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بين هزينه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق  رابطه

 بهادار تهران

 (بر اساس رويكرد مقايسه اي شركتهاي با كيفيت سود باال و كيفيت سود پايين) 

 دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران /دكتر ساسان مهراني

 مديريت دانشگاه تهراناستاديار دانشكده /دكتر غالمرضا كرمي

 عليرضا ساساني/ كارشناس ارشد حسابداري،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / حسابرس ديوان محاسبات استان تهران 

E-Mail: alirezasasani61@yahoo.com 

 مسئول مكاتبات مقاله – 09128124432تلفن: شعاع ، ديوان محاسبات استان تهرانآدرس: تهران خيابان قائم مقام فراهاني ، جنب ميدان 

 قربان اسكندري / كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه تهران/ حسابرس ديوان محاسبات كشور

 چكيده: 

اال كيفيت سود ب رويكرد مقايسه اي براساس سهام صاحبان حقوق هزينهبر كيفيت سود تحقيق بررسي تاثير اين هدف 
از به منظور دستيابي به اهداف تحقيق مي باشد.در شركتهاي بازار بورس اوراق بهادار تهران  و كيفيت سود پائين

 )استفاده شده است.1381-1388ساله( 8شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي يك دوره  50اطالعات 
 هزينه كيفيت سود براستفاده شده و تاثير تركيبي  گرسيوناز تحليل ر تحقيقبررسي روابط بين متغيرهاي  به منظور

مي توان بيان نمود كه با افزايش براساس نتايج بدست آمده  متغير مجازي آزمون شده است.با  سهام صاحبان حقوق
كاهش مي يابد. اين نتيجه حاكي  هزينه حقوق صاحبان سهامكيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران، 

شركت ها يك عامل موثر و معنادار مي  هزينه حقوق صاحبان سهامين است كه كيفيت سود در كاهش و يا  افزايش از ا
 باشد.

 

 

 واژه هاي كليدي: هزينه سرمايه، كيفيت سود باال، كيفيت سود پائين
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 مقدمه: -1

از طريق اندازه گيري سود و  تهيه اطالعاتي در زمينه عملكرد واحد تجاري است كه ،از اهداف اوليه گزارشگري مالي
اجزاي آن به دست مي آيد.از عاليق خاص ذينفعان صورتهاي مالي سنجش خالص جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري 

به منظور افزايش توان پيش بيني جريانهاي نقد آتي  )1,2005فرانسيس(   به منظور برآورد بازده مورد انتظار خود مي باشد.
كيفيت باشد.انتشار عمومي اطالعات با كيفيت توسط مديريت، باعث كاهش عدم تقارن اطالعاتي سود افشا شده بايد با 

ميان مديريت و ساير استفاده كنندگان خواهد شد.بر اساس مطالعات صورت گرفته، كاهش عدم تقارن اطالعاتي به نوبه 
ني جريان هاي نقدي، بهبود ارزش خود منجر به كاهش هزينه سرمايه، كاهش ريسك اطالعاتي، افزايش توان پيش بي

 ).1386يابي شركت و همچنين افزايش نقد شوندگي سهام مي شود. (اردستاني،

ار با توجه به اينكه ريسك اطالعات از دقت پايين در اطالعات ارائه شده و يا ناتواني اطالعات در برآورد  بازده مورد انتظ
اندازه اي كه برآورد بازده مورد نظر سرمايه گذاران و ذينفعان را با گي كيفيت سود به ناشي مي شود انتظار مي رود ويژ

از آنجا كه هزينه سرمايه )2003,(فرانسيس ابهام مواجه سازد بر هزينه حقوق صاحبان سهام تاثير منفي داشته باشد.
مرتبط است. سهامداران مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است ، با ميزان ريسك پذيرفته شده توسط آنها 

در تعيين نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورتهاي مالي شركت، به ويژه سود گزارش شده تكيه مي كنند. بنابراين كيفيت 
سودگزارش شده بر برآورد بازده مورد انتظار سهامداران و تعيين نرخ هزينه سرمايه شركت موثر مي باشد. در اين تحقيق 

احبان سهام با كيفيت سود با رويكرد مقايسه اي شركتهاي با كيفيت سود باال و شركتهاي با ارتباط هزينه حقوق ص
  قرار گرفته است. تجربيكيفيت پايين سود در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون 
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و بازده از جمله مفاهيم اساسي برقراري تعادل ميان ريسك و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. ريسك 
در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود.هرينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه 
گذاري، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود.به عبارت 

ه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه هزينه سرماي ديگر
كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تالش كند 

يان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند، در اين م
). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات 1381(عثماني،

) شركتها در تالشند تا از طريق تهيه اطالعات با كيفيت 1384، صوفياني سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است.(
 ).1386ن پيش بيني جريانهاي نقد آتي را افزايش و ريسك اطالعاتي را كاهش دهند(اردستاني، توا

هزينه سرمايه ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه 
معموال از طريق سيستم بانكي و به صورت  در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و
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دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، فقط هزينه حقوق صاحبان سهام مد نظر 
قرار گرفته است. بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط هزينه حقوق صاحبان سهام و كيفيت سود با توجه 

قايسه اي شركتهاي با كيفيت سود باال و شركتهاي با كيفيت سود پايين در بورس اوراق بهادار تهران مورد به رويكرد م
 آرمون تجربي قرار دهد .سؤاالت اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد:

در بورس اوراق بهادار تهران  باال سود با كيفيتداراي شركتهاي  ويژگي با سهام هزينه حقوق صاحبانآيا بين  .1
 رابطه  وجود دارد؟

 رابطهدر بورس اوراق بهادار تهران  با سود با كيفيت پايينبا ويژگي شركتهاي  سهام آيا بين هزينه حقوق صاحبان .2
 وجود دارد؟

 : پژوهشپيشينه مباني نظري و  -3
گيري توسط افراد در نظر گرفته ام تصميمشود كه در هنگسود حسابداري و اجزاي آن از جمله اطالعاتي محسوب مي

اي است كه موجب تغيير كنند . سود حسابداري نشانهشود. سرمايه گذاران منافع خود را در اطالعات سود جستجو ميمي
سهام و  يهابازده يبرا يشاخص خوب يشواهد نشان داده است كه سود حسابدار شود .گذاران ميباورها و رفتار سرمايه

سود  نييدر تع تيو اهم يكارمحافظه ياهتياستفاده از محدود لياست، اما به دل يندهآ ينقد يهاانيجر  ينيب شيپ
 يبرا ي، شاخص بهترينسبت به سود حسابدار يكه سود اقتصاد دنديرس جهينت نيگران به الياز تحل يبرخ ي،حسابدار

 فيتعر نيشد و سپس ا فيتعر تيبار توسط آدام اسم نياول زين يسود اقتصاد است. يندهآ ينقد يهاانيجر ينيبشيپ
دوره مصرف كند و در آخر دوره  كي يتواند طمي كرد كه شخص فيتعر يبسط داده شد. او سود را مبلغ سكيتوسط ه

 باشد كه در اول دوره داشته است.  يهمان رفاه يدارا

سودآوري يك شركت به استفاده كنندگان كمك براي اينكه سود گزارش شده بتواند در ارزيابي عملكرد و سنجش توان 
نمايد و ذينفعان و سرمايه گذاران با اتكاء به اطالعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند، كيفيت اطالعات بايد 
به نحوي باشد كه ارزيابي عملكرد گذشته را ممكن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي 

باشد. بنابراين عالوه بر اينكه رقم سود گزارش شده براي سرمايه گذاران مهم است و بر تصميم هاي آنها تاثير  موثر
 دارد، ويژگي كيفيت سود نيز به عنوان يكي از ابعاد اطالعات سود مورد توجه خاص سرمايه گذاران است.

گيري ليل، تعاريف مختلف و معيارهاي اندازههاي متفاوتي است. به همين دكيفيت سود مفهومي است كه داراي جنبه
 ترين آنها عبارتند از :  كه برخي از مهم متفاوتي در رابطه با آن مطرح شده

كيفيت سود  ) 3,2001داند كه پايدارتر باشد. از ديد (ريچاردسون و همكارانتر مي) سودي را با كيفيت1999, 2(روساين
از كيفيت سود احتمال پايداري  )2002, 4آينده است. تعريف (بنيش و وارگاسي درجه ثبات عملكرد عايدات در دوره

كيفيت سود را توانايي سود در نشان دادن عايدات آينده تعريف  )2003, 5عايدات جاري در آينده است. (پنمن و ژانگ
 كنند.مي
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يعني ازديد آنان كيفيت سود حدي دانند، كيفيت سود را مرتبط با سود مورد نظر هيكس مي )2003, 6(اسكيپر و وينسنت
از صداقت است كه عايدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هيكس را نشان دهد. طبق نظر ايشان كيفيت سود 
بر اساس رابطه بين سود، اقالم تعهدي و وجه نقد تعريف مي شود و در آن سودي با كيفيت است كه به وجه نقد 

تمرار و پيش بيني باشد. در اين مبنا اعتقاد بر اين است كه اقالم تعهدي كيفيت سود نزديك تر بوده و داراي قابليت اس
را كاهش مي دهد. يكي از معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود در اين مبنا ، نسبت وجه نقد حاصل از عمليات به سود 

عملياتي







OE
CFO به آن اشاره شده است. آنها چنين 2001, 5اناست كه در تحقيقات گوناگوني همچون نوشته و (پنم (

استدالل كرده اند كه در اين نسبت هرقدر سود به وجه نقد نزديك تر باشد كيفيت سود باالتر است.  سود با كيفيت باال 
به لحاظ كاهش ريسك اطالعات كه با كاهش هزينه حقوق صاحبان سهام و افزايش حجم معامالت ارتباط دارد، 

ينه سرمايه مي شود.افزايش ابهام در سود با افزايش هزينه حقوق صاحبان سهام و كاهش حجم موجب كاهش هز
معامالت در بازار سهام در ارتباط است. زماني كه عموم مردم به فرايند گزارشگري مالي يا به اطالعات مالي منتشر شده 

نوبه خود از گسترش بازار سرمايه جلوگيري مي اطمينان نداشته باشند، از سرمايه گذاري منصرف مي شوند و اين امر به 
كند.كيفيت باالي سود در سرمايه گذاران براي انجام سرمايه گذاري بيشتر اشتياق ايجاد مي كند. زماني كه سرمايه 

 )1385 بولو، ( گذاران مطمئن شوند كه كيفيت سود شركتها باالست. آنها در اوراق بهادار بيشتر سرمايه گذاري مي كنند.

 :يشينه پژوهش پ

) ارتباط بين كيفيت سود را با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام عادي 2003(فرانسيس و همكاران
 ارتباط بين هشت شاخص كيفيت سود با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص ،مورد بررسي قرار دادند. در اين تحقيق

كيفيت سود  باست. نتايج بدست آمده حاكي است كه شركتهاي گرفته ا حقوق صاحبان سهام عادي مورد بررسي قرار
 كيفيت سود باال ، هزينه بدهي و هزينه سرمايه سهام عادي باالتري دارند.  باپايين در مقايسه با شركتهايي 

) كيفيت سود و ضريب واكنش سود را، هنگام افزايش با ثبات سود و فروش بررسي كردند. نتايج 2004و ديگران ( 7گش
هاي داراي رشد سود توام با افزايش فروش، از كيفيت سود و ضريب واكنش سود باالتري حقيق آنان نشان داد، شركتت

 هاي داراي رشد سود توام با كاهش هزينه برخوردار هستند.نسبت به شركت

نده سهام بررسي ) رابطه اقالم تعهدي ( تفاوت بين سود و جريان هاي نقدي ) را با بازده آي2004و ديگران ( 8چان
گري اطالعات مالي، بازده سهام آنها ي بعد از گزارشهاي با ارقام تعهدي زياد در دورهكردند و نشان دادند كه شركت

هايي كه ارقام تعهدي ها با كيفيت سود پايين (يعني  شركتيابد. يك تفسير از اين نتايج اين است كه شركتكاهش مي
گذاران به مساله كيفيت سود شوند، زيرا سرمايهگري سود، دچار افت بازدهي ميازگزارش ي پسبااليي دارند ) در دوره

 كنند.برند و قيمت سهام را متناسب با آن تعديل ميها پي ميپايين شركت

 گذارد. افزوني تامين مالي اثر مي) به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت اقالم تعهدي بر هزينه2005فرانسيس و همكاران (
 تر استهاي داراي اقالم تعهدي با كيفيت پايين، بيشي سرمايه شركتبر اين، هزينه



 ٥ 

)تاثير ميزان شفافيت گزارشگري مالي بر كاركرد و ارزش شركت را در بورس تايوان مورد مطالعه قرار 2009(9چيو چي
از ايجاد مخاطرات اخالقي بين  داد. نتايج تحقيق نشان داد شفافيت افشاي اطالعات مالي ، ارزش شركت را حداكثر و

 مدير و مالك جلوگيري مي كند.

اند. نتايج تحقيق نشان داد بين كيفيت سود و واكنش بازار به تغييرات سود نقدي پرداخته ) به بررسي رابطه1383ثقفي (
-ها را در نظر نميگذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واكنش به تغييرات سود نقدي، كيفيت سود شركتسرمايه
 گيرند.

) ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام را با تاكيد بر نقش ارقام تعهدي بررسي كردند. بر 1384خواجوي و ناظمي (
هاي تحقيق ميانگين بازده سهام شركت ها، تحت تاثير ميزان ارقام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار اساس يافته

 گيرند.نمي

ويژگيهاي كيفي سود و هزينه حقوق صاحبان سهام. وي به بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان  ).بررسي1385بولو(
سهام با چهار ويژگي سود مبتني بر داده هاي حسابداري شامل كيفيت اقالم تعهدي، پايداري، قابليت پيش بيني و 

است كه تنها ويژگي پايداري  آنبيانگر هموار بودن در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتايج بدست آمده 
  سود داراي رابطه منفي با هزينه حقوق صاحبان سهام مي باشد.

) بررسي رابطه بين ويژگيهاي كيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي.در اين 1386كردستاني و ضياءالدين مجدي(
ني سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به تحقيق رابطه بين پنج ويژگي كيفي سود شامل پايداري سود،قابليت پيش بي

موقع بودن و محافظه كارانه بودن سود با هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق وجود 
پايداري سود،قابليت پيش بيني سود،مربوط بودن سود به ارزش سهام،به رابطه معكوس بين ويژگيهاي كيفي سود شامل 

اما بين .را تاييد مي كند كه اين رابطه از نظر آماري معني دار است و هزينه سرمايه سهام عادي ودس موقع بودن
 محافظه كارانه بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي رابطه معني داري مشاهده نشده است.

 سالهاي ران طيته بهادار اوراق بورس در سود كيفيت بر شركتي حاكميت تاثير ) به بررسي1389( زاده اسماعيل
 قرارگرفته بررسي مورد تحقيق اين در كه شركتي حاكميت سازوكارهاي. داده است قرار بررسي مورد را 1387-1383
 عدم مديره، هيات در موظف غير مديران درصد عمده، سهامداران بلوك تعداد نهادي، سهامداران مالكيت درصد است،
 هاي فرضيه آزمون. باشد مي مستقل حسابرس اندازه و مديره هيات رييس نايب يا رييس عنوان به مديرعامل وجود

 طي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شركت 94 اطالعات از استفاده با و پانلي تحليل كمك به تحقيق
 دهد مي نشان تحقيق نتايج. است شده انجام مقطعي و زماني سري هاي داده تركيب طريق از 1387-1383 سالهاي

 غير مديران درصد عمده، سهامداران بلوك تعداد نهادي، سهامداران مالكيت درصد بين مثبتي دار معني رابطه كه
 اندازه و مديره هيات رييس نايب يا رييس عنوان به شركت عامل مدير وجود عدم مديره، هيات تركيب در موظف

 .دارد وجود سود كيفيت و شركت حسابرس

 در سود كيفيت بر تاكيد با سهام بازده با آن اجزاي و سود بين ارتباط با عنوان بررسيدر تحقيقي  )1390( جاني جان
 بر تاكيد با سهام بازده با آن اجزاي و سود بين ارتباط بررسي تهران به  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت
 اي نمونه موضوع، اين بررسي منظور به. دپرداز مي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت سود كيفيت



 ٦ 

 بين ساله 7 زماني دوره براي بوده تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت از شركت 230 از متشكل
 محتواي داراي دو هر سود اجزاي كه است آن از حاكي تركيبي روش اساس بر نتايج. است شده انتخاب 1387 تا 1381

 اين نتايج همچنين. است بيشتري اطالعاتي محتواي آن تعهدي جزء به نسبت سود نقدي جزء ماا هستند اطالعاتي
 منفي بارده پايين سود كيفيت با هاي شركت و مثبت بازده باال سود كيفيت با هاي شركت كه دهد مي نشان پژوهش

 بيشتر% 17بررسي، مورد دوره در توانستند دارند را سود كيفيت بيشترين كه هايي شركت كه طوري به كنند مي كسب
 .كنند كسب بازده دارند را سود كيفيت كمترين كه هايي شركت از

  
 :پژوهشفرضيات   

 به شرح ذيل تدوين شده است : فرضياتيبه منظور دستيابي به اهداف تحقيق 

 .معني داري وجود داردو رابطه منفي باال سودفرضيه اول :بين هزينه حقوق صاحبان سهام و كيفيت 

،بيشتر از شركتهايي است سود با  دارندهزينه حقوق صاحبان سهام در شركتهايي كه سود بي كيفيت فرضيه دوم : 
  دارند.كيفيت 

 
 :پژوهشروش  -4

تحقيق از ديدگاه هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از ديدگاه ماهيت و روش از جمله تحقيقات توصيفي و از نوع اين 
بمنظور تجزيه كه به تحقيقي پس رويدادي است ، ين  از لحاظ جمع آوري اطالعات شود. همچنهمبستگي محسوب مي

فرضيه تحقيق بر اساس  شده است.استفاده ، روش رگرسيون چند متغيره استنباطي  ،و تحليل اطالعات از آمار توصيفي 
متغير مجازي آزمـون شـده   داده هاي تركيبي آزمون شده و همچنين تاثير كيفيت سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام با 

همچنين به منظور محاسـبه   متغير هاي مدل بر اساس مدل رشد گوردون و مدل بن هسين بائو تعيين شده است. است.
 استفاده شده است.  Excel2007 ,  7Eviewsو پردازش متغيرها از نرم افزارهاي 

 دوره زماني تحقيقو جامعه ، نمونه آماري  -1-5

يق شامل كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نمونه آماري براي جامعه آماري اين تحق
 بر مبناي شرايط زير انتخاب شده است : 1381-1388سالهاي 

 در فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس درج شده باشد. 29/12/1380نام شركت در تاريخ  .1

 د. همچنين طي دوره تحقيق سال مالي خود را تغيير نداده باشد.پايان سال مالي منتهي به اسفند ماه باش .2

 آمار و اطالعات مربوط به متغيرها و يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي قابل دسترسي باشد. .3

 بيش ازسه ماه توقف معامالتي نداشته باشند. .4



 ۷ 

گذاري، ليزينگ ها و  تحقيق براي شركتهاي غير مالي انجام مي شود. لذا بانكها و كليه شركتهاي سرمايه .5
 موسسات مالي از نمونه حذف شدند.از جمله داليل حذف شركتها و موسسات مالي :

كه اين ريسك  وجود تفاوت در تفسير ريسك مالي(نسبتهاي اهرمي باال)در شركتهاي مالي و غير مالي، به نحوي –الف 
ادي به نظر رسيده و منجر به اتخاذ عادي و براي شركتهاي غير مالي ممكن است غير ع ،براي شركتهاي مالي

 تصميمات ناصحيح گردد.

غير مالي كه تداخل آنها با يكديگر ممكن  وجود تفاوت در روشها و برآوردهاي حسابداري در  شركتهاي مالي و -ب
 است به بروز نتايج اشتباه منتج گردد.

 ي مالي و غير مالي.عدم شفافيت طبقه بندي ميان فعاليتهاي عملياتي و تامين مالي شركتها-ج

 ساله به عنوان نمونه قابل دسترس انتخاب شدند.    8شركت طي دوره  50تعداد  پيش گفتههاي  باتوجه به محدوديت

 
 مدل آماري تحقيق : -2-5

آماري به شرح ذيل استفاده شده است. همچنين رگرسيون بر مبناي مدل به منظور آزمون فرضيات تحقيق از تحليل 
 سود بر هزينه حقوق صاحبان سهام با متغير مجازي آزمون شده است.تاثير كيفيت 

 Cost of equity j.t=β0+ β1EPS j.t + β2(G1×EPS) j.t + β3 (SIZE j.t)+ β4B.M j.t+€ j.t)1رابطه(

           

Cost of equity  شركت  صاحبان سهام حقوق: هزينهj    در سالt 

EPS  سود هر سهم شركت :j    در سالt  

G1  و براي ساير عدد صفر  1عدد براي شركتهاي با سود با كيفيت : شاخص تعيين كننده كيفيت سود. اين شاخص
  ميباشد.

SIZE :)شركتهاي  اريتم طبيعي جمع كل داراييلگ  )اندازه j    در سالt 

B.M  نسبت ارزش دفتري سهام به ارزش بازار سهام شركت :j    در سالt 

DEBT  كل داراييها شركت : نسبت بدهي بهj    در سالt 

 متغيرها و نحوه محاسبه آنها -3-5

از دشوارترين مراحل اين تحقيق بود وليكن به دليل  امكان  سرمايهبا توجه به اينكه اندازه گيري و محاسبه هزينه 
مدل گوردون براي محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام  ،دسترسي مورد نياز براي محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام

 انتخاب شده است.



 ۸ 

 :)2002, 10گوردون(داموداران رشد نحوه محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام از طريق مدل

توان  معرف هزينه سرمايه سهام عادي(نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي) باشد ، مي kدر اين مدل با فرض اينكه 
k  رابطه زير بدست آورد: را از 
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 در مدل فوق :

D1 سود نقدي پرداخت شده در پايان سال اول ،   ، 

 P0 قيمت هر سهم در ابتداي سال ، 

g د.،  نرخ رشد سود تقسيمي  كه از رابطه زير بدست مي آي   
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)                                                                          3رابطه(  

در اين تحقيق كيفيت سود به عنوان متغير مستقل در دو سطح شركتهاي باكيفيت سود باال و :متغيرهاي مستقل 
با )11,2004(بن هسين بائودرتحقيقي كه توسط  شركتهاي با كيفيت سود پايين در نظر گرفته شده است.

صورت گرفته براي تعيين شركتهاي با سود با كيفيت باال  "هموارسازي درآمد ،كيفيت سودها و ارزشيابي شركت"عنوان
 از سه شاخص زير استفاده شده است :

ن اين نسبت در كل محتواي نقدي سودها (نسبت جريان نقد عملياتي هر سهم به سود هر سهم ) بيش از ميانگي .1
 .نمونه باشد

 جريان نقد هر سهم حاصل از فعاليتهاي عملياتي مثبت باشد. .2

 .سود هر سهم آن مثبت باشد.(سود هر سهم قبل از اقالم غير مترقبه مثبت باشد) .3

واگر شركتي حتي يكي  با كيفيت است است كه درآمدهاي آناگر شركتي هر سه ويژگي مذكور را داشته باشد، شركتي 
 داراي كيفيت پايين است. آن ز سه شرط فوق را نداشته باشد، درآمدهايا

و كنترل نمادهاي مختلف در بر گيرنده در اين تحقيق به منظور افزايش دقت و قابليت اتكاء نتايج متغيرهاي كنترل: 
زش دفتري به ريسك موثر بر هزينه حقوق صاحبان سهام بر اساس تحقيقات قبلي سه متغير  اندازه شركت ،نسبت ار

اندازه شركت به عنوان جايگزين محيط  در نظر گرفته شده است. كنترلارزش بازار و نسبت بدهي به عنوان متغيرهاي 
اطالعاتي در نظر گرفته شده است. براي كنترل اثر مجموعه فرصتهاي سرمايه گذاري شركت بر هزينه حقوق صاحبان 

ستفاده شده است. معموال اين نسبت به عنوان شاخصي براي فرصت رشد سهام ، از نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ا
هاي نامشهود در شركت تلقي شود.  تواند دليلي بر وجود دارائي باشد.تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتري مي شركت مي



 ۹ 

گاريتم ارزش اندازه شركت معادل لنسبت بدهي به دارايي يكي از مقياس هاي اندازه گيري اهرم مالي شركت مي باشد. 
هاي شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار معادل نسبت ارزش دفتري سهام شركت به ارزش بازار  دفتري دارايي

 ها بدست مي آيد. آن تعريف شده است.نسبت بدهي به دارايي از طريق تقسيم كل بدهي هاي شركت به كل دارايي

 
 :آماره توصيفي متغيرهاي تحقيق -6

 متغيرهاي تحقيق را نشان مي دهد. نتايج آمار توصيفي )1(جدول شماره  

 ر يك از متغيرها پرداخته شده است :در ادامه به توضيح ه

 50مشاهده دارد كه از مشاهده هاي  381را دارد، تعداد  وابسته: اين متغير كه نقش متغير هزينه حقوق صاحبان سهام
است. اين متغير با  475/0و انحراف استاندارد آن  292/0سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير  8شركت در طول 

را دارد،  مستقل: اين متغير كه نقش متغير سود هر سهمو كشيدگي مثبت است. منفي داراي چولگي  226/0واريانس 
سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير  8شركت در طول  50مشاهده دارد كه از مشاهده هاي  400تعداد 

راي چولگي و كشيدگي مثبت دا 030/880261است. اين متغير با واريانس  222/938و انحراف استاندارد آن  415/795
 50مشاهده دارد كه از مشاهده هاي  392را دارد، تعداد  مستقل كنترل: اين متغير كه نقش متغير اندازه شركتاست. 

است. اين متغير با  618/0و انحراف استاندارد آن  746/5سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير  8شركت در طول 

 :آماره توصيفي متغيرهاي تحقيق )1(جدول شماره  

 انحراف ميانگين متغير تحقيق
 معيار

 ضريب كشيدگي چولگي واريانس
 چولگي

 ضريب
 كشيدگي

هزينه حقوق 
 صاحبان سهام

0,292 0,475 0,226 1,935-  7,206 15,479 28,896 

880261,03 938,22 795,42 سود هر سهم
0 

1,448 5,575 11,867 22,903 

 7,130 9,111 1,753 1,123 0,382 0,618 5,746 اندازه شركت

ارزش نسبت 

ارزش دفتري به 
 بازار

0,640 0,608 0,370 1,926 5,051 15,547 20,437 

 64,537 21,533 15,868 2,654 0,049 0,222 0,669 نسبت بدهي
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را  مستقل كنترل: اين متغير كه نقش متغير ارزش دفتري به بازارو كشيدگي مثبت است.  داراي چولگي 382/0واريانس 
سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير  8شركت در طول  50مشاهده دارد كه از مشاهده هاي  388دارد، تعداد 

نسبت  و كشيدگي مثبت است.داراي چولگي  370/0است. اين متغير با واريانس  608/0و انحراف استاندارد آن  640/0
شركت در طول  50مشاهده دارد كه از مشاهده هاي  392را دارد، تعداد مستقل كنترل : اين متغير كه نقش متغير بدهي

 049/0است. اين متغير با واريانس  222/0و انحراف استاندارد آن  669/0سال تشكيل شده است. ميانگين اين متغير  8
 بت است. داراي چولگي و كشيدگي مث

 
 آزمون هاي مرتبط با مدل تحقيق:-7

 آزمون چاو:-1-7
 قبل از برآورد مدل الزم است در داده هاي پنلي آزمون چاو بررسي شود.  با توجه به نتايج آزمون و احتمال مربوطه

 است. به صورت تركيبيمي توان نتيجه گرفت كه اين مدل  ) آورده شده است،2در جدول شماره ( كه
 آزمون چاو -)2(اره جدول شم 

  

  

 احتمال مقدار آماره نام آماره

 0,9977 0,597732 آماره فيشر

 0,9835 61,278258 آماره كي دو

 
 آزمون نرمال بودن جمالت پسماند:-2-7

در ) بيانگر تائيد نرمال بودن جمالت پسماند 0,25) و احتمال مربوطه(3,67(برا -كرمقادير آماره جا )،1شماره(در نمودار 
  مدل اول است.
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 نرمال بودن توزيع جمالت پسماند -)1(نمودار شماره 
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 :13فولري كيد 12واحد شهير آزمون -3-7
 p=1فولر تحت فرضيه صفر فولر، از مناسب ترين آزمون ها براي بررسي پايا بودن است. ديكيآزمون ريشه واحد ديكي

يشه واحد بوده و ناايستا مي باشد و با اين فرض كه فرآيند كه قبول آن به اين معني است كه سري زماني داراي ر 
براي  فولري كيد واحد شهير ازآزمون استفاده بايي ستايا آزمون واقعي توليد داده ها بدون عرض از مبدا مي باشد.

  متغيرانجام گرفته و نتايج در جدول زير نشان داده شده است :
 

 آزمون ريشه واحد  –)  3جدول شماره(

 مقدار بحراني وضعيت آماره  مقدار نام متغير فردي

1% 5% 10% 

هزينه حقوق  1
  

 -2,570894 -2,869155 -3,447866 اولين تفاضل -2,870638

 -2,570588 -2,868583 -3,446567 اولين تفاضل -8,944664 سود هر سهم 2

 -2,570588 -2,868583 -3,446567 اولين تفاضل -10,31524 كيفيت سود 3

 
 

هزينه (  Cost of equityدر جدول فوق با توجه به احتمال و ضريب آماره مي توان نتيجه گرفت كه متغير 
(سود متغيير  ،% خطا  پايا است. با توجه به احتمال و ضريب آماره 5ريشه واحد ندارد و در سطح  )حقوق صاحبان سهام

ل فوق با توجه به احتمال و ضريب آماره مي توان نتيجه گرفت كه متغيير ريشه واحد ندارد و پايا است.در جدو هر سهم)
 ريشه واحد ندارد و پايا است. )GEPS شاخص كيفيت سود (

 آزمون پايايي جمله پسماند : -4-7
 آزمون پايايي جمله پسماند -)4ل شماره(وجد

 مقدار بحراني آماره مقدار

1% 5% 10% 

2,180072-  2,570800-  1,941623-  1,616164-  

 
 

توان نتيجه گرفت كه جمله با توجه به اينكه مقدار آماره ديكي فولر جمله پسماند از مقدار بحراني، كوچكتر است، لذا مي
 رگرسيون حقيقي مي باشد. وپسماند يا خطاي الگو در تمامي سطوح مانا بوده 
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 تحقيق: برآورد مدل -8

 به صورت زير است)  5در جدول شماره (مدل تحقيق با استفاده از رگرسيون تركيبي  

[AR(1).235 DEBT.562-BM.033SISE.323G1.00019-EPS.000571.88-  COC +××+×+××+=

 
 

 تركيبي رگرسيون برآورد مدل : )6(جدول شماره 

هاي مورد نام متغيرعاليم اختصاري و 
 

 سطح معني داري tآماره  خطاي استاندارد ضريب

 0,0363 2,105768- 0,894245 1,883072 ضريب ثابت

 0,0000 8,223361 7,02905 0,000577 سود هر سهم
-0,000195 كيفيت سود باال  6,63905 -2,935662 0,0037 

 0,0326 2,150414 0,150439 0,323505 اندازه شركت

 0,6047 0,518320 0,064704 0,033537 بازار به دفتري ارزش
 0,0048 2,848093- 0,197221 0,0561705 بدهي نسبت

 0,0044 2,876902 0,081754 0,235199 خوديازگشت مرتبه اول
-0,028264 ميانگين متغير وابسته 0,573019 تعيينضريب   

 0,439343 انحراف متغير وابسته 0,0471795 اصالح شده تعيين ضريب

 23,65360 مجموع مربع انحرافات توجيه نشده 0,319304 انحراف معيار رگرسيون

 1,779610 واتسون -آماره دوربين  5,660908 فيشرآماره 

  0,000000 سطح معني داري 

 

نشان مي دهد كه   انجام شده  تي استيودنتو   فيشربر اين اساس نتايج بدست آمده از آزمون فرضيات تحقيق ، آزمون 
ن ورابطه معنادار بين متغير وابسته و مستقل وجود دارد. تابع دچار اثر خود همبستگي نمي باشد. آماره دوربين واتس

 باشد. مي 2نزديك به عدد 

 نتيجه آزمون فرضيات پژوهش: -9

 نتيجه آزمون فرضيه اول: -1-9

معني داري وجود و رابطه منفي باال بين هزينه حقوق صاحبان سهام و كيفيت سود  "شده است كه در فرضيه اول بيان 
) بيانگر 0,0037) و احتمال مربوط به آن(-0,000195. با توجه به ضرايب كيفيت سود در مدل رگرسيون تحقيق(دارد

با افزايش كيفيت سود شركت هاي به عبارت ديگر  قبول مي گردد. ٪95سطح اطمينان  درفرضيه اول اين است 
پذيرفته شده در بورس تهران، هزينه حقوق صاحبان سهام شركت ها كاهش مي يابد. اين نتيجه حاكي از آن است كه 
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شركت ها يك عامل موثر و معنادار است و با اعمال كيفيت سود در كاهش و افزايش هزينه حقوق صاحبان سهام 
 شركت ها را مديريت و كنترل كرد. هزينه حقوق صاحبان سهامتغييرات در كيفيت سود مي توان 

 نتيجه آزمون فرضيه دوم: -2-9

 هستندپايين كيفيت  باهزينه حقوق صاحبان سهام در شركتهايي كه داراي سود  "بيان شده است كه  دومدر فرضيه 
هنگامي كه كيفيت سود شركتي پائين است، شاخص كبفبت  ."،بيشتر از شركتهايي است داراي سود با كيفيت دارند

باالتر از  ،صفر خواهد شد و بنابراين هزينه هاي حقوق صاحبان سهام در اين گونه از شركتهارگرسيون سود در مدل 
رت ديگر كيفيت سود باعث افزايش اطمينان سرمايه شركتهايي خواهد بود كه داراي سود با كيفيت هستند. به عبا

گذاران نسبت به پيش بيني جريانهاي نقدي آتي مي گردد و با پايين آمدن ريسك سرمايه گذاري انتظار مي رود كه 
 هزينه هاي حقوق صاحبان سرمايه نيز با افزايش كيفيت سود ، كاهش يابد.

 نتايج فرضيه هاي تحقيق -)7جدول شماره(

 فرضيه نتيجه عنوان فرضيه فرضيه شماره

بين هزينه حقوق صاحبان سهام و كيفيت سود باال رابطه منفي و معني داري  اول
  

 تائيد

 دوم
هزينه حقوق صاحبان سهام در شركتهايي كه سود بي كيفيت دارند ،بيشتر از 

 شركتهايي است سود با كيفيت دارند.
 تائيد 

 

 :گيري  تحليل و نتيجه -10

شركتهايي كه سود آنها با كيفيت است ريسك پايين تري براي جلب نظر سرمايه گذاران به منظور تامين مالي دارند. از 
اينرو تامين كنندگان منابع شركتها به دنبال سرمايه گذاري در شركتهايي هستند كه واجد سودهاي با كيفيت  مي 

سات و شركتهايي كه سودهاي با كيفيتي دارند آسانتر است زيرا باشند. در واقع ورود سرمايه و تامين مالي براي موس
يك اطمينان منطقي در سرمايه گذاران براي كسب بازده مورد نظر را به وجود مي آورند. از طرفي شركتهايي كه 

التري سودهايي با كيفيت پايين يا بي كيفيت را تجربه مي كنند براي جلب نظر سرمايه گذاران مي بايست نرخ بازده با
را نسبت به ساير شركتها براي ايشان تامين كنند، از اينرو نرخ بازده از ديد سرمايه گذاران و تامين كنندگان منابع مالي 

فرضيه مطرح شده در  دوو نرخ هزينه سرمايه از ديد شركتها و موسسات افزايش مي يابد.نتايج به دست آمده از آزمون 
  ائيد مي كند. اين تحقيق توضيحات ارائه شده را ت
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 پيشنهادات تحقيق -11

كـه داراي سـودهاي بـا    اري كننـد  ذسرمايه گ)به سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار توصيه مي شود در شركتهايي 1
 كيفيت هستند.

)سرمايه گذاران توجه داشته باشند كه كيفيت سود شركتها برهزينه سرمايه تـاثير دارد.بـه گونـه اي كـه سـودهاي بـا       2
 كيفيت با هزينه سرمايه پايين تر و سودهاي با كيفيت پايين با هزينه سرمايه باالتر در ارتباط است.  

شود تحقيق حاضر به تفكيك صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور تعيين اثر صنعت مـورد   )توصيه مي3
 آزمون قرار گيرد.

)استفاده شده است .ساير محققان در 2004(  سود از معيار بن هسين بائو)در اين تحقيق به منظور اندازه گيري كيفيت 4
 تحقيقات خود مي توانند از ساير مباني ارزيابي كيفيت سود بهره ببرند.  
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Abstract 

The purpose of this study is investigating the effect earning quality on 
stockholders cost in listed Companies in TSE under comparative approach 
according to high earning and low earning quality of corporations. For accept 
the research purpose treepotheses was implicated we examined 50 firms of 
accepted in Tehran stock Exchange in 1381-1388 period. For investigating 
relation between research variables we used regression analysis,also,we test 
effect of earning quality with stockholders cost with dummy variable. As the 
result we can accepted with increasing of earning quality of listed Companies in 
TSE, stockholders cost will decreases. This result shows earning quality have 
significant in decreasing and increasing of corporations stockholders cost. 
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