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چکیده
هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است و در تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری
نقش اساسی را بازی میکند .هدف اصلی مدیر حداقل کردن هزینه تامین مالی و حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد.
طبق تئوری نمایندگی ،تصمیم گیری مدیران لزوما در جهت منافع سهامداران نمیباشد .حسابرسی اعتبار اطالعات صورت-
های مالی را افزایش میدهد .با افزایش کیفیت اطالعات ،ریسک اطالعاتی کاهش مییابد در نتیجه ،نرخ بازده مورد انتظار
سرمایهگذاران را کاهش میدهد .بنابراین ،حسابرسی با کیفیت بیشتر ،میتواند هزینهی سرمایه را کاهش دهد .هدف این
تحقیق بررسی رابطهی بین هزینه سرمایه ،کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .آزمون فرضیه
ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و برای دوره زمانی  7831الی  7838با استفاده از اطالعات  711شرکت منتخب به
روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک انجام شده است،نتایج نشان داد که ش رکتهایی که سود آنها با کیفیت است ریسک پایین
تری برای جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تامین مالی دارند و هزینه سرمایه در آنها کمتر است .همچنین نتایج نشان داد
کیفیت حسابرسی تاثیر معنیداری بر هزینه ی سرمایهی سهام عادی شرکت داشته و با کاهش عدم اطمینان مربوط به اطالعات
مالی گزارش شده ،نرخ بازدهی مورد انتظار و صرف ریسک سرمایه گذاران را پایین می آورد و باعث کاهش هزینه سرمایه می-
شود همچنین باعث تعدیل رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه میشود.
کلمات کلیدی :هزینه سرمایه ،کیفیت حسابرسی ،کیفیت سود.
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 -1مقدمه
از اه داف اولیه گزارشگری مالی ،تهیه اطالعاتی در زمینه عملکرد واحد تجاری است که از طریق اندازه گیری سود و اجزای
آن به دست می آید.از عالیق خاص ذینفعان صورتهای مالی سنجش خالص جریانهای نقدی آتی واحد تجاری به منظور
برآورد بازده مورد انتظار خود می باشد ( .) Francies،5002به منظور افزایش توان پیشبینی جریانهای نقد آتی سود افشا
شده باید با کیفیت باشد .انتشار عمومی اطالعات با کیفیت توسط مدیریت ،باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیریت و
سایر استفاده کنندگان خواهد شد .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی به نوبه خود منجر به کاهش
هزینه سرمایه ،کاهش ریسک اطالعاتی ،افزایش توان پیش بینی جریان های نقدی ،بهبود ارزش یابی شرکت و همچنین
افزایش نقد شوندگی سهام می شود( .کوچک زاده.)4931،
با توجه به اینکه ریسک اطالعات از دقت پایین در اطالعات ارائه شده و یا ناتوانی اطالعات در برآورد بازده مورد انتظار؛ ناشی
می شود انتظار می رود ویژگی کیفیت سود به اندازه ای که برآورد بازده مورد نظر سرمایه گذاران و ذینفعان را با ابهام مواجه
سازد بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی داشته باشد( .) Francies،5002از آنجا که هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ
بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است  ،با میزان ریسک پذیرفته شده توسط آنها مرتبط است .سهامداران در تعیین نرخ بازده
مورد انتظار خود بر صورتهای مالی شرکت ،به ویژه سود گزارش شده تکیه می کنند .بنابراین کیفیت سودگزارش شده بر
برآورد بازده مورد انتظار سهامداران و تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت موثر می باشد.
هرچه قدر که عدم اطمینان نسبت به یک شرکت بیشتر باشد بازده مورد انتظار سرمایهگذار (هزینه سرمایه) افزایش
خواهد یافت و سرمایه با هزینه بیشتر تامین خواهد گردید .حال گزارشگری مالی به عنوان مکانیزمی برای کاهش عدم
اطمینان و جلب اعتماد سرمایهگذار مورد استفاده قرار میگیرد .این در حالی است که به دلیل جدایی مدیریت از مالکیت
امکان نظارت مستقیم بر عملکرد مدیر وجود ندارد و به دلیل عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع میان گروههای مختلف
احتمال گزارشگری جانبدارانه وجود دارد .لذا خدمات مستقل حسابرسی به عنوان ناظری مستقل بر نحوه عملکرد مدیریت و
نوع گزارشگری وی به منظور مکانیزمی برای کاهش این عدم اطمینان و هم چنین افزایش قابلیت اتکا و مربوط بودن
صورتهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد.
در این تحقیق ارتباط بین هزینه سرمایه ،کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون تجربی
قرار میگیرد.
 -2مبانی نظری تحقیق
رشد روز افزون فعالیت های تجاری و بازرگانی واحدهای اقتصادی و حضور فعال آنها در بازار سرمایه از یک طرف و
تخصصی شدن ادارهی شرکتها و افزایش تعداد سهامداران از طرف دیگر ،باعث شد که مالکان مانند گذشته قادر به کنترل و
ادارة شرکت ها نباشند .بزرگتر شدن اندازة بنگاهها و افزایش تعداد سهامداران شرکتها ،که هدف آنها از سرمایهگذاری افزایش
ثروت شخصی است ،انتخاب مدیران حرفه ایتر و آگاه به مسائل پیچیدهی اقتصادی و مالی را برای ادارة شرکتها ،امری
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ضروری کرده است  .این امر خود ،منجر به بروز پدیدة جدایی مدیریت از مالکیت شده است .با انتخاب مدیران به عنوان
نمایندهی مالکان (سهامداران) برای ادارة شرکتها ،رابطۀ نمایندگی شکل گرفته است .رابطۀ نمایندگی ،نوعی قرارداد است که
بر طبق آن یک یا چند نفر مالک ،نماینده یا مدیر را مأمور به اجرای عملیاتی میکنند  .شکلگیری رابطهی نمایندگی ،منافع
متضادی را به همراه دارد که در نتیجه باعث جدایی مالکیت از مدیریت ،اهداف متفاوت و عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
سهامداران خواهد شد ( .)Moeinadin et al،5049به عبارت دیگر زمانیکه برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده
بیش از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشمانداز آینده شرکت اطالع دارند میتوانند از روشهای مختلف از این مزیت
اطالعاتی به نفع خود و به زیان سایر سرمایهگذاران استفاده کنند( .)chen et al،5040لذا تردید در مورد قابلیت اتکای
صورتهای مالی موجب تقاضا برای نظارت بر تهیه صورتهای مالی از سوی واحدی مستقل یا به عبارت دیگر خدمات حسابرسی
مستقل شده است.
حسابرس"اطمینان معقول" میدهد که صورتهای مالی فاقد "انحراف با اهمیت" میباشد .حسابرس از طریق کاهش عدم
تقارن اطالعاتی بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان صورتهای مالی اثرات نامطلوب جدایی مالکیت از مدیریت را تعدیل می-
کند .بنابراین حسابرسی ابزاری جهت کاهش ریسک اطالعاتی برای استفادهکنندگان صورتهای مالی است .این کاهش ریسک
اطالعاتی باعث کاهش هزینه سرمایهی شرکت میشود (.) Fernando et al،5040
شرکتها برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز خود ،به دو گروه تأمینکننده یعنی اعتباردهندگان و سرمایهگذاران
مراجعه میکنند .اعتباردهندگان به دنبال اصل و بهرة وامهای اعطایی خود و سرمایهگذاران به دنبال کسب بازده مورد انتظار
از فعالیتهای عملیاتی شرکتها هستند .آنها برای پرداخت منابع مالی مورد نیاز شرکت ها ،به یکی از مهمترین اقالم مندرج
در صورتهای مالی شرکتها ،یعنی سود حسابداری ،توجه میکنند .چنانچه سود حسابداری گزارش شده در صورتهای مالی،
کیفیت و شفافیت نداشته باشد ،باعث عدم اطمینان اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خواهد شد .این عدم اطمینان از یک سو
و عدم تقارن اطالعاتی از سوی دیگر ،به ایجاد ریسک اطالعاتی برای اعتباردهندگان و سرمایه گذاران منجر میشود .در نتیجه
اعتباردهندگان ،نرخ بهرة باالتر و سرمایهگذاران ،نرخ بازده باالتر را از مدیران شرکتها طلب خواهند کرد .با توجه به این که
نرخ بهرهی اعتباردهندگان برای شرکت ،نرخ هزینۀ تأمین مالی از محل بدهیها ،و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برای
شرکت ،نرخ هزینۀ تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام محسوب میشود ،میانگین این دو نرخ هزینه ،هزینه سرمایه
شرکت را تشکیل میدهد .در نهایت ،افزایش ریسک اطالعاتی  ،باعث افزایش میانگین هزینۀ سرمایه خواهد شد .میانگین
هزینۀ سرمایه ،حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را
تأمین کند (رحیمیان و همکاران.)7831 ،
مفهوم هزینۀ سرمایه هم ،مبتنی بر این فرض است که هدف شرکت ،به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است .در نتیجه
اگر شرکت ،هزینۀ سرمایه و یا همان نرخ مورد انتظار سرمایهگذاران را برآورده نسازد ،ارزش سهام شرکت کاهش خواهد یافت
بنابراین مدیریت در تالش است تا بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را حداقل به سطح هزینۀ سرمایه نزدیک کند ،تا از این
طریق  ،ارزش واحد تجاری را محفوظ نگه دارد .مدیران شرکتها ،برای رسیدن به حداقل هزینۀ سرمایه و همچنین تحقق
سودی ثابت که موردپذیرش سهامداران باشد ،کنترل هزینه سرمایه را مد نظر قرار دادهاند ( .) Lin et al،2011بنابراین
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کیفیت حسابرسی ،که به صورت مستقیم با حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای نظارتی در ارتباط است به صورت همزمان با
حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکتها می تواند بر کیفیت گزارشگری مالی بیفزاید .همچنین ،این دو در کنار هم
میتوانند باعث کاهش مشکالت ناشی از عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و مالکان شده و در نهایت به کاهش هزینۀ سرمایه
در شرکتها بیانجامند.
یکی دیگر از مواردی که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد ویژگی های کیفی سود مانند کیفیت و پایداری سود می باشد.
بدین مفهوم که کیفیت باالی سود گزارش شده از طریق افزایش شفافیت اطالعات و کارایی بازار  ،موجب مطابقت بیشتر سود
حسابداری با سود اقتصادی و نشان دهنده مفید بودن اطال عات سود برای تصمیمگیری استفادهکنندگان است .کیفیت پایین
سود ،باعث ایجاد ریسک در تخصیص منابع ،کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایهها ،انحراف منابع به سوی
طرحهایی با بازدهی غیرواقعی و افزایش ریسک اطالعات میشود .بازده مورد انتظار سرمایهگذاران تحت تأثیر ریسک اطالعات
قرار دارد .ریسک اطالعاتی به میزان اطالعات محرمانه و عدم دقت اطالعات عمومی گزارش شده بستگی دارد .هر چه میزان
اطالعات محرمانه بیشتر و دقت اطالعات ارائه شده کمتر باشد ،هزینه سرمایه نیز باالتر خواهد بود (کردستانی و طایفه،
.)7831
با توجه به مبانی نظری فوق ،تحقیق حاضر به بررسی رابطهی بین هزینه سرمایه ،کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در
بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
 -3پیشینه تحقیق
خورانا و رامان ( )4002در تحقیق خود نشان دادند که مشتریان موسسه های حسابرسی بزرگ در کشور امریکا هزینهی
سرمایهی کمتری نسبت به مشتریان دیگر موسسه های حسابرسی دارند  .اما ،در کشورهای بریتانیا ،استرالیا و کانادا ،چنین
رابطهای برقرار نیست (.) Khurana and Raman،2004
فرناندو و همکاران ( )4002با بررسی تأثیر ویژگیهای کیفیت حسابرسی از جمله اندازهی موسسهی حسابرسی ،تخصص
حسابرس در صنعت ،تداوم انتخاب حسابرس و نوع گزارش حسابرس بر هزینهی سرمایه به این نتیجه رسیدند که سه ویژگی
اندازه ،تخصص و تداوم انتخاب حسابرس با هزینهی سرمایه رابطهی منفی دارد و با صدور هر گزارشی به جز گزارش مقبول،
هزینهی سرمایه افزایش مییابد (.) Fernando et al،5002
کارجالینن ( )1177در پژوهش خود ،تأثیر کیفیت حسابرسی را بر روی هزینۀ بدهی شرکتهای فنالندی مورد مطالعه قرار
داد .محقق برای سنجش کیفیت حسابرسی شرکت ها  ،از سه معیار مختلف شامل انجام حسابرسی توسط  4مؤسسۀ بزرگ
حسابرسی ،حسابرسی توسط حسابرسان خبره و حضور بیش از یک حسابدار رسمی در ساختار مؤسسۀ حسابرسی ،استفاده
کرد .نتایج حاصل از بررسی داده ها ،بیانگر آن بود که بین نرخ بهرة بدهی شرکت ها و معیارهای اول و دوم کیفیت حسابرسی،
رابطۀ معکوس و معنیداری وجود دارد اما بین معیار سوم کیفیت حسابرسی و نرخ استقراض ،رابطۀ معنیداری مشاهده نشد
(.) Karjalainen،5044
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پرساکیس و ایتداریس ( )1172در تحقیقی به بررسی رابطهی بین هزینه سرمایه ،کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در
دورهی بحران مالی سال  1113با استفاده از اطالعات  781137شرکت در  73کشور جهان پرداختند .نتایج نشان داد که در
شرایط بحران مالی هزینه سرمایه افزایش پیدا میکند .همچنین شرکتهایی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی مورد
حسابرسی قرار گرفتهاند و یا دارای کمیتهی حسابرسی میباشند؛ هزینه سرمایه کمتری دارند  .همچنین یک رابطه منفی و
معنادار بین کیفیت سود و هزینه سرمایه مشاهده گردید(.)Persakisa and Iatridis ,،5002
نیکومرام و امینی ( )0930در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
نمونه  909شرکتی از بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0920تا  0922پرداختند .آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد
که عموما شرکتهای دارای حداقل ارزش مطلوب برای هر کیفیت سود در مقایسه با شرکتهای دارای حداکثر ارزش مطلوب ،از
هزینه حقوق صاحبان سهام باالتری برخوردار میباشند .در این میان تاثیر عامل مشترك بر هزینه سرمایه تایید نشد و اقالم
تعهدی اختیاری رابطهای خالف انتظار با هزینه سرمایه دارد .در میان چهار شاخص دیگر کیفیت سود ،کیفیت اقالم تعهدی"
دارای بیشترین تاثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام است .عالوه بر آن ،قدرت توضیحدهندگی مدل در بردارنده شش شاخص
کیفیت سود ،بیش از قدرت توضیح -دهندگی مدل هایی است که تنها یکی از شاخصهای کیفیت سود را به عنوان متغیر
مستقل استفاده کردهاند .بنابراین میتوان گفت که کیفیت سود دارای یک رابطه منفی معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام
میباشد.
کردستانی و طایفه(  )7831در تحقیقی به بررسی ویژگیهای کیفیِ سود و هزینه سرمایه سهام عادی در بورس اوراق بهادار
تهران با استفاده از نمونه  25شرکتی از بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  7833تا  7833پرداختند .در تحقیق مزبور
تأثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگی های مبتنی بر اطالعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت پیش
بینی سود) و ویژگیهای مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود ،ضریب واکنش تعدیل شده سود ،مربوط بودن سود به
ارزش سهام و به هنگام بودن اطالعات سود) تقسیم شده اند ،مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای پژوهش ،وجود رابطه معکوس
بین ویژگیهای پایداری سود ،قابلیت پیشبینی سود ،ضریب واکنش سود ،ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه
سهام عادی را تأیید میکند؛ ولی ارتباط بین به هنگام بودن اطالعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و
هزینه سرمایه سهام عادی ،از نظر آماری بااهمیت نیست.
ابراهیمی کردلر و همکاران ( )7838در تحقیقی به بررسی رابطه بین مؤلفههای کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره  7831تا  7833با استفاده از اطالعات  35شرکت پرداختند.
یافتههای تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنادار میان مؤلفههای مختلف کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه میباشد.
کوچک زاده ( )7834در تحقیقی خود به بررسی رابطهی بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و کیفیت افشا با هزینه سرمایه در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی و برای دوره زمانی  7831الی  7838با استفاده از اطالعات711
شرکت پرداخت ،نتایج نشان داد که مالکیت نهادی و مدیریتی و کیفیت افشا به طور معنی داری باعث کاهش هزینه سرمایه و به
تبع منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی میشوند .در واقع در شرکتهایی که میزان مالکیت نهادی و مدیریتی باال باشد به دلیل
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نظارت قوی و هزینههای نمایندگی کمتر ،اطالعات بیشتری افشا میشود و افشای بیشتر اطالعات نیز منجر به کاهش هزینه
سرمایه می شود .
 -4فرضیه های پژوهش
فرضیهی اول :بین کیفیت سود و هزیه سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیهی دوم :بین اندازه موسسه حسابرسی و هزیه سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ی سوم :بین تداوم انتخاب حسابرس و هزیه سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیهی چهارم :اندازه موسسه حسابرسی باعث تعدیل رابطه بین کیفیت سود و هزیه سرمایه می شود.
فرضیه ی پنجم :تداوم انتخاب حسابرس باعث تعدیل رابطه بین کیفیت سود و هزیه سرمایه می شود.
-5

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات و جامعه آماری

تحقیق حاضر بر اساس هدف ،از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش ،از نوع همبستگی است .این تحقیق بر اساس
طرح تحقیق نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده است .برای تدوین مبانی نظری تحقیق حاضر از
مطالعهی کتابخانهای و سپس با استفاده از سایت بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزار تدبیر پرداز دادههای اولیهی مربوط
به شرکتها به طور مستقیم از بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی شرکتها گردآوری شده و برای محاسبهی متغیر
مستقل و وابستهی تحقیق استفاده شده است .بنابراین ،روش گردآوری دادهها در تحقیق حاضر از نوع بررسی میدانی است.
برای پردازش اطالعات از نرم افزار ( Excelنسخه  )0202و ( Eviewsنسخه  )8استفاده شده است.
جامعهی آماری تحقیق حاضر ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  7831تا پایان سال
 7838به مدت  1سال بوده است که در طی این دوره عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کردهاند .افزون بر
این ،جامعهی آماری با استفاده از شرایط زیر تعدیل شده است:
 )7شرکت باید قبل از سال  7831در بورس پذیرفته شده و از ابتدای سال  7831سهام آن در بورس معامله
شده باشد؛  )1پایان سال مالی شرکت پایان اسفند ماه بوده و در طول دورهی تحقیق نیز  ،تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 )8شرکت نباید در طول دوره پژوهش ،در بورس اوراق بهادار دچار وقفه معامالتی بیش از یک سه شده باشد.
پس از اعمال این محدودیتها 070 ،شرکت ،همهی شرایط حضور در جامعهی آماری را داشتهاند .لذا  070شرکت به عنوان
جامعه آماری انتخاب و از نمونه گیری دیگری استفاده نشده است.
 -6روش تجزیه و تحلیل اطالعات
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آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره با تکیه بر رویکرد دادههای ترکیبی بهره گرفته شده است .مزیت
این روش امکان برآورد پویایی متغیرها در طول زمان است .در این رویکرد ،برای انتخاب نوع روش مناسب برآورد مدل ،از
آزمونهای چاو یا  Fلیمر و هاسمن استفاده میشود.
 -7مدل رگرسیونی فرضیات تحقیق
به پیروی از تحقیق فرناندو و همکاران ( )1113و سجادی و همکاران ( )7831مدلهای رگرسیون برای بررسی ارتباط بین
متغیرهای مستقل و وابستهى تحقیق نیز ،به صورت مدلهای زیر تدوین شده است(:.) Fernando et al،5002

که در این مدل :

 :Cost Of Equityهزینه سرمایه : EQ ،کیفیت سود :Auditsize ،اندازه موسسه حسابرسی :Audittenure ،تداوم
انتخاب حسابرس :Size ،اندازه شرکت :Leve ،اهرم مالی :Cfo ،جریان نقد عملیاتی :Profitability ،،سوداوری شرکت و
 :ɛجزء خطا است.
 -8اندازه گیری متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته :هزینه سرمایه ()Cost of equity

در این تحقیق هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .مدل مورد استفاده برای محاسبه هزینه سرمایه
در این تحقیق ،مدل گوردن است که از مدل ارزشگذاری زیر مشتق می شود (ثقفی و بولو ،7833 ،نیکومرام و امینی،
.)7831
رابطه () 0
در این مدل  kمعرف هزینه سرمایه سهام عادی میباشد ،و می توان آن را از طریق رابطه زیر به دست آورد :
رابطه () 4
 :D1سود نقدی پرداخت شده برای هر سهم پس از کسر افزایش سرمایه از محل مطالبات وآورده نقدی.
 :P0قیمت هر سهم در ابتدای سال مالی :.gنرخ رشد سود تقسیمی ساالنه است که با فرض پایدار بودن نسبی نسبت انباشت
سود و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود.
متغیرهای مستقل:
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کیفیت سود ()EQ
در این تحقیق از پایداری و توان پیش بینی سود به عنوان معیار کیفیت سود استفاده خواهد شد .این اندازه هر چه بیشتر باشد
نشان دهنده ی کیفیت سود بیشتری است .پایداری به معنای تکرار سود در دورههای آتی و قابلیت پیش بینی سودهای سال
بعد است .ریوسین و همکاران ( )4004و دمرجیان و همکاران ( )4000در تحقیقهای خود از این اندازه برای سنجش کیفیت
سود استفاده کردند .اگر پایداری سود در یک شرکت زیاد باشد به کمتر بودن عدم تقارن اطالعاتی در آن شرکت پی میبریم.
پایداری سود از طریق تخمین مدل ( )2سنجیده میشود .هر چه ضریب جزء نقدی سود ( )β0از جزء تعهدی آن یعنی ()β4
بیشتر باشد ،کیفیت و پایداری سود بیشتر است( Demerjian ،5040؛.)Revsine et al5005
رابطه ()4

 :CFOجریان نقد عملیاتی و  :ACCRUALاقالم تعهدی سود.
کیفیت حسابرسی ()AQ
برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و تداوم حسابرسی استفاده می شود:
اندازه موسسه حسابرسی ()Auditor size
کیفیت حسابرسی متغیر مجازی صفر و یک بوده که در صورتی که حسابرس شرکت ،ساازمان حسابرسای باشاد ،یاک ،و در
غیر اینصورت مقدار صفر را اختیار میکند(سجادی و همکاران.)0934 ،
تداوم انتخاب حسابرس ()Auditor tenure
تداوم انتخاب حسابرس که از طریق تعداد سالهای متوالی که یک حسابرس مسئولیت حسابرسی یک شرکت را برعهده
میگیرد ،محاسبه میشود (میرز و همکاران .)4009 ،به منظور گردآوری اطالعات تداوم انتخاب حسابرس ،از گزارشهای
حسابرسی شرکت ها استفاده شده است (.) Mayerz et al،5009
همچنین در این تحقیق پیرو تحقیق میرز و همکاران (  ) 0222و سجادی و همکاران(  )0230از متغیرهای کنترلی اندازه
شرکت (لگاریتم مجموع داراییها)  ،درجه اهرم مالی (نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها) بازده دارایی (نسبت سود
خالص به مجموع دارایی) و نسبت جریان وجه نقد (جریان نقد عملیاتی به مجموع دارایی) به عنوان متغیرهای کنترل
استفاده شده است.
 -9نتایج آزمونهای آماری تحقیق
آزمون پایایی متغیرها
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قبل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها بایستی پایایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد .پایایی متغیرهای پژوهش
به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش بین سالهای مختلف ثابت بوده است .در نتیجه استفاده از این
متغیرها در مدل ،باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود .ازمون ریشه واحد با استفاده از آزمون ایم  ،پسران و شین ،
آزمون ریشه واحد فیشر ،دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون ریشه واحد فیشر فلیپس پرو ( )4000انجام شده است .نتایج آزمون
پایایی متغیرها نشان میدهد که  p.vتمامی متغیرها کمتر از  %5درصد بوده و متغیرهای پژوهش پایا میباشند؛ بنابراین،
فرضیه صفر مبنی بر ریشه واحد داشتن متغیرها رد میشود.
جدول  :)1آزمون ریشه واحد برای متغیرها

لوین ،لین و چو

ایم پسران و شین

فیشر ،دیکی فولر

فیشر ،فلیپس /پرو

متغیرها

p.v

آماره

p.v

آماره

p.v

آماره

p.v

Cosst.Of.
Equity

1.111 -11.17

-8.3

1.111

52.5

1.17

778.1

1.11

EQ

1.111 -221.4

-28.6

1.11

318.1

1.11

7724.1

1.11

1.111

-11.2

1.111

311.9

1.111

7722.2

1.111

1.111 -11.17 1.111 -117.5

333.8

1.111

7781

1.111

SIZE

-51.7

1.111

-11.1

7113.9 1.111

1.111

7411.5

1.111

LEVE

-23.9

1.111

-75.1

1.111

338.1

1.111

7131.1

1.111

CFO

1.111 -782.3

-41.2

7832.3 1.111

1.111

7151.4

1.111

ROA

1.111 -41.16

-3.8

521.1

1.111

131.3

1.111

آماره

Auditsiz*Eq
Auditenur*Eq

-33.8

1.111

تخمین مدل به وسیله دادههای ترکیبی

برای انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی  ،از آزمون  Fلیمر (چاو) استفاده شد .در آزمون  Fلیمر ،
فرضیه  H0یکسان بودن عرض از مبدأها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف  ،H1ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده
های تابلویی) قرار می گیرد .نتایج حاصل از  Fلیمر نشان می دهد که روش مورد نیاز برای تخمین مدل تحقیق ،روش داده
های تلفیقی خواهد بود.
جدول شماره ( :)2نتایج آزمون  Fمقید (چاو)
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آزمون چاو

آمارهی F

p-v

نتیجه ازمون چاو

 :H0یکسانی عرض از مبدا مقاطع

0772

0752

 H0رد نمی شود

نوع آزمون
دادههای تلفیقی
Pooled data
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برای همسانی واریانس باقیمانده مدل نیز از آزمونهای بروش -گادفری  ،آزمون گلجسر ،آزمون وایت و ازمون الگرانژ استفاده شد که نتایج
هرسه آزمون نشان دهنده همسانی واریانس بوده و به عبارتی باقی ماندههای حاصل از تخمین مدل تحقیق ،دارای واریانس ثابت بوده است.
لذا برای تخمین مدل تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSاستفاده میشود.
جدول  : )3نتایج آزمون همسانی واریانس باقیماندههای مدل رگرسیون

آزمون بروش-پاگان

آزمون گلجسر

آزمون وایت

آزمون LM

آماره F

0794

0077

0794

0794

p.v

0757

0754

0757

0757

 -11نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
جدول شماره ( )2نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی تحقیق را در سطح داده های ترکیبی نشان میدهد:
جادول ( :)4نتایج آزمون فرضیات تحقیق

شاارح

ضرایب

خطای استاندارد

t-static

p.v

c

0702

0704

772

0700

EQ

-0700

0704

-4722

0700

0790

AUDITSIZ

-0703

07003

-2722

0700

0.04

AUDITENUR

-070002

070009

-4742

0704

0709

AUDITSIZ*EQ

-0702

07059

-9792

0700

4720

AUDITENUR*EQ

07020

07000

-4799

0704

0703

SIZE
LEVE

-07000
07009
-07000

070007
070002
070002

-4700
9777
-0723

0709

0704

0700
0709

0704
0707

ROA

-0700

07002

-2702

07000

0704

CFO

Durbin-Watson stat
F-statistic

()p.v

Adjusted R-squared
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0730
)070000( 2742
07503

VIF
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زمانی که مقدار آماره  VIFکمتر از ( 5در برخی دیگر از منابع عدد  00نیز ذکر شده است) باشد ،شواهدی از وجود
همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل مدل وجود ندارد (کاتنر .)4002 ،مقدار شاخص عامل تورم واریانس نشان میدهد که
متغیرهای مستقل مدل تحقیق با هم مشکل همخطی شدید ندارند .معناداری آماره فیشر ( )2742در سطح  5%حاکی از
معناداری کلی مدل برآورد شده است .مقدار آماره دوربین واتسون ( )0730حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی
مرتبه اول در اجزای اخالل مدل برآورد شده است ،لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل اتکاست .ضریب
تعیین تعدیل شده نیز نشان میدهد که متغیرهای مستقل در مجموع حدود  54درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین
مینمایند.
فرضیه اول " بین کیفیت سود و هزیه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد "
آزمون معنادار بودن ضرایب همان چیزی است که پژوهشگر بدنبال آن میباشد .در واقع این آزمون عالوه بر تعیین معناداری
ضرایب ،جهت اثر آن ضرایب بر متغیر وابسته را نیز تعیین میکند .آمارهی مربوط برای تعیین معناداری ضرایب ،آمارهی t
استیودنت میباشد .نتایج آزمون مدل تحقیق و آمارهی  tمزبور به فرضیهی اول در نگارهی شمارهی ( )2-2نشان داده شده
است .نتایج این جدول بیان میکند که مقدار آمارهی  p-valueبرای متغیر فرضیهی اول ،یعنی کیفیت سود  0700میباشد .با
توجه به اینکه سطح خطای در نظر گرفته شده برای این پژوهش  0/05بوده است ،بنابراین متغیر کیفیت سود تاثیر معناداری
بر هزیه سرمایه داشته و فرضیهی اول پژوهش با اطمینان  %35مورد تایید قرار میگیرد .ضریب متغیر کیفیت سود نیز -0700
میباشد .در نتیجه ،نوع رابطهی بین کیفیت سود و هزیه سرمایه رابطهای منفی و معکوسی است.
فرضیه دوم " بین اندازه موسسه حسابرسی و هزیه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد "
نتایج آزمون مدل تحقیق و آمارهی  tمربوط به فرضیهی دوم در نگارهی شمارهی ( )2-2نشان داده شده است .نتایج این
جدول بیان میکند که مقدار آمارهی  p-valueبرای متغیر فرضیهی دوم ،یعنی اندازه موسسه حسابرسی  0700میباشد .با
توجه به اینکه سطح خطای در نظر گرفته شده برای این پژوهش  0/05بوده است ،بنابراین متغیر اندازه موسسه حسابرسی
تاثیر معناداری بر هزیه سرمایه داشته و فرضیهی دوم پژوهش با اطمینان  %35مورد تایید قرار میگیرد .ضریب متغیر اندازه
موسسه حسابرسی نیز  -0703میباشد .در نتیجه ،نوع رابطهی بین اندازه موسسه حسابرسی و هزیه سرمایه رابطهای منفی و
معکوسی است.
فرضیه سوم " بین تداوم انتخاب حسابرس و هزیه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد "
نتایج آزمون مدل تحقیق و آمارهی  tمربوط به فرضیهی سوم در نگارهی شمارهی ( )2-2نشان داده شده است .نتایج این
جدول بیان میکند که مقدار آمارهی  p-valueبرای متغیر فرضیهی سوم ،یعنی تداوم انتخاب حسابرس  0704میباشد .با
توجه به اینکه سطح خطای در نظر گرفته شده برای این پژوهش  0/05بوده است ،بنابراین متغیر تداوم انتخاب حسابرس تاثیر
معناداری بر هزیه سرمایه داشته و فرضیهی سوم پژوهش با اطمینان  %35مورد تایید قرار میگیرد .ضریب متغیر تداوم انتخاب
حسابرس نیز  -070002میباشد .در نتیجه ،نوع رابطهی بین تداوم انتخاب حسابرس و هزیه سرمایه رابطهای منفی و معکوسی
است.
فرضیه چهارم " اندازه موسسه حسابرسی باعث تعدیل رابطه بین کیفیت سود و هزیه سرمایه میشود"
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برای تایید یا رد این فرضیه ابتدا به ضریب کیفیت سود نگاه می کنیم .همانطور که مشخص است ضریب کیفیت سود
 -0700و در سطح اطمینان  %35نیز معنادار است و کیفیت سود باعث کاهش هزینه سرمایه می شود که این موضوع در
فرضیه اول نیز تایید شده بود .حال به ضریب اندازه موسسه حسابرسی توجه می کنیم که این ضریب نیز  -0703بوده و در
سطح اطمینان  %35مورد تایید قرار گرفته است .در مرحله بعد ضریب متغیر ( )AUDITSIZ*EQمورد بررسی قرار می دهیم؛
این ضریب  -0702بوده و آماره تی استیودنت و سطاح معناداری آن نیز به ترتیب  -9792و  0700بوده است که نشان از تایید
فرضیه در سطح اطمینان  %35می باشد .در واقع ضریب کیفیت سود زمانی که در اندازه حسابرسی ضرب می شود از -0700
به  -0702افزایش می یابد که این نشان دهنده این موضوع است که در شرکتهایی که موسسه حسابرسی بزرگتر و باکیفیت تر
است سود پایدار و باکیفیت تری نیز دارند و باعث کاهش فزاینده هزینه سرمایه میشوند.
فرضیه پنجم " تداوم انتخاب حسابرس باعث تعدیل رابطه بین کیفیت سود و هزیه سرمایه میشود"
برای تایید یا رد این فرضیه نیز ابتدا به ضریب کیفیت سود نگاه می کنیم .همانطور که مشخص است ضریب کیفیت سود
 -0700و در سطح اطمینان  %35نیز معنادار است و کیفیت سود باعث کاهش هزینه سرمایه می شود که این موضوع در
فرضیه اول نیز تایید شده بود .حال به ضریب تداوم انتخاب حسابرس توجه می کنیم که این ضریب نیز  -070002بوده و در
سطح اطمینان  %35مورد تایید قرار گرفته است .در مرحله بعد ضریب متغیر ( )AUDITENUR *EQمورد بررسی قرار می
دهیم؛ این ضریب  -0702بوده و آماره تی استیودنت و سطاح معناداری آن نیز به ترتیب  -4799و  0704بوده است که نشان
از تایید فرضیه در سطح اطمینان  %35می باشد .در واقع ضریب کیفیت سود زمانی که در تداوم انتخاب حسابرس ضرب می
شود از  -0700به  -0702افزایش می یابد که این نشان دهنده این موضوع است که در شرکتهایی که تداوم انتخاب حسابرس
بیشتر است ،سود پایدار و باکیفیت تری نیز دارند و باعث کاهش فزاینده هزینه سرمایه میشوند.
همچنین در هر دو مدل از بین متغیرهای کنترلی  ،اندازه شرکت ،بازده دارایی و نسبت نقد عملیاتی باعث کاهش هزینه
سرمایه میشوند ولی اهرم مالی باعث افزایش آن میشود.

 -11بحث و نتیجه گیری
این تحقیق به بررسی رابطهی بین هزینه سرمایه ،کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته است .با توجه به مبانی نظری تحقیق ،انتظار میرفت که رابطهی بین کیفیت حسابرسی و هزینهی
سرمایهی سهام عادی ،منفی باشد .زیرا ،کیفیت حسابرسی موجب افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی و کاهش ریسک
اطالعاتی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی می شود که نتیجهی آن کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و کاهش هزینه ی
سرمایه است.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که شرکتهایی که سود آنها با کیفیت است ریسک پایین تری برای جلب نظر سرمایه گذاران
به منظور تامین مالی دارند .از اینرو تامین کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمایه گذاری در شرکتهایی هستند که واجد
سودهای با کیفیت می باشند .در واقع ورود سرمایه و تامین مالی برای موسسات و شرکتهایی که سودهای با کیفیتی دارند
آسانتر است زیرا یک اطمینان منطقی در سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد نظر را به وجود می آورند .از طرفی شرکتهایی
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که سودهایی با کیفیت پایین یا بیکیفیت را تجربه می کنند برای جلب نظر سرمایه گذاران می بایست نرخ بازده باالتری را
نسبت به سایر شرکتها برای ایشان تامین کنند ،از اینرو نرخ بازده از دید سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و نرخ
هزینه سرمایه از دید شرکتها و موسسات افزایش می یابد.
نتایج همچنین نشان داد اندازه موسسهی حسابرسی تاثیر معنیداری بر هزینهی سرمایهی سهام عادی شرکت دارد .همانطور
که گفته شد بسیاری از تحقیقات پیشین مؤید این موضوع بودند که موسسههای بزرگ حسابرسی به دلیل حسن شهرت و نقش
بیمهای برجستهتر موجب کاهش ریسک اطالعاتی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی و در نتیجه کاهش هزینهی سرمایه میشوند.
بنابراین انتظار میرفت که چنین نتیجهای نیز از این تحقیق حاصل شود .همچنین ،نتایج تحقیق نشان می دهد تداوم انتخاب
حسابرس تاثیر معناداری بر هزینهی سرمایهی سهام عادی شرکت دارد که با تحقیقات انجام شده در این زمینه سازگار است.
عالوه بر این نتایج گویای این واقعیت بود که کیفیت حسابرسی باالتر باعث تعدیل رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه می-
شود .نتایج این تحقیق با یافته های تحقیقات خورانا و رامان ( ،)4002فرناندو و همکاران( ،)4002کارجالینن (،)4000
پرساکیس و ایتداریس ( )4005و کردستانی و طایفه ( )7831مطابقت دارد.
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Abstract
Cost of capital is one of the most fundamental concepts in financial literature domain and
plays a crucial role in decisions associated with financing and investing. The manager’s main
objective is to minimize financing and maximize shareholders’ wealth. According to agency
theory, managers’ decision-making is not necessarily towards stakeholders’ interest. Auditing
elevates validity of financial statements’ data. Having increased data quality, data risk
decreases; thus, stakeholders’ expected returns decreases. Therefore, high quality auditing can
decrease cost of capital. The current study aims to investigate the relationship between cost of
capital, earnings quality, and auditing quality in Tehran Stock Market. Hypotheses were
tested by employing statistical methods of monetary data during 2008-2014 through
information obtained from 170 selected companies and by systematic exclusion sampling.
The outcomes revealed that companies with high quality profit have a lower risk to attract
stakeholders’ attention to supply finances and they would have a lower cost of capital.
Moreover, the results showed that auditing quality significantly influences cost of capital of
company’s common stock and by decreasing unreliability associated with the reported
financial data, decreases the expected returns and stakeholders’ risk taking and leads to
decreased cost of capital and also reforms the relationship between earnings quality and cost
of capital.
Key words: cost of capital, auditing quality, earnings quality
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