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 چکیده

 تاه یعاام  ک   یسهام یو کنترل و نظارت بر امور شرکتها تیریمد نهیدر زم یشرکت یراهبر یها زمیاز مالحظات و مکان یکی
 یشیمصلحت اند ای یاست که در مقام مشورت یراهبر یو از اجزا رهیمد ئتیه یفرع تهیک   یحسابرس تهیاست. ک  یحسابرس

 هیا کل ناه یبه تیاز هادا  نانیو به منظور اط  یبه اهداف سازمان یابیدست  یتاتجارت امروز  در راس یایکند. در دن یم تیفعال
باه   ازیا خاود ن  فیوظاا  حیانجاام حاح   یبارا  ی. حسابرسان داخلابدی یضرورت م یداخل یبه نام حسابرس یمنابع  وجود واحد

از ج لاه ارکاان نظاام     یحسابرس تهیو ک  یداخل یحسابرس. دارند یحسابرس تهیسازمان از ج له ک  رانیو تعامل مد یبانیپشت
 یاسات. بررارار   تیا حائز اه  یشرکت یراهبر یها هیرو حیحح یاجرا یشان در راستا تیباشند که فعال یم یشرکت یراهبر

 احاد دارد. بدون وجود تعامال مناساب باا و    یشرکت یبر راهبر یژرف ریتاث زین یحسابرس تهیو ک  یداخل یرابطه واحد حسابرس
 نیشارکت از با   022منظاور   نیباد  .ستیمتعدد ن یها تینقش ها و مسئول یرادر به اجرا یحسابرس تهیک   یداخل یحسابرس
بوده و اطالعاات ززم   نهیهز یچسبندگ یدارا 0931تا  0930 یشده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمان رفتهیپذ یشرکتها

 تیریماد  پاژوهش حاضار نشاان داد کاه     جی. نتاا دندیعنوان ن ونه انتخاب گرد اند به پژوهش را داشته یرهایمحاسبه متغ یبرا
 در بورس اوراق بهاادار تهاران اسات.    شده رفتهیپذ یها شرکت یاعتبار یبند معنادار بر رتبهو مثبت  ریتأث یشرکت دارا سکیر

 یهاا  شارکت  یاعتباار  یبناد  معنادار بر رتبهو مثبت  ریتأث یدارا یحسابرس تهیک  پژوهش حاضر نشان داد که جینتاه چنین 
 در بورس اوراق بهادار تهران است. شده رفتهیپذ

 .یشرکت حاک یت  شهرت ریسک  حسابرسی ک یته  شرکت اعتبار :واژه های کلیدی

 

 مقدمه
معنای ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان وام و تسهیالت مالی و عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از اعتبارسنجی به 

( به کار 0311) وسیله بی ور ل رگرسیون لجستیک بهها  مد برای تعیین ورشکستگی شرکت 0331باشد. در سال  ها می سوی آن
اعتباری اوراق ررضه منتشرشاده شارکت اساتهاده شاد. یکای دیگار از        گیری ریسک گرفته شد. بعدها از این مدل برای اندازه
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 یبند بر رتبهی رسبحسا تهیشرکت و کم سکیر تیریمد ریتأث یبررس

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها شرکت یاعتبار
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 ها با استهاده از مدل ن ره دهی چند متغیاره  باه   گیری ریسک اعتباری اوراق ررضه شرکت زمینه اندازه شده در  مطالعات انجام
تحلیل م یزی است که با  آلت ن یک مدل z شهرت یافت. مدل ن ره Z انجام شد و به مدل ن ره 0311سال در  ور یوسیله ب 

های غیر ورشکسته ت ییز دهد سااندرز و   های ورشکسته را از شرکت کند تا شرکت های مالی تالش می استهاده از مقادیر نسبت
گیرندگان استهاده کرده و به این نتیجه رسایدند کاه ایان مادل از رادرت       بینی ریسک اعتباری وام آلن  از این مدل برای پیش

های احت الی خطی و وضاعیتی احت االی چندگاناه     مدل 0392بینی ریسک اعتباری برخوردار است. در اواخر  یشبازیی برای پ
ریازی   هاای برناماه   استهاده از مادل  0332و  0312های  چنین در سال ها مطرح شدند. هم بینی ورشکستگی شرکت برای پیش

هاای عصابی و    هاای شابکه   بررسی تواناایی  به 0331در سال   کارانششد. دیسای و هریاضی در بسیاری از مطالعات عنوان 
اند.  های امتیازدهی اعتباری پرداخته های آماری متداول نظیر آنالیز م یزی خطی و آنالیز رگرسیون خطی در ساخت مدل تکنیک

ز رگرسایون خطای   آمده بیانگر این بود که آنالی دست های ک ی پرداخت. نتایج به به بررسی مدل 0222ه چنین وست در سال 
تارین ه ساایه و آناالیز م یازی      که درخت تص یم و مدل نزدیک های عصبی است. درحالی جایگزین بسیار خوبی برای شبکه
( یک متدولوژی امتیازدهی اعتباری بر اساس 0229امل و ه کارانش ) اند. ای ایجاد نکرده کننده خطی نتایج نویدبخش و دلگرم

دهناده پرتهولیاوی    شرکت تولیدی/حنعتی را که تشکیل 10های مالی جاری  ها داده کردند. آن ها پیشنهاد تحلیل پوششی داده
بندی اعتباری به کار گرفتند. در ایان پاژوهش بار اسااس ادبیاات       های ترکیه بود  برای رتبه ترین بانک اعتباری یکی از بزرگ

توجاه رارار گرفات. امال و ه کاارانش پا  از        وردنسبت مهم مالی م 1ها  نسبت مالی انتخاب شد و از میان آن 20موضوع  
هاای اعتبااری    ها راادر باه تخ این رتباه     وتحلیل رگرسیون دریافتند که روش تحلیل پوششی داده اعتبارسنجی مدل با تجزیه

 ها بوده و از کارایی ززم برای امتیازدهی اعتباری برخوردار است. شرکت
 

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان
دهنده ریسک اعتباری شرکت هست هرچه رتبه اعتباری شرکت بیشتر باشد ریسک اعتباری شرکت  کت نشانرتبه اعتباری شر

ریساکی اسات کاه از     تار  یاعتباری ریسکی است که از نکول/رصور طرف ررارداد  یا در حاالتی کلا   سکیپایین خواهد بود  ر
که ررض  حورت نی  بدشد یدر مورد اوراق ررضه وارع مطور تاریخی این ریسک مع وزً  . بهدیآ یبه وجود م« اتهاری اعتباری»

گیرنده داده بودند  نگران بودند. به ه ین خاطر گاهی اورات ریسک اعتباری را ریسک  ها از بازپرداخت وامی که به ررض دهنده
ررارداد را انجام دهد.  که طرف ررارداد  نتواند یا نخواهد تعهدات ردیگ ینکول هم گویند. ریسک اعتباری از این وارعیت ریشه م

. ضررهای ناشی از ریسک اعتبااری  شود یتأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف ررارداد سنجیده م
عنوان ضرر محت ال   به توان یریسک اعتباری را م تر یطور کل م کن است ربل از وروع نکول وارعی طرف ررارداد رخ دهند. به

خداد اعتباری اتهاق میافتد  بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی وارعی شود که تواناایی طارف رارارداد در تک یال     که در اثر یک ر
ریساک   نیا مالی است. ا یها ها و شرکت عوامل تولید ریسک در بانک نیتر تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم

نایی بازپرداخت ارساط بدهی خود را به باناک نداشاته باشاند. اگار     تسهیالت توا کنندگان افتیکه در شود یناشی م جهت نیازا
از  یکا از طرفای ی  .خود داشته باشد دارای رتبه اعتبااری باازیی خواهاد باود     یها یشرکتی توان بازپرداخت بازیی برای بده

 یحسابرس تهیعام  ک  یسهام یو کنترل و نظارت بر امور شرکتها تیریمد نهیدر زم یشرکت یراهبر یها زمیمالحظات و مکان
 تیا فعال یشا یمصلحت اند ای یاست که در مقام مشورت یراهبر یو از اجزا رهیمد ئتیه یفرع تهیک   یحسابرس تهیاست. ک 

مناابع    هیا کل ناه یبه تیاز هادا  نانیو به منظور اط  یبه اهداف سازمان یابیدست  یتاتجارت امروز  در راس یایکند. در دن یم
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و  یبانیباه پشات   ازیخود ن فیوظا حیانجام حح یبرا ی. حسابرسان داخلابدی یضرورت م یداخل یسابرسبه نام ح یوجود واحد
 .(0912  خوش طینت و اس اعیلیدارند ) یحسابرس تهیسازمان از ج له ک  رانیتعامل مد
 حیحاح  یاجرا یشان در راستا تیباشند که فعال یم یشرکت یاز ج له ارکان نظام راهبر یحسابرس تهیو ک  یداخل یحسابرس

بار   یژرفا  ریتااث  زیا ن یحسابرسا  تهیو ک  یداخل یرابطه واحد حسابرس یاست. برررار تیحائز اه  یشرکت یراهبر یها هیرو
 تینقش ها و مسئول یرادر به اجرا یحسابرس تهیک   یداخل یحسابرس احددارد. بدون وجود تعامل مناسب با و یشرکت یراهبر

 .(0202 ک یو تاس  ی)بور ستیمتعدد ن یها
 تاه یاسات کاه ک    یتیساازمان  ح اا   کیدر  یداخل یموفق حسابرس اتیع ل یبرا یدیکل یاز فاکتور ها یکی گر ید یسو از

مساتقل و   یطا یمح جااد یکارآماد باا ا   یحسابرس تهیدهند. ک  یانجام م شیها تیو فعال یداخل یاز واحد حسابرس یحسابرس
 ی  کنتارل هاا  تهیک  تیح ا ن ی(. هم چن0209و ه کاران   اگن ) یو اثربخش تیرا تقو یداخل یحسابرس تیمورع بان یپشت
 تهیک  یواحد برا نیدارد که ا یاطالعات تیهیبر ک یمثبت ریتاث  یداخل یاز واحد حسابرس یکند و حسابرس یم یرا بررس یداخل

و واحاد   یحسابرسا  تاه یروابط مناساب ک   یبرررار نکهیتوجه به ا با .کند یآن فراهم م ینقش ها یهایبه منظور ا یحسابرس
مسئله  ن یدر آنهاست بنابرا دهیمطرح گرد یها تیمسئول حیمنشور و استانداردها و درک حح تیملزم به رعا یداخل یحسابرس

باشد. پژوهش  یدر چارچوب منشور و استانداردها م یداخل یو واحد حسابرس یحسابرس تهیک  یرابطه  یپژوهش بررس یاحل
دو واحاد و هام    نیا موثر بر ع لکارد ا  یاستانداردها  یداخل یمنشور حسابرس  یحسابرس تهیاز منشور ک  یریحاضر با بهره گ

 .دین ا یم یرا بررس یداخل یواحد حسابرس یحسابرس تهیک  نیمتقابل ب یها تیروابط و مسئول ن یشیپ قاتیتحق جینتا نیچن
 سک یر تیریمد  یداخل یمرتبط با کنترلها یها نهیدر زم ژهیبه و رهیمد ئتیه ینظارت ههیبه منظور اجرا وظ یحسابرس تهیک 

 ئات یموظاف ه  ریا غ یکه متشکل از اعضا یحسابرس تهیشود. وجود ک  یم لیتشک یحسابرس یها تیو فعال یمال یگزارشگر
دهد. هر چاه   یم شیرا افزا یاست  استقالل حسابرسان داخل یداخل یابرسحس یتهایها و مسئول ههینظارت بر و ظ یبرا رهیمد
حسابرساان   یطرفا یحها  ب  ایو  ینیوارع ب جهیتر باشد  استقالل و در نت یرو یداخل یو واحد حسابرس یحسابرس تهیک  وندیپ

 (.0919  ه کارانو  یخواهد بود )رائ  شتریب  یو گزارشگر یحسابرس اتیدر ع ل یداخل
 اتیع ل یریشکل گ ن یو ه چن یداخل یحسابرس ریمد یایو حقوق مزا عینظارت بر استخدام  ترف تیمسئول  یحسابرس تهیک 

. اسات  ینظاارت  یها تیدر انجام مسئول رهیمد ئتیک ک به ه یحسابرس تهیرا بر عهده دارد. هدف ک  یداخل یواحد حسابرس
 نیا ا نیریساا  کاه یکارده در حال  یتلقا  یخود را جد ینظارن ینقش ها یحسابرس یته هایک  یدهند برخ ینشان م قاتیتحق

 (.0919  ه کارانو  یکنند )رائ  یرل داد م یهاتینقشها اساسا تشر
های مالی منجر باه افازایش    ( معتقدند که نظارت مناسب ک یته حسابرسی بر اردامات مدیریت و گزارش0203بیتی و رامش )

گذاران و اعتباردهندگان شده و در نهایت منجر باه باازرفتن رتباه     سرمایه گردد که این امر منجر به اط ینان ها می کیهیت آن
 گردد. اعتباری شرکت می

 و ررابت باعث افزایش فناوری  در تغییرات یباز سرعت و شدن یجهان مثل وکار کسب محیط در ع ده از سوی دیگر تحوزت
 یهاا  یدگیا چیپ ایان  که هستند نیازمند مدیرانی ها سازمان دهیچیپ یها طیمح در است گردیده ها سازمان در مدیریت دشواری

 ررارداد  معتبر مههومی احول مبنای بر مؤثر ریسک مدیران تهکیک کنند و لحاظ شان مهم یها یریگ میتص  زمان در را ذاتی

 آنجا و ارزیابی فرآیند شناسایی  ریسک  مدیریت که گهت توان یم د.دهن یم تشکیل را یریگ میتص  فرآیند ای از مه ی بخش

 وضاع  در تغییر عدم یا خسارت آن  م ک پیشامدهای مشخصاً که است  یا بالقوه اتهاری یها سکیر احالح و کنترلی اردامات
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 اهداف واحد به دستیابی برای ربولی رابل اط ینان تا کند یم مدیریت را ریسک تجاری  واحد ریسک . مدیریتباشد یم موجود

 (.0200 )کستلو و ویتنبرگ  آورد فراهم را تجاری
 مادیریت  که دارند اعتقاد محققان است ریسک شناخت برای ییها یاستراتژ و طراحی ریسک ارزیابی فرآیند  ریسک مدیریت 

رویکارد   رشیپاذ  با کند یم ایجاد آن سنتی جنبه با مقایسه در ریسک مدیریت برای را یتر عیوس تجاری  رویکرد واحد ریسک
 ریسک کاهش تجاری برای واحد ریسک مدیریت سازمان  یک روی پیش یها سکیر ه ه مدیریت با مطابق و سیست اتیک

 نیه چنا اسات.   ضاروری  ساازمان  ارزش افازایش  تیا درنها و ع لکارد  افازایش  برای نیه چن و شرکت ورشکستگی کلی
 خواهاد  ارتصاادی  واحد به یریناپذ جبران خسارات به منجر مدیریت  تحت واحد از شناخت کافی عدم شرایط در یریگ میتص 

مادیران   رساد  یما  نظار  باه  ضاروری  واحاد  آن یها یژگیو و خصوحیات کامل شناخت ارتصادی واحد هر اداره بهتر برای شد
 جهت در را کاراتری و مؤثرتری ریگ میتص  توانند یم ها شرکت ای فرد منحصربه یها یژگیو شناخت و درک با بی ه یها شرکت

 جریان یریگ شکل سبب اخالری مخاطرات دروارع داشته باشند خود مدیریت تحت ارتصادی واحد یها تیفعال و اهداف پیشبرد

ی  نوفرسات  و مح ادزاده ) باشاد  اثرگاذار  شارکت  ع لکارد  بار  تواند یم ناکارای اطالعاتی جریان ای شود یم اطالعاتی ناکارای
0911 .) 

 یهای متقاض شرکت یو مال یاعتبار تیوضع یبررس یبرا  یکننده مال ها و مؤسسات تأمین توسط بانک شتریکه ب یرتبه اعتبار
 یباشد هر چاه رتباه اعتباار    می یافتیشرکت در بازپرداخت تعهدات و اعتبارات در ییتوانا یایدروارع گو  شود به کار گرفته می
 گااه یجا شیمنظاور افازا   نیباد  اباد  یتواناد بهباود    می یابع مالبه من یابیزان دستیررار داشته باشد م یخوب تیشرکت در وضع

شاده   های پذیرفته شرکت نیو در ب رانیدر ا نکهیباشد. اما ا یریها و اهداف مهم هر مد از برنامه یکیتواند  شرکت می یاعتبار
شرکت توجاه نشاان    یاعتباری سنجش رتبه اه به شاخص یکنندگان مال منابع تأمین زانیدر بورس اورق بهادار تهران تا چه م

پاژوهش   نیهای مهم ا دهند از سؤال ررار می انیمتقاض اریدر اخت یشده منابع مال حاحل یهای اعتبار و بر اساس رتبه دهند یم
 تیا شرکت در بازپرداخت تعهدات و رعا ییسنجش توانا یمالک معتبر برا کیباشد چراکه وجود  و جنبه بااه یت پژوهش می

کاه ایان پاژوهش     امیاد اسات   کند. یریجلوگ یها و هدر رفتن منابع مال گذاری کاهش انتقال ناعادزنه سرمایهتواند در  آن می
  های آتی ررارگیرد. کنندگان گردد و مبنایی برای پژوهش گشای مدیران و سایر استهاده راه

( معتقدند که مدیریت ریسک شرکت منجر به بهبود ع لکرد شرکت و در نهایت منجار باه افازایش ساودآوری     0203مینی  )
گردد کاه در نهایات منجار باه باازرفتن رتباه        گذاران و اعتباردهندگان می گردد که این امر منجر به جذب سرمایه شرکت می

  گردد.  اعتباری شرکت می
هاای مادیریت    را با هدف بررسای شایوه   های فناوری اطالعات ر مدیریت ریسک بر موفقیت پروژه( پژوهش تأثی0209) پاندی

نهر از مدیران پروژه  مدیران فناوری  022های از  های فناوری اطالعات به آنجا رساندند داده ریسک تأثیرگذار بر موفقیت پروژه
آوری ن ودند. نتایج حاکی از  عات از طریق پرسشنامه ج عهای فناوری اطال اطالعات و تحلیلگران فناوری اطالعات در شرکت

هاای   های فناوری اطالعات در ت امی ابعاد تأثیر گذاشات  در حاالی کاه تهااوت     تهاوت در انواع سازمانی بر موفقیت پروژهش
 ثیر گذاشت.های کل تأ های فناوری اطالعات برحسب ع لکرد محصول و ه چنین جنبه های سازمانی بر موفقیت پروژه اندازه

مطالعاه کیهای در    داخلی از تعامالت ک یته حسابرسای  های حسابرس  ( در تحقیقی با عنوان برداشت0209زین و سابرامانیام )
نشان دادند که کیهیت گزارشگری مالی و فرآیندهای راهبری  با بررراری روابط سازنده و مؤثر ک یته  های دولتی مالزی شرکت

چنین بیان کردند افزایش ایان رواباط  شارایط مناسابی را بارای اجارای        ها هم یابد. آن ارتقا میحسابرسی و حسابرسی داخلی 
ها شواهدی را دال بار اه یات ارتبااط     کند. در این تحقیق که در مالزی انجام شد  آن های حسابرسی داخلی فراهم می فعالیت
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چنین گزارش کردند کاه مادیران حسابرسای     ها هم ند. آنحادرانه و باز مدیر حسابرسی داخلی و ک یته حسابرسی را ارائه کرد
هاای حسابرسای بادون     شدت به اطالعات حسابرسی داخلی وابسته است و ک یته کنند که ک یته حسابرسی به داخلی تصور می

گرچاه  چنین جالب اسات بدانیاد کاه آن دو نشاان دادناد  ا      توانند فعالیت کنند. هم واحد حسابرسی داخلی ردرت ند و غنی  ن ی
طاور کامال کهایات     های حسابرسی به پردازند  اما اعضای ک یته های حسابرسی داخلی می های به بررسی و تأیید برنامه ک یته
  کنند. ها را درک ن ی برنامه
( در تحقیقی بیان کرد  به ه ان میزان که وابستگی متقابل ک یتاه حسابرسای و حسابرسای داخلای در بخاش      0209) اس یت

های مطالعه ویلز در مورد رابطاه کااری باین ک یتاه      دارد در بخش ع ومی نیز مهم است. این مورد از یافته خصوحی اه یت
های محلی است. این مطالعه بر اه یت ارتباط ک یته حسابرسی و حسابرسی داخلای  و   حسابرسی و حسابرسی داخلی در دولت

اظهار ن ود که در این روابط  ک یته حسابرسای نیااز باه درک     دسترسی نامحدود به رؤسای از ک یته حسابرسی تأکید کرد  اما
 های حسابرسی داخلی دارد. بیشتری از فعالیت

های فعال حانایع   رابطه استهاده از فنون مدیریت ریسک با ع لکرد شرکت" ( در پژوهشی با عنوان0939کاران )و ه  حسینی
عناوان معارف    ع لیاتی  گزارشگری و عدم رعایت روانین و مقررات بههای استراتژیک   ی بی ریسک به بررسی رابطه "غذایی

هاای فعاال در حانعت     باشد برای ت امی شارکت  مدیریت ریسک بنگاه با نرخ بازده حقوق حاحبان سها که معرف ع لکرد می
در ای پژوهش برای  پردازند ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران گذشته است  می غذایی که بیش از یک سال از پذیرش آن

شاده اسات ه چناین بارای      شده در کتاب کوزو استهاده ک ی سازی میزان استهاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائه
ساازی   بررسی رابطه متغیر مستقل )میزان استهاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه( و متغیر وابسته )ع لکارد( پا  از اساتاندارد   

ای است که استهاده از فناون مادیریت ریساک بنگااه      دهنده شده است نتایج نشان ستگی پیرسون استهادهها از آزمون ه ب داده
هاای اساتراتژیک    های فرعی  تنها مدیریت ریسک رابطه معنادار و مثبتی با ع لکرد سازمان دارد و ه چنین در بررسی فرضیه

 داری با ع لکرد سازمان ندارد. ی معنی گونه رابطه هیچ

 

 ها هیفرض
شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته شرکت یاعتبار یبند بر رتبهدارای تأثیر معنادار شرکت  سکیر تیریمدفرضیه نخست  

 است. تهران
 شده در بورس اوراق بهاادار تهاران   های پذیرفته شرکت یاعتبار یبند بر رتبهدارای تأثیر معنادار حسابرسی  تهیک فرضیه دوم  

 است.
 

 شپژوه روش

 یو نمونه آمار جامعه
پاژوهش   ی. رل رو زماان دهد یم لیشده در بورس اوراق بهادار تشک رفتهیپذ یها پژوهش را شرکت نیمورد مطالعه در ا جامعه

هدف ند استهاده  یریگ . به منظور انتخاب ن ونه پژوهش از روش ن ونهباشد یم 0931تا  0930 یها سال نیب یفاحله زمان ز ین
بوده و تا  0932آنها در بورس ربل از سال  رشیپذ خی( تار0است که  ییها اساس ن ونه پژوهش شامل شرکت نیشده است. برا

اساهند باوده و در دوره ماورد     انیا باه پا  یآنها منته ی( سال مال0باشند   یبورس یها در فهرست شرکت زین 0939سال  انیپا
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ها در دسترس  ( اطالعات آن2نباشد  و  یمال نیو تام یگذار هیها سرما آن یاحل تی( فعال9نداده باشند   یسال مال رییتغ  یبررس
 .دیشرکت رس 022ن ونه به  یتعداد شرکتها ط یشرا نیاند. با اع ال ا بوده نهیهز یچسبندگ ی( در دوره مورد مطالعه دارا2باشد 

 

 پژوهش نوع
 یهاا  هاا از شااخص   داده یو ساازمانده  یبند طبقه یاست. برا یدادیرو آن پ  تیو ماه یه بستگ -یلپژوهش از نوع عِ نیا

و  یچاولگ  ار یا حادارل و حاداکثر  انحاراف مع    انه یم ن یانگی( شامل میمرکز یو پراکندگ یپراکندگ  ی)مرکز یهیتوح یآمار
شاده و   لیتعاد  نیای تع بیضار  ن ییتع بیضر یو پارامترها کیلجست ونیو رگرس ی. مدل ه بستگگردد یاستهاده م یدگیکش

معنادار بودن مدل  یبرا F و t یها و آزمون یاثرات تصادف ایمدل با اثرات ثابت  نییتع یچاو وهاس ن برا یها آزمون نیه چن
 .استهاده خواهد شد ها  هیو آزمون فرض

 

 ها داده یگردآور نحوه
 یهاا  یادداشت ی)بررس یها و اسناد کاو شرکت یمال یها آورد نوین  حورت از نرم افزار و ره ازیمورد ن یها این پژوهش داده در

ها از نرم  مرتب کردن داده یکدال استخراج شده است. در این پژوهش برا تیسا نی( و ه چنیمال یها ه راه حورت یحیتوض
 دهیا پژوهش محاسابه گرد  یرهایاز متغ یباتوجه به توابع موجود در این نرم افزار  برخ نیافزار اکسل استهاده شده است. ه چن

 .استهاده شده است Eviews داده ها از نرم افزار لیتجزیه و تحل یاست. عالوه بر آن برا
 

 متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته
بندی اعتباری  رتبهمحاسبه برای بندی اعتباری در نقش متغیر وابسته است.  در پژوهش حاضر رتبه (:EMS) بندی اعتباری رتبه

 گردد. حورت زیر استهاده می ( به0229) هاچیک آلت ن و شده توسط  از مدل ارائه
                                                                           

 که در آن 
X1:  نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی است.برابر با 
X2:  دارایی است. مج وعنسبت سود انباشته به برابر با 

X3:  دارایی است. مج وعنسبت سود ربل از بهره و مالیات به برابر با 

X4:  ها است. بدهی مج وعنسبت ارزش دفتری حقوق حاحبان سهام به برابر با 
 

 متغیر مستقل
 گردد  گیری می ک یته حسابرسی با توجه به سه آیتم زیر اندازه(: CA) ک یته حسابرسی

ک یته حسابرسی. اگر تعداد هر سال شرکت از میانه کل ن ونه بیشاتر باشاد    ک یته حسابرسی  برابر است با تعداد اعضایاندازه 
 دهیم. و در غیر این حورت عدد حهر ررار می 0عدد 
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و در  0استقالل ک یته حسابرسی  نسبت اعضای مستقل ک یته به کل اعضا. اگر این نسبت بیش از میانه کل ن ونه باود عادد   
 دهیم. ررار می 2غیر این حورت عدد 

های حسابرسی  حسابداری و مالی به کل  کرده در رشته صص اعضای ک یته حسابرسی  برابر است با تعداد اعضای تحصیلتخ
 دهیم. ررار می 2و در غیر این حورت عدد  0اعضا. اگر این نسبت بیش از میانه کل ن ونه بود عدد 

 ن اییم. میتقسیم   9را با هم ج ع ن وده و بر  0پ  از محاسبه موارد فوق ن رات 
 ROA و  ROEنسابت   استاندارد انحراف بر سالیانه درآمد خالص استاندارد انحراف تقسیم از بعد مدیریت ریسک شرکت  این

 (.0203  میگردد )بیوتی و وبر  شناخته پژوهش آماری محاسبات در مستقل متغیر عنوان به نسبت این آید بدست می
 

 متغیر کنترلی
SIZE:  های شرکت است. طبیعی مج وع داراییبرابر با لگاریتم 
MTB: با ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتری آن است. برابر 

LEV: ها است. دارایی مج وع بر ها بدهیمج وع  نسبت با برابر 
 

 مدل پژوهش
 گردد  ( به حورت زیر استهاده می0203ضیات پژوهش از مدل ارائه شده توسط کومجو و ه کاران )ربرای آزمون ف

                                                  

 که در آن 
EMS: بندی اعتباری رتبه 

CA: ک یته حسابرسی 
ROE: بازده حقوق حاحبان سهام 
ROA: بازده دارایی 
SIZE: اندازه شرکت 
MTB: .برابر با ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتری آن است 

LEV: اهرم مالی 
 

 یافته های پژوهش

 آمار توصیفی
 است.  0931الی  0930های  شرکت طی سال 022مشاهده از  122برای برآورد مدل فرضیه  یبررس تعداد مشاهدات مورد
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (:6)جدول 

 ک ینه بیشینه میانه میانگین نام متغیر
انحراف 
 معیار

 کشیدگی چولگی
 جارک

 برا 
احت ال جارک 

 برا

EMS 96910 16999 00620 96220 06901 26900- 06903 06999 26920 

CA 26222 26999 06222 26222 26022 26219 06123 06230 26092 

ROA 26023 26032 06213 26229 26010 06221 00613 06022 26993 

ROE 26291 26213 26222 26220 26223 06021 026320 06922 26029 

LEV 26101 26190 06901 26022 26092 26999 26233 06020 26912 

MTB 26100 26919 26000 26299 26992 96010 02609 06293 26011 

SIZE 00621 01600 99621 02622 16391 26900- 06903 06220 26221 

چولگی و های توحیهی شامل میانگین  میانه  ک ینه  بیشینه  انحراف معیار  شود آمارههده می  مشا(0) جدولطور که در ه ان
هاا را  اناد. میاانگین  متوساط داده   های آمار توحیهیترین شاخصترین و در عین حال پر مصرفباشد که معروفکشیدگی می

ها نسبت به توزیع نرمال است. طباق نتاایج   دهنده وضعیت آن ها و نشاندهد. چولگی و کشیدگی شاخص تقارن دادهنشان می
معناست که به طور متوسط میزان آن متغیر در آن محدوده است. مه تارین شااخص    میزان میانگین یک متغیر بدان 0جدول 

باشد. اگر ضریب چولگی منهی باشد توزیع دارای چوله به راسات اسات و در حاورتی کاه ضاریب       چولگی ضریب چولگی می
خواهاد باود. بادیهی    چولگی مثبت باشد توزیع دارای چوله به چپ است. اگر توزیع متقارن باشد ضریب چولگی مساوی حاهر  

است هر چه ردرمطلق ضریب چولگی بیشتر باشد تهاوت جامعه از نظر ررینگی با توزیع متقاارن بیشاتر اسات. و در خصاو      
کشیدگی یکی از پارامترهای  مناسب استهاده از مقایسه پراکندگی توزیع جامعه با توزیع نرمال اسات. آن دساته از توزیاع کاه     

تار اسات دارای توزیاع     اکندگی بیشتری برخوردارند یعنی منحنی توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاهنسبت به توزیع نرمال از پر
ه چنین احت ال آماره جارک برا نرماال باودن توزیاع     که بلندتر باشد دارای کشیدگی مثبت است. کشیدگی منهی و در حورتی

 ها است. نای نرمال بودن توزیع دادهباشد به مع 2622دهد که اگر مقدار آن ک تر از  ها را نشان می داده

 
 پژوهش اتآزمون فرضی

در پژوهش حاضر برای بررسی ناه سانی واریان  آزمون وایت استهاده شد  عالوه بر آن برای آزمون خوده بستگی سریالی از 
و هاس ن استهاده لی ر F برای تعیین الگوی مناسب برای تخ ین مدل پژوهش از آزمون . آزمون بروش گادفری استهاده گردید

 شده است.

 

 واریانس ناهمسانی آزمون

 نتایج حاحل از آزمون وایت برای آزمون معناداری ضرایب مربوط به هر متغیر مستقل در الگوی لوجیت و  (0)در جدول  

 شده است  ناه سانی واریان  در ج الت اخالل ارائه
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 نتایج حاصل از آزمون وایت(: 2)جدول 

 Fمعناداری آماره  Fآماره 

26320 26229 

 بیانگر آن است که ناه سانی واریان  در ج الت اخالل مدل وجود ندارد. (26229سطح معناداری آزمون وایت )

 مدل های مانده باقی بین سریالی خودهمبستگی آزمون

 و سطح معناداری مربوط به آن Fآماره  (:3)جدول 

F نتیجه سطح معناداری آماره 

 سریالی یعدم وجود خوده بستگ 26111 26001

 
باشد و چون سطح معناداری  می 26111و  26001و سطح معناداری متناظر با آن به ترتیب برابر با  Fآماره  .9طبق جدول ش اره 

ررار خواهد گرفت. به  یرشسریالی رد نشده و موردپذ یباشد پ  فرض حهر مربوط به عدم خوده بستگ بیشتر می 22/2آن از 
 .های مدل  وجود ندارد بیانی دیگر شواهدی برای رد فرض حهر مبتنی برعدم وجود ه بستگی سریالی بین باری انده

 

 یخط همآزمون 
 شده است  بین متغیرها ارائه یمنظور بررسی وجود یا عدم وجود هم خط به ینتایج حاحل از آزمون هم خط ( 2)در جدول 

 تورم واریانس برای متغیرهای پژوهش عامل (:4)جدول 
 عامل تورم واریان  متغیرها

CA 26931 

ROA 06199 

ROE 16210 

LEV 06311 

MTB 16192 

SIZE 36332 

 وجود ندارد. یبنابراین در این مدل مشکل هم خط  شد 02در این مدل ک تر از  VIFازآنجاکه سطح 
 

 مدل انتخاب
 شده است. ارائه (2)هاس ن برای انتخاب مدل مناسب در جدول   لی ر( و Fهای چاو ) نتایج حاحل از آزمون
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 اول و دومانتخاب نوع مدل فرضیه   نتایج آزمون (:5)جدول 

 انتخاب مدل معناداری آماره آزمون آزمون

 22/2 22611 (ی رل Fآزمون چاو )
 تصادفیمدل با اثرات 

 26920 26221 هاس ن  آزمون

 

 نحوه داوری

ک تر بوده و ه چنین سطح  2622ها از سطح معناداری  ( در آزمون رابلیت ادغام داده22/2شده ) چون سطح معناداری محاسبه
 مناسب است. تصادفیمدل با اثرات  یجهاست. درنت ک تر 2622معناداری آماره آزمون هاس ن نیز از سطح معناداری 

 

 مدل کلی بررسی از حاصل نتایج

 شده است. ارائه( 9)و ( 1)های ش اره  ورد مدل رگرسیون  در جدولنتایج حاحل از برآ
 

 نتایج حاصل از بررسی کلی مدل (:1)جدول 
 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره  شده تعدیل ضریب تعیین

2620 2622 9629 22/2 0610 

 
آماره  بیانگر این است که  و سطح معناداری مربوط به این Fشود  مقدار آماره  مالحظه می 1طور که در جدول ش اره  ه ان

شود و مدل رگرسیون برآورد شده   معنا بودن کل مدل )حهر بودن ت ام ضرایب( است  رد میفرضیه حهر آماری که ه ان بی
ته توسط متغیرهای درحد از تغییرات متغیر وابس 20است. یعنی  2620در کل معنادار است. در این مدل  ضریب تعیین برابر با 

و  2/0است  در فاحله بین  0610که برابر با  یواتسون مدل -مستقل و کنترلی رابل توضیح است. ه چنین  مقدار آماره دوربین
دهنده این است که بین خطاهای مدل خوده بستگی وجود ندارد. در ادامه نتایج حاحل از بررسی ضرایب  ررار دارد و نشان 2/0

 شود. شده است  توضیح داده می ارائه (9)در جدول ش اره متغیرهای مدل که 
 

 نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل (:7)جدول 

 معناداری سطح آماره T  خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 26222 29610 26012 96022 عرض از مبدأ

CA 26902 26090 06921 26203 

ROE 26201 26202 06209 26202 

ROA 26211 26202 06992 26221 

LEV 26291- 26201 06900- 26202 

MTB 26202 26231 26000 26300 

SIZE 26202 26223 06121 26222 
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 فرضیه نخست
باین   مساتقیم بیانگر رابطه ( ROA)و  (ROE)بررسی   مستقل مورد هایمتغیر مثبتشود  ضریب  طور که مالحظه می ه ان

و ( 26202) ها به ترتیب برابر با آنجاکه سطح معناداری متناظر با آن از ه چنین .است ها شرکترتبه اعتباری با  سکیر تیریمد
 32ست بنابراین فرضیه اول در سطح اط ینان ااست  این رابطه معنادار  ک تر( 22/2ربول آزمون ) از سطح خطای رابل( 26221)

 .گیرد مورد پذیرش ررار میدرحد 

 

 فرضیه دوم
باا  ک یته حسابرسای  بین  مستقیمبیانگر رابطه  (CA)متغیر مستقل موردبررسی   مثبتشود  ضریب  ظه میطور که مالح ه ان

رباول آزماون    ( از ساطح خطاای رابال   26203آنجاکه سطح معناداری متناظر باا آن )  از ه چنین .است ها رتبه اعتباری شرکت
 .گیرد مورد پذیرش ررار میدرحد  32در سطح اط ینان  دومست بنابراین فرضیه ااست  این رابطه معنادار  ک تر( 22/2)

ها است  شرکت ی  با رتبه اعتباراین متغیربین  معکوسبیانگر رابطه   (LEV) موردبررسی  کنترلیمتغیر  منهیضریب ه چنین 
ر است  این رابطه ( ک ت22/2ربول آزمون )  از سطح خطای رابل  (26202) ها به ترتیب و ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن

 .ررارگرفته است یرشدرحد موردپذ 32سطح اط ینان در معنادار است بنابراین 
هاا   شرکت ی  با رتبه اعتباراین متغیرهابین  مثبتبیانگر رابطه  (،SIZE) موردبررسی  کنترلیمتغیر  مثبتضریب عالوه بر آن 

( ک تر اسات  ایان   22/2ربول آزمون ) از سطح خطای رابل  (26222) ها به ترتیب است و ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن
 .ررارگرفته است یرشدرحد موردپذ 32سطح اط ینان در رابطه معنادار است بنابراین 

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه
در  شاده  رفتاه یپذ یها شرکت یاعتبار یبند بر رتبه یحسابرس تهیشرکت و ک  سکیر تیریمد ریتأث یپژوهش بررس نیهدف ا

 یبند معنادار بر رتبه ریتأث یشرکت دارا سکیر تیریکه مد دین ا یاول پژوهش عنوان م هی. فرضبودبورس اوراق بهادار تهران 
 تیریماد  کاه  دهاد  می نتایج آزمون فرضیه نخست نشان در بورس اوراق بهادار تهران است. شده رفتهیپذ یها شرکت یاعتبار

گوناه کاه در فصال     . به عبارت دیگر ه اان دارای رابطه مستقیم با یکدیگر هستند  شرکت یاعتبار یبند رتبهو شرکت  سکیر
  مدیران شرکت هرچه ردر بهتر بتوانند ریسک شرکت را مدیریت ن ایند این امر منجر باه افازایش رتباه    نخست عنوان گردید
 یاعتباار  یبناد  بر رتباه دارای تأثیر معنادار ابرسی حس تهیک ن اید که  فرضیه دوم پژوهش عنوان میگردد.  اعتباری شرکت می

و حسابرسای   تاه یک  کاه  دهاد  می نتایج آزمون فرضیه دوم نشان .است شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته شرکت
و . به عبارت دیگر هرچه رادر ک یتاه حسابرسای  تخصاص     دارای رابطه مستقیم با یکدیگر هستند  شرکت یاعتبار یبند رتبه

گاذاران را جلاب    توانند اعت اد اعتباردهندگان و سرمایه دانش بازیی داشته باشند و ه چنین استقالل بیشتری داشته باشند می
( معتقدند که نظارت مناسب ک یته 0203کاسکارینو و اسچ ) گردد. ن ایند که این امر منجر به افزایش رتبه اعتباری شرکت می

گاردد کاه ایان امار منجار باه اط یناان         ها می های مالی منجر به افزایش کیهیت آن گزارشحسابرسی بر اردامات مدیریت و 
توان نتیجه گرفت  گردد. بنابراین می گذاران و اعتباردهندگان شده و در نهایت منجر به بازرفتن رتبه اعتباری شرکت می سرمایه

 شنهادیپ گذاران هیبه سرما. باتوجه به نتایج پژوهش باشد سو می هم (0203با پژوهش کومجو و ه کاران )نتایج فرضیه نخست 
بااز را   یرتبه اعتبار یدارا یها تا بتوانند شرکت ن ایند ییتوجه بسزا یحسابرس تهیحسابرس و ک  یها که به گزارش گردد یم
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و   داشاته  یماوفق  یگاذار  هیآن را مادنظر داشاته باشاند تاا بتوانناد سارما       یگاذار  هیمربوط به سرما  اتیو در تص یی  شناسا
ها توجه  شرکت یبند که در رتبه شود یم شنهادیبه اعتباردهندگان پ. ه چنین نگردند انیاز دست نرود و متح ل ز شان هیسرما

 یمنجار باه ساردرگ     نکهینه ا  گردد گذاران هیسرما یگشا راه  ها شرکت یبند ها در خصو  رتبه آن میتا تص  ندین ا یا ژهیو
تا  ندیشرکت ن ا سکیر تیردیو مسلط اردام به م ارانهیکه به حورت هوش شود یم شنهادیپ رانیبه مدعالوه بر آن  .شودها  آن

تا ارزش شارکت و باه طباع آن اعتباار      ندیرا جذب ن ا دیجد یها هیسرما نیثروت سهامداران گردند و ه چن شیمنجر به افزا
 .ابدی شیشرکت افزا
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