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 هایشرکت بررسی رابطه بین استقالل حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در

شده بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته   

 علی قانع

a_qane64@yahoo.com 

، ایران، دانشگاه پیام نور شهرستالن مشگین شهرارشد یکارشناس  

 

 چکیده

 اوراق بورس شده رفتهیپذ یهاشرکت در سهام صاحبان حقوق نهیهز و یحسابرس استقالل نیب رابطه یبررستحقیق حاضر به در 

شرکت عضو بورس  102پرداخته شد. حجم نمونه آماری تحقیق مشتمل بر  1393تا  1388ساله  6 دوره زمانی طی در تهران بهادار

نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار  باشد که در این تحقیق برای تحلیل از رگرسیون چند متغیره استفاده شد.اوراق بهادار تهران می

 ضریب استقالل حسابرس که همچنین با توجه به عالمت منفی باشدمی سهام صاحبان حقوق نهیهز بابین استقالل حسابرس 

شده در  های پذیرفتهدر شرکت گفت با افزایش )یا کاهش( میزان استقالل حسابرس، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام توانیم

 . ابدییموراق بهادار تهران کاهش )یا افزایش( بورس ا

 

 بورس شده رفتهیپذ یهاشرکت، استقالل حسابرس، هزینه حقوق صاحبان سهام ها:کلیدواژه
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Abstract 

 

In the present study paid    The relationship between auditor independence and the cost of equity 

At The companies listed in Tehran Stock Exchange during the 6-year period from 1388 to 1393. 

The volume of sample consists of 102  member companies of Tehran Stock Exchange   That In 

this study, used analysis of multivariate regression was. The results showed a significant 

relationship between auditor independence is the cost of equity Also according to auditor 

independence can say negative factor with the increase (or decrease) the independence of the 

auditor, the cost of equity in the companies listed in the Tehran Stock Exchange loss (or gain) 

increase 
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 مقدمه -1

باشد؛ از ارکان ارزیابی وضعیت و یمکه محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب  اتکاقابلوجود اطالعات مالی شفاف و 

گذاران برای یهسرماآید. در هر رویداد اقتصادی، می حساببهگذاری در شرکت گیری در مورد سرمایهیمتصمیک شرکت و عملکرد 

شود که یک سازمان مستقل بر یماتکا تلقی گذاران، اطالعاتی قابلهستند. از دیدگاه سرمایه اتکاقابلگیری نیازمند اطالعات یمتصم

ی مستقل، هاسازمانگونه ینای انمونهی مالی ؛ نظارت نمایند. هاصورتو مرکز ثقل این فرایند یعنی  هاشرکتفرایند گزارشگری 

کند، زیرا نتایج بررسی مربوط یمفراهم  افزوده ارزش شدهگزارشی مالی هاصورتباشند. حسابرسی، برای یمحسابرسی  مؤسسات

ی مالی هاصورترو همواره سهامداران مایل هستند، تا ینا ازدهد. یمی مالی را گزارش هاصورتبودن و قابلیت اتکا محتوای 

تواند در یمهای مالی ید گفت که قابلیت اتکا صورتبا اتکا بیشتر از این صور تها استفاده نمایند. همچنین با آنان گردد وحسابرسی 

 (.1392واقع گردد )خدامی پور، همکاران،  مؤثر سهامدارانبرآورد بازده مورد انتظار 

ی جهانی را کلی اعتماد از بازارهای سرمایه طورهای اخیر بهورشکستگی مالی چندین شرکت چند ملیتی بزرگ جهان در سال

ویژه استقالل حسابرسی متمرکز شده است. ها بر محور عملیات حسابداری و حسابرسی بهاز نگرانیسلب کرده است. بسیاری 

های حسابرسان است. گزارش حسابرس مردم در فرایند حسابرسی و اطمینان بخشی گزارشاستقالل حسابرس اساس اعتماد عامه 

گذاران نیست به نفع سرمایه دهد و حسابرسی صرفا  می های مالی که توسط مدیریت برای سهامداران تهیه شده، ارزشبه صورت

 (. 2001، 1باشد )ریتر و ویلیامزبلکه برای عوامل داخلی شرکت من جمله، مدیران نیز دارای اهمیت می

 

 مبانی نظری تحقیق -2

 استقالل حسابرس -2-1

نبود، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش  حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحوالت اقتصادی کشور ریشه

انگار و های سهامی یا با مسئولیت محدود و با توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه در اقتباسی سادهشرکت

بلژیک تهیه و  که با اقتباس از قانون تجارت 1310اجتماعی غرب، در قانون تجارت -الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی

های سهامی مقرر شد که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس )مفتش( را از تصویب شد در مبحث راجع به شرکت

ها و اسناد و مدارک شرکت درباره اوضاع عمومی شرکت و بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب

(. 1384مهربانی، شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد )تهیه می های مالی که توسط مدیریتصورت

حجم و گستردگی  ازنظرنمایند، مؤسسات مزبور امروزه تعداد زیادی از حسابرسان مستقل اقدام به تأسیس مؤسسات حسابرسی می

و بعضی دیگر  شوندمیحسابرسان مستقل( تشکیل نفر شریک ) 7تا  2عملیات هماهنگ و یکسان نیستند. برخی فقط با همکاری 

باشند که در شهرهای بزرگ دنیا پراکنده است. در حال حاضر نفر شریک اصلی و صدها کارمند و شعب متعدد می 7تا  2شامل 

، عالوه بر مؤسسات دولتی پذیردمیکشور ایران قسمت اعظم خدمات حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی بخش دولتی انجام 

استقالل (. 1384جعفری،  حساس یگانه ودادی مؤسسه حسابرسی کوچک نیز در بخش خصوصی به این امر اشتغال دارند )تع

شود دارای معانی مختلفی های مالی که توسط صاحبکار تهیه میحسابرسان در رابطه با حسابرسی و اظهارنظر نسبت به صورت

کنندگان ممکن گذاران، اعتباردهندگان، دولت و سایر استفادهآنجا که سرمایه است. استقالل در این مورد یک عبارت هنری است. از

تنها نباید قضاوت خود را کند. بنابراین، حسابرس نهاست بر اظهارنظر حسابرس تکیه کنند، استقالل حسابرس معنی خاصی پیدا می

                                                           
1. Reiter S.A., P.F Williams 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

ریتر و قرار دهد، مستقل باشد ) تأثیری را تحت منوط به دیگران کند، بلکه باید از هرگونه نفع شخصی که ممکن است قضاوت و

 (. 2001، 1ویلیامز

استقالل در این ساختار یعنی عینیت یا انحراف نداشتن از قضاوت دقیق. برای مفهوم استقالل حسابرس سه بعد ارائه شده است. 

 حسابرس باید در مراحل زیر مستقل باشد: 2به اعتقاد موتز و شرف 

و رویدادهای حسابرسی و  هاروشی حسابرسی: یعنی آزادی از کنترل و یا تأثیر بیجا در انتخاب ریزاستقالل در برنامه

ها، الزم است حسابرس آزادی توسعه برنامه خود را هم بر اساس مراحل الزم، حجم نمونه و دامنه حسابرسی های کاربرد آنمحدوده

 داشته باشد. 

ها و روابط فردی. در این ها، فعالیتآزادی از کنترل یا تأثیر بیجا در انتخاب زمینهاستقالل در گرداوری و ارزیابی شواهد: یعنی 

 رابطه الزم است که راه دستیابی به هیچ منبع اطالعاتی مشروع بر روی حسابرس، مسدود نباشد. 

 های حسابرسی. استقالل در گزارشگری: یعنی آزادی از کنترل یا تأثیر بر گزارش یافته

رهایی  3هره و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقالل فاقد ارزش و معنی است. استقالل در فرهنگ وبستراستقالل، جو

از کنترل، یا اراده دیگری یا دیگران تعریف شده است. اگر استقالل وجود نداشته باشد، قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد 

 سیاست گزارشگری صاحبکار سازگار نخواهد بود. 

دانند، بلکه طرفی و استقالل نمیمعنی با بییابیم که دیگر استقالل را حالتی ذهنی و هممی جدید در هایدیدگاها با گذری بر ام

دانند که حسابرس تحت تأثیر این عوامل مادی نتواند نظر واقعی خود را بیان آن را به معنی از بین رفتن منافع مادی و شرایطی می

حسابرس « شخصیت تجاری»های جدید، مفهوم استقالل از ماهیت )شخصیت ذهنی و قضاوتی( حسابرس به کند. یعنی در دیدگاه

حرفه حسابرسی یعنی استقالل نیز از  دهندهتشکیلکه ریتر و ویلیامز معتقدند به دلیل اینکه عنصر طوریتبدیل گشته است؛ به

ابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه حس

 (. 2001، 4ریتر و ویلیامزای را در این خصوص از خود نشان دهد )کند و حساسیت ویژه

خود ضمن توجه به افزایش خدماتی که حسابرسان به  1957امریکا در گزارش ساالنه  8کمیسیون بورس و اوراق بهادار

وسیله هایی را که باید بهاند که تصمیمبه صاحبکار خود نزدیک شده قدرآندادند و اینکه حسابرسان یصاحبکاران خود ارائه م

کمسیون  12دهند. بیانیه شماره کردند، اعالم کرد این حسابرسان استقالل خود را از دست میها اتخاذ میمدیریت گرفته شود، آن

گیری نکنند، هیچ ممنوعیت اخالقی برای حسابرسان در ارائه مدیریت تصمیمجای تا زمانی که حسابرسان به .اضافه کرده است

گذاری کمیسیون بورس و ، بخش قانون1977شود. همچنین در سال ها مخدوش نمیطرفی آنآید و بیخدمات مشاوره پیش نمی

دان اجرایی به صاحبکاران بورس اوراق اوراق بهادار امریکا مقرراتی را وضع کرد که حسابرسان را از ارائه خدمات استخدام کارمن

منتشر شد، حسابرسان را  1999هیئت تدوین استانداردهای استقالل که در ژانویه سال  1بهادار ممنوع نمود. اما استاندارد شماره 

استقالل او اثر گذارد طور معقولی انتظار رود که بر الف( تمام روابط خود را با صاحبکاران که به ،طور کتبیملزم کرد که ساالنه و به

های تجدیدنظر شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا بیانیه 1987افشا کنند، و ب( استقالل خود را تایید کنند. در سال 

های سهامی را پذیرفت. این افشاها در خصوص درصد خصوص الزامات افشای مشخصی در ارتباط با خدمات غیرحسابرسی شرکت

های خدمات غیرحسابرسی به الزحمهالزحمه حسابرسی و نیز درصد هر کدام از حقهای خدمات غیرحسابرسی به حقالزحمهکل حق

 (. 2003، 5الزحمه حسابرسی است )تورنتوحق
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کرد که  حسابرسی غیررا ملزم به افشای خدمات  هاشرکتکمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا،  2000اما الزامات سال 

نوع 10، 2003های متعدد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا در سال شده بود. بعد از جلسهها انجامابرسان برای آنوسیله حسبه

خدمات غیرحسابرسی را شناسایی کرد که ارائه آن توسط حسابرسان برای صاحبکاران باعث مخدوش شدن استقالل حسابرس 

 گردد.می

 

 هزینه حقوق صاحبان سهام -2-2

عامل اصلی در ایجاد شکاف بین  توجه صاحب نظران مالی بوده است و سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد هزینه

لیکن یکی از تعریف هایی که مقبولیت  .سود اقتصادی است، این مفهوم به شکل های مختلف تعریف شده است سود حسابداری و

خ بازدهی تعریف می کند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند. از هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نر .بیشتری دارد

گذاری در آن شرکت. هزینه سرمایه گذار برای سرمایهلحاظ مفهومی، هزینه سرمایه یک شرکت عبارت است از هزینه فرصت سرمایه

بهادار بر هزینه سرمایه متکی است. بعد دوم این  الگوهای ارزیابی اوراق از دو بعد دارای اهمیت است، بعد اول این است که تمامی

گذاری و تعیین ساختار سرمایه بدون هزینه سرمایه عملی های سرمایهگذاری وجوه توسط شرکت و تعیین اولویتاست که سرمایه

  .(1386سلیمی احمد، ) نخواهد بود

 گذاریسرمایه و تأمین مالی در تصمیمات که باشدمی مالی ادبیات حوزه در اساسی مفاهیم از یکی سهام صاحبان حقوق هزینه

 اهمیت حائز را سهام صاحبان حقوق مناسب، باید هزینه منابع مالی تعیین راستای در شرکت مدیریت. کندمی بازی اساسی نقش

 پذیرفته شده ریسک نمیزا با و است گذارانسرمایه انتظار مورد نرخ بازده بر مبتنی سهام صاحبان حقوق دهد، ازآنجاکه هزینه قرار

 را شرکت بر شدهغیرعملیاتی تحمیل  هایهزینه از ایعمده بخش ازآنجاکه و همچنین) منبع همان( است مرتبط هاآن توسط

نوع   این تحمیل از ناشی شرکت مستمر هایاز فعالیت ناشی زیان به عملیاتی سود تبدیل و دهندمی مالی تشکیل تأمین هایهزینه

 گذاریهای سرمایهفرصت مقایسه برای مبنا یک دهنده آنکه تشکیل دلیل به سهام صاحبان حقوق هزینه باشدمی هاهزینه از

 در را خود سهام صاحبان حقوق باشد که هزینهمی اهمیت حائز موضوع این شرکت یک دید بنابراین از. است اهمیت دارای باشدمی

. باشدمی گذارانسرمایه توسط شده درخواست شرکت معادل بازده یک سهام صاحبان حقوق دارند. هزینهنگه  سطح معقولی یک

 (.2007، 1)بوتوسن

است. در این مفهوم پس از برآورد خالص ارزش  ایسرمایه بندیبودجهکاربردهای مفهوم هزینه سرمایه در  ترینمهمیکی از 

که از نرخ  شوندمیگزینه  هاییطرح، گذارانسرمایهمورد انتظار گذاری و مقایسه با نرخ بازده سرمایه هایپروژهفعلی درآمدهای آتی 

 اینقطهدر  گذاریسرمایه هایپروژه هایگزینهبرخوردار باشند.  گذارانسرمایهبازده باالتر یا حداقل مساوی نرخ بازده مورد انتظار 

ای از هزینه سرمایه بندی سرمایهواقع در بودجه . درابدیمیگذاری مساوی باشند، خاتمه که بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمایه

بیشتر باشد و اگر بدون باال  اشسرمایهگذاری یک شرکت از هزینه شود، اگر نرخ بازده سرمایهها استفاده میبرای قبول یا رد پروژه

شود این است ی که در این باره بیان میرفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیل

خود  مورد نظراگر نرخ بازده یک شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت  که

ین سهامداران ب توانمیخواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را 

آتی را افزایش داد یا ترکیبی از این دو راه را  هایدورهگذاری نمود، نرخ بازده مجددا  در شرکت سرمایه را آنیا  و نمودعادی توزیع 

در اثر افزایش تقاضا، قیمت سهام عادی در بازار  رودمیگزینه نمود. در این صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار 

 (. 1385بولو، و هدف شرکت تأمین گردد ) یافته افزایشرو به 

                                                           
1. Botosan 
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ای سرمایه بندیبودجهبرخوردار است.  ایویژهگذاری در شرکت از اهمیت های سرمایهنظریه محدودیت منابع مالی در تصمیم

. گذاری وجود داشته باشدسرمایهو یا محدودیت وجوه نقد برای  ایبودجهزمانی معینی سقف  یدورهکه در یک  افتدمیزمانی اتفاق 

ای، مورد استفاده قرار گیرد. هزینه سرمایه بندی سرمایهتواند در بودجهمیحقوق صاحبان سهام پیوند بین نرخ بازده داخلی و هزینه 

ذاری را ارزیابی گسرمایه هایطرحتوان که بر اساس آن می دهدمیای را به دست سرمایه هایطرحقبول برای  کمینه نرخ بازده مورد

گذاری، فرض بر این است که هم در تئوری کالسیک و هم در تئوری شتاب سرمایه دهدمیکرد. بررسی تاریخی ادبیات مالی نشان 

 (. 1385بولو، که مؤسسات در استفاده از وجوه موجود با هزینه ثابت محدودیتی ندارند )

 

 تحقیق پیشینه -3

بر  آنانحقیقی به بررسی رابطه بین شهرت شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند. ( در ت2015) 1یانگ کائوو همکاران

نمونه  کیبا استفاده از کنند برای این منظورهای که شهرت باالیی دارند هزینه سرمایه کمتری پرداخت میاین باور بودن که شرکت

بین شهرت شرکت و  داد کهرد بررسی قراردادند. نتایج نشان مو 2011تا  1987برای دوره زمانی  کایهای بزرگ آمرشرکت 9276از 

هزینه حقوق صاحبان  مراتب بههرچه شهرت شرکت بیشتر باشد  کهیطوربههزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد 

و کیفیت حسابرسی ( در تحقیقی به بررسی رابطه بین استقالل حسابرس 2015) 2. نوپانی و لینگ لینابدییمسهام کاهش 

پرداخته و در این  حسابرسی کیفیت و حسابرس استقالل به مربوط دانشگاهی تحقیقات از جامع بررسی یک مقاله پرداختند. این

انجام  حسابرسی به مربوط پیشرو مجالت نه در 2013تا  1976 دوره طول در منتشر شده مقاالت اساس بر آثار مطالعه بابررسی

( خدمات غیر 2صاحبکار  ( اهمیت1چهار تهدید یا معیار برای از بین بردن استقالل حسابرس به ترتیب؛آنان از . است شده

( وابستگی صاحبکار با مؤسسات حسابرسی، نتایج حاکی از آن بود که هرکدام از معیارهای 4( دوره تصدی حسابرسی 3حسابرسی 

 3گردد. رحمینا و آگوئسو موجب کاهش کیفیت حسابرسی میطور معناداری بر روی استقالل حسابرس تأثیر گذاشته فوق به

استقالل حسابرس، دوره تصدی حسابرسی و هزینه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی  تأثیر( در مطالعه خود به بررسی 2014)

قرار دادند.  مورد بررسی 2012تا  2008زمان  حسابرس مستقل در اندونزی برای مدت 143پرداختند. آنان برای این منظوردر بین 

داری بر کیفیت حسابرسی نتایج تحقیق نشان داد استقالل حسابرس، دوره تصدی حسابرسی و هزینه حسابرسی تأثیر مثبت و معنی

شرکت را برای دوره  387سرمایه پرداخت. وی به این منظور  هزینه و رقابتی توان ( در تحقیقی به بررسی رابطه2013) 4دارند. واالتا

 یارابطه رقابتی توان )حقوق صاحبان سهام( و هیسرما نهیهز و نشان داد که میان قراردادمورد بررسی  2010ا ت 2004زمانی 

 او نی. همچناست هاشرکت بقیه از باالتر هاآن رقابتی دارند، توان بدهی بیشتری هزینه که هاییشرکت. دارد مثبت وجود و مستقیم

هزینه سرمایه و  بین رابطه، نیست برخوردار باالیی شوندگی نقد از هاآن سهام که اییهشرکت و کوچک هایشرکت در که داد نشان

 . است هاشرکت بقیه از بیشتر رقابتی توان

صاحبان سهام  حقوقاجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه )هزینه  تیمسئول( در تحقیقی با عنوان تأثیر 2013) 5همکاران و میشرا

 420های پانلی به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی که از طریق پرسشنامه برای ور با استفاده از دادهبرای این منظ آنانپرداختند. 

 افشای در که هاییشرکت که رسیدند نتیجه این مورد بررسی قراردادند. و به 2011تا  2002شرکت فرستاده شد در دوره زمانی 

                                                           
1. Ying Cao 
2. Nopmanee Tepalagul1and Ling Lin 
3. RahminaAnd Agoes 
4. Valta 
5. Mishra, Dev 
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 که اندداشته ییهااز شرکت ترپایین بالطبع ایسرمایه هزینه اندکرده گذاریسرمایه خود هایگزارش در پذیری اجتماعیمسئولیت

 . دادندینم انجام را افشاگری این

پرداختند. مؤثر بر استقالل حسابرس در برابر تهدید صاحبکار  های( در تحقیق تجربی به بررسی حفاظ1395مدرس و همکاران )

استقالل حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی است. بدین هدف از این تحقیق شناسایی عواملی در جهت تقویت 

 منظوربهادبیات موضوع و تحقیقات پیشین فهرستی از عوامل مؤثر بر استقالل حسابرسان استخراج شد و  با مطالعهمنظور ابتدا 

استخراج قیق نشان داد که کلیه عوامل شد. نتایج تح آوریجمعنظران نامه، نظر صاحبدستیابی به یک توافق نظر از طریق پرسش

از ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین شامل شهرت، بزرگ شدن مؤسسات حسابرسی، تخصیص کارهای موجود در بازار  شده

بر استقالل حسابرس  ...تخلفات حسابرسان و در ازایهای تنبیهی مناسب ای(، برقراری نظامحسابرسی از طریق مراجع قانونی )حرفه

برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی مؤثر است اما در وضعیت کنونی جامعه حسابداران رسمی ایران این عوامل به نحو مناسبی در 

و هزینه  هاشرکتاجتماعی  پذیریمسئولیترابطه بین  ( در تحقیقی به بررسی1394ها )سرافراز و حاجی. به کار گرفته نشده است

 گیریاندازهبرای پرداختند. در این تحقیق،  ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاحقوق صاحبان سهام در شرکت

ی آمریکایی معروف به کا. ال. دی که هر متغیر مستقل، از معیارهایی که توسط موسسه عنوانبه هاشرکتاجتماعی  پذیریمسئولیت

هزینه حقوق  گیریاندازهو همچنین برای  کندمی بندیبهرترا بر اساس معیارهای اجتماعی و زیست محیطی  هاسازمانساله 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به است. در تحقیق حاضر کلیه شرکت شده استفادهصاحبان سهام، مدل گوردون 

و دوره زمانی شامل  تحقیق انتخاب شده هایویژگیشرکت با توجه به  65تعداد  هاآنعنوان جامعه آماری بررسی و از میان 

با هزینه  معناداریاجتماعی رابطه معکوس و  پذیریمسئولیتکه  دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهاست.  1392تا  1389های سال

عملکرد اجتماعی، باعث کاهش در نرخ بازده مورد انتظار  در زمینهحقوق صاحبان سهام دارد. بنابراین مدیران با افزایش افشاگری 

 دیگر عبارتبه. آورندمیمالی کمتری برای شرکت به ارمغان  تأمین هایهزینه)هزینه حقوق صاحبان سهام( شده، و  ارانگذسرمایه

( در تحقیقی با عنوان 1394بنی مهد و همکاران )محتوای اطالعاتی دارد.  گذارانسرمایهشرکت برای  پذیریمسئولیتاطالعات 

 رقابتی توان بین رابطه پژوهش، مطالعه ، هدف اینرونیا ازسهام پرداختند.  صاحبان حقوق هزینه و محصول رقابتی رابطه بین توان

 بورس در شده شرکت پذیرفته 123 از مرکب یانمونه شامل مورد استفاده های. دادهاست سهام صاحبان حقوق هزینه و محصول

 و هاداده لیتحل و هیتجز برای و بوده همبستگی نوع قیق ازتح روش باشد.می 1390تا  1382تهران برای دوره زمانی  بهادار اوراق

 توان دهدیم نشان تحقیق این نتایج. است شده استفاده مقطعی هایداده برمبنای متغیره چند رگرسیون الگوی از فرضیه آزمون

رقابتی،  توان افزایش با گرید انبی به. باشندیم یکدیگر با معکوس و داریمعن رابطه دارای سهام حقوق صاحبان هزینه و رقابتی

 داریمعن رابطه دارای اندازه شرکت و مثبت داریمعن رابطه دارای بدهی نسبت همچنین. ابدییم کاهش سهام صاحبان حقوق هزینه

 . باشدمی سهام صاحبان حقوق هزینه با معکوس
 

 فرضیه تحقیق -4

 به موضوع تحقیق فرضیه زیر مطرح شده است: با توجه

ی معناداری شده در بورس اوراق بهادار تهرانرابطههای پذیرفته ستقالل حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتبین ا

 .وجود دارد
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 تحقیق روش -5

باشد. این هدف، کاربردی می لحاظ ازهای همبستگی، ازنظر شیوه توصیفی است و روش اجرا از نوع تحقیق ازلحاظاین تحقیق 

نظر  ها الزاما  کشف رابطه علت و معلول موردپذیرند، ولی در آناطالع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می ها برایکسب تحقیق

خواهد بداند که آیا بین دو گروه اطالعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. یعنی اینکه آیا یم محققها نیست در این تحقیق

و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است. برای  ریخ یا استی با تغییر در دیگری همراه کی درتغییر 

 . شودهای مختلف استفاده میها از روشی ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیتریگاندازه

 

 گیریجامعه آماری و روش نمونه -6

ساله  6 یزمان ییک دوره یبرا تهران شده در بورس اوراق بهادارهای پذیرفته تشرک یهیشامل کل قیاین تحق یآمار یجامعه

جمله دالیل انتخاب جامعه  از یمال یهابه اطالعات صورت یدسترس و سهولت تیفیباشد. کمی 1393تا پایان سال  1388از سال 

 :باشند است که حائز شرایط زیر یعه آمارهای جامشرکت هیشده و شامل کل انجام یصورت حذفبهی ریگاست. نمونه یآمار

 زیهای سال قبل را نداده یسال جار هایدادهی برخ یدر محاسبه. شده باشددر بورس اوراق بهادار پذیرفته  1387قبل از سال  

 گیرد. استفاده قرار می مورد

 در دسترس باشد.  1393تا  1388ال ها از سشرکتو متغیرهای تحقیق در رابطه با  قیاین تحق ازیاطالعات موردن 

 اسفند باشد.  29به  ینکرده باشد و منته رییها تغها در طول این سالشرکت یپایان سال مال 

 . دارند یمتفاوت یمال یهاصورت اقالم یبندو طبقه تینباشد زیرا ماه یمال یگرگذاری و واسطههای سرمایهجزء شرکت 

شرکت به عنوان نمونه  102ین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد با اعمال شرایط فوق الذکر از ب

 آماری این پژوهش انتخاب شدند.
 

 تحقیق متغیرهای -7

 متغیر مستقل: -7-1

itIND غیر استقالل حسابرس ی متریگاندازهدر این تحقیق برای  باشدمی: استقالل حسابرس در این تحقیق متغیر مستقل

  .شودیم( از مدل زیر استفاده 2012) 1 مطابقتحقیق رود ری گز و همکاران
  

RI=1- (HC/I) *100 
RI ،نسبت استقالل حسابرس : 

HC :حسابرسی در سال موردنظر،  الزحمهحق 

 I .کل درآمد موسسه حسابرسی در سال موردنظر : 

کمتر باشد آنگاه حسابرس توانایی  صاحبکاری حسابرس از محل یک هایافتیدر میزان هراندازهدر این مدل فرض بر این است 

ی احرفهخواهد داشت. این موضوع در بخش دوم احکام آیین رفتار  صاحبکار طلبانهفرصتبیشتری برای مقاومت در برابر رفتارهای 

مستمر از محل  طوربهحسابرس  الزحمهحقاز  یاعمدهکه طبق آن، نباید بخش  قرارگرفته توجه موردحسابداران رسمی شاغل نیز 

                                                           
1. Rodríguez, Manuel & Santiago Sánchez Alegría 
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ی مستمر ساالنه یک حسابدار رسمی درآمدهادرصد  25که تحصیل بیش از  کندیمبیان  صراحت بهباشد. این بخش  صاحبکاریک 

 باشد. مینسال مجاز  2خاص، برای بیش از  صاحبکاریا گروه  صاحبکاریا موسسه حسابرسی از یک 

 

 متغیر وابسته: -7-2

( برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام 2002، 1برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل رشد گوردون )داموداران

(، 2011) 3و همکاران (، فرناندو2015) 2است. که از این مدل در تحقیقات مشابهی همچون؛ یانگ کائوو همکاران شدهانتخاب

که در این مدل با فرض  اندکرده( نیز استفاده 1391مهرانی و همکاران )(، 1392) مشایخی و فرهادی(، 1393ها و سرفراز )حاجی

 آورد: به دسترا از رابطه زیر k توانیممعرف هزینه سرمایه سهام عادی )نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی( باشد،  kاینکه 

g
P

D


0

1equity ofCost 

 
 در مدل فوق: 

1D : ر پایان سال اول،د شده پرداختسود نقدی  

 0P :قیمت هر سهم در ابتدای سال 

G :نرخ رشد سود تقسیمی 

 . شودیمزیر استفاده  فرمولبرای محاسبه نرخ رشدسود تقسیمی از 

1

1

0




















t
t

EPS

EPS
g  

 متغیرهای کنترل: -7-3

حقوق صاحبان سهام بر اساس  نتایج و کنترل نمادهای مختلف هزینه اتکاافزایش دقت و قابلیت  منظوربهدر این تحقیق  

 شده گرفتهعنوان متغیرهای کنترل در نظر تحقیقات قبلی سه متغیراندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی به

ی رگذاهیسرمای هافرصتاست. برای کنترل اثر مجموعه  شده گرفتهعنوان جایگزین محیط اطالعاتی در نظر است. اندازه شرکت به

عنوان شاخصی این نسبت به معموال است.  شده استفادهشرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 

ی نامشهود در شرکت تلقی هایدارائدلیلی بر وجود  تواندیم. تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری باشدیمبرای فرصت رشد شرکت 

 باشد. بر هزینه حقوق صاحبان سهام می رگذاریتأثی هااسیمق شود. اهرم مالی نیز یکی از
 

 اندازه شرکت: -7-4

 آید. یم دستاز لگاریتم کل دارایی به 

 :نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام

                                                           
1. Damodaran. A swath 
2. Ying Cao 
3. Fernando, G 
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از ( BV) . ارزش دفتریدارند دیتأک( BV/MV) بیشتر تحقیقات به اهمیت نقش نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام

از ارزش بازار )قیمت ( MV)شود و ارزش بازار سهامحاصل می .شده است ل حقوق صاحبان سهام که در ترازنامه عنوانجمع ک

 . دیآیبه دست م سهام تابلو( در تعداد

 آید. یم دستاهرم مالی: از تقسیم کل بدهی بر کل دارایی به 

Lev =  

 

 داده ها لیتحل و هیتجزروش  -8

ی هالیتحلبرای توضیح متغیر وابسته از  هامدل معنادار بودنو همچنین  رهایمتغحقیق برای آزمون وجود رابطه بین ت نیدر ا

مانا  هادادهرا بررسی خواهیم کرد. چون اگر  هاداده. برای انجام این رگرسیون ابتدا مانایی شودیمپانلی استفاده  هادادهرگرسیون با 

ی افزارهانرمهای آماری پژوهش از و آزمون فرض لیتحل و هیتجزبرای  شوندیمرگرسیون کاذب  نباشند باعث به وجود آمدن

Eveiws  .شودیمبرای آزمودن فرضیه تحقیق از مدل زیراستفاده استفاده خواهد گردید . 

it it it itCost of equity RI B/M Size Levit it          1 2 3 4 
 . شودیم دیتائنتیجه خواهد شد فرضیه تحقیق باشد  داریمعنضریب متغیر مستقل  کهیصورت دردر مدل رگرسیونی باال 

 

 

 

 

 داده ها تحلیل و تجزیه نتایج -9

 توصیفی آمار نتایج -9-1

شده است. برای مثال متغیر اندازه شرکت  دهنده نشانی توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق هاآماره( 1شماره ) جدول در

 19و  10.81. همچنین مینیمم و ماکزیمم این متغیر به ترتیب باشدیم 1.44و  88. 13دارای میانگین و انحراف معیار به ترتیب 

 ( نشان داده شده است. 2-4ی تحقیق در جدول )رهایمتغبرای سایر  هاآماره. این باشدیم
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 : نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول

 

 

 

 ی تحقیقرهایمتغآمار توصیفی  -9-2

 

 و هم انباشتگی متغیرهای تحقیق چو و نین، لیلو آزمون مانایی: 2جدول

 زمون لوین، لین وچوآ متغیر

 سطح معنی داری مقدار آماره

 itCost of equity 35 .1209- 0 .0000 هزینه حقوق صاحبان سهام

itRI نسبت استقالل حسابرس
 

229 .350- 0 .0000 

 itB/M 11 .5493- 0 .0000 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام

 itSize 23 .9450- 0 .0000 اندازه شرکت

 itLev 11 .4536- 0 .0000 اهرم مالی

 آزمون هم انباشتگی کائو

 یدار یمعن سطح t آماره مدل

18 .3537- 0 .0000 

 

 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

itCost of equity 
0.220197 0.512617 23. 

51293 

3. 

074627 

-0. 94903 5. 123817 

itRI
 

87. 

81086 

8. 894378 2. 

609328 

-0. 55106 49.45541 99. 99381 

itB/M 
2. 

893635 

2. 361447 12. 9056 2. 56899 0 20. 14407 

itSize 
13.88183 1. 440489 4. 

743606 

1. 

088884 

10. 

81589 

19. 00938 

itLev 
0.563214 0. 173289 2675438 -0. 4715 0. 06576 0. 923101 
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 ی تحقیق:هاهیفرضبررسی  -9-3

 . شودیماستفاده برای آزمودن فرضیه تحقیق از مدل زیر

it it it itCost of equity RI B/M Size Levit it          1 2 3 4  

 . شودیم دیتائباشد نتیجه خواهد شد فرضیه تحقیق  داریمعنضریب متغیر مستقل  کهیصورت دردر مدل رگرسیونی باال 

اینکه اصطالح ناهمگنی در مقاطع وجود دارد یا در مطالعات با داده های پانلی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا به

های آماری توان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد. فرضیهلیمر می Fها باهم همگن هستند؟ با استفاده از آزمون مقطع

 باشند. صورت زیر میلیمر به Fآزمون 

 باشد. مناسب می برآوردبرای  (pooled dataباشند یا به عبارتی مدل ترکیبی)فرض صفر: مقاطع همگن می

 باشد. مناسب می برآورد( برای panel dataمدل پانلی ) قابل: بین مقاطع ناهمگنی وجود دارد یا به عبارتیفرض م

با یکدیگر ترکیب  دادهاشود( باید تمامی  دیتائفرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع )مناسب بودن مدل ترکیبی  کهیدرصورت

( نشان داده شده است. در 6شوند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ) ردبرآو پارامترهایک رگرسیون کالسیک  لهیوسبهشوند و 

که روش ترکیبی برای  شودیمباشد، نتیجه می 0.50لیمر بیشتر از  Fی تحقیق با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون هامدل

 نیست.  باشد. بنابراین نیازی به انجام آزمون هاسمنمدل تحقیق مناسب می برآورد

 

 لیمر  F: آزمون3جدول

 سطح معنی داری Fآماره  آزمون

 0.4843 1.0009 لیمر Fآزمون

 

 یتهرانرابطه بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته  یهاشرکت سهام صاحبان حقوق نهیهز و حسابرس استقالل نیبفرضیه: 

 . دارد وجود یمعنادار

ی رگرسیون و انتخاب هافرضشیپتحقیق استفاده شد. با برقراری  که گفته شد برای آزمون فرضیه فوق از مدل فوق طورهمان

( نشان داده شده است. برای اینکه بتوان به نتایج برآورد مدل اعتماد کرد باید 7مدل در جدول ) برآوردروش مناسب برآورد، نتایج 

( آماره 7باشد. در جدول )یون میمفروضات رگرسیون بررسی شود. فرض اصلی تحلیل رگرسیون چند متغیره معنی داری کل رگرس

F  و سطح معنی داری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی )آزمون معنی داری کل رگرسیون( بین متغیرهای مستقل و

توان گفت که در باشد میمی 0.50باشد. با توجه به اینکه سطح معنی داری این آزمون برای مدل مربوطه کمتر از متغیر وابسته می

باشند. می داریمعنکه کل مدل  شودیممدل مربوطه، رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. بنابراین نتیجه 

 شدهینیبشیپ، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر ردیگیمقرار  مدنظر یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون

فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند  کهیصورت دریکدیگر است.  توسط معادله رگرسیون( از

. شودیماز یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده  خطاهابررسی استقالل  منظوربهامکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. 

. با توجه به شودیم( قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته 2. 5تا  1. 5)بین  2چنانچه آماره دوربین واتسون نزدیک مقدار 

. با ردیگیمقرار  2. 5تا  1. 5در بازه  شودیمباشد که نتیجه می 2. 10مقدار آماره دوربین واتسون برای مدل مربوطه،  5-4جدول 

 . شودیمتوجه به برقراری مفروضات رگرسیون به بررسی معنی داری ضرایب پرداخته 
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 -0.00739( برابر itRI) حسابرس استقاللتوان گفت: مقدار ضریب می 7برای بررسی فرضیه فوقبا استفاده از اطالعات جدول 

آمده است. با توجه به سطح معنی داری ضریب این  دست به 0.000آمده برای این ضریب برابر  دست بهباشد. سطح معنی داری می

 صاحبان حقوق نهیهزرابطه معنی داری با  حسابرس استقاللکه  شودیمباشد، نتیجه می 0.50خطای  سطح ازکه کمتر متغیر 

توان گفت با افزایش )یا کاهش( میزان استقالل دارد. همچنین با توجه به عالمت منفی ضریب استقالل حسابرس می سهام

. ابدییمشده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش )یا افزایش(  پذیرفته هایحسابرس، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت

 . ردیگیمقرار  دیتائکه فرضیه فوق مورد  شودیمنتیجه  شده گفتهبنابراین با توجه مطالب 

( برابر itB/M) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهامتوان گفت: مقدار ضریب بر اساس ضرایب متغیرهای کنترلی می

آمده است. با توجه به سطح معنی  دست به 0.0000آمده برای این ضریب برابر  دست بهباشد. سطح معنی داری می 0.020369

رابطه  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهامکه  شودیمباشد، نتیجه می 0.50خطای  سطح ازداری ضریب این متغیر که کمتر 

 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهامدارد. همچنین با توجه به عالمت مثبت ضریب  سهام صاحبان حقوق هنیهزمعنی داری با 

، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام در نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهامتوان گفت با افزایش )یا کاهش( میزان می

 . ابدییمایش )یا کاهش( شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز افزهای پذیرفته شرکت

باشد. سطح معنی می 0.02812 ( برابر itSizeتوان گفت: مقدار ضریب اندازه شرکت )بر اساس ضرایب متغیرهای کنترلی می

 ازکمتر  آمده است. با توجه به سطح معنی داری ضریب این متغیر که دست به 0.0005آمده برای این ضریب برابر   دست بهداری 

دارد. همچنین با توجه  سهام صاحبان حقوق نهیهزکه اندازه شرکت رابطه معنی داری با شودیمباشد، نتیجه می 0.50خطای  سطح

توان گفت با افزایش )یا کاهش( میزان اندازه شرکت، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام در به عالمت مثبت ضریب اندازه شرکت می

 . ابدییمه در بورس اوراق بهادار تهران نیز افزایش )یا کاهش( شدهای پذیرفته شرکت

باشد. سطح معنی می -0.37931( برابر itLevتوان گفت: مقدار ضریب اهرم مالی )بر اساس ضرایب متغیرهای کنترلی می

 ازسطح معنی داری ضریب این متغیر که کمتر  آمده است. با توجه به دست به 0.000آمده برای این ضریب برابر  دست بهداری 

دارد. همچنین با توجه به  سهام صاحبان حقوق نهیهزکه اهرم مالی رابطه معنی داری با  شودیمباشد، نتیجه می 05. 0خطای سطح

سهام در  توان گفت با افزایش )یا کاهش( میزان اهرم مالی، میزان هزینه حقوق صاحبانعالمت منفی ضریب اندازه شرکت می

 . ابدییمهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش )یا افزایش( شرکت
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 تحقیق : برآورد مدل4جدول

 روش رگرسیون ترکیبی

Cost of equityit 
 متغیر وابسته

 متغیرهای مستقل ضریب tآماره  یدار یمعن سطح

0.0000 4.679329- 0.00739- 
itRI

 

0.0000 4.142344. 0.020369 
itB/M 

0.0005 3 .501037 0.02812 
itSize

 

0.0000 5.167178- 0.37931- 
itLev 

0.0019 3.294558 0.616937 c 

 Fآماره  .12.8965

 سطح معنی داری 0.0000            

 آماره دوربین واتسون 2.10         

 ضریب تعیین 0.78          
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 پیشنهادات و نتیجه گیری -10

، از ارکان ارزیابی وضعیت و باشدیمکه محصول یک سیستم گزارشگری جامع مناسب  اتکاقابلوجود اطالعات مالی شفاف و 

 اتکاقابل، اطالعاتی گذارانهیسرما. از دیدگاه دیآیم ابحسبهی در شرکت گذارهیسرمای در مورد ریگمیتصمعملکرد یک شرکت و 

ی مالی، نظارت نمایند. هاصورتو مرکز ثقل این فرایند یعنی  هاشرکتکه یک سازمان مستقل بر فرایند گزارشگری  شوندیمتلقی 

 افزوده ارزش شده گزارشمالی ی هاصورت. حسابرسی، برای باشندیمحسابرسی  مؤسساتی مستقل، هاسازمان گونهنیازای انمونه

. با توجه به جایگاه و نقش دهدیمی مالی را گزارش هاصورت، زیرا نتایج بررسی مربوط و قابلیت اتکا محتوای کندیمفراهم 

 موردی حسابرسی، هاگزارشعامل کلیدی در تهیه  عنوانبه، استقالل حسابرسی کنندگاناستفاده ماتیتصمحسابرسی در  مؤسسات

موجب  تواندیم، تیاهمیک مکانیزم کشف کننده تحریفات با  عنوانبه. حسابرسی مستقل ردیگیمقرار  کنندگاناستفاده هتوج

ی گردد. مدیریت برای حفظ ارزش سازمان نهیبهی هایریگمیتصمی و گذارهیسرماکاهش ریسک  جهینت دربهبود کیفیت اطالعات و 

ه مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. سهامداران نیز در تعیین نرخ بازده ی تجاری باید تالش کند تا بازدواحدها

از طریق حسابرسی  شده گزارشی مالی هاصورت. بنابراین قابلیت اتکای کنندیمی مالی شرکت اتکا هاصورتمورد انتظار خود بر 

منجر  تواندیمگفت ویژگی استقالل حسابرس  توانیم جهینت درباشد.  مؤثربازده مورد انتظار سهامداران  برآورددر  تواندیممستقل 

 صاحبان حقوق نهیهز و یحسابرس استقالل نیب رابطه یبررستحقیق حاضر به  رونیابه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شود. از 

. بر اساس اهداف باشدیم 1393تا  1388ساله  6در طی دوره زمانی  تهران بهادار اوراق بورس شده رفتهیپذ یهاشرکت در سهام

شرکتبه تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پرداخته شد. در ادامه  102با استفاده از اطالعات  4ی بیان شد که در فصل اهیفرضتحقیق 

 . شودیمبه بررسی نتایج فرضیه پرداخته 

 یرابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت سهام صاحبان حقوق نهیهز و حسابرس استقالل نیبفرضیه: 

 . دارد وجود یمعنادار

. سطح باشدیم -0.00739برابر  استقاللنتیجه شد که مقدار ضریب  4ی فصل هاافتهبرای بررسی فرضیه فوق با استفاده از ی

داری ضریب این متغیر که کمتر  آمده است. با توجه به سطح معنی دست به 0.000آمده برای این ضریب برابر  دست بهمعنی داری 

دارد. همچنین  سهام صاحبان حقوق نهیهزرابطه معنی داری با حسابرس استقاللکه  شودیم، نتیجه باشدیم 0.50خطای  سطح از

میزان هزینه حقوق ، گفت با افزایش )یا کاهش( میزان استقالل حسابرس توانیمبا توجه به عالمت منفی ضریب استقالل حسابرس 

 گفته. بنابراین با توجه مطالب ابدییمشده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش )یا افزایش( های پذیرفته بان سهام در شرکتصاح

 بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت سهام صاحبان حقوق نهیهز و حسابرس استقالل نیب "که فرضیه فوق یعنی  شودیمنتیجه  شده

 .ردیگیمقرار  دیتائمورد  ". دارد وجود ینادارمع یرابطه تهران بهادار اوراق

 شده رفتهیپذ یهاشرکت در سهام صاحبان حقوق نهیهز و یحسابرس استقالل نیب رابطه یبررس تحقیق این انجام از هدف

 و یحسابرس استقالل نیبکه  دهدیم نشان نیز تحقیق یهاافته، یشده ذکر مبانی نظری بر است. عالوه تهران بهادار اوراق بورس

 رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.  سهام صاحبان حقوق نهیهز

مورد  سهام صاحبان حقوق نهیهز و یحسابرس استقالل نیب داریمعنبر اساس نتایج حاصل از فرضیه که در آن رابطه منفی و 

حسابرسی  مؤسساتصاحبان سهام از  ، به جهت کاهش هزینه حقوقشودیمو مدیران پیشنهاد  رهیمد ئتیهقرار گرفت، به  دیتائ

ی مالی افزایش یابد هاصورتقابلیت اتکای  جهیدرنتو  افتهی شیافزاکیفیت حسابرسی  شودیممستقل استفاده نمایند، این کار باعث 

ی هایریگمیصمتدر  شودیمبالقوه پیشنهاد  گذارانهیسرما. به شودیم هاشرکتی در این گذارهیسرماکه در ادامه منجر به افزایش 

 توجه کنند.  نظر موردخود برای تعیین هزینه حقوق صاحبان سهام به استقالل حسابرسی، موسسه حسابرسی شرکت 
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