده نشد .البته سرمايهگذاران حرفهای تمايل بیشتری برای سرمايهگذاری از خود
نشان دادند (میانگین حرفه ایها در مقايسه با کمتر حرفهای ها ،حدود  1/4بیشتر بوده است).
لذا میتوان ادعا کرد که سرمايهگذاران افشای اطالعات اجتماعی را با اهمیت در نظر می
گیرند .اين نتیجهگیری از آزمون فرضیهی اول حاصل شد که بیان میکند میانگین عکسالعمل
سرمايهگذاران به انواع افشاهای اجتماعی دارای تفاوت معنیداری است و تفاوت بین میانگین
ها تصادفی نیست و افشاهای اجتماعی میتواند بر واکنشهای سرمايهگذاران تاثیرگذار باشد.
همچنین ،سرمايهگذاران بیشترين عکسالعمل را به عدم ارائه افشاهای اجتماعی نشان دادند
و در رتبهی بعدی نیز افشاهای اجتماعی خوب قرار داشت .لذا میتوان استنباط کرد که سرمايه
گذاران بر اين باورند که افشاهای اجتماعی منافع قابل توجهی برای شرکت به ارمغان نمی
آورند و در نتیجه کمترين هزينه در اين حوزه که همانا افشاهای احترازی و بدون هر گونه
افشايی میباشد ،برای سرمايهگذاران بیشترين مطلوبیت را در پی دارد که نشان میدهد اين
سرمايهگذاران به شکل کلی ،سرمايهگذارانی اقتصادی و عقاليی هستند ،نه سرمايهگذارانی
اخالقی .نتیجهی ديگری که از فرضیهی اول میتوان استنتاج کرد اين است که در صورت
وجود انواعی از افشاهای اجتماعی ،سرمايهگذاران به افشاهای اجتماعی خوب تمايل دارند.
از طرفی ،فرضیهی دوم با معنیداری  1/191رد شده است که بیان میکند که میانگینهای
واکنشهای دو دسته سرمايهگذار حرفهای و کمتر حرفهای برابر هستند .اين امر بیان میکند
که نوع سرمايهگذار تاثیری بر تمايل آنها برای سرمايهگذاری در انواع افشاهای اجتماعی
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خوب يا بد ندارد .البته اين فرضیه با اندکی اختالف با بتای  %1رد شده است که نیاز برای
پژوهشهای بیشتر در اين حوزه را آشکار میسازد.
نتايج پژوهش حاضر با نتايج کسب شدهی راعی ( )6353همخوانی دارد .وی در پژوهش
خود نتیجهگیری کرد که اطالعات حسابداری اجتماعی در تصمیمات سرمايهگذاری افراد
اثرگذار است .اما میزان اين تاثیر را نمیتوان قابل توجه دانست.
اين نتیجهگیری که سرمايهگذاران مورد آزمون در اين پژوهش ،سرمايهگذاران اقتصادی
میباشند با نتايج پژوهش آئرتس و همکاران ( )1115و روسن و همکاران ( )6336همخوانی
دارد .آنها بیان کردند که سرمايهگذاران به افشاهای اقتصادی توجه بیشتری دارند و در صورتی
که افشاهای اجتماعی بیانگر پیامدهای اقتصادی باشند ،تمايل به اين دسته از اطالعات نیز در
میان سرمايهگذاران افزايش میيابد .البته اين نتايج ،با نتايج پژوهشهای بچتی و همکاران
( )1113مطابقت ندارند.
محدوديتهای پژوهش
استفاده از پرسشنامه می تواند کنترل و روايی درونی مطالعه را بهبود دهد ،اما اين بهبود به
هزينهی کاهش روايی بیرونی پژوهش میسر خواهد شد .به مشارکتکنندگان اطالعاتی داده
شد و از ايشان خواسته شد تا بر مبنای اين اطالعات قضاوت کنند .اطالعات مالی سادهتر از
آنچه بودند که در عالم واقع برای تصمیمات سرمايهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد.
افشاهای اجتماعی بیشتر بیانات اظهاری سادهای بودند که هیچ جزئیات ديگری نداشتند.
محدوديت ديگر پژوهش اين است که ويژگیهای مسئولیت پذيری اجتماعی به نحوی ارايه
شده بودند که صرفاً اثر  4نوع افشاهای اجتماعی را اندازهگیری کنند .اين امر از اندازهگیری
عکسالعمل سرمايهگذاران به میزانِ افشاهای اجتماعی در کنار افشاهای خاص جلوگیری
میکند .همچنین ،اين پژوهش عکسالعمل به يک افشای خاص را اندازهگیری نکرد ،بلکه
صرفاً به اندازهگیری عکسالعمل به گونهشناختی 61افشاهای (مطلوب ،دوجانبه ،نامطلوب و
احترازی) پرداخت.
پیشنهادهايی برای پژوهشهای آتی
حسابداری اجتماعی ،حوزهای برای مطالعه میباشد که حسابداری ،اقتصاد ،علوم اجتماعی،
سیاست و فلسفه با يکديگر تالقی میکنند .در نتیجه ،حوزهای غنی برای يافتن ايدههايی نوين
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برای پژوهش است .ترديدی وجود ندارد که بايد سنجههايی برای در نظر گرفتن بیشتر
موضوعات اجتماعی و زيستمحیطی در نظر گرفت.
مطالعه ی حاضر شواهدی فراهم کرده است مبنی بر اينکه افشاهای اجتماعی برای
سرمايه گذاران اهمیت دارد .عالوه بر توجه به افشاهای اجتماعی خاص ،اين مطالعه افشاهای
خاص را به شکلی طبقهبندی کرد که بتوان نوعی گونهشناسی را خلق کرد .گسترش منطقی
اين مطالعه ،استفاده از انواع طرح پژوهش مشابه و بررسی رفتارهای خاص به جای گونهشناسی
رفتارها میباشد .دانستن اين امر که کدام دسته از افشاهای بیشترين عکسالعمل را به همراه
خواهد داشت از اهمیت برخوردار میباشد (خواه افشاهای خوب باشند يا بد).
تعیین نحوه تمايل سرمايهگذاران برای پرداخت اين شکل از اطالعات ،پژوهش ديگری
است که میتواند از بسط اين شکل از پژوهشهای ناشی شود .از طرفی ،تعیین میزان تمايل
سرمايهگذاران برای پرداخت صرف جهت دريافت اين شکل از افشاهای میتواند جالب توجه
باشد.
پیشنهاد سوم که به صورت يک طرح تحقیقاتی توصیه می شود ،تعیین تمايل سرمايهگذاران
به بهترين شکل دريافت اين اطالعات میباشد .برای مثال عدهای به توصیفات در قالب
برنامههای اجتماعی عالقهمند هستند در حالیکه عدهای از سرمايهگذاران تمايل دارند تا
اطالعات را به شکل ارقام ريالی دريافت کنند.
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