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هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری محرک ریسک


علی ثقفی
علی رحمانی

مجید معتمدی فاضل


تاریخ دریافت89/2/20 :

تاریخ پذیرش89/6/1 :

چكیده
بر اساس الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ،تنها عامل ریسک که سرمایه
گذاران ،باید در تصمیمگیریهای خود منظور کنند ،ریسک سیستماتیک (بتا) است.
پژوهشهای متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا) ،تنها عامل ریسک مؤثر بر نرخ
بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز هست .این تحقیق به بررسی و
تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری بهمنظور آگاهیدادن درباره خطری پرداخته است
که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ میشود .با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان
سهام ،معیار خالصهای از چگونگی تصمیمگیری سرمایهگذاران در مورد تخصیص منابع
است ،میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیارهای ریسک مبتنی بر
حسابداری ،مؤید این است که در زمان تصمیمگیریهای اقتصادی ،چقدر این معیارها،
برای بازار اهمیت دارد .در این پژوهش بهمنظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه
الگوی گوردن ،اوهانلون و استیل و قیمتگذاری داراییهای سرمایهای استفاده شده است.
 دانشیار حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی)
 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی ،کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار
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همچنین ،برای آزمون فرضیات تحقیق ،روش رگرسیون بکار رفته است .نمونه تحقیق
شامل  66شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای
 1376تا  1387میباشد .نتیجه تحقیق ،از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی
متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای
تعیین ریسک حمایت میکند.
واژه های كلیدی :ریسک ،هزینه حقوق صاحبان سهام ،الگوی سود باقیمانده ،متغیرهای اساسی
حسابداری.

مقدمه

هدف این پژوهش ،تحلیل ریسلکهای ملرتب بلا دنلدین مت یلر اساسلی حسلابداری و
بررسی رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام است .در حالیکه ارزشیابی بنیادی سلهام بله
برآورد بازدههای موردانتظار و ریسک ذاتی آن نیاز دارد در پژوهشهای موجود ،همانطلور
که بگینسکی و واهلن )2003( 1بیان کردهاند در بحث مفید بودن ارقام حسابداری ،بیشتر بله
نقش آنها به عنوان اطالعات ملرتب بلا بلازده توجله شلده اسلت تلا بله نقلش آنهلا بلهعنلوان
اطالعات مرتب با ریسک .این تحقیق سعی ملیکنلد انلدکی ایلن شلکاف را بلا اسلتفاده از
رویکرد مفهومی در انتخاب مت یرهای حسابداری شناسایی شده بهعنوان محرکهای ریسلک
پر کند.
همدنین این موضوع بررسی می شود که آیا میان مت یرهای حسابداری محرک ریسک
و هزینه حقوق صلاحبان سلهام ارتبلا معنلاداری هسلت و در صلورت وجلود ایلن ارتبلا ،
کدامیک از مت یرها ،در توضیح هزینه حقوق صاحبان سلهام نقلش بیشلتری دارد .بلهمنظلور
محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه روش گوردن ،اوهانلون و استی (مبتنی بر الگلوی
سود باقیمانده و بر اساس ارقام حسابداری) و قیمتگذاری داراییهای سلرمایهای)CAPM(2
استفاده شده است .برای بررسی میزان تأثیرگذاری مت یرها نیز سه روش ضلری
جزئی ،میانگین مجذورات خطا )MSE( 3و ضری
کار گرفته شده است.

همبسلتگی

تعیین تعدی شده تفاضلی کاهشیافته به
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق

اخیراً پژوهشهای مرتب بلا ریسلک ،بلهجلای تحلیل بتلا یلا پلیشبینلی آن بله شلناخت
مت یرهایی با ویژگیهای تجربی مشابه با ریسک معطوف شلده اسلت .در ایلن تحقیلق نیلز بله
بررسی محرکهای اولیه اقتصادی ریسک کس

و کار پرداخته ملیشلود تلا بلدینوسلیله بله

ارائه توضیحاتی درباره دالی بلالقوه و تجربلی کملک شلود کله ریسلک سلرمایه را تعیلین
میکند .باید توجه داشت که تمرکز اصلی در اینجا کس

و کار اصلی یا فعالیتهلای بنیلادی

است که میتواند بر ک ریسک و نه فق بتا تأثیر بگذارد .اگر تحلی بتا بلا تحلیل ریسلک
بنیادی مطابقت داده شود ،میتوان بیان کرد که بتا ریسک بازده را انلدازهگیلری ملیکنلد و
ریسک بنیادی منابع ریسک را با درنظرگرفتن کس

و کار اصلی توضیح میدهد.

متغیرهای اساسی حسابداری

بللهمنظللور شناسللایی مت یرهللای اساسللی حسللابداری از الگللوی ریسللک بنیللادی اسللتفاده
میشود که توس پنمن )2010( 4ارائه شلده اسلت .جلدول شلماره ( )1نشلان ملیدهلد کله
دگونه محرکهای بازده سهام عادی و رشد ،ریسک بنیادی را تعیین میکند.
ریسک بنیادی ،ریسکی است که سرمایهگذار در نتیجه هدایت فعالیتها توسل شلرکت
متحم می شود .دو جزء اساسی ریسک بنیادی ،ریسلک علدم کسل

بلازده سلرمایه ملورد

انتظار -که به ریسک عملیاتی و ریسک تأمینمالی وابسته است -و ریسک عدم کس

سود

باقیمانده آینده مورد انتظار (ریسک رشلد )GR5اسلت .بنلابراین فعالیتهلای شلرکت اعلم از
عملیاتی ،سرمایهگذاری و تأمینملالی ،ریسلک سلرمایه و در نتیجله هزینله حقلوق صلاحبان
سهام را ایجاد میکند.
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جدول شماره  :1اجزای ریسک

بللا توجلله بلله تحلی ل پللنمن ( )2010مللیتللوان گفللت

، ROCE .

بنابراین ،همانطور که در جدول ( )1نیز نشان داده شده است ،ریسک بنیلادی ملیتوانلد بله
دندین معیار ریسک تجزیه شود.
بللا در نظللر گللرفتن ایللن اصل نظللری ،مللیتللوان شللش نسللبت حسللابداری را بلله عنللوان
محرکهای ریسک سود باقیمانلده شناسلایی کلرد .ابتلدا سله نسلبت حاشلیه سلود،)PMR( 6
گردش دارایی )ATR( 7و اهرم بدهی عملیاتی )OLLR( 8کله بله ریسلک عملیلاتی وابسلته
است ،سپس دو نسبت اهرم مالی )FLR( 9و هزینله ناخلالا اسلتقرا  )GBCR( 10کله بله
ریسک تأمینمالی اشاره دارد و در نهایت ،نسبت رشد ( )GRکه ریسک سلرمایهگلذاری را
منظور میکند .آزمونهای تجربی این روابل در برخلی از پژوهشلها ،انجلامشلده اسلت کله
بهاختصار ،به مهمترین آنها اشاره میشود
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نکراسللو و شللروف« )2007( 11انلدازهگیللری ریسللک بنیللادی را در ارزشللیابی» بررسللی
کردهاند .بر اساس نتایج این تحقیق ،ریسک ناشی از بتای حسابداری بلهطلور بلا اهمیتلی بله
اشتباهات ارزیابی کمتری نسبت به الگوهای شاخصی مانند الگوی قیمتگذاری داراییهلای
سرمایهای ( )CAPMو الگوی سه عاملی فاما و فرنچ منجر ملیگلردد .بلهطلور کللی ،نتلایج
تحقیق ،مفید بودن ارقام حسابداری در تعیین ریسک ثابت میکند.
بریمبلل و هاجسللون )2007( 12بلله تحقیللق و مطالعلله دربللاره «رابطلله میللان مت یرهللای
حسابداری و ریسک سیستماتیک» پرداختند .آنها در تحقیق خود نشان دادند که مت یلرهلای
بتای حسابداری ،ت ییرات سود ،رشد ،نسبت پرداخت سود ،نسبت جاری ،اهرم مالی ،نسلبت
پوشش بهره و اهرم عملیاتی ،بیش از  %57ت ییرات ریسک سیستماتیک را تبیین میکند.
گینر و ریورت )2006( 13به بررسی «ریسک وابسته به دادههلای حسلابداری در بلورس
مادرید» پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که میان هزینه حقوق صاحبان سهام و عوامل ریسلک
مبتنی بر حسابداری رابطه مثبتی هست بهگونهای کله ایلن مت یلرهلا ،ریسلک کسل

و کلار

اصلی ،نشأت گرفته از سه نوع فعالیت شرکت (عملیلاتی ،تلأمین ملالی و سلرمایهگلذاری) را
منعکس میکند.
گبهللارت ،لللی و سوامینسللان )2001( 14در تحقیقللی بللا عنللوان «بللهسللوی هزینلله سللرمایه
تلویحی» نتیجهگیری کردند که بتای بازار به تنهایی نمیتواند اختالف مقطعی در ریسک را
نشان دهد .همدنین اهرم مالی با صرف ریسک ارتبلا مثبتلی دارد و سلرمایهگلذاران بلرای
شرکتهای با اهرم مالی بیشتر ،ریسک بیشتری قائ هستند.
نیسللیم و پللنمن )2001( 15بلله «تحلیل نسللبتها و ارزیللابی هزینلله حقللوق صللاحبان سللهام»
پرداختند .استخراج شش نسبت حاشیه سود ناخالا فروش ،نسبت گلردش داراییهلا ،مت یلر
سایر اقالم عملیاتی غیر از فروش به خالا داراییهای عملیلاتی ،اهلرم ملالی ،خلالا هزینله
استقرا

و اهرم بدهیهای عملیاتی از الگوی سود باقیمانده بهعنوان عوام تبیینکننلده نلر

بازده حقوق صاحبان سهام و سه عام فروش ،نسبت گردش داراییها و اهرم ملالی بلهعنلوان
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عوام پیش بینی کننده ارزش دفتری و نر رشد سود باقیمانده عملیاتی بهعنوان معیار رشلد
ک سود باقیمانده ،نتیجه اصلی تحقیق آنها بود.
حیدرنیا ( )1386به «ارزیابی توانایی الگوی مازاد تمیز در ارائه داردوب پیشبینی نلر
بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری» پرداخلت .طبلق تحقیلق وی ،سله مت یلر حاشلیه
سود عملیلاتی ،نسلبت گلردش داراییهلای عملیلاتی و اهلرم ملالی در تملامی الگوهلای کل
شرکتهای نمونه و الگوی صنایع با نر بازده حقوق صاحبان سهام ارتبلا معنلادار دارد .دو
مت یر نسبت گردشداراییهایعملیاتی و اهرم مالی نیز در پیشبینی ارزشدفتری قاب اسلتفاده
است.
همتی (« )1386رابطه ریسک سلود باقیمانلده و ارزش ذاتلی و قیملت سلهم» را بررسلی
کرد .بنابر نتایج ،ارقام حسابداری میتواند بههمراه الگوی ارزیابی سود باقیمانده در محاسبه
و اندازهگیری ریسک شرکت و تنزی ریسک ضمنی قیمت سهم استفاده شود.
عثمانی ( )1381به «شناسایی الگوی هزینه سرمایه و عوام ملثثر بلر آن» پرداخلت .وی
نتیجه گرفت که الگوی ارزیابی حسابداری ،نسبت به سایر الگوها ،دارای بیشلترین اعتبلار و
الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای دارای کمترین میزان اعتبار است .هلمدنلین ،بلین
اندازه شلرکت و نلوع صلنعت بلا هزینله سلرمایه ،ارتبلا معنلاداری وجلود دارد .احملدپور
(« )1378الگوی پیش بینی ریسک سیستماتیک را با استفاده از اطالعات حسابداری» بررسی
کرد .نتایج تحقیق نشان داد که اهرم مالی رابطهای مثبت ،و اندازه شرکت رابطهای منفلی بلا
ریسک سیستماتیک دارد؛ اما میان اهرم عملیلاتی و میلزان فلروش بلا ریسلک سیسلتماتیک
رابطه معناداری مشاهده نشد.
سؤالها و فرضیههای تحقیق

فرضیات تحقیق در قال
بیان میشود
الگوی دند مت یره

یک الگوی دندمت یره و شش الگوی یکمت یره به شرح زیلر
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 -1بین هزینه حقوق صاحبان سهام و مت یرهایحسلابداری محلرک ریسلک رابطله معنلادار
هست.
الگوهای یک مت یره
 -2بین هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف حاشیه سود رابطه معنادار وجود دارد.
 -3بین هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف گردش دارایی ،رابطه معناداری هست.
 -4بین هزینه حقوق صاحبان سهام و متوس اهرم بدهی عملیاتی ،رابطه معنادار وجود دارد.
 -5بین هزینه حقوق صاحبان سهام و متوس اهرم مالی ،رابطه معنادار هست.
 -6بین هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف هزینه استقرا  ،رابطه معنادار وجود دارد.
 -7بین هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف رشدی رابطه معنادار وجود دارد.
روش تحقیق

این تحقیق در حوزه نظریههای اثباتی مالی و حسابداری است .روش این تحقیق از نلوع
همبستگی است.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شام شرکتهای پذیرفته شلده در بلورس اوراق بهلادار تهلران
است .شرکتهای نمونه از میان شرکتهای غیرمالی و غیرزیانده انتخاب شلده کله پایلان سلال
مالی آنها اسلفندماه ،و اطالعلات ملورد نیلاز ایلن تحقیلق بلرای سلالهای  1376تلا  1387در
دسترس بوده است .در نهایت ،تعداد  66شرکت به عنوان نمونه ملورد مطالعله ایلن تحقیلق،
انتخاب شدند.
الگوهای مورد استفاده برای آزمون فرضیهها

به منظور آزمون فرضیات پژوهش از الگوی رگرسیون خطی دندمت یلره اسلتفاده شلده
است .در این الگو ،هزینه حقوق صاحبان سهام بهعنوان مت یر وابسته و مت یرهای حسلابداری
محرک ریسک بهعنوان مت یرهای مستق اصلی است .از  66شلرکت نمونله تحقیلق ،تعلداد
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 19شرکت متعلق به صنعت ساخت ملواد و محصلوالت شلیمیایی (بلا کلد صلنعت 13 ،)24
شرکت متعلق به صنعت ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی (با کد صلنعت  ،)26دهلار
شرکت متعلق به صنعت ساخت فلزات اساسی (باکلد صلنعت  ،)27پلنج شلرکت متعللق بله
صنعت ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر (با کد صلنعت  )29و
ده شرکت متعلق به صنعت وسای نقلیه موتوری (با کلد صلنعت  )34اسلت و بقیله شلرکتها
( 15شرکت) ،هریک کمتر از دهار شرکت را شام شده اسلت .در ایلن تحقیلق بلهمنظلور
کنترل اثر صنعت ،مت یر صنعت برای پنج صنعت اصللی ملورد اشلاره بله الگلو اضلافه شلد.
الگوی رگرسیون برای آزمون رابطه تک مت یر های حسلابداری محلرک ریسلک بلا هزینله
حقوق صاحبان سهام بشرح زیر است
( )1

CofE j ,t  0,t   1N,t IND jN,t  k2,tVariables kj ,t  e j ,t

 IND jN,tمت یر مربو به صنعت شماره 34،29،27،26،24( N

)N

 Variables kj ,tمقدار کمی مت یر حسابداری  kام شرکت  jدر سال t

{انحرافحاشیهسود ،انحرافگردش دارایلی ،متوسل اهلرم بلدهی عملیلاتی ،متوسل
اهرم مالی ،انحراف هزینه استقرا

و انحراف رشد

}K 

همدنین عالوه بر آزمون رابطه تکتک مت یرهای حسابداری محرک ریسک با هزینله
حقوق صاحبان سهام ،رابطه میان این ویژگیهلا بلا هزینله حقلوق صلاحبان سلهام بلهصلورت
دستهجمعی از طریق رگرسیون زیر بررسی شده است

(CofE j ,t  0,t   1N,t IND jN,t   k2,tVariables kj ,t  e j ,t )2

در انتها نیز برای در نظرگرفتن اثر عوام ریسک ،سه مت یر مستق کنترلی دیگر شلام
بتا ،ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شلرکت ،کله هملان عوامل ریسلک شلناخته شلده
توس الگوی فاما -فرنچ است ،وارد الگوی رگرسیون شده است.

CofE j ,t  0,t  1,t Beta j ,t  2,t Size j ,t  3,t BM j ,t   4N,t IND jN,t 
Variables kj ,t  e j ,t

( )3



k
5,t
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که در آن
 Beta j ,tبتای دیمسون
 Size j ,tلگاریتم ارزش بازار شرکت  jدر سال t
 BM j ,tنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت  jدر سال t

محاسبه متغیرهای كنترلی

بتا ( :)BETAدر این تحقیق از بتای دیمسون ( )1979استفاده شده است که با دو وقفه
و پیشه زمانی محاسبه میشود
()4
2 =kو1
که در آن
و پیشه زمانی،

بازده سهم  jدر زمان ،t
و

()5
بازده بازار در زمان  k ،t-kتعداد وقفله

(بتای سهم  jبا وقفله  )kضلرای

رگرسلیون تخمینلی و

بتلای

دیمسون سهم  jاست؛ بهعبارتی در این رابطه ،اندازههای  Nو  –Nبرابر  2و  -2قرار خواهلد
گرفت.
ارزش دفتری به ارزش بازار ()BM

معادل نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش بازار آن در پایان سال است.
اندازه شركت ()SIZE
معادل لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت (حاصلضرب قیمت سهام در تعداد سهام) در
پایان سال است.
برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام
به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سلهام از سله روش گلوردن ،اوهلانلون و اسلتی
( )OSMو قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ( )CAPMاستفاده شده است.

1
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الگوی اوهانلون و استیل

در این روش ،هزینه حقوق صاحبان سهام ،تنها با اسلتفاده از اطالعلات واقعلی محاسلبه
میشود .هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به رگرسیون زیر به دست میآیلد (اوهلانلون و
استی )2000
εi, t+ i DURGi,t t = α0, i + α1, ROEi,

()6

بهگونهای که
 ROEi, tبازده حقوق صاحبان سهام برای شرکت  iدر دوره ، t
 DURGi, tسر قفلی ثبت نشده برای شرکت  iدر زمان ( tارزش بازار سلرمایه شلرکت
در سال  tمنهای ارزش دفتری حسابداری آن در سال  )tو
 α0,iهزینه حقوق صاحبان سهام برآوردی است.
البته باید توجه داشت برای اینکه
و

ضرای

بتواند هزینه حقوق صاحبان سلهام تفسلیر شلود،

از رگرسیون سریهای زمانی فلوق ،بایلد مثبلت باشلد .آملاره توصلیفی

هزینه حقوق صاحبان سهام در این الگو ،در زیر ارائه شده است
روش اوهانلون و استی

میانگین

میانه

حداکثر

حداق

انحرافمعیار

هزینهحقوقصاحبانسهام

0.637

0.712

1.094

0.145

0.317

الگوی گوردن

در این الگو ،نر بازده مورد انتظار سهامداران (هزینه حقوق صلاحبان سلهام) بله شلرح
زیر محاسبه میشود (ثقفی و بولو )1388
( )7
که در آن K e

آینده؛

 ،نر بازده مورد انتظار سلهامداران؛  ، D1سلود سلهام ملورد انتظلار سلال

 ،قیمت سهم در ابتدای سال و  ، gنر رشلد ملورد انتظلار اسلت (کله بلر اسلاس
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میانگین هندسی نر رشلد فلروش طلی دوره  1382تلا  1387محاسلبه شلده اسلت) .آملاره
توصیفی برای هزینه حقوق صاحبان سهام در این روش بهشرح جدول ذی است
روش گوردن

میانگین

میانه

حداکثر

حداق

هزینهحقوقصاحبانسهام

0.310

0.318

0.723

-0.493

انحرافمعیار
0.149

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ()CAPM

این الگو ،بازده سهام را تابعی از ریسک بازار تلقی میکند و بر رابطه زیر مبتنی است
( )8
به گونهای که،

 ،نلر بلازده بلدون ریسلک؛ ،

 ،بازده مورد انتظار سلهم  i؛

 ،بلازده ملورد انتظلار بلازار

حساسیت ت ییرات بازده سهم به ت ییرات بلازده بلازار؛ و
است.

جدول زیر ،آمار توصیفی مربو به هزینه حقوق صاحبان سلهام را در ایلن روش نشلان
میدهد
روش CAPM

میانگین

میانه

حداکثر

حداق

هزینهحقوقصاحبانسهام

0.143

0.126

1.407

-0.722

انحرافمعیار
0.320

برای تعیین الگوی بهتر بله منظلور تخملین هزینله حقلوق صلاحبان سلهام از معیلارهلای
آکایک و شوارز استفاده شده است
جدول شماره  :2تعیین میزان اعتبار الگوها

الگوی گوردن

الگوی CAPM

معیار آکایک

-2.309

-2.523

0.010

معیار شوارز

-1.913

-2.448

0.121

الگوی اوهانلون و استی
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در این معیارها ،الگویی که کمترین عدد را به خود اختصاص داده باشد ،اعتبار بیشتری
دارد .در جدول ،مالحظه میشود که اعداد مربو به الگوی گوردن از سلایر الگوهلا کمتلر
است .بنابراین ،الگوی گوردن بهعنوان الگلوی برتلر بله منظلور انلدازهگیلری هزینله حقلوق
صاحبان سلهام در نظلر گرفتله شلده اسلت و الگلوی قیملتگلذاری داراییهلای سلرمایهای،
کماعتبارترین الگو است .در این تحقیق از هزینله حقلوق صلاحبان سلهام بله دسلتآملده از
الگوی گوردن بهعنوان مت یر وابسته استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیهها

در این پژوهش بهمنظور بررسی عادی بودن باقیماندههلا از آزملون جلارکبلرا اسلتفاده
شده است .همسانی واریانسها نیز بلا اسلتفاده از دو آزملون ناهمسلانی واریلانس (بلا و بلدون
تأثیرات متقاب ) بررسی شده ،و در صورت عدم همسانی واریانسها آزمون وایت بهکار رفتله
اسللت .آزمونهللای دوربللین واتسللون و ضللری

الگرانللژ نیللز بلله منظللور اطمینللان از اسللتقالل

باقیماندهها منظور شده است .در ادامه ،نتایج آزمون فرضیههای تحقیق ارائه میشود .ابتدا بله
بررسی رگرسیونهای یکمت یره پرداخته میشود.
نتایج آزمون تک متغیره
هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف نسبت حاشیه سود

«بین هزینه حقوقصاحبانسهام و انحراف نسبت حاشیه سود ( ،)PMRرابطله معنلاداری
وجود دارد».
جدول شماره  - 3رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف حاشیه سود

مت یر توضیحی

مقدار ضری

آماره t

سطح معناداری (آماره )t

از مبدأ

0.331

10.313

0.000

صنعت 26

-0.080

-3.423

0.001

صنعت 29

-0.104

-2.896

0.004

صنعت 34

0.080

2.082

0.038

عر
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0.000

انحرافحاشیهسود

0.926

0.093

0.758

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره )F

آماره دوربین واتسون

355.2

معناداری (آماره )F

تعداد مشاهدات

396

تبیین تعدی شده الگو

ضری

در جدول شماره  3و جدولهای دیگر ،منظور از

164.95
000.0

 ،مت یر مربو به صنعت شماره

 )N=34،29،27،26،24( Nاسللت .در تمللامی جللدولهای ایللن تحقیللق ،کلله بلله ارائلله نتللایج
رگرسیون اشاره دارد ،تنها مت یرهایی ذکر شده که در الگو ،معنادار است؛ بلهطلور مثلال در
جدول ،دو صنعت  24و  27که رابطه معنیداری بلا هزینله حقلوق صلاحبان سلهام نداشلت،
حذف شده است .در خصوص آزمون اولین فرضیه این تحقیق باید گفلت ،هملانگونله کله
در جدول ( )3مشاهده می شود ،ضری

مت یر توضیحی انحراف نسبت حاشیه سلود مثبلت و

سطح معناداری نیز  0/926است .با توجه به آمارههای برآورد رگرسیون ،نملیتلوان فرضلیه
(  ) H 0را در سطح خطای  %5رد کرد .بنابراین ،فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بلین
هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف نسبت حاشیه سود تأیید نمیشود.
هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف نسبت گردش دارایی

«بین هزینه حقوق صاحبان سلهام و انحلراف گلردش دارایلی ( )ATRرابطله معنلاداری
وجود دارد».
جدول شماره  -4رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف گردش دارایی

مت یر توضیحی

مقدار ضری

آماره t

سطح معناداری (آماره )t

از مبدأ

0.329

12.716

0.000

صنعت 26

-0.074

-2.316

0.021

صنعت 29

-0.111

-2.208

0.028

صنعت 34

0.085

2.520

0.012

انحرافگردشدارایی

-0.003

-1.146

0.253

عر

ضری

تبیین تعدی شده الگو

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره 166.17 )F
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0.760
آماره دوربین واتسون
تعداد مشاهدات

معناداری (آماره )F

355.2

000.0

396

با توجه به جدول ( ،)4ضری

مت یر توضیحی انحراف نسلبت گلردش دارایلی منفلی و

سطح معنیداری  0/253است .بنلابراین در سلطح خطلای  %5نملیتلوان فرضلیه (

) را رد

کرد و این فرضیه مبنی بر وجود رابطه معنادار بین هزینله حقلوق صلاحبان سلهام و انحلراف
نسبت گردش دارایی رد میشود.
هزینه حقوق صاحبان سهام و متوسط نسبت اهرم بدهی عملیاتی

«بین هزینه حقوقصاحبانسهام و متوس اهرم بدهی عملیاتی ( )OLLRرابطه معنلاداری
هست».
جدول شماره  -5رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و متوسط اهرم بدهی عملیاتی

مت یر توضیحی

مقدار ضری

آماره t

سطح معناداری (آماره )t

از مبدأ

0.294

9.893

0.000

صنعت 34

0.120

2.367

0.019

متوس اهرم بدهیعملیاتی

-0.015

-1.099

0.273

عر

ضری

تبیین تعدی شده الگو

آماره دوربین -واتسون
تعداد مشاهدات

0.757
2.410

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره 209.70 )F
معناداری (آماره )F

000.0

396

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده میشود ،ضری

مت یلر توضلیحی متوسل نسلبت

اهرم بدهی عملیاتی منفی و معادل  -0/015و سطح خطا نیلز  0/273اسلت .بلدینترتیل

بلا

توجه به آمارههای برآورد رگرسیون ،فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطله میلان هزینله حقلوق
صاحبان سهام و متوس نسبت اهرم بدهی عملیاتی در سطح معناداری  %5تأیید نمیشود.
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هزینه حقوق صاحبان سهام و متوسط نسبت اهرم مالی

«بین هزینه حقوق صاحبان سهام و متوس نسبت اهلرم ملالی ( ،)FLRرابطله معنلاداری
وجود دارد».
جدول شماره  -6رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و متوسط اهرم مالی

مت یر توضیحی

مقدار ضری

آماره t

سطح معناداری (آماره )t

از مبدأ

0.347

12.419

0.000

صنعت 26

-0.074

-2.515

0.012

صنعت 29

-0.107

-2.718

0.007

0.016

2.362

0.019

عر

متوس اهرم
مالی
ضری

تبیین تعدی شده الگو

آماره دوربین-واتسون
تعداد مشاهدات

0.760

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره 194.63 )F

393.2

معناداری (آماره )F

000.0

396

به منظور آزمون فرضل یه دهلارم ایلن تحقیلق بایلد گفلت بله طلوریکله در جلدول ()6
مالحظه می شود ،ضری

مت یر توضلیحی متوسل نسلبت اهلرم ملالی مثبلت و رابطله آن بلا

هزینهحقوق صاحبان سهام در سطح اطمینان  %95معنادار است .بنابراین ،فرضیه دهارم مبنلی
بر وجود رابطه معناداری میان هزینه حقوق صلاحبان سلهام و متوسل نسلبت اهلرم ملالی در
سطح اطمینان  %95پذیرفته میشود.
هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف نسبت هزینه ناخالص استقراض

«بین هزینه حقوقصاحبان سهام و انحراف هزینه استقرا
هست».

( ،)GBCRرابطله معنلاداری
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جدول شماره  -7رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف هزینه ناخالص استقراض

مت یر توضیحی

مقدار ضری

آماره t

سطح معناداری (آماره )t

از مبدأ

0.321

10.967

0.000

صنعت 26

-0.079

-3.395

0.001

صنعت 29

-0.102

-2.844

0.005

صنعت 34

0.081

2.105

0.036

-0.002

-0.917

0.360

عر

انحرافهزینهاستقرا

تبیین تعدی شده الگو

ضری

آماره دوربین-واتسون
تعداد مشاهدات

0.759

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره 164.36 )F

366.2
396

معناداری (آماره )F

طبق نتایج جدول ( ،)7ضری

000.0

مت یر توضیحی انحراف نسبت هزینه ناخالا اسلتقرا ،

منفی و سطح معناداری  0/360است .بنابراین ،فرضیه پنجم مبنلی بلر وجلود رابطله معنلیدار
بین هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف نسبت هزینه ناخالا استقرا

رد میشود.

هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف نسبت رشد

«بین هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف نسبت رشلد ( )GRرابطله معنلاداری وجلود
دارد».
جدول شماره  -8رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و انحراف رشد

مت یر توضیحی

مقدار ضری

آماره t

سطح معناداری (آماره )t

از مبدأ

0.210

1.972

0.049

صنعت 26

-0.082

-2.547

0.011

صنعت 29

-0.096

-2.029

0.043

صنعت 34

0.074

2.267

0.024

انحراف نسبت رشد

0.057

1.210

0.227

عر

ضری تبیین تعدی شده الگو 0.760
آماره دوربین -واتسون

2.374

تعداد مشاهدات

396

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره 166.73 )F
معناداری (آماره )F

000.0
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در مورد آزمون فرضیه ششم این تحقیق نیز بایلد گفلت بله طلوری کله در جلدول ()8
مالحظه می شود ،ضری

مت یر توضیحی انحلراف نسلبت رشلد ،مثبلت و سلطح خطلا برابلر

 0/227است .بنابراین ،فرضیه ششم مبنی بر وجود رابطه معنیدار میان هزینه حقوق صلاحبان
سهام و انحراف نسبت رشد در سطح معنیداری  %5تأیید نمیشود.
نتایج آزمون چندمتغیره

در بخشهای قب  ،رابطه هریک از مت یرهای حسابداری محلرک ریسلک ملورد مطالعله
در این تحقیق (بهصورت تکتلک) بلا هزینله حقلوق صلاحبان سلهام بررسلی شلد .در ایلن
بخش ،رابطله میلان آن مت یرهلا بلا هزینله حقلوق صلاحبان سلهام بله صلورت تلوأم بررسلی
میگردد.
جدول شماره  -9رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و شش متغیر حسابداری محرک ریسک

مت یر توضیحی

مقدار ضری

آماره t

سطح معناداری (آماره )t

از مبدا

0.347

12.419

0.000

صنعت 26

-0.074

-2.515

0.012

صنعت 29

-0.107

-2.718

0.007

انحراف اهرم مالی

0.016

2.362

0.019

عر

ضری

تبیین تعدی شده الگو

آماره دوربین-واتسون
تعداد مشاهدات

0.760

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره 194.63 )F

2.393

معناداری (آماره )F

000.0
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در خصوص آزمون فرضیه تحقیق با توجله بله آملاره  tمحاسلبه شلده بلرای هریلک از
مت یرهای توضیحی مورد بررسی و احتمال مربو به آنهلا ) (P-valueدر سلطح معنلیداری
 ،%5تنها ،مت یر متوس نسلبت اهلرم ملالی ( ،)FLRبلا هزینله حقلوق صلاحبان سلهام رابطله

 /26هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیرهای حسابداری محرك ریسک

معنیدار دارد .این یافتهها ،با نتایج آزمون جداگانه رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سلهام و
مت یرهای حسابداری محرک ریسک هماهنگ است.
به منظور بررسی اثرگذاری عوام ریسلک برآملده از تحقیلق فاملا و فلرنچ ( )1992بلر
نتایج آزمون الگو دندمت یره ،اقدام به ورود این مت یرها به الگلوی دنلدمت یلره شلد .بعلد از
حذف مت یرهای بیمعنی ،نتایج رگرسیون ،برابر بلا نتلایج ،قبل از ورود مت یلرهلای کنترللی
بود .بدین ترتی  ،جدول ( )9نتایج این رگرسیون را نیز منعکس میکند.
مقایسه تأثیر متغیرهای حسابداری محرک ریسک

با توجه به اینکه در میان مت یرهای حسابداری محرک ریسک ،تنها مت یر متوس نسبت
اهرم مالی ( )FLRرابطه معنیدار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد ،مشخا است که ایلن
مت یر ،بیشترین ارتبا را با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد.
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مقایسه تطبیقی سه روش محاسبه هزینه حقوقصاحبان سهام

به رغم انتخاب الگوی گوردن بهعنوان الگوی اصلی برای انلدازهگیلری هزینله حقلوق
صاحبان سهام ،فرضیههای تحقیق بلا هزینله حقلوق صلاحبان سلهام محاسلبهشلده توسل دو
الگوی دیگر نیز آزمون شد .نتایج تطبیقی شش آزمون تکمت یره به شرح جدول زیر است.
جدول  -10مقایسه تطبیقی سه روش محاسبه هزینه حقوقصاحبانسهام

الگوی
گور
دن

مالحظه میشود که روش محاسبه مت یر وابسلته بلر معنلیدار بلودن رابطله میلان هزینله
حقوق صاحبان سهام و مت یرهای حسابداری محرک ریسک ،تأثیر بسیاری دارد .بهگونلهای
که با ت ییر روش محاسبه هزینه حقوق صاحبان سلهام ،نتلایج فرضلیههلای تحقیلق نیلز ت ییلر
نموده است.
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در مورد با نتایج آزمون الگوی دند مت یره در دو روش دیگر -که به بررسی رابطه میان
هزینه حقوق صاحبان سهام و مت یرهای حسابداری محرک ریسک بهصورت توأم پرداختله
است ،میتوان اظهار کرد که در الگوی اوهانلون و استی ( ،)OSMنتایج آزمون ،تنها رابطه
معنیدار میان هزینه حقلوق صلاحبان سلهام و مت یلر متوسل اهلرم بلدهی عملیلاتی را تأییلد
میکند .با افزودن مت یرهای کنترلی بتا ،ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه به الگلو ،نتلایج
بر وجود رابطه معنیدار میان هزینه حقوق صلاحبان سلهام و دو مت یلر متوسل اهلرم بلدهی
عملیاتی و متوس اهرم مالی صحه میگذارد.
جدول  -11مقایسهتطبیقییافتهها در الگو چندمتغیره قبل از ورود متغیرهایكنترلی

الگوی
گورد
ن

در مورد الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای نیز نتایج بررسی رابطه هزینه حقلوق
صاحبان سهام و مت یرهای حسابداری محرک ریسک بهصورت توأم ،حلاکی اسلت کله دو
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مت یر متوس نسبت اهلرم ملالی و انحلراف نسلبت رشلد ،رابطله معنلیدار بلا هزینله حقلوق
صاحبان سهام دارد .این در حالی است که با ورود مت یرهلای کنترللی بله الگلو ،معنلیداری
مت یرها ت ییر نموده و وجود رابطه با مت یرهای انحراف نسبت حاشیه سلود و متوسل نسلبت
اهرم مالی اثبات میشود .جدولهای ( )11و ( )12بله مقایسله نتلایج رگرسلیون الگلوی دنلد
مت یره در سه معیار هزینه حقوق صاحبان سهام ،قب و بعد از ورود مت یلرهلای کنترللی (بتلا،
ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه) پرداخته است.
جدول شماره  -12مقایسهتطبیقییافتهها در الگوی چندمتغیره بعد از ورود متغیرهایكنترلی
مت یرهای مستق دارای رابطه معناداری با مت یر وابسته بعد از ورود مت یرهای کنترلی (بتا ،ارزش دفتری به بازار و اندازه)

روش

متوس اهرم مالی
ضری

توان تبیین الگوی (

معناداری

t

الگوی
گوردن

2.362

0.016

0.019

متوس اهرم بدهی عملیاتی
الگوی

ضری

t

معناداری

)Adj

آماره دوربین واتسون

2.393

آزمون نیکویی برازش الگو (آماره )F

194.63

سطح معناداری (آماره )F

0.000

تعداد مشاهدات

396

متوس اهرم مالی
ضری

t

توان تبیین الگو (
معناداری

اوهانلون
و استی

7.323

0.160

0.000

0.760

0.077

0.000

5.792

)Adj

آماره دوربین واتسون

ضری

t

معناداری

آزمون نیکویی برازش الگو
سطح معنیداری (آماره )F

0.000

CAP
M

-0.020

-2.265

ضری

t

معناداری

-0.062

-3.193

0.002

توان تبیین الگو (

ضری

)Adj

0.428

آماره دوربین واتسون

1.889

آزمون نیکویی برازش الگو

30.52

سطح معناداری (آماره )F

0.000

تعداد مشاهدات

همدنین نتایج آزمونهای ضری

48

متوس اهرم مالی

الگوی
0.024

1.889
89.83

تعداد مشاهدات
انحراف حاشیه سود

0.953

396

همبستگی جزئی ،میانگین مجذورات خطلا ( )MSEو

تعیین تفاضلی کاهشیافته ،نشان داد که در الگوی اوهانلون و استی  ،مت یلر متوسل
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اهللرم بللدهی عملیللاتی بللر هزینلله حقللوق صللاحبان سللهام تللأثیر بیشللتری دارد .در الگللوی
قیمللتگللذاری داراییهللای سللرمایهای نیللز نتللایج هللر سلله آزمللون ،حکایللت از قللدرت
توضیحدهندگی بیشتر مت یر انحراف نسبت رشد (قب از ورود مت یلرهلای کنترللی) و مت یلر
متوس اهرم مالی (بعد از ورود مت یرهای کنترلی) دارد .نتایج آزمونهای فوق جدول شماره
 13آورده شده است.
جدول  -13نتایجآزمونهای بررسی میزانتأثیرگذاری متغیرهای حسابداری محرک ریسک

نتایج آزمونها در الگوی اوهانلون و استی  -بعد از ورود مت یرهای کنترلی
ضری

ردیف

مت یرحسابداریمحرکریسک

1

متوس اهرم بدهی عملیاتی

0.74

2

متوس اهرم مالی

0.68

2

درصد کاهش

R

تفاضلی

همبستگی جزئی

MSE

کاهشی

89.8

0.470

55.4

0.055

نتایج آزمونها در الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای -قب از ورود مت یرهای کنترلی
ردیف

مت یرحسابداریمحرکریسک

ضری
همبستگی جزئی

2

درصد کاهش
MSE

R

تفاضلی

کاهشی

1

متوس اهرم مالی

0.11

1.79

0.011

2

انحراف رشد

0.14

1.89

0.012

نتایج آزمونها در الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای -بعد از ورود مت یرهای کنترلی
ضری

ردیف

مت یرحسابداری محرکریسک

1

انحراف حاشیه سود

0.11

2

متوس اهرم مالی

0.16

درصد کاهش

R2

تفاضلی

همبستگی جزئی

MSE

کاهشی

1.21

0.005

3.65

0.020
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در ایللن تحقیللق ،رابطلله مت یللرهللای اساسللی حسللابداری بللرای بدسللتآوردن ریسللک
منظورشده در حقوق صاحبان سهام ،که با هزینه حقوق صاحبان سهام اندازهگیری میشلود،
تحلی شد .هردند با تلقی هزینه حقوق صاحبان سهام محاسبهشده به روش گوردن بهعنلوان
مت یر وابسته اصلی ،تنها مت یر دارای رابطه معنیدار با هزینه حقوق صلاحبان سلهام ،متوسل
اهرم مالی است توجه به نتایج آزمون فرضیههلای تحقیلق در دو معیلار دیگلر هزینله حقلوق
صاحبان سهام بهنظر میرسد که بتوان اغل

مت یرهای مورد بررسی را بلهعنلوان محرکهلای

هزینه سرمایه تلقی نملود .بنلابراین ،ملیتلوان اذعلان کلرد کله نتلایج تحقیلق از مفیلد بلودن
اطالعات حسلابداری در تعیلین ریسلک و انعکلاس آنهلا بله عنلوان منلابع ریسلک حمایلت
میکند.
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