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چكیده
سرمایه اجتماعی به منزله یک عامل اجتماعی-رفتاری می تواند مشکل هزینه های بیش از حد شرکت را در سطح
مطلوبی نگه دارد .بنابراین ،زمانی که سرمایه اجتماعی یک شرکت در سطح باالیی قرار داشته باشد ،مدیران
رفتارهای فرصت طلبانه کمتری از خود نشان میدهند و برای همکاری و تعامل بیشتر در شرکت می کوشند.
ازاینرو ،کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران از طریق سرمایه اجتماعی میتواند بر چسبندگی سود سهام و
افزایش کارایی سرمایه گذاری شرکت تاثیرگذار باشد .لذا بر پایه این استدالل ،پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین
سرمایه اجتماعی ،چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایهگذاری میپردازد .بدین منظور ،برای اندازهگیری سرمایه
اجتماعی از پرسشنامه لوی و لی ( )2015استفاده گردید .آزمون فرضیهها با استفاده از روش مدلسازی معادالت
ساختاری بر اساس اطالعات  83شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سال  1398انجامشده است.
یافته های فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی سرمایهگذاری شرکت
میگردد .همچنین سطح باالی سرمایه اجتماعی در شرکتها باعث چسبندگی سود سهام میشود.
واژههای كلیدی :سرمایه اجتماعی ،چسبندگی سود سهام ،کارایی سرمایهگذاری شرکت.
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 -1مقدمه
همواره تشریح چسبندگی سود سهام بهعنوان یک چالش اساسی در ادبیات مالی و حسابداری به شمار میآید .با
توجه به اینکه ثبات و پایداری سود سهام بر اساس پژوهش لینتنر ( )1956بهعنوان یکی از نگرانیهای اساسی
شرکتها محسوب میشود ،بسیاری از پژوهشگران در این حوزه به بررسی پدیده فراگیر هموارسازی سود
پرداخته اند .بر اساس پژوهش لمبرشت و مایرز ( )2012و بیکر و همکاران ( )2016ویژگیهای مدیریتی مانند
شکلگیری عادت و ریسک گریزی حاوی پیامدهای مهمی برای هموارسازی سود سهام است .بااینوجود ،محققانی
نظیر لیری و مایکل ( )2011و میکایی و رابرتز ( )2012بر شاخصهای اقتصادی -اجتماعی در بازار سهام و
همچنین ویژگیهای صنعت و شرکت تأکید کردهاند .بنابراین در ارتباط با تأثیر ویژگیهای مدیریتی بر چسبندگی
سود سهام و کارایی سرمایهگذاری در ادبیات نظری پژوهش خالء تحقیقاتی وجود دارد.
در همین راستا گارچیا-فیجائو ( )2021بر این باور است که ویژگی شخصیتی مدیریت بهعنوان سرمایه
اجتماعی ،میتواند پیامدهایی برای هموارسازی سود سهام داشته باشد .ازنظر وی ،سرمایه اجتماعی بهعنوان ارزش
تعهدات غیررسمی و قراردادهای اجتماعی است .این تعریف بر درک سرمایه اجتماعی از دو منظر خرد و کالن
تأکید دارد که در این پژوهش رویکرد سطح خرد را در نظرخواهیم گرفت که سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک
دارایی شخصی که به نفع یک فرد یا شرکت است در نظر گرفتهشده است .بهطورکلی سرمایه اجتماعی بر اساس
دیدگاه فیدار ( )2019مربوط به قوانین اعتماد متقابل روابط بین افراد است .لذا برخالف سایر اشکال سرمایه،
سرمایه اجتماعی در ساختار روابط بین افراد و میان افراد به وجود میآید و این نوع سرمایه نه در افراد بهصورت
انفرادی یافت خواهد شد و نه بهواسطه وسایل فیزیکی تولید میشود (آلوارز و رامانی .)2016 ،ازاینرو ،سرمایه
اجتماعی یک کاالی با مالکیت مشترک است که در مقابل سرمایه مالی یا انسانی که مالکیت آن شخصی است قرار
دارد (هاشمی و همکاران .)1400 ،به پیروی از الری و میچائیل ( )2011دو نظریه نمایندگی و نظریه عدم تقارن
اطالعات بهعنوان عامل اصلی پیشبینی رقابتی نقش بالقوه سرمایه اجتماعی محسوب میگردد .بهطور نمونه بر
اساس پژوهشهای کومار و لی ( )2001و گاتمن و همکاران ( )2010مدلهای عدم تقارن اطالعات حاکی از آن
است که بر اساس نظریه سیگنالدهی ،شرکتهایی که از سطح باالی عدم تقارن اطالعاتی برخوردار است مدیران
اقدام به هموارسازی سود سهام میکنند .دی مارزو و سانیکوو ( )2008عامل اصلی هموارسازی سود سهام توسط
مدیران را عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران میداند .وو ( )2017معتقد است که هموارسازی سود
سهام عمدتاً توسط نگرانیهای شغلی مدیران از جایگاه خود انجام میشود .عالوه براین؛ شرکتهایی که به تأمین
مالی خارجی دسترسی دارند تمایلی به افزایش سود سهام ندارند و شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیز
هستند بیشتر به هموارسازی سود سهام اقدام میکنند (آلمیدا و همکاران2004 ،؛ بیتس و همکاران.)2009 ،
گارچیا-فیجائو ( )2021براین باور است که سرمایه اجتماعی شرکت از طریق ایجاد روابط گسترده اجتماعی بین
افراد ،سود سهام شرکت را نیز کاهش میدهد و روابط بیشتری را برای انتشار اخبار و اطالعات شرکت به بازار
فراهم میآورد که این امر میتواند مشکالت عدم تقارن اطالعات را از طریق هموارسازی سود کاهش دهد .همچنین
کوهنن ( )2009نشان داد که روابط اجتماعی باعث ایجاد تبادل اطالعات بین افراد مختلف میشود .اشمیت
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( )2015معتقد است که اطالعات مربوط به ادغامها بهطور مؤثر در شبکههای شخصی پخش میشود .در یک
محیط بینالمللی ،فریس و همکاران ( )2017نشان دادند که شبکههای اجتماعی از طریق ایجاد روابط اجتماعی
بین افراد ،خطای پیشبینی تحلیلگر و هزینه تأمین مالی سهام را کاهش میدهند .بنابراین ،در چارچوب مدلهای
اطالعات نامتقارن ،ازآنجاکه ارتباطات اجتماعی بر جریان اطالعات تأثیر مثبت میگذارد ،بنابراین عدم تقارن
اطالعات را کاهش داده و ازاینرو نیاز به هموارسازی سود سهام در شرکت کمتر میگردد .همچنین بر اساس
ادبیات نظری سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد ارتباطات اجتماعی ،نگرانیهای شغلی مدیران را کاهش داده و این
امر باعث کاهش انگیزههای مدیریتی برای هموارسازی سود میشود (فالی و همکاران2014 ،؛ نگوین.)2012 ،
به طور خاص ،انگلبرگ و همکاران ( )2012بیان کردند که ارتباطات اجتماعی ناشی از سرمایه اجتماعی منجر به
کاهش نیاز به فراهم کردن بودجه از خارج شرکت و کاهش مؤثر محدودیتهای مالی میگردد .با توجه به مدلهای
تقسیم سود ،هموارسازی سود در بین شرکتهایی که دسترسی محدودی به تأمین مالی خارج از شرکت ندارند
شیوع بیشتری دارد ،بنابراین انتظار میرود که رابطه معکوس بین سرمایه اجتماعی و تمایل شرکت به تقسیم سود
سهام وجود داشته باشد .لذا ،پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا بین سرمایه اجتماعی،
چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایهگذاری شرکت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ فوق ،نوع رابطه به چه شکل است؟
مبانی نظری فرضیهها وپیشینه تحقیق
مبانی نظری
سرمایه اجتماعی مفهومی نوین و بینرشتهای است که توجه بسیاری از محققان و صاحبنظران علوم اجتماعی را
به خود جلب کرده است (مهربانپور و جندقی قمی1398 ،؛ حسن و همکاران )2015 ،و بهنوعی دارایی اقتصادی،
موجب شکلگیری همکاریهای سودمند میان کنشگران اقتصادی و پیدایش همافزایی در جامعه میشود .سرمایه
اجتماعی مجموعه ویژگیهای محیطی و روابط اجتماعی است که میتواند با تسهیل همکاری و هماهنگی میان
افراد ،موجب دستیابی به اهداف و منافع مشترک شود (جها و چن2015 ،؛ مهربان پور و همکاران1397 ،؛ خیرگو
و سهیلی .)1397 ،سرمایه اجتماعی صاحبکار ،از هنجارها ،ارزشها ،تمایلها ،فرهنگ و روابط وی نشئت میگیرد
و بهمنزله نوعی سازوکار کنترلی ،احتمال اتخاذ سیاستهای فرصتطلبانه عملیاتی و گزارشگری را کاهش میدهد
(حسن و همکاران2015 ،؛ جها .)2017 ،بااینوجود ،تحقیقات اندکی در خصوص اثرات تعامل اجتماعی در سایر
حوزهها و تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیمات مدیران در ارتباط با کارایی سرمایهگذاری شرکت وجود دارد .بهطور
نمونه میتوان به نقش سرمایه اجتماعی در بخشهایی ازجمله قراردادهای مالی (گایسو و همکاران ،)2004 ،پاداش
هیئتمدیره (بلیویو و همکاران ،)1996 ،تصمیمات مدیران (ماران ،)2005 ،تعهد سازمانی کارکنان (واتسون و
پاپامارکوس ،)2002 ،حفظ ارزش شرکت (ناهاپیت و قاشال ،)1997 ،نوآوری محصوالت (تسای و غشال،)1998 ،
رقابت از طریق تبادل اطالعات (وو ،)2008 ،ساختار سرمایه (گائو و همکاران ،)2011 ،رقابت و نوآوری (استون و
همکاران ،)2012 ،بازده سهام (گارسیا و نورلی ،)2012 ،حقالزحمه حسابرسی (جها و چن ،)2015 ،مسئولیت
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اجتماعی (جها و کاکس ،)2015 ،تصمیمات شرکتی و فردی (جها و همکاران )2018 ،و گزارشهای مالی (جها،
 )2019اشاره نمود .لذا سرمایه اجتماعی از بسیاری جهت بر شرکتها تأثیرگذار است که تأکیدی بر اهمیت سرمایه
اجتماعی را در شرکتها نشان میدهد .بهطور نمونه ،بوتاتزی و همکاران ( )2016نشان دادند که اعتماد اجتماعی
بر تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها تأثیر مثبت دارد .همچنین ،آنگ و همکاران ( )2010دریافتد که شرکتهایی
با سطح سرمایه اجتماعی باالتر از جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتری برخوردارند.
سرمایه اجتماعی از طریق ارتباط و اعتماد متقابل بین افراد باعث کاهش نظارتهای پرهزینه میگردد و ارتباط
بین سرمایهگذار و شرکت را از طریق افزایش اعتماد تسهیل میبخشد .بنابراین وجود اعتماد اجتماعی پیامدهای
منفی قراردادهای ناقص را به حداقل میرساند و متعاقباً دسترسی شرکت را به تأمین مالی خارجی و کارایی
سرمایهگذاری را در شرکتها بهبود میبخشد (کانداری.)1992 ،
کیفیت و سرعت کسب اطالعات با توجه به موقعیت شرکت بر اساس روابط بین آنها تعیین میشود .لین و
همکاران ( )2009بر این باورند؛ زمانی که روابط اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر درهمآمیخته است ،روابط
مستحکمتری را شکل میدهد که باعث ایجاد ارزش برای شرکتها میگردد و درنتیجه عدم تقارن اطالعاتی بین
وامگیرندگان و وامدهندگان را کاهش میدهد .در همین راستا ،برخی پژوهشگران بر این باورند که سرمایه اجتماعی
شرکت میتواند باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی شرکتها گردد و درنتیجه سرمایهگذاریهای کمتر از حد
شرکتها کاهش مییابد (ژو و همکاران2013 ،؛ چن و همکاران2011 ،؛ چان و همکاران2012 ،؛ شین و وانگ،
2005؛ هو و لین.)2015 ،
بنابراین ،سرمایه اجتماعی قدرت هنجارها و تراکم شبکههای اجتماعی را در یک منطقه نشان میدهد .عوامل
اقتصادی -اجتماعی میتواند بر تصمیمات مدیران اثرگذار باشد (فالح شمس و همکاران .)1399 ،ازاینرو،
شرکتهایی با سرمایه اجتماعی باالتر تقارن اطالعاتی کمتری را نسبت به همتایان خوددارند .لذا سرمایه اجتماعی،
مدیران را از اتخاذ تصمیمات تعدیلکننده منابع فرصتطلبانه در راستای منافع شخصی خود باز میدارد که این
امر از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی باعث عدم هموارسازی سود در شرکت میگردد .لذا بر پایه این استداللها،
فرضیه های پژوهش بهصورت زیر تدوینشده است:
فرضیه اول :بین سرمایه اجتماعی و کارایی سرمایهگذاری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین سرمایه اجتماعی و چسبندگی سود سهام شرکت رابطه معناداری وجود دارد
پیشینه تجربی پژوهش
گارسیا -فیجو و همکاران ( )2021در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی مدیران و هموارسازی
سود سهام پرداختی پرداختند.نتایج یافتههای آنها نشان داد که سرمایه اجتماعی مدیران با افزایش سود و
سودآوری ازنظر اقتصادی در شرکت همراه است .پانتا ( )2020ددر پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر
ریسکپذیری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار آمریکا پرداخت و نتایج آنها نشاندهنده آن است
که بین سرمایه اجتماعی و ریسکپذیری شرکتها رابطه منفی وجود دارد .هوانگ و همکاران ( )2020به بررسی
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رابطه اعضای مشترک هیئتمدیره ،سرمایه اجتماعی و ریسکپذیری پرداختند .یافتههای آنها نشاندهنده وجود
رابطه بین اعضای مشترک هیئتمدیره و رفتار ریسکپذیری مدیران شرکتها است .هارتلیب و همکاران ()2020
تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار نامتقارن هزینههای شرکت را موردبررسی قراردادند .نتایج پژوهش نشان داد که
شرکتهای ایاالتمتحده با سرمایه اجتماعی باال از تقارن کمتری در رفتار هزینه برخوردارند و سرمایه اجتماعی
جامعه ،مدیران را از اتخاذ تصمیمات تعدیلکننده منابع فرصتطلبانه که باعث چسبندگی هزینهها میگردد باز
میدارد ..کووان و همکاران ( )2019در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سیاستهای پولی ،سرمایه اجتماعی و
سرمایهگذاری شرکتهای ایاالتمتحده آمریکا پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که دو عامل نوآوری در
سیاستهای پولی و سرمایه اجتماعی شرکتها بر ناکارآمدی سرمایهگذاری شرکت تأثیرگذار است.در مورد
پیشینه داخلی به مربوطترین پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه اشاره میگردد .محمدی و همکاران
( )1399در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر پاسخگویی اجتماعی سازمانی با تأکید بر اخالق
کسبوکار را موردبررسی قراردادند .یافتهها،نشان داد پاسخگویی اجتماعی بهصورت مستقیم از سطح سرمایه
اجتماعی و اخالق کسبوکار تأثیر میپذیرد .عالوه بر آن ،سرمایه اجتماعی بهصورت غیرمستقیم و از طریق
اخالق کسبوکار بر پاسخگویی اجتماعی مؤثر است .فالح شمس و همکاران ( )1399در پژوهشی به بررسی
سرمایه اجتماعی مدیران و رفتار نامتقارن هزینهها پرداختند .یافتههای حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی از
طریق کاهش انگیزههای فرصتطلبانه مدیران باعث کاهش رفتار نامتقارن هزینهها میشود .خامه چی و رنگریز
( )1398به فرا تحلیل پیامدهای سرمایه پرداختند و دریافتند که بین پیامدهای سرمایه اجتماعی در سطح
سازمان و جامعه دارای اندازه اثر باال هستند .مهربان پور و جندقی قمی ( )1398با بررسی جایگاه مالی و سرمایه
اجتماعی دریافتند که شاخصهای سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری با جایگاه مالی واحدهای تجاری رابطه
مثبت دارند.
روششناسی
تحقیق حاضر ازنظر هدف ،پژوهشی کاربردی است .دادههای پژوهش از لوحهای فشرده آرشیو آماری و تصویری
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار رهآورد نوین و دادههای مربوط
به متغیر سرمایه اجتماعی نیز با ارسال پرسشنامه به مدیران شرکتهای نمونه گردآوری گردید .درنهایت ،با توجه
به حجم نمونهها ،از نرمافزار اسمارت پی ال اس برای تجزیهوتحلیل دادههای فرضیه اول و نرمافزار ایویوز جهت
تحلیل فرضیه دوم استفاده شد .جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران در سال  1398است .نمونه انتخابی تحقیق نیز شرکتهایی میباشند که مجموعه شرایط
زیر را دارا باشند:
 )1شرکتهایی که از ابتدا تا انتهای سال  1398در عضویت بورس اوراق بهادار باشند.
 )2بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 )3طی سال مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
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 )4جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به علت تفاوت
ماهیت فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه آماری منظور نشدند).
پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد  116شرکت بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و پرسشنامه مذکور برای
مدیران مالی این شرکتها ارسال گردید که درنهایت پس از پیگیریهای فراوان 83 ،پرسشنامه تکمیل و برگشت
داده شد و بهعنوان نمونه نهایی برای تجزیهوتحلیل استفاده گردید..
الگوی مفهومی و نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش

شبكهها
سرمایهگذاری بیش

اعتماد

از حد
كارایی

همكاری
فهم متقابل

سرمایهگذاری
شركت

سرمایه
اجتماعی

سرمایهگذاری كمتر
از حد

روابط
چسبندگی سود
ارزشها

سهام

تعهد

شكل  .1الگوی مفهومی پژوهش

متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل پژوهش در نظر گرفتهشده است که برای سنجش آن از پرسشنامه استاندارد
سرمایه اجتماعی لوی و لی ( )2015استفادهشده است .این پرسشنامه از  9گویه و  28سؤال که شامل شبکهها،
اعتماد ،همکاری ،فهم متقابل ،روابط ،ارزشها و تعهد تشکیلشده است .سؤالهای  6تا  9برای سنجش خرده
مقیاس شبکهها 1 ،تا  5برای سنجش اعتماد 10 ،تا  13برای سنجش همکاری 21 ،تا  24برای سنجش فهم
متقابل 14 ،تا  17برای سنجش روابط 18 ،تا  20برای سنجش ارزشها و سؤالهای  25تا  28برای سنجش تعهد
است .نمرهگذاری پرسشنامه مذکور بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت (خیلی موافقم= ،5موافقم= ،4نظری ندارم=،3
مخالفم= 2و خیلی مخالفم= )1انجامشده است .همچنین ،نسبت جمع امتیاز متعلق به هر پرسشنامه بهکل امتیاز
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قابل اکتساب ( ،)140بهعنوان شاخص سرمایه اجتماعی شرکت در نظر گرفته شد .گفتنی است بهمنظور کسب
اطالعات مفید درباره سرمایه اجتماعی ،پس از مذاکره حضوری با سطوح مختلف مدیریتی (مدیرعامل ،مدیر اداری،
مدیرمالی ،مدیر منابع انسانی و مدیر فنی) در شرکت ،پرسشنامه بهوسیله مطلعترین مدیر نسبت به موضوع سرمایه
اجتماعی تکمیل شد (میانگین سابقهکاری هر فرد نشاندهنده آگاهی وی نسبت به شرکت بود).
متغیرهای وابسته
كارایی سرمایهگذاری شركت :در این پژوهش از الگوی ارائهشده توسط تقی زاده خانقاه و همکاران ()1398
برای سنجش کارایی سرمایهگذاری استفاده میشود .الگوی ارائهشده شامل متغیرهای سرمایهگذاری سال قبل،
بازده ساالنه سهام در سال قبل ،رشد فروش ،فرصتهای رشد و سود تقسیمی است .مطابق با الگوی بیدل و
همکاران ( )2009تنها رشد فروش عامل مؤثر بر سرمایهگذاری است .درحالیکه مطابق با پژوهش تقی زاده خانقاه
و همکاران ( )1398با توجه به شرایط محیطی ایران چهار عامل دیگر نیز در انجام سرمایهگذاری مؤثر هستند.
انتخاب این پنج متغیر از بین متغیر بررسیشده انجامگرفته است .در ابتدا از طریق دو شاخص نقدینگی (نسبت
وجه نقد و اهرم مالی) شرکتهای مستعد بیش و کم سرمایهگذار مشخص شدند ،این شرکتها مشاهدات واقعی
را نشان میدهد .سپس الگوهای کارایی بر اساس متغیرهای انتخابشده ایجاد و آزمون شدند و پسماندهای الگو
که نشاندهنده سرمایه گاری بیشتر و کمتر از حد است ،استخراج شدند .این پسماندها نیز مشاهدات مورد انتظار
محسوب میشدند .در گام بعدی تعداد مشاهدات مورد انتظار با مشاهدات واقعی مورد مقایسه قرار گرفت تا قدرت
تشخیص شرکتهای بیش و کم سرمایهگذار مشخص گردد .الگویی که دارای خطای تشخیص دهندگی کمتری
باشد ،بهعنوان الگوی بهینه انتخاب شد .همچنین آنها بهمنظور بررسی اعتبار الگو از عوامل مؤثر بر بیش
سرمایهگذاری و کم سرمایهگذاری شامل پیامدهای اقتصادی هزینههای نمایندگی و محدودیت مالی و عوامل متأثر
از کارایی سرمایهگذاری شامل ارزشافزوده اقتصادی و ارزش شرکت استفاده کردند تا الگوی موردنظر از طریق
نظریههای مختلف مالی و حسابداری نیز تائید گردد .با توجه به اینکه ارتباط این متغیرها با کارایی سرمایهگذاری
توسط محققانی همچون ریچاردسون ( ،)2006بیدل و همکاران ( ،)2009چن و همکاران ( )2011و چن و همکاران
( )2013ارائه و در طول زمان به نظریههای پذیرفتهشده تبدیل گردیدهاند ،به همین دلیل الگوی کارایی
سرمایهگذاری باید با نظریههای موجود در ادبیات پژوهشی سازگار باشد ،درنتیجه الگوی ارائهشده توسط تقی زاده
خانقاه و همکاران ( )1398سازگاری بیشتری با محیط سرمایهگذاری ایران دارد .این الگو مطابق با رابطه ()1
ارائهشده است:
رابطه (:)1

𝑡𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝐸𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝑆𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑀𝐵𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

که در آن( 𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 :کل سرمایهگذاری) :نسبت خالص افزایش در داراییهای مشهود و نامشهود بهکل داراییها در
ابتدای سال جاری؛ 𝑡( 𝑆𝐺𝑖,رشد فروش) :نسبت تغییرات فروش سال جاری بر سال قبل بر فروش سال قبل؛
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( 𝑅𝐸𝑇𝑖,𝑡−1بازده ساالنه سهام) :بازده سهام به معنای کسب پاداش در ازای سرمایهگذاری سات .بازده سال گذشته
بهعنوان یک محرک و عامل انگیزشی برای مدیران است و آنها میتوانند سرمایهگذاری سال جاری را بر اساس
بازده سال قبل انجام دهند .بازده ساالنه سهام از رابطه ( )2به دست میآید:
)𝛼𝐶 𝑅𝐸𝑇𝑡−1 = [𝑃𝑖,𝑡−1 (1 + 𝛼 + 𝛽) − (𝑃𝑖,𝑡−2 + 𝐶𝛼) + 𝐷𝑃𝑆]/ (𝑃𝑖,𝑡−2 +

که در آن؛ ؛ 𝑅𝐸𝑇𝑡−1بازده ساالنه سهام در سال قبل :𝑃𝑖,𝑡−1،قیمت سهم شرکت  iدر دوره t-1؛  :𝑃𝑖,𝑡−2قیمت سهم
شرکت  iدر دوره t-2؛ 𝛼 :درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات؛ 𝛽  :درصد افزایش سرمایه از محل
اندوختهها و سود سهمی؛ :Cمبلغ پذیرهنویسی سهام (معموالً  1000ریالی)؛  :DPSسود نقدی هرسهم.
𝑡( 𝑀𝐵𝑉𝑖,فرصتهای رشد) :یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری است که از نسبت مجموع ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام و کل داراییها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر کل داراییها به دست میآید. .
𝑡( 𝐷𝐼𝑉𝑖,سود تقسیمی) :نسبت سود پرداختی هر سهم به سود هر سهم؛ ( 𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡−1کل سرمایهگذاری سال قبل):
جمع نسبت خالص مخارج تحقیقات و توسعه ،مخارج تحصیل و مخارج سرمایهای بهکل داراییها در سال قبل؛
( 𝑡(𝜀𝑖,خطای باقیمانده) :نشاندهنده پسماند الگو است که بیانکننده ناکارایی سرمایهگذاری است .از ضرب پسماند
الگو در منفی یک ،کارایی سرمایهگذاری به دست میآید.
چسبندگی سود سهام:بر اساس مدل لینتنر ( )1956که در پژوهش گارسیا -فیجو و همکاران ()2021
استفادهشده است موردسنجش قرارگرفته و بر این اساس لینتنر ( )1956براین باور است که مدیران معتقدند
سهامداران جریان ثابت سود سهام را بیشتر ترجیح میدهند .بنابراین ،شرکتها تمایل دارند بهجای تغییرات
چشمگیر ،تعدیالت دورهای جزئی را نسبت به نرخ بازده هدف انجام دهند .این رابطه در ابتدا بهصورت رابطه ()1
ارائه میشود.
رابطه (:)1

𝑡𝑠𝑝𝐷
𝑡𝑠𝑝𝐸
𝑡𝑠𝑝𝐸
𝑔𝑜𝑙 = 𝛼0 + 𝛼1
𝑔𝑜𝑙 + 𝛼2 𝐷𝑢𝑚. 𝐸𝑃𝑆 + 𝛼3
𝜀 × 𝐷𝑢𝑚. 𝐸𝑃𝑆 +
𝐷𝑝𝑠𝑡−1
𝐸𝑝𝑠𝑡−1
𝐸𝑝𝑠𝑡−1

در مدل مذبور؛ 𝑆𝑃𝐸  𝐷𝑢𝑚.نشاندهنده کاهش در  EPSبوده و درصورتیکه  EPSنسبت به سال قبل کاهش داشته
باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را خواهد گرفت .همچنین  EPSمعرف سود هر سهم و  DPSمعرف
سود پرداختی هر سهم میباشد 𝐸𝑝𝑠𝑡 .معرف سود هر سهم شرکت  iدر سال  tمیباشد 𝐸𝑝𝑠𝑡−1 .معرف سود
تقسیمی هر سهم شرکت  iدر سال  t-1میباشد (اقتباس از دمودران .)1393 ،الزم به توضیح است که چنانچه
 𝛼3 > 0باشد ،نشاندهنده چسبندگی سود سهام است.
متغیرهای كنترلی
در این پژوهش برخی از مهمترین متغیرهایی که بر مبنای مطالعات قبلی بهعنوان عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش
شناختهشدهاند ،بهعنوان متغیرهای کنترلی مدنظر قرار گرفتند که عبارتاند از:
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اندازه شركت :بر اساس پژوهش کیم و همکاران ()2016
اهرم مالی :بر اساس پژوهش خان و واتز ()2009
فرصتهای رشد :شرکتهای با فرصت رشد باال بازده سهام آنها پر نوسانتر است و احتمال بیشتری وجود دارد
که زیانهای بزرگی را تجربه کنند که این حاکی از ریسکپذیری باال در اینگونه شرکتها است (خان و واتز،
 .)2009بنابراین ،در این پژوهش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بهعنوان معیار فرصتهای
رشد و یکی دیگر از متغیرهای کنترلی لحاظ شده است.
الگوی پژوهش
رابطه ( :)2جهت سنجش فرضیه دوم پژوهش از مدل رگرسیونی زیر استفادهشده است.

𝑡𝑠𝑝𝐷
𝑡𝑠𝑝𝐸
𝑡𝑠𝑝𝐸
𝑔𝑜𝑙 = 𝛼0 + 𝛼1
𝑔𝑜𝑙 + 𝛼2 𝐷𝑢𝑚. 𝐸𝑃𝑆 + 𝛼3
𝐶𝑆 × 𝑆𝑃𝐸 × 𝐷𝑢𝑚.
𝐷𝑝𝑠𝑡−1
𝐸𝑝𝑠𝑡−1
𝐸𝑝𝑠𝑡−1
3

𝑡𝑠𝑝𝐸
𝜀 × 𝐷𝑢𝑚. 𝐸𝑃𝑆 × 𝑆𝐶 × ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 +
𝐸𝑝𝑠𝑡−1

𝑔𝑜𝑙 + 𝛼4

𝑖=3

یافتههای پژوهش
جمعیتشناسی پژوهش
جدول ( -)1جمعیت شناختی پژوهش
متغیر

جنسیت
سن

تجربه کاری

متغیر فرعی

تعداد

درصد

مرد

76

92%

زن

7

8%

کمتر از  40سال

18

22%

بین  41تا  50سال

53

64%

بیشتر از  50سال

12

14%

کمتر از  20سال

28

34%

بیشتر از  20سال

55

66%

آمار توصیفی
جدول ( ،)2آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی میباشد را نشان
میدهد.
جدول شماره ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که شامل برخی شاخصهای مرکزی و
پراکندگی است .همانطور که در این جدول ارائهشده است مقادیر میانگین و میانه مربوط به پرسشنامه سرمایه
اجتماعی ،به ترتیب برابر با  0/657و  0/622است که نشان میدهد سطح سرمایه اجتماعی شرکتهای نمونه،
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بیشازحد متوسط است .همچنین میانگین کل سرمایهگذاری برابر  0/071است .در حقیقت سرمایهگذاری در
داراییهای شرکتهای نمونه حدود  7درصد بود که در مقایسه با پژوهش بیدل و همکاران ( )2009کمتر است.
میزان سرمایهگذاری در پژوهش بیدل و همکاران ( )2009برای اقتصادهای توسعهیافته برابر  0/140و بر اساس
پژوهش کووان و همکاران ( 0/003 )2019است .میانگین سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حد به ترتیب برابر
 0/092و  0/060است که نشان میدهد تمایل شرکتها به سمت سرمایهگذاری بیشتر از حد زیاد است .در حقیقت
تمایل به عدم پذیرش پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت برابر  9/2درصد و تمایل به تأمین مالی پروژههای با
خالص ارزش فعلی منفی  6درصد است .همانگونه که مالحظه میگردد بهطور میانگین سود تقسیمی و سود سهام
شرکتها به نسبت سالهای گذشته خود دارای رشد و روند مثبتی میباشند.
جدول  -2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

نماد متغیر

میانگین

میانه

حداقل

حداكثر

انحراف
معیار

سرمایه اجتماعی

SC

0/657

0/622

0/351

0/793

0/119

سرمایهگذاری

INV

0/071

0/030

0/00001

0/874

0/123

سرمایهگذاری بیشتر از حد
سرمایهگذاری کمتر از حد

OverCon

0/092
0/060

0/043
0/041

0/00001
0/00005

0/728
0/734

0/128
0/087

STICKYdiv
𝑡𝑠𝑝𝑑
𝑑𝑝𝑠𝑡−1
𝑡𝑠𝑝𝐸
𝐸𝑝𝑠𝑡−1

0/049

0/00

0/00

0/881

3/689

1/36

1/15

0/00

2/34

0/216

1/24

1/16

-0/95

3/21

0/286

6/301
0/598

6/256
0/602

4/863
0/173

8/138
1/213

0/647
0/212

چسبندگی سود سهام
رشد سود تقسیمی سهام
رشد سود سهام
اندازه شرکت
اهرم مالی

InFin

SIZE
LEV

تجزیهوتحلیل دادهها
پیش از تجزیهوتحلیل دادهها در قالب مدل پژوهش ،الزم است اشارههایی به ارزیابی پرسشنامه پژوهش در دستور
کار قرار گیرد .همانگونه که در بخش روش پژوهش اشاره شد ،ارزیابی پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی به انجام رسید .برای تائید پایایی پرسشنامه ،مقدار ضریب آلفای کرونباخ و مقدار
شاخص پایایی ترکیبی باید از  0/7بیشتر باشد .بهمنظور ارزیابی روایی پرسشنامه ازنظر خبرگان و روایی همگرا
( )AVEبهره گرفته شد .مقدار مطلوب معیار ( )AVEبرای تائید روایی مقادیر بیشتر از  0/5است .نتایج این ارزیابیها
در جدول ( )3آمده است .با توجه به مقادیر درجشده ،روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها تائید میشود.
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جدول  .3ضریب آلفای كرونباخ ،پایایی تركیبی ،روایی همگرا
متغیر

ضریب آلفای كرونباخ

پایایی تركیبی)(CR

روایی همگرا)(AVE

سرمایه اجتماعی

0/911

0/926

0/583

عالوه بر روایی همگرا ،بر اساس نظریه فورنل و الکر ( ،)1981در بررسی روایی واگرای سازهها جذر میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEبرای هر سازه با ضریب همبستگی بین سازهها مقایسه میشود .در جدول ( )4اعداد پررنگ
در قطر اصلی جدول جذر میانگین واریانس استخراجشده هستند .چنانچه مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان
از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر باشد ،روایی واگرا در سطح سازه
تائید میشود .با توجه به خروجی آزمون فورنل و الکر در نرمافزار اسمارت پی ال اس روایی واگرا تائید میشود.
جدول ( .)4ماتریس سنجش روایی واگرا
متغیر

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی

0/7641

کارایی سرمایهگذاری

0/4215

كارایی سرمایهگذاری

0/7228

بهمنظور ارزیابی روایی ابزار تحقیق و کشف عوامل تشکیلدهنده هر متغیر آشکار از تحلیل عامل تأییدی استفاده
شد که بر اساس خروجی نرمافزار و پس از حذف گویههایی که دارای بار عاملی کم بودند روایی ابزار تحقیق نیز
تائید شد .
برازش مدل
یکی از معیارهای برازش معیار برازش مدل کلی ( )GOFاست .این معیار را تننهاوس و همکاران ( )2005پیشنهاد
دادهاند که بهمثابه معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود (محسنین و اسفیدانی .)1393 ،وتزلس
و همکاران ( )2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهمنزله ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی
کردهاند .نتایج آزمون این معیار در جدول ( )5ارائهشده است.
جدول ( .)5معیار برازش كلی مدل
متغیرها

ضریب تعیین

مقدار اشتراكی

R2

Communality

سرمایه اجتماعی

----

0/581

کارایی سرمایهگذاری

0/176

0/425

میانگین

---

0/502
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آزمون فرضیهها
برای آزمون فرضیهها باید ضرایب مسیر و معناداری ضرایب مسیر را بررسی نماییم .معیار تائید فرضیهها مقدار
معناداری ضرایب مسیرهاست که باید بیشتر از  1/96باشد .در شکلهای  2و  3مدل تحقیق در دو حالت ضرایب
مسیر و معناداری به نمایش درآمده است.

شكل  .2مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر

شكل  .3مدل پژوهش در حالت معناداری

جدول  ،6خالصه نتایج حاصل از تحلیل مدل و بررسی فرضیه پژوهش را نشان میدهد.
ضریب

فرضیهها

سرمایه اجتماعی

308



مسیر

کارایی سرمایه گذاری

0/908
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نتیجه

8/612

پذیرش
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با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  ،6فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایهگذاری
کمتر از حد شرکت با ضریب مسیر  0/908و مقدار معناداری ( 8/612بیشتر از مقدار  )1/96موردپذیرش قرار
میگیرد.
آزمون فرضیه دوم پژوهش
بر اساس جدول ( )7در حالت عادی  1aبین رشد سود خالص و رشد سود تقسیمی رابطه مستقیم و معنیداری
وجود دارد .بهعبارتدیگر با افزایش یا کاهش سود خالص ،سود تقسیمی نیز افزایش یا کاهش مییابد .اما در حالت
کاهش سود خالص  3aنشان میدهد که ارتباط ضعیفی بین آن دو وجود داشته و با اغماض بتوان معنادار بودن
آن را پذیرفت .ضمن اینکه آماره آزمون والد نشان میدهد ضریب سود خالص در حالت کاهش ( )3aبهطور
معنیداری از متغیر رشد سود در حالت عادی ( )1aکمتر است .بر اساس کوچکتر بودن  3aو  1aمیتوان نتیجه
گرفت که در حالت کاهش سود خالص ،سود سهام تقسیمی تبعیت ضعیفی از تغییرات سود خالص داشته و به
همان نسبت که سود خالص کاهش مییابد ،کم نمیشود .لذا میتوان گفت بین شرکتهای نمونه پژوهش پدیده
چسبندگی سود سهام مالحظه میشود و فرضیه دوم پژوهش را نمیتوان رد کرد.
جدول  -7نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیرها

مقدار ثابت

𝑡𝑠𝑝𝐸
𝐸𝑝𝑠𝑡−1

𝑔𝑜𝑙

Dum.EPS
𝑡𝑠𝑝𝐸
𝑔𝑜𝑙
𝑆𝑃𝐸 × 𝐷𝑢𝑚.
𝐸𝑝𝑠𝑡−1

ضریب

آماره t

احتمال

a0

0/819

1/876

0/076

a1

0/987

2/715

0/000

a2

0/099

2/180

0/029

a3

0/012

1/954

0/051

ضریب تعیین

0/68

ضریب تعیین تعدیلشده

0/62

آماره F

28/794

احتمال آماره ()F

آماره دوربین-واتسون

2/071

آماره والد (احتمال)

0/0000
4/356
()0/0000

نتیجهگیری
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،سرمایه اجتماعی بهعنوان عاملی اساسی در تصمیمات شرکت و گزارشگری مالی
تأثیر بسزایی دارد .مدیران با استفاده از هموارسازی سود سهام میتوانند بر کیفیت سود و صالحیت مدیریتی خود
با برآورده کردن یا غلبه بر انتظارات بازار ،منافع مالی را برای شرکت فراهم آورد (گانی .)2010 ،این استراتژی که
مدیران از طریق هموارسازی سود سهام میتوانند در کوتاهمدت قیمت سهام را افزایش داده و امنیت شغلی را برای
خود تضمین نمایند و در بلندمدت به زیان ارزش شرکت باشد (بنس و همکاران .)2002 ،بر اساس مطالعات پیشین
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مدیران از طریق ایجاد ارتباط بین افراد مختلف باعث کاهش عدم تقارن اطالعات بین مدیران و سهامداران و تضاد
منافع و مشکالت نمایندگی در شرکتها میگردد .سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شهرت و اعتماد بین افراد
متفاوت باعث افزایش شفافیت اطالعات و درنتیجه کاهش هزینه نمایندگی بین مدیران و سهامداران میگردد؛
چراکه عدم تقارن اطالعاتی در اینگونه شرکتها نیز در سطح پایینتری قرار دارد .مدیران شرکتهایی با سطح
باالی سرمایه اجتماعی نسبت به همتایان خود از سرمایهگذاریهای کاراتری به دلیل کاهش عدم تقارن اطالعات
و هزینههای نمایندگی نیز برخوردارند .بنابراین پژوهش حاضر از نظریه کالسیک که توسط پژوهشگرانی نظیر
مودیلیانی و میلر ( )1958ارائه شد پشتیبانی میکند که آنها بر این باورند که ساختار سرمایه بر تصمیمات
سرمایهگذاری نیز تأثیرگذار نیست .بر همین استدالل ،تصمیمات مالی شرکتها در ارتباط با پروژهها بدون تغییر
باقی میماند .بااینوجود ،جواخدزی و همکاران ( )2018معتقد است که سرمایه اجتماعی میتواند ناکارآمدی
بازارهای مالی و سرمایه را که ناشی از عدم تقارن اطالعاتی است از طریق تبادل اطالعات و ایجاد روابط اجتماعی
بین افراد بهبود ببخشد .شرکتهایی با سطح باالی سرمایه اجتماعی از طریق کاهش عدم تقارن اطالعات و کاهش
هزینههای نمایندگی بین مدیران و سهامداران سعی بر حفظ ارزش شرکت مینمایند و این امر منجر به کاهش
سرمایهگذاریهای مدیران در پروژههایی با خالص ارزش منفی نیز میگردد .بدین معنی که مدیران همواره در
جهت حفظ ارزش اجتماعی خود سعی بر سرمایهگذاری در پروژههایی مینمایند که کارا باشد .در همین راستا
فوکویاما نیز با رویکردی اقتصادی به بررسی مفهوم اعتماد پرداخته است .تمرکز وی بر حفظ سرمایه اجتماعی
بهعنوان مجموعه معینی از هنجارها و ارزشهای غیررسمی است و اعتماد در حفظ این ارزشها و افزایش بهرهوری
اقتصادی و کارایی سرمایه نقش مهمی ایفا میکند .ژیا و همکاران ( )2017بر این استدالل هستند که مدیران
شرکتهای برخوردار از سطح باالی سرمایه اجتماعی ،به دلیل وجود هنجارهای اخالقی حاکم بر محیط این
شرکتها ،رفتارهای صادقانهتری از خود نشان داده و لذا مسائل نمایندگی و رفتار فرصتطلبانه مدیران در این
شرکتها بهمراتب کمتر از سایر شرکتها میباشد و این امر باعث جذب سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران
میگردد که ناشی از سرمایهگذاری بهینه مدیران در پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت از طریق افزایش سطح
سرمایه اجتماعی است .ادبیات نظری سرمایه اجتماعی بیانکننده نوعی اعتماد عمومی است که برخاسته از باور
ذهنی به عملکرد صادقانه افراد بوده و تمایل آنها برای همکاری با گروههای مختلف جامعه را افزایش میدهد
(بوتازی و همکاران2016 ،؛ رضائی پیته نوئی و همکاران .)1396 ،بااینوجود بر اساس ادبیات نظری همچنان توجه
چندانی به عوامل بیرونی نظیر محیط اجتماعی که شرکت در آن فعالیت میکند ،نشده است .سرمایه اجتماعی
بهعنوان یکنهاد غیررسمی ،نقش بسزایی در شکلدهی به رفتارهای افراد جامعه و محیط اجتماعی که شرکت در
آن فعالیت میکند دارد (دانگ و همکاران .)2016 ،نتایج آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سرمایه
اجتماعی ،کارایی سرمایهگذاری شرکت را افزایش میدهد .تائید فرضیه مذکور مبین این مطلب است که مدیران
شرکتهایی با سطح اجتماعی باال قابلاعتمادتر بوده و از صداقت و درستکاری بیشتری در افشای اطالعات شرکت
و سرمایهگذاریهای بهینه برخوردار هستند .بدین ترتیب ،مدیران با سطح باالی سرمایه اجتماعی در شرکت سعی
بر تصمیمات درست برای سرمایهگذاریهای شرکت در راستای حفظ منافع سهامداران مینماید و ریسکپذیری
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آنها در برابر انجام سرمایهگذاریهای ناکارا کاهش مییابد که نتیجه بهدستآمده با پژوهش لی و همکاران
( ،)2017پانتا ( )2020و هوانگ و همکاران ( )2020همسو است .همچنین بر اساس فرضیه دوم ،سرمایه اجتماعی
باعث چسبندگی سود سهام شرکتها میگردد .منظور از چسبندگی هزینه این بود که پیرو نظریه عالمتدهی،
شرکتها همراستا با افزایش سود ،میزان سود تقسیمی خود را ،حتی به میزان اندک هم ،افزایش میدهند
درصورتیکه در حالت عکس آن این روند صادق نیست ،به این صورت که شرکتها تمایل به کاهش میزان سود
تقسیمی خود نیستند .شاید یکی از عمده علتهای آن وجود سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه که تمرکز خود را بر
میزان سود تقسیمی اعالمی از سوی شرکتها ،کرده باشند ،لذا این کاهش سود تقسیمی بار روانی را در پی خواهد
داشت که درنهایت قیمت سهام شرکتها را تحت تأثیر خواهد گذاشت .در این راستا مدیران با ایجاد برقراری و
حفظ ارتباطات اجتماعی انتظار میرود که با افزایش سود خالص درصد سود تقسیمی به همان میزان افزایش یابد .
لذا میتوان نتیجه بهدستآمده را با پژوهش گارسیا-فیجو و همکاران ( )2021همسو دانست.
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Abstract
Social capital as a socio-behavioral factor can keep the problem of excessive costs of the
company at a desirable level. Therefore, when a company's social capital is at a high level,
managers show less opportunistic behaviors and strive for more cooperation and interaction
in the company. Therefore, reducing the opportunistic behaviors of managers through social
capital can affect the adhesion of dividends and increase the investment efficiency of the
company. Therefore, based on this argument, the present study examines the relationship
between social capital, dividend stickiness and investment efficiency. For this purpose, Levy
and Lee (2015) questionnaire was used to measure social capital. The hypotheses were tested
using the structural equation modeling method based on the information of 83 companies
listed on the Tehran Stock Exchange in 2019. The findings of the first hypothesis of the
research indicate that social capital increases the investment efficiency of the company. Also,
the high level of social capital in companies causes dividend stickiness.
Keywords: Social capital, Sticky Dividend, corporate investment efficiency.
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