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 چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین ریسک اطالعات حسابداری و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تا  9831های  شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال  های پذیرفته نمونه انتخاب شده برای آزمون از شرکت .تهران می باشد

بر اساس  است کهریسک اطالعات حسابداری متغیر مستقل . باشد اند می گیری حذفی انتخاب شده که با استفاده از نمونه 9818

متغیر وابسته در این . برای اندازه گیری اقالم تعهدی از مدل جونز استفاده کرده ایم، شده است برآورد ( کیفیت اقالم تعهدی) معیار 

عادی  غیر سود رشد مدل به موسوم جویتنر و اولسان تعدیل شده مدل از منظور بدین. می باشد( Re) تحقیق هزینه سرمایه 

(PEG: models )،7افزارهای  آوری شده و به وسیله نرم های پنلی جمع در این تحقیق، داده  .است شده استفاده میباشد 

Eviews و Excel بین کیفیت اقالم تعهدی و هزینه  نشان دهنده این است که نتیجه آزمون. مورد بررسی قرار گرفته است

 . سرمایه رابطه معناداری وجود دارد

 سرمایه، کیفیت اقالم تعهدیریسک اطالعات حسابداری، هزینه : کلمات کلیدی
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 مقدمه

 ها، شرکت ، اشخاص جانب از دقیق گیری تصمیم .کند می ایفا اقتصادی سیستم در را مهمی نقش حسابداری ، حاضر حال در

 تصمیم ها، گیری تصمیم گونه این برای . است ناپذیر اجتناب امری مالی منابع آیی کار و مناسب توزیع برای غیره و دولت

 تصمیم .است گیرندگان تصمیم این به کمک حسابداری هدف ، واقع در . باشند داشته اختیار در اتكا قابل اطالعاتی باید گیرندگان

 در مهم بسیار موضوعات جمله از سهامداران ثروت بیشینه سازی هدف با گذاری سرمایه شیوه ترین مناسب در قضاوت و گیری

 راهكار دو سرمایه نمودن کمینه و گذاریها سرمایه از حاصل عایدات افزایش فوق هدف به دستیابی برای .است مالی مدیریت حوزه

 دستیابی .است داشته اساسی نقش شرکتی تصمیمات در همواره سرمایه هزینه از اطالع اساس همین بر .میگردد تلقی مناسب

 شكل به عملیات از حاصل نتایج بهترین کسب در ویژه به و ها شرکت مالی ساختار بهینه ترکیب تعیین در مناسب هزینه نرخ به

 خط انتخاب نقش خصوص در متعددی تحقیقات .باشد می برخوردار خاصی اهمیت از سهام قیمت افزایش و آوری سود

 بطوریكه نتایج . است گرفته صورت عملیات نتایج بهترین کسب در سرمایه هزینه نمودن کمینه هدف با مناسب های مشی

 موجبات سرمایه هزینه بر گذاری سرمایه بازده فزونی و ریسک تغییر عدم صورت در که است موضوع این بیانگر آن از حاصله

 برای اضافی بازده تحصیل به منجر سرمایه هزینه بر سرمایه گذاری بازده نرخ مازاد و آید می پدید سهامداران ثروت افزایش

 خواهد عادی سهامداران به متعلق ممتاز سهامداران از خاصی نوع وجود عدم صورت در بازدهی این که بود خواهد سهامداران

 و .کند نمی تغییر شرکت ارزش آن به دستیابی با که است بازدهی نرخ حداقل سرمایه هزینه نرخ ساده بیان به لذا .بود

 سرمایه هزینه که کنند تنظیم ای گونه به را شرکت سرمایه ساختار نمایند تالش باید سهام صاحبان نمایندگان عنوان به مدیران

 هزینه مالی و مدیریتی های تصمیم اکثر در تقریبا .گردد حداکثر سهامداران ثروت و شرکت ارزش نتیجه در و حداقل شرکت

 .آید می شمار به موثر و مهم عوامل از سرمایه

 بیان مساله

 کیفیت اطالعات قدر هر بازار، این در .رود می شمار به هر کشور در اقتصادی توسعه و رشد اساسی ارکان از سرمایه یكی بازار

 تر صحیح اطالعات منطقی، گیری های تصمیم در .گردد می اتخاذ تری بهینه سرمایه گذاری های تصمیم باشد، بهتر حسابداری

 در سرمایه هزینه .باشند می تر وابسته حسابداری به اطالعات گذاری سرمایه های گیری تصمیم و است اهمیت بیشتری دارای

 عواملی از نیز ریسک اطالعاتی گذاری، سرمایه ریسک بر عالوه .کند می ایفا اساسی نقش سرمایه گذاری و مالی تامین تصمیمات

در  تنوع قابل غیر ریسک اطالعات، ریسک که نشان دادند اخیر تحقیقات در پژوهشگران .گذارد می سرمایه تاثیر هزینه بر که است

 هزینه تعیین در گذاران میان سرمایه در اطالعاتی تقارن عدم نقش را ریسک اطالعات بروز دالیل آنها . است سرمایه بازارهای

با  دارند بیشتری آگاهی که گذارانی سرمایه به برخوردارند نسبت کمتری اطالعات از که گذارانی سرمایه . کردند تعیین سرمایه

 را اطالع کم گذاران تنوع، سرمایه قابل غیر اطالعاتی ریسک این دیگر، عبارت به . شوند می روبرو اطالعاتی ریسک از باالتری سطح

 کیفی های ویژگی (.Easley and O,Hara, 2004)می کند  بیشتر خصوصی اطالعات با سهام باالتر بازده های تقاضای به وادار

 مهم از یكی .(Francis and et.al 2004) است سرمایه گذاران خاص توجه مورد سود اطالعات از ابعاد یكی عنوان به نیز سود

در  مهمی نقش تعهدی سود که دهد می نشان شواهد قبلی .است تعهدی اقالم کیفیت سود، های تاثیرگذارترین ویژگی و ترین

 حال، هر به دهد، می را کاهش نقد وجوه ارقام در نهفته تطابق عدم و بندی مشكالت زمان زیرا کند، می ایفا گذاری ارزش فرایند

 را گزارش شده سود تا کنند دستكاری را آنها قادرند چرا که مدیران است، تردید مورد تعهدی اقالم بودن و مفید بودن اتكا قابل
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 دستكاریاختیار  به و طلبانه فرصترا  سود مدیریت، اگر .نمایند تعدیل خود میل و مطابق حسابداری شده پذیرفته اصول با سازگار

 طریق از تواند می مدیریت طرف دیگر، از .(Watts and Zimmerman,1986)نماید تحریف را شده گزارش تواند سود می کند

 های جریان در اطالعاتی ریسک معیاری که بهترین بنابراین،. سود شود اطالعاتی محتوای افزایش سبب اطالعات محرمانه، انتشار

 :زیرا است، تعهدی سود اجزای به مربوط معیارهای دهد، قرار تحت پوشش را نقدی

 سود با است برابر نقدی های مثالً جریان شود؛ می تامین سود توسط نقدی، های مورد جریان در اطالعات از ای عمده بخش1-

 زیرا اقالم یشود، م تعیین بیشتری اطمینان عدم با آن جزء نقدی به نسبت سود تعهدی جزء کلی، طور به .اقالم تعهدی منهای

 در می آیند، وجود به  )ها دیگردوره در شده ایجاد نقدی های جریان از ( ها وتخصیص برآوردها ها، قضاوت به توجه با تعهدی

 .(Kaplan and Urwitz,1997)است  تر عینی سود نقدی جزء که حالی

 برای سود کیفی های ویژگی دیگر به تعهدی نسبت اقالم سودکیفیت کیفی های روی ویژگی قبلی مطالعات نتایج به توجه با2-

 سود به توجه خاصی گذاران سرمایه و مدیران مالی، تحلیلگران .مناسبتر است نقدی های جریان به مربوط اطالعاتی تعیین ریسک

 دارند شده گزارش

 بورس در شده پذیرفته شرکتهای عادی سهام سرمایه هزینه و ریسک اطالعات حسابداری رابطه بین بررسی به تحقیق این رو این از

 :است شده مطرح زیر شرح به تحقیق این اصلی سؤال بنابراین .است تهران پرداخته بهادار اوراق

 رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟آیا بین ریسک اطالعات حسابداری و هزینه سرمایه 
 و پیشینه تحقیق مبانی نظری

 ریسک اطالعات

 بروز دالیل آنها . است سرمایه بازارهای در تنوع قابل غیر ریسک اطالعات، ریسک که دادند نشان اخیر تحقیقات در پژوهشگران

 از که گذارانی سرمایه . کردند تعیین سرمایه هزینه تعیین در گذاران سرمایه میان در اطالعاتی تقارن عدم نقش را اطالعات ریسک

 شوند می روبرو اطالعاتی ریسک از باالتری سطح با دارند بیشتری آگاهی که گذارانی سرمایه به نسبت برخوردارند کمتری اطالعات

 با سهام باالتر های بازده تقاضای به وادار را اطالع کم گذاران سرمایه تنوع، قابل غیر اطالعاتی ریسک این دیگر، عبارت به .

 رقابت با های مدل در که کرد بیان المبرت مقایسه، در. (Easley and O,Hara, 2004)کند می بیشتر خصوصی اطالعات

 . گذارد می تاثیر سرمایه هزینه بر که است اطالعات ریسک تعیین معیار (اطالعاتی تقارن عدم به نسبت) اطالعات  دقت کامل،

 او نظر از .کرد تعریف گذاران سرمایه دسترس در انتظار مورد نقد وجوه گردش اطالعات کیفیت عنوان به را اطالعات دقت المبرت

  .(Lambert and et.al,2007)است مهم اطالعات بودن دقیق و جامع بلكه نیست مهم گذاران سرمایه بین در اطالعات انتشار

 گذاران سرمایه انتظار مورد بازده بر شده گزارش اطالعات ریسک که است مهم بسیار ها شرکت مدیران سوی از نكته این به توجه

شد  خواهد اطالعات ریسک افزایش باعث شده گزارش اطالعات در دقت عدم و مدیران محرمانه اطالعات وجود . است موثر

((Francis and et.al 2004 .تاثیر آنها های تصمیم بر و است مهم گذاران سرمایه برای شده گزارش سود رقم اینكه بر عالوه 

 و ترین مهم از یكی .است گذاران سرمایه خاص توجه مورد سود اطالعات ابعاد از یكی عنوان به نیز سود کیفی های ویژگی دارد،

 فرایند در مهمی نقش تعهدی سود که دهد می نشان قبلی شواهد .است تعهدی اقالم کیفیت سود، های ویژگی تاثیرگذارترین

 دهد  می کاهش را نقد وجوه ارقام در نهفته تطابق عدم و بندی زمان مشكالت زیرا کند، می ایفا گذاری ارزش
(Ball and Brown,1968) . 
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گراي
  
 شواهدی هیچ که دادند نشان " سرمایه هزینه و اطالعات ریسک تعهدی، اقالم کیفیت" بررسی با ( 9002)همکاران  و 

 که داد نشان آنها نتایج .ندارد وجود ،"دارند باالتری سرمایه هزینه تر، پایین تعهدی اقالم کیفیت با هایی شرکت" اینكه بر مبنی

 .است آن اختیاری جزء از بیشتر سرمایه هزینه بر تعهدی اقالم ذاتی جزء تاثیر

اثر استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطالعات حسابداری را در ( 198 )  دیمیتروپولوس و همكاران

آن ها نشان دادند که بكارگیری این استانداردهای حسابداری . شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن بررسی نمودند

زودتر زیان ، کاهش مدیریت سود و افزایش محتوای اطالعاتی ارقام موجب افزایش کیفیت اطالعات حسابداری از لحاظ شناخت 

 حسابداری شده است
 هزینه سرمایه

 در .است اقتصادی بنگاه یک در شده انجام های گذاری سرمایه همه از ناشی فرصت هزینه تعریف عنوان به سرمایه هزینه

 یک در شده انجام گذاریهای سرمایه کلیه فرصت هزینه از است عبارت سرمایه هزینه که گوئیم می سرمایه هزینه از دیگری تعریف

 .است داده انجام طلبكاران و سهامداران منابع تخصیص در شرکت مدیریت توسط که اقتصادی گاهبن

 گذاری سرمایه برای اختیار در منبع از استفاده در گرفته صورت تصمیم از نتیجه یک از است عبارت فرصت هزینه :فرصت هزینه

 .باشد می خاص روش یک از استفاده با

 اشتون
 داده انجام "سرمایه ضمنی هزینه رشد و نرخ ارزشیابی، اولیه افق پایان در ارزشیابی" عنوان تحت پژوهشی ( 19 )ونگ  و8

 انتظار این که میشود بیان پژوهش این در .نمودهاند برآورد را هزینه سرمایه و رشد نرخ شده، بینی پیش سود مدل از استفاده با و

 و ساده داخلی مدل ناخالص تولید در اسمی رشد نرخ با برآوردی (GDP)دو از پژوهش این در .باشد رشد برابر نرخ که دارد وجود

 قرار نظر مد سود سازی هموار اثرات توسعه یافته مدل در که میشود استفاده رشد نرخ و سرمایه هزینه تخمین برای یافته توسعه

 مالحظه آمده دست به نتایج در مالحظهای قابل تفاوت و شده مقایسه هم مدل با دو هر از آمده دست به نتایج سپس .است گرفته

 شده بینی سود پیش جای به ساله یک شده بینی پیش سود از استفاده دارد قبلی پژوهشهای با پژوهش این تفاوتی که .است نشده

 .میباشد ساله چهار
 فرضیه تحقیق

 .اطالعات حسابداری و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود داردبین ریسک : فرضیه

 تحقیق شناسی روش

این تحقیقات برای بررسی و توزیع . این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی است

وع تحقیقات همبستگی می باشد، که در این نوع ویژگی های یک جامعه آماری به کار گرفته می شود و از لحاظ نوع فرضیه ها از ن

از تحقیقات رابطه ی میان متغیرهابر اساس هدف تحقیق، تحلیل می گرددکه در آن اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق 

 (. 9831سرمد و همكاران، )رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرد 

 آماری تحقیق نمونه و جامعه آزمون، مورد دوره  

                                                           
1 Gray 
2 -  Dimitropoulos et al.  
3 Ashton David 
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 در شده پذیرفته های شرکت .است 9818  تا 9831 های سال مالی های صورت بر اساس ساله 5زمانی  دوره یک تحقیق مورد دوره

 سبب ماهیت به مالی گری واسطه های شرکت ها، این شرکت بین از .دهند می تشكیل را تحقیق این جامعه آماری تهران بورس

 : که گرفت خواهند قرار مدنظر هایی شرکتتحقیق  این در .اند شده حذف فعالیت خاص

 .باشند حضور داشته بورس در 9818 تا 9831 سال از -9

  .شود ختم اسفند پایان به آنها مالی سال - 

  .باشد نداشته ماه وقفه 4بیش از  9818 تا 9831 های سال بین معامالت سهام شرکت -8

 .شدند انتخاب تحقیق نمونه عنوان بوده، به دارا را فوق شرایط شرکت 947 اساس این بر
 مدل تحقیق

 : بررسی می شود، به صورت زیر می باشد توسط آن رابطه بین ریسک اطالعات حسابداری و هزینه سرمایه مدل تحقیق که  

Reit = β0 + β1 AQit + β2 LNSIZEit + β8 LNBMit + β4 BETAit 

+ β5 LEVit + β6 GRit + εit 

 

 . برآورد می شود( کیفیت اقالم تعهدی) بر اساس معیار است که ریسک اطالعات حسابداری متغیر مستقل 

 :برای اندازه گیری اقالم تعهدی از مدل جونز استفاده میكنیم که به صورت زیر می باشد(: AQ)کیفیت اقالم تعهدی 

                                   

 

TACCt  : کل اقالم تعهدی در سالt که از طریق سود خالص منهای جریانات نقدی بدست می آید. می باشد. 

GPPEt :اموال ماشین االت و تجهیزات  

 tتغییردرآمد در سال      :

ROA   :ها دارایی مجموع بر تقسیم خالص سود 

 .می باشد( Re) متغیرهای وابسته در این تحقیق هزینه سرمایه 

 جویتنر و اولسان تعدیل شده مدل از منظور بدین .میباشد سهام صاحبان حقوق هزینه سرمایه، هزینه از منظور مقاله این در

 .است شده استفاده میباشد، (PEG: models)عادی  غیر سود رشد مدل به موسوم

برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام ( PEG)جایگذاری شود، مدل رشد سود غیر عادی Y=1ر جویتن و اولسان مدل در اگر

 :عبارتست از

    
    
  

    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 :که در آن

   
           

    
 

 :تعریف می شوندمتغیرهای این مدل به صورت زیر 

Re :هزینه سرمایه،  AQ :اقالم تعهدی   ،LNSIZE:  لگاریتم طبیعی کل دارایی ها شرکت در طی سالt می باشد 

LNBM : لگاریتم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت در طی سالt می باشد. 

BATA : ریسک سیستماتیک ، که از طریق رگرسیون بازدهی ماهانه سهام شرکت در طی سالt محاسبه می شود. 

LEV :ال اهرم مالی ، که از تقسیم کل بدهی بر کل دارایی شرکت در طی سt بدست می آید. 

GR : رشد درآمد فروش شرکت در طی سالt است. 

 یافته های پژوهش

 (9) در جدول و محاسبه پژوهش متغیرهای توصیفی آمار ها، داده اولیه تحلیل و تجزیه و بررسی منظور به

 ترین کم و 98.11اندازه شرکت با میانگین  به مربوط میانگین بیشترین فوق جدول به توجه با . است شده ارائه

 نشان را میانگین از ها داده پراکندگی ها داده معیار انحراف.می باشد1.14 میانگین باGR  به متغیر  مربوط میانگین

 دهنده نشان زیاد معیار انحراف و  میانگین از ها داده  کم دهنده پراکندگی نشان کم معیار انحراف. دهد می

 اندازه متغیر و میانگین از پراکندگی ترین کم دارای  Reمتغیر .باشد میمیانگین  از  ها داده زیاد پراکندگی

 .است مورد آزمون متغیرهای توصیفی آمار حاوی (9) جدول .است میانگین از پراکندگی بیشترین شرکت دارای

 

 آمار توصیفی داده های تحقیق( 9جدول )

 Coc=Re AQ Ln size Ln BM Beta Lev GR 

 مبانگین
0.16 1.63 13.96 0.64 0.68 0.55 0.04 

 میانه
0.00 0.71 13.75 0.44 0.51 0.57 0.060 

 بیشینه
1.05 3.25 19.00 1.38 1.59 1.19 7.29 

 کمینه
0.004 0.33 10.22 0.17 0.02 0.01 -7.43 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

انحراف 

 1.00 0.19 1.10 0.58 1.48 0.75 0.16 معیار

 چولگی
2.76 -0.47 0.76 1.79 -2.35 -0.31 -1.05 

 کشیدگی
12.52 6.50 3.95 6.02 43.02 2.86 22.25 

 147 147 147 147 147 147 147 تعداد نمونه

تعداد 

 مشاهدات

735 735 735 735 735 735 735 

 

 نتا یج آزمون فرضیه ها

برای . در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است

با توجه به اینكه سطح . لیمر استفاده شد  Fانتخاب اینكه در تخمین الگوها از روش تلفیقی یا تابلویی استفاده شود، از آزمون 

قبل از برآورد الگو، مفروضات الگوی رگرسیون از . درصد است، داده ها از نوع تلفیقی هستند 5رگتر از معناداری در همه الگوها  بز

. جمله همسا نی واریانس اجزای اخالل، نبود خودهمبستگی بین اجزای اخالل و نبود هم خطی بین متغیرهای توضیحی بررسی شد

در این پژوهش، با توجه به وجود . استفاده شده است پاگان -بروش  آزمونبه منظور بررسی همسانی واریانس جمله اخالل الگوها، از 

برای رفع آن  (EGLS)ناهمسانی واریانس در تمامی مدل های رگرسیونی موجود در این پژوهش از حداقل مربعات تعمیم یافته 

آماره دوربین واتسون در . اده شدبه منظور خود همبستگی میان اجزای خطا، از آزمون دوربین واتسون استف. استفاده شده است

با توجه به آن که مقادیر عامل تورم واریانس . قرار گرفته که حاکی از عدم خودهمبستگی میان اجزای خطا است 5. تا  9.5دامنه 

(VIF  ) است، نیاز به رفع هم خطی وجود ندارد 91برای متغیر های توضیحی، کمتر از. 

یقمدل تحق و هاسمن آزمون چاونتایج (  ) جدول  

 
 نتیجه P-Value درجه آزادی مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

 های پانل داده F 28018.32 (146,581) 0.0000 لیمر Fآزمون 

2 آزمون هاسمن
 

 اثرات ثابت 0.02 6 16.17

های پانل  رد شده و می توان از روش داده% 15در سطح اطمینان  0H، فرضیه(111/1)آن  P-Valueبا توجه به نتایج آزمون و 

تر است  جهت برآورد مناسب( اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی)همچنین به منظور اینكه مشخص گردد کدام روش . استفاده نمود

با توجه به نتایج آزمون هاسمن و . شود از آزمون هاسمن استفاده می( عیتشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقط)

P-Value  0باشد، فرضیه می 15/1که کمتر از ( 1111/1)آنH  1رد شده و فرضیه% 15در سطح اطمینانHشود پذیرفته می .

 :باشد می 8که نتایج آن به شرح جدول. لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود

 
 نتایج برآورد مدل  تحقیق (8)جدول 
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Reit = β0 + β1 AQit + β2 LNSIZEit + β3 LNBMit + β4 BETAit + β6 LEVit + β7 GRit + εit 

 t P-Value VIFآماره  ضریب متغیر

AQ -0.000 -4.101 0.000  1.008 

LNSIZE 0.019 34.501 0.000  1.091 

LNBM -3.35E -0.113 0.909  1.005 

BETA 0.000 2.660 0.008  1.336 

LEV -0.010 -4.710 0.000  1.078 

GR -0.000 -2.680 0.007  1.275 

C -0.301 -37.147 0.0000  NA 

11/1 ضریب تعیین تعدیل شده مدل
 

 مدل Fآماره 

(P-Value) 

 

201701.5 

 (000000) 
 Jarque-Beraآماره 

(P-Value) 

0.14 

 

(29/0) 
 

 Breusch-Paganآماره 
(P-Value) 

 1.080537 

 

 0.37 

 1.60 آماره دوربین واتسن

 

آنها  p- valueمنفی و کیفیت اقالم تعهدی  نشان می دهد، ضرایب برآوردی متغیر مستقل( 8)همانطور که نتایج مندرج در جدول 

از آنجایی که . درصد می باشد بنابراین بین کیفیت اقالم تعهدی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد 5کوچكتر  از 

 .می توان گفت که در این مدل خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد. است 9.11واتسون این مدل نزدیک به  -آماره دوریین

معنی % 15با اطمینان ( 111/1)باشد  کوچكتر می 15/1از   Fمعنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره در بررسی 

متغیر توسط  هزینه سرمایهدرصد از تغییرات  1.11 نیز گویای آن است کهمدل ضریب تعیین . شود دار بودن کل مدل تایید می

 . گردد میمستقل و کنترلی وارد شده در مدل تبیین 

 (LNB/M)برآورد مدل بهینه تحقیق پس از حذف متغیر زائد( 4)جدول 

Reit = β0 + β1 AQit + β2 LNSIZEit + β3 BETAit + β5 LEVit + β6 GRit + εit  

 t P-Value VIFآماره  ضریب متغیر

AQ -0.000 -4.192 0.000  1.008 

LNSIZE 0.019 36.885 0.000  1.090 

BETA 0.000 2.660 0.008  1.074 

LEV -0.010 -4.713 0.000  1.336 

GR -0.000 -2.833 0.004  1.275 

C -0.300 -39.243 0.000  NA 

11/1ضریب تعیین تعدیل شده مدل 
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 نتیجه گیری و خالصه

 منابع تعیین راستایدر  شرکت مدیریت. می کند ایفا اساسی نقش سرمایه گذاری و مالی تامین تصمیمات در سرمایه هزینه

 کیفیت قدر هر. کند معین را بازده و بر ریسک مالی منابع تامین آثار و مشخص را مالی تامین منابع هزینه باید مناسب، مالی

 انتظار .یافت کاهش خواهد اطالعاتی ریسک و شده کاسته انتظار بازده مورد برآورد در ابهام میزان از باشد، باالتر شده اطالعات ارائه

با انجام . باشند داشته ( سرمایه هزینه) انتظار بازده مورد از گذاران سرمایه انتظارات بر مطلوبی اثر کیفیت باالتر با اطالعات رود می

نتیجه بدست . این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین کیفیت اقالم تعهدی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد

مطابقت و با ( 9818)و خیرالهی و اسدی (  981)فرضیه تحقیق با نتایج بدست آمده از تحقیقات رضایی و ویسی حصارآمده از 

با توجه به نتیجه حاصل از فرضیه تحقیق مبنی بر رابطه بین کیفیت اقالم .مغایرت دارد( 9818)تحقیقات جهانشاد و امان زاده 

ردیده است پیشنهاد می شود که استفاده کنندگان صورت های مالی در مباحث تعهدی و هزینه سرمایه که مورد قبول واقع گ

مربوط به ارزش گذاری شرکت ها و ریسک های سرمایه گذاری از جمله ریسک اطالعاتی، در کنار سایر عوامل موثر به کیفیت اقالم 

 .داشته باشدتعهدی شاخص اطالعات به عنوان یكی از پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی توجه خاص 

 : با توجه به موارد فوق، برخی از موضوعاتی که برای تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد، عبارتند از

پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی، اقالم تعهدی را به اقالم تعهدی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم نموده و تاثیر کیفیت  -

 .ت ها مورد بررسی قرار گیردهر یک از آن دو اجزا بر اجزای هزینه سرمایه شرک

 .برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل های دیگری همچون اولسان و جوینتر استفاده شود -

 مورد سرمایه هزینه با اجزاء ارتباط در اطالعات ریسک شاخص عنوان حسابداری به سود تعهدی اقالم اثر تحقیق این در -

 گیرد قرار بررسی مورد سرمایه هزینه اجزاء حسابداری با سود نقدی جزء اثر شود می گرفت، پیشنهاد قرار بررسی

 دهند قرار تاثیر تحت از پژوهش را حاصل نتایج پذیری تعمیم می توانند احتماالً که حاضر پژوهش های ترین محدودیت عمده

 :از عبارتند
 مالی سال که تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت به آماری جامعه بودن محدود به توجه با 

 .شود انجام احتیاط با باید ها شرکت سایر به نتایج تسری است، ماه پایان اسفند ها آن
  شرایط کلی اقتصاد ایران و عدم کارایی بورس اوراق بهادار نیز می تواند تاثیر معنی دار به سزایی در نحوه انعكاس

 .باشداطالعات مربوط و در نتیجه یافته های یاد شده داشته 
 نتایج تعمیم است ممكن میگذارد تأثیر سرمایه هزینه بر که مطالعه مورد دوره در قیمت سهام شدید نوسانات همچنین 

 .سازد مواجه محدودیت با تحقیق را
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