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 راهنماي تدوين مقاالت

و  مالی حسابداریدر عرصه دانش  یو پژوهش یعلم یها تیبا هدف بازتاب فعال تجربی حسابداری مالیفصلنامه مطالعات 
و پژوهشگران، تقاضا  سندگانینو هیاز کل مانهیتا ضمن تشکر صمراس نیدرا کند یم تیآن درکشور فعال تیفیارتقاء و بهبود ک

که مطابق با چارچوب  ی. تبعاً مقاالتندیدفتر فصلنامه ارسال نما به ریز ییو محتوا یمطالب خود را بر اساس موارد شکل شود یم
 شود.  ینم رفتهیفصلنامه نباشد، پذ

 باشد.  سندگانینو ای سندهینو یـ پژوهش یتالش علم جهیده و نتبو مالیحسابداری دانش  نهیدر زم دیموضوع مقاله با -1
 فرستاده نشده باشد. گرید یها هیبه طور همزمان به نشر ایچاپ و  یا هینشر  چیمقاله ارسال شده قبال در ه -2
رسا نباشد   یادل فارسدر متن باشد. چنانچه  مع نیالت یو واژه ها یدگیچیروان و بدون ابهام و پ ینگارش مقاله به فارس وهیش -3

 آورده شود. سینو ریدر ز نیبا ذکر  شماره، معادل الت
و  نیمتر از باال و پائ یسانت 5,5 یها  هیبا حاش  A4صفحه در اندازه  کاغذ  20و حداکثر  17تعداد  صفحات مقاله حداقل  -4

 Wordدر برنامه  Times New Roman 11  نیو الت  Bzar 12راست و چپ صفحه و با استفاده از قلم  هیحاش متر یسانت 4.5

 شود. هیته  2010
و مناسب  11×15آنها و در اندازه  حداکثر  ریو منبع در ز حاتیها به تعداد محدود با شماره و عنوان در باال و توضجدول -5

بوده و  یالزم است اعداد و کلمات استفاده شده، به فارس نیآنها درج شود. همچن ریچاپ باشد. عنوان و شماره نمودارها در ز یبرا
 .باشندشده  میاز راست به چپ تنظ

جداگانه  لیبرخوردارباشند. ارسال اصل موارد ذکرشده به صورت فا ییباال تیفیمهم: جداول، نمودارها و عکس ها از ک تذکر
 است. یعالوه بر درج در مقاله ضرور

 باشد. ریز یخشهاب یدارا دیبا یمقاالت ارسال -6
 سندگانینو ای سندهینام موسسه محل اشتغال نو ای یرتبه علم سندگان،ینو ای سندهیعنوان شامل عنوان کامل مقاله، نام نو صفحه

شماره تلفن و  ،یپست یکامل شامل نشان یعهده دار مکاتبات با نشان سندهینو نیآورده شود. همچن یسیو انگل یهر کدام به فارس
 شود. خصمش یکیست الکتروندورنگار و پ
واژه  و عنوان،  5حداکثر  یواژگان فارس دیکلمه و کل 200حداکثر تا  یفارس دهیچک ،یاول شامل عنوان مقاله به فارس صفحه

 آورده شود. یمتن فارس ریدر ز بیبه همان ترت یسیواژگان انگل هیو کل دهیچک
ها(،  هیها و فرض پرسش ،یچارچوب نظر ق،یتحق نهیشیدف پژوهش، پآن، ه تیمسئله و اهم انیمقاله شامل مقدمه )ب یاصل متن

نمونه و روش نمونه  حجم ،یجامعه آمار رها،یمتغ فیاطالعات، تعر لیوتحل هیداده ها، فنون تجز ی)شامل ابزارگرداور قیروش تحق
 جی)شامل خالصه موضوع، نتا یریگ جهیو نتآنها(  نییو تب لیپژوهشها، تحل گریبا د ها افتهی سهیپژوهش )شامل مقا یها  افتهی(، یریگ

 ها( باشد. شنهادیو پ
حروف الفبا  ابتدا منابع  بیبه ترت انیو در پا شماره صفحه( و انتشار خیتار سنده،یارجاع به منابع، درمتن مقاله )نام نو یبرا - 7
 (APA)روش آورده شود. ریبه صورت ز یبار، بدون شماره گذار کی یبرا نیو سپس منابع الت یفارس

 نام مترجم، نام ناشر، محل انتشار،  (کیتالیا )عنوان کتاب   )سال انتشار(سندگانینو ای سندهینو :نام ،ی: نام خانوادگکتاب
 ،شمارهدوره،  ،(کیتالی)ا هینام نشر ،با قلم عادی عنوان مقاله (سال انتشار)سندگانینو ای سندهینو :نام ،ی: نام خانوادگ هینشر

 محل انتشار

 .منبع کامل انتشارمقاله، آدرس خیتار (کیتالی)ا عنوان مقاله( سندگانینو ای سندهینام )نو ،ی: نام خانوادگینترنتیا نابعم
مطالب آن  دیتائ یاست و چاپ مقاله به معن سندگانینو ای سندهیارائه شده در مقاله بر عهده نو اتیآراء و نظر تیمسئول -8

 .ستین
 معذور است. یافتیدر یآزاد و از بازگرداندن مقاله ها یافتیدر یمقاله ها صیو تلخ شیرایفصلنامه در انتخاب، و  -9

 باشد. ینم ریامکان پذ سندگانینو یاسام ییو جابجا رییتغ -10
باشد. یم ریامکان پذ Qjma.atu.ac.irآدرس  به فصلنامه تیسا قیمقاالت فقط از طر رشیو پذ افتیدر -11
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  یستمس های یتوقابل یعملکرد مال یابیارز یها شاخص یینتع
 یدر شهردار یمال ییپاسخگو یتمسئول یفایجهت ا یحسابدار

 تهران

  یباباجانجعفر 

  یمژگان محرم

 

 چکیده

های موجود و همچنین  ارزیابی  بررسی کفایت و قابلیت شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی،  شاخص هدف پژوهش حاضر، تعیین
باشد. به منظور دستیابی به اهداف  های سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری تهران می قابلیت

های کشورهای توسعه یافته وقوانین و مقررات  های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهشپژوهش، 
های این نوع ارزیابی تعیین و از طریق بکارگیری روش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان مورد اجماع  مربوطه مطالعه و شاخص

استفاده گردید، تا  "تحلیل عاملی تاییدی"ها از آزمون  های هریک از مولفه بارعاملی شاخصقرار گرفت. پس از آن به منظور تعیین 
کند. افزون  های مربوط به هر مولفه چه نقشی در ارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران ایفا می مشخص شود که هر یک از شاخص

ری تهران به منظور تحقق مسولیت پاسخگویی مالی، از های ارزیابی عملکرد موجود در شهردا بر این، کفایت و قابلیت شاخص
های مورد اجماع جامعه تخصصی ارزیابی گردید. در نهایت،  های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص طریق مقایسه شاخص

جماع های مورد ا های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران برای تامین اطالعات مورد نیاز جهت بکارگیری شاخص قابلیت
شاخص ارزیابی عملکرد مالی مستخرجه از مبانی نظری و  50خبرگان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج تحقیق نشان داد که از

شاخص اجماع عمومی گروه دلفی راکسب نمود، اما با انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص  41های انجام شده، تعداد  پژوهش
های ارزیابی عملکرد مالی  ی برخوردار بود.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد، شاخصاز اهمیت کاف شاخص 26گردید تنها 

های مورد اجماع اعضای خبرگان شرکت کننده درگروه تحقیق دلفی منطبق  موجود درشهرداری تهران، تقریباً بانیمی از شاخص
درخور مالحظه از اطالعات واقعی ومورد نیاز است؛ این درحالی است که، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری یادشده، بخش 

 کند.  سیستم ارزیابی عملکرد مالی این نهاد را تامین می
 سیستم حسابداری، مسئولیت پاسخگویی مالیهای ارزیابی عملکرد مالی،  ارزیابی عملکرد، شاخص  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریت جهت تحقق اهداف، 
ها،  های عمومی نظیر شهرداری باشد. در سازمان های سازمان می ریزی ها و برنامه استراتژی

تواند منجر به هدایت صحیح مدیران  طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و کنترل می
ها و پاسخ گویی مطلوب نسبت به  ی و اثربخشی فعالیتدر راستای تحقق اهداف، کارای

 ذینفعان و شهروندان گردد. 
عنوان یک نهاد عمومی که متولی مدیریت شهری است، خدمات متنوع  شهرداری به 

دهد. تدوین اهداف اثربخش و ارزیابی عملکرد، یک  ای را به شهروندان ارائه می وگسترده
آورد، که منجر به  داری  و شورای شهر را بوجود میدرک متقابل بین مقامات اجرایی شهر

شود. بهبود  ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی مقامات یاد شده در قبال شهروندان می
اثربخشی همراه با افزایش کارایی، صرفه اقتصادی را به همراه دارد. وجود الگویی که به 

سیستم ارزیابی عملکرد جامعی مسائل اخالقی و زیست محیطی نیز بپردازد، مکمل چنین 
است. این حقِ عمومی شهروندان است که درباره سطح و نوع خدمات شهرداری اطالع 
داشته باشند، تا بتوانند اطمینان یابند در قبال مالیات و عوارض پرداختی، خدمات ارزشمند 

اعث تحریک و با کیفیتی دریافت نموده اند. افزون براین، ارزیابی عملکرد به عنوان مشوق ب
یابد. همچنین  وری افزایش می شود و از این طریق بهره خالقیت و نوآوری درکارکنان می

گیری سطح خدمات ارائه شده با  ها درتطبیق اندازه تواند به شهرداری ارزیابی عملکرد می
ای موثر باشد. با توجه به محدود بودن منابع و  بندی و همچنین فرایند کنترل بودجه بودجه

ع گستره خدمات شهری، هم شهروندان و هم مدیریت شهری خواستار وجود نظام تنو
رسانی منجر گردد.  باشند که به تخصیص بهینه منابع و بهبود خدمات ارزیابی عملکردی می

ها را  از طرف دیگر، نظام ارزیابی عملکرد، خأل موجود در سیستم پاسخگویی شهرداری
گردد تا این اطمینان  ها به عموم مردم می شهرداریکاهش داده؛ و سبب افزایش پاسخگویی 

 نماید. های خود را به درستی ایفا می در آنان ایجاد شود که شهرداری وظایف و مسئولیت
 عملکرد ارزیابی نامه آیین تصویب با نیز کشور اداری و مدیریتی نظام در موضوع این 

 شفافیت، اصول تحکیم و کارایی، اثربخشی ارتقای پایه بر اجرایی، دستگاههای
 است ضروری از این رو. است گرفته قرار تاکید مورد پاسخگویی پذیری و مسئولیت
 و کارایی ارتقای عمومی، ضمن نهاد یک بعنوان خود موجودیت حفظ برای ها شهرداری

باشند. به منظور  داشته مدنظر را عمومی منابع قبال در پاسخگویی اثربخشی، اصل



  3 ...  یستمس های یتوقابل یعملکرد مال یابیارز یها شاخص یینتع

ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی و در راستای ارتقای کارایی و اثربخشی یکپارچگی در 
برنامه پنج ساله  "ض"مندی شهروندان در بند  ها واقدامات و افزایش رضایت فعالیت

، 12/10/1388مورخ  8810/728499مصوب شورای اسالمی شهرتهران، ابالغی به شماره 
لکرد به منظور ارتقای پاسخگویی و برضرورت تهیه نظام جامع نظارت وگزارش دهی عم

 شفافیت مدیریت شهری تاکید شده است.

آگاهی کافی مقامات بخش عمومی ازلزوم ایفای مسئولیت پاسخگویی درمورد حفظ  
وحراست واستفاده صحیح ازمنابع مالی واقتصادی عمومی ازیک سوواطالع ازابزارها 

زمینه های الزم را  ئولیت ازدیگر سو،وامکانات مورد نیاز برای تحقق وارتقای سطح این مس
طلوب ومبتنی بر مسئولیت برای طراحی واستقرار یک نظام حسابداری وگزارشگری مالی م

 (. 1384فراهم می کند)باباجانی، ،پاسخگویی
ایفا و ارزیابی مسئولیت  پاسخگویی مالی حاکم بر عوارض و مالیاتی که از شهروندان  

هایی نظیر بودجه بندی،  شود، نیازمند خرده نظام صرف میدریافت و برای ارائه خدمات م
حسابداری وگزارشگری مالی، ارزیابی عملکرد و جریان آزاد اطالعات است. این خرده 

هایی برخوردار باشد، که زمینه ایفا و ارزیابی فرایند  ها و شاخص ها باید از ابعاد، مولفه نظام
ی را فراهم نماید. این تحقیق در پی آن است مسئولیت پاسخگویی مالی حاکم برمنابع عموم

که با انجام مطالعات تطبیقی، نظری، و قانونی برای پرسش بنیادین زیر پاسخی مناسب پیدا 
 مالی شهرداری تهران کدام است؟ های ارزیابی عملکرد در بعد ها و شاخص مولفه کند.

 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش 
براین باور است  (1999) 1هالچمیاز ارزیابی عملکرد، تعاریف مختلفی ارایه شده است؛ 

که ارزیابی عملکرد کوششی است سیستماتیک برای دانستن اینکه خدمات دولتی تا چه 
ت. چه اندازه اس حد جوابگوی نیازهای مردم بوده و توانایی دولت در برآورده نمودن آن

های اجرایی در  گیری عملکرد در دستگاه یند سنجش و اندازهفرا( آنرا 2000) 2هینگفت
چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب 

اند که  ( بر این عقیده2008) 3های اجرایی تعریف کرده است. احمد و دیگران برنامه

                                                                                                                   
1. Halachmi  

2. Hingoft 

3. Ahmed M. Al-Baidhani  
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سازمان برای بهبود مدیریت عملکرد یک روش استراتژیک برای افزایش اثربخشی 
 .عملکرد اعضا است

بدهی کشورهای اروپایی،کارائی بیشتر  دلیل افزایش مخارج وه میالدی ب 1980دهه  از 
بسیاری  به کارگیری منابع درفعالیت بخش عمومی مورد توجه قرار گرفت و درمصرف و

 (.1392تحوالتی را دربخش عمومی آغاز کردند)باباجانی، ،از کشورها
درباره  "ها ارزیابی عملکرد چالشها واستراتژی"ای با عنوان  ( در مقاله2003) 1ریموند 

گویی  دارد که: مسئولیت پاسخ گویی با ارزیابی عملکرد اظهار می ارتباط مسئولیت پاسخ
پذیری در مقابل مقامات باالتر و این مقامات باالتر همان مردم هستند. در این  یعنی مسئولیت

های خود را به  یفه دارند که برای حفظ اعتماد عمومی، نتیجه فعالیترویکرد، مسئولین وظ
ای شفاف در اختیار عموم قرار دهند و مردم حق دارند بدانند که این افراد از منابع  گونه

( 2004) 2اند و نتیجه عملکردشان چه بوده است. کریلیدو موجود به چه نحوی استفاده کرده
داند و به همین لحاظ معتقد است که در  اسخگویی مینیز رسالت ارزیابی عملکرد را پ

 ها باید در راستای مسئولیت پاسخگویی تنظیم شوند. ارزیابی عملکرد، شاخص
 ها دستگاه عملکرد گیری اندازه و سنجش فرایندبه «به طور کلی ارزیابی عملکرد   

 دستگاه برای قضاوت مورد وشاخصهای انتظارات که ای گونه به مشخص های دردوره
(. 1378، )طبرسا » گردد می اطالق ،باشد شده ابالغ آن به قبل از و شفاف شونده ارزیابی

ی مهم واساسی که در ارزیابی عملکرد باید مورد نظرقرارگیرد؛ این است که  نکته
بندی  بندی و طبقه ها و متغیرهای مطرح شده در هر بعد، اگرچه درآن بعد دسته شاخص

ها ومتغیرها در ابعاد دیگر  عامل و اثرات متقابل باسایر شاخصشوند ولی دارای ت می
 (.1392باشند )احسانی فرد ودیگران،  می

 است:  های زیر مواجه سیستم ارزیابی عملکرد در بخش عمومی  با محدودیت
 ها؛ فقدان یک معیار یا شاخص مالی کلی در شهرداری -1

 ها؛ فقدان یک فرهنگ یکسان در شهرداری -2
 ها. عرضه اطالعات  به عموم در شهرداری -3 

کارگیری سیستم ارزیابی عملکرد  موضوع امروزی نیست و در طی سالیان مختلف ه ب 
و  4، رووسی3های متفاوت در تمام نقاط دنیا وجود داشته است. پادونی در اشکال و شیوه

                                                                                                                   
1. Reymond 
2. Kyrilliodoy 
3. Padovani 
4. Rossi 
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های مالی در تعیین  بررسی تاثیر استفاده از شاخص"ای با عنوان  ( درمقاله 2010) 1اورلی
های محلی به  ها و دولت که حکومتدارند اظهار می "های ایتالیا ریسالمت مالی شهردا

های عملکرد مالی به منظور رسیدن به سالمت مالی برای  اقداماتی در جهت ایجاد شاخص
 ها  نیاز دارند. سازمان

ی بکارگرفته  ها های ارزیابی عملکرد، حوزه ای از سیستم ( خالصه1درجدول شماره ) 
 (.   2004شده، اهداف و معیارها ارائه شده است )هیات حسابداران بخش عمومی، 

 

 ها های ارزیابی عملکرد الزامی دردولتهای محلی وشهرداری . برخی سیستم1جدول 

 معیار هدف حوزه نام سیستم

برنامه ارزیابی عملکرد 
 شهرداری اونتاریو

شهرداری که  446همه 
گزارش ساالنه دراونتاریو 

 دهند می

پاسخگویی شهرداری به  
 پرداخت کنندگان مالیات

کارایی و اثر بخشی 
ها و  خدمات شهرداری

 نهادهای اجرایی
ارزیابی عملکرد جامع 
کمیسیون حسابرسی 

 بریتانیا .

شورای شهری  410همه 
که در انگلستان گزارشات 

 دهند. ساالنه ارائه می

پاسخگوی شوراها به 
ها را  هزینهکسانی که 

 کنند. پرداخت می

خدمات اصلی، استفاده از 
منابع وتوانایی کلی 

 شوراها

سیستم ارزیابی دولتهای 
ها  محلی و شهرداری

 فیلیپین

دولت محلی و  1686همه 
ها که ساالنه  شهرداری

 دهند. گزارش می

بهبود عملیات در 
  ها و دولتهای شهرداری

 ایالتی )محلی(

 –مدیریت ورودیها 
خروجی خدمات، نتایج 

خدمات و رضایت 
 شهروندان

برنامه ارزیابی عملکرد 
ها و  اداره شهرداری

 دولتهای محلی  استرالیا.

همه شوراها و 
هاکه گزارش  شهرداری

 .دهند ساالنه ارائه می

کارایی مخارج در 
های محلی و  دولت

 شهرداری.

کارآمدی مالی ورضایت 
 شهروندان

 
نظام ها،  بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری دفتر ارزیابی عملکرد و

پس از اخذ نظرات معاون مختلف، های  شاخص در حوزه 183مشتمل بر  یارزیابی عملکرد
ها کشور و دفاتر امور شهری و شوراهای  ها و دهیاری های سازمان شهرداری امور شهرداری

ها در حوزه های  شاخصمطالعه کرده است. در این تدوین  1393در سال ها  استانداری
ای عمرانی، حمل و نقل و ه شهرسازی، امور مالی، خدمات شهر، امور قراردادها، پروژه

، ها با نظر کارشناس هر حوزه و با توجه به میزان اهمیت شاخص بندی طبقهامور اداری 

                                                                                                                   
1. Orelli 
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شاخص از ضرب ضریب در هر امتیاز نهایی  .استشده اختصاص داده  3تا  1از  یضریب
جمع امتیاز نهایی  برابر است با آید و امتیاز نهایی شهرداری ست میدامتیاز شاخص ب

 باشد. ها می خصاکه جمع وزن ش 394بر عدد  تقسیم ها،  شاخص
(، در مطالعات خود به ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری 1391اخوندیان و همکاران ) 

دهد وضعیت شهرداری ساری از  ساری با رویکرد فازی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می
ی وظایف اجتماعی و فرهنگی، خدمات  شاخص عمده 3نظر ارزیابی میزان عملکرد، 

باشد. این درحالی است  شهری، فنی و عمرانی شهرداری به طور نسبی در حد مطلوبی می
ال برخوردار  که شاخص اصلی خدمات شهری از کمترین فاصله بین وضع موجود و ایده

 است. 
های  ( در مطالعات خود به بررسی ارزیابی عملکرد شهرداری2011) 1دیگرانلردی وبیگ 

های مالی و غیر  ایتالیا با استفاده از روش دلفی پرداختند. و برای ارزیابی عملکرد از شاخص
دهد که کاربرد روش ارزیابی متوازن در شهردارهای  مالی استفاده کردند. نتایج نشان می

 تواند به عنوان یک مرجع مفید باشد.  های آن می و شاخصایتالیا موفق بوده 

 

 سواالت پژوهش 
های حاکمیتی شهرداری تهران  های ارزیابی عملکرد مالی فعالیت ها و شاخص مولفه -1

 کدام است؟
از های شهرداری تهران،  فعالیتموجود مالی عملکرد  یابیهای ارز شاخص ایآ -2

 برخوردار است؟، عملکرداین نوع  یریگ اندازه یهای مورد انتظار برا قابلیت
آیا سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران، دسترسی الزم برای تامین اطالعات -3

 نماید؟ موردنیاز برای ایفای مسولیت پاسخگویی مالی را فراهم می

 

 روش شناسی پژوهش 
حاظ فرآیند اجرای ، به لکاربردی هدف، توصیفی، ازدیدگاه نتایج، از نظر پژوهش این

. قلمرو مکانی تحقیق مناطق است پژوهش کیفی و از منظر منطق اجرای پژوهش استقرایی
های ارزیابی عملکرد  گانه شهرداری تهران است. قلمروموضوعی تحقیق، تعیین شاخص22

                                                                                                                   
1. Bigliardi  
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 بوده است. 1395مالی و قابلیت سیستم حسابداری شهرداری تهران؛ و قلمرو زمانی سال 

 

 روش تحقیق
های مربوط به  به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش

های کشورهای توسعه یافته و قوانین ومقررات مربوطه  ارزیابی عملکرد مالی شهرداری
ها و  غربال گری شاخصشاخص از این نوع ارزیابی، انتخاب گردید. برای  50مطالعه و

ظر خبرگان، از رویکرد دلفی فازی استفاده شد. برای های نهائی از ن شناسائی شاخص
نظران، اعضای گروه دلفی با رعایت سه ویژگی  شامل: نظرخواهی از متخصصان و صاحب

های متخصص، آگاهی عمیق از موضوع تحقیق و وسعت نظر و  حضور نمایندگان گروه
های زیر گروه به نقل از هارمن و پرس( و شامل1378آگاهی انتخاب شدند. )باباجانی، 

 بودند:

ها مرتبط با  ی تحصیلی آن الف: مدیران ارشد، میانی وکارشناسان شهرداری که رشته 
ی فعالیت قابل قبولی در دفاتر ارزیابی عملکرد شغل و  مفاهیم تحقیق بوده است و سابقه

 اند.  شاغل در واحدهای شهرداری تهران داشته
آموزش عالی و مدیران و کارشناسان مراکز  ها و مراکز ب: اعضای هیات علمی دانشگاه

 پژوهشی متخصص در ارزیابی عملکرد. 
ج: متخصصان وصاحب نظران دارای سوابق علمی و پژوهشی و یا تجربی در خصوص 

 موضوعات ارزیابی عملکرد.

 در تخصص و سابقه دارای مدیران و متخصصین از نفر 77 تعداد باشد، می ذکر به الزم 
 گانه 22 مناطق در افراد این برای نظر مورد های پرسشنامه و شدند شناسایی واحدهای
 ارسالی، های پرسشنامه به شده داده های پاسخ بررسی با که گردید ارسال  تهران شهرداری

 نیز پرسشنامه 24 تعداد همچنین و بوده شده داده پاسخ ناقص بصورت پرسشنامه 17 تعداد
 را محقق با الزم های همکاری افراد این و نگردید داده پاسخ شده شناسایی افراد توسط
 مورد های تحلیل و تجزیه مبنای پرسشنامه 36 تعداد نهایت در ترتیب بدین. ندادند انجام

 ( ارایه شده است.2ویژگی توصیفی پاسخ دهندگان در جدول شماره ). گرفت قرار نظر
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 دهنگان. ویژگی توصیفی پاسخ 2جدول 

 اصلی فعالیت سابقه میزان تحصیلی رشته تحصیالت سطح

 درصد فراوانی شرح درصد فراوانی شرح درصد فراوانی شرح درصد فراوانی شرح ردیف

 23.38 18 حسابداری 44.16 34 کارشناسی 1
 5 از کمتر

 سال
1 1.30 

 وامور حسابداری
 مالی

55 71.43 

2 
 کارشناسی

 ارشد
 44.16 34 مدیریت 49.35 38

 10 تا 5 بین
 سال

14 18.18 
و  بندی بودجه

 تشکیالت
2 2.60 

 3.90 3 اقتصاد 5.19 4 دکترا 3
 15 تا 10 بین

 سال
16 20.78 

 به مربوط امور
 ارزیابی

20 25.97 

 28.56 22 سایر 1.30 1 سایر 4
 15 از بیش

 سال
 0.00 0 سایر 59.74 46

 100 77  100 77  100 77  100 77  جمع
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 انجام برای خود ذهنی های ازتوانایی خبره افراد چه ( معتقد است که اگر2009سن جیز )
سنتی کمی سازی  فرآیند که داشت توجه نکته این به باید اما نمایند می مقایسه استفاده

بهتر،  عبارت ندارد. به کامل بطور را انسانی تفکر سبک انعکاس دیدگاه افراد، امکان
 انسانی مبهم زبانی و بعضاً توضیحات با بیشتری فازی، سازگاری های از مجموعه استفاده

 به فازی( اعداد فازی )بکارگیری های مجموعه از استفاده با که است بهتر و بنابراین دارد
 (. 2009پرداخت)کارمن،  واقعی دنیای در گیری تصمیم و مدت بینی بلند پیش
سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی معادل طیف  در این مطالعه نیز برای فازی 

ها نسبت به هم  ( استفاده شده است. ارزش گذاری شاخص3لیکرت به شرح جدول شماره )
 ( ترسیم شده است. 1در شکل شماره )

 درجه 5. اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت 3جدول 

 فازیاعداد  عبارات زبانی

 (1 ,1 ,75 .0) خیلی با اهمیت

 (1 ,75 .0 ,5 .0) با اهمیت

 (75 .0 ,5 .0 ,25 .0) اهمیت متوسط

 (5 .0 ,25 .0 ,0) بی اهمیت

 (25 .0 ,0 ,0) خیلی بی اهمیت

 
 

 
 با استفاده از اعداد فازی مثلثی ها نسبت به هم ارزش گذاری شاخص. 1شکل 

 

بعدی میانگین نظرات فازی محاسبه شده، نحوه محاسبه میانگین نظرات هر عدد درگام 
 ها به صورت زیرنمایش داده شده است: فازی مثلثی برای هریک از شاخص
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 (1رابطه 

               𝜏𝑗 = (𝐿𝑗 , 𝑀𝑗 , 𝑈𝑗)       𝐿𝑗 = min(  𝑋𝑖𝑗)      Mj = √∏ Xij
n
i=1

n   

Uj = max(Xij)   
 

 به فرد خبره اشاره دارد. به طوری که iاندیس 
𝑋𝑖𝑗 : مقدار ارزیابی خبرهi  ام از معیارj ام Lj: ها برای معیار حداقل مقدار ارزیابیj ام 
Mj: خبرگان از عملکرد معیار  میانگین هندسی مقدار ارزیابیj ام 

Uj: ها برای معیار حداکثر مقدار ارزیابیj (.2009، 1ام )چنگ، لی، تانگ  
هایی تجربی هستند که توسط پژوهشگران مختلف  های تجمیع، روش در واقع این روش

ای از اعداد فازی مثلثی را  اند. برای نمونه یک روش مرسوم برای تجمیع مجموعه ارائه شده
 (.2011، 2اند )فانگ در نظر گرفته uو بیشینه  mو میانگین  lکمینه 
 (   2رابطه 

                                                                                              

(𝒎𝒊𝒏{𝐥}, {
∑ 𝒎

𝒏
} , 𝒎𝒂𝒙{𝒖} )         𝑭𝑨𝑮𝑹 = 

 
 (:1993، 3( استفاده گردید)تنگ، زینگ3زدایی از رابطه ) برای فازی

 (   3رابطه 
   𝑫𝑭𝒊𝒋 =[(u_ij-l_ij )+(m_ij-l_ij )]/3+l_ij 

 
مورد قبول است و هر شاخصی که امتیاز باالی  7/0مقدار فازی زدائی شده بزرگتر از  

(. تمامی مواردی که امتیازی کمتر از 2011)وو و فانگ،  4شود داشته باشد تائید می 7/0
 اند حذف شده است.  کسب کرده  7/0

تحلیل "ها از آزمون  ههای هریک از مولف پس ازآن، به منظور تعیین بار عاملی شاخص 
 را ارزیابیها  با سازهها  گویهارتباط  تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. "عاملی تاییدی

کند. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان  می

                                                                                                                   
1. Cheng, Lee, Tang  
2. Fang 
3. zeng, Teng  

4. Wu, Fang 
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نیز ذکر شده است،  5/0شود. حداقل بارعاملی قابل قبول در برخی منابع و مراجع  داده می
بزرگتر  t-valueباشد. چنانچه آماره آزمون یعنی  می tاما معیار اصلی برای قضاوت آماره 

زمون باشد در اینصورت بار عاملی مشاهده شده معنادار است. در نهایت آ 96/1از 
های  برای تعیین اعتبار مدل های برازندگی شاخص . ازده استبرازندگی مدل انجام ش
 (. 1390شود)ابارشی،  طراحی شده استفاده می

های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور  کفایت و قابلیت شاخص 
های ارزیابی عملکرد موجود با  تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی، از طریق مقایسه شاخص

های  د اجماع جامعه تخصصی ارزیابی شده است. در مرحله نهایی، قابلیتهای مور شاخص
سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران برای تامین اطالعات مورد نیاز جهت 

های مورد اجماع خبرگان از طریق آزمون موفقیت و آزمون کای  بکارگیری شاخص
های آماری از نرم افزار  ن آزمونقرارگرفت. برای انجام ای ارزیابیاسکوئر تک نمونه مورد 

SPSS  استفاده شده است. 23نسخه 
کند.  ( مقایسه میpآزمون موفقیت نسبت مشاهده شده نمونه را با یک نسبت مفروض ) 

کند که نسبت موفقیت در جامعه بزرگتر و یا مساوی نسبت  فرض صفر این آزمون بیان می
ن نسبت جامعه از نسبت مفروض را کوچکتر بودوفقیت مشاهده شده است. فرض مقابل م

 باشد:     آماره آزمون به شرح زیر می کند. بیان می
 H0: P ≥ p 
 
H1: P < 𝑝 

 

z =
p̅ − p

√
pq
n

 

 
نسبت موفقیت مشاهده  p̅نسبت شکست ادعا شده  qنسبت موفقیت ادعا شده،  pکه در آن 

 حجم نمونه است. nشده نمونه و 
ها را با شکل توزیع خاصی بررسی  آزمون کای اسکوئر میزان تناسب و ارزش داده 
ها با  ها از شکل توزیع فاصله زیادی نداشته باشند برازش داده کند. درصورتی که داده می

شود. در این آزمون، مقادیر فراوانی  آن توزیع تعیین شده و در غیر اینصورت فرض رد می
شود. همچنین به کمک این  راوانی مشاهده شده نمونه مقایسه میمورد انتظار با مقادیر ف
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های  های ذکر شده در طبقه تواند این فرضیه را آزمون کند که پاسخ آزمون محقق می
مختلف از نظر فراوانی با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند یا خیر. در این پژوهش، با توجه 

کند که  رار دارند، این آزمون بررسی میها در دو طبقه صفر و یا یک ق به اینکه شاخص
های دارای امتیاز صفر  های دارای امتیاز یک از نظر آماری با تعداد شاخص تعداد شاخص

تفاوت معنی داری دارد یا نه. فرض صفر این آزمون عدم تفاوت معنی دار بین فراوانی 
ود تفاوت بین این دو کند. و فرض مقابل بر وج مشاهدات و فراوانی مورد انتظار را بیان می

 داللت دارد. 
H0:   تفاوتی بین فراوانی طبقات وجود ندارد 
H1: حداقل دو طبقه از نظر فراوانی متفاوتند   

 آماره این آزمون به شرح زیر است:

X2 = ∑
(Oi − Ei)

2

Ei

k

i=1

 

 
امین طبقه  iتعداد مورد انتظار در  Eiام و  iفراوانی مشاهده شده در طبقه  Oiکه در آن 

 است.

 

 شیوه گردآوری اطالعات:
ای و توزیع پرسشنامه  در این تحقیق، اطالعات مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه

از طریق پست یا شیوه دستی است و در موارد ضرروی نیز، مصاحبه حضوری انجام و 
اطالعات از آن طریق گرد آوری گردید. شرح کامل چگونگی تهیه وتوزیع پرسشنامه در 

 ( ارائه گردیده است.4اعضای گروه خبرگان  در جدول شماره ) بین
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 اعضای گروه دلفی,ها ها، مولفه و شاخص. پرسشنامه4جدول 

 اعضای گروه دلفی
تعداد 
 ها شاخص

 پرسشنامه مولفه

 22مدیر کل و معاونین مالی وذیحسابان وروسای حسابداری  مناطق 
 گانه شهرداری تهران

 الف درآمد 12

گانه  22درآمد مناطق  مدیر کل ومعاونین  وروسا و کارشناسان
 شهرداری تهران

 ب مالی 22

مدیر کل ومعاونین حسابرسی وسرپرستان گروههای حسابرسی در 
 گانه شهرداری تهران 22مناطق 

 ج حسابرسی 16

 
شاخص به  50های محیطی شهرداری تهران  براساس مطالعات مبانی نظری  و ویژگی 

های پیشنهادی محقق، جهت نظرخواهی ازخبرگان از طریق روش دلفی  شاخصعنوان 
 ( ارائه شد.5فازی به شرح جدول شماره )

 

 های مورد بررسی جهت اجماع خبرگان . شاخص5جدول 

 ردیف مولفه های پیشنهادی به خبرگان شاخص

 تشخیص درآمد موسوم به نقدی

 درآمد

1 

 2 تخصیص( تشخیص درآمد  موسوم به غیرنقدی )قابل

 3 میزان وصول درآمدهای پایدار

 4 اسناد برگشتی

 5 100درآمد حاصل  از اجرای آرای کمیسیون ماده 

 6 اسناد در جریان وصول

 7 رعایت قوانین  و مقررات در مورد تشخیص

 8 شده با درآمدهای تحقق یافتهمقایسه درآمدهای پیش بینی

 9 بدهکار عوارض پایدار عدم صدور پایانکار برای امالک

 10 سهم درآمدهای پایدار به کل درآمد شهرداری

 11 بینی شدههای اقتصادی به درآمدهای پیشنسبت درآمد کسب شده از محل مشارکت بنگاه

 12 بینی شدهنسبت درآمد کسب شده از محل مشارکت شهروندان به درآمدهای پیش

 ای درمحل تعیین شده حصول اطمینان از  مصرف و بکارگیری اعتبارات هزینه 

 مالی

13 

ای  موسوم به نقد درمحل تعیین  حصول اطمینان  از مصرف و بکارگیری اعتبارات سرمایه
 شده

14 

ای موسوم به غیر نقد  درمحل تعیین  حصول اطمینان ازمصرف و بکارگیری اعتبارات سرمایه
 شده

15 
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حصول اطمینان از مصرف و بکارگیری اعتبارات مربوط به رفت و روب وفضای سبز درمحل 
 تعیین شده

16 

 17 ها   میزان رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه مالی در پرداخت

 18 ای   های مالی ساالنه وسایر گزارش مالی وبودجه تهیه وتنظیم به موقع صورت

 19 نگهداری و ثبت دارائی ثابت   

 20 پرداخت به موقع حقوق ومزایا

 21 شده های مرتبط با سیستم بهای تمام پیگیری و اجرای بخشنامه

 22 واریز وتسویه به موقع اسناد هزینه

 23 حصول اطمینان از رعایت سقف افزایش مقادیرمبلغ  قرارداد

 24 ذیحسابحصول اطمینان از گزارش موارد عدم رعایت قوانین ومقررات توسط 

حصول اطمینان از رعایت شرایط عمومی پیمان دراجرای طرحهای تملک داراییهای 
 ای   سرمایه

25 

 26 های مقرر درآیین نامه  تخصیص اعتبار حصول اطمینان از تخصیص به موقع اعتبار درمهلت

 27 حصول اطمینان از رعایت مقررات واستفاده از فهارست بهاء درعقد قرارداد 

 28 حصول اطمینان از تخصیص اعتبار بر اساس پیشرفت عملیات 

ای )شامل اعتبارات مصو ب  حصول اطمینان ازرعایت قوانین ومقررات ومحدودیتهای بودجه
  واعتبارات تخصیص یافته برای جلوگیری از دیون مازاد وبال محل( در مصرف منابع مالی 

29 

 30 حصول اطمینان عدم دخل و تصرف در وجوه سپرده و امانت 

 31 حصول اطمینان ازنگهداری مناسب اوراق بهادار

 32 حصول اطمینان ازتهیه به موقع  صورت مغایرت بانکی

 33 های برگشتی اقدامات موثر برای وصول چک

 34 حصول اطمینان ازصحت، اصالت وکامل بودن اسناد ومدارک حسابداری

 ها ودستورالعملهای مربوطه رعایت قوانین وبخشنامه

 حسابرسی

35 

حصول اطمینان از استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب جهت انجام اقدامات کشف کننده 
 وپیشگیرانه از تقلب واشتباه

36 

 37 های مالی قابل اتکا وشفاف  ها وصورت ارایه به هنگام گزارش

 38 گزارش حسابرسی داخلی ومستقلاصالح و رفع بندهای 

 39 های حسابرسی همکاری با گروه

 40 حصول اطمینان ازگزارش موارد عدم رعایت قوانین ومقررات توسط ذیحساب 

 41 حصول اطمینان از صحت مراحل انجام هزینه ومجوزهای صادره

 42 داراییهای سرمایه ایها و استفاده صحیح از  حصول اطمینان از حفاظت وحراست از دارایی

 43 ریزی شده یابی به اهداف عملیاتی برنامه حصول اطمینان از مصرف منابع در جهت دست

 44 های ارائه شده حصول اطمینان ار کیفیت اطالعات مالی وغیر مالی افشاء شده درگزارش

وبهتر با مصرف حصول اطمینان از کارایی مصرف منابع مالی از طریق ارائه خدمات بیشتر 
 منابع کمتر

45 

های پیش  ها و پروژه ها .فعالیتها .طرح حصول اطمینان ازمنطبق بودن عملیات واقعی با برنامه 46 
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 های مبادله شده بینی شده در بودجه ساالنه وموافقت نامه

حصول اطمینان از کارایی .اثر بخشی وصرفه اقتصادی عملیات شهرداری از طریق 
 ابرسی عملیاتی حسابرسان داخلیهای حس گزارش

47 

حصول اطمینان از توانایی مالی شهرداری برای باز پرداخت تعهدات سررسید شده وسررسید 
 های آتی ها ودست یابی به اهداف وبرنامه نشده وادامه فعالیت

48 

حصول اطمینان از کیفیت و اثر بخشی کار حسابرسان مستقل وداخلی دایر بر ارتباط کاری 
های مدیریت درباره  ثر میان حسابرسان مستقل، داخلی ومدیران وبه موقع بودن پی گیریمو

 ها وپیشنهادهای سازنده حسابرسان مستقل وداخلی توصیه

49 

ها وبهبود آنها وحصول  شناسایی مشکالت سیستم کنترل داخلی واطالعاتی ورفع نارسایی
 اطمینان از مناسب بودن تفکیک وظایف

50 

 

 های تحقیق: یافته
 گردد: های هر یک از مراحل تحقیق به اختصار وبه شرح زیرارائه می یافته

های مربوط به ارزیابی  ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهشای:  مرحله اول. مطالعه کتابخانه
های کشورهای توسعه یافته وقوانین ومقررات مربوطه مطالعه به  عملکرد مالی شهرداری

شاخص  50های محیطی شهرداری تهران  عمل آمد. براساس این مطالعات و مطالعه ویژگی
پیشنهادی محقق، جهت  مرتبط با ارزیابی عملکرد مالی شناسایی و به عنوان شاخص

 نظرات خبرگان ارائه گردید.نظرخواهی از 
جهت نظرخواهی از  مرحله دوم. نظر خواهی از خبرگان با روش دلفی فازی:

متخصصان از رویکرد دلفی فازی استفاده گردید. نتایج  بار اول آن با توجه به شرح کاملی 
 یده است.  ( ارائه گرد6که در روش تحقیق ذکر شد؛ در جدول شماره )

 

 ها )باراول( . میانگین فازی و غربالگری فازی شاخص6جدول 
 L M U mean Crisp Result های پژوهش شاخص

 درآمد

Q01 0. 63 0. 88 0. 98 (0. 98,0. 88,0. 63) 0. 83 پذیرش 

Q02 0. 48 0. 73 0. 90 (0. 9,0. 73,0. 48) 0. 70 پذیرش 

Q03 0. 69 0. 94 0. 98 (0. 98,0. 94,0. 69) 0. 87 پذیرش 

Q04 0. 46 0. 71 0. 85 (0. 85,0. 71,0. 46) 0. 67 رد 

Q05 0. 52 0. 77 0. 90 (0. 9,0. 77,0. 52) 0. 73 پذیرش 

Q06 0. 69 0. 94 1. 00 (1,0. 94,0. 69) 0. 88 پذیرش 

Q07 0. 67 0. 92 1. 00 (1,0. 92,0. 67) 0. 86 پذیرش 

Q08 0. 56 0. 81 0. 94 (0. 94,0. 81,0. 56) 0. 77 پذیرش 
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Q09 0. 60 0. 85 0. 92 (0. 92,0. 85,0. 6) 0. 79 پذیرش 

Q10 0. 54 0. 79 0. 94 (0. 94,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q11 0. 46 0. 71 0. 92 (0. 92,0. 71,0. 46) 0. 70 رد 

Q12 0. 40 0. 65 0. 81 (0. 81,0. 65,0. 4) 0. 62 رد 

 مالی

Q13 0. 50 0. 75 0. 92 (0. 92,0. 75,0. 5) 0. 72 پذیرش 

Q14 0. 56 0. 81 0. 94 (0. 94,0. 81,0. 56) 0. 77 پذیرش 

Q15 0. 38 0. 56 0. 75 (0. 75,0. 56,0. 38) 0. 56 رد 

Q16 0. 69 0. 94 1. 00 (1,0. 94,0. 69) 0. 88 پذیرش 

Q17 0. 65 0. 90 0. 98 (0. 98,0. 9,0. 65) 0. 84 پذیرش 

Q18 0. 54 0. 79 0. 96 (0. 96,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q19 0. 56 0. 81 0. 92 (0. 92,0. 81,0. 56) 0. 76 پذیرش 

Q20 0. 65 0. 90 0. 96 (0. 96,0. 9,0. 65) 0. 84 پذیرش 

Q21 0. 50 0. 75 0. 92 (0. 92,0. 75,0. 5) 0. 72 پذیرش 

Q22 0. 58 0. 83 0. 96 (0. 96,0. 83,0. 58) 0. 79 پذیرش 

Q23 0. 54 0. 79 0. 92 (0. 92,0. 79,0. 54) 0. 75 پذیرش 

Q24 0. 54 0. 79 0. 92 (0. 92,0. 79,0. 54) 0. 75 پذیرش 

Q25 0. 54 0. 79 0. 96 (0. 96,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q26 0. 52 0. 75 0. 90 (0. 9,0. 75,0. 52) 0. 72 پذیرش 

Q27 0. 54 0. 79 0. 94 (0. 94,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q28 0. 40 0. 63 0. 77 (0. 77,0. 63,0. 4) 0. 60 رد 

Q29 0. 52 0. 75 0. 90 (0. 9,0. 75,0. 52) 0. 72 پذیرش 

Q30 0. 63 0. 88 0. 96 (0. 96,0. 88,0. 63) 0. 82 پذیرش 

Q31 0. 54 0. 79 0. 94 (0. 94,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q32 0. 67 0. 92 0. 96 (0. 96,0. 92,0. 67) 0. 85 پذیرش 

Q33 0. 56 0. 79 0. 88 (0. 88,0. 79,0. 56) 0. 74 پذیرش 

Q34 0. 63 0. 88 0. 96 (0. 96,0. 88,0. 63) 0. 82 پذیرش 

 حسابرسی

Q35 0. 67 0. 92 0. 98 (0. 98,0. 92,0. 67) 0. 86 پذیرش 

Q36 0. 67 0. 92 0. 98 (0. 98,0. 92,0. 67) 0. 86 پذیرش 

Q37 0. 60 0. 85 1. 00 (1,0. 85,0. 6) 0. 82 پذیرش 

Q38 0. 71 0. 96 1. 00 (1,0. 96,0. 71) 0. 89 پذیرش 

Q39 0. 60 0. 85 1. 00 (1,0. 85,0. 6) 0. 82 پذیرش 

Q40 0. 46 0. 71 0. 92 (0. 92,0. 71,0. 46) 0. 70 رد 

Q41 0. 46 0. 71 0. 85 (0. 85,0. 71,0. 46) 0. 67 رد 

Q42 0. 69 0. 94 1. 00 (1,0. 94,0. 69) 0. 88 پذیرش 

Q43 0. 58 0. 83 1. 00 (1,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q44 0. 58 0. 83 1. 00 (1,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 
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Q45 0. 46 0. 71 0. 88 (0. 88,0. 71,0. 46) 0. 68 رد 

Q46 0. 56 0. 81 0. 98 (0. 98,0. 81,0. 56) 0. 78 پذیرش 

Q47 0. 50 0. 75 0. 90 (0. 9,0. 75,0. 5) 0. 72 پذیرش 

Q48 0. 63 0. 88 0. 94 (0. 94,0. 88,0. 63) 0. 82 پذیرش 

Q49 0. 60 0. 85 1. 00 (1,0. 85,0. 6) 0. 82 پذیرش 

Q50 0. 48 0. 73 0. 88 (0. 88,0. 73,0. 48) 0. 70 رد 

  
به 12و4، 11در راند اول پس از انجام غربال سازی، در حوزه درآمد شاخص شماره  

ترتیب با عناوین )اسناد برگشتی، نسبت درآمد کسب شده ازمحل مشارکت بنگاههای 
اقتصادی به پیش بینی و نسبت درآمد کسب شده از محل مشارکت شهروندان به 

به ترتیب با عناوین )حصول اطمینان از  28و  15بینی(؛ در حوزه مالی  شاخص شماره  پیش
ای موسوم به غیر نقد، حصول اطمینان از تخصیص  مصرف و بکارگیری اعتبارات سرمایه

، 40، 41اعتبار بر اساس پیشرف عملیات( و همچنین در حوزه حسابرسی، شاخص شماره
صول اطمینان از گزارش موارد عدم رعایت قوانین و به ترتیب با عناوین )ح 50و 45

مقررات توسط ذیحساب، حصول اطمینان از صحت مراحل انجام هزینه و حصول اطمینان 
ها واموال، حصول اطمینان از کارایی مصرف منابع و  از حفاظت و حراست از دارایی

شد. تمامی  حصول اطمینان از مناسب بودن تفکیک وظایف و سیستم کنترل داخلی( حذف
 41اند. تحلیل دلفی فازی برای  اند حذف شده کسب کرده 7/0مواردی که امتیازی کمتر از 

زدایی عناصر در بار دوم  شاخص باقی مانده در بار دوم ادامه پیدا کرد. نتایج حاصل از فازی
 ( گزارش شده است:7در جدول شماره )

 ار دو(ها )ب . میانگین فازی و غربالگری فازی شاخص7جدول 
های پژوهش شاخص  L M U mean Crisp Result 

 درامد

Q01 0. 56 0. 81 0. 98 (0. 98,0. 81,0. 56) 0. 78 پذیرش 

Q02 0. 60 0. 85 0. 98 (0. 98,0. 85,0. 6) 0. 81 پذیرش 

Q03 0. 54 0. 79 0. 94 (0. 94,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q05 0. 58 0. 83 0. 98 (0. 98,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q06 0. 58 0. 83 0. 98 (0. 98,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q07 0. 65 0. 90 1. 00 (1,0. 9,0. 65) 0. 85 پذیرش 

Q08 0. 54 0. 79 0. 96 (0. 96,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q09 0. 69 0. 94 0. 98 (0. 98,0. 94,0. 69) 0. 87 پذیرش 

Q10 0. 67 0. 92 0. 98 (0. 98,0. 92,0. 67) 0. 86 پذیرش 
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 مالی

Q13 0. 54 0. 79 1. 00 (1,0. 79,0. 54) 0. 78 پذیرش 

Q14 0. 56 0. 81 0. 98 (0. 98,0. 81,0. 56) 0. 78 پذیرش 

Q16 0. 58 0. 83 0. 96 (0. 96,0. 83,0. 58) 0. 79 پذیرش 

Q17 0. 58 0. 83 0. 98 (0. 98,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q18 0. 54 0. 79 0. 94 (0. 94,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q19 0. 58 0. 83 0. 98 (0. 98,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q20 0. 60 0. 85 0. 98 (0. 98,0. 85,0. 6) 0. 81 پذیرش 

Q21 0. 52 0. 77 0. 94 (0. 94,0. 77,0. 52) 0. 74 پذیرش 

Q22 0. 65 0. 90 0. 98 (0. 98,0. 9,0. 65) 0. 84 پذیرش 

Q23 0. 60 0. 85 0. 98 (0. 98,0. 85,0. 6) 0. 81 پذیرش 

Q24 0. 60 0. 85 0. 98 (0. 98,0. 85,0. 6) 0. 81 پذیرش 

Q25 0. 56 0. 81 0. 96 (0. 96,0. 81,0. 56) 0. 78 پذیرش 

Q26 0. 60 0. 85 1. 00 (1,0. 85,0. 6) 0. 82 پذیرش 

Q27 0. 60 0. 85 0. 98 (0. 98,0. 85,0. 6) 0. 81 پذیرش 

Q29 0. 48 0. 73 0. 94 (0. 94,0. 73,0. 48) 0. 72 پذیرش 

Q30 0. 67 0. 92 1. 00 (1,0. 92,0. 67) 0. 86 پذیرش 

Q31 0. 46 0. 71 0. 96 (0. 96,0. 71,0. 46) 0. 71 پذیرش 

Q32 0. 56 0. 81 0. 98 (0. 98,0. 81,0. 56) 0. 78 پذیرش 

Q33 0. 60 0. 85 0. 96 (0. 96,0. 85,0. 6) 0. 80 پذیرش 

Q34 0. 56 0. 81 0. 98 (0. 98,0. 81,0. 56) 0. 78 پذیرش 

سابرسیح  

Q35 0. 63 0. 88 0. 98 (0. 98,0. 88,0. 63) 0. 83 پذیرش 

Q36 0. 58 0. 83 0. 98 (0. 98,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q37 0. 54 0. 79 0. 96 (0. 96,0. 79,0. 54) 0. 76 پذیرش 

Q38 0. 60 0. 85 0. 98 (0. 98,0. 85,0. 6) 0. 81 پذیرش 

Q39 0. 58 0. 83 0. 96 (0. 96,0. 83,0. 58) 0. 79 پذیرش 

Q42 0. 52 0. 77 0. 96 (0. 96,0. 77,0. 52) 0. 75 پذیرش 

Q43 0. 60 0. 85 0. 98 (0. 98,0. 85,0. 6) 0. 81 پذیرش 

Q44 0. 65 0. 90 1. 00 (1,0. 9,0. 65) 0. 85 پذیرش 

Q46 0. 58 0. 83 0. 98 (0. 98,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q47 0. 65 0. 90 0. 98 (0. 98,0. 9,0. 65) 0. 84 پذیرش 

Q48 0. 58 0. 83 0. 98 (0. 98,0. 83,0. 58) 0. 80 پذیرش 

Q49 0. 60 0. 85 0. 96 (0. 96,0. 85,0. 6) 0. 80 پذیرش 

 
کسب  7/0براساس نتایج مشخص شده است، که تمامی موارد مجدداً امتیازی باالی  

شاخص مورد تایید قرار  41اند و هیچ شاخصی حذف یا اضافه نشده است. بنابراین  کرده
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 گرفت. 
های هریک از  به منظور تعیین بار عاملی شاخصمرحله سوم. تحلیل عاملی تاییدی: 

 41استفاده گردید تا مشخص شود که از  "تحلیل عاملی تاییدی"ها از آزمون  مولفه
هایی از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتایج حاصل  شاخص مورد اجماع خبرگان چه شاخص
 ( منعکس شده است. 9از تحلیل عاملی تاییدی درجدول شماره )

داده شده  شینما(8در جدول شماره ) LV03تا  LV01 هایپنهان  با نماد هایریمتغ 
 12از  حسابرسی ، هیگو 20از مالی  ، هیگو 9مد از آدر پنهان ریمتغ یابیارز یبرا.  است

  .استفاده شده است، هیگو

 ها و متغیرهای پژوهش های سنجش سازه . توزیع سواالت و گویه8جدول 
 ها شماره پرسش ها تعداد گویه پنهان و نماد آنهامتغیرهای  های اصلی سازه

 مالی

 LV01 9 1-9 درامد

 LV02 20 10-29 مالی

 LV03 12 30-41 حسابرسی

 
های درآمد، مالی وحسابرسی  پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی متغییرهای پنهان حوزه 

شاخص  9شاخص مورد اجماع اعضای گروه دلفی مشخص گردید که؛ از  41برروی 
شاخص؛  7شاخص حسابرسی  12شاخص، و از  12شاخص مالی  20شاخص، از  7درآمد 

( و همچنین عناوین 9مورد تایید قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی درجدول شماره )
 ( قرارگرفته است.10شاخص مورد تایید در جدول شماره ) 26

 . نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درآمد، مالی و حسابرسی9 جدول

 شماره گویه متغییر
بار عاملی 
 استانداد

 وضعیت گویه tآماره 

 درامد

Q01 0 .55 10 .57 پذیرش 

Q02 0 .42 7 .81 رد 

Q03 0 .49 9 .32 رد 

Q04 0 .64 12 .73 پذیرش 

Q05 0 .72 14 .87 پذیرش 

Q06 0 .67 13 .51 پذیرش 

Q07 0 .55 10 .55 پذیرش 

Q08 0 .54 10 .36 پذیرش 

Q09 0 .52 10 .00 پذیرش 
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به ترتیب  نتایج تحلیل عاملی تاییدی هریک از متغیرهای  3و  2و  1نمودارهای شماره 

 دهد.      درآمد، مالی وحسابرسی را نشان می

 مالی

Q10 0.22 4.09 رد 

Q11 0.18 0.32 رد 

Q12 0.31 5.81 رد 

Q13 0.43 8.36 رد 

Q14 0.48 9.31 رد 

Q15 0.56 11.23 پذیرش 

Q16 0.57 11.40 پذیرش 

Q17 0.56 11.26 پذیرش 

Q18 0.63 12.92 پذیرش 

Q19 0.45 8.64 رد 

Q20 0.50 9.80 رد 

Q21 0.52 10.35 پذیرش 

Q22 0.57 11.60 پذیرش 

Q23 0.54 10.73 پذیرش 

Q24 0.55 11.10 پذیرش 

Q25 0.58 11.67 پذیرش 

Q26 0.54 10.46 پذیرش 

Q27 0.60 12.89 پذیرش 

Q28 0.46 8.94 رد 

Q29 0.58 11.84 پذیرش 

 حسابرسی

Q30 0.37 6.78 رد 

Q31 0.37 6.78 رد 

Q32 0.56 10.83 پذیرش 

Q33 0.52 9.95 پذیرش 

Q34 0.57 10.98 پذیرش 

Q35 0.62 12.16 پذیرش 

Q36 0.49 9.20 رد 

Q37 0.42 7.77 رد 

Q38 0.52 9.84 پذیرش 

Q39 0.50 9.47 رد 

Q40 0.54 10.39 پذیرش 

Q41 0.57 11.09 پذیرش 
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 . نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر درآمد1نمودار 
 

 آماره تی بارعاملی استاندارد

  
 . نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر مالی2نمودار 

 آماره تی بارعاملی استاندارد

  



 1396پائیز ـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   22

 
 بارعاملی استاندارد

 
 آماره تی

  
 . نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر حسابرسی3مودار ن

 

 های ارزیابی عملکرد مالی موجود: مرحله چهارم. ارزیابی کفایت وقابلیت شاخص

های ارزیابی عملکرد مالی  شاخصدر این مرحله از تحقیق به منظور تعیین این که آیا 
گیری عملکرد مالی برخوردار است یا خیر، از  موجود از قابلیت مورد انتظار برای اندازه

های ارزیابی  نسبت موفقیت و آزمون کای اسکوئر استفاده گردید. به این منظور، شاخص
ه قرار های مورد اجماع اعضای خبرگان گروه دلفی  مورد مقایس عملکرد موجود باشاخص

های موجود قابل تطبیق  ی مورد اجماع خبرگان که با شاخص ها گرفت، آن دسته از شاخص
های موجود انطباق  های مورد اجماع که با شاخص بود، با امتیاز یک و مابقی  شاخص

( ارائه 10نداشته اند، با امتیاز صفر مشخص گردیدند. نتایج این بررسی در جدول شماره )
ها بررسی شد و نتیجه مشخص شد که بطور  های توصیفی داده یژگیشده است. ابتدا و

های مالی   ها مالی مورد اجماع خبرگان گروه دلفی  منطبق بر شاخص % شاخص50میانگین 
به دست  0.510ها برابر مقدار  موجود درشهرداری تهران هستند. انحراف استاندارد این داده

 آمده است.
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های موجودو قابلیت   ای مورد اجماع خبرگان با شاخصه . بررسی انطباق شاخص10جدول 

 های مورد اجماع خبرگان از سیستم حسابداری شهرداری تهران استخراج شاخص
ازسیستم 

حسابداری 
موجود قابل 
 استخراج است

باشاخص 
مالی موجود 
 انطباق دارد

شاخص  مورد اجماع خبرگان که با 
تحلیل عاملی تاییدی از اهمیت باالتری 

 برخوردارند

 ردیف مولفه

 تشخیص  درآمد موسوم به نقدی 1 1

 درامد

1 

1 1 
درآمد حاصل  از اجرای آرای کمیسیون ماده 

100 
2 

 3 اسناد در جریان وصول 1 1

 4 رعایت قوانین  و مقررات در مورد تشخیص 1 1

1 0 
شده با درآمدهای مقایسه درآمدهای پیش بینی
 تحقق یافته

5 

1 0 
صدور پایانکار برای امالک بدهکار عدم 

 عوارض پایدار
6 

 7 سهم درآمدهای پایدار به کل درآمد شهرداری 0 1

 نگهداری و ثبت دارائی ثابت 1 1

 مالی

8 

 9 پرداخت حقوق ومزایا 1 1

1 1 
های مرتبط با سیستم  پیگیری و اجرای بخشنامه
 شده بهای تمام

10 

 11 واریز وتسویه اسناد هزینه 1 1

1 0 
حصول اطمینان از رعایت شرایط عمومی پیمان 
 دراجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

12 

1 0 
حصول اطمینان از تخصیص به موقع اعتبار 

 های مقرر درآیین نامه  تخصیص اعتبار درمهلت
13 

1 0 
حصول اطمینان از رعایت مقررات واستفاده از 

 فهارست بهاء درعقد قرارداد
14 

0 0 

حصول اطمینان ازرعایت قوانین ومقررات 
ای )شامل اعتبارات مصو  ومحدودیتهای بودجه

ب واعتبارات تخصیص یافته برای جلوگیری از 
 دیون مازاد وبال محل( در مصرف منابع مالی

15 

1 0 
حصول اطمینان عدم دخل و تصرف در وجوه 

 سپرده و امانت
16 

 17 مناسب اوراق بهادارحصول اطمینان ازنگهداری  0 1

 18 حصول اطمینان ازتهیه صورت مغایرت بانکی 0 1

حصول اطمینان ازصحت .اصالت وکامل بودن  0 0 19 
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 اسناد ومدارک حسابداری

0 1 

حصول اطمینان از استقرار سیستم کنترل داخلی 
مناسب جهت انجام اقدامات کشف کننده 

 وپیشگیرانه از تقلب واشتباه

 حسابرسی

20 

1 1 
های مالی  ها وصورت ارایه به هنگام گزارش

 قابل اتکا وشفاف
21 

1 1 
اصالح ورفع بندهای گزارش حسابرسی داخلی 

 ومستقل
22 

 23 های حسابرسی همکاری با گروه 1 0

0 0 
حصول اطمینان از کیفیت اطالعات مالی وغیر 

 های ارائه شده مالی افشاء شده درگزارش
24 

0 0 

اطمینان از کارایی .اثر بخشی وصرفه حصول 
اقتصادی عملیات شهرداری از طریق 

های حسابرسی عملیاتی حسابرسان  گزارش
 داخلی

25 

0 0 

حصول اطمینان از توانایی مالی شهرداری برای 
باز پرداخت تعهدات سررسید شده وسررسید 

ها ودست یابی به اهداف  نشده وادامه فعالیت
 های آتی وبرنامه

26 

 
( نشان 12( و )11نتایج آزمونهای موفقیت وکای اسکوئر به ترتیب در جداول شماره ) 

% از 50داده شده است. آزمون دو بار اجرا شده است. در آزمون اول فرض شده است که 
های ارزیابی عملکرد مالی موجود در  ها مورد اجماع خبرگان منطبق بر شاخص شاخص

ها این  % از شاخص60وم فرض شده است که بیش از شهرداری تهران  هستند. در آزمون د
شود که سطح  ( مشاهده می11ویژگی را دارند. با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره )

 0.5به دست آمده است که بزرگتر از  1.000داری محاسبه شده در آزمون اول مقدار   معنی
مون دوم مقدار معنی داری برابر شود. همچنین در آز بوده و در نتیجه فرض قویاً پذیرفته می

% پذیرفته 5بوده و فرض در سطح خطای  0.6محاسبه شده است که بیشتر از مقدار  0.199
های ارزیابی عملکرد مالی  % از شاخص60شود که بیش از  شود. بنابراین نتیجه می می

 د.های ارزیابی عملکرد مالی مورد اجماع اعضای خبرگان  منطبق هستن موجود با شاخص
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های ارزیابی عملکرد مالی موجود با  . آزمون موفقیت برای بررسی انطباق شاخص11جدول 

 های ارزیابی عملکرد مالی مورد اجماع اعضای خبرگان شاخص
 پذیرش و یا رد سطح معنی داری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده

0.50 
 پذیرش 1.000 0.5

 پذیرش 0.199 0.6

 
های ارزیابی  های شاخص کند که تعداد شاخص آزمون کای اسکوئر بررسی می 

های ارزیابی عملکرد مالی مورد اجماع اعضای خبرگان   عملکرد مالی موجود که با شاخص
هایی که منطبق نیستند، از نظر آماری برابر هستند یا خیر؟ سطح  منطبق هستند و شاخص

به دست آمده که قویاً  فرض برابری دو طبقه  1.000معنی داری حاصل از این آزمون برابر 
شود که فراوانی مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار  پذیرد و این نتیجه حاصل می را می

های ارزیابی عملکرد مالی  توان دریافت که نیمی از شاخص تفاوتی ندارد. بنابراین می
ضای خبرگان  منطبق هستند. های ارزیابی عملکرد مالی مورد اجماع اع موجود با شاخص

های ارزیابی عملکرد مالی موجود در شهرداری تهران از قابلیت مورد  بنابراین شاخص
  گیری عملکردمالی برخوردار می باشند.  انتظار برای اندازه

 

 های ارزیابی عملکرد مالی . نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی انطباق شاخص12جدول 
 شاخص ها

مقدار مورد 
 انتظار

نسبت 
 مشاهده شده

مقدار 
 کای دو

سطح معنی 
 داری

پذیرش و 
 منطبق یا رد

غیر 
 منطبق

 مجموع

 پذیرش 1.000 0.000 0.50 50% 26 13 13

 
در این مرحله پنجم.ارزیابی قابلیت سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری تهران: 

بخش برآنیم که با استفاده از آزمونهای آماری به این سوال پاسخ دهیم که آیا سیستم 
حسابداری مورداستفاده توسط شهرداری تهران دسترسی الزم به اطالعات موردنیاز برای 

هایی  کند؟  بدین منظور، آن دسته از شاخص ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی  را فراهم می
و به  "یک "ج از سیستم حسابداری شهرداری تهران است، امتیاز که قابل استخرا

(. 10نسبت داده شد )جدول شماره  "صفر "های غیر قابل استخراج از آن امتیاز شاخص
ها با  % شاخص73ها بیانگر آن است که بطور میانگین  نتایج بررسی ویژگی توصیفی داده
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داری قابل استخراج هستند. انحراف استفاده از سیستم حسابداری مورداستفاده توسط شهر
به دست آمده است. جهت جلوگیری از اطاله کالم  0.452ها برابر  استاندارد این داده

صرفاً نتایج حاصل از انجام آزمونهای موفقیت و آزمون کای اسکوئر به ترتیب در جداول 
 ( ارائه شده است. 14( و )13شماره )

 

های مالی مورد اجماع از سیستم  امکان استخراج  شاخص. آزمون موفقیت برای بررسی 13جدول 

 حسابداری موجود در شهرداری تهران

 پذیرش و یا رد سطح معنی داری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده

0.73 
 پذیرش 0.460 0.7

 پذیرش 0.268 0.8

 
شود که سطح معنی داری محاسبه شده در آزمون  با توجه به نتایج حاصل، مشاهده می 
 0.05است؛ که هر دو مقدار بزرگتر از  0.268و در آزمون دوم مقدار  0.460مقدار  اول

های مورد نظر از  % از شاخص80پذیریم که بیش از  % می5بوده و در نتیجه در سطح خطای 
 سیستم حسابداری مورد استفاده شهرداری تهران قابل استخراج است.

(، سطح معنی داری آزمون 14ل شماره )همچنین باتوجه به نتایج به عمل آمده از جدو 
کوچکتر بوده و این به معنی رد فرض صفر بوده و نتیجه  0.05است که از  0.019به میزان 

گیریم که فراوانی مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار متفاوت است. بنابراین نسبت  می
سابداری موجود توان نتیجه گرفت که سیستم ح دار است. لذا می % معنی73مشاهده شده 

باشد. به  های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی می قادر به تأمین اطالعات مورد نیاز شاخص
های مورد توافق خبرگان از سیستم حسابداری  عبارت دیگر، اطالعات موردنیاز شاخص

 موجود قابل استخراج است.

اجماع از سیستم حسابداری ها مالی مورد  . نتایج برای بررسی امکان استخراج شاخص14جدول 

 شهرداری تهران در موجود
نسبت  شاخص ها

مورد 
 انتظار

نسبت 
مشاهده 

 شده

مقدار 
 کای دو

سطح 
معنی 
 داری

پذیرش و 
 یا رد

قابل 
 استخراج

غیرقابل 
 استخراج

 جمع

 رد 0.019 5.538 73% 50% 26 7 19
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 گیری نتیجه
در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد به منظور تعیین 
عوامل کلیدی و موثر در ارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران پرداخته شد. دراین مرحله 

های مربوط به ارزیابی  گیری از تجارب پژوهش ای و بهره با استفاده از روش کتابخانه
یافته و قوانین و مقررات مربوطه و اقدامات انجام  کشورهای توسعه های عملکرد شهرداری

ها، مورد  های ارزیابی عملکرد شهرداری دار، تعیین شاخص شده توسط مراجع صالحیت
 50های محیطی شهرداری تهران  بررسی قرار گرفت. براساس این مطالعات و مطالعه ویژگی

های پیشنهادی  سایی و به عنوان شاخصهای مالی، درآمد و حسابرسی شنا شاخص درمولفه
محقق، جهت نظرخواهی ازخبرگان از طریق روش دلفی فازی؛ ارائه شد. نتایج حاصل از 

های دلفی  شاخص مطروحه در پرسشنامه 50شاخص از  41فرایند دلفی بیانگر پذیرش 
ون ها از آزم های هر یک از مولفه باشد. پس ازآن به منظور تعیین بار عاملی شاخص می
های مربوط  استفاده گردید، تا مشخص شود که هر یک از شاخص "تحلیل عاملی تاییدی"

 41از به هر مولفه از چه درجه اهمیتی برخورداراست. نتایج تحقیق بیانگر آن است، که 
شاخص از اهمیت باالتری  26کننده در تحقیق دلفی،  شاخص مورد اجماع خبرگان شرکت

 برخوردار بوده است. 
های ارزیابی عملکرد  های مورد اجماع جامعه تخصصی، با شاخص ز آن، شاخصپس ا 

مالی موجود در شهرداری تهران مقایسه گردید. این مقایسه از طریق آزمون فرضیه صورت 
تقریباً نیمی از دهد، که  گرفت. نتایج حاصل از آزمونهای به عمل آمده نشان می

ماع اعضای خبرگان گروه دلفی منطبق های مورد اج های مالی موجود با شاخص شاخص
های ارزیابی عملکرد مالی موجود درشهرداری تهران از قابلیت مورد  است؛ بنابراین شاخص

 گیری عملکردمالی برخورداراست. انتظار برای اندازه
های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری  قابلیتبه منظور ارزیابی افزون برآن،  

های مورد اجماع  ات مالی مورد نیاز در بکارگیری شاخصتهران، جهت تامین اطالع
های انجام شده، می توان نتیجه  خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. باتوجه به نتایج آزمون

های مالی مورد اجماع خبرگان، ازسیستم حسابداری موجود در  گرفت؛ که شاخص
داری مورد عمل شهرداری باشد. بنابراین، سیستم حساب شهرداری تهران قابل استخراج می

 باشد. تهران قادر به تامین اطالعات مالی مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد مالی می
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 چکیده

های آن ازجمله  لذا تاکنون بسیاری از جنبه قرارگرفته است در کانون توجه تازگی حسابرسی داخلی نوین در ایران، به
های گذشته  کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش

های  بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه؛ اند های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده جنبه
گیری از رهیافت کیفی و به  با بهره ،گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست

عان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار های عمیق، ذینف ای و استفاده از مصاحبه کمک روش نظریه زمینه
کنندگان( حسابرسی داخلی در نیمه دوم  کنندگان و ارائه استفاده) یاصلنفر از ذینفعان  33با  گرفتند. برای این منظور

مصاحبه، یادداشت و  30های متنی مندرج در  مصاحبه صورت گرفت. مضافاً از داده 1396و اوایل سال  1395سال 
کننده دیدگاه ذینفعان فوق  ارائه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً های حرفه ها و نشریه رشده در مجلهمیزگرد منتش

های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز،  پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده اال شاره
های کالن،  وتحلیل قرار گرفت و مقوله های است، مورد تجزی محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه

مفاهیم( استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس ها ) های اصلی و خرد مقوله مقوله
 ای است، طراحی و ارائه شد. عوامل زمینه ( وپیامدها) یجنتاها،  ها، فرایند، خروجی رویکرد سیستمی که شامل ورودی

 یفیک یافتره ای، ینهزم یهارتقاء، نظر یراهبردها ی،داخل یحسابرس ی،داخل یحسابرس یفیتک :یدیکل واژگان
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  حسابداری دانشگاه ممفیس آمریکااستاد 
 تهران) نویسنده مسئول( دانشگاه  یحسابدار یدکتر یدانشجو vahid_menaty@yahoo.com 
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 مقدمه

سازمانی اصلی راهبری شرکتی قلمداد  های درونعنوان یکی از مکانیزم حسابرسی داخلی به
موجب مصوبه  مدیره سازمان بورس به یئتهمنظور تقویت این سازوکارها،  گردد. به می

شده در بورس و  های داخلی را برای ناشران پذیرفته دستورالعمل کنترل 16/02/1391مورخ 
 یحسابرسبه تصویب رساند. تشکیل واحد حسابرسی داخلی زیر نظر کمیته  فرابورس ایران،

 04/04/1391 ( یکی از الزامات اصلی دستورالعمل مزبور بود. همچنین در تاریخ10ماده )
انجمن اجرایی آن به تصویب مجمع  نامه و آیین انجمن حسابرسان داخلیاساسنامه 

ضرورت ارزیابی  . با عنایت بهشد یز تشکیلرسید و انجمن مزبور نحسابرسان داخلی ایران 
ها  های فرعی آن های داخلی شرکت های داخلی ناشران مزبور که دربرگیرنده کنترل کنترل

های فرعی  باشد، حسابرسی داخلی در عمده ناشران بورسی، فرابورسی و شرکت نیز می
تباری و ها، استقراریافته است. استقرار واحد حسابرسی داخلی در مؤسسات اع آن

ها و رهنمودهای بانک  الزامات، دستورالعمل ها نیز تابع های فرعی )تابعه( آن شرکت
در باشد.  شود، می خوانده می« بانک مرکزی»مرکزی جمهوری اسالمی ایران که بعدازاین 

ها و رهنمودهای مختلفی بر استقرار واحد  ، همواره طی بخشنامه«بانک مرکزی»این راستا 
توان  عنوان نمونه می اثربخش در مؤسسات اعتباری تأکید نموده است. به حسابرسی داخلی

رهنمودهایی برای نظام مؤثر »و با عنوان  31/03/1386/مب مورخ 1172به بخشنامه شماره 
 رهنمود کمیته بال است، 1998که ترجمه نسخه سال  «کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری

عنوان یکی از عناصر اساسی فصل ششم آن یعنی  اشاره کرد که در آن حسابرسی داخلی به
 راهبریاصول توسعه همچنین  شده است. مطرح« های داخلی جزء نظارت چارچوب کنترل»

ها باید دارای واحد حسابرسی  کند که بانک بیان می توسط کمیته بال شرکتی منتشرشده
لی مؤثر و مستقل های داخلی قوی را شامل واحد حسابرسی داخ داخلی باشند و نظام کنترل

ها از انتشارات کمیته بال  شرکتی برای بانک راهبریرهنمودهای اصول  96داند. بند  می
هایش باید،  منظور انجام مسئولیت مدیره شرکت مادر به دارد که هیئت مقرر می نیز (2015)

ها در همه  منظور حصول اطمینان از انجام حسابرسی یک واحد حسابرسی داخلی مؤثر به
صورت یک کل، ایجاد نماید.  عنوان بخشی از گروه و یا خود گروه به واحدهای تابعه به

ی داخلی را برای ارائه اطمینان بخشی مستقل به همچنین اصل دهم آن، واحد حسابرس
اثربخش و اعتبار بانک،  راهبریمنظور بهبود فرایندهای  مدیره و مدیریت ارشد به هیئت

منزله سومین الیه دفاعی در نظام  داند و واحد حسابرسی داخلی اثربخش را به ضروری می
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دستورالعمل » یانک مرکزب با توجه به اهمیت این موضوعآورد.  ها به شمار می کنترل
منظور تقویت راهبری  به« الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی

موسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارشگری مالی و رعایتی در مؤسسات 
به تصویب شورای پول و اعتبار  12/02/1396اعتباری به شبکه بانکی کشور که در جلسه 

در این دستورالعمل نیز بر  که ابالغ نمود 1396ماه  ده بود را نیز در اواخر اردیبهشترسی
که فصل چهاردهم  طوری ها، تأکید شده است به نقش و ایجاد حسابرسی داخلی در بانک

مدیره موسسه اعتباری را موظف  آن هیئت 90حسابرسی داخلی اختصاص دارد. ماده   آن به
نماید و بر تأیید صالحیت  مدیره، می اخلی مستقل زیر نظر هیئتبه ایجاد واحد حسابرسی د

موارد باال، استثنای  به نماید. ( تأکید می92)ماده  یآن واحد توسط بانک مرکز قبلی مدیر
تر الزامات خاصی پیرامون استقرار واحد حسابرسی داخلی، مالحظه نگردیده است  پیش
طلبانه از خدمات حسابرسی داخلی بهره صورت داو ها به وجود بسیاری از شرکت بااین

ها در اوایل دهه  اما به دنبال بروز و افشای عمومی سوء جریانات و اختالساند،  گرفته می
شامل حسابرسی داخلی( ) یداخلهای  که برخی از صاحبنظران ضعف در نظام کنترل 1390

ناچار  ، به(1395کثیری و همکاران، دانند ) را ریشه اصلی عدم پیشگیری از آن می
توصیفات، این به وجود آمد. با توجه به به شرح باال شرکتی  راهبریتی در نظام ااصالح

شامل مؤسسات اعتباری( از حسابرسی داخلی بهره ) یرانیاهای  شرکت از طیف وسیعی
عنوان یکی از  توان انتظار داشت که کیفیت حسابرسی داخلی به گیرند، لذا می می

دهندگان خدمات حسابرسی داخلی و ناظران آن  کنندگان، ارائه دههای اصلی استفا دغدغه
شده برای دستیابی به  های انجام گذاری بنابراین با عنایت به اهمیت سرمایه؛ بدل شده است

عدم دستیابی به اهداف ) یداخلهای کیفیت حسابرسی  کیفیت حسابرسی داخلی و هزینه
باره، انجام پژوهش  رفته جامع دراینهای صورت گ مدنظر قرارگرفته( و فقدان پژوهش

« راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی»و « کیفیت حسابرسی داخلی» یرامونپجامع 
 رسد. در ایران از طریق مطالعه جامع ذینفعان مختلف آن، ضروری به نظر می

 

 مروری بر پیشینه پژوهش
عمدتاً به ارتباط میان کیفیت گرفته اعم از داخلی و خارجی  های انجام تا به امروز پژوهش

های مالی )حسابرسی مستقل( متمرکز بوده است.  حسابرسی داخلی با حسابرسی صورت
عالوه بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل، در خصوص درک 
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ها در این خصوص نیز بینش  سایر ذینفعان از کیفیت حسابرسی داخلی و قضاوت آن
گیری کیفیت حسابرسی داخلی  دیده است. در این راستا، معیارهای اندازهمحدودی ارائه گر

اند؛ متمرکز  مستقل( تجویز گردیده) یحسابرسجزء که توسط استانداردهای   بیشتر بر سه
بینی( و اجرای عملیات  واقع) یطرف خبرگی(، بی) یتصالحها شامل  بوده است که آن

(. این AICPA, 1990; PCAOB, 2007; IFAC, 2009هستند )حسابرسی داخلی، 
که  610المللی حسابرسی  های کیفی در استانداردهای حسابرسی از قبیل استاندارد بین جنبه

نماید تا کار واحد حسابرسی داخلی صاحبکار را ارزیابی نماید، ارائه  حسابرس را ملزم می
کیفیت حسابرسی  صورت جداگانه ارائه راهبردهای جامع ارتقای همچنین به اند. گردیده

 های پیشین مدنظر قرار نگرفته است. داخلی در پژوهش

 

 های داخلی پژوهش
بندی و ارائه  طبقه 1گرفته در ایران به شرح جدول  های پیشین انجام نتیجه بررسی پژوهش

وتحلیل  گیری و تجزیه های مبنای نتیجه گردیده است. نکته حائز اهمیت آن است که داده
از نگاه مستقل )نامه بوده و عمدتاً ذهن حسابرسان  ها مبتنی بر پرسش وهشگونه پژ اغلب این

ها واکاوی شده است. در بررسی  استانداردهای حسابرسی مستقل( جهت پاسخگویی به آن
( با موضوع 1382علوی طبری، ) یحسابدارشده، صرفاً یک رساله دکتری اجمالی انجام

ده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی ش رابطه بین منابع مصرف») یداخلحسابرسی 
ها صرفاً دیدگاه بسیار محدودی از  مالحظه گردیده است. هرکدام از این پژوهش«( مستقل

اند و از حیث روش پژوهش، عمدتاً  کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی قرار داده
های نظری  حدودیتترین م اند. یکی از مهم مبتنی بر پارادایم پژوهش اثباتی، صورت گرفته

 نشده است. ها تعریف ها آن است که عمدتاً کیفیت حسابرسی داخلی در آن این پژوهش
 

 شده داخلی در حوزه کیفیت حسابرسی داخلی های انجام . اهم پژوهش1جدول 
 ماهیت موضوع

 در صورت وجود() یداخلعنوان کیفیت حسابرسی  شده به معیارهای استفاده
 پژوهش

سپاری( بر  برون -سپاری درون)ارتباط میان منبع حسابرسی داخلی  -1
 کار حسابرسان مستقل

 طرفی، طرز کار، جایگاه سازمانی خبرگی(، بی) یتصالح

زاده (، پزشک 1390) یعسگر
(1391) 

 (،1383کشتکار رجبی )ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی و پیامدهای گزارشگری مالی  -2
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 ماهیت موضوع

 در صورت وجود() یداخلعنوان کیفیت حسابرسی  شده به معیارهای استفاده
 پژوهش

 و عملکرد سازمانی

 دهی، میانگین گزارش نحوه رسمی، حسابدار مدرک داشتن حسابرسان، تجربه
 شرکت، اثربخشی، وجود حسابرسی داخلی در سازمان اندازه و آموزش ساعت

(، مقیسه 1390برازنده )
(، 1392مبشری ) (،1391)

 (1394) ینادعلعبدلی و 

ارتباط میان وجود واحد حسابرسی داخلی و ارتقای مسئولیت  -3
 پاسخگویی

(، 1390باباجانی و بابایی )
 (1391باباجانی و خنکا )

مشتمل بر ) یزیر تأثیر کیفیت واحد حسابرسی داخلی بر برنامه -4
 الزحمه( و اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی حق

طرفی، اندازه واحد  صالحیت، همکاری، قدمت واحد حسابرسی داخلی، بی
 حسابرسی داخلی

(، 1379) حساس یگانه
حساس یگانه و علوی 

(، نیکبخت و معاذی 1382)
(، انصاری و 1388نژاد )

(، حاجیها و 1388) یعیشف
(، مشایخی و 1393) یعیرف

 (1395همکاران )

 عنوان یک زمینه آموزشی مدیریت حسابرسی داخلی به -5
 بینی( واقع) یطرف استقالل و بی

 (1384) یفیس

 تصمیمات مدیریتتأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت  -6

 های حسابرسی داخلی گزارش
 (1381پور اسماعیلی )

 بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی -7
 روشن تعریف داخلی، حسابرس طرفی بی و استقالل مناسب، سازمانی جایگاه

 حسابرسی اهمیت و نقش از مدیران کافی شناخت داخلی، حسابرسی های هدف
 حسابرسی های گزارش پیگیری برای کافی اجرایی پشتوانه وجود داخلی،
 ،رسیدگی های روش بودن روز به داخلی، حسابرسان مهارت سنجش داخلی،

منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از 
حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و انطباق با 

 ای استانداردهای حسابرسی حرفه

 ینیحس(، 1383خوزین )
(، 1388) یدریح(، 1376)

ای و  (، الیزه1388) یآقاجعفر
(، فتحی 1395مقدم )گرامی 

 (1396) ییآقاعبداللهی و 

 ها نقش و کارکرد حسابرسی داخلی در ایران و سایر پژوهش -8

- 

(، 1385همکاران )سجادی و 
(، 1377قناد )نیکخواه آزاد و 

(، مدرس و 1380) یمناف
موسوی  (،1390) یداریب

(، 1392مکاران )هشیری و 
 (1394همکاران )رحمانی و 

 
( است. 1376قناد )ترین پژوهش داخلی در این حوزه پژوهش نیکخواه آزاد و  مهم 
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 2) یتجارنفر از مدیران واحدهای  13ها ابتدا پس از مطالعه ادبیات و مصاحبه با  آن
حسابرس مستقل( عوامل مانع توسعه و  6حسابرس داخلی و  2یرمالی، مد 3یرعامل، مد

پیشنهادهای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران را استخراج نمودند. سپس در قالب 
شامل پرسش باز( عوامل مزبور را مورد پیمایش قراردادند. پس از گردآوری پرسشنامه )

شده در بورس تکمیل گردیده  تههای پذیرف شرکت توسط مدیران مالیپرسشنامه که  123
پیشنهاد اصلی  14شامل ) یشنهادپ 28عامل مانع توسعه حسابرسی داخلی و  31بود، 

اند.  عنوان سایر پیشنهادات( را گزارش داده پیشنهاد به 14بندی شده حاصل پژوهش و  رتبه
زارشات ایجاد پشتوانه اجرایی برای پیگیری گ -1ها شامل  بندی شده آن پیشنهادهای رتبه

کارگیری افراد مجرب و کاردان در واحد حسابرسی داخلی و یا  به -2حسابرسان داخلی، 
باال بردن سطح آگاهی مدیران میانی و کارکنان واحد  -3آموزش کارکنان موجود، 
باال بردن میزان آموزش حسابرسی  -4های حسابرسان داخلی،  تجاری در ارتباط با فعالیت

ای حسابرسی داخلی با حسابرسان  وجود آمدن استانداردهای حرفهبه  -5ها،  در دانشگاه
اتکا  -7های حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل،  هماهنگ کردن فعالیت -6مستقل، 

ارتقاء جایگاه حسابرسان داخلی در  -8بیشتر حسابرسان مستقل بر حسابرسی داخلی، 
می الزم و کافی در زمینه حسابرسی اهتمام محققان به تألیف و ترجمه منابع عل -9سازمان، 
گسترش  -11الزام قانونی واحدهای تجاری به داشتن حسابرسی داخلی،  -10داخلی، 

ای برای حسابرسی  به وجود آمدن انجمن حرفه -12تحقیقات در زمینه حسابرسی داخلی، 
 باال بردن -14تخصیص بودجه بیشتر برای واحد حسابرسی داخلی و  -13داخلی در کشور، 

پیشنهادهای  سایر های حسابرسان داخلی، بود. سطح آگاهی افراد ذینفع در جامعه از فعالیت
آمده  دست های باز پژوهش و پیشنهادهای پژوهشگران به که از پرسش ها آن استخراجی
( ایجاد و بهبود 2های کشور، ) ( ایجاد رشته حسابرسی داخلی در دانشگاه1) بود، شامل

( حمایت و پشتیبانی بیشتر مدیران از حسابرسان داخلی، 3و کارا، )های مالی مؤثر  سیستم
( الزام صاحبان 5بیشتر بر نحوه عمل و کیفیت فعالیت حسابرسان داخلی، ) ( نظارت4)

( 6مدیره در خصوص ایجاد واحد حسابرسی داخلی، ) واحدهای تجاری به هیئت
یجاد ( ا7ابرسی داخلی، )کارگیری افراد دارای سابقه حسابرسی مستقل در واحد حس به

مدیره  های مدیرعامل و اعضای هیئت های مؤثری جهت ایجاد انگیزه و ارتقا آگاهی شیوه
( مشاوره مدیریت واحد تجاری با افراد آگاه و متخصص 8در زمینه حسابرسی داخلی، )

یی روابط غیررسمی ( شناسا9کارگیری حسابرسان داخلی مجرب، ) جهت شناسایی و به
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ن حسابرسان داخلی با کارکنان واحد تجاری برای موارد که موجب عدم کارایی موجود بی
( ایجاد و 11یت و پشتیبانی مدیران از حسابرسان داخلی، )( حما10) شود، مؤثر آنان می
های حسابرسی داخلی،  های مالی مؤثر و کاراتر جهت امکان اجرای روش بهبود سیستم

ی دادن به ( آگاه13ع توسط حسابرسان داخلی، )موق های خالصه و به گزارش ( صدور12)
سهامداران عمده در خصوص ضرورت وجود حسابرسی داخلی و تکلیف آنان به 

حسابرسان داخلی به ارائه گزارش مختصر ساالنه به  ( الزام14مدیره برای ایجاد آن و ) هیئت
توسط  ای در همین ارتباط در اساسنامه واحد تجاری با تصویب ماده) مجمع عمومی

 شده بود. سهامداران(، گزارش

 

 های خارجی پژوهش
های اولیه در زمینه کیفیت  (، پژوهش2004گراملینگ و همکاران ) های اولیه: پژوهش

های اولیه به دنبال بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی  حسابرسی داخلی را مرور نمودند. پژوهش
ها و اتکا بر کار حسابرسان داخلی، تمرکز  داخلی بر ارزیابی حسابرسان مستقل از کار آن

؛ مارگیم، 1993؛ مالتا، 1991؛ اگ و فیرلی، 1986 ؛ بران و کاران،1983بران، است )داشته 
ها بر سه فاکتور  (. این دسته از پژوهش1985؛ 1984؛ اشنایدر، 1988؛ میزر و اشنایدر، 1986

طرفی و اجرای عملیات(  صالحیت، بی)اصلی مدنظر استانداردهای حسابرسی مستقل 
بندی این عوامل از دیدگاه  هطور خاص به دنبال رتب ها مزبور به اند. پژوهش متمرکز بوده

های مختلف، متفاوت  پژوهش ها در بندی این مؤلفه رتبه اند که نتایج حسابرسان مستقل بوده
 بوده است.

های اولیه بر معیارهای  های جاری نیز به تبعیت از پژوهش پژوهشهای جاری:  پژوهش
اند. مفاهیم  مودهکیفیت حسابرسی داخلی مدنظر استانداردهای حسابرسی مستقل، تأکید ن

 شده است. خالصه 2های جاری در جدول  مرتبط باکیفیت حسابرسی مدنظر پژوهش

 های جاری خارجی پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی . پژوهش2جدول 

 پژوهش
سه مؤلفه استانداردهای حسابرسی مستقل شامل 

و « طرفی( بی) ینیب واقع»، «صالحیت و خبرگی»
 «اجرای عملیات»

 ها مؤلفهسایر 

فلیکس، گراملینگ و 
 2001مالتا، 

 
ارزیابی کلی حسابرس 

مستقل از کیفیت 
 حسابرسی داخلی
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 پژوهش
سه مؤلفه استانداردهای حسابرسی مستقل شامل 

و « طرفی( بی) ینیب واقع»، «صالحیت و خبرگی»
 «اجرای عملیات»

 ها مؤلفهسایر 

فلیکس، گراملینگ و 
 2005مالتا، 

 
ارزیابی کلی حسابرس 

مستقل از کیفیت 
 حسابرسی داخلی

 2007کاپالن وشولز، 
ای، ارتباطات گزارشگری، حقوق و  گواهینامه حرفه

 مقابل مشاوره تجاریمزایا، نظارت مالی در 

گذاری  حجم سرمایه
شده در واحد  انجام

 حسابرسی داخلی

کریشنامورثی و مالتا، 
2008 

 
ارزیابی کلی حسابرس 

مستقل از کیفیت 
 حسابرسی داخلی

گالور، پراویت و وود، 
2008 

  طرفی صالحیت و خبرگی، بی

پراویت، اسمیت و وود، 
2009 

ارتباطات  ای، آموزش، نامه حرفه تجربه، گواهی
 گزارشگری، تمرکز بر امور مالی

گذاری نسبی  سرمایه
شده در واحد  انجام

 حسابرسی داخلی

دی سای، رابرتز و 
 2010سریوستاوا، 

ریزی و  ای، آموزش، طرح نامه حرفه تجربه، گواهی
ها،  نظارت، ارتباطات گزارشگری، عمق دامنه بررسی

ودن و ها، اجرای طرح، کامل ب ها، تالش اجرای توصیه
 کیفیت گزارش

 

لین، پیزنی، ورگاس 
 2011وبردان، 

ای، آموزش، تحصیالت،  نامه حرفه تجربه، گواهی
هایی که رییس حسابرسی داخلی با کمیته  سطح کنترل

نمایند، جایگاه رییس حسابرسی  حسابرسی بررسی می
عنوان یکی از مدیران شرکت، تمرکز بر  داخلی به

نترل کیفیت و از ک استفاده گزارشگری مالی،
های آن در اجرای عملیات، ارزیابی اثربخشی  تکنیک

های کنترل داخلی،  یگیری نارساییپ های داخلی، کنترل
 همکاری با حسابرسان مستقل

گذاری نسبی  سرمایه
شده در واحد  انجام

 حسابرسی داخلی

میزیر، رینولد، سیمون و 
 ای کتابخانه -2011وود، 

آموزش، ارتباطات  ای، نامه حرفه تجربه، گواهی
 گزارشگری، تمرکز بر امور مالی

گذاری نسبی در  سرمایه
 حسابرسی داخلی

میزیر، رینولد، سیمون و 
 تجربی -2011وود، 

 ای مراقبت حرفه طرفی صالحیت و خبرگی، بی

دی سای، جرراد و 
 2011ترپسی، 

 های فنی مهارت طرفی صالحیت و خبرگی، بی

گذاری نسبی  سرمایهای، آموزش، تحصیالت،  نامه حرفه تجربه، گواهیلین، پیزنی، ورگاس 
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 پژوهش
سه مؤلفه استانداردهای حسابرسی مستقل شامل 

و « طرفی( بی) ینیب واقع»، «صالحیت و خبرگی»
 «اجرای عملیات»

 ها مؤلفهسایر 

شده در واحد  انجام ارتباطات گزارشگری، تمرکز بر امور مالی 2011وبردان، 
حسابرسی داخلی، کنترل 

 6)کیفیت اجرای عملیات 
 فاکتور(

پراویت، شارپ و وود، 
2012 

ای، آموزش، ارتباطات  نامه حرفه تجربه، گواهی
 ز بر امور مالیگزارشگری، تمرک

گذاری نسبی  سرمایه
شده در واحد  انجام

 حسابرسی داخلی

پیزینی، لین و زیگنفوس، 
2015 

طرفی(، دقت نظر  بی) ینیب صالحیت و خبرگی، واقع
 در اجرای عملیات

 

  2015ملسکیو و سوتن، 
استفاده حسابرسی داخلی 

های نوین از  آوری از فن
 قبیل حسابرسی مستمر

 2015و  2013اگ،
ای، آموزش، خطوط  های حرفه نامه گواهی تجربه،

معکوس ) یریتمدگزارشگری، زمینه آموزش 
 طرفی( بی

اندازه واحد حسابرسی 
گذاری در  داخلی، سرمایه

 حسابرسی داخلی

دی سای، دی سای، لیبی 
 2017و سریوستاوا، 

  بینی، اجرای عملیات خبرگی، واقع

گراس، کوخ و والک، 
2017 

سازمانی واحد حسابرسی داخلی،  های برون گواهینامه
 های کارکنان حسابرسی داخلی گواهینامه

 

 

 گرفته در حوزه اثربخشی حسابرسی داخلی های انجام پژوهش
مقاله پژوهشی یا مروری(  30حدود ) یاتادبو مرور  ( به بررسی2013) 1یندیسابدارا و 

اند،  حسابرسی داخلی( پرداختههای مهم کیفیت  یکی از جنبه) یداخلاثربخشی حسابرسی 
شده استخراج  های انجام که از مجموع پژوهش های اثربخشی یا عوامل مؤثر بر آن اهم مؤلفه

 گردیده به شرح زیر است.

 
 
 
 

                                                                                                                   
1. Badara. & Saidin 



 1396یز ئپاـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   40

 تجربه و استقالل 
  خبرگی و شایستگی

 حسابرس داخلی
 ریزی صحیح برنامه 

 حمایت مدیریت ارشد 
  جایگاه سازمانی حسابرسی

 داخلی
  دارای صالحیتکارکنان 

 رضایت صاحبکار 
  اجرای عملیات حسابرسی

 داخلی
 ای اخالق حرفه 

 دانش حسابرس  ارتباطات 
  پذیرش حسابرسی داخلی از

 سوی ذینفعان

 منابع حسابرسی داخلی  سازمانی فرهنگ  سیستم کنترل داخلی اثربخش 

 

( با عنوان پیکره IIARF) یداخلهای بنیاد پژوهشی انجمن حسابرسان  پژوهش

 (CBOKدانش )عمومی 
، شش شیوه برتر ارزیابی کیفیت یا عملکرد واحد حسابرسی CBOK,2010اساس بر 

پذیرش  -2شده،  های حسابرسی داخلی تکمیل ارزیابی میزان درصد طرح -1داخلی شامل: 
ارزیابی از طریق پیمایش و بازخورد از  -3های حسابرسی داخلی،  و اجرای توصیه

های حاصل از پیمایش  ارزیابی -4مدیره، کمیته حسابرسی و مدیران ارشد،  هیئت
های داخلی  اطمینان از مدیریت ریسک و کنترل -5صاحبکاران واحدهای حسابرسی شده، 

 شده است میزان اتکای حسابرس مستقل بر کار واحد حسابرسی داخلی، گزارش -6و 
به اعتقاد  ،2015سال  CBOKوهشی (. در گزارش پژ18، ص 2011اندرسن و کریستفر، )

های حسابرسی داخلی که دارای  نفر(، فعالیت 2.641روسای واحدهای حسابرسی داخلی )
به شرح زیر  انتخاب اول روسای حسابرسی داخلی( هستند 5افزوده ) بیشترین ارزش

 (:7، ص 2015سیگو، است )شده  گزارش
 
 های  بخشی در خصوص اثربخشی کنترل اطمینان

 داخلی

 های نوظهور شناسایی ریسک 

 توصیه و پیشنهاد جهت بهبود عملیات تجاری  بخشی پیرامون فرایند راهبری بنگاه اطمینان 

 بخشی پیرامون فرایند مدیریت ریسک اطمینان  بازرسی و کشف تقلب 

 بخشی پیرامون رعایت قوانین و مقررات اطمینان  توجه دهی و مشاوره به کمیته حسابرسی 

  مشاوره به مدیریتتوجه دهی و  
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گیری عملکرد واحد  های اندازه بندی سنجه ، رتبه2015سال  CBOK در گزارش پژوهشی
به شرح زیر  نفر( 2.641) یداخلاز نگاه روسای واحدهای حسابرسی  حسابرسی داخلی

 (:9، ص 2015سیگو، است )شده  گزارش
 
شده  های تکمیل طرح درصد .1

 حسابرسی

 ساعت بودجه شده به ساعت کار واقعی نسبت .6

موقع موضوعات  ی بهافشا .2

 حسابرسی

 یزان عملکرد در مقایسه با بودجه مالی حسابرسی داخلیم .7

یل و پوشش موضوعات تکم .3

 قانونی

. میزان دوره زمانی از زمان تکمیل کار حسابرسی الی صدور گزارش 8

 نهایی

دوره زمانی از تاریخ شروع و اولین مصاحبه الی صدور یزان م .9 یت اهداف مشتریانرضا .4

 نویس گزارش پیش

 انتظارات خاص ذینفعان اصلی که تنظیم و بر سر آن توافق شده است. انجام .5

 

 های کیفی پژوهش
( در استرالیا به بررسی کیفیت حسابرسی داخلی 2017دانکن )(، تروتمن و 2013تروتمن )

اعضای کمیته حسابرسی، مدیران ارشد، روسای حسابرسی داخلی ) ینفعان مختلفذاز نگاه 
سپاری( پرداختند. این کار  دار خدمات برون و شرکای مؤسسات حسابرسی بزرگ عهده

دانشگاه باند( بوده است به کمک رویکرد تروتمن )پژوهشی که حاصل رساله دکتری 
شده  مصاحبه انجام 36اصل از های ح ها یافته آن شده است. کیفی و استفاده از مصاحبه انجام

ها، پیامدها و عوامل  ها، فرایندها، خروجی ورودیمختلف )با ذینفعان مزبور را در ابعاد 
های مختلفی  داد که ذینفعان مختلف دیدگاه های آنان نشان می ای( ارائه نمودند. یافته زمینه

 ینفعانذ( 2014) یوتبرنسبت به کیفیت حسابرسی داخلی دارند. به نحو مشابه روسی و 
که شامل حسابرسان  کنندگان و استاندارد گذران( حسابرسی داخلی اجراکنندگان، استفاده)

داخلی، اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل و رهنمودهای انجمن حسابرسان 
ها نیز  شده، آن مصاحبه انجام 56در کانادا موردمطالعه قراردادند. بر اساس  داخلی، بود را

های متفاوتی  ادند که کیفیت حسابرسی داخلی از نگاه ذینفعان مختلف دارای جنبهنشان د
تأکید « های داخلی ارزیابی کنترل»و « صالحیت»، «استقالل»است. حسابرسان مستقل بر 

ارتباطات نزدیک با »، «ای ارائه خدمات مشاوره»اند. اعضای کمیته حسابرسی بر  داشته



 1396یز ئپاـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   42

منظور تسکین و مدیریت  حل به ارائه راه»حسابرسان داخلی بودند.   تأکید نموده« مدیریت
شناخت » ،«اجرای استانداردهای حسابرسی داخلی»، «ارتباطات خوب با مدیریت»، «ریسک

، «کوشی و دقت سخت»، «های ارتباطی داشتن مهارت»، «وکار شرکت عمیق از کسب
های از  را نشانه« ی متنوعها مهارت»و « های تحلیلی مهارت»، «ای قضاوت حرفه»، «طرفی بی»

 کیفیت حسابرسی داخلی، عنوان نموده بودند.

 

 پرسش پژوهش
راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی در »که پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است  

 صورت زیر عملیاتی و مدنظر قرارگرفته است. که این پرسش به «ایران چیست؟
رای دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلی اتخاذ ذینفعان موردمطالعه، چه راهبردهایی را ب

 کنند؟ می

 

 روش پژوهش
ترین دالیل  گردد. مهم استفاده می« ای نظریه زمینه»در این پژوهش از روش پژوهش کیفی 

زمانی که درباره حوزه موردمطالعه تقریباً  ای آن است که اول انتخاب روش نظریه زمینه
دوم زمانی که پژوهشگر به فهم ادراکات و شده کمی وجود داشته باشد  چیز شناخته

زمانی که هدف  و سوم کنندگان در مورد خاصی را داشته باشند تجارب مشارکت
های  گونه که در بخش همان (.1391ابوالمعالی، باشد )پژوهشگر گسترش یک نظریه جدید 

اثباتی ایم  های مبتنی بر پاراد قبلی تشریح شد در خصوص ابعاد کیفیت حسابرسی، پژوهش
شده  اند و موارد منعکس بینش محدودی در خصوص کیفیت حسابرسی داخلی ارائه نموده

« طرفی بی»، «صالحیت»عمدتاً از نگاه استانداردهای حسابرسی مستقل و با تأکید بر مفاهیم: 
برجسته شده است. در خصوص چارچوب کیفیت « اجرای عملیات حسابرسی داخلی»و 

ای مالحظه نگردیده  شده ای ارتقای آن، چارچوب شناختهحسابرسی داخلی و راهبرده
کارگیری  است. از طرفی با توجه به اهداف ذکرشده، این پژوهش به دنبال آن است تا با به

های ذینفعان حسابرسی داخلی در  ای، فهم و آگاهی مناسبی از ادراکات و بینش نظریه زمینه
 آن در قالب مدل کیفیت، ارائه نماید. و راهبردهای ارتقای مورد کیفیت حسابرسی داخلی
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 ابزار گردآوری اطالعات
ای صورت  های زمینه های کانونی قبل از پژوهش و انجام مصاحبه در این پژوهش از گروه

آمده  عمل مدیر حسابرسی داخلی باتجربه دعوت به 5پذیرفته است. برای این منظور از 
منظور توسعه و بهبود رهنمود  اولیه بهآمده حاصل این مصاحبه  دست های به است. بینش

های کانونی، رهنمود مصاحبه تهیه  شده است. بعد از انجام مصاحبه گروه مصاحبه، استفاده
موضوعات ) های پژوهش یکنواختی و پوشش پرسش گردید تا نسبت به دستیابی الف(

ج(  های محقق نسبت به مسائل از پیش پنداشته و ب( کاهش سوء گیری موردپژوهش(،
اطمینان حاصل  کنندگان، منظور کاویدن تجارب مشارکت های کلیدی به طرح پرسش
نظران دانشگاهی و  ذکر است رهنمود مصاحبه در اختیار چند تن از صاحب گردد. شایان

حرفه قرار گرفت و نظرات ایشان اخذ و اصالحات نهایی به وجود آمد. نهایتاً در این 
شده است.  هیت مصاحبه غیر ساختاریافته دارد استفادههای عمیق که ما پژوهش از مصاحبه

تر  ها، تکمیل تدریج انجام مصاحبه یادآوری این نکته ضروری است که رهنمود مصاحبه به
 گردید.

 

 جامعه و نمونه آماری
شده است که  نفر از ذینفعان حسابرسی داخلی انجام 33در این پژوهش، مصاحبه با 

های موردمطالعه در این  نمونهآمده است.  4و  3ر جداول اطالعات جمعیت شناختی آنان د
کننده خدمات حسابرسی( حسابرسی  کننده و ارائه پژوهش، شامل ذینفعان اصلی )استفاده

مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد اجرایی، اعضای کمیته  داخلی یعنی اعضای هیئت
عنوان رئیس کمیته حسابرسی( مدیره در کمیته حسابرسی با  حسابرسی )شامل نماینده هیئت

و شرکای مؤسسات  ی ایرانیها و مدیران حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری و شرکت
سپاری و حسابرسی مستقل به مؤسسات اعتباری  کننده خدمات برون حسابرسی بزرگ ارائه

مدیره و مدیران سازمان حسابرسی، هیئت  و مسئولین، اعضای هیئت مذکورهای  و شرکت
مدیره  ک مرکزی، مسئولین سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی و هیئتنظار بان

با این توصیفات،  باشد. ای و ناظر، می عنوان نهادهای حرفه انجمن حسابرسان داخلی ایران به
کننده( حسابرسی داخلی  کننده یا استفاده عنوان ارائه بهتجربه )کنندگانی که دارای  مشارکت

کننده  یعنی از هر مشارکت؛ اند شده روش گلوله برفی انتخاباند به کمک  فعال بوده
کننده بعدی که دارای تجارب مفید جهت پیشبرد  درخواست گردیده است تا مشارکت
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اهداف این پژوهش است، معرفی نمایند. ذکر این نکته ضروری است به دلیل شناخت 
به روش گلوله  کنندگان کنندگان، همه مشارکت پژوهشگر نسبت به برخی از مشارکت

ای و از  زمینه  گیری این پژوهش از روش نظریه برفی انتخاب نگردیدند. با توجه به بهره
های کیفی متکی بر تصورات  ای مانند انواع دیگر پژوهش آنجائی که روش نظریه زمینه

ا ه ها نیست و عموماً نمونه ها و اصالت یافته پذیری داده معرف بودن نمونۀ آماری برای تعمیم
 1نظری گیری نمونهفرآیند  ، لذا طی فرآیند پژوهش ازشوند انتخاب می صورت هدفمند به

شود که دربرگیرنده  عنوان فرآیندی تعریف می گیری نظری، به نمونه. شده است استفاده
ای که تحلیل قبلی بر نحوۀ  گونه های مداوم برای خلق نظریه است، به آوری داده جمع

گذارد. این روش  آوری شود اثر می هایی باید جمع که چه داده اینگیری در مورد  تصمیم
گیری نظری  شود. نمونه نظری است، چون از طریق الگوی در حال تکوین راهنمایی می

گیری در  تمرکز اساسی بر نمونه .ای است های اساسی نظریه زمینه درواقع یکی از ویژگی
یابد تا به  گیری تا جایی ادامه می مونه. فرایند نمونهها است نه بر افراد ن ای بر ایده نظریه زمینه

ها حالتی است که  از داده ای از اشباع در نظریه زمینه منظور اشباع نظری دست یابد.
های جدید اطالعات جدید یا  رسد که داده طور ذهنی به این مفاهیم می پژوهشگر در آن به

اشباع مفاهیم ) ینظر. نحوه اشباع دهد ها به دست نمی شناخت بیشتری نسبت به تدوین مقوله
 (.112، ص 1391بازرگان، ) به نمایش درآمده است 1ها( در شکل  و مقوله

 

 
 (113ص ، 1391بازرگان، )ها به طریق خط شکسته  . گردآوری و تحلیل داده1شکل 

                                                                                                                   
1.Theorical Sampling. 

 گردآوری و تحلیل داده ها به طریق زیگزاگ برای اشباع مقوله

  تحلیل داده ها گردآوری داده ها

   نزدیک شدن به اشباع مقوله ها

  مقوله های بهبود بخشیده تر 

   سومین مصاحبه

 به طرف اشباع مقوله ها مقوله های بهبود بخشیده 

   دومین مصاحبه

  مقوله های مقدماتی 

   اولین مصاحبه
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مصاحبه صورت گرفته است چراکه بر  33شده در باال، تعداد  در چارچوب شیوه توصیف
شده مفاهیم بیشتری اضافه  های گردآوری های صورت گرفته، داده آخرین مصاحبهاساس 

ننموده است و درواقع به اشباع نظری رسیده است. منظور از اشباع نظری آن است که 
توان انجام چند  اند. حقیقتاً می های بسیار کمی اضافه نموده بینش مصاحبه با آخرین نفرات،

ها  اطمینان محقق به دستیابی به اشباع نظری دانست. مصاحبه مصاحبه پایانی را صرفاً جهت
 33صورت گرفته است. کل زمان اجرای  1396و اوایل سال  1395در نیمه دوم سال 

دقیقه به طول  73حدود طور متوسط هر مصاحبه  ساعت بوده است که به 40مصاحبه حدود 
دقیقه به طول  129ین آن حدود دقیقه و بیشتر 30ترین مصاحبه حدود  انجامیده است. کوتاه

 3ساعت به طول انجامیده است. به شرح جدول  1ها حدود  انجامیده است. بیشتر مصاحبه
 کنندگان به تصویر کشیده شده است. ای مشارکت وضعیت مدارک حرفه

 در پژوهشکنندگان  عیت مدارک تحصیلی مشارکت. وض3جدول 

 مدرک تحصیلی

صاد
اقت

ی 
حسابدار

 

مالی
ت  

بمدیری
ازرگانی

ت  
مدیری

صنعتی
ت مالی 

مدیری
 

ت 
مدیری
ب

کس
 

وکار
 

جمع کل
 

 7    1  6  دکتری

 1 1       (DBAوکار ) دکتری مدیریت کسب

 4      4  دانشجوی دکتری

وکار  دانشجوی دوره مدیریت کسب
(DBA) 

      1 1 

 16  1 1 2 1 11  کارشناسی ارشد

 4    1  2 1 کارشناسی

 33 2 1 1 4 1 23 1 جمع کل

 
 18نفر )، شش سال 30( بیش از درصد 55کنندگان ) نفر از مشارکت 18ذکر است  شایان

سال و دو نفر  20تا  10( درصد 21کنندگان ) سال، هفت نفر از مشارکت 30تا  20( درصد
اند. سمت  بوده یا تجارت حرفه سال دارای 10( پنج تا درصد 6کنندگان ) از مشارکت

 است. 4کنندگان در این پژوهش نیز به شرح جدول  مشارکتسازمانی 
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  یتکننده و جنس جایگاه سازمانی مشارکت. 4جدول 

 ها( ها و یادداشت شوندگان و نویسندگان مقاله شامل مصاحبه)

  مصاحبه سمت سازمانی

ها و  مقاالت، مصاحبه

های  یادداشت

 شده چاپ

 جمع

فر 
ن

صد 
در

 

فر 
ن

صد 
در

 

فر
ن

صد 
در

 

 13 8 17 5  10 3 کمیته حسابرسیعضو 
هیئت نظار بانک مرکزی، عضو کمیته یا مدیر 

 حسابرسی مؤسسات اعتباری
5 15  7 23 12 19 

 19 12 17 5  21 7 مدیر حسابرسی داخلی
 24 15 23 7  24 8 شریک موسسه حسابرسی
 5 3 3 1  6 2 مدیر سازمان حسابرسی

 3 2 - -  6 2 مدیره انجمن عضو هیئت
 5 3 10 3  - - مسئولین سازمان بورس

 8 5 3 1  12 4 مدیرعامل
 2 1 - -  3 1 مقامات جامعه حسابداران رسمی

 2 2 4 1  3 1 مدیر ارشد اجرایی
 100 63 100 30  100 33 جمع
 6 4 7 2  6 2 زن
 94 59 93 28  94 31 مرد

کنندگان عمدتًا دارای تجربه در  ذکر این نکته ضروری است که مشارکت های پژوهش. یادداشت. منبع، داده
 اند. های مختلف بوده سمت

 
 ها ها و اعتبارسنجی یافته وتحلیل داده تجزیه
شود. اولین  ای طی سه مرحله کدگذاری انجام می ها در نظریه زمینه وتحلیل داده تجزیه

اولیه انتزاع است. دومین مرحله یافتن ها در سطح  مرحله، یافتن مقوالت مفهومی درداده
سازی و گزارش این ارتباطات در  ارتباطات بین این مقوالت است و سومین مرحله مفهوم

های  نام دارد که بر داده 1باز گذاری مرحله اول که کُد سطح باالتری از انتزاع است.
سازی شده در قالب متن شامل جمله،  شوندگان پیاده های مصاحبه گویهپژوهش )

                                                                                                                   
1. Open Coding 
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های مفهومی الصاق گردید و مفاهیم استخراج شد و سپس مفاهیم  پاراگراف( برچسب
به عبارت ساده و به  بندی گردیدند. ها( دسته مقولهتر ) استخراجی در قالب مفاهیم کالن

های معین و  ها شبیه حساب ی، مقولههای تفصیل زبان حسابداری، مفاهیم شبیه حساب
به هر جمله، پاراگراف از  در این راستا های کل هستند. های کالن شبیه حساب مقوله
شده( یک  های حاصل از میزگردهای چاپ ها یا داده متن مصاحبه) های پژوهش داده

از متن های حاصل  عنوان نمونه، داده شد. به ترین سطح، چسبانده  برچسب مفهومی در پایین
 که به شرح ذیل است، چنین کدگذاری شده است: 26شماره 

 یموارد بر مبنا یدر بعض یو حسابرس یهای حسابدار رشته یدروس دانشگاه»...  
 ینهدر زم یجهان ییراتتغ یفیتشود و باوجود سرعت و ک می یسو تدر یمتنظ یمصوبات قبل

ها اقدامات مؤثرتری  روزرسانی آن الزم است در مورد به یو کنترل داخل یداخل یحسابرس
 یواحدها یفحسابرسان جوان، تعر یآمادگ برایمن  یشنهادهایاز پ یکی. یردانجام گ

و  یبتوانند مباحث نظر یقطر ینمطالب مرتبط با حرفه است که از ا ینهدر زم یعمل یدرس
ها با  نامه پایان یتال، هداح های موجود را در عمل مشاهده و درک کند. درعین تئوری
کنترل  یستمقات در مورد سیتواند به کاربرد تحق دار می شده و هدف های از قبل تعیین برنامه
 («T26..)کمک کند. یداخل
ارائه دروس »، «ها های درسی دانشگاه تجدیدنظر در برنامه» یمفهومهای  برچسب 

استخراجی از نقل و قول  «داخلیدار پیرامون حسابرسی  های هدف انجام پژوهش»، «عملی
های پژوهش استخراج  ها( از داده خرده مقوله) یممفاهمزبور بوده است. بدین ترتیب 

شده در  ها و میزگردها و گفتگوهای چاپ ها، ابتدا متن مصاحبه برای تحلیل داده گردیدند.
نان در های آ سازی گردیدند. در گام دوم جمالت یا پاراگراف پیاده wordافزار  نرم
مرحله دوم،  سازی گردید. ردیف( پیادهرکورد )و هرکدام در یک  Excelافزار  نرم

ها،  ورودی) یبصرهای پدیدار شده در قالب الگوی  نام دارد. مقوله 1کدگذاری محوری
همدیگر مرتبط و به تصویر کشیده  ( باای ها، پیامدها و عوامل زمینه اجرای کار، خروجی

شود؛ این  های پدیدار شده پرداخته می سوم به تبیین ارتباط میان مقولهدر مرحله  ؛ واند شده
ها نتایج  اعتبارسنجی یافته منظور ذکر است به نام دارد. شایان 2انتخابی گذاری مرحله کُد

 5کنندگان در پژوهش( و  نفر از مشارکت 5شامل نفر ) 10تحلیل و کدگذاری در اختیار 

                                                                                                                   
1. Axial Coding 
2. Selective Coding 
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ها پیرامون کدهای استخراجی از متن  ار گرفت و نظر آنکنندگان قر نفر خارج از مشارکت
ها مناسب و معتبر  های مفهومی الصاقی را با محتوای داده ها اخذ گردید. عموماً برچسب داده

مثلث سازی(، گردآوری و تحلیل مختلف )ها از منابع  گردآوری داده تلقی نمودند. مضافاً
عدم اضافه ) ینظریری نظری، دستیابی به اشباع گ گیری از شیوه نمونه ها، بهره همزمان داده

های آخر(، حساسیت نظری پژوهشگر، تطبیق  های جدید در مصاحبه شدن مفاهیم و مقوله
های پیشین با عنایت به  های پژوهش بخشی از عناصر پدیدار آمده در مدل ظهور یافته با یافته

 وهش است.های این پژ جامع بودن این پژوهش، گواهی بر اعتبار یافته

 

 های پژوهش یافته
چندبعدی است. کیفیت شامل « کیفیت»دهد که مفهوم  بررسی مفهوم کیفیت نشان می

پیامدها( و ) یجنتاها،  ها، فرآیندها، خروجی طیف وسیعی از ابعاد کلیدی ازجمله ورودی
این ها و یا تمام  ای است. معیار کیفیت اغلب شامل یک جنبه، ترکیبی از جنبه عوامل زمینه

 های کاربردی از کار هستند، ها، منابع انسانی و جنبه طور خالصه، ورودی ها هست. به جنبه
حسابرسی کار ) درفرآیندها اقدامات صورت گرفته در انجام و تصمیمات اتخاذشده 

ها سه بعد اصلی  ها، فرایندها و خروجی کار هستند. ورودی ها نتایج داخلی( هستند، خروجی
کنند. پیامدها آن چیزی هستند که  از کیفیت را ایجاد می« ی فرایند گراها مدل»هستند و 

ای عوامل خارج  دهد؛ و عوامل زمینه عنوان نتیجه خدمات و یا کار در حال انجام رخ می به
دهنده کار هستند که ممکن است کیفیت را تحت تأثیر قرار دهند. ترکیب هر  از کنترل ارائه

کشد:  چهار بعد را به تصویر می دل کیفیت حسابرسی داخلییک از این ابعاد مهم است. م
تواند تحت تأثیر بعد پنجم یعنی  که هرکدام می ها و پیامدها ها، فرآیندها، خروجی ورودی

ها و معنای ذهنی  با عنایت به توضیحات باال، نشانه ای قرار گیرند. عوامل زمینه
فیت حسابرسی داخلی و به کنندگان از کیفیت حسابرسی داخلی در مدل کی مشارکت

باشد؛ بنابراین  ای، می ها، پیامدها و عوامل زمینه ها، فرایندها، خروجی تفکیک ورودی
ها از کیفیت حسابرسی داخلی  کنندگان نیز حول معانی آن راهبردهای مدنظر مشارکت

 به نمایش درآمده است. 2است که به شرح شکل 
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های استخراجی از  فیت حسابرسی داخلی بر اساس مقولهشده راهبردهای کی . مدل طراحی2شکل 

 های پژوهش داده

 
به شرح  شده است های پژوهش استخراج های هرکدام از اجزای مدل که از داده اهم مقوله

 باشد: می 5جدول 

 های اصلی عناصر سیستمی راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی . مقوله5جدول 
 عنوان راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی به تفکیک عناصر مدل سیستمی بههای استخراجی  مقوله

 ها: ورودی

 طرفی( بی) ینیب استقالل و واقع 

 آموزش 

 گیری از منابع انسانی باکیفیت بهره 

 جانشین پروری 

 گیری از ترکیب متنوع دانش در  بهره
 گروه حسابرسی

 تجربه گیری از منابع انسانی دارای  بهره
 متنوع()

 روز نگهداشت دانش منابع انسانی به 

 های فردی حسابرس داخلی تقویت ویژگی 

 های اقتصاد و مدیریتی تقویت نگرش 

 تقویت بینش نسبت به موضوعات 

 اعتقاد به گزاره ارزش افزایی 

 سرپرستی و بازبینی کار حسابرسی داخلی 

گیری از مدیر حسابرسی داخلی واجد  بهره 
 صالحیت

سپاری به مؤسسات حسابرسی واجد  برون 

 اجرای کار حسابرسی(:) یندهافرا

 برقراری تعامل و ارتباطات خوب با مشتری 

 های حسابرسی داخلی برنامهاجرای  

 پیگیری حسابرسی داخلی 

 نامه حسابرسی داخلی اجرای نظام 

 ای رعایت اصول و ضوابط حرفه 

 مبتنی بر اولویت(مناسب )اتخاذ رویکرد  

 سرپرستی و کنترل کیفیت 

 های حسابرسی  کنترل کیفیت پرونده
 داخلی

 خودارزیابی عملکرد 

 ها ) کنترل کیفیت حین رسیدگیHot 

Review) 

 ها  کنترل کیفیت بعد از رسیدگی
(Cold Review) 

 سازی و ترویج حسابرسی فرهنگ 

 اجرای کار با توجه به بلوغ سازمانی 

 تعامل مناسب با مدیرعامل 
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 عنوان راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی به تفکیک عناصر مدل سیستمی بههای استخراجی  مقوله

 صالحیت

 اعطای جایگاه مناسب به واحد حسابرسی 

گذاری مناسب در واحد حسابرسی  سرمایه 
 داخلی

 رعایت مفاد منشور حسابرسی داخلی 

 ای رعایت آئین رفتار حرفه 

 ها: خروجی

 ارائه محصوالت باکیفیت به مشتری 

 ها اعتباربخشی به یافته 

 پیامدها:

 افزوده برای سازمان ایجاد ارزش 

خدمات اطمینان بخشی و ارائه  
 ای مشاوره

 پیامدهای مرتبط با حسابرسی مستقل: 

 های مقبول  دستیابی به گزارش
 حسابرسی

  مؤسسات افزایش استقالل
 افزایش درآمد()

  افزایش اتکا بر کار حسابرسان
 داخلی

  افزایش تعامل میان حسابرسی
 مستقل و داخلی

 ارتقای شفافیت 

انضباط مالی، ) یملپیامدهای کالن و  
اقتصادی، جذب رشد و توسعه 

های  صحیح مالیات، اجتناب از بحران
های اقتصاد  مالی، دستیابی به مؤلفه

مقاومتی، مبارزه با فساد و پولشویی و 
 غیره(

 برآورده کردن انتظارات ذینفعان 

 رضایت مشتری 

 افزایش مقبولیت حسابرسی داخلی 

 ارتقای نظام مدیریت ریسک 

 ارتقای نظام کنترل داخلی 

 بری شرکتیارتقای نظام راه 

 ای: عوامل زمینه

 ملی( -سازمانیآموزش ) 

 المللی تعامل با جامعه بین 

 اندوزی تکامل تدریجی و تجربه 

 حمایت و پشتیبانی از حسابرسی داخلی 

 های حسابرسی ارتقای کیفیت کمیته 
 ارتقای نظام راهبری شرکتی 

بهبود فلسفه و نگرش مدیریت نسبت به  
 حسابرسی

 های داخلی قای نظام کنترلارت 

 های نهادهای ناظر تقویت نظارت 

 وضع قوانین و مقررات حامی حسابرسی داخلی 

 ارتقای فرهنگ پاسخگویی 
ویژه انجمن  ای به های حرفه تقویت انجمن 

 حسابرسان داخلی

 تقویت ضمانت اجرایی قوانین و مقررات 

واحد درسی، ) یدانشگاههای  تقویت آموزش 
 حسابرسی داخلی(ایجاد رشته 

 یداخلاتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان  
 شامل تعامل و همکاری()
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 عنوان راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی به تفکیک عناصر مدل سیستمی بههای استخراجی  مقوله

 افزایش اعتقاد به حسابرسی داخلی 

 بااهمیت ها و مسائل شناسایی ریسک 

 سازمانی ارتقای فرهنگ 

ها و پیشنهادهای  پذیرش یافته 
 حسابرسی

تغییر نگرش و دیدگاه مدیریت نسبت  
 به حسابرسی داخلی

 تأمین منابع کافی برای حسابرسی داخلی 

و ترویج حسابرسی  سازی فرهنگ 
 داخلی

نمودن نیازهای اطالعاتی برطرف  
 مدیران

 های پژوهش منبع: یافته

 
 تشریح راهبردهای کیفیت حسابرسی داخلی

بر اساس مدل مزبور، به تشریح راهبردهای کیفیت حسابرسی داخلی به تفکیک اجزای آن 
 شود. پرداخته می« ای عوامل زمینه»و « پیامدها»، «ها خروجی»، «فرایندها»، «ها ورودی»یعنی 

 

 های حسابرسی داخلی راهبردهای مرتبط با ورودی
های  های یک خدمت، وظیفه یا فعالیت از قبیل حسابرسی داخلی شامل ویژگی ورودی 

دهنده خدمات و عناصر ساختاری آن وظیفه ازجمله اهداف وظیفه و منابع آن  شخصی ارائه
شود زیرا  ها برای توضیح کیفیت استفاده می . عمدتاً از ورودیIAASB, 2014)) است

های  های باکیفیت باال و خروجی اغلب یک رابطه صریح، شفاف و مثبت میان ورودی
های  کنندگان در این پژوهش نیز از ورودی باکیفیت وجود دارد. بسیاری از مشارکت

های اطالعاتی از کیفیت حسابرسی  عنوان نشانه هنظیر منابع انسانی و...( ب) یداخلحسابرسی 
همواره این  حال اند. بااین اند و راهبردهای خود را در این خصوص ارائه نموده استفاده کرده

استفاده از معیارهای ورودی برای کیفیت خروجی، هنگامی  .صورت خطی نیست رابطه به
سازگار و بدون سوگیری باشد؛ ها مستقیم،  ها و خروجی مناسب است که رابطه بین ورودی

کنندگان عوامل دیگر که  . مشارکتستینچراکه در بسیاری از موارد این شرایط برقرار 
عوامل )ای  اند از قبیل عوامل زمینه دهد نیز برشمرده این ارتباطات را تحت شعاع قرار می
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ها  خروجی ها و سازمانی و عوامل محیطی( لذا همیشه یک رابطه مستقیم بین کیفیت ورودی
شود  عنوان معیارهای کیفیت استفاده می ها به وجود، اغلب از ورودی  این وجود ندارد. با

تر و در دسترس تر  ها نسبت به فرآیند و اطالعات خروجی راحت گیری آن اندازه یرا اوالًز
طور خودکار اطالعات در مورد  باشد؛ و دوم آنکه افراد، به تر( می هزینه )درنتیجه کم

آنکه ارزیابان  سازند؛ و سوم ها )که اغلب مقادیر( را باکیفیت خروجی مرتبط می ورودی
 (.2013کنند )تروتمن، ها استفاده می منظور توجیه نتایج ارزیابی خود، از ارزیابی ورودی به

شوند؛  گیری نمی درستی اندازه ها همیشه به کنند که ورودی نظران ادعا می همچنین صاحب
ل، مطابق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مستقل باید درزمان بررسی، مثا عنوان به

ها را مدنظر قرار دهد.  ای آن نظارت و یا اتکا بر کار سایر حسابرسان، صالحیت حرفه
های صالحیت اغلب دارای اعتماد به  ها در این زمینه نشان داده است که ارزیابی پژوهش

ازحد  پذیرد و این اعتماد بیش درست صورت میکاذب( و گاهی اوقات نا) بیش از واقع
مستقل( را کاهش داده و یا ) یحسابرسها ممکن است اثربخشی  کاذب( نسبت به صالحیت)

؛ (2009کنندگان حسابرسی شود )تروتمن،  ممکن است منجر به نتایج نامناسبی برای بررسی
مکن است منجر به ها، م گیری کیفیت از طریق تأکید صرف بر ورودی بنابراین، اندازه

ها،  ها یا خروجی های نادرست از کیفیت شوند. همچنین، تمرکز صرف بر ورودی ارزیابی
را نادیده بگیرد.  ممکن است اساس فعالیت حسابرسی داخلی که همان اجرای کار است

ای مناسب صورت  که با اجرای حرفه ها مناسب درصورتی ناگفته پیدا است که ورودی
های معتبر و مطرح کیفیت  ه نتایج باکیفیتی منتج گردد. چارچوبتواند ب پذیرد می

المللی حسابرسی و  حسابرسی مستقل از قبیل چارچوب هیئت استانداردهای بین
(، چارچوب و مدل هیئت نظارت بر حسابداری IAASB,2014) یبخش اطمینان
 هیئت 2015( و عوامل کیفیت حسابرسی سال PCAOB,2013عام )های سهامی  شرکت

دانند. در این  ها حسابرسی را جز الینفک مدل کیفیت حسابرسی می مزبور نیز ورودی
کنندگان دو  شده، بسیاری از مشارکت های غیرمستقیم مطرح پژوهش نیز بر اساس پرسش

اند که واحدهای حسابرسی داخلی از حیث مشابه بودن منابع  وضعیت را تصویر نموده
ها عوامل دیگری  اند. آن شده ها ارزیابی لفی توسط آنهای مخت ورودی، لیکن دارای کیفیت

گذاری کیفی باالتری در این خصوص شده بود را فراتر از عوامل ورودی  که باعث ارزش
های رئیس کمیته حسابرسی و سازوکارهای راهبری  مثال ویژگی عنوان عنوان نمودند. به

ها،  عیت یکسان ورودیها در ارزیابی کیفیت حسابرسی داخلی در وض شرکتی آن شرکت
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های پژوهش با عنوان  های اصلی استخراجی از داده مقوله اند. بااهمیت برشمرده
در مدل مفهومی استخراجی به تصویر کشیده شده است. « های حسابرسی داخلی ورودی»

ها و مفاهیم  ای از برخی مقوله عنوان نمونه صرفاً گزیده منظور اجتناب از تفصیل، به به
عنوان  کنندگان از آن به ها( که مشارکت های پژوهش )در قالب ورودی از دادهاستخراجی 

 گردد. اند به شرح ذیل ارائه می راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی برشمرده

 طرفی( بی) ینیب استقالل و واقع
 یاستقالل حسابرس داخل  نی مناسب بهسازما اعطای جایگاه 

 یواحد حسابرسی داخل
  اطمینان کمیته حسابرسی از حصول

 استقالل حسابرسی داخلی
 یای همکاران حسابرس دوره چرخش 

 یداخل
 طرفی در کلیه مراحل حسابرسی  بی

 داخلی
 اجتناب از انجام امور اجرایی شرکت 

 کارکنان واحد ای  دوره جایی جابه
 داخلی یحسابرس

  پشتیبانی کمیته از استقالل حسابرسی
 داخلی

 
 گذاری مناسب در واحد حسابرسی داخلی و سرمایه تأمین منابع کافی

 های حسابرسی  تقبل هزینه
 داخلی

  تخصیص حقوق و مزایای مناسب به کارکنان
 حسابرسی داخلی

  استفاده از ابزارها و
 های نوین آوری فن

  تناسب میان اندازه سازمان و اندازه واحد
 حسابرسی داخلی

 افزاری و  تجهیز منابع نرم
 موردنیازافزاری  سخت

 های حسابرسی  آوری از ابزارها و فنگیری بهره
 داخلی

  تأمین منابع انسانی کافی برای
 حسابرسی داخلی

 

 گذاری در آموزش سرمایه 

 فرآیند( حسابرسی داخلیکار )راهبردهای مرتبط با اجرای 
 شده در گیری استفاده ها، رفتارها و قضاوت و تصمیم فرآیندها اقدامات، مراحل، شیوه

(. فرآیندها 2013تروتمن،هستند )هایشان  دهنده خدمات به خروجی چگونگی دستیابی ارائه
توانند تحت  ها و نتایج می کیفیت هستند زیرا کیفیت خروجی بخش مهمی از راهبردهای

مثال، یکی از دالیل پایین بودن کیفیت  عنوان تأثیر کیفیت فرآیندها قرار بگیرند. به
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کارگیری  مراحل زیادی در فرایندها وجود دارند که مستلزم به ها آن است که خروجی
به ) یردپذها حتی اگر توسط افراد واجد صالحیت نیز صورت  قضاوت هستند و این قضاوت

تواند فرایند  ها می پذیر باشند. لذا قضاوت توانند آسیب های ذهنی( می دلیل وجود سوگیری
های اصلی استخراجی از  دهد. مقوله اجرای کار حسابرسی داخلی را تحت شعاع قرار

در مدل مفهومی « راهبردهای اجرای کار حسابرسی داخلی»های پژوهش با عنوان  داده
عنوان نمونه صرفاً  منظور اجتناب از تفصیل، به استخراجی به تصویر کشیده شده است. به

ب اجرای کار( های پژوهش )در قال ها و مفاهیم استخراجی از داده ای از برخی مقوله گزیده
عنوان راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی  کنندگان از آن به که مشارکت

 گردد. اند به شرح زیر ارائه می برشمرده
 

 سازی و ترویج حسابرسی داخلی فرهنگ
 از نقش  یریتمد یآگاه یزانم یشافزا

 یداخل یحسابرس

 یمشتر یبرا ینارسم برگزاری 

 یداخل یخدمات حسابرس بازاریابی  یساختن منافع حسابرس روشن 
 ی برای مشتریداخل

 یبرا یداخل یحسابرس یفیتک تشریح 
 یمشتر

 یداخل یحسابرس سازی فرهنگ 

 مناسب از  یرمنظور ارائه تصو به تالش
 یداخل یحسابرس

 یداخل یمناسب حسابرس معرفی 

 محصوالت باکیفیت به صاحبکار ارائه  یداخل یمناسب حسابرس معرفی 
 یمشتر یبرا

 یداخل یحسابرس یامدهایپ انتقال 
 یراناثربخش از زبان خود مد

 یمناسب اهداف حسابرس معرفی 
 یمشتر یبرا یداخل
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 کنترل کیفیت حسابرسی داخلی
 عملکرد واحد ای  دوره یابیارز

 یداخل یحسابرس

 های حسابرسی  انجام کنترل کیفیت پرونده
 ها قبل از اتمام رسیدگی داخلی

 یفیتای کنترل ک دوره انجام 
 سازمانی برون

 های حسابرسی  انجام کنترل کیفیت پرونده
 ها داخلی بعد از اتمام رسیدگی

 یفیتنظام کنترل ک اجرای  مؤسسات  یداخل یحسابرس یفیتک کنترل
 سپاری کننده خدمات برون ارائه

 نظام خودارزیابی کنترل  استقرار
 یفیتک

 توسط  یداخل یواحد حسابرس یفیتک کنترل
 یحسابرس یتهکم

 
 اجرای مناسب کار حسابرسی داخلی

 یاجتناب از انجام صرف حسابرس 
 ی و رعایتمال

 زمان مناسب به کار  تخصیص
 یحسابرس

 کاری از دوباره اجتناب  بر انجام  یداخل یحسابرس تمرکز
 یاتیعمل یحسابرس

 و موارد  مستمر نوسانات بررسی
 غیرعادی

 وکار  نسبت به کسب یقعم شناخت
 شرکت

 یای همکاران حسابرس دوره ارزیابی 
 یداخل

 ها قبل از شروع رسیدگی هماهنگی 

  مبتنی بر مناسب )استفاده از رویکرد
 اولویت(

 

 

 توجه به سطح بلوغ سازمان در اجرای حسابرسی داخلی

 رقراری تعامل خوب و مناسب با مدیرعامل شرکتب

 صاحبکار() یمشتربرقراری تعامل و ارتباطات مناسب با 
 ینویس گزارش حسابرس ارائه پیش 

 یداخل
 در گفتار و نوشتار بهگویی 

 یبا مشتر یکنزد برقراری ارتباط  در آداب و معاشرت پختگی 
 و مستمر با واحدهای  یکنزد ارتباطات

 شرکت
 با یداخل یحسابرس تعامل مناسب 

 همکاران شرکت
 از زبان مناسب در تعامل و  استفاده

 مختلف صاحبکار یواحدها
 و ارتباطات خوب با صاحبکار تعامل 
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 منظور  جلسه با صاحبکار به برگزاری
 ها کردن گزارش یینها

 توسط  یریتاعتماد مد جلب
 یحسابرسان داخل

 یمشتر یبرا ینارسم برگزاری  یحسابرسخدمات مناسب  معرفی 
 یداخل

 ینهای مختلف با مسئول نشست برگزاری 
 صاحبکار

 یتضاد منافع واحدها یانم موازنه 
 مختلف شرکت

 صحبت کردن با صاحبکار  مؤدبانه
 مدیران و کارکنان()

 

 

 حسابرسی داخلی  های راهبردهای مرتبط با خروجی
اند و این  ارائه خدمات یا اجرای کار، تولیدشده ها مواردی هستند که درنتیجه خروجی
کنندگان  اغلب استفاده شوند. ها توجیهی برای تداوم آن فعالیت محسوب می خروجی
نمایند. به نظر  عنوان کیفیت حسابرسی داخلی قلمداد می های یک فعالیت را به خروجی

رسد دیدگاه خروجی از کیفیت با نحوه ارزیابی فرد در دنیای واقعی سازگاری بیشتری  می
های پژوهش که  ای از مفاهیم استخراجی از داده داشته باشد. در ذیل گزیده

ها( استفاده  خروجی) یداخلعنوان راهبردهای کیفیت حسابرسی  گان از آن بهکنند مشارکت
 گردد: اند، ارائه می کرده

 

 های حسابرسی داخلی راهبردهای مرتبط با گزارش
 ای حرفه یگزارش توسط اعضا صدور  اطناب و گویی،  ابهام، کلیاز  اجتناب

 نویسی در گزارش یلفاظ

 یداخل یبودن گزارش حسابرس اتکا قابل  از کلمات و عبارات  اجتناب
 ها در گزارش یتخصص

 در گزارش  ها یافتهبودن تعداد  کامل
 یداخل یحسابرس

 اهمیت  از گزارش موارد کم اجتناب
 مدیره به هیئت

 یبودن گزارش حسابرس کامل  کارهای مناسب جهت رفع  راه ارائه
 نقاط ضعف

 یریتاز مد یبه سطح مناسب گزارش 
 گزارشگری(خط شرکت )

 محصوالت باکیفیت به  ارائه
 صاحبکار

 یهای اصل گلوگاه گزارش  و  یتبر اساس اولو ها یافته ارائه
 بندی کردن آن رتبه
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 یداخل یحسابرس های یافتهمنظم  گزارش  منظور  جلسه با صاحبکار به برگزاری
 ها کردن گزارش یینها

 های  نقاط مستعد بهبود کنترل گزارش
 یداخل

 های  گزارش ارائه نمودن موقع به
 یداخل یحسابرس

 با فرمت و  یداخل یحسابرس های گزارش
 مناسب یمحتوا

 از جمالت کوتاه در  گیری بهره
 نویسی گزارش

 گزارش  درج نقاط قوت(بودن ) متعادل
 یداخل یحسابرس

 در  مشکالت شرکت یشهر تبیین
 های حسابرسی داخلی گزارش

 یبودن گزارش حسابرس یدو مف موجز 
 یداخل

 نامه  نظامگزارش بر اساس  تدوین
 حسابرسی داخلی

 یو ساختار گزارش حسابرس ها مؤلفه 
 یداخل

 در  به مسائل مهم سازمان توجه
 های حسابرسی داخلی گزارش

 5صورت  ها به ارائه یافتهC ،توصیف(
معیار، علل، پیامدها، پیشنهادهای 

 اصالحی(

 نقطه نظرات گروه  بندی جمع
 ها گزارشی در حسابرس

 مناسب گزارش یفن نگارش  ها  گزارشدر  یهای بصر جنبه درج
 )شکل، نمودار و...(

 یداخل یروان گزارش حسابرس نوشتار  نقطه نظرات کارفرما در  درج
 یهای حسابرس گزارش

 قبل از  ،ها نویس گزارش کردن پیش نهایی
 شونده یانتشار با واحد حسابرس

 در پرداختن به موضوعات در  دقت
 ها گزارش

 های مندرج در نمودن یافته( یالی)ر یکم 
 یداخل یهای حسابرس گزارش

 یطگزارش با توجه به شرا صدور 
 وکار کسب

 

 پیشنهادهای مناسب واحد حسابرسی داخلی

منابع چندگانه و تحلیل  -از طریق مثلث سازی) یداخلهای حسابرسی  اعتبارسنجی یافته

 شکاف(

 

 نتایج() یامدهاپ
عنوان معیار ارزیابی خروجی معمول و رایج است. کیفیت پیامدها تا  استفاده از پیامدها به

حال پیامدها، یک  مشاهده است. بااین  حد زیادی یک ساختار ادراکی و معموالً غیرقابل
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کننده در ارزیابی کیفیت خدمات است. ارزیابی کیفیت از طریق پیامدها عمدتاً  معیار تعیین
گیرد. بر اساس تعریف حسابرسی داخلی، یکی از  گرایانه صورت می لبا نگاهی عم

عنوان  توان از پیامدها به باشد لذا می آفرینی برای شرکت می ترین وظایف آن، ارزش مهم
 استفاده نمود زیرا هدف اصلی حسابرسی داخلی هایی از کیفیت حسابرسی داخلی شاخص

(. پیامدهای 2013تروتمن، کند )آفرینی  کنندگان خود ارزش این است که برای استفاده
کیفیت حسابرسی داخلی، حاصل اتخاذ راهبردها است. به همین خاطر پیامدها نتایج حاصل 

به  2صورت خالصه در شکل  باشند که به از اتخاذ راهبردهای کیفیت حسابرسی داخلی می
مدل کیفیت ناپذیر  کنندگان پیامدها را جز جدایی اند. اکثر مشارکت نمایش درآمده

عنوان یکی از پیامدهای  به« افزوده برای سازمان ایجاد ارزش» اند. حسابرسی داخلی برشمرده
 شده است. کنندگان مختلف عنوان اصلی کیفیت حسابرسی داخلی توسط مشارکت

 
 ای راهبردهای مرتبط با عوامل زمینه

ثیر قرار دهند و ای عواملی هستند که ممکن است کیفیت خدمات را تحت تأ عوامل زمینه
های کیفیت حسابرسی  چارچوب»باشند.  دهنده خدمات می اغلب خارج از کنترل ارائه

ای مانند کیفیت نظام راهبری شرکتی و مقررات  همگی دربرگیرنده عوامل زمینه« مستقل
هیئت چارچوب هیئت ؛ 2011؛ فرانسیس، 2008شورای گزارشگری مالی،هستند )

؛ چارچوب و مدل هیئت نظارت 2014بخشی،  المللی حسابرسی و اطمینان استانداردهای بین
ای به دودسته عوامل  (. عوامل زمینه2015و  2013های سهامی عام،  بر حسابداری شرکت

زمینه( که صرفاً کیفیت حسابرسی داخلی شرکت خاصی را تحت شعاع قرار خاص )
عام که عوامل  سازمانی و غیر درحالی های نظام راهبری آن، فرهنگ یژگیدهد از قبیل و می

های  تواند کیفیت حسابرسی داخلی کلیه شرکت صورت عام می گر( به شرایط مداخله)
ایرانی را تحت شعاع قرار دهد از قبیل فرهنگ پاسخگویی، وضعیت نظارت نهادهای ناظر، 

ای  های گذشته، عوامل زمینه شد. مطابق پژوهشبا ضمانت اجرایی قوانین و مقررات و ... می
دهند  را تحت تأثیر قرار می ارزیابی حسابرس مستقل و اتکا بر کار حسابرسی داخلی که

؛ کریشنامورثی و مالتا، 2007اند از: کیفیت کمیته حسابرسی )کوهن و همکاران،  عبارت
گراملینگ و همکاران، ؛ 2012ابوت و همکاران، نظارت )(، تعامل کمیته حسابرسی و 2008
( و 1993؛ مالتا و کیدا، 1993؛ مالتا، 2008(، ریسک ذاتی )گالور و همکاران، 2004

؛ مارگیم و لبل، 1994؛ لمپ و ساتون، 2008کریشنامورثی و مالتا، شرکت )فرهنگ 
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های پیشین، توسط  ذکر است کلیه موارد مدنظر قرارگرفته در پژوهش (. شایان1990
عنوان عناصر مدل کیفیت حسابرسی داخلی  در این پژوهش نیز بهکنندگان  مشارکت

کنند که کیفیت راهبری شرکتی باید  ( ادعا می2010دسای و همکاران ) اند. برشمرده شده
توجهی بر کیفیت حسابرسی  توسط حسابرسان مستقل در نظر گرفته شود زیرا تأثیر قابل

که کیفیت راهبری شرکتی را پایین  طور خاص، یک حسابرس مستقل زمانی داخلی دارد. به
تواند ارزیابی نماید،  نماید و یا زمانی که کیفیت راهبری شرکتی را نمی ارزیابی می

تواند ارزیابی مثبتی از کیفیت حسابرسی داخلی داشته باشد، حتی اگر حسابرس مستقل  نمی
سی داخلی طرفی و اجرای عملیات حسابر ارزیابی مثبتی در مورد صالحیت و خبرگی، بی

های مختلف  (. ذکر این نکته ضروری است که جنبه2010دسای و همکاران، باشد )داشته 
های داخلی،  مدیره، محیط کنترلی، نظام کنترل های هیئت راهبری شرکتی از قبیل ویژگی

مدیره، قدرت  مدیره، اعتقاد هیئت های هیئت فرهنگ پاسخگویی، وجود کمیته
عنوان  کنندگان در این پژوهش به . نیز توسط مشارکتسازوکارهای راهبری شرکت و..

اند. پیرامون عوامل  ای در مدل کیفیت حسابرسی داخلی، مدنظر قرار داده عناصر اصلی زمینه
های پژوهش که  ها و مفاهیم استخراجی از داده ای از مقوله زیر گزیده در ای زمینه

از راهبردهای ارتقای کیفیت های اطالعاتی  عنوان نشانه کنندگان از آن به مشارکت
 گردد: اند، ارائه می حسابرسی داخلی استفاده کرده

 
 راهبردهای مرتبط با نظام راهبری شرکتی

عنوان بستر حسابرسی داخلی  منظور تقویت نظام راهبری شرکتی به راهبردهای فراوانی به
متأثر از  کنندگان، کارآمدی حسابرسی داخلی را مدنظر قرارگرفته است چراکه مشارکت

دانستند. در این خصوص راهبردهای فراوانی پیرامون  کارآمدی نظام راهبری شرکتی می
منظور حمایت کمیته حسابرسی از واحد حسابرسی داخلی و  تقویت کمیته حسابرسی به

 نظارت مؤثر بر آن ارائه گردید.
 

 راهبردهای مرتبط با نهاد ناظر
 یبرنامه حسابرس یعموم یافشا 

 ها شرکت یداخل
 های سازمان بورس نظارت تقویت 

 واحدهای  یفیتک کنترل
 حسابرسی داخلی ناشران

 توسط  یداخل یحسابرس سازی فرهنگ
 ینهادهای نظارت
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 ای  های حرفه صالحیت کنترل
 مدیران حسابرسی داخلی

 مرتبط با  ینقوان یبر اجرا یشترب نظارت
 یداخل یحسابرس

 ای  های حرفه کنترل صالحیت
 های حسابرسی کمیتهاعضای 

 ینظارت یمؤثرتر نهادها نظارت 

 ی انضباط کارگیری اقدامات به
 مناسب

 نهاد ناظر ییاجرا های تقویت ضمانت 

 توسط  یفیتکنترل ک انجام
 ناظر ینهادها

 انجمن  یکارگیری اعضا استخدام و به الزام
 توسط نهاد ناظر یحسابرسان داخل

 های  دستورالعمل بازنگری
 ناظر ینهادها

 جامعه  یکارگیری اعضا استخدام و به الزام
 توسط نهاد ناظر حسابداران رسمی

 یداخل یاز حسابرس پشتیبانی 
 ای  های حرفه چارچوب صالحیت تعیین

 توسط نهاد ناظر یتهکم یاعضا

 مناسب ها  دستورالعمل تدوین
 شرایط ایران

 ای  های حرفه چارچوب صالحیت تعیین
 رمدیره توسط نهاد ناظ هیئت یاعضا

 

 ای های حرفه راهبردهای مرتبط با انجمن
 های  گواهینامه یاعطا

 ای حرفه
 در انجمن حسابرسان  یتکردن عضو مند ضابطه

 یرانا یداخل

 یها مستمر چارچوب بهبود 
 ای حرفه

 ای در مجامع حرفه یتکردن عضو مند ضابطه 

 یهای تخصص کمیته تشکیل  یدر انجمن حسابرسان داخل یتعضو پذیرش 

 مطالبات حرفه از  پیگیری
 دولت

 وقت در  صورت تمام افراد متخصص به کارگیری به
 یهای تخصص کمیته

 چارچوب  تعیین
 ای های حرفه صالحیت

 های  نظارت بر حفظ و نگهداشت صالحیت
 ای اعضا حرفه

 ای  های حرفه ارائه آموزش
 مستمر به حرفه

  انجمن سازمانی( اعضای  برون) یفیتککنترل
 اعضای حقوقی()

 انجمن حسابرسان  ویتتق
 ی ایرانداخل

 احراز  یای برا های حرفه گواهینامه بودن دارا
 یداخل یمشاغل حسابرس

 یها انجمن یهبن تقویت 
 ای حرفه

 ای های حرفه نامه گواهی یبر اعطا نظارت 

 یها چارچوب داشتن 
 ای حرفه

 سازی و ترویج حسابرسی داخلی توسط  فرهنگ
 ای های حرفه انجمن
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 انجمن حسابرسان  توسعه
 یرانا یداخل

 

 

 ها گیری و پیشنهاد نتیجه
وتحلیل  های پژوهش مورد تجزیه ای، داده گیری از روش نظریه زمینه در این پژوهش با بهره

های  های استخراجی از داده های اصلی و خرده مقوله های کالن، مقوله قرار گرفتند. مقوله
عنوان  وتحلیل قرار گرفت و به مورد تجزیهشده(  ها و متون استفاده مصاحبه) پژوهش

چارچوب یکپارچه راهبردهای کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردید. با عنایت به 
کنندگان و ذینفعان مختلف، راهبردهای قابل  چندوجهی بودن کیفیت از نگاه مشارکت

 اتخاذ جهت ارتقا و دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلی در قالب رویکرد سیستمی که
طرفی،  کارگیری منابع انسانی باکیفیت، استقالل، بی بهها ) دربرگیرنده، ورودی

ریزی صحیح  برنامهکار )گذاری مناسب در حسابرسی داخلی و...(، فرایند اجرای  سرمایه
کار و اجرای حسابرسی مطابق آن، برقراری ارتباطات و تعامل مناسب با مشتری، پیگیری 

ارائه ها ) ای و...(، خروجی اصول و ضوابط حرفه مناسب، اجرای حسابرسی مطابق
ارتقای ) یا ها(، پیامدها و عوامل زمینه محصوالت باکیفیت به مشتری و اعتباربخشی به یافته

های حسابرسی، ارتقای نظام راهبری شرکتی، تقویت نظارت نهادهای ناظر،  کیفیت کمیته
حسابرسی داخلی، تعامل با  ای، وضع قوانین و مقررات حامی های حرفه تقویت انجمن

 ای و...( است، ارائه شد. های دانشگاهی و حرفه المللی، تقویت آموزش جامعه بین
 20های بورسی در حدود  ( با پیمایش مدیران مالی شرکت1376قناد )یکخواه آزاد و ن 

پیشنهاد  14بندی شده و  رتبه 14پیشنهاد  شامل) بندی نشده یشنهاد طبقهپ 28سال پیش، 
عنوان سایر پیشنهادات( برای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران ارائه نموده بودند.  به

های پیشنهادی ایشان برای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران در این پژوهش نیز  روش
سی داخلی این شامل راهکارها( ارتقای کیفیت حسابر) یراهبردهاعمدتاً در عناصر مدل 

کارگیری افراد مجرب و متخصص، اعطای  آموزش، صالحیت، بهها ) پژوهش یعنی ورودی
پیگیری مؤثر، کنترل کار )جایگاه سازمانی مناسب، تخصیص بودجه مناسب(، اجرای 

 یا موقع( و عوامل زمینه های مناسب خالصه و به گزارش) یخروجکیفیت(، عوامل 
سازی و ترویج، الزام  رشته حسابرسی داخلی، فرهنگهای دانشگاهی، ایجاد  آموزش)

های کنترل داخلی صاحبکار،  قانونی، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی، سیستم
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هماهنگی میان حسابرسی داخلی و مستقل( پدیدار شده است. ذکر این نکته ضروری به نظر 
از ) ها آنپیشنهادهای سال از انجام پژوهش مزبور، برخی از  20رسد که باگذشت قریب  می

ای، گسترش پژوهش در حوزه حسابرسی داخلی و تألیفات،  قبیل تشکیل انجمن حرفه
ضرورت قانونی تشکیل واحد حسابرسی داخلی، تخصیص بودجه بیشتر به حسابرسی 

ای حسابرسی داخلی( تا حدودی محقق  به وجود آمدن استانداردهای حرفه داخلی،
های حاکی از آن است  بررسی (،1376قناد )هش نیکخواه آزاد و استثنای پژو اند. به گردیده

صورت خاص و جداگانه به راهبردهای ارتقای کیفیت  های داخلی و خارجی به که پژوهش
اند؛ لیکن از آنجائی که راهبردهای دستیابی به کیفیت حسابرسی  حسابرسی داخلی نپرداخته

کیفیت حسابرسی داخلی باشد، بنابراین بایست پیرامون اجزای مدل  می االصول داخلی علی
( پیرامون راهبردهای دستیابی و ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی 2شده )شکل  مدل طراحی

های مدل کیفیت حسابرسی داخلی همپوشانی دارد. با این توصیفات،  با بیشتر جنبه
داخلی،  شده از راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی های پدیدار شده در مدل طراحی مقوله
( که عمدتاً بر معیارهای 3و  2جدول شماره ) یخارجهای پژوهشگران داخلی و  یافته

اند )شامل  کیفیت حسابرسی داخلی از نگاه استانداردهای حسابرسی مستقل متمرکز بوده
گیرد.  را نیز در برمی«( اجرای عملیات»و « بینی استقالل و واقع»، «صالحیت و شایستگی»

های فوق صرفاً جنبه  شده در پژوهش ه ضروری است که معیارهای استفادهیادآوری این نکت
دامنه و ) یداخلطرفی( و فرایند حسابرسی  صالحیت، استقالل و بی) ها محدودی از ورودی

ها که  اند و در این پژوهش برخالف آن صورت کلی( را مدنظر قرار داده اجرای عملیات به
شده است، از  حسابرسان مستقل( مطرحمستقل )برسی عموماً از دیدگاه استانداردهای حسا

دهنده خدمات،  کننده و ارائه کننده، ناظر، تهیه استفادهمختلف )زاویه دید و تجارب ذینفعان 
ای از  نهادهای ناظر، استاندارد گذار( به کیفیت پرداخته است و مدل جامع و یکپارچه

های  و راهبردهای ارتقای آن( ارائه نموده است. همچنین مقوله) یداخلکیفیت حسابرسی 
های  های مدنظر قرارگرفته در پژوهش پدیدار شده در مدل استخراجی این پژوهش مؤلفه

های کیفیت  مؤلفه (،2013بدارا و سایدین، ) یداخلشده حوزه اثربخشی حسابرسی  انجام
شده  ( انجامCBOK,2010,2015دانش )های پیکره عمومی  پدیدار شده در پژوهش

 گیرد. ( را نیز در برمیIIARF) یداخلتوسط بنیاد پژوهشی انجمن حسابرسان 
؛ تروتمن 2013تروتمن، ) یااسترالشده کیفی در  های انجام نتایج این پژوهش با پژوهش 

های چندوجهی و از نگاه  ( که مؤلفه2014روسی و بریوت، کانادا )( و 2017و دانکن، 
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نمایند، نیز مطابقت دارد، اما  لف از کیفیت حسابرسی داخلی را عرضه میذینفعان مخت
های مزبور بوده و مضافاً به اینکه  تر از پژوهش کنندگان این پژوهش گسترده مشارکت

های ایرانی  بستر خاص( شرکت) یژهوتر و  نیز وسیع های استخراجی در این پژوهش مقوله
ی مستقل از قبیل های جامع کیفیت حسابرس چوبهای این پژوهش چار است. همچنین یافته

 یبخش المللی حسابرسی و اطمینان هیئت استانداردهای بین» 2014چارچوب سال 
(IAASB »)مدل هیئت نظارت بر حسابداری » 2015و  2013های سنوات  چارچوب و

های مزبور نیز  که هیئت طوری سازگاری دارد به(« PCAOBعام )های سهامی  شرکت
های خود را بر اساس نگاه سیستمی و چندوجهی از کیفیت حسابرسی، ارائه  چارچوب

اند. محصول فرعی این پژوهش، تبیین پیامدهای )نتایج اتخاذ راهبردها( کیفیت  داده
افزوده برای سازمان، مقبولیت  ایجاد ارزش)حسابرسی داخلی است که در سطوح سازمان 

شفافیت، توسعه ) یملداخلی و...( و های حسابرسی  حسابرسی داخلی، پذیرش یافته
ارائه گردیده است  2شده در شکل  ( در مدل ارائه.اقتصادی، جلوگیری از سوء جریانات و

ناپذیر مدل کیفیت حسابرسی داخلی است چراکه  که این پیامدها جز جدایی
این  اند و از طرفی های اطالعاتی از کیفیت برشمرده عنوان نشانه کنندگان از آن به مشارکت

عنوان نمونه  دهد. به پیامدها کیفیت حسابرسی داخلی را نیز تحت شعاع قرار می
های آتی حسابرسی داخلی  تواند در پذیرش و مقبولیت آفرینی حسابرسی داخلی می ارزش

 مؤثر باشد.

 

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش
داخلی در ایران،  منظور دستیابی و ارتقای کیفیت حسابرسی با عنایت به توضیحات مزبور به 

های  ای( دارای نقش ها، فرایند، خروجی، نتایج، عوامل زمینه ورودیمزبور )کلیه عوامل 
مؤثری هستند که مستلزم توجه است. لذا اهم راهبردهای قابل اتخاذ در این خصوص باید 

کنندگان(  نظرات و تجارب مشارکت) 2های استخراجی مدل به شرح شکل  پیرامون مؤلفه
شامل ) یشنهادهایپاهم راهبردهای  ای از ذیرد. در این بخش گزیده خالصهصورت پ

 گردد: آمده است، ارائه می دست های پژوهش به راهکارها( این پژوهش که بر اساس داده
شناخت عمیق نسب به : راهبردهای قابل اتخاذ در سطح هر کار حسابرسی داخلی 

ها به مسئولین واحد  نویس یافته رائه پیشها، ا ریزی قبل از شروع رسیدگی مسائل، برنامه
مورد رسیدگی، هماهنگی قبل از شروع کار، اخذ نقطه نظرات گروه رسیدگی، بررسی 
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کارگیری  (، سرپرستی مناسب، بهHot Reviewها ) ها و بازبینی آن حین رسیدگی پرونده
 رویکرد مناسب.

استقرار نظام کنترل کیفیت،  :راهبردهای قابل اتخاذ در سطح واحد حسابرسی داخلی 
های  (، آموزشCold Reviewها ) ها بعد از اتمام رسیدگی کنترل کیفیت و بررسی پرونده

نامه حسابرسی داخلی، تعامل مناسب با مدیران و کارکنان  کارگیری نظام مستمر، به
کارگیری منابع  سازی و ترویج حسابرسی داخلی، استخدام و به واحدهای مختلف، فرهنگ
کارگیری مدیر حسابرسی داخلی واجد صالحیت، استفاده از  انسانی واجد صالحیت، به

ترکیب متنوع دانش و تجربه در گروه حسابرسی داخلی، ارائه محصوالت باکیفیت به 
ای، رعایت اصول و  صورت دوره سازمانی به کارگیری کنترل کیفیت برون مشتری، به

 ای. ضوابط حرفه

های مختلف مدل  با توجه به روشن شدن جنبه در سطح سازمان: راهبردهای قابل اتخاذ 
سازی حسابرسی  گذاری در منابع انسانی، ترویج و فرهنگ کیفیت حسابرسی داخلی، سرمایه

از قبیل نظام پیگیری مؤثر(، ارزیابی ) یاتعملداخلی، ایجاد سازوکارهای مناسب اجرای 
سازمانی  کارهای کنترل کیفیت درونعملکرد واحد حسابرسی داخلی، آموزش، ارائه سازو

ای(، آگاهی از نیازهای ذینفعان و شناسایی آن،  صورت دوره به) یسازمان و برون
 کارگیری افراد متخصص در کمیته حسابرسی، تقویت نظام راهبری شرکت. به

مند کردن  نظام :سازمان بورس( و انجمن حسابرسان داخلیناظر )راهبردهای نهادهای  
ای و عضویت، نظارت مؤثر بر کیفیت واحدهای حسابرسی  های حرفه ینامهاعطای گواه

منظور  داخلی، نظارت مؤثرتر بر اعضا، آموزش مؤثر، ترویج حسابرسی داخلی، تالش به
ای، ارائه  های حرفه نیازهای حسابرسی داخلی، تدوین چارچوب صالحیت استقرار پیش

ای، نظارت بر  انتشار نشریات حرفه ای، خدمات کنترل کیفیت، تدوین رهنمودهای حرفه
 ها. حسن اجرای دستورالعمل

شده در شکل  مدل راهبردهای ارائهبانک مرکزی و مؤسسات اعتباری:  ویژهراهبردهای  
ها و واحدهای  صورت عام، کلیه واحدهای اقتصادی شامل مؤسسات اعتباری، شرکت به 2

با عنایت به ساختار ویژه خود، دارای گیرد. مؤسسات اعتباری  اقتصادی ایرانی را در برمی
ها  ای از اهم آن های پژوهش گزیده فردی هستند که بر اساس داده راهبردهای منحصربه

های داخلی موسسه اعتباری توسط واحد  اثربخشی طراحی کنترل یابیارز اند از: عبارت
حسابرسی داخلی و ارزیابی بخش رعایت آن توسط دیگر واحدهای نظارتی موسسه 
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ها و تداخل وظایف، تجهیز  کاری منظور اجتناب از دوباره اعتباری از قبیل واحد بازرسی به
افزارهای حسابرسی داخلی، استقرار  واحدهای حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری به نرم

آوری اطالعات کارآمد یا تقویت آن در مؤسسات اعتباری، مدنظر قرار دادن  حسابرسی فن
های  اتکا بودن صورت ویژه قابل اخلی حاکم بر گزارشگری مالی بههای د ارزیابی کنترل

های حسابرسی داخلی، همکاری و هماهنگی حسابرس  مالی موسسه اعتباری در برنامه
های بانک مرکزی بر امور کمیته و حسابرسی داخلی  داخلی و مستقل، تقویت نظارت

تدوین چارچوب رکزی، های بانک م تقویت ضمانت اجرایی بخشنامهمؤسسات اعتباری، 
ای برای اعضای کمیته حسابرسی، مدیران و معاونان واحد حسابرسی  های حرفه صالحیت

ای واحد حسابرسی  داخلی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی، کنترل کیفیت دوره
های  داخلی توسط ناظر، تمرکز بر ارزیابی اثربخشی نظام مدیریت ریسک در برنامه

سازی و  ، فرهنگصالحیت و خبره دارایها، جذب منابع انسانی  حسابرسی داخلی بانک
حمایت نهاد ناظر از  و ها؛ مدیره و هیئت عامل بانک ترویج حسابرسی داخلی برای هیئت

 استقالل واحدهای حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری.

جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی: ضرورت نظارت  
منظور اتکا  ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی( به)610اجرای استاندارد حسابرسی مؤثر بر 

های کنترل کیفیت و ارزیابی واحدهای  لیست بر کار حسابرسان داخلی، تدوین چک
ای،  حسابرسی داخلی صاحبکار، ارائه خدمات در چارچوب اصول و ضوابط حرفه

شده توسط  داخلی انجام آموزش، ضرورت انجام کنترل کیفیت خدمات حسابرسی
مؤسسات حسابرسی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، تعامل و همکاری میان 

 المللی گیری از تجارب موفق، استفاده از تجارب بین حسابرسان مستقل و داخلی، بهره

گذاری در حسابرسی داخلی، ایجاد بسترهای قانونی و  دولت و کالن جامعه: سرمایه 
انین و مقررات، استقرار نظام راهبری شرکتی و حسابرسی داخلی در ضمانت اجرایی قو

عنوان الگو، اختصاص بودجه به حسابرسی داخلی، اختصاص بودجه مناسب  بخش دولتی به
 های حسابرسی داخلی. به پژوهش

ها و مؤسسات متولی امر آموزش: اختصاص واحدهای درسی به حسابرسی  دانشگاه 
های درسی  ها، تجدیدنظر در برنامه ی داخلی در دانشگاهداخلی، ایجاد رشته حسابرس

ای، هدفمند کردن  های حرفه ای، ارائه آموزش منظور پوشش نیازهای حرفه ها به دانشگاه
پژوهش به نیازهای حرفه حسابرسی داخلی، تقویت منابع آموزشی، شناسایی نیازهای 



 1396یز ئپاـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   66

 ای. حرفه

 های آتی پیشنهاد برای انجام پژوهش
پدیدار شده در این پژوهش پیرامون راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی  نظریه و مدل

های خاص آن  صورت تخصصی و پرداختن به جنبه های آتی به تواند در پژوهش داخلی می
و  های مختلفی از کیفیت حسابرسی داخلی مدنظر قرار گیرد. در این پژوهش جنبه

توان اهمیت هرکدام از  که میهای آتی ضمن آن راهبردهای آن ارائه شد. در پژوهش
صورت جداگانه موردپژوهش قرارداد بلکه  های مختلف به های استخراجی در بخش مقوله

 بندی نمود. توان رتبه را نیز می ها اهمیت آن
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 منابع
 از نظریه تا عمل، نشر علم، تهران، چاپ اول. یفی(. پژوهش ک1391. )یجهخد ی،لمعالاابو

 یداخل یحسابرس یرهایتأثیر متغ یبررس»(. 1388. )ینحس یعی،شف ،عبد المهدی ی،انصار
 ،، زمستان58شماره  ،یو حسابرس یحسابدار یها فصلنامه بررسی ،«یبر برنامه حسابرس

 .34-21ص 

و استقرار  یحسابرس یتهکم یلضرورت تشک(. »1391جعفر و عبدالخالق خنکا. ) ی،باباجان
 یتارتقاء سطح مسئول یشهرها برا های کالن هرداریدر ش یداخل یواحد حسابرس

 .72-39، بهار، ص 33شماره  ،یمال یحسابدار یفصلنامه مطالعات تجرب ،«ییپاسخگو

 یلو تشک یداخل یتأثیر استقرار واحد حسابرس(. »1390. )ییجعفر و مسعود بابا ی،باباجان
ها و مؤسسات  دانشگاه یمال ییپاسخگو یتسطح مسئول یدر ارتقا یحسابرس یتهکم

 .27-7، بهار، ص 4شماره  ،یفصلنامه دانش حسابدار ،«یقاتیو تحق یآموزش عال

رویکردهای  -های تحقیق کیفی و آمیخته ای بر روش مقدمه(. 1391) بازرگان، عباس.
 ، نشردیدار، تهران.متداول در علوم رفتاری

 یمنابع صرف شده برا ینرابطه ب»(. 1382. )یطبر یعلو ینحس یدو س یحیی یگانه،حساس 
ی حسابدار تجربی فصلنامه مطالعات، «مستقل یو مخارج حسابرس یداخل یحسابرس

 .96-71، ص 4شماره  ،مالی

حسابرسان مستقل بر  یعوامل مؤثر در عدم اتکا ییشناسا(. »1379. )یحیی یگانه،حساس 
، بهار و 26و  25شماره  بهبود و تحول، یریتمطالعات مد یهنشر ،«یکار حسابرسان داخل

 تابستان.

در  یفیشناسی پژوهش ک روش(. 1392آذر، عادل. ) ی،مهد یدس ی،فرد، حسن، الوان دانایی
 ، انتشارات صفار، تهران، چاپ دوم.جامع یکردی: رویریتمد

موانع استقرار حسابرسی داخلی » (.1394) رحمانی، علی، مداحی، آزاده، قشقایی، فاطمه.
، صص 57، سال پانزدهم، شماره فصلنامه مدیریت نظامی، «های دولتی ایران در دانشگاه

120-148. 
ضرورت ایجاد (.»1385سجادی، سیدحسین، دستگیر، محسن، افشار جهانشاهی، مجتبی.)

، 15شماره  ،ی مالیحسابدار تجربی فصلنامه مطالعات ،«ی حسابرسی صاحبکار کمیته
 .65-86ص 

شده برای حسابرسی داخلی و  رابطه بین منابع مصرف(. »1382) علوی طبری، سید حسین.
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بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی  » (.1396) فتحی عبداللهی، احمد، آقایی، محمدعلی.
 های دولتی، مدیریت سازمان، «های دولتی رد مدیریت ریسک و کنترل سازماندر عملک

 .96-83، صص 3شماره ، 5دوره 
(، 1395هزاد، )و فخار، ب نگیز، مروج، چضا، صبری، رواد، گوهرزاد، جسینکثیری، ح

سیمای ها،  ها و فرصت های ایران چالش بازرسی و حسابرسی داخلی در بانک
 .1395آبان ماه ، شماره اول، بانکداری

تأثیر همکاری » (.1394) زاده، شادی، امینی، یاسین، منتی، وحید. مشایخی، بیتا، حسن
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 .56-41صص ، پاییز، 31شماره ، 8، سال حسابرسی
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 چکیده

 تتصمیما خذا در ن راهندگاردعتباو ا هبالقو ارانسرمایهگذ ري،تجا يحدهاوا ديقتصاا دعملکر ينمادور از گاهیآ
لذا دقت این  .گیرد انجام می هشد پیشبینی يهادسو يمبنابر  ارانسرمایهگذ يتصمیمگیر .مینماید ريیا ديقتصاا

بینی فروش بیشتر بوده و  ها از خطاي پیش بینی هزینه که خطاي پیش  ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده بینی پیش
ها عدم درک و توجه به  بینی هزینه بینی سود دارد. طبق این تحقیقات، علت خطاي پیش تاثیر چشمگیري بر خطاي پیش

، دقت 1388-1393هاي  شرکت طی سال 104رو با مطالعه اطالعات  تحقیق پیش باشد. در اطالعات رفتار هزینه می
بینی فروش مساعد و  هاي داراي خطاي پیش ها توسط مدیران بررسی شد. در این راستا شرکت بینی رفتار هزینه پیش

، با یکدیگر بینی فروش آنها معادل بود هایی که قدرمطلق خطاي پیش بینی سود شرکت نامساعد تفکیک و خطاي پیش
توان نتیجه گرفت  ها تفاوت معناداري نداشته باشد، می بینی سود این شرکت مقایسه گردید. در صورتی که خطاي پیش

ویتنی نشان داد که مدیران  و من tهاي آماري  هاي خود به رفتار هزینه توجه دارند. نتایج آزمون بینی که مدیران در پیش
کنند.  هاي خود  لحاظ می بینی کنند؛ اما رفتار هزینه را در پیش بینی نمی ه درستی پیشهاي شرکت را ب تغییرپذیري هزینه

بینی سود، خطا در  بینی فروش بیانگر آن است که علت اصلی خطاي پیش بینی سود و خطاي پیش تناسب خطاي پیش
 بینی فروش است.  پیش

ها، تغییرپذیري  بینی هزینه، رفتار هزینه یشبینی فروش، دقت پ بینی سود، خطاي پیش خطاي پیش واژگان کلیدی:
 ها. هزینه

                                                                                                                   
 نویسنده مسئول( یئدانشگاه عالمه طباطبا یگروه حسابدار یاردانش(email: Ghblue20@yahoo.com   

 یئدانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس ارشد رشته حسابدار 

 25/5/1396تاریخ پذیرش:                                                              19/2/1395تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

ترین اطالعاتی است که در  اطالعات حسابداري و در رأس آنها سود، از جمله مهم
شده توسط مدیران، در  بینی سودهاي پیشگذاران اهمیت بسزایی دارد.  هاي سرمایه ارزیابی

، 1)کاچها معیار بااهمیتی است  شرکتها و تأثیرگذاري بر قیمت سهام  ارزیابی شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس، در  بنابراین باید انتظار داشت مدیران شرکت (.2001
آورند. مطابق دستورالعمل اجرایی افشاي  هاي خود نهایت دقت را به عمل بینی پیش

 ازات موضوع دستورالعمل العاطند موظف هاي پذیرفته شده در بورس شرکت ،عاتالاط
روز قبل از  30حداقل  راه شرکت النبینی عملکرد سا هاي آتی مدیریت و پیش له برنامهجم

ناشر بورس موظف است،  ،ه بر اینعالود. اننعموم برس طالعشروع سال مالی جدید به ا
 را به ل مربوطهالیهاي آتی مدیریت به همراه د بینی عملکرد یا برنامه تغییر بااهمیت در پیش

ن بازار سرمایه مهم است زیرا بر اساس آن الها براي فعا بینی . این پیشافشا نماید تفوری
بینی نموده و در مورد خرید یا فروش سهام  توانند وضعیت سودآوري شرکت را پیش می

 .گیري کنند تصمیم
ي خطاي  بینی سود نشان داده است که تجزیه مطالعات صورت گرفته در زمینه پیش 

بینی هزینه، اطالعات بهتري را فراهم  بینی فروش و خطاي پیش پیشبینی سود به خطاي  پیش
تري براي ارزیابی مدیران و اقدامات الزم براي نیل به سود هدف  کرده و مبناي مناسب

ها بیشتر از  بینی هزینه کند. نتایج این تحقیقات حاکی از این بوده که خطاي پیش ارائه می
اند  بینی سود دارد و ادعا کرده شتري بر خطاي پیشبینی فروش بوده و تأثیر بی خطاي پیش

 هاست.  بینی هزینه به علت نادیده گرفتن اطالعات رفتار هزینه که خطاي پیش
بینی سود سالیانه توسط مدیران در ایران  حاکی از آن است که پیشبه عالوه مطالعات  

لکیان و همکاران، ؛ م1392بینانه است )قائمی و اسکندرلی،  داراي سوگیري بوده و خوش
بینی سود، موضوعی که در  ها در دقت پیش بینی هزینه با توجه به اهمیت دقت پیش .( 1389

بینی سود،  این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته این است که آیا مدیریت در هنگام پیش
هاي  یبین کنند یا خیر. به عبارت دیگر آیا مدیران در پیش بینی می ها را به درستی پیش هزینه

 کنند؟  خود از اطالعات رفتار هزینه استفاده می

 

 
                                                                                                                   
1. Koch. A 
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 چارچوب نظری
گذاري  هاي اقتصادي، توسعه بازارهاي مالی و رونق سرمایه امروزه به دلیل گسترش فعالیت

ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات  در بازارهاي سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار، مهم
درست؛ کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به 

 باشد.  بینانه آن می موقع و تحلیل دقیق و واقع اطالعات درست و به
 هبنگا یک سطحدر  .میکند یفارا ا مهمی نقش ديقتصاا يهايتصمیمگیردر پیشبینی  

 يهارتصواز  نکنندگادهستفاا سایرو  مدیریت ن،هندگادرعتباا اران،سرمایهگذ دي،قتصاا
 نکنندگادهستفاا بیشتر نجا کهاز آ .مینمایند تکاا انیگرد یا دخو يپیشبینیها به مالی
 به رناچا به ،ندارند سترسید مالی تطالعاا بهمستقیم  ، به طورمالی يهارتصو

و  رسبو نمازسا ستارا همیندر  .میکنند تکاا مدیریت توسط هشد ئهارا يپیشبینیها
 رتبهصورا  دسو تیآ تا پیشبینی دنمو مملزرا  سیربو يشرکتها رکشو داربهااوراق 

هاي مدیریت،  بینی مطالعات پیشین نیز نشان داده که پیشهند. دئه ارا سهم هر دسو پیشبینی
دهد )خالقی  بینی تحلیلیگران را تحت تاثیر قرار می قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش

 (.1383مقدم و آزاد، 
هایی قابل اعتماد  بینی تواند با در دست داشتن منابع و امکانات، اقدام به پیش مدیریت می 

ها، کارایی بازارهاي مالی را افزایش دهند )شباهنگ،  بینی کرده و با انتشار عمومی این پیش
تواند مبناي مناسبی براي تصمیمات  بینی شده توسط مدیریت می سود پیش (.1382

ها بیانگر انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی  بینی باشد. این پیشکنندگان  استفاده
است که ممکن است به وقوع بپیوندد؛ بنابراین باید اطالعاتی را فراهم کند که منطقی و به 

با توجه به این مطالب، کنندگان را به نحو مطلوبی برطرف نماید.   موقع باشد و نیاز استفاده
 یت دارد. بینی سود اهم دقت پیش

 1بینی سود براي مدیران نیز اهمیت دارد. کازنیک عالوه بر استفاده کنندگان، دقت پیش 
خواهند آن را محقق  دهند و می هایشان اهمیت می بینی به پیش (، نشان داد که مدیران1999)

بینی )خصوصاً نامساعد( براي مدیران  ها یا خطاي پیش نمایند، چون محقق نشدن آن
یی دارد که اغلب به شکل دعاوي حقوقی، از دست رفتن شهرت مدیریت، تغییر ها هزینه

ها و دوره بعد از آن، تغییر حجم معامالت در دوره بعد  بینی قیمت سهام پس از افشاي پیش
 کنند. گذارانی خواهد بود که اخبار شرکت را دنبال می  و کاهش تعداد سرمایه

                                                                                                                   
1. Kaznik 
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اندازه شرکت، اهرم مالی، اظهارنظر حسابرس و  بینی، عوامل مختلفی از جمله دوره پیش 
(. عالوه بر این موارد، 1386بینی سود موثر است )خوش طینت و اکبري،  ... بر دقت پیش

بینی  بینی فروش و خطاي پیش بینی سود ناشی از خطاي پیش بدیهی است که خطاي پیش
ر میانگین، خطاي (. تحقیقات نشان داده که به طو2010، 1ویس باشد )دن ها می هزینه
تري  بینی فروش است و تاثیر بیش ها توسط تحلیلگران دو برابر خطاي پیش بینی هزینه پیش

بینی سود را خطاي  بینی سود دارد. این تحقیقات علت اصلی خطاي پیش بر خطاي پیش
ویس و  ؛ دن2008، 3؛ کیم و کنسی2003، 2اند )ارتیمور و همکاران ها دانسته بینی هزینه پیش

 (.2014، 4مکارانه
، محیط جانب از هشد تحمیل یطاشر تأثیر تحت فروش ممکن استبینی دقت پیش 

 شرکت، ريتجا ينمادور از آنها گاهیو آ تخصص انمیز ري،تجا یطاشر در تغییر
ت و ... قرار گیرد. برخی از مطالعات، خطاي طالعاا نکنندگاتهیهشخصی  هاي هنگیزا

ویس  اند )دن ها نسبت داده توجه به اطالعات رفتار هزینه بینی هزینه را به عدم درک و پیش
(. به عبارت دیگر، این 2010؛ کیم و کنسی، 2003؛ ارتیمور و همکاران، 2014و همکاران، 

ها را تجربه و تخصص کم مدیران و تحلیلگران در  بینی هزینه تحقیقات، علت خطاي پیش
در برخی از تحقیقات دیگر نیز محققان به دانند.  ها می مورد تغییرپذیري و چسبندگی هزینه

ها و چسبندگی آن را درک کرده  اند که مدیران و تحلیلگران رفتار هزینه این نتیجه رسیده
گیرند؛ اما براي نیل به اهداف تدوین شده در بودجه )نیل به سود هدف(،  و در نظر می

ها دشوار یا  بینی این پیش کنند؛ هرچند رسیدن به بینی می تر از واقع پیش ها را کم هزینه
 (. 2010؛ ویس، 2013، 5غیرممکن باشد )کنجی

ها امري حیاتی است. رفتار  ها در تمام بخش درک رفتار هزینه براي مدیریت شرکت 
دهد، هزینه چگونه واکنش نشان  هزینه یعنی هنگامی که تغییرات در سطح فعالیت رخ می

ها  بینی روند هزینه کنند، براي پیش ا درک میدهد. مدیرانی که چگونگی رفتار هزینه ر می
بینی  هاي عملیاتی مختلف، شرایط بهتري دارند. در این صورت، خطاي پیش در موقعیت

بینی هزینه نیز به تناسب خطاي  بینی فروش بوده و خطاي پیش سود ناشی از خطاي پیش
 بینی فروش خواهد بود. پیش

                                                                                                                   
1. Weiss, D 
2. Ertimur, Y and et al 
3. Kim, M., and J. Prather-Kinsey 
4. Weiss, D and et al 
5. Kenjia 
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 در اتتغییر انمیز به تنها هزینه اتتغییر که رددامی نبیا ،هزینه رفتار سنتیي هاريتئو 
گیرد. به عبارت  می رتصو رنمتقا رتصوه ب اتتغییر ینا و ستا بستهوا فعالیت سطح

ها تنها به دامنه و میزان تغییر در حجم تولید  ها، تغییرات در هزینه دیگر، طبق این تئوري
 عموضو هزینهها چسبندگی ريتئو که تیرصو در بستگی دارد و نه به جهت این تغییرات.

 فعالیت کاهش مهنگا به هزینهها کاهش انمیز میکند انعنو و هکشید چالش به را قفو
 که سنتی هزینهیابی لمد دهشالو. ستا فعالیت یشافزا ثرا بر هزینهها یشافزا انمیز از کمتر

 هزینه رفتار آوردبر و نیست اربرقر همیشه ،میباشد فعالیت سطح و هزینهها بین تناسب نهما
 د. بو هداخو هکننداهگمر هزینهها چسبندگی گرفتن نظر در ونبد

 1و توسط اندرسون و همکارانش 2003 لسا در ربا لیناو هزینهها چسبندگی ممفهو 
 مهنگا در هزینهها در یشافزا سرعت کهداد  ننشاآنها تحقیق  تجربی هداشو. شد حمطر

 سطح کاهش مهنگا در هزینهها سطح در کاهش سرعت از بیشتر وش،فر سطح یشافزا
 یندآفر در انمدیر نقش به توجه ونبد ،هزینه رفتار سنتی لمد .ستبه همان میزان ا وشفر

 رفتار لیلد به. میکند اربرقر فعالیت مختلف حسطو و هزینهها نمیا تباطیار ،منابع تعدیل
 نهاآ به طمربو منابع در تغییر ايبر ییامجز تتصمیما انمدیر ،هزینهها برخی نامنظم

 هنددمی یشافزا کافی انمیز به را منابع انمدیر ،مییابد یشافزا تقاضا که مانیز .میگیرند
 منابع برخی عمال ،مییابد کاهشوش فر که مانیز ماا. یابند ستد تري بیش وشفر به تا

 از پیش باید انمدیر ،ستا فیدتصا ،تقاضا تنوسانا که ینا لیلد به. نیست دهستفاا قابل
یابی کنند ارز را تقاضا کاهش دنبو موقتی لحتماا ،منابع کاهش رهبادر يتصمیمگیر

 (.2003)اندرسون و همکاران، 

 

 پیشینه و تاریخچه تحقیق
 تحقیقات خارجی

(، براي بررسی این موضوع که آیا تحلیلگران در 2014ویس و همکاران ) دن 
اثر "کنند یا خیر؛ در تحقیقی با عنوان  هاي سود از اطالعات رفتار هزینه استفاده می بینی پیش

هاي  سال طی سال –مشاهده  107577، با مطالعه "بینی سود تحلیلگران رفتار هزینه بر پیش
بینی هزینه، خطاي  وجود خطاي پیش ، استدالل کردند که در صورت عدم2011تا  1998
بینی فروش یکسان مساعد و نامساعد، برابر خواهد  ت خطاي پیشبینی سود در دو حال پیش

                                                                                                                   
1. Anderson and et al 
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ها توسط تحلیلگران با خطا همراه است  بینی سود و هزینه بود. نتایج آنها نشان داد که پیش
بینی فروش  بینی سود در هنگام خطاي نامساعد پیش بینانه(. از طرفی خطاي پیش )خوش

ها را به طور کامل  یلگران چسبندگی هزینهبیشتر است و نتیجه گرفتند که مدیران و تحل
ها اثر بیشتري بر دقت  بینی دقیق هزینه گیرند. همچنین نشان دادند که پیش درنظر نمی

 بینی سود دارد. پیش

هاي  ، اطالعات شرکت"هاي مدیریت بینی پیش"(، در تحقیقی با عنوان 2014کنجی ) 
و با تمرکز بر ارتباط بین فروش  2010 تا 1997هاي  شده در بورس ژاپن را طی سال پذیرفته

هاي  بینی مدیران در مورد هزینه بینی شده، بررسی نمود و نشان داد که پیش و هزینه پیش
بینانه است. به عبارت دیگر نتایج وي نشان داد که مدیران  آتی و بنابراین سود، خوش

یش )کاهش( که انتظار دارند فروش دوره آتی افزایش )کاهش( یابد، افزا هنگامی
کنند. از طرف دیگر، نتایج وي  بینی می هاي دوره آتی را کمتر )بیشتر( از واقع پیش هزینه

ها توجه دارند؛ بنابراین،  هاي خود به رفتار هزینه بینی نشان داد که مدیران در پیش
 هاي مدیریت را به اهداف بودجه داخلی نسبت داد. بینی خوش

، نشان "بینی تحلیلگران دالیل خطاي پیش"با عنوان ( در تحقیقی 2010کیم و کینسی ) 
دهد که مدیران و تحلیلگران نرخ رشد  بینی به این دلیل رخ می دادند که خطاي پیش

گیرند. در واقع آنها نشان دادند که مدیران در  ها در نظر می یکسانی براي فروش و هزینه
 گیرند. هاي خود چسبندگی هزینه را در نظر نمی بینی پیش

ها با استفاده از مدل مبتنی  بینی هزینه پیش"( نیز در پژوهشی با عنوان 2006بنکر و چن ) 
، نتیجه گرفتند که دخالت دادن رفتار نامتقارن و "ها بر تغییرپذیري و چسبندگی هزینه

بینی  هاي پیش بینی سود باعث افزایش دقت آن نسبت به سایر مدل چسبندگی هزینه در پیش
 شود. سود می

، به این نتیجه "بینی سود رفتار هزینه و پیش"( در تحقیق خود با عنوان 2010ویس ) ند 
دهد. نتایج مطالعه وي نشان  بینی سود را کاهش می رسید که چسبندگی هزینه، دقت پیش

بینی سود تا حد معقولی درک  گران رفتار هزینه را در پیش داد که مدیران و تحلیل
 شود. تر پوشش سود کمتري دیده می رفتار چسبندههاي با  اند و در شرکت کرده

بینی هزینه و  بینی سود را به خطاي پیش (، خطاي پیش2003ارتیمور و همکاران )  
ها توسط  بینی هزینه فروش تجزیه کرده و نشان دادند که به طور میانگین، خطاي پیش

بینی  بینی فروش است و نتیجه گرفتند که خطاي پیش تحلیلگران دو برابر خطاي پیش
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بینی سود  هاست، تاثیر بیشتري بر خطاي پیش فتار هزینهها که ناشی از عدم توجه به ر هزینه
 دارد. 

 

 تحقیقات داخلی
شرکت  84، 1390تا  1384(، براي یک دوره شش ساله از 1393زاده و همکاران ) اسماعیل

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 
ی سود مبتنی بر تغییرپذیري هزینه و چسبندگی هزینه به صورت بین که توان مدل پیش

بینی است. آنها نشان دادند که بین چسبندگی هزینه  هاي پیش معناداري بیشتر از دیگر مدل
اي معکوس وجود دارد؛ بنابراین دخالت دادن رفتار نامتقارن  بینی سود رابطه و خطاي پیش

هاي  بینی سود نسبت به سایر مدل پیش بینی سود باعث افزایش صحت هزینه در پیش
 شود. بینی سود می پیش

سود هر سهم و  ها به بررسی رابطه چسبندگی هزینه یتحقیق( در 1393زادگان )نجیب 
هاي عملیاتی  هاي کل، بهاي تمام شده فروش و هزینه شده در سه سطح هزینه بینی پیش

هاي تولیدي  هاي فصلی شرکت ها، از داده جهت انجام تجزیه و تحلیلوي پردازد.  می
استفاده  1390تا  1383هاي  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال

بینی شده در  پیش سود هر سهمکه بین چسبندگی هزینه ها و دقت  دادنشان او . نتایج کرد
 هیچ یک از سه سطح هزینه رابطه معناداري وجود ندارد.

بینی سود توسط  رابطه رفتار هزینه و پیش"(، در تحقیقی با عنوان 1390خواه ) مرادي 
هاي سود  بینی هاي نامتقارن شرکت در پیش ، به بررسی چگونگی تاثیر رفتار هزینه"مدیریت

هاي با چسبندگی هزینه باال در  توسط مدیریت پرداخت و نتیجه گرفت که در شرکت
بینی سود  بینی سود کمتر و خطاي پیش یشهاي با چسبندگی پایین، دقت پ مقایسه با شرکت

بینی سود با متغیر حاشیه سود رابطه  بیشتر است. همچنین نتایج وي نشان داد که خطاي پیش
 مستقیم و با اندازه شرکت رابطه معکوس دارد.

بینی سود با استفاده از مدل  پیش"(، در تحقیقی با عنوان 1387خالقی مقدم و کرمی ) 
بینی سود مبتنی بر  ، به بررسی قدرت مدل پیش"ري و چسبندگی هزینهمبتنی بر تغییرپذی

پردازد. در این  بینی سود می هاي پیش ها در مقایسه با مدل تغییرپذیري و چسبندگی هزینه
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  85هاي  ها از داده پژوهش جهت انجام تجزیه و تحلیل

استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده  1382ا ت 1372بهادار تهران در فاصله زمانی 
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بینی سود مبتنی بر تغییرپذیري و چسبندگی هزینه به  دهد که توان مدل پیش نشان می
 بینی است.  هاي پیش صورت معناداري بیشتر از دیگر مدل

اقالم ثابت و متغیر هزینه در  توانمندي( در تحقیق خود با عنوان 1387احمدي ) 
بینی سود، بر اساس مدلی که با استفاده غیرمستقیم از اقالم ثابت و متغیر هزینه اقدام به  پیش
بینی  نماید، سود برآورد گردیده و با سود واقعی و همچنین قدرت پیش بینی سود می پیش

برآورد شده و با استفاده بینی سود مقایسه شد. بر اساس مدل  هاي پیش این مدل با دیگر مدل
، این امر تأیید گردید که مدل 1386تا  1379هاي  هاي بورسی طی سال از اطالعات شرکت

 بینی سود را داراست. مبتنی بر اقالم ثابت و متغیر هزینه رتبه اول در توان پیش

 

 های تحقیق فرضیه
فروش مساعد بینی  هاي داراي خطاي پیشبینی سود شرکت : بین خطاي پیشفرضیه اول

 با نامساعد، تفاوت معنادار وجود دارد.

بینی فروش مساعد و  هاي داراي خطاي پیش بینی سود شرکت بین خطاي پیش فرضیه دوم:
 هزینه، تفاوت معنادار وجود دارد.نامساعد با تغییرپذیري متفاوت 

 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر بر مبناي هدف، کاربردي است. جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه 
باشند. دوره زمانی تحقیق از سال  شده در بورس اوراق بهادار تهران می هاي پذیرفته شرکت

هایی  باشد. از جامعه آماري تحقیق، به روش حذفی )غربالگري(؛ نمونه می 1393تا  1388
 اب خواهد شد:که داراي شرایط زیر باشند انتخ

 بینی شده ساالنه آن ها در دسترس باشد. اطالعات واقعی و پیش .1

 سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. .2

 طی دوره زمانی پژوهش تغییر ماهیت یا تغییر سال مالی نداده باشند. .3

 ماه نباشد. 3در صورت وجود وقفه معامالتی، این وقفه بیش از  .4

گذاري،  هاي سرمایه ها، موسسات مالی، شرکت هاي مالی )بانکجزء شرکت .5
 بیمه، هلدینگ و لیزینگ( نباشد. 

هاي پذیرفته شده  هاي فاقد معیارهاي یاد شده از بین کل شرکت پس از حذف شرکت 
شرکت به عنوان جامعه غربال شده آماري این  104در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 
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تحلیل  SPSSافزار  هاي معناداري و نرم ها با استفاده از آزمون ماند. داده پژوهش باقی می
  اند. شده

 

 الگوهای تحقیق و متغیرهای آن
سازي شده تا بررسی تجربی استفاده  بینی سودهاي آتی مدل در این بخش، فرآیند پیش

هاي مرتبط  ش و سپس هزینهمدیران از اطالعات رفتار هزینه تسهیل گردد. مدیران ابتدا فرو
بینی سود، از کسر خطاي  خطاي پیش(. 2014کنند )دن ویس و همکاران،  بینی می را پیش

شود. در صورتی که مدیران در  بینی هزینه حاصل می بینی فروش از خطاي پیش پیش
ر هاي خود رفتار هزینه را در نظر بگیرند، انتظار بر این است که صرف نظر از رفتا بینی پیش

بینی فروش معادل )مساعد و نامساعد یکسان(، خطاي  مختلف هزینه، در خطاهاي پیش
 بینی سود نیز معادل باشد. پیش
بینی شده از  هاي مالی و اطالعات پیش در این پژوهش، اطالعات واقعی از صورت 

بینی شده شرکت استخراج گردیده است. درصد خطاي  هاي مالی پیش اولین صورت
 شود: به صورت زیر محاسبه می (SFE)ینی فروش ب پیش

  SFE =  𝑆𝑟 − 𝑆𝑒

𝑆𝑒
 * 100 

𝑆𝑟  فروش واقعی و𝑆𝑒 باشد. بینی شده می فروش پیش 

بینی فروش و هزینه است. در معادله زیر،  بینی سود حاصل خطاي پیش خطاي پیش 
XFE  بینی هزینه و  خطاي پیشEFE  باشد. بینی سود می خطاي پیش 

(1)   SFE - XFE = EFE 

SFE

𝑆𝐹𝐸
−  

XFE

𝑆𝐹𝐸
=

EFE

𝑆𝐹𝐸
                                                                                   (2) 

EFE

𝑆𝐹𝐸
= 1 −

XFE

𝑆𝐹𝐸
                                                                                        (3) 

 شود:  بینی هزینه( به شکل زیر محاسبه می )درصد خطاي پیش XFEدر معادله فوق،  

XFE =  
𝐶𝑟 − 𝐶𝑒

𝐶𝑒
 * 100 

باشد. الزم به ذکر است در این تحقیق،  بینی شده می هزینه پیش 𝐶𝑒هزینه واقعی و  𝐶𝑟که
فروش به بنی سود و بینی هزینه به صورت غیرمستقیم و از اختالف خطاي پیشخطاي پیش

 دست آمده است.
 شود:  ( نیز به شکل زیر محاسبه میEFEبینی سود ) درصد خطاي پیش 

EFE = 
𝐸𝑟 − 𝐸𝑒

𝐸𝑒
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 باشد. بینی شده می سود پیش 𝐸𝑒سود واقعی و  𝐸𝑟که 
ها به دو دسته تقسیم شد. در دسته اول،  هاي تحقیق، ابتدا نمونه براي آزمون فرضیه 

باشد  بینی فروش، نامساعد می مساعد و در دسته دوم خطاي پیشبینی فروش،  خطاي پیش
بینی شده بیشتر باشد، خطا مساعد و در  )در صورتی که مقادیر واقعی فروش از مقادیر پیش

 غیر این صورت نامساعد است(. 
بینی فروش،  هاي دو مجموعه بر اساس درصد خطاي پیشبراي آزمون فرضیه اول داده 
پرتفوي فرعی معادل با دامنه یکسان خطا ایجاد شد.  5در هر مجموعه  بندي گردید وبازه

و  9و  2، 8و  3، 7و  4، 6و  5شود، پرتفوهاي  مشاهده می 1همانطور که در جدول 
 بندي شده اند، با یکدیگر معادل هستند. درصد بازه 15که با دامنه  0و  1پرتفوهاي 

EFE  (، نسبت2014مطابق با تحقیق ویس و همکاران ) 

𝑆𝐹𝐸
بینی  اثر مستقیم خطاي پیش  

بینی نشده نشان  به ازاي هر میلیون ریال از فروش پیش را بینی سود  هزینه بر خطاي پیش
کننده بررسی تجربی درک مدیران از رفتار هزینه شناسایی  دهد و به عنوان ابزار تسهیل  می

EFE  شود. با توجه به مطالب فوق، نسبت می

𝑆𝐹𝐸
بینی سود به درصد  خطاي پیش) درصد   

بینی فروش( در دو مجموعه محاسبه و در پرتفوهاي با دامنه یکسان، این نسبت  خطاي پیش
مقایسه گردید. در صورتی که مدیران رفتار هزینه را در نظر بگیرند، میانگین این نسبت در 

مدیران  پرتفوهاي معادل تفاوت معناداري نخواهد داشت. به عبارت دیگر در صورتی که
بینی هزینه در پرتفوهاي معادل، یکسان بینی کنند، خطاي پیشها را به درستی پیشهزینه

خواهد بود. بنابراین اگر تفاوت بین میانگین این نسبت در دو مجموعه معنادار باشد، فرضیه 
 شود. تایید و در غیر این صورت رد می

بینی اس درصد خطاي پیشبراي آزمون فرضیه دوم، پس از تفکیک مشاهدات بر اس 
فروش مساعد و نامساعد، در هر مجموعه بر اساس تغییرپذیري باال و پایین هزینه پرتفوهایی 

EFE  تشکیل شد و سپس نسبت

𝑆𝐹𝐸
در پرتفوهاي معادل با یکدیگر مقایسه گردید. معیار   

است (، حاشیه سود در نظر گرفته شده 2014تغییرپذیري، طبق تحقیق ویس و همکاران )
 شود: که به صورت زیر محاسبه می

MARGIN = 
𝑆 − COGSQ

𝑆
 

هر چه  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته است. COGSQنشانگر فروش و  Sکه در آن 
هاي متغیر بیشتري در ارتباط  تر باشد، به این معناست که فروش با هزینهاین نسبت پایین

ها با تغییرپذیري کم میانه است، شرکت است. بنابراین مشاهداتی که حاشیه سود آنها باالي
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 شوند و بالعکس. هزینه نامیده می

 

 های تحقیق تجزیه و تحلیل و یافته

 آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آن

 ها ( میانگین1جدول )

 
P

o
rt

fo
li

o
 

 

Range of Sales Forecast 
Errors Portfolios (SFE) 

N 

Mean 

Abs 
(SFE) 

abs(EFE) 
Abs 

(EFE/SFE) 

1 %-60> 11 66/38 176/27 7/28 

2 (%-60 - %-45) 17 52/10 151/18 4/85 

3 (%-45 - %-30) 41 36/56 112/54 7/00 

4 (%-30 - %-15) 91 22/01 67/92 5/11 

5 (%-15 - 0) 171 7/16 56/41 11/91 

6 (0 - %15) 142 6/35 48/05 12/50 

7 (%15 - %30) 75 22/46 84/37 4/67 

8 (%30 - %45) 23 37/17 101/77 2/89 

9 (%45 - %60) 21 53/27 120/57 2/51 

10 %60< 28 69/34 170/27 1/98 

 
دهد. همان طور که  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق را نشان می ، آماره2و  1جدول  

بینی فروش به دو  ها بر اساس مساعد و نامساعد بودن خطاي پیش شود ابتدا داده مشاهده می
پرتفو  5در هر مجموعه  بینی فروش، تقسیم شده و سپس بر اساس درصد خطاي پیش دسته

 ،  abs(SFE)شرکت است. -سال 624تشکیل شده است. شایان ذکر است تعداد مشاهدات 
abs(EFE)  وabs(EFE/SFE) بینی  به ترتیب نشانگر قدرمطلق درصد خطاي پیش

 باشد.  بینی سود به فروش می فروش، سود و نسبت درصد خطاي پیش
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 SFEو  EFEمیانگین  (1نمودار )

 

 ابي بند میتقس کی دري آماري هاروش که است مهمي ا اندازه به رهایمتغ بودن نرمال
ي هاآزمون از اغلب بودن نرمال تحت کهي طور به ،گردند یمي بند رده فرض نیاي برقرار
طبق . شوداستفاده می لیتحلي براي ناپارامتري هاآزمون از صورت نیا ریغ در وي پارامتر

توان از آزمونقضیه حد مرکزي، اگر نمونه بزرگ باشد، حتی اگر جامعه نرمال نباشد، می
(. لذا  در این تحقیق از آزمون 1386هاي پارامتریک استفاده نمود )مومنی، قیومی، 

 -کلموگروف آزمون از استفاده بااستفاده شد و براي اطمینان از نتایج تحقیق،  tپارامتریک 
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به  گردید. بررسیمتغیرها  بودن نرمال 1اسمیرنف

 صورت زیر نوشته شد.
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1.  Kolmogorev - smirnov test 
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SFE EFE

 کند ها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي می داده
 کند ها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي نمی داده

 



  83 ... سود بینی یشدر پ ها ینهرفتار هز بینی یشدقت پ

 یفیتوص یها آماره(2جدول )

 میانه میانگین Portfolio متغیرها
 انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی

SFE 

%-60> 
-66/38 -65/67 4/18 -0/54 0/35 -74/94 -60/37 

(%-60 - %-45) 
-52/10 -51/51 5/13 -0/05 -1/60 -59/62 -45/35 

(%-45 - %-30) 
-36/56 -35/82 4/01 -0/20 -1/27 -44/21 -30/24 

(%-30 - %-15) 
-22/01 -21/72 4/45 -0/14 -1/28 -29/80 -15/12 

(%-15 - 0) 
-7/16 -6/56 4/43 -0/15 -1/24 -14/98 0/00 

(0 - %15) 
6/35 6/14 4/11 0/29 -1/03 0/00 14/69 

(%15 - %30) 
22/46 22/29 4/25 0/01 -0/99 15/03 29/94 

(%30 - %45) 
37/17 35/53 4/27 0/43 -1/16 30/90 44/39 

(%45 - %60) 
53/27 54/50 4/36 -0/67 -0/76 45/32 58/49 

%60< 
69/34 67/20 6/61 1/08 0/76 61/10 85/68 

 

 2ادامه جدول 

 میانه میانگین Portfolio متغیرها
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی

EFE 

%-60> -176/27 -98/49 151/54 -0/90 -1/07 -430/49 -35/77 

(%-60 - %-45) -103/35 -105/33 157/86 0/20 1/12 -443/34 214/50 

(%-45 - %-30) -72/32 -53/42 136/32 -0/17 1/16 -446/14 234/16 

(%-30 - %-15) -14/59 -18/61 110/93 0/44 4/90 -407/37 401/20 

(%-15 - 0) 11/77 2/39 100/60 0/63 7/63 -367/00 497/95 

(0 - %15) 32/31 16/21 75/34 1/37 6/81 -279/93 376/93 

(%1dw5 - 

%30) 
73/61 53/39 91/22 1/35 3/40 -133/39 442/69 
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(%30 - %45) 96/45 70/64 112/71 1/80 3/66 -36/78 451/83 

(%45 - %60) 118/05 108/02 92/04 0/92 1/18 -23/12 343/29 

%60< 150/22 127/44 132/16 -0/07 0/70 -165/63 426/73 

EFE/
SFE 

%-60> 7/28 1/49 16/72 3/25 10/65 0/51 57/39 

(%-60 - %-45) 3/88 2/31 7/16 2/42 7/76 -4/73 27/62 

(%-45 - %-30) 5/79 1/52 18/23 4/00 15/76 -7/33 83/88 

(%-30 - %-15) 1/48 0/91 12/39 2/32 21/97 -46/06 81/07 

(%-15 - 0) -0/76 -0/51 19/75 0/42 3/22 -52/58 74/10 

(0 - %15) 7/17 2/67 21/73 1/42 4/00 -47/68 84/01 

(%15 - %30) 4/21 2/56 8/52 5/92 43/46 -6/20 68/13 

(%30 - %45) 2/75 1/66 3/68 2/53 7/66 -0/94 16/16 

(%45 - %60) 2/46 1/99 2/37 1/91 4/87 -0/45 10/15 

%60< 1/80 1/30 1/81 0/71 0/44 -1/71 6/05 

 

اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در دو گروه از  –: آزمون كلموگروف(3جدول )

 ها شركت

 تعداد متغیرها

  Zمقدار  پارامترهای نرمال

 اسمیرنف -کلموگروف 

 مقدار 

 انحراف معیار میانگین احتمال

Abs 
(SFE) 

624 20/71 18/76 3/36 0/000 

Abs 
(EFE) 

624 77/00 92/83 5/07 0/000 

Abs 
(EFE/SFE) 

624 8/47 14/85 7/14 0/000 

  
است یعنی فرض صفر در سطح  05/0مقادیر سطح معناداري براي تمام متغیرها کمتر از  
لذا  ها براي متغیرهاي تحقیق نرمال نیست؛ شود؛ پس توزیع داده درصد اطمینان رد می 95

عالوه بر آزمون پارامتریک، از آزمون ناپارامتریک نیز براي مقایسه معناداري تفاوت 
 ها استفاده شد.  میانگین

براي دو نمونه  tترین آزمون، آزمون  براي مقایسه میانگین دو گروه مستقل، معمول 
رد. البته گی مستقل است. در این آزمون مقدار میانگین براي دو گروه مورد مقایسه قرار می
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پیش از مقایسه میانگین دو گروه الزم است که همسانی واریانس دو گروه آزمون گردد؛ 
هاي نرمال  تحت همسانی و یا ناهمسانی واریانس متفاوت است. گرچه داده tزیرا آزمون 

نیز  30دهد؛ لیکن در تعداد مشاهدات بیشتر از  نتیجه مناسبی را در این آزمون بدست می
نیز   ، آزمون من ویتنیtاین آزمون استفاده نمود. براي اطمینان از نتایج آزمون توان از  می

 به شرح زیر است: tشود. نتایج آزمون انجام می

 

 آزمون فرضیه اول
 :abs(SFE)شاخص  –الف 

 های مشابه در بازه abs (SFE) برای مقایسه tنتایج آزمون  (4جدول )

 شاخص

P
o

rt
fo

li
o
 

Range of SFE N میانگین 
انحراف 

 معیار
t مقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

Abs 
(SFE) 

5 (%-15 - 0) 171 7/16 4/43 
1/66 311 0/099 

6 (0 - %15) 142 6/35 4/11 

Abs 
(SFE) 

4 (%-30 - %-15) 91 22/01 4/45 
-0/65 164 0/516 

7 (%15 - %30) 75 22/46 4/25 

Abs 
(SFE) 

3 (%-45 - %-30) 41 36/56 4/01 
-0/57 62 0/571 

8 (%30 - %45) 23 37/17 4/27 

Abs 
(SFE) 

2 (%-60 - %-45) 17 52/10 5/13 
-0/76 36 0/452 

9 (%45 , %60) 21 53/27 4/36 

Abs 
(SFE) 

1 %-60> 11 66/38 4/18 
-1/38 37 0/177 

10 %60< 28 69/34 6/61 

 
گیرد؛ یعنی در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی tکدام از مقادیر آماره آزمون  هیچ 

بنابراین تفاوت  .داردن معنادارهاي مختلف با هم تفاوت  ها در بازه شاخص میانگین
abs(SFE)  هاي مختلف معنادار نیست. همان طور که در  % بین بازه95در سطح اطمینان

بایست نسبت درصد خطاي رضیه اول، میبخش روش تحقیق مطرح شد، براي آزمون ف
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بینی فروش هاي داراي خطاي پیش( در شرکتEFE/SFEبینی سود به فروش )پیش
بینی فروش در دهد که درصد خطاي پیشنشان می 4یکسان مقایسه گردد. نتایج جدول 

را در  EFE/SFEنسبت  توانپرتفوهاي تشکیل شده تفاوت معنادار ندارد، لذا می
 پرتفوهاي معادل با یکدیگر مقایسه کرد.

 
  :abs(EFE)شاخص  –ب 

 در بازه های مشابه abs(EFE)برای مقایسه t (: نتایج آزمون 5جدول )

 شاخص

P
o

rt
fo

li
o
 

Range of SFE N میانگین 
انحراف 

 معیار
t مقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

Abs 
(EFE) 

5 (%-15 - 0) 171 56/41 84/01 
0/96 311 0/337 

6 (0 - %15) 142 48/05 66/35 

Abs 
(EFE) 

4 (%-30 - %-15) 91 67/92 88/63 
-1/24 164 0/218 

7 (%15 - %30) 75 84/37 81/24 

Abs 
(EFE) 

3 (%-45 - %-30) 41 112/54 104/70 
0/39 62 0/697 

8 (%30 - %45) 23 101/77 107/71 

Abs 
(EFE) 

2 (%-60 - %-45) 17 151/18 109/48 
0/95 36 0/347 

9 (%45 , %60) 21 120/57 88/54 

Abs 
(EFE) 

1 %-60> 11 176/27 151/54 
0/14 37 0/888 

10 %60< 28 170/27 103/93 

 
 میانگینگیرد؛ یعنی  در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی tهیچ کدام از مقادیر آماره آزمون 

را  EFE/SFEنسبت  توانلذا می. داردن معنادارهاي مختلف با هم تفاوت  ها در بازه شاخص
 در پرتفوهاي معادل با یکدیگر مقایسه کرد.

 

 :abs(EFE/SFE)شاخص  –ج 
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 در بازه های مشابه abs(EFE/SFE)برای مقایسه  t( نتایج آزمون 6جدول )

 شاخص

P
o

rt
fo

li
o
 

Range of 
SFE 

N میانگین 
انحراف 

 معیار
t مقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

abs 
(EFE/SFE) 

5 (%-15 - 0) 171 11/91 15/74 
-0/30 311 0/764 

6 (0 - %15) 142 12/50 19/15 

Abs 
(EFE/SFE) 

4 
(%-30 - %-

15) 
91 5/11 11/37 

0/28 164 0/778 

7 (%15 - %30) 75 4/67 8/28 

Abs 
(EFE/SFE) 

3 
(%-45 - %-

30) 
41 7/00 17/79 

1/09 62 0/279 

8 (%30 - %45) 23 2/89 3/57 

Abs 
(EFE/SFE) 

2 
(%-60 - %-

45) 
17 4/85 6/50 

1/54 36 0/133 

9 (%45 , %60) 21 2/51 2/32 

Abs 
(EFE/SFE) 

1 %-60> 11 7/28 16/72 
1/69 37 0/099 

10 %60< 28 1/98 1/60 

 
، در EFE/SFEبراي مقایسه میانگین نسبت  tنتایج حاصل از آزمون  6جدول  

همان طور که مشاهده  دهد. بینی فروش معادل را نشان می هاي داراي خطاي پیش شرکت
گیرد؛ یعنی در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی tکدام از مقادیر آماره آزمون  شود هیچ می

 tنابراین طبق آزمون . بداردن معنادارهاي مختلف با هم تفاوت  ها در بازه شاخص میانگین
بینی فروش معادل، یکسان است.  هاي داراي خطاي پیش بینی سود شرکت خطاي پیش

کنند. به  بینی می ها را با خطاي متقارن و سیستماتیک پیش توان گفت که مدیران هزینه می
ها در هنگام ارائه  عبارت دیگر، فرضیه اول مبنی بر عدم توجه مدیران به رفتار هزینه

بینی سود،  توان نتیجه گرفت که علت اصلی خطاي پیش شود و می ها، رد می ینیب پیش
 مشابه است. 7و  4ویتنی نیز جز در پرتفوهاي بینی فروش است. نتایج آزمون من خطاي پیش

 

 



 1396یز ئپاـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   88

 آزمون فرضیه دوم

ها را در نظر بگیرند،  همان طور که اشاره شد، در صورتی که مدیران تغییرپذیري هزینه
بینی فروش یکسان مساعد و  هاي داراي خطاي پیش بینی سود در شرکت خطاي پیشتفاوت 

 نامساعد، با تغییرپذیري باال و پایین هزینه، معنادار نخواهد بود.
 

های دارای خطای در شرکت EFE/SFEبرای مقایسه میانگین نسبت  T (: نتایج آزمون7جدول )

 و باالی تغییرپذیری هزینهبینی فروش مساعد و نامساعد در سطح پایین پیش

MARGIN N میانگین 
انحراف 

 معیار
 مقدار

t 

سطح 

 معناداری

High Cost Variability (MARGIN below median) 330 0/02 1/88 

-8/65 0/000 

Low Cost Variability (MARGIN above median) 290 1/20 1/47 

 
است و این مقدار در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد یعنی  -65/8برابر با  tمقدار آماره  

هاي داراي مساعد و نامساعد در شرکت EFE/SFEمقدار اختالف میانگین نسبت 
مساعد و نامساعد در  EFE/SFEتغییرپذیري باالي هزینه با مقدار اختالف میانگین نسبت 

وت معناداري دارد )کوچکتر است(. وجود هاي داراي تغییرپذیري پایین هزینه، تفاشرکت
ها خطا دارند.  تغییرپذیري هزینه   بینی تفاوت معنادار حاکی از آن است که مدیران در پیش

ها، موجب عدم تقارن نسبت  بینی تغییرپذیري هزینه به عبارت دیگر، خطا در پیش
EFE/SFE با توجه به شود.  بینی فروش مساعد و نامساعد می هاي داراي پیش در شرکت

  ویتنی نیز کامال مشابه است.شود. نتایج آزمون من این مطالب، فرضیه دوم تأیید می

 

 گیرینتیجه
گذاران، در کنندگان به ویژه سرمایهاطالعات ارائه شده توسط مدیران بر تصمیمات استفاده

ت؛ با شده حاوي اطالعات مفیدي اس  بینی راستاي تخصیص منابع موثر است. اطالعات پیش
این مفهوم که تغییر در قیمت سهام را موجب شده و همچنین باعث بهبود تصمیمات 

ها حائز  شوند، لذا دقت آن هاي تحلیلگران می بینی گذاران و افزایش دقت پیش سرمایه
باشد. هاي مدیریت با خطا همراه می بینی اهمیت است. مطالعات  نشان داده  که اغلب پیش
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بینی  هاي داراي خطاي پیش بینی سود شرکت نشان داد که خطاي پیش نتایج این پژوهش نیز
توان گفت که صرف نظر از روند فروش، مدیران  فروش معادل، یکسان است؛ بنابراین می

کنند. به عبارت دیگر، فرضیه اول  بینی می ها را با خطاي متقارن و سیستماتیک پیش هزینه
شود. به  ها، رد می بینی ها در هنگام ارائه پیش مبنی بر عدم توجه مدیران به رفتار هزینه

بینی فروش است،  بینی سود متناسب با خطاي پیشعبارت دیگر، از آنجا که خطاي پیش
بینی فروش می بینی سود، خطاي پیش توان نتیجه گرفت که علت اصلی خطاي پیش می

ها نیست بینی هزینهباشد. شایان ذکر است که مطلب اخیر به معناي عدم وجود خطا در پیش
 (. 1)نمودار 

بینی فروش  هاي داراي خطاي پیش بینی سود در شرکت تفاوت معنادار بین خطاي پیش 
یکسان مساعد و نامساعد، با تغییرپذیري باال و پایین هزینه، حاکی از تایید فرضیه دوم می

ها را در یري هزینهدهد که مدیران تغییرپذباشد. بنابراین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می
 .گیرندنظر نمی

توان گفت که مدیران در  با جمع بندي نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول و دوم، می 
ها  گیرند اما در مجموع به رفتار هزینهها را در نظر نمی تغییرپذیري هزینه هاي خود  بینی پیش

 کنند.هاي خود لحاظ میبینیتوجه دارند و آن را در پیش
گیري،  توجه به مطالب فوق و نقش اطالعات شفاف، قابل اتکا و به موقع در تصمیمبا  

کمک به کاراتر شدن بازار سرمایه و مشارکت مردم در بازار سرمایه پیشنهادهایی به شرح 
 شود: زیر ارائه می

 بینی شرکت و بررسی امکان تحقق گذاران به سابقه پیشتوجه سرمایه
 هاي مدیریت. بینی پیش

 ه همزمان مدیران به عملکرد دوره جاري، شرایط اقتصادي و سیاسی، محیط توج
 ها.بینیفعالیت شرکت در دوره آتی به هنگام پیش

 بینی  بینی سود هر سهم و بررسی لزوم ارائه مبانی پیشتاکید بر دقت بیشتر در پیش
 ها توسط مراجع ناظر. سود شرکت

 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش
هاي آتی مورد بررسی قرار گیرد، به شرح زیر  تواند در پژوهش موضوعاتی که میبرخی از 

 باشد: می
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 بینی سود و فروش. تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تورم بر خطاي پیش 

  بینی سود و فروش. تأثیر نوع صنعت بر خطاي پیش 

 هاي بورسی و غیربورسی. بینی سود در شرکت مقایسه خطاي پیش 

 

 های تحقیق محدودیت
گیرد؛ این تحقیق نیز از  هایی بر سر راه محقق قرار می در هنگام انجام هر تحقیق محدودیت

ها و  هاي تحقیق حاضر که در تفسیر یافته ترین محدودیت این امر مستثنی نیست. عمده
 تعمیم آن باید مدنظر قرار گیرد، به شرح زیر است:

 ( و نیز اینکه شرکت1388-1393با توجه به قلمرو زمانی تحقیق حاضر )  هاي
نمونه از لحاظ اندازه، ساختار سازمانی، نوع محصوالت و نوع صنعت لزوما 

ها بایستی با  معرف تمام واحدهاي اقتصادي فعال در کشور نیستند؛ لذا تعمیم یافته
 احتیاط صورت گیرد.

 هاي کوچک و بزرگ )از نظر سرمایه( وزنی در نظر در این تحقیق براي شرکت 
 باشد. هاي بزرگ بیشتر می گرفته نشده است، احتماال تأثیر شرکت
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 چکیده

ها و بازده آتی تعهدی بر بازده آتی دارایی  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی مالی بر اثر گذاری اقالم 
های نقدی است، لذا بر  اقالم تعهدی به دلیل ماهیت برآوردی آن دارای پایداری کمتری نسبت به جریان. سهام است

تواند منجر به افزایش یا کاهش اثر گذاری اقالم تعهدی بر بازده  مالی می درماندگیاما ؛ گذاری بیشتری داردبازده اثر 
 1394تا 1385شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  شرکت پذیرفته 117آتی شود. نمونه پژوهش شامل 

ها  هدی بر بازده آتی داراییهای درمانده مالی اثر گذاری اقالم تع دهد که در شرکت نتایج پژوهش نشان میباشد.  می
های درمانده مالی است.  تر( در شرکت کمتر است، این امر ناشی از پایداری بیشتر اقالم تعهدی )برآوردهای واقعی

های درمانده مالی اثر گذاری اقالم تعهدی بر بازده آتی سهام کمتر است، که ناشی از نابهنجاری  همچنین در شرکت
های غیر درمانده مالی  های درمانده مالی نسبت به شرکت گذاری نادرست کمتر( در شرکت  کمتر اقالم تعهدی )قیمت

 است.
 .یتعهد اقالم ینابهنجار مالی، یبازده سهام، درماندگ ها، ییبازده دارا یداری،استدالل پا :یدیکل گانواژ

                                                                                                                   
  نویسنده مسئول(  اصفهاندانشیار گروه حسابداری دانشگاه( d.foroghi@gmail.com  

  اصفهاناستادیار گروه حسابداری دانشگاه 
 دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد حسابداری دانشجوی 

 10/10/1396تاریخ پذیرش:                                                              26/10/1395تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

گذاری  تخصیص بهینه منابع و کسب حداکثر بازدهی، همیشه پیش شرط هرگونه سرمایه
باشد.  است. بنابراین، همواره نیاز به اطالعاتی درمورد بازده و عوامل موثر بر آن می

کنند، در  بیش از حد بر سود تکیه می، گذاری بازده سرمایهگذاران به منظور برآورد  سرمایه
تعهدی تشکیل شده است که ماهیت و  های نقدی و اقالم زء جریانحالی که سود از دو ج

 (.1،1996ها با یکدیگر متفاوت است )اسلون پایداری آن
بینی درآمدهای آتی از معیار سود حاصل از عملیات مستمر و  ( برای پیش1996اسلون) 

این های نقدی و اقالم تعهدی استفاده کرد و به  جریان اجزای درآمدهای جاری شامل:
تعهدی بر روی درآمدها و سودهای آتی تاثیر معکوس و منفی دارد،  نتیجه رسید که اقالم

که این همان پایداری کمتر جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود است و یک 
ی آن شرکت با سطح باالیی از سود گزارش شده که جزء نقدی آن نسبت به جزء تعهد

به احتمال زیاد از معیارهای تعهدی برای شناسایی  تعهدی بزرگ(؛ کمتر است)یعنی اقالم
ها و یا مدیریت سود جهت بیش از حد نشان دادن درآمدها و سود استفاده کرده است  هزینه

شود)آلفونس و  تعهدی نسبت به جزء نقدی سود می کمتر اقالمکه منجر به پایداری 
 (.2،2015نگوین

تعهدی با بازده آتی سهام به  دار اقالم(، ارتباط منفی و معنا1996در پژوهش اسلون ) 
 4رشد و 3تعهدی بیان شده است، که منجر به ارائه استدالل پایداری عنوان نابهنجاری اقالم

 تعهدی در همچنین نابهنجاری اقالمدر خصوص علت این نابهنجاری گردیده است. 
 8کور(، 2006و همکاران ) 7(، کرفت2003) 6(، زاچ2001) 5نظیر زای هایی پژوهش

گذاری نادرست  قیمت(، بررسی شده است و 2011و همکاران ) 9(، فدیک2006)
تعهدی بیان شده  یکی از علل اصلی نابهنجاری اقالمگذاران  ی توسط سرمایهتعهد اقالم
 .است

(، استاتمن 1998(، ردی )1981) 10عالوه بر اقالم تعهدی نتایج پژوهش هایی نظیر: بنز

                                                                                                                   
1 - Sloan 
2 - Alphonse & Nguyen 
3 - Persistence Argument 
4 - Growth Argument 
5 - Xie 
6 - Zach 
7 - Kraft 
8 - Core 
9 - Fedyk  
10 - Banz 
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-( نشان می1977) 3( و باسو1992) 2(، فاما و فرنچ1985ن )و همکارا 1(، روزنبرگ1980)

بازار  دفتری به ارزش دهد عوامل دیگری نظیر: اندازه شرکت، نسبت ارزش
نیز بر بازده سهام تاثیر دارند  5(E/Pو نسبت سود به قیمت ) 4(B/Mسهام ) صاحبان حقوق

 ها کنترل شود. که باید اثرات آن
تواند به  کمبود منابع نقدی است که در آن یک شرکت نمیمالی، شرایطی از  درماندگی 

تعهداتش عمل کند، بنابراین چنین شرکتی برای ادامه فعالیت تجاری خود با ابهام و خطر 
؛ بنابراین در زمان درماندگی مالی به علت کمبود ( 6،2004)یانگ ورشکستگی روبرو است

د دارد، در این صورت باید با تعهدی وجو منابع نقدی، اتکای بیشتری بر روی اقالم
تعهدی نیز افزایش یابد، بدین منظور مدیران به  تر قابلیت اتکای اقالم برآوردهای واقعی

آورند که منجر  تعهدی روی می بیشتری در برآورد اقالم سختگیریکاری و  اعمال محافظه
 (.2015شود)آلفونس و نگوین،  تعهدی نیز می به پایداری بیشتر اقالم

(، a2003) 7هایی نظیر: واتس ( با استناد به پژوهش2015ژوهش آلفونس و نگوین )در پ 
( و 2008) 10ژانگ (،2007) 9(، پی2005و همکاران ) 8(، ریچاردسونb2003واتس )

هایی در مدیران برای اعمال حسابداری  شود که انگیزه ( بیان می2011و همکاران) 11هسو
های پی در پی  وجود دارد و در زمان استقراض کارانه در شرایط درماندگی مالی محافظه

های پی  شود. از آنجایی که استقراض ها بیشتر می ههای بانکی این انگیز شرکت و اتکا به وام
ها از یک طرف و خروج بیشتر وجوه نقد برای بازپرداخت بهره  در پی باعث افزایش بدهی

های پی  نده مالی با استقراضهای درما ها از طرف دیگر خواهد شد، لذا شرکت این بدهی
ها باید برآوردهای  گیرند؛ بنابراین این شرکت در پی، بیشتر در معرض ورشکستگی قرار می

ها داشته باشند تا با بودجه  دقیقی از زمان بازپرداخت و منابع بازپرداخت اصل و بهره این وام
ها، نسبت به  داراییتعهدی  تر اقالم بندی مناسب و همزمان با آن برآوردهای دقیق

 -( بیان می2015در پژوهش آلفونس و نگوین )ها اقدام نمایند. بنابراین  بازپرداخت این وام

                                                                                                                   
1 - Rosenberg 
2 - Fama & French 
3 - Basu 
4 - Book to Market 
5 - Earning to Price 
6 - Yeong 
7 - Watts 
8 - Richardson 
9 - Pae 
10 - Zhang 
11 - Hsu 
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مالی  غیردرمانده مالی و های درمانده کاری شرکت هایی در میزان محافظه باید تفاوت کهشود
تعهدی در  گذاری نادرست اقالم وجود داشته باشد، به عبارت دیگر میزان پایداری و قیمت

باشد. با توجه به مطالب  مالی متفاوت می های غیردرمانده مالی با شرکت های درمانده شرکت
تعهدی بر  مالی بر اثرگذاری اقالم هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درماندگی فوق

 باشد.  های آتی می بازده
 

 مبانی نظری پژوهش
بازده آتی دارد. عدم پایداری مهمترین اثرگذاری را بر روی سود و تعهدی  اقالم
شود. از  تعهدی ناشی از ماهیت برآوردی آن باعث اثر معکوس بر سودآوری آتی می اقالم

گذاران  گذاری نادرست توسط سرمایه تعهدی ناشی از قیمت طرف دیگر نابهنجاری اقالم
 شود. های آتی می تعهدی و بازده باعث ایجاد یک رابطه معکوس بین اقالم

تعهدی بر  تعهدی بیانگر اثر اقالم پایداری اقالم (2015ش آلفونس و نگوین )در پژوه 
 تعهدی نابهنجاری اقالم است، همچنینها )معیار سودآوری شرکت(  بازده آتی دارایی

های نابهنجار ناشی از  تعهدی بر بازده آتی سهام است که نشان دهنده بازده بیانگر اثر اقالم
گذاران در  بینی شده توسط سرمایه التفاوت سودهای آتی واقعی نسبت به سودهای پیش مابه

بینی شده کاهش داشته باشد،  سهام شرکت است؛ اگر سود آتی واقعی نسبت به سود پیش
های آتی  تعهدی بر بازده منجر به اثر معکوس اقالم شود و قیمت سهام با افت مواجه می

 شود.  تعهدی( می سهام )نابهنجاری اقالم
( علت اصلی پایداری کمتر جزء تعهدی سود جاری نسبت به 1996در پژوهش اسلون ) 

رسد جزء نقدی آن ناشی از ذهنی بودن برآوردهای اقالم تعهدی است، که به نظر نمی
هایی با اقالم تعهدی باال را درک کنند، بنابراین سهام شرکت گذاران این تفاوتسرمایه

هایی با اقالم تعهدی کم، شود، درحالی که سهام شرکتگذاری میبیش از حد ارزش
 شود.گذاری میکمتر ارزش

در ادبیات حسابداری و مالی بازده سهام شامل دو جزء اصلی سود تقسیمی نقدی و  
التفاوت قیمت  باشد، که سود قیمتی ناشی از مابه ع سهام میسود قیمتی و همچنین سایر مناف

باشد و سهامداران همواره انتظار دارند که قیمت  سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره می
اما سهام در پایان دوره روند افزایشی داشته باشد تا سود قیمتی مثبتی بدست آورند؛ 

قیمت سهام در سهامی با مبلغ بیشتر هستند و  گذاران فقط در صورتی حاضر به خرید سرمایه
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انداز روشن و مثبتی از آینده شرکت و  چشم پایان دوره زمانی افزایش خواهد یافت که
یکی از  کند سود فعلی شرکت ( بیان می1996سودهای آتی آن وجود داشته باشد. اسلون )

ه دلیل ماهیت سود ب بینی سودهای آتی شرکت است و جزء تعهدی مهمترین منابع پیش
برآوردی آن با برآوردهای غیر واقعی و مدیریت سود افزایشی که منجر به پایداری کمتر 

تواند برآوردهای سهامداران از قیمت سهام را به شکل  شود، می جزء تعهدی سود می
های آتی که برآوردهای غیرواقعی اقالم تعهدی مشخص  غیرواقعی افزایش دهد و در سال

شود، که این پدیده به عنوان نابهنجاری اقالم  رکت با افت قیمت مواجه میشود، سهام ش می
های آتی سهام  تعهدی بر بازده شود که همان اثر معکوس و منفی اقالم تعهدی نامیده می

 است.
، تعهدی ( علت اصلی نابهنجاری اقالم2015در پژوهش آلفونس و نگوین ) 

( و ریچاردسون و 1996اد به پژوهش اسلون )و با استن نادرست بیان شده استگذاری  قیمت
تعهدی را  گذاران پایداری کمتر اقالم ( بیان گردیده که اگر سرمایه2005همکاران )

تعهدی و بازده نابهنجار آتی وجود داشته  متشخیص دهند، نباید رابطه معناداری بین اقال
یک رابطه منفی بین  گذاران این پایداری کمتر را تشخیص ندهند، باشد، اما اگر سرمایه

 های نابهنجار آتی وجود خواهد داشت. تعهدی و بازده اقالم
های ( برای پیش بینی درآمدهای آتی از اجزای درآمد1996با وجود اینکه اسلون ) 

های نقدی جاری و کل اقالم تعهدی جاری استفاده کرده است، اما جاری شامل: جریان
های نقدی ناشی از دهد که جریاننشان می( 2005پژوهش ریچاردسون و همکاران )

های نقدی ها و کل اقالم تعهدی است؛ و اجزای جریانتفاوت بین بازده جاری دارایی
های نقدی و خالص توزیع به سهامداران است و اجزای اقالم تعهدی شامل: تغییر در مانده

ای عملیاتی هشامل: تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی، تغییر در خالص دارایی
هایی نظیر: های مالی است، بنابراین در پژوهشغیرجاری و تغییر در خالص دارایی

-(، به دلیل روابط بین جریان2015( و آلفونس و نگوین )2005ریچاردسون و همکاران )

های نقدی و کل اقالم تعهدی جهت جلوگیری از سوءگیری نتایج در پیش بینی 
های نقدی در مدل ها به عنوان معیاری برای جریاناییدرآمدهای آتی، بازده جاری دار

 های نقدی شده است. پیش بینی درآمدهای آتی جایگزین جریان
تعهدی منجر  کاری به اتکاپذیری باالتر اقالمکند که محافظه ( بیان میa2003واتس ) 
م دهند که اتکاپذیری باالتر اقال( نشان می2005شود و ریچاردسون و همکاران )می
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دهد. همچنین، بینی سود و بازده آتی افزایش میها را در پیشتعهدی، پایداری آن
کاری به طور ضمنی بر این موضوع اشاره دارد که کند که محافظه( بیان میb2003واتس)

 ها پایدارتر هستند.سودها در مقایسه با زیان
گذاری نادرست  تریشه اصلی انحرافات حسابداری که منجر به پایداری کمتر و قیم 

کارانه  کارانه و غیرمحافظه تواند ناشی از هر دو حسابداری محافظه شود می تعهدی می اقالم
دهد که  (، اما ادبیات حسابداری نشان می2005)تهاجمی( باشد )ریچاردسون و همکاران،

تعهدی منجر به  کارانه با برآوردهای غیرواقعی و بیش از حد اقالم حسابداری غیرمحافظه
 (.2015شود )آلفونس و نگوین، تعهدی می پایداری کمتر اقالم

تعهدی منجر به معکوس شدن درآمدهای آتی و پایداری  گزارش بیش از حد اقالم 
تعهدی منجر به پایداری  از حد اقالم تعهدی است، در حالی که گزارش کمتر کمتر اقالم
رای انتخاب بین حسابداری های مدیریت ب تعهدی نخواهد شد. هرچند انگیزه کمتر اقالم

کارانه بسیار با اهمیت است، اما شرایط قراردادهای بدهی و  کارانه و غیرمحافظه محافظه
بداری های مدیران برای اعمال حسا مالی نیز منجر به جهت دهی انگیزه درماندگی

 (.2015کارانه است)آلفونس و نگوین، محافظه
ها  کاری شرطی در درآمد شرکت حافظهدهد که م ( نشان می2007نتایج پژوهش پی ) 

عمدتا در جزء تعهدی درآمدها منعکس شده است، و مدیران اختیارات خودشان را برای 
کنند. نتایج  تعهدی اعمال می بد نسبت به اخبار خوب بر روی اقالم تشخیص به هنگام اخبار

تیاری تعهدی اخ دهد که تفاوت در اقالم ( نشان می2015پژوهش آلفونس و نگوین )
، اما نظارت مالی ناشی از رفتارهای مدیریتی است مالی و غیردرمانده درمانده های شرکت

های درمانده مالی، از گزارش بیش از حد درآمدها توسط مدیران  ها در شرکت بانک
 کند. جلوگیری می

مالی و  ( نشان دهنده رابطه مثبت بین درماندگی2011نتایج پژوهش هسو و همکاران ) 
کاری شرطی )تفاوت حساسیت درآمدها نسبت به بازده مثبت و منفی ناشی از  محافظه معیار

جزء تعهدی درآمدها است و اخبار خوب و بد( است، که این ارتباط مثبت عمدتا ناشی از 
مالی  های نسبتا درمانده کاری شرطی در شرکت علت اصلی آن یک درجه باالتر از محافظه

کاری شرطی  دهنده رابطه مثبت بین درماندگی مالی و محافظهاست. نتایج همچنین نشان 
یید کاری شرطی( تا ی سایر عوامل به غیر از بازده سهام )معیار محافظه است که به وسیله

کاری  شود. همچنین زمانی که از تفاوت حساسیت درآمدها به عنوان معیار محافظه می
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نتایج  ابلیت اطمینان آن را از بین ببرد.تواند ق مالی نمی شود، درماندگی شرطی استفاده می
های درمانده مالی حسابداری  دهد که شرکت ( نشان می2015پژوهش آلفونس و نگوین )

 کنند. درمانده مالی اعمال میهای غیر  محافظه کارانه تری نسبت به شرکت
های پی در پی برای تامین کسری وجه نقد  مالی نیازمند استقراض های درمانده شرکت 

از ( حاکی 2008از طرفی نتایج پژوهش ژانگ ) (،2015خود هستند )آلفونس و نگوین،
تر   های با بهره پایین امکاری و نرخ بهره ناشی از پرداخت و ارتباط منفی بین سطح محافظه

کاری بیشتری دارند، زیرا وام  توسط وام دهندگان به وام گیرندگانی است که محافظه
کاری بیشتر هستند تا نسبت به  وام گیرندگان برای محافظهدهندگان به دنبال تشویق 

ها توسط وام گیرندگان اطمینان حاصل شود؛ بنابراین از آنجایی که  بازپرداخت وام
های درمانده مالی حتی برای پرداخت اصل بدهی نیز ناتوان هستند، پس ناچار به  شرکت

خروج جریان وجه نقد کمتری  پرداخت نرخ بهره کمتر و اتخاذ تصمیماتی هستند که باعث
کنند تا  کاری بیشتری بر سودهای خود اعمال می شود، بنابراین محافظه از شرکت می

های با نرخ بهره کمتر شوند، که همزمان منجر به پایداری بیشتر سود و جزء  مشمول وام
 .(2015)آلفونس و نگوین،شود تعهدی سود نیز می

 کاری درجات باالتر محافظه دهد که، شان می( ن2013نتایج پژوهش وکیل و آالم ) 
شود. همچنین  تعهدی باال  می های با اقالم تعهدی در شرکت منجر به افزایش پایداری اقالم

های آتی در  بازده بینی در پیشتعهدی  منجر به افزایش اثرات اقالم کاری، محافظه
ی با ها در شرکت کاری . همچنین افزایش محافظهشود میتعهدی باال  های با اقالم شرکت

نابهنجار منفی آتی، و افزایش کارایی  های تواند منجر به کاهش بازده اقالم تعهدی باال می
منجر به کاهش کاری  توان استدالل کرد که افزایش محافظه ، بنابراین میبازار نیز شود

 .شود میتعهدی  نابهنجاری اقالم
تعهدی منجر  تعهدی که به پایداری بیشتر اقالم اقالمتر  تر و عینی هرچند برآوردهای دقیق 
های درمانده  کارانه باشد، اما در شرکت تواند به دلیل اعمال حسابداری محافظه شود، می می

تعهدی افزایش قابلیت اتکای  تر اقالم مالی هدف اصلی مدیران از انجام برآوردهای دقیق
کاری برای خروج از شرایط درماندگی مالی تعهدی به عنوان جایگزین وجه نقد و راه  اقالم
تعهدی منجر به پایداری  تر اقالم مالی برآوردهای واقعی های درمانده . لذا در شرکتاست

 (. 2015آلفونس و نگوین،شود) تعهدی و همچنین سودهای آتی می بیشتر اقالم
از  های مالی نامساعد، جریان وجوه نقد و سرمایه درگردش منفی همگی حاکی نسبت 



 1396یز ئپاـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   100

درماندگی مالی و یا ابهام در تداوم فعالیت شرکت است، به صورتی که در گزارش 
حسابرسی ابهام در تداوم فعالیت شرکت به صورت بند توضیحی، بند شرط یا حتی عدم 

گران نیز برای جلوگیری از اشتباه سهامداران و سرمایه  شود؛ تحلیل اظهار نظر ارائه می
کنند،  ها استخراج می های مالی برای استفاده آن را از صورت های مالی مهم گذاران، نسبت

در برآورد سودهای آتی و  شود که سهامداران بنابراین تمامی این موارد باعث می
که  شوند،کمتر دچار اشتباه های درمانده مالی  گذاری نادرست برای سهام شرکت قیمت

تعهدی بر بازده  کوس و منفی اقالمتعهدی )اثر مع این امر منجر به کاهش نابهنجاری اقالم
 شود. میهای درمانده مالی  در شرکتآتی سهام( 

تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد، و ریسک ناتوانی مالی نیز بر  نابهنجاری اقالم 
تعهدی( تاثیر  )نابهنجاری اقالم تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام رابطه بین اقالم

همچنین در بازار سرمایه ویتنام تفاوت بین پایداری  .(1392)هاشمی و همکاران،دارد
های  مالی نسبت به شرکت های غیردرمانده های نقدی در شرکت تعهدی و جریان اقالم

های  تعهدی در شرکت اقالممالی معناداری بزرگتری دارد، و نابهنجاری  درمانده
مالی نشان داده   درماندههای  مالی متمرکز شده است، در حالی که در شرکت غیردرمانده

حاکی است ( 2015آلفونس و نگوین). نتایج پژوهش (2015نشده است)آلفونس و نگوین،
 تعهدی اختیاری گنجانده شود. که سالمت مالی یک شرکت باید در مدل اقالم

 

 پژوهش پیشینه
ی های مدیریت سود در زمان درماندگ استراتژی» ( در پژوهشی با عنوان2016) 1نگار و سین

گیری مدیران برای انتخاب نوع  به بررسی تاثیر درماندگی مالی و شدت آن بر تصمیم« مالی
های مدیریت سود پرداختند. نتایج نشان داد که در مراحل اولیه از درماندگی  استراتژی

 های توزیع و فروش و اداری اجرا شده است، اما مدیریت سود واقعی با کاهش هزینه مالی،
تعهدی افزاینده سود و  با شدت یافتن درماندگی مالی، کاهش تولید از طریق مدیریت اقالم

هایی برای  دیدگاهشود. نتایج حاکی از  های توزیع و فروش و اداری اجرا می افزایش هزینه
مدت  توازن بین نقدینگی و سودآوری و همچنین قدرت پرداخت دیون در کوتاه برقراری

های مختلف  های درمانده مالی با استفاده از استراتژی یران شرکتو بلندمدت برای مد
 باشد. مدیریت سود می

                                                                                                                   
1 - Nagar & Sen 
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درماندگی مالی و نابهنجاری »( در پژوهشی با عنوان 2015آلفونس و نگوین ) 
تعهدی  به بررسی تفاوت بین پایداری اقالم« تعهدی: شواهدی از بازار سهام ویتنام اقالم

مالی نسبت  های غیردرماندهدر شرکت تعهدی ابهنجاری اقالمهای نقدی و همچنین نوجریان
مالی پرداختند. نتایج نشان داد که تفاوت بین پایداری اقالم تعهدی و  های درماندهبه شرکت

های مالی معناداری بزرگتری نسبت به شرکت های غیردرماندههای نقدی در شرکتجریان
های غیر درمانده مالی تعهدی در شرکت اقالممالی دارد. همچنین نابهنجاری  درمانده

 مالی مشاهده نشده است.  های درماندهمتمرکز شده است، درحالی که در شرکت
کاری شرطی و پایداری اجزای اقالم محافظه»( در پژوهشی با عنوان 2015) 1لی و ژانگ 

مختلف از  به بررسی اینکه آیا پایداری اجزای اقالم تعهدی مرتبط با درجات«  تعهدی
دهد شود یا خیر؟، پرداختند. نتایج نشان میکاری شرطی میقابلیت اطمینان متاثر از محافظه

دهد کاری، کاهش دهنده پایداری اقالم تعهدی است. نتایج همچنین نشان میکه محافظه
تر اقالم تعهدی کاری ممکن است باعث پایداری پایینکه اختیار مدیران در میزان محافظه

 . شود
اقالم تعهدی، پایداری سودها و بازده »( در پژوهشی با عنوان 2013) 2توکاماتسو و لوپز 

های تفسیر اطالعات حسابداری توسط به ارزیابی مهارت« های برزیلسهام در شرکت
های تجاری گذاران و چگونگی تاثیر اجزای متفاوت سود بر سودآوری آتی شرکتسرمایه

دهد که اقالم تعهدی جاری از آشکار کردن حرکت شان میبرزیل پرداختند. نتایج ن
 های بررسی شده ناتوان است. نابهنجاری درآمد آتی در شرکت

های ورشکسته آیا شرکت»( در پژوهشی، تحت عنوان 2013) 3شتی و کوچتال فرانچ 
 30با بررسی دو نمونه « نمایند؟ها را دستکاری میهای غیر ورشکسته درآمدبیش از شرکت

های های ورشکسته و غیر ورشکسته به این نتیجه رسیدند که شرکتتایی از شرکت
ای دستکاری ورشکسته میزان درآمدهای خود را قبل از ورشکستگی به طور قابل مالحظه

ها را قادر نمایند. برای مثال ناتوانی در پرداخت بدهی یکی از مواردی است که شرکتمی
 نماید.دستکاری درآمد میهای مالی و به دستکاری صورت

تواند اند که آیا فرضیه ثبات سود می( در پژوهشی بررسی کرده2012) 4شی و ژانگ 
گذاران بر سود ها دریافتند که اگر سرمایهنابهنجاری اقالم تعهدی را توضیح دهد؟ آن

                                                                                                                   
1- Li & Zhang 
2- Takamatsu & Lopes 
3- Franceschetti & Koschtial 
4- Shi & Zhang 
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گزارش شده ثبات عملکرد داشته باشند، اثربخشی استراتژی اقالم تعهدی در واکنش قیمت 
های نقدی نسبت به اقالم تعهدی افزایش خواهد سهام به سود و پایداری متفاوت جریان

 یافت.
 به شرح زیر است. های مرتبط با موضوع داخلی، مهمترین پژوهشهای  در پژوهش 

ی اعمال اختیارات مدیران در ( در پژوهشی به بررسی نحوه1393احمدپور و شهسواری )
بورس تهران پرداختند. دستکاری اقالم تعهدی )به عنوان سه مرحله درماندگی مالی در 

گیری شده است. نتایج ( اندازه1999شاخص مدیریت سود( بر مبنای الگوی کازنیک )
ها در ها دارد. به عبارت دیگر، مدیران شرکتحاکی از مدیریت سود کارا در شرکت

تعهدی  از طریق اقالممراحل مختلف درماندگی مالی برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی، 
کنند. همچنین، با افزایش احتمال اختیاری اقدام به دستکاری کاهشی سود حسابداری می

ها، میزان دستکاری سود حسابداری توسط مدیران افزایش یافته مالی شرکت درماندگی
 است.

( در پژوهشی به بررسی تاثیر میزان درماندگی مالی بر 1392فر و همکاران ) مرادزاده 
ها بر اساس درماندگی مالی به سه اند. در این پژوهش شرکتکیفیت اقالم تعهدی پرداخته

دسته، عدم درماندگی مالی، ناحیه تردید و خاکستری و درماندگی مالی تقسیم شده است. 
های نتایج حاکی است که رابطه بین میزان درماندگی مالی و کیفیت اقالم تعهدی شرکت

وراق بهادار تهران منفی و معنادار نیست. همچنین، در ناحیه پذیرفته شده در بورس ا
درماندگی مالی کامل، رابطه بین این دو متغیر منفی، نسبتا ضعیف و معنادار بوده است ولی 

 در دو ناحیه عدم درماندگی مالی و ناحیه تردید و خاکستری این رابطه معنادار نبوده است.
تعهدی با در نظر گرفتن  ه بررسی نابهنجاری اقالم( در پژوهشی ب1392هاشمی و همکاران )

دهد که در بازار ریسک ناتوانی مالی در بورس تهران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می
تعهدی وجود دارد و ریسک ناتوانی مالی بر رابطه بین  سرمایه ایران نابهنجاری اقالم

تعهدی( تاثیر دارد. مقایسه دو  المتعهدی و بازده غیرعادی آتی سهام )نابهنجاری اق اقالم
های پژوهش حاکی است که در این پژوهش متغیر وابسته بازده غیرعادی آتی سهام و متغیر

اما در پژوهش حاضر بازده آتی  باشد، تعهدی و ریسک ناتوانی مالی می مستقل شامل اقالم
 .باشد می گر سهام متغیر وابسته و درماندگی مالی متغیر تعدیل

کاری با خطر  رابطه محافظه»( در پژوهشی با عنوان 1390ان و همکاران )رحیمی 
به بررسی رابطه « های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کتورشکستگی در شر
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های نمونه به دو گروه  کاری و خطر ورشکستگی پرداختند. برای این منظور شرکت محافظه
های در خطر  کیک شدند. برای شرکتدر معرض خطر ورشکستگی و غیر ورشکسته تف

 141وهش مشمول ماده ورشکستگی فرض شد که دو سال متوالی در بازه زمانی پژ
کاری نیز با استفاده از مدل فلتهام و اهلسون  اصالحیه قانون تجارت باشند. میزان محافظه

کاری در همه  گیری شده است. نتایج نشان داد که در ابتدا محافظه ( اندازه1995)
های پژوهش وجود دارد و سپس میزان  های مورد بررسی و در همه دوره شرکت
های در معرض خطر ورشکستگی نسبت به سایر  ر گزارشگری مالی شرکتکاری د محافظه
کاری با نقش اطالعاتی و ایجاد نقدینگی خود  ها کمتر است. به این معنا که محافظه شرکت

 انجامد. به کاهش خطر ورشکستگی می
کاری حسابداری بر کیفیت  تاثیر محافظه» ( در پژوهشی با عنوان 1387و سدیدی ) ثقفی 

کاری و کیفیت سود و نرخ بازده  به بررسی ارتباط میان محافظه« سهام سود و بازده
کاری  د معرفی شده بر مبنای محافظهپرداختند. نتایج حاکی است که شاخص کیفیت سو

های عملیاتی و نرخ بازده سهام جاری را با سال  اراییتواند بخشی از تفاوت نرخ بازده د می
کنند،  کارانه را اعمال می های محافظه های که رویه بعد بیان نماید. به عبارتی شرکت

 های عملیاتی، کیفیت سود را تغییر دهند. گذاری در دارایی توانند با تغییر سرمایه می

 

 پژوهش های فرضیه
 باشد: میهای پژوهش به شرح زیر  فرضیه

-مالی نسبت به شرکت های غیردرماندهها در شرکتتعهدی بر بازده آتی دارایی (اثر اقالم1

 های درمانده مالی بزرگتر است.
های مالی نسبت به شرکت های غیردرماندهآتی سهام در شرکت تعهدی بر بازده ( اثر اقالم2

 مالی بیشتر است. درمانده

 

 پژوهش روش
-هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفیاین پژوهش از لحاظ 

گذاران و  ای از سرمایه تواند برای طیف گسترده باشد. نتایج این پژوهش می همبستگی می
کنندگان مفید باشد. در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه اول  گران و سایر استفاده تحلیل

و از روش  پویا های ترکیبی ادهپژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش د
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GMMیافته  گشتاورهای تعمیم
با استفاده از متغیرهای ابزاری استفاده شده است و  1

های  همچنین برای آزمون فرضیه دوم پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده
GLS ترکیبی و از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته

 استفاده شده است.  2
 

 پژوهش متغیرهای
متغیرهای مورد استفاده، در این پژوهش بر چهار نوع است؛ متغیر وابسته، متغیر مستقل، 

منظور تبیین تأثیر  که به اساس متغیرهایی . براینگر متغیر کنترلی و متغیر مداخله
اند،  های آتی مورد استفاده قرار گرفته تعهدی بر بازده مالی بر اثرگذاری اقالم درماندگی

 د از:ان عبارت
 

 متغیرهای وابسته
 ها ب( بازده آتی سهام.متغیرهای وابسته پژوهش عبارت است از: الف( بازده آتی دارایی

( برای 2015ها: مطابق با پژوهش آلفونس و نگوین ) الف( بازده آتی دارایی 
ها، سود خالص عملیاتی در سال آتی  ی پژوهش، بازده آتی داراییگیری متغیر وابسته اندازه

(𝑡 +  شود.( نشان داده می𝑅𝑂𝐴𝑡+1شود و با )های آغاز دوره می ( تقسیم بر کل دارایی1
ب( بازده آتی سهام: که معیار آن در این پژوهش مطابق با پژوهش رحمانی و  

گیری آن طبق  باشد و برای اندازه(، بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار می1387سعیدی)
که در این رابطه برای محاسبه بازده تجمعی اضافی )خرید و شود،  ( عمل می1رابطه )

𝑡( از اول ماه پنجم بعد از پایان سال مالی )𝑖نگهداری( سهم ) = ( )که در 𝑚( تا ماه )1
شود و سپس نسبت به بازده بدست آمده از بازار )شاخص ماه است( استفاده می 12اینجا 

 . شودبازار( تعدیل می
 

 𝑀𝐴𝑅𝑖𝑚 = ∏ (1 + R𝑖𝑡)𝑚
𝑡=1 − ∏ (1 + R𝑀𝑡)𝑚

𝑡=1 (:1رابطه )                          

    

𝑀𝐴𝑅𝑖𝑚 ( نشان دهنده بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار برای سهم :𝑖( تا ماه )𝑚 )
های ماهانه سهام برای یکسال و تعدیل است، که محاسبه آن به صورت حاصل ضرب بازده

  باشد.ماهانه شاخص بورس میهای بر اساس حاصل ضرب بازده
                                                                                                                   
1 - Generalized Method of Moments 
2 - Generally Least Squares 
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∏  
 

 
( )که در 𝑚: نشان دهنده حاصل ضرب مقادیر داخل پرانتز به صورت ماهانه برای ) 
 باشد. ماه است( از ابتدای مردادماه تا پایان تیرماه سال بعد می 12اینجا 

𝑅𝑖𝑡  نشان دهنده بازده سهم شرکت :𝑖  ش است که مطابق با پژوهای ماهانه  به صورت دوره
 . شود ( عمل می2گیری آن طبق رابطه ) ( برای اندازه1388قائمی، لیوانی و ده بزرگی)

 
 (:2رابطه )

بازده سهام عادی  =
( ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره -ارزش بازار شرکت در پایان دوره ) + سود سهام مصوب − افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات

ارزش بازار شرکت در ابتدای دوره
 

R𝑀𝑡  نشان دهنده بازده بازار بر اساس شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق :
( عمل 3گیری آن  طبق رابطه ) است که برای اندازهای ماهانه  بهادار تهران به صورت دوره

 شده است. 

R𝑀𝑡 =
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1
(:3رابطه )                    

 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡 ( شاخص کل قیمت و بازده نقدی در زمان :𝑡.است ) 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1 ( شاخص کل قیمت و بازده نقدی در زمان :𝑡 −  ( است.1
 

 متغیر مستقل
( کل اقالم تعهدی 2015متغیر مستقل این پژوهش مطابق با پژوهش آلفونس و نگوین )

( 2005( و ریچاردسون و همکاران)2015آلفونس و نگوین )مطابق با پژوهش  باشد. می
 شود.( استفاده می4گیری آن، از رابطه ) برای اندازه

 
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡                                           (:   4رابطه ) = 𝐷𝑊𝐶𝑡 + 𝐷𝑁𝐶𝑂𝑡 + 𝐷𝐹𝐼𝑁𝑡 

  
سرمایه در گردش غیر در این رابطه کل اقالم تعهدی از سه قسمت شامل: الف(  

خالص دارایی  ( ج(𝐷𝑁𝐶𝑂𝑡جاری) ( ب(خالص دارایی های عملیاتی غیر𝐷𝑊𝐶𝑡نقدی)
جهت  های رگرسیون (، تشکیل شده است، و برای استفاده در مدل𝐷𝐹𝐼𝑁𝑡های مالی)

الزم است که کل اقالم تعهدی یا سه قسمت تشکیل دهنده آن بر کل  ها آزمون فرضیه
 های رگرسیون مورد استفاده قرارگیرد. آغاز دوره تقسیم شود و سپس در مدلهای  دارایی

) الف( سرمایه درگردش : مطابق با پژوهش ریچاردسون و (𝐷𝑊𝐶𝑡غیرنقدی 
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( 𝑡دهنده تغییر در سرمایه درگردش غیرنقدی برای سال ) ( نشان𝐷𝑊𝐶𝑡(، )2005همکاران)
شود، و سپس برای استفاده در  عمل می( 5گیری آن طبق رابطه ) است و برای اندازه

 شود. های آغاز دوره تقسیم می های رگرسیون بر کل دارایی مدل

 
𝐷𝑊𝐶𝑡                                                   (:                5رابطه ) = 𝐷𝐶𝑂𝐴𝑡 − 𝐷𝐶𝑂𝐿𝑡 

 
𝐷𝐶𝑂𝐴𝑡  : دارایینشان دهنده تغییر در ( های عملیاتی جاری برای سال𝑡 است و برای )

 .شود ( استفاده می6گیری آن از رابطه ) اندازه

 
𝐷𝐶𝑂𝐴𝑡                                              (:                    6رابطه ) = 𝐶𝑂𝐴𝑡 − 𝐶𝑂𝐴𝑡−1 

 
𝐶𝑂𝐴𝑡 نشان دهنده دارایی : ( های عملیاتی جاری برای سال𝑡است و برای اندازه )  گیری آن

 های جاری کسر می شود. مدت از کل دارایی های کوتاه گذاری نقد و سرمایه مجموع وجوه
𝐶𝑂𝐴𝑡−1 (  نشان دهنده دارایی های عملیاتی جاری برای سال :𝑡 −  ( است.1
𝐷𝐶𝑂𝐿𝑡  در بدهی: نشان دهنده تغییر ( های عملیاتی جاری برای سال𝑡 است و برای )

 شود.( استفاده می7گیری آن از رابطه ) اندازه

 
𝐷𝐶𝑂𝐿𝑡                                                 (:                   7رابطه ) = 𝐶𝑂𝐿𝑡 − 𝐶𝑂𝐿𝑡−1 

 
𝐶𝑂𝐿𝑡 نشان دهنده بدهی : ( های عملیاتی جاری برای سال𝑡است و برای اندازه )  گیری آن

 های جاری کسر می شود. تسهیالت مالی دریافتی جاری از کل بدهی
𝐶𝑂𝐿𝑡−1 (  نشان دهنده بدهی های عملیاتی جاری برای سال :𝑡 −  ( است.1

 
مطابق با پژوهش ریچاردسون و ( : 𝐷𝑁𝐶𝑂𝑡های عملیاتی غیر جاری ) ب( خالص دارایی

های عملیاتی غیر جاری  ( نشان دهنده تغییر در خالص دارایی𝐷𝑁𝐶𝑂𝑡(، )2005همکاران )
شود، و سپس برای  ( عمل می8گیری آن طبق رابطه ) ( است و برای اندازه𝑡برای سال )

 شود. های آغاز دوره تقسیم می های رگرسیون بر کل دارایی استفاده در مدل
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𝐷𝑁𝐶𝑂𝑡                                           (:               8ابطه )ر = 𝐷𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡 − 𝐷𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡 

 
𝐷𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡 نشان دهنده تغییر در دارایی : ( های عملیاتی غیر جاری برای سال𝑡 است و )
 شود.( استفاده می9گیری آن از رابطه ) برای اندازه

 
𝐷𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡              (:                                          9رابطه ) = 𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡 − 𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡−1 

 
𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡 ( نشان دهنده دارایی های عملیاتی غیر جاری برای سال :𝑡 است و برای اندازه )-

به عالوه ها و اسناد دریافتنی بلند مدت  های جاری و حساب گیری آن مجموع دارایی
  ها کسر می شود. سرمایه گذاری های بلند مدت از کل دارایی

𝑁𝐶𝑂𝐴𝑡−1 ( نشان دهنده دارایی های عملیاتی غیر جاری برای سال :𝑡 −  ( است.1
𝐷𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡 ( نشان دهنده تغییر در بدهی های عملیاتی غیر جاری برای سال :𝑡 است و )
 شود.استفاده می( 10گیری آن از رابطه ) برای اندازه

 
𝐷𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡                                          (:            10رابطه ) = 𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡 − 𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡−1 

 
𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡 نشان دهنده بدهی : ( های عملیاتی غیر جاری برای سال𝑡 است و برای اندازه )

ها  تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت از کل بدهیهای جاری و  گیری آن مجموع بدهی
 کسر می شود. 

𝑁𝐶𝑂𝐿𝑡−1 های عملیاتی غیر جاری برای سال ) : نشان دهنده بدهی𝑡 −  ( است.1

 
(، 2005( : مطابق با پژوهش ریچاردسون و همکاران )𝐷𝐹𝐼𝑁𝑡های مالی ) ج( خالص دارایی

(𝐷𝐹𝐼𝑁𝑡نشان دهنده تغییر در خالص دارایی ) ( های مالی برای سال𝑡 است و برای )
های رگرسیون  شود، و سپس برای استفاده در مدل ( عمل می11گیری آن طبق رابطه ) اندازه

 شود. های آغاز دوره تقسیم می بر کل دارایی

 
𝐷𝐹𝐼𝑁𝑡                                      (:                      11رابطه ) = 𝐷𝐹𝐼𝑁𝐴𝑡 − 𝐷𝐹𝐼𝑁𝐿𝑡 

 
𝐷𝐹𝐼𝑁𝐴𝑡 نشان دهنده تغییر در دارایی : ( های مالی برای سال𝑡است و برای اندازه )  گیری
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 شود.( استفاده می12آن از رابطه)

 
𝐷𝐹𝐼𝑁𝐴𝑡                                    (:                    12رابطه ) = 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑡 − 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑡−1  

 
𝐹𝐼𝑁𝐴𝑡 نشان دهنده دارایی : ( های مالی برای سال𝑡 است و عبارت از مجموع )

ها و اسناد   های بلندمدت به عالوه حساب گذاری مدت و سرمایه های کوتاه گذاری سرمایه
 دریافتنی بلندمدت است.

𝐹𝐼𝑁𝐴𝑡−1 های مالی برای سال ) : نشان دهنده دارایی𝑡 −  (است.1
𝐷𝐹𝐼𝑁𝐿𝑡 ( نشان دهنده تغییر در بدهی های مالی برای سال :𝑡است و برای اندازه )  گیری

 شود.( استفاده می13آن از رابطه)

 
𝐷𝐹𝐼𝑁𝐿𝑡(:                                                            13رابطه ) = 𝐹𝐼𝑁𝐿𝑡 − 𝐹𝐼𝑁𝐿𝑡−1 

 
𝐹𝐼𝑁𝐿𝑡 نشان دهنده بدهی : ( های مالی برای سال𝑡است و برای اندازه )  گیری آن تسهیالت

 شوند. مالی دریافتی جاری و بلندمدت با یکدیگر جمع می
𝐹𝐼𝑁𝐿𝑡−1 ( نشان دهنده بدهی های مالی برای سال :𝑡 −  ( است.1

 
 متغیرهای کنترلی

اند از:  کنترلی پژوهش عبارت( متغیرهای 2015مطابق با پژوهش آلفونس و نگوین )
 سهام ج( نسبت سود به  صاحبان بازار حقوق دفتری به ارزش نسبت ارزش الف(اندازه ب(

 

  .سهام قیمت
( لگاریتم ارزش بازار بیانگر اندازه 2015الف( اندازه: مطابق با پژوهش آلفونس و نگوین )

( استفاده 𝑀𝑉𝑡اختصاری )شرکت است، و در مدل رگرسیون آزمون فرضیه دوم با عالمت 
در  با قیمت بازار سهام در پایان سال ضرب  شود. ارزش بازار شرکت در پایان سال برابرمی

 است. تعداد سهام در پایان سال
مطابق با پژوهش آلفونس و  سهام: صاحبان بازار حقوق دفتری به ارزش ب( نسبت ارزش

( نسبت مذکور در مدل رگرسیون آزمون فرضیه دوم با عالمت اختصاری 2015نگوین )
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(𝐵𝑇𝑀𝑉𝑡استفاده می ) .شود 
( نسبت سود به 2015ج( نسبت سود به قیمت سهام: مطابق با پژوهش آلفونس و نگوین )

( نشان داده 𝐸𝑇𝑃𝑡اری )قیمت سهام، در مدل رگرسیون آزمون فرضیه دوم با عالمت اختص
 . شود شود و برای محاسبه آن سود هر سهم بر قیمت بازار سهام در پایان سال تقسیم میمی
 

 پژوهش گر متغیر تعدیل
ها به ( است، که جهت تفکیک نمونه𝐼𝐷گر پژوهش، درماندگی مالی )متغیر مداخله

زاده  آلتمن در پژوهش بادآور نهندی و تقی Zمالی از معیار  مالی و غیر درمانده درمانده
 شود.( محاسبه می14( استفاده شده است، و طبق رابطه)1393خانقاه )

 
𝑍(: 14رابطه ) = 0.717χ1 + 0.847𝜒2 + 3.107𝜒3 + 0.420𝜒4 + 0.998𝜒5 

 
 (𝑋1سرمایه در گردش به کل دارایی :) ها 
 (𝑋2سود انباشته به کل دارایی :) ها 

 (𝑋3 درآمد قبل:)ها از بهره و مالیات به کل دارایی 

 (𝑋4 ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی:) 

 (𝑋5کل فروش به کل دارایی :) ها 

 
تر باشد درجه بحران مالی شرکت بیشتر است، لذا به استناد  پایین Zدر این مدل هر چه  

ها بر مبنای ش شرکت( در این پژوه1393زاده خانقاه ) پژوهش بادآور نهندی و تقی
شوند، بنابراین بعد از مالی تقسیم میمالی و غیر درماندهبه دو دسته درمانده 9/2شاخص 

بندی  ( رتبه𝑍ها بر اساس معیار ) های عضو نمونه، شرکت ( برای شرکت𝑍محاسبه )
𝑍، به طوری که اگر )شوند می <  شود مالی تشخیص داده می ه(باشد، شرکت درماند2/9

𝐼𝐷و متغیر مجازی ) = 𝑍( است و در غیر این صورت اگر )1 ≥ ( باشد، شرکت 2/9
𝐼𝐷متغیر مجازی )و  شود مالی تشخیص داده می هغیردرماند =  ( است.0

 

 پژوهش های مدل
( به منظور آزمون فرضیه های 2015در این پژوهش، بر اساس پژوهش آلفونس و نگوین )
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با استفاده از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره 
 ها استفاده خواهد شد: داده

 

 مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه اول
مالی بر اثرگذاری اقالم  برای آزمون فرضیه اول پژوهش که به بررسی تاثیر درماندگی

( GMMیافته ) پردازد، از روش گشتاورهای تعمیم ها می تعهدی بر بازده آتی دارایی
  شود. استفاده می

 باشد.( می15معادله اولیه این فرضیه به صورت رابطه )  

 
 (:15رابطه )

𝑅𝑂𝐴𝑡+1 = 𝛼0 + 𝛽0𝐼𝐷 + 𝛾𝑡𝐷𝑡 + 𝜆𝑗𝐼𝑁𝑗 + (𝛼1 + 𝛽1𝐼𝐷)𝑅𝑂𝐴𝑡

+ (𝛼2 + 𝛽2𝐼𝐷)𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 + 𝜀𝑡 
 

 که در این رابطه:
𝑅𝑂𝐴𝑡+1 ها در سال ): بازده آتی دارایی𝑡 + 1) 

𝐼𝐷 درماندگی مالی : 
𝐷𝑡 اثرات زمانی : 

𝐼𝑁𝑗  اثرات صنعت : 
𝑅𝑂𝐴𝑡 بازده جاری دارایی :( ها در سال𝑡) 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 ( کل اقالم تعهدی در سال:𝑡) 

𝜀𝑡 جزء خطای مدل : 

 
𝐼𝐷مالی ) های غیردرمانده در این مدل برای شرکت = ( است، بنابراین ضریب 0

های  باشد اما برای شرکت ( می𝛼2مالی برابر ) درماندههای غیر تعهدی شرکت اقالم
𝐼𝐷مالی ) درمانده = مالی  های درمانده تعهدی برای شرکت ( است، بنابراین ضریب اقالم1

𝛼2)برابر  + 𝛽2) ( خواهد شد، که تفاوت این دو ضریب یعنی𝛽2 نشان دهنده تاثیر )
 تعهدی است. مالی بر اثرگذاری اقالم درماندگی

درصد مثبت و معنادار باشد،  95( در سطح اطمینان 17مدل رگرسیونی ) β2اگر ضریب  
دهد  نشان می β2شود زیرا در مدل رگرسیونی ذکر شده، فرضیه اول این پژوهش، رد نمی
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های غیر درمانده مالی بزرگتر از  ها در شرکت که  اثر اقالم تعهدی بر بازده آتی دارایی
 ت.مالی اس های درمانده شرکت

 

 مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیه دوم
مالی بر اثرگذاری اقالم  برای آزمون فرضیه دوم پژوهش که به بررسی تاثیر درماندگی

( مبتنی بر GLSیافته ) پردازد، از روش حداقل مربعات تعمیم تعهدی بر بازده آتی سهام می
 شود.( استفاده می16مدل رگرسیون رابطه ) های ترکیبی مطابق داده

 
 (:16رابطه )

 𝑀𝐴𝑅𝑖𝑚𝑡+1
= 𝛼0 + 𝛽0𝐼𝐷 + 𝛾𝑡𝐷𝑡 + 𝜆𝑗𝐼𝑁𝑗 + (𝛼1 + 𝛽1𝐼𝐷)𝑅𝑂𝐴𝑡

+ (𝛼2 + 𝛽2𝐼𝐷)𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 + 𝜙1𝐵𝑇𝑀𝑉𝑡 + 𝜙2𝑀𝑉𝑡
+ 𝜙3𝐸𝑇𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 

 
 که در این رابطه:

 𝑀𝐴𝑅𝑖𝑚𝑡+1
: بازده آتی سهام است که معیار آن بازده تعدیل شده بر اساس بازده بازار   

𝑡در زمان ) + های ماهانه از ابتدای مردادماه سال بعد از پایان دوره  ( و محاسبه آن با بازده1
 مالی تا پایان تیرماه سال بعد است.

𝐷𝑡  ود برای بازار بورس بیانگر دو وضعیت زمانی دوره رشد و رک: متغیر اثرات زمانی که
 باشد. )دوره رشد( می 1392بر مبنای سال 

𝐼𝑁𝑗 کند. های ترکیبی اثرات صنعت را کنترل می : متغیر اثرات صنعت که در مدل داده 

𝐵𝑇𝑀𝑉𝑡  :( نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان دوره مالی𝑡) 
𝑀𝑉𝑡  :اندازه، لگاریتم ارزش بازار ( شرکت در پایان دوره مالی𝑡) 

𝐸𝑇𝑃𝑡  :( نسبت سود به قیمت سهام در پایان دوره مالی𝑡) 

 
که در  باشد، ضمن آن شده در فرضیه اول می سایر متغیرها همانند متغیرهای توضیح داده 

𝐼𝐷های غیر درمانده مالی ) برای شرکتاین مدل نیز  = ( است، بنابراین ضریب 0
های  باشد اما برای شرکت ( می𝛼2مالی برابر )های غیر درمانده  تعهدی شرکت اقالم

𝐼𝐷مالی ) درمانده = مالی  های درمانده ( است، بنابراین ضریب اقالم تعهدی برای شرکت1
𝛼2)برابر  + 𝛽2) ( خواهد شد، که تفاوت این دو ضریب یعنی𝛽2 نشان دهنده تاثیر )
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 تعهدی است. مالی بر اثرگذاری اقالم درماندگی
درصد مثبت و معنادار باشد،  95( در سطح اطمینان 16مدل رگرسیونی ) β2اگر ضریب  

دهد  نشان می β2شود زیرا در مدل رگرسیونی ذکر شده، فرضیه دوم این پژوهش، رد نمی
مالی بیشتر از  های غیر درمانده که اثر اقالم تعهدی بر بازده آتی سهام در شرکت

 مالی است. های درمانده شرکت

 

 گیری نمونه روش و آماری جامعه
بهادار  اوراقشده در بورس  ی پذیرفتهها شرکتجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 
که برای  ازآنجاییاست.  1394تا  1385ی ها سالتهران است. قلمرو زمانی پژوهش، بین 

بازار( ها و بازده تعدیل شده بر اساس بازده  متغیرهای وابسته )بازده آتی دارایی محاسبه
باشد، از این رو جهت محاسبه متغیرهای وابسته  ( مورد نیاز میt+ 1اطالعات یک سال بعد )

و برای محاسبه متغیر وابسته  1394ها مورد نیاز برای دوره زمانی تا سال  اطالعات و داده
آوری شده است، همچنین برای محاسبه متغیر  جمع 1395تیرماه 31)بازده آتی سهام( تا 

باشد، از این رو  ( مورد نیاز میt -1کل اقالم تعهدی( اطالعات یک سال قبل )مستقل )
 1385های مورد نیاز برای دوره زمانی از سال  جهت محاسبه متغیر مستقل اطالعات و داده

 آوری شده است. جمع
است. لذا  شده انجامی با استفاده از روش حذف سیستماتیک ریگ نمونهدر این پژوهش،  

شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه  های پذیرفته نمونه انتخابی شامل کلیه شرکت
 باشند:زمانی پژوهش است که واجد شرایط زیر می

 اسفندماه باشد. 29ها منتهی به  منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، سال مالی آن  . به1

 غییر نداده باشند.. طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را ت2

ماه در بورس اوراق بهادار تهران  6. معامالت سهام شرکت طی دوره پژوهش، بیش از 3
 متوقف نشده باشد.

، موجود و در دسترس بررسی موردی ها شرکتی مورد نیاز پژوهش برای ها داده. کلیه 4
 باشد.

 ها( نباشد. ، لیزینگها بانکگری مالی ) گذاری و واسطه ی سرمایهها شرکت. جزء 5
اند، باید از نمونه  ماه در بورس متوقف بوده 6هایی که بیش از  الزم به ذکر است شرکت

محاسبه های صفر دارند که منجر به سوءگیری در  حذف شوند، زیرا در این مدت بازده
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 شوند. بازده آتی سهام )متغیر وابسته( و همچنین سوءگیری نتایج آزمون فرضیه می
شده در بورس اوراق  های پذیرفته ی فوق، از بین شرکتها تیمحدودو  با توجه به شرایط

 شرکت انتخاب شدند.117بهادار تهران، در مجموع 

 

 اطالعات گردآوری ابزار و روش
استخراج شده است. برای « ره آورد نوین»های مورد نیاز پژوهش از بانک اطالعاتی  داده
استفاده شده  Excelبندی و مرتب کردن و همچنین محاسبه متغیرها از صفحه گسترده  دسته

و  Eviews 8افزارهای  ها از نرم ها و آزمون فرضیه است و در نهایت برای تخمین مدل
Stata 12 .استفاده شده است 

 

 پژوهش های یافته
گر، در این بخش ابتدا آمار  پس از محاسبه متغیرهای وابسته، مستقل، کنترلی و مداخله

ها ارائه  ( ارائه شده است و سپس نتایج آزمون فرضیه1توصیفی این متغیرها به شرح جدول )
  شود. می

 ( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1)جدول

 های پژوهش منبع: یافته

 

 

 حداقل حداکثر میانه میانگین نام متغیر
انحراف 

 معیار
ها بازده آتی دارایی  𝑅𝑂𝐴𝑡+1 0/18256 0/149681 1/906093 -0/42074 0/180336 

𝑀𝐴𝑅𝑖𝑚𝑡+1  بازده آتی سهام
 0/080047 -0/03139 5/277915 -1/77089 0/84026 

 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 0/058746 0/034242 1/207546 -0/60975 0/146064 کل اقالم تعهدی

ها داراییبازده جاری   𝑅𝑂𝐴𝑡  0/195083 0/163975 1/028072 -0/26134 0/164835 

𝑍𝑡 معیار درماندگی مالی  1/963366 1/864362 8/728162 -1/32527 1/00956 

𝑀𝑉𝑡 اندازه شرکت  11/77554 11/75042 14/19209 10/10106 0/681442 

نسبت ارزش دفتری به 
𝐵𝑇𝑀𝑉𝑡 ارزش بازار سهام  0/67213 0/540539 5/147974 -1/48077 0/53362 

نسبت سود به قیمت 
 سهام

𝐸𝑇𝑃𝑡  0/137372 0/159935 1/143162 -1/79138 0/222992 
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 نتایج آزمون فرضیه اول
برای تخمین درصد انجام شده است. 95ها در سطح اطمینان  در این پژوهش آزمون فرضیه

استفاده شده است و نتایج  GMMروش گشتاورهای تعمیم یافته  ( فرضیه اول از15رابطه )
 باشد. ( می2به شرح جدول)

وقفه متغیر وابسته به صورت متغیر مستقل در سمت راست معادله وارد  GMMدر مدل  
یا روش حداقل  (OLS)توان از روش حداقل مربعات معمولی  شود، بنابراین نمی می

تخمین  ها استفاده کرد، زیرا در این صورت این روش (GLS)یافته  مربعات تعمیم
شد. علت اصلی این ناسازگاری در برآورد ضریب متغیر با های ناسازگاری خواهند  زننده

زایی این متغیر است که با اجزاء باقیمانده مدل همبستگی خواهد  وقفه زمانی، مشکل درون
همبستگی و آزمون معتبر بودن بنابراین فقط آزمون خود(. 2015داشت)آلفونس و نگوین،

 (. 2005، 1)بالتاجی گردد انجام می GMMابزار برای روش 

 

 ( نتایج آزمون فرضیه اول2جدول)

 منبع: یافته های پژوهش
 

𝐼𝐷( متغیر )P-Valueدهد ) ( نشان می2گونه که نتایج جدول) همان  ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 برابر )
معنادار است. بنابراین اثر اقالم تعهدی بر بازده آتی  05/0( و در سطح خطای 0049/0با )

                                                                                                                   
1- Baltagi 

𝑹𝑶𝑨𝒕+𝟏 = 𝜶𝟎 + 𝜷𝟎𝑰𝑫 + 𝜸𝒕𝑫𝒕 + 𝝀𝒋𝑰𝑵𝒋 + (𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑰𝑫)𝑹𝑶𝑨𝒕

+ (𝜶𝟐 + 𝜷𝟐𝑰𝑫)𝑻𝑨𝑪𝑪𝒕 + 𝜺𝒕 

 t P-Valueآماره  خطای استاندارد ضرایب نام متغیر

𝐼𝐷 719244/1  420264/0  090867/4  0/0000 

𝑅𝑂𝐴𝑡 064091/5  891908/0  677818/5  0/0000 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 -1/371819 0/436134 -3/145407 0/0017 

𝐼𝐷 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑡 -4/953472 1/064860 -4/651757 0/0000 

𝐼𝐷 ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 1/286767 0/456201 2/820615 0/0049 

(J-Statistic)16/25458 آماره J احتمال آماره سارگان   0/061752 
بندی ابزار رتبه  14   

AR(1) 0/0000 AR(2) 0/2656 
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مالی بزرگتر است.  های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده ها در شرکت دارایی
تائید کننده دیدگاه تاثیر باشد و  فرضیه اول می های بینی این نتایج مطابق با پیش

است که منجر به اثرگذاری کمتر اقالم  تعهدی اقالم مالی بر پایداری بیشتر درماندگی
   مالی خواهد شد. های درمانده ها در شرکت تعهدی بر روی بازده دارایی

شود، بنابراین الزم  یافته از ابزار استفاد می در روش گشتاورهای تعمیماز آنجایی که  
استفاده  1، از آزمون سارگانابزارها در این روشاست، تا برای بررسی معتبر بودن ماتریس 

باشد  شود. در این آزمون، فرضیه صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخالل می
( 061752/0بر با )(. بنابراین در اینجا احتمال آماره سارگان برا1389)مهرآرا و رضایی، 

 .باشد و بیانگر معتبر بودن ابزار استفاده شده است می
، باید فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود 2برای آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو و باند

خودهمبستگی مرتبه اول رد شود، و عدم وجود خودهمبستگی مرتبه دوم رد 
( خطای رد کردن خودهمبستگی 2(. با توجه به نتایج آماری جدول )2005نشود)بالتاجی،

شود، اما خطای رد کردن خودهمبستگی  رد نمی ( 0000/0( با احتمال )AR(1)مرتبه اول )
 شود. ( رد می2656/0برابر با ) 05/0( با احتمال بیش از AR(2)دوم )مرتبه 

 

 نتایج آزمون فرضیه دوم
( ارائه 3های ترکیبی در جدول ) ( برای فرضیه دوم با استفاده از داده16تخمین رابطه )نتایج 

است ، ضمن این ها از نوع تابلویی  لیمر داده Fشده است. بنابراین، با توجه به نتایج آزمون 
اثرات ثابت است. ها از نوع  دهد که داده که نتایج ناشی از آزمون هاسمن نیز نشان می

استفاده  ها با ی بودن دادههمچنین نتایج ناشی از آزمون ناهمسانی واریانس با توجه به تابلوی
( نشان دهنده ناهمسانی واریانس است، در نتیجه برای LRاز آزمون نسبت درستنمایی )

( از طریق آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته 16کاهش اثر ناهمسانی واریانس، رابطه )
GLS شود.  تخمین زده می 

 
 
 

                                                                                                                   
1- Sargan Test 
2- Arellano-Bond Serial Correlation Test 
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 ( نتایج آزمون فرضیه دوم3جدول)

 منبع: یافته های پژوهش
 

متغیر  طرفه ( یکP-Valueدهد ) ( نشان می3گونه که نتایج جدول ) همان 
(𝐼𝐷 ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡( برابر با )معنادار است. از این رو  05/0سطح خطای ( و در 0194/0

های غیر  توان نتیجه گرفت که اثر اقالم تعهدی بر بازده آتی سهام در شرکت می
 های بینی مالی بیشتر است. این نتایج مطابق با پیش های درمانده مالی نسبت به شرکت درمانده

گذاری  عدم قیمت مالی بر تائید کننده دیدگاه تاثیر درماندگیباشد و  فرضیه دوم می
است که منجر به های درمانده مالی  برای شرکت تعهدی اقالم نادرست و بیش از حد

در  بر روی بازده سهام تعهدی( اثرگذاری کمتر اقالم تعهدی )نابهنجاری کمتر اقالم
   مالی خواهد شد. های درمانده شرکت

% فرضیه دوم پژوهش رد 95در سطح اطمینان   (3با توجه به نتایج آماری جدول ) 
-دار می% معنا95دهد رگرسیون در سطح اطمینان نشان می Fنخواهد شد. همچنین آماره 

( 22/%87شده نیز برابر با ) شود. ضریب تعیین تعدیلباشد، بنابراین اعتبار مدل نیز تائید می

 𝑴𝑨𝑹𝒊𝒎𝒕+𝟏
= 𝜶𝟎 + 𝜷𝟎𝑰𝑫 + 𝜸𝒕𝑫𝒕 + 𝝀𝒋𝑰𝑵𝒋 + (𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑰𝑫)𝑹𝑶𝑨𝒕

+ (𝜶𝟐 + 𝜷𝟐𝑰𝑫)𝑻𝑨𝑪𝑪𝒕 + 𝝓𝟏𝑩𝑻𝑴𝑽𝒕 + 𝝓𝟐𝑴𝑽𝒕 + 𝝓𝟑𝑬𝑻𝑷𝒕 + 𝜺𝒕  

 ضرایب نام متغیر
خطای 
 استاندارد

 tآماره 
P-Value  

 )دوطرفه(
P-Value 

طرفه( )یک  

آماره
 𝑣𝑖𝑓ی

𝛼0 1/042773 1/076216 0/18658 0/3329 0/16645 - 

𝐼𝐷 -0/245736 0/146947 -1/27312 0/0949 0/04745 5/37 

𝐷𝑡 = 1392 1/108926 0/068908 2/6485 0/0000 0/0000 1/11 

𝑅𝑂𝐴𝑡 0/145076 0/327006 0/44365 0/6574 0/3287 5/73 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 -0/704832 0/290688 -2/424704 0/0155 0/00775 5/38 

𝐸𝑇𝑃𝑡 -0/315658 0/140328 -2/249426 0/0248 0/0124 1/47 

𝐵𝑇𝑀𝑉𝑡  0/059363 0/084731 0/700605 0/4838 0/2419 1/41 

𝑀𝑉𝑡 -0/089316 0/088344 -1/010998 0/3123 0/15615 1/22 

𝐼𝐷 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑡 1/119124 0/416352 2/687926 0/0073 0/00365 4/90 

𝐼𝐷
∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 

0/759663 0/367137 2/069152 0/0388 0/0194 5/12 

Fآماره ) احتمال(    0/331865 ضریب تعیین 3/218637 (0/000000) 
 0/228758 ضریب تعیین تعدیل شده 2/455194 دوربین واتسون
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وابسته توسط مجموعه متغیرهای ( از تغییرات متغیر 22/%87باشد و به این معناست که ) می
( 5/2تا  5/1همچنین نتایج آماره دوربین واتسون در ناحیه )بین  شود. مستقل توضیح داده می
 دهند مشکل خودهمبستگی در رگرسیون وجود ندارد. قرار دارد، که نشان می

استفاده شده  Stata12افزار  در نرم VIFخطی از شاخص  چنین جهت آزمون همهم 
باشد، احتماال این متغیر مستقل با  10است. اگر این شاخص برای متغیر مستقلی بیشتر از 

خطی  بیانگر عدم وجود هم (3خطی دارد. مقادیر ارائه شده در جدول ) متغیرهای دیگر هم
 . باشد بین متغیرها می

 

 ها بندی نتایج آزمون فرضیه جمع
دهد که مقدار ضریب متغیر توضیحی   می( نشان 2نتایج منعکس شده جدول )

𝐼𝐷 ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 توان نتیجه گرفت که  و معنادار است. بنابراین، می 286767/1مثبت و برابر
 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡مقدار ضریب متغیر توضیحی فرضیه اول این پژوهش رد نشده است. همچنین 

𝐼𝐷و معنادار است؛ تفاضل مقادیر ضریب متغیر توضیحی  -371819/1برابر با  ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 
در حالت عادی و بدون  𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡مالی از ضریب متغیر توضیحی  های درمانده برای شرکت

در  ها تعهدی بر روی بازده آتی دارایی اقالمکند که اثرگذاری  مالی مشخص می درماندگی
کمتر است، که این  مالی های غیردرمانده مالی نسبت به شرکت ههای درماند شرکت

 مالی های درمانده ها در شرکت تعهدی بر روی بازده آتی دارایی اثرگذاری کمتر اقالم
های  تر آن در شرکت تعهدی ناشی از برآوردهای واقعی بیانگر پایداری بیشتر اقالم

گار است. همچنین نتایج آزمون این نتایج با مبانی تئوریک آن ساز مالی است. درمانده
 ( مطابقت دارد.2015فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش آلفونس و نگوین )

دهد که مقدار ضریب متغیر توضیحی   ( نشان می3نتایج منعکس شده در جدول ) 
𝐼𝐷 ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 توان نتیجه گرفت که  و معنادار است. بنابراین، می 759663/0مثبت و برابر

 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡فرضیه دوم این پژوهش نیز رد نشد است. همچنین مقدار ضریب متغیر توضیحی 
𝐼𝐷؛ تفاضل مقادیر ضریب متغیر توضیحی و معنادار است -704832/0برابر با  ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡 

ن در حالت عادی و بدو 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑡مالی از ضریب متغیر توضیحی  های درمانده برای شرکت
تعهدی بر روی بازده آتی سهام در  کند که اثرگذاری اقالم مالی مشخص می  درماندگی

مالی کمتر است؛ این اثرگذاری  های غیردرمانده مالی نسبت به شرکت های درمانده شرکت
عدم مالی بیانگر  های درمانده تعهدی بر روی بازده آتی سهام در شرکت کمتر اقالم
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در صورتی که  مالی است. های درمانده عهدی در شرکتت اقالم گذاری نادرست قیمت
تعهدی  مالی یکی از علل نابهنجاری اقالم های غیردرمانده گذاری نادرست در شرکت قیمت

تعهدی با بازده آتی سهام است. این نتایج با مبانی  یعنی همان ارتباط معکوس و معنادار اقالم
یه با نتایج حاصل از پژوهش آلفونس و تئوریک آن سازگار است، و نتایج آزمون این فرض

 (  مطابقت دارد. 1392( و همچنین نتایج پژوهش هاشمی و همکاران )2015نگوین )

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
تعهدی بر  تواند بر اثرگذاری اقالم مالی می دهد که درماندگی نتایج این پژوهش نشان می

تعهدی بر  تعهدی( و همچنین بر اثرگذاری اقالم های)پایداری اقالم روی بازده آتی دارایی
تعهدی بر  تعهدی( تاثیرگذار باشد. اثرگذاری اقالم روی بازده آتی سهام )نابهنجاری اقالم

باشد، پیش از این در  تعهدی می نابهنجاری اقالم های آتی که به شکل پایداری و بازده
مالی بر اثرگذاری  تاثیر سایر عوامل نظیر: درماندگیادبیات حسابداری مطرح شده است؛ اما 

گردد،  های آتی موضوعی جدید در ادبیات حسابداری تلقی می تعهدی بر بازده اقالم
ها در اثبات تاثیر  ون فرضیهبنابراین طرح یک موضوع جدید و همچنین نتایج حاصل از آزم

اری و نابهنجاری های آتی به شکل پاید تعهدی بر بازده مالی بر اثرگذاری اقالم درماندگی
 دهد. تعهدی، اهمیت موضوع پژوهش را نشان می اقالم
( 2015آلفونس و نگوین ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول با مبانی نظری و پژوهش 

مالی افزایش  های درمانده تعهدی در شرکت که پایداری اقالم دهد مطابقت دارد و نشان می
مالی نسبت به  های درمانده ها در شرکت ه آتی داراییتعهدی بر بازد یابد، لذا اثر اقالم می

 مالی کوچکتر است.  های غیردرمانده شرکت
های آلفونس و نگوین  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز با مبانی نظری و پژوهش 

 دهد که نابهنجاری ( مطابقت دارد و نشان می1392( و هاشمی و همکاران )2015)
مالی کمتر است،  های غیردرمانده مالی نسبت به شرکت های درمانده تعهدی در شرکت اقالم

های  مالی نسبت به شرکت های درمانده تعهدی بر بازده آتی سهام در شرکت لذا اثر اقالم
 مالی کمتر است.  غیردرمانده

های پژوهش مبنی بر تاثیر درماندگی مالی بر اثرگذاری اقالم تعهدی بر  بر اساس یافته 
تعهدی(، و همچنین تاثیر درماندگی مالی بر اثرگذاری  ها)پایداری اقالم بازده آتی دارایی

د که در شو اقالم تعهدی بر بازده آتی سهام )نابهنجاری اقالم تعهدی(، پیشنهاد می
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های آتی )پایداری و نابهنجاری  زمینه اثرگذاری اقالم تعهدی بر بازده های آتی در پژوهش
اقالم تعهدی(، تاثیر درماندگی مالی بر اثرگذاری اقالم تعهدی مورد مالحظه قرار گیرد و 

 از درماندگی مالی به عنوان متغیر کنترلی استفاده شود.
سایر عوامل به عنوان  شود به بررسی تاثیر پیشنهاد میهای آتی  همچنین برای پژوهش 

های آتی پرداخته  تعهدی بر بازده مالی بر اثرگذاری اقالم به جای درماندگی گر متغیر تعدیل
در این مدل مورد  گر تواند به عنوان متغیر تعدیل کاری و... می شود. این عوامل نظیر محافظه

 استفاده قرار گیرد.
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 چکیده

 
یی برقراری ارتباط و تحمل ابهام و یادگیری تواناهدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی شامل 

 وسیله به موضوع بررسی. است کاربردی -پیمایشی نوع از رو پیش دانشجویان حسابداری کشور است. مطالعه
 صورت 1396سال  های مختلف تحصیلی و طیدر مقطعدانشجویان حسابداری  از نفر 132 از گیرینمونه و پرسشنامه
دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی پژوهشی، از روش الگوسازی های حاصل از آزمون یافته برای تحلیل گرفت و

دهد که بین عامل می نشان های تحقیقیافته. استفاده شده است اس، ال پی افزار اسمارتمعادالت ساختاری و نرم
 لهیوس به برقراری ارتباطی، شفاه یی برقراری ارتباط و چهار زیرمجموعه آن شامل برقراری ارتباطشخصیتی توانا

و یادگیری، رابطه مستقیم و معناداری وجود  ارایه لهیوس به برقراری ارتباطو  مکالمه لهیوس به برقراری ارتباط، مصاحبه
ی شفاه برقراری ارتباطو کمترین میزان، مربوط به  ارایه لهیوس به برقراری ارتباطدارد که بیشترین میزان مربوط به 

 است. همچنین، بین عامل شخصیتی میزان تحمل ابهام و یادگیری نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
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 مقدمه

های مورد نیاز جهانی، باعث ایجاد تغییرهایی در مهارتوکار  رفتار و حرکت محیط کسب
ارزش بیشتری قائل شوند )جاکلینگ و  حسابداران شده است تا برای مشتریان خود،

(. در نتیجه، یک فشار فزاینده بر دوش مدرسان حسابداری قرارگرفته تا 2009، 1النگ
کند را طراحی کمک میهای مربوط های آموزشی حسابداری که به توسعه مهارتبرنامه

های دانشجویان (. در این زمینه، برخی ویژگی2009، 2کار گیرند )گامیه و جویسکنند و به
تواند محدودیتی برای توسعه یی برقراری ارتباط، تحمل ابهام و یادگیری، میتوانامانند 

هم  (. افزون بر این، از به2009، 3مهارت و تغییرهای آموزشی باشد )آرکوئرو و تجرو
شود که دانشجویان را ساالری ایجاد میهای آموزشی، یک نظام شایسته پیوستن حوزه

های تری در یادگیری داشته باشند و مدرسان نیز از روشکند تا نقش فعالتشویق می
(.  این عمل، همچنین 2011تری استفاده کنند )آرکوئرو و تجرو، تر و مرتبطآموزشی فعال

کارگیری این تغییرها را ته حسابداری، یک فشار مضاعف در بهدر تطبیق با وضعیت رش
توانند های حسابداری می(. از آنجا که آموزش2014، 4کند )گونزالر و همکاراناضافه می

های مربوط به آموزش های دیگر باشند، یافته ای اساسی متفاوت از سایر رشته گونهبه
باشند. بنابراین، هدف اصلی این مقاله  حسابداری و تغییرهای الزم، ممکن است متفاوت

یی برقراری ارتباط و تحمل ابهام( و تواناتحلیل روابط بالقوه بین عوامل شخصیتی )شامل 
یادگیری دانشجویان حسابداری است. همچنین، با توجه به اهمیت کیفیت آموزش در رشته 

آن شناسایی های شخصیتی دانشجویان در  ویژه ویژگی حسابداری، ضروری است که به
تری برای آنان انجام داد و کیفیت آموزش را ارتقا بخشید. با ریزی دقیقشود تا بتوان برنامه

توجه به وارد نشدن پژوهشگران به این حوزه پژوهشی نیز الزم است تا این مساله در محیط 
 آموزشی کشور مورد بررسی تجربی قرار گیرد.

شود و سپس روش تحقیق،  یشینه پژوهش مطرح میدر ادامه، ابتدا مبانی نظری و پ       
 گیری و پیشنهادهای مربوط از نظر خواهد گذشت. ها، نتیجهیافته

 

 مبانی نظری
دهد که میان نیازهایی که از حرفه حسابداری متصور است و  های پژوهشی نشان می یافته

ای موجود  فاصلهآموختگان رشته حسابداری دارد،  انتظارهایی که از سطح مهارت دانش
ای آن است که بیانگر تفاوت بین محتوای آموزشی این رشته و انتظارهای جامعه حرفه
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(. این در حالی است که مطالعات گسترده در زمینه 2012، 5است )آزودو و همکاران
آموختگان رشته حسابداری از آمریکا شروع شده و با  های مورد نیاز دانشمهارت

تعادل بین نیازهای  حال جهانی شدن است. اصل این بحث نیز دربارهدرنوردیدن مرزها، در 
های شخصی افراد های آموزشی در دانشگاه و همچنین، مهارت حرفه حسابداری، سرفصل

های شخصی مانند توانایی برقراری ارتباط، (. مهارت2011، 6است )کراوفرد و همکاران
ن به شایستگی در حرفه حسابداری کار گروهی، مدیریت زمان و حل مساله، برای رسید

(. در این زمینه، نکته دیگری که 2010، 7المللی حسابدارانضروری هستند )فدراسیون بین
های شخصی مورد نیاز، در بسیاری از موارد آموزش داده وجود دارد آن است که مهارت

کز بر ترتیب، روش قدیمی که تمایل به تمر (. بدین2009شوند )جاکلینگ و النگ،  نمی
گرفته توسط دانش فنی مورد نیاز دارد، نیازمند گسترش است تا  های فکری شکلمهارت

بتواند تاکیدی ویژه بر کاربرد دانش داشته باشد و در نتیجه، به بهبود توانایی حل مساله 
(. همچنین، این امر نیازمند ترکیب و گسترش 2015منجر شود )آرکوئرو و همکاران، 

وکاری که حسابداران  تری است که در برابر تغییرهای محیط کسبیعهای شغلی وسمهارت
 (.2010، 8کنند، پایدار باشد )جونزکنونی در آن فعالیت می

گرفته در زمینه  های صورتهای مختلف و پژوهشاین در حالی است که در گزارش  
معرفی  ای، چند حوزه کلیدیتغییرهای مورد نیاز برای برطرف کردن نیاز جامعه حرفه

 اند:شده
 گیری(، های فکری )حل مساله و تصمیممهارت -

 های فنی و کاربردی )بیشتر از نوع فنی(،مهارت -

های شخصی )شامل توانایی وفق یافتن با تغییرها و یادگیری در طول مهارت -
 زندگی(،

 های ارتباطی )همکاری با دیگران، اجتماع در گروه ها و ارتباط موثر( ومهارت -

 سازمانی و مدیریت کسب و کار. هایمهارت -

ای حسابداری است. های ذکرشده، شرط ضروری در یک برنامه آموزش حرفهمهارت 
ها )شخصی، فکری و بین افراد( و سطحی باال از تخصص ای از این مهارتاگرچه مجموعه

 نظر(، اما به2009، 9ای برای موفقیت در محیط کار مورد نیاز است )ولز و همکارانحرفه
های ارتباطی از اهمیت بیشتری برخوردارند )بویی های پیشین، مهارترسد که بنا بر یافتهمی

 (. 2010، 10و پورتر
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یک سطح منحصر به فرد از ترس و هیجان که با "عنوان  یی برقراری ارتباط بهتوانا  
، 11کروسکیتعریف شده است )مک "شودارتباط واقعی یا خیالی با فردی دیگر همراه می

تواند موانعی ایجاد کند که جلوی پیشرفت ی در برقراری ارتباط میتوان(. در نتیجه، نا1984
تواند در موارد های ارتباطی دانشجویان را بگیرد. برای نمونه، هیجان و عصبانیت میمهارت

بسیاری مانع از عملکرد مطلوب شود و با مرور زمان، مانعی را در برابر عملکرد آینده و 
یی توانا(. بنابراین، پایین بودن سطح 2013، 12پیشرفت، شکل دهد )هاسال و همکاران

شود )بیرن و طور معمول با عملکرد ضعیف ارتباطی همراه می برقراری ارتباط، به
ای، در بین دانشجویان رشته  (. این در حالی است که چنین رابطه2009، 13همکاران

یی برقراری توانا(. البته، 2009، 14ال و وارنونحسابداری نیز گزارش شده است )مارش
های قبلی، های پژوهش ارتباط، تنها مرتبط با عملکرد ضعیف ارتباطی نیست. براساس یافته

یی برقراری ارتباط تواناهای ارتباطی، مشکل شده در توسعه مهارت گذاریهای هدف روش
ها ممکن داشته باشد، روشکنند و اگر یک فرد سطحی باال از این ترس را را حل نمی

است موثر نباشند و در نتیجه، بهبودی در عملکرد ارتباطی رخ نخواهد داد )آلن و 
-(. در این زمینه، آنچه که موجب نگرانی مدرسان رشته حسابداری می1996، 15بوریش

دهد سطوح برقراری ارتباط دانشجویان حسابداری، در  شود، شواهدی است که نشان می
(. افزون بر این، 1990، 16های دیگر نامناسب است )استانگاو الد دانشجویان رشتهمقایسه با 

های پژوهشی دیگر، سطح توانایی برقراری ارتباط دانشجویان حسابداری با توجه به یافته
(. این بیانگر وجود یک عدم تطابق 2010، 17تر از سطح متوسط است )آمن و همکارانپایین

هایی است که در محیط کاری های مورد نیاز و مهارتمهارتبین تصور دانشجویان از 
ها مورد نیاز هستند. بنابراین، توانایی برقراری ارتباط، موجب تاثیری مثبت نمورد انتخاب آ
یی برقراری توانا (. در این پژوهش، متغیر2015شود )آرکوئرو و همکاران، بر یادگیری می

اط شفاهی، مصاحبه، مکاتبه و ارایه است. ارتباط ارتباط متشکل از چهار زیرمجموعه ارتب
 یا دانشجویان چند از همکاران یبا حضور تن یرسمریغ ی وبحث گروهشفاهی به معنای 

است. مکالمه طرفین حاضر در ارتباط  نیب یرسم یامکالمه یبه معنا نیز . مصاحبهاست
ارتباط  یبه معنا نیز ارایه .طرفین حاضر در مکالمه نیز است نیب یرسمریغ یبحث یمعنا به

 (.2015)آرکوئرو و همکاران،  با مخاطبان است یرسم یزبان
ابهام نیز به معنای فقدان فرضی اطالعاتی است که برای فهم یک موقعیت و انتخاب   

(. در موقعیتی که نیاز به انتخاب کردن یا 2009کردن، مورد نیاز است )آرکوئرو و تجرو، 



  129  یحسابدار یاندانشجو یادگیریو  یتیعوامل شخص یانرابطه م یبررس

کند؛ ضی ابهام خطرساز است و یک چالش ادراکی ایجاد میارزیابی است، حضور فر
ای که اطالعات مطلوب یا حاضر نیستند و یا دور از دسترس هستند. درنتیجه، ابهام گونه به

، 18الینبرد )مک بینی را از بین میگیری و پیشتواند سدی باشد که قدرت تصمیممی
اطالعات است؛ درحالی که تحمل  (. تحمل نکردن ابهام، همان ناسازگاری فقدان2009

الین، ابهام، درجه پذیرش یا جذب شدن به چنین فقدان اطالعاتی است )آرکوئرو و مک
توان خاطرنشان ساخت  (. در زمینه ارتباط بین ابهام و تحمل ابهام با حسابداری نیز می2010

عنوان  به ای ذاتی با داوری مرتبط است و داوری ممکن است خود گونه که حسابداری به
(. در این 2007، 19گیری در برخورد با ابهام تعریف شود )هاردینگ و رنقدرت تصمیم

مورد، اهمیت ابهام در تعریف کردن سطح تخصص یک دانشجوی حسابداری است 
(. بررسی دیگر منابع در زمینه تاثیر 2014، 20المللی آموزش حسابداری)هیئت استاندارد بین

گیری نیز تاکید بر کلیدی بودن ویژگی تحمل ابهام ه و تصمیمتحمل ابهام بر حل مسال
کنند، در  (. دانشجویانی که ابهام را بیشتر تحمل می2009داشته است )آرکوئرو و تجرو، 

(. 2001، 21کنند )یورتسورشرایط پیچیده بهتر از افرادی که تحمل کمتری دارند، عمل می
، 22تری دارند )بانینگ تنها عملکرد ضعیف ههمچنین، افراد با قدرت تحمل کمتر ابهام، ن

دهند گیرند از خود نشان میهایی که می(، بلکه اطمینان کمتری در مورد تصمیم2003
(. افزون بر این، آنان تمایل دارند تا سطوح باالتری از ریسک را تصور کنند 1986، 23)گول

شواهد عملکرد مثبت تاکید  بر (. از این گذشته، افراد مزبور2000، 24)ورایت و دیویدسون
کنند )لو و ( یا اینکه بر نتایج نامطلوب تمرکز می2008، 25نمایند )لیدتکا و همکاران می

تواند در نهایت بر عملکرد ها در یک سطح سازمانی می(. این تفاوت1997، 26ریکرز
ا، تاثیر ( و بر توانایی یک سازمان در وفق یافتن با تغییره1997، 27)وستربرگ و همکاران

(. در نتیجه، دانشجویان دارای توان تحمل ابهام بیشتر، در 2007، 28گذارد )واکر و همکاران
ترند که این  مقایسه با دانشجویانی که توان تحمل ابهام کمتری دارند، از لحاظ ذهنی زیرک

 (.2015)آرکوئرو و همکاران،  شودامر، موجب تاثیر مثبت بر یادگیری آنان می
شده توسط  نین، یادگیری به میزان کیفیت درک دانشجویان از مطالب ارایههمچ      

توان نظام آموزشی کنند که میهای جدید آموزشی بیان میمدرسان اشاره دارد. روش
محور را به نظامی که بر پایه یادگیری است، تبدیل کرد. البته، چنین تبدیلی نیازمند  آموزش
 (:2005، 29اسپانیانیاز است )وزارت علوم  سه پیش
 خودمختاری بیشتر و مشارکت بیشتر دانشجویان در فرایند یادگیری، -
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 های آموزشی فعال شامل کار گروهی واستفاده از روش -

 های یادگیری چالشی.عنوان یک مدیر در محیطتوجه به نقش مدرسان به -

-ها تاکید میآنهای حسابداری بر های کلیدی است که در بیانیهیادگیری، از مهارت      

شود و نیازمند مشارکت فعال دانشجویان است. کار گروهی نیز مهارت کلیدی دیگری 
عنوان متخصصان آینده از آن آگاهی داشته باشند. است که دانشجویان کنونی باید به

دهد که دانشجویان حسابداری در مقایسه با های اخیر نشان میهای پژوهش متاسفانه، یافته
های علوم اجتماعی، خودمختاری کمتری دارند )آرکوئروو تجرو، سایر رشتهدانشجویان 

ها با افزایش سن تمایل به داشتن که دانشجویان سایر رشته(. همچنین، در حالی2011
تری از این های حضوری دارند، دانشجویان حسابداری سطح پایینسطحی باالتر در روش

بر این، دانشجویان حسابداری در مقایسه با سایر دهند. افرون خود اختصاص میمورد را به
های گروهی و... با افزایش سن، ها، بحثدانشجویان در همکاری با همتایان خود در پروژه

شده، رفتار  (. با توجه به مطالب ارایه1996، 30کنند )گراشااحساس راحتی کمتری می
(. بنابراین، 2008، 31شود )دوف و همکاران یادگیری توسط ابعاد شخصیتی کنترل می

ترتیب  گذارند. بدینیی برقراری ارتباط و تحمل ابهام بر یادگیری اثر میتواناعواملی مانند 
  ( ترسیم نمود.1توان الگوی پژوهش را به صورت شکل )شده، می و با توجه به مطالب بیان

 

 
 (: الگوی مفهومی پژوهش1شکل شماره )

 
 پیشنیه پژوهش

-میو نوع وام در تصم رندهیاعتبارگ تینوع شخص( دریافتند که 1383) یگانه و مدنیحساس
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 یسازمان گاهیمختلف اعتباردهنده از نظر جا یو گروه هااست  موثراعتباردهندگان  یریگ
 یریگمیمستقل در تصم ینسبت به نقش حسابرس یکسانی دگاهیو سابقه کار د التیتحص ای

 .ی دارنداعتبار
 ایران، در حسابداری اخالقی معیارهای بر اثرگذار عوامل بررسی در (1386رفیعی ) 

 مرتبط حسابداری، دانشجویان گرایی مصلحت کاهش با را ای حرفه رفتار آیین با آشنایی
 حسابداری دانشجویان اخالقی معیارهای که داد نشان پژوهش این همچنین،. دانست

 .ندارند باالیی سطح ایران، در ارشد کارشناسی و کارشناسی های دوره
( با بررسی ساختار درسی دوره کارشناسی حسابداری به این 1389ثقفی و همکاران )      

ترین اولویت برای تغییر در ساختار عنوان مهماند که اخالق در حسابداری بهنتیجه رسیده
 رود.شمار می درسی دوره کارشناسی حسابداری به

 و تسلط ناکافی استادان که پژوهشی دریافتنددر  (1390باغی )باغومیان و رحیمی      
ترین عاملی بوده که مهم فناوری اطالعات، دانشجویان رشته حسابداری به زبان انگلیسی و

 آید.می حساب به عنوان مانع پیشرفت آموزش حسابداری به

 در حسابداری برآموزش حاکم ( نیز دریافتند که رویکرد1393همتی و همکاران )      
 و اخالقی دیدگاه با هادانشگاه در حسابداری آموزش و بوده سنتی رویکرد، هادانشگاه

 در نوین و اخالقی آموزش معیارهای که شد مشخص همچنین،. گیردنمی صورت پژوهشی
 است. سطح ترینپایین در ارایه حال ها، دردانشگاه در آموزش رشته حسابداری

های رشته حسابداری بر ها و کتابپژوهش بیان داشتند که (1394باغومیان و همکاران )      
کنند که ارتباط کمی با بازار کار حسابداران دارند. رویکرد و الگوهایی تمرکز می

 کنندمی تاکید هایی نظریه برها، های آموزشی رشته حسابداری نیز در بیشتر دانشگاه برنامه
توانند نمیهایی  چنین آموزش ،ن ترتیببدید. عملی برای دانشجویان ندارن هایجنبه که

 .کامل مفید باشندای  گونه آموختگان حسابداری در بازار کار به برای دانش
از استقالل و  یسطح باالتر دیبا انیدانشجو دریافتند که (2009) روتجرو و وئآرک      
نفع را از منابع و  نیشتریو ب یخود را طراح یداشته باشند تا برنامه آموزش ی راریپذ تیولئمس
بتوانند  دیاستفاده از آن منابع با نیبهتر یاما برا کسب کنند؛دسترس  در یهاتیفعال

الب کار قدر  انیدانشجو ریبا سا ،مستقل یهاآموزندهعنوان  بهباشند تا  داشتهفعال  یحضور
 کنند. یهمکار یگروه

یی برقراری ارتباط و توانا( در پژوهش خود به بررسی روابط بین 2012) 32راس      
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یی تواناهای پژوهشی وی نشان داد دانشجویانی که های یادگیری پرداخت. یافتهاولویت
 دهند.برقراری ارتباط باالتری دارند، تمایل بیشتری به حالت یادگیری فعال نشان می

نقش  ی،رحسابدا یهاکه گروه نیز به این نتیجه رسیدند (2015) 33ویباالچو  کرنوسکا      
درس  یهادارند. نقش کالس یوجهه شغل حسابدار بهبودبه  مستمردر کمک  یاتیح

 .است یدیمورد کل نیدر ا زین یحسابدار
های برقراری ارتباط، تحمل ( بین شیوه2015های آرکوئرو و همکاران ) براساس یافته      

دارد. به عبارت دیگر، ابهام و یادگیری در دانشجویان حسابداری، رابطه معناداری وجود 
 یابد.با افزایش توانایی برقراری ارتباط و تحمل ابهام، میزان یادگیری افزایش می

( در مطالعه خود در استرالیا دریافتند که نسبت به پنج سال 2016) 34استنکامپ و روبرتز      
رای گذشته، دانشجویان حسابداری افت کیفیت داشته و این افت کیفیت، استادان را ب

 های غیراخالقی تحت فشار قرار داده است.مشارکت در فعالیت
 و مستقیم رابطه ( نشان داده است که2017) 35مرزوکی و همکارانهای  تازگی، یافته به      

متغیرهای نگرش، حمایت همکاران، حمایت مدیران و خودکارآمدی  بین معناداری
همچنین، نتایج تحقیق رابطه مستقیمی را ای حسابداری، وجود دارد. آموزش اخالق حرفه

ای ای حسابداری و گسترش آموزش اخالق حرفهبین خودکارآمدی آموزش اخالق حرفه
 حسابداری، نشان داد. 

های متنوع داخلی و خارجی در رابطه با آموزش حسابداری صورت اگرچه پژوهش      
ارتباط عوامل شخصیتی  بررسیپذیرفته است، اما متاسفانه تاکنون هیچ پژوهش داخلی به 

یی برقراری ارتباط و تحمل ابهام و یادگیری در دانشجویان حسابداری نپرداخته تواناشامل 
 است؛ لذا الزم است که این مهم مورد بررسی قرار گیرد.

 

 های پژوهشفرضیه
دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی  با توجه به مبانی نظری، الگو و پیشینه پژوهش، 

 شوند:صورت زیر مطرح می به
 توانایی برقراری ارتباط بر یادگیری دانشجویان حسابداری، موثر است. فرضیه اصلی اول:

توانایی برقراری ارتباط شفاهی بر یادگیری دانشجویان حسابداری،  فرضیه فرعی اول:
 موثر است.

توانایی برقراری ارتباط به وسیله مصاحبه بر یادگیری دانشجویان فرضیه فرعی دوم: 
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 حسابداری، موثر است.

توانایی برقراری ارتباط به وسیله مکالمه بر یادگیری دانشجویان فرضیه فرعی سوم: 
 حسابداری، موثر است.

توانایی برقراری ارتباط به وسیله ارایه بر یادگیری دانشجویان  فرضیه فرعی چهارم:
 بداری، موثر است.حسا

 توانایی تحمل ابهام بر یادگیری دانشجویان حسابداری، موثر است. فرضیه اصلی دوم:

 
 روش پژوهش

 گردآوری هایـ پیمایشی است. روش ها توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ گردآوری داده
 در. است میدانی و ایکتابخانه تحقیق هایروش از ترکیبی پژوهش این در اولیه اطالعات

 برای مناسب چارچوبی پژوهش، پیشینه و موضوع ادبیات مطالعه وسیله به ایکتابخانه روش
 نیاز مورد اطالعات پرسشنامه، ابزار طریق از میدانی، روش در. فراهم شده است موضوع

در این پژوهش برای بررسی متغیر توان برقراری  .شد گردآوری موضوع بررسی برای
( در بررسی توان تحمل ابهام از پرسشنامه 2000و همکاران )ارتباط از پرسشنامه هاسال 

( استفاده 2015( و برای بررسی یادگیری از پرسشنامه آرکوئرو و همکاران )2009لین )مک
استفاده قرار  ای موردذکرشده، طیف لیکرت پنج گزینه هایشد. همچنین در پرسشنامه

ها، پس از دریافت نظرهای کارشناسی و سازی و استفاده از پرسشنامهگرفت. ترجمه، بومی
 محتوایی و ظاهری نظران مختلف انجام شد؛ یعنی اعتبارتایید استادان دانشگاهی و صاحب

  .شده است ها تاییدپرسشنامه
جامعه آماری مورد نظر، شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری در کلیه مقاطع       

-پراکندگی افراد یادشده با کل ینکه دسترسی بهتحصیلی در سطح کشور است. با توجه به ا

ها وجود بود و آمار رسمی نیز از تعداد آن غیرممکن حدودی تا و سخت مختلف، های
نداشت، تعداد جامعه آماری نامشخص فرض شد. بنابراین، برای محاسبه حجم نمونه در 

 5ای طیف لیکرت ه انحراف معیار برای داده δ( استفاده شد. 2جامعه نامشخص از رابطه )
(. با توجه به رابطه 1389قیومی، است )مومنی و فعال 667/0( برابر با 1ای از رابطه ) گزینه

 آید.  دست مینفر به 170( حجم نمونه حدود 2)
 
 



 1396 یزئپاـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   134

(1)  

6670
6
15

6
/

)min()max(






 ii xx


 

(2)  

  
170

10
6670961
2

22

2

2
2

2


)/(

)/()/(



z
n

 
       
گرفته است. در این زمینه با آوری نظرها به شیوه حضوری و مجازی صورت جمع  

ها های فارس، هرمزگان و بوشهر، پرسشنامهمراجعه به دانشجویان در دسترس در استان
، 36نگار گوگلتکمیل شد. در شیوه مجازی نیز پس از طراحی پرسشنامه در محیط فرم

ها آننفر از دانشجویان ارسال و همچنین، از  300نامه تکمیل و از طریق رایانامه به دعوت
تر، آن را به سایر دانشجویان نیز ارسال نمایند. در درخواست شد تا جهت پاسخگویی دقیق

پرسشنامه به صورت حضوری تکمیل شد که در  44پرسشنامه به صورت مجازی و  88ادامه 
 آوری گردید.پرسشنامه جمع 132مجموع، 

در  22نسخه  SPSSافزار در نرم کرونباخ پرسشنامهنتیجه بررسی ضریب آلفای      
 ( نشان داده شد.1های مختلف مورد بررسی در جدول ) پرسشنامه

 

 های پژوهش(: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه1جدول )
 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ردیف

 812/0 توان برقراری ارتباط 1

 902/0 توان تحمل ابهام 2

 749/0 یادگیری 3

 
بود، لذا پایایی پرسشنامه  7/0دست آمده باالتر از  های بهبا توجه به اینکه کلیه ضریب      

های پژوهش، از روش معادالت ساختاری استفاده منظور آزمون فرضیه تایید شد. همچنین به
ای از روابط  زمان به بررسی مجموعه طور هم یابی معادالت ساختاری، به شد. در الگو

شود. استفاده از این روش، زمانی مفید است که متغیری وابسته در  میوابستگی پرداخته 
(. 1389)امانی و همکاران، شود  روابط وابستگی بُعدی، تبدیل به یک متغیر مستقل می

های مختلف علمی به این دلیل است که این  یابی معادالت ساختاری در حوزه جذابیت الگو
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دهد که دارای  دست میزمان، روش مستقیمی به شیوه در رویارویی با روابط چندگانه هم
طور چندجانبه،  توانایی این شیوه در ارزیابی روابط به است. همچنین،کارایی آماری نیز 

سبب شده که پژوهش از تحلیل اکتشافی به تحلیل تاییدی انتقال یابد. این انتقال به نوبه 
، 37)هیر و همکاراندیدار شود تری از مسائل پ تر و کلی شود تا نگرش منظم خود موجب می

2012.) 
 

 های پژوهشیافته
 56 و مرد نفر 76 مورد مطالعه هایپرسشنامه به دهنگاندهد که پاسخآمارتوصیفی نشان می 

نفر دانشجوی کارشناسی  51نفر دانشجوی دکتری،  24دهندگان از پاسخ. اندبوده زن نفر
 45/31 دهندگانپاسخ سن میانگین اند.بودهنفر دانشجوی کارشناسی یا کاردانی  57ارشد و 

  .سال است 29/11 معیار انحراف سال با
( ارایه شده است. در الگوی 2های پژوهشی در شکل )های مربوط به آزمون فرضیهیافته      

گیری )رابطه هر یک از متغیرهای  ( نیز الگوی اندازه3)در شکل  شده کلی ترسیم
مشاهده به متغیر پنهان( و الگوی مسیر )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر(، محاسبه شده  قابل

 استفاده شده است. tاست. برای سنجش معناداری روابط نیز آماره 
 

 
 (: روش حداقل مربعات جزیی الگوی کلی پژوهش2شکل )
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 الگوی کلی پژوهش t-value(: آماره 3)شکل

 
 ( خالصه شده است.2سایر اطالعات مورد نیاز نیز در جدول )

های پژوهشهای حاصل از آزمون فرضیه(: یافته2جدول )  

 AVE CR معناداری tآماره  متغیر
آلفای 
 کرونباخ

ضریب تعیین 
شده تعدیل  

132/11 یادگیری شفاهی  000/0  628/0  829/0  794/0  173/0  

وسیله مصاحبه یادگیری به  625/9  000/0  694/0  746/0  849/0  249/0  

وسیله مکالمه یادگیری به  237/10  000/0  763/0  652/0  758/0  238/0  

وسیله ارایه یادگیری به  982/12  000/0  876/0  813/0  802/0  325/0  

457/8 توان تحمل ابهام  000/0  612/0  745/0  781/0  382/0  

 
های فرعی اول تا در فرضیه شده لیتعد نییتع بیضرهای پژوهش، با توجه به یافته      

است. بنابراین، متغیر مستقل  325/0و  238/0، 249/0، 173/0ترتیب برابر با  چهارم به
 یریادگ، یمصاحبه لهیوس به یریادگی، یشفاه یریادگپژوهش در چهار فرضیه اول شامل ی

درصد از  32و  23، 24، 17ترتیب  تواند به، میارایه لهیوس به یریادگو ی مکالمه لهیوس به
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین، در بررسی فرضیه دوم نیز مشاهده شد که 

درصد از  38تواند است؛ یعنی، متغیر توان تحمل ابهام می 382/0شده  ضریب تعیین تعدیل



  137  یحسابدار یاندانشجو یادگیریو  یتیعوامل شخص یانرابطه م یبررس

در همه موارد  (،2براساس جدول ) نیز آزمونآماره تغییرات یادگیری را توجیه کند. 
نشان  که درصد است 5در سطح خطای  tمقدار بحرانی  یعنی 96/1شده بزرگتر از  مشاهده

توان  می درصد 95بنابراین، با اطمینان  معنادار است. شده مشاهده هایدهد همبستگی می
از سوی هستند. معنادار مستقیم و  های پژوهشی،ادعا کرد که روابط مورد بررسی در فرضیه

نیز بیانگر اعتبار مناسب همه ابزار  (AVE)شده  دیگر، شاخص واریانس استخراج
داشته باشد(. همچنین، شاخص  5/0گیری است )این شاخص باید مقداری بیش از  اندازه

گیری متغیرهای  های اندازه سازه (Composite Reliability)قابلیت اعتبار مرکب 
دهنده اعتبار ترکیبی مناسب این متغیرها است )این شاخص باید مقداری  پژوهش نیز نشان

دهنده پایایی  شده نیز که نشان داشته باشد(. شاخص آلفای کرونباخ ارایه 5/0بیش از 
برای تمامی معیارها، بیانگر پایایی  7/0معیارهای متغیر وابسته است، با نمایش اعداد باالی 

 (. 2012)امانی و همکاران، گیری است  مناسب ابزار اندازه
 

 گیریبحث و نتیجه
یی برقراری ارتباط و تواناهدف این پژوهش، بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی شامل 

های  تحمل ابهام و یادگیری در دانشجویان حسابداری کشور است. همچنین، آزمون فرضیه
دانشجویان  از نفر 132 از ساده تصادفی گیریکمک نمونه به و پرسشنامه طریق از پژوهش

ها نشان . یافته، انجام شده است1396در سال حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی 
ی، شفاه دهد که بین توانایی برقراری ارتباط در همه ابعاد چهارگانه برقراری ارتباط می

 لهیوس هب برقراری ارتباطو  مکالمه لهیوس به برقراری ارتباط، مصاحبه لهیوس به برقراری ارتباط
برقراری و یادگیری، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که بیشترین میزان مربوط به  ارایه

ترتیب،  ی است. بدینشفاه برقراری ارتباطو کمترین میزان، مربوط به  ارایه لهیوس به ارتباط
ارتباط  کنند، توان ادعا کرد دانشجویانی که از ابعاد چهارگانه ارتباطی بهتر استفاده می می

های پژوهشی، بهتری با محیط برقرار کرده و یادگیری بهتری خواهند داشت. براساس یافته
تواند ناشی از آن باشد که دانشجویان قبل از موثرترین عامل ارایه است. دلیل این مساله می

-دهند که این میارایه، دروس را مطالعه کرده و تسلط نسبی خود بر موضوع را افزایش می

های این بخش در زمینه رابطه مستقیم میان توانایی ند در یادگیری موثر باشد. یافتهتوا
( و 2012( روس )2009های مارشال و همکاران )برقراری ارتباط و یادگیری، همسو با یافته

 ( است.2015آرکوئرو و همکاران )
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در دانشجویان،  دهد که افزایش توان تحمل ابهام های فرضیه دوم نیز نشان مییافته      
خود  قیاست که فرد در تطب آن نیز منظور از تحمل ابهامشود. موجب افزایش یادگیری می

در نتیجه، اگر دانشجویان بتوانند با  کند.یو مشکل م دیتا چه اندازه احساس تهد طیبا مح
مشکالت کمتری خود را با محیط تطبیق دهند، همسویی بیشتری با روند یادگیری خواهند 

شت. لذا دانشجویانی که توان تحمل ابهام بیشتری دارند، با تمرکز بر موضوع و دوری از دا
طور مستقیم  دهند و این امر بهعوامل محیطی مزاحم، زیرکی ذهنی بیشتری از خود نشان می

گذارد. این دانشجویان به توانایی یادگیری خود اعتماد دارند و مایل  بر یادگیری تاثیر می
های این بخش از پژوهش نیز همسو با یط یادگیری خود را ایجاد کنند. یافتههستند تا مح

 ( است.2015های آرکوئرو و همکاران )یافته
 

 پیشنهادها
توان دریافت که عوامل شخصیتی سهم موثری درکیفیت های پژوهشی، میبا توجه به یافته

به چنین عواملی، ضروری های منسجم برای توجه آموزشی دارند. در نتیجه، داشتن برنامه
های خود این مساله را ریزیشود که در برنامهاست. لذا به متولیان امور آموزشی پیشنهاد می

شود تا برای درک وضعیت مورد توجه قرار دهند. به مدرسان حسابداری نیز توصیه می
های های آموزشی متفاوت، برنامههای آموزشی تالش کنند و همسو با محیطمحیط

وزشی متفاوتی را ارایه نمایند تا کیفیت آموزشی ارتقا و در نهایت، فاصله بین نیازهای آم
شود تا های آموزشی دانشگاه، کاهش یابد. به پژوهشگران آتی نیز توصیه میحرفه وتوانایی

های شخصیتی، ای، سازگاری، تیپتاثیر سایر عوامل شخصیتی مانند اخالق حرفه
را نیز بر یادگیری دانشجویان حسابداری مورد بررسی قرار  اعتمادیخودشیفتگی و بیش

دهند تا درک بهتری از عوامل روانی موثر در یادگیری دانشجویان حسابداری، صورت 
 گیرد.

 
 ها محدودیت

برای نمونه،  .هایی مواجه استها با محدودیتپژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهش
ها، کنترل  های ذاتی مانند یکنواخت نبودن پاسخ ودیتاستفاده از ابزار پرسشنامه دارای محد

دهندگان در پاسخگویی  کاری بعضی از پاسخ ها و محافظه نداشتن پژوهشگر نسبت به پاسخ
  های پرسشنامه است. الوبه س
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 چکیده

از آنجا که اطالعات بازار و ارزش جاری دارایی های شرکت، هشدار مهمی در مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی 
انتظارات نسبت به وضعیت آن در آینده است، استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نبوده و از 

درماندگی مالی استفاده کند، ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر با توجه به اطالعات بازار نیز جهت پیش بینی 
پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکت ها، اقتصاد کشور و نهادهای پولی و مالی به همراه دارد، استفاده 

لوگیری نماید از اهمیت ویژه هایی که بتواند وقوع ناتوانی مالی را پیش بینی نموده و از هدر رفتن ثروت ج از روش
ای برخوردار است. با این بیان، هدف مقاله حاضر بررسی و برآورد الگوی مناسبی از اطالعات حسابداری و بازار برای 
پیش بینی درماندگی مالی می باشد. بدین منظور برای تعیین درماندگی مالی، سیزده متغیر ) شامل هشت متغیر 

شرکت پذیرفته شده  116ر( مورد استفاده قرار گرفت. داده های الزم برای انجام تحقیق از حسابداری و پنج متغیر بازا
شرکت سال( استخراج و با استفاده از الگوی رگرسیون  928) 1395تا  1388در بورس اوراق بهادار تهران ازسال 

آزمون قرار گرفت. نتایج  شرکت غیر درمانده مورد 406شرکت سال درمانده و  522لجستیک باینری یک طرفه برای 
ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار، توانایی پیش بینی کنندگی مناسبتری برای درماندگی شرکت  نشان داد الگوی

مازاد ها دارد.همچنین نتایج نشان داد پنج متغیر نسبت جاری، فروش به کل دارایی ها، سود انباشته به کل دارایی ها، 
دارای ارتباط معکوس و معنی دار و دو متغیر  قیمت به ارزش دفتری هر سهمنسبت شته و بازده سهام در دوره گذ

نسبت کل بدهی ها و انحراف معیار بازده سهام شرکت دارای ارتباط مستقیم و معنی دار با احتمال وقوع درماندگی 
 مالی می باشند. 
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 مقدمه

درماندگی مالی مسأله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورها است. هزینه فردی و 
اجتماعی درماندگی مالی، مسأله پیش بینی درماندگی مالی را برای خیلی از مدیران، بانک 

کرده ها، سرمایه گذاران، سیاست گذاران و حسابرسان به عنوان یک مسأله مهم مطرح 
است. پیش بینی درماندگی مالی برای سه گروه از اهمیت زیادی برخوردار است. این گروه 

حسابرسان است. مدیران به عنوان نماینده سهامداران،  ها شامل مدیران، اعتباردهندگان و
پی گیر فعالیت هایی می باشند که تداوم فعالیت و سودآوری شرکت را در پی دارند. 

برای ارزیابی توانایی بازپرداخت تعهدات شرکت مایل به ارزیابی تداوم اعتباردهندگان 
فعالیت واحد های تجاری هستند. حسابرسان نیز به عنوان یکی دیگر از این گروه ها باید 
پیرامون صورتهای مالی تداوم فعالیت صاحبکار و منصفانه بودن اطالعات موجود در 

راین آن ها عالقمند به پیش بینی درماندگی مالی یا گزارش های مالی اظهار نظر نمایند. بناب
(و محسنی و همکاران، 1384)خوش طینت و همکاران) تداوم فعالیت شرکت ها هستند

1392.) 
در برخی شرایط اقتصادی بازارهای جهانی، رقابت شدید و نااطمینانی محیط تجاری  

که گاهی به ورشکستگی  درماندگی مالی مالی شود.  درماندگی مواقع ممکن است منجر به
شود که شرکت نتواند به تعهدات خود در قبال  انجامد، به شرایطی اطالق می نیز می

اعتباردهندگان عمل کند؛ یا در عمل به این تعهدات دچار مشکل باشد. بنابراین، پیش بینی 
 های زیادی را بر شرکت، ای در اقتصاد دارد؛ زیرا هزینه درماندگی نقش مهم و فزاینده

ی  کند. از جمله سهامداران، اعتبار دهندگان و در سطحی کالن بر کل اقتصاد تحمیل می
ی شرکت در مواردی چون  های از دست رفته ی فرصت های درماندگی مالی، هزینه هزینه

های ازدست رفته، کاهش سودآوری و زیان از دست دادن موقعیت بازار است که  فروش
؛ فیشر 1999شود )چن و مرویل ها می در پرداخت بدهی بدتر شدن توانایی شرکت همنجر ب

 (. 2005و مارتل 
های باالی تأمین مالی اشاره کرد. در  توان به هزینه های درماندگی نیز می از دیگر هزینه 

شرایط درماندگی، جذب سرمایه از طریق وامهای کوتاه مدت، اگر غیر ممکن نباشد، 
انجام اقدامات به موقع مدیران برای شناسایی وضعیت گران و دشوار خواهد بود. از این رو، 

مالی شرکت و جلوگیری از بدتر شدن ساختار مالی وکاهش ریسک عدم پرداخت دیون 
در مراحل اولیه ناتوانی، به منظور بهبود کارایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. با 
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یزی الزم را به منظور توان برنامه ر ها می  بررسی و پیش بینی روند درماندگی شرکت
های ورشکستگی به جامعه  ها انجام داده و از تحمیل هزینه جلوگیری از ورشکستگی آن

 (.1394)منصورفز و همکاران،پیشگیری کرد
درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای مالی بوده و می تواند در مدل  

سرمایه گذاران بتوانند به تجریه و  تصمیم گیری سرمایه گذاران وارد شود تا از طریق آن،
گذاری پرداخته و با مشخص شدن سطح درماندگی مالی  تحلیل وضعیت مالی موارد سرمایه

آنها، به طور جداگانه و با اطمینان در مورد سرمایه گذاری در موقعیت مناسب تصمیم 
 (.1389گیری کنند)نبوی چاشمی و همکاران، 

بینی درماندگی مالی و ورشکستگی را یکی از روش  (،  پیش1384مهرانی و همکاران ) 
 - هایی می دانند که می توان با استفاده از آن، به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه

گذاری و تخصیص بهتر منابع دست یافت. زیرا اوالً با ارائه هشدارهای الزم می توان 
شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار نمود تا آنها با توجه به این هشدارها 

گذاران و اعتبار دهندگان، فرصت های  دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایه
ی را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت مطلوب سرمایه گذار
گذاری کنند. بنابراین پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها همواره  های مناسب سرمایه

گذاران، اعتباردهندگان و دولت بوده است تشخیص  یکی از موضوعات مورد توجه سرمایه
گی مالی هستند، مطلوب به موقع شرکت هایی که در شرف دچار شدن به درماند

 (.1390است)رستمی و همکاران،
با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در  

ابعاد خرد وکالن اقتصادی، مالکان و ذینفعان بنگاه ها به دنبال ایجاد پوششی برای مصون 
آنها را به استفاده از  وضوعکردن خود در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این م

های پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است.  مدل
مدل های تشخیص درماندگی یکی از مهم ترین ابزارها در تعیین وضعیت مالی شرکت ها 
می باشد. از این رو، همواره سرمایه گذاران در پی روش هایی برای پیش بینی درماندگی 

 (. 1390لی شرکت ها برای اخذ تصمیمات صحیح مالی هستند ) کردستانی و همکاران،ما
( 1971در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گردون) 

در یکی از نخستین مطالعات علمی بر تئوری درماندگی آن را به عنوان کاهش قدرت 
ال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی سودآوری شرکت معرفی می کند که احتم



 1396یز پائـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   148

( درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن 1999را افزایش می دهد. ویتاکر)
جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر 

 141ماده  مالک درماندگی شرکت ها در ایران، مشمول(.1392است) محسنی و همکاران،
اگر بر اثر زیان های وارد  "می باشد. بر اساس این ماده : 1374قانون تجارت مصوب سال 

شده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و 

مجمع مزبور رأی به انحالل شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رأی واقع شود. هرگاه 
قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در  6رعایت مقررات ماده 

صورتی که هیئت مدیره بر خالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت 
ت قانونی منعقد شود هر ذینفع می نکند یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررا

 ."تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیت دار درخواست کند
گردند: کمبود  رکت ها با دو مشکل اصلی مواجه میدر زمان درماندگی مالی، ش 

نقدینگی در ترازنامه و وجود تعهدات فراوان. به عبارت دیگر، در زمان درماندگی مالی، 
زم و برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی جریانات نقدی پوشش ال

موقت در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت، شرکت ها به فروش دارایی ها و 
دریافت وام رو می آورند که نتیجه آن، کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش 

ی شرکت ها امری ضروری بوده و اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مال
امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد ) منصور فر 

 (.1392و همکاران، 
در اکثر مطالعات انجام شده در ایران، برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی  

شرکت ها از نسبت های مالی و اطالعات حسابداری در قالب الگوهای مختلف استفاده 
شده است. از آنجا که اطالعات بازار و ارزش جاری داراییهای شرکت، هشدار مهمی در 

ارات نسبت به وضعیت آن در آینده است، استفاده مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی انتظ
از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نبوده و از اطالعات بازار نیز جهت پیش بینی 
ریسک اعتباری استفاده کند، ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر باتوجه به پیامدهای 

که بتواند وقوع ناتوانی مالی را  نامطلوبی که درماندگی مالی دارد، استفاده از روشهایی
پیش بینی نموده و از هدر رفتن ثروت جلوگیری نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

 (. 1393)قالیباف و افشار،
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با وجود اینکه اطالعات حسابداری منبع اطالعاتی غنی در تصمیم گیری هستند، اما  
کمتر از مدل های بازار در پیش بینی دالیلی وجود دارد که مدل های مبتنی بر حسابداری 

(. اول اینکه مدل های 2008درماندگی مالی و ورشکستگی بار اطالعاتی دارند)آگاورل، 
حسابداری از اطالعات حسابداری استفاده می کنند که عملکرد گذشته شرکت را بررسی 

ه کاری می کنند. دوم اینکه میثاق های حسابداری مثل بهای تمام شده تاریخی و محافظ
دامنه اطالعات حسابداری را محدود می کنند. بنابراین ارزش دارایی ها در صورت های 
مالی کمتر از واقع بیان شده است. سوم اینکه داده های حسابداری تصویری از ارزش 
شرکت را در یک نقطه زمانی خاص را نشان می دهند در حالی که داده های بازار آینده 

قام حسابداری به شدت تحت تأثیر رویه های حسابداری انتخابی از نگر هستند. همچنین ار
 (.2009سوی مدیر و گاه مدیریت سود می باشد)کاراالم باکیس و همکاران، 

با عنایت بر مراتب فوق، هدف اصلی مقاله حاضر این است که با جمع آوری شواهد  
ری و بازار در پیش بینی تجربی و آزمون آنها بتواند الگویی ترکیبی از متغیرهای حسابدا

 درماندگی مالی در ایران ارائه کند.
 

 پیشینه تحقیق
 الف( مطالعات خارجی

اولین مطالعه انجام شده مستند پیرامون درماندگی مالی، با تحلیل تک متغیره توسط بیور 
( صورت گرفت. تحلیل ایشان عمدتا مبتنی بر جریان های نقدی پیشبینی شده 1966)

یور عدم توانایی شرکت به انجام تعهدات مالی اش را به عنوان درماندگی متمرکز بود. ب
نسبت مالی را انتخاب کرد. سپس این نسبت  30مالی تعریف کرد. وی یک مجموعه شامل 

ها را بر اساس چگونگی ارزیابی سازمانها، در شش گروه : نسبت های جریان نقد، نسبت 
ایی های نقد شونده به کل دارایی ها، نسبت های بدهی به کل دارایی ها، نسبت های دار

های دارایی های نقد شونده به بدهی های جاری، نسبت های فعالیت )گردش( و نسبت 
تایی استفاده شده که  158های سود خالص طبقه بندی نمود. در این پژوهش از یک نمونه 

های سالم بود. مورد نیز، شرکت   79مورد از آن ها شامل شرکت های درمانده مالی و  79
نتایج تحقیق نشان دادکه شرکت های درمانده مالی، جریان نقدی و دارایی های نقد شونده 

درصد موارد، پیش بینی  78کمتری نسبت به شرکت سالم دارند. مدل بیور قادر بود در 
سال قبل از درماندگی مالی را ارائه دهد. به عالوه ایشان عنوان کرد که  5درستی در 
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درمانده مالی، توانایی کمتری در انجام تعهدات خود دارند و نسبت به شرکت  شرکت های
 های سالم، تمایل بیشتری به اخذ وام دارند.

از سوی دیگر، معروف ترین مدل پیش بینی درماندگی مالی و ورشگستگی در سال  
زی توسط آلتمن ارائه شد. وی در پی مطالعات بیور، با بکارگیری روش تحلیل تمای 1968

برای پیش بینی ورشکستگی شرکت  Z-scoreچندگانه و نسبت های مالی، الگویی به نام 
نسبت را به عنوان  5نسبت مالی،  22های تولیدی ارائه کرد. آلتمن با این روش از میان 

 ترکیب نمود. Zمتغیرهای مستقل در الگوی 
به برآورد  (، در تحقیقی تحت عنوان مسائل روش شناختی مربوط1984زمیجوسکی ) 

مدل های پیش بینی درماندگی مالی، از نسبت های نقدینگی، فعالیت و اهرمی برای ارائه 
الگوی مناسب استفاده نمود. این نسبت ها فقط بر اساس دیدگاه نظری انتخاب نشده بود، 

از تجزیه و  انتخاب شده بودند و ،روسو  بلکه آن ها بر مبنای مطالعات پیشین زمیجوسکی 
 .کرد استفاده مناسبتحلیل پروبیت برای ایجاد مدل 

(، با بهره گیری از الگوی خطر و ترکیبی از متغیرهای حسابداری و 2001شام وی ) 
بازار، الگوی خود را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه داد. در این مطالعه، اطالعات 

مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حسابداری متغیرهای الگوی آلتمن و الگوی زمیجوسکی 
نشان داد که صرفا نسبت های حسابداری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از لحاظ 
آماری با اهمیت نیستند و متغیرهای بازار هم می توانند با اهمیت باشند و احتمال پیش بینی 

 تری است.ورشکستگی با مدلی که ترکیبی از هر دو نوع باشد، دارای دقت پیش بینی باال
(، به مقایسه مدل های پیش بینی ورشکستگی برمبنای اطالعات 2008آگاروال و تافلر )

بازار و اطالعات حسابداری پرداختند. مدل حسابداری آن ها بر اساس الگوی آلتمن و مدل 
بازار بر اساس الگوی قیمت گذاری اختیار معامله بلک، شولز و مرتون برای صنایع غیر 

برآورد گردید. نتایج نشان داد  2001-1985ی زمانی  انگلیسی در بازه مالی شرکت های
که تفاوت کمی بین مدل حسابداری و مدل بازار وجود دارد، هرچند هر دو اطالعات 

 کافی برای پیش بینی ورشکستگی دارند اما مدل بازار بهتر است.
اطالعات بازار  به بررسی اطالعات حسابداری و ،(2009کاراالم باکیس، و همکاران ) 

بر اساس الگوی تالفر و الگوی خطر شام وی در پیش بینی بحران مالی شرکت های 
الگویی که ترکیبی از اطالعات حسابداری و  دادانگلیسی پرداختند. نتایج تحقیق نشان 

 اطالعات بازار باشد عملکرد بهتری دارد.
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بازار نسبت به متغیرهای  (، به بررسی محتوای اطالعات متغیرهای2009مارتین و پیت ) 
حسابداری در پیش بینی درماندگی مالی پرداختند. آنان از الگوی آلتمن برای متغیرهای 
حسابداری و الگوی شام وی برای متغیرهای بازار استفاده کردند. نتایج نشان داد، اطالعات 

بینی در ماندگی و  بازار سودمندی بیشتری نسبت به اطالعات حسابداری در پیش
 ورشکستگی دارند.

شرکت   53(، در مقاله ای با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت، تعداد 2010مساکی ) 
در ژاپن مورد  1997تا  1973شرکت غیر ورشکسته مشابه را طی سال های  53ورشکسته و 

 27متغیر از صورت جریان وجه نقد و  5متغیر حسابداری ) شامل  32بررسی قرار داد. وی 
رازنامه و صورت سود و زیان( را مورد آزمون قرار داده و و آن ها را بر حسب متغیر از ت

مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها و مجموع فروش همگن کرد. نتایج تحقیق حاکی از 
آن است که متغیرهای همگن شده بر حسب مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها و مجموع 

%  در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها  78 % و 87% و  81فروش به ترتیب دارای دقت 
 است.

(، به پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها با 2013تنیکو و ویلسون ) 
استفاده از ترکیب اطالعات حسابداری، اطالعات بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کالن بر 

رداختند. نتایج حاکی پ 1980-2011اساس الگوی آلتمن و شبکه های عصبی در بازه زمانی 
 از سودمندی ترکیب اطالعات حسابداری، بازار و متغیرهای اقتصاد کالن دارد.

(، به پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از 2017آگوست گونزالز و همکاران ) 
 1995متغیرهای کالن و متغیرهای حسابداری در شرکتهای بورسی اسپانیا طی دوره زمانی 

د. نتایج تحقیق آنها  نشان داد که یک الگوی ترکیبی از متغیرهای کالن پرداختن 2011تا 
 اقتصادی و متغیرهای حسابداری، توان پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها را دارد.

( تاثیر نسبت های نقدینگی و نسبت های سرمایه در پیش بینی 2017چیارمونت و کاسو ) 
واهدی از اروپا دست یافتند که نشان داد با درماندگی مالی شرکت ها را بررسی کرده و ب

ارتقا وضعیت نقدینگی و نسبت های مالکانه و سرمایه، احتمال درماندگی مالی کاهش می 
  یابد.

 ب( مطالعات داخلی
(، در تحقیقی به بررسی کارایی الگوی لوجیت و تحلیل 1388پور زمانی و همکاران ) 

ها شامل بررسی مالی شرکتها پرداختند. نمونه آنتمایزی چند متغیره در پیش بینی وضعیت 
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-1386شرکت غیر ورشکسته در بازه زمانی  30شرکت ورشکسته و 30نسبت مالی در  12
بود. آنان نتیجه گرفتند که داده های مربوط به یک سال مبنا، الگوی تحلیل ممیزی  1381

گوی لوجیت کارآمد تر کارآمد تر عمل می کند و با داده های دو سال قبل از سال مبنا ال
 است. اما در مجموع تفاوت معنی داری بین این دو الگو وجود ندارد.

(، به پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته در بورس 1388سعیدی و آقایی)  
اوراق بهادار تهران پرداختند. به این منظور دو مدل با استفاده از شبکه های بیز و یک مدل 

شرکت درمانده مالی و  72گرسیون لجستیک برای نمونه انتخاب شده شامل، با استفاده از ر
 20ارائه شده است. در این تحقیق از  1385-1375شرکت سالم در فاصله زمانی بین  72

نسبت پیش بینی کننده شامل نسبت نقدینگی، نسبت های اهرم مالی، نسبت های سودآوری 
ر نظر حسابرس استفاده شده است. نتایج تحقیق و سایر موارد مثل اندازه شرکت و نوع اظها

نشان داد که عمل گسسته سازی داده ها در شبکه بیز از دو دسته تا چهار دسته باعث 
ها به پنچ دسته موجب کاهش عملکرد مدل بوده ش عملکرد مدل شده  لیکن تقسیم آنافزای

 است.

ا با استفاده از مدل (، به پیش بینی بحران مالی شرکت ه1389پورحیدری و کوپائی ) 
مورد مؤثر را  9نسبت مالی، در نهایت  27مبتنی بر تابع تفیک خطی پرداختند. آنان از 

انتخاب می کنند که شامل حقوق صاحبان سهام به بدهی ها، سود قبل از بهره و مالیات به 
بهره و دارایی ها، سود انباشته به دارایی ها، سرمایه در گردش به دارایی ها، سود قبل از 

مالیات به فروش، دارایی های جاری به بدهی های جاری، سود خالص به فروش، بدهی ها 
 60شرکت دارای بحران مالی و  30ها شامل و اندازه شرکت می باشد. نمونه آنبه دارایی ها 

ادر به پیش بینی شرکت فاقد بحران مالی است. نتایج  نشان داد که اطالعات حسابداری ق
ها می باشد. هم چنین تا پنج سال قبل از بحران مالی با دقت نسبتا زیادی رکتبحران مالی ش

می توان بحران مالی را پیش بینی نمود. اما با دور شدن از زمان وقوع بحران مالی، توانایی 
 پیش بینی مدل کاهش می یابد.

در (، در مقاله ای به توانایی مدل مبتنی بر تحلیل لوجیت 1390موسوی و همکاران ) 
پیش بینی درماندگی مالی و تأثیر متغیر کارای در بهبود مدل پرداختند. نمونه انتخابی آن ها 

نسبت مالی بود. نتایج  35با استفاده از  1377-1386شرکت تولیدی در فاصله زمانی بین  60
های تولیدی رماندگی مالی را در شرکتحاصل از آزمون این الگو توانایی پیش بینی وقوع د

 % تا دو سال قبل از وقوع داشته است. 50تی باالتر از با دق
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(، به بررسی سودمندی اطالعات حسابداری و اطالعات بازار 1391کرمی و سید حسینی )
در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم ژنیتیک پرداختند. متغیرهای مربوط به 

 45ند. نمونه آن ها شامل حسابداری در سطح سودآوری، سطح نقدینگی و سطح اهری بود
شرکت غیر ورشکسته می باشد. یافته ها حاکی از آن است که  45شرکت ورشکسته و 

 اطالعات حسابداری از سودمندی بیشتری نسبت به اطالعات بازار برخوردار بوده است.

(، در مقاله ای به پیش بینی درماندگی مالی با بکار گیری 1392محسنی و همکاران ) 
شرکت  51ها شامل نده، پرداختند. نمونه انتخابی آنعنوان متغیر پیش بینی کن کارایی به

نسبت مالی بود. یافته های تحقیق نشان  9شرکت سالم و استفاده از  51درمانده مالی و 
دهد که دقت کلی الگوی رگرسیون لجستیک در ارزیابی درون نمونه ای، از دقت کلی  می

 طور معناداری بیشتر است.الگوی تحلیل پوششی داده ها، به 

کارهای حاکمیت شرکتی بر  و بررسی تأثیر ساز(، به 1393ستایش و منصوری ) 
 پرداختند،شده در بورس اوراق بهادار تهران  های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته شرکت

شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکت پذیرفته 118جامعه آماری این پژوهش شامل 
بودن درصد مدیران  پایینداد . نتایج نشان بوده است 1390تا  1381طی دورة زمانی 

های غیردرمانده  های درماندة مالی در مقایسه با شرکت مدیره در شرکت  غیرموظف هیئت
های پژوهش،   یک از سال  مالی بوده است. در هیچ مالی، یکی از دالیل درماندگی

های   همچنین در کل دورة پژوهش، نوع حسابرس در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت
 .شده موفق عمل نکرده است بررسی

مؤثر بر ریسک ورشکستگی بررسی عوامل ( به بررسی 1395احمدپور و همکاران ) 
بطه فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک داده ایج برآورد راپرداختند. نت هامالی شرکت

 1393تا  1389ساله  5شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره  126های پانلی، برای 
غییرات تاستفاده از محافظه کاری مشروط در حسابداری نه تنها  حاکی از این است که

ایی افزایش ریسک نکرده است بلکه توان ورشکستگی ایجاد چشمگیری در کاهش ریسک
ورشکستگی مالی شرکتهای بورسی ایرانی را نیز داشته است. نتایج همچنین وجود رابطه 

مبتنی بر اطالعات حسابداری را )کیفیت اقالم تعهدی،  تأثیر با اهمیت ویژگی های کیفی
کند. به  شرکت ها را تأیید می پایداری، پیش بینی پذیری( بر ریسک ورشکستگی مالی

 افته ها بیانگر آن است که ریسک ورشکستگی مالی شرکت بیشتر تحت تأثیرطور کلی ی
د ویژگی ی، اندازه شرکت، نوع صنعت و بهبوهای تأمین مالشرایط اقتصادی کشور، سیاست
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 .اطالعات حسابداری است تا رویکردهای محافظه کارانه های کیفی مبتنی بر
ریت سود بر عملکرد مدل های ( در مقاله ای تحت عنوان تاثیر مدی1395افالطونی) 

ایشان   ارزش گذاری مبتنی بر سود حسابداری به مقایسه مدل های مختلف پرداخته است.
رخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار بحث می کند که ب

 دیگر از جریان وجوه نقد به عنوان درو نداد استفاده می روند از سود حسابداری و برخی
شواهد تجربی نشان می دهد که عملکردمدل های مبتنی بر  و بیان می کند که می کنند

 سود به طور معمول باالتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به عالوه، شواهد تجربی بیان
می کند مدیریت سود که با استفاده از اقالم تعهدی و یا دستکاری فعالیت های واقعی 

تغییراتی در کیفیت سود حسابداری می شود و استفاده از سود موجب  صورت می گیرد،
 د، نتایج نادرستی به دنبال دارد.ارزشگذاری مبتنی بر سو های مدیریت شده در مدل های

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه  شرکت 116ایشان با استفاده از اطالعات 
سود باقیمانده و جریان  عملکرد مدل های که نتیجه می گیرد 1392تا پایان  1382زمانی 

 بهتر است.وجوه نقد تنزیل شده در تخمین ارزش بازار 

 

 فرضیه پژوهش
با دسته بندی تحقیقات ارائه شده، میتوان گفت که در داخل و خارج از کشور متخصصان 

قی بازار های مالی، عوامل حسابداری و بازار را در پیش بینی درماندگی مالی مناسب تل
 کرده اند. با این بیان فرضیه اصلی به شرح زیر قابل تبیین است:

الگوی ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار، توانایی مناسبی در پیش بینی درماندگی 
 دارد.

 
 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، از نوع توصیفی مبتنی بر تحلیل 
رگرسیون خطی چند متغیره است. با توجه به اینکه متغیر وابسته در تحقیق حاضر یک متغیر 
مجازی با ارزش صفر و یک می باشد، از روش رگرسیون لجستیک باینری یک طرفه 

به منظور شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی است. استفاده شده است. همچنین روش 
ای استفاده شده  گردآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری پیشینه پژوهش از روش کتابخانه

 -1388داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه تحقیق طی دوره زمانی است. همچنین 
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های  سی شده شرکتهای مالی حسابر صورتو با استفاده از  به روش اسناد کاوی 1395
آورد نوینو سایت اینترنتی مدیریت  افزار ره در بورس اوراق بهادار تهران، نرم شده رفتهیپذ

آوری شده است.  جمع، پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار
ز و برای ارائه مدل پیش نهادی ااز رگرسیون چندگانه  داده ها برای تجزیه و تحلیل بعالوه

رگرسیون لجستیک باینری یک طرفه استفاده شده است.همچنین برای بررسی های آمار 
 شده است.استفاده  SPSS19 توصیفی و آزمون های همبستگی از نرم افزار

 

 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده 

 8شرکت و برای مدت  116و نمونه آماری به روش حذفی سیتماتیک انتخاب و به 
شرکت سال درمانده و  522شرکت سال( محدود شده است که از تعداد مذکور  928سال)
 ه است. شرکت سال غیر درمانده انتخاب شد 406

 مدل تحقیق 
معادله رگرسیون تحقیق، ترکیبی از متغیرهای بازار و حسابداری می باشد که به ترتیب زیر 

 بسط یافته است: 
 (1مدل )

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 1/ { 1 +  exp[ −(  β0 + β1CACLi,𝑡 + β2WCTAi,t +
β3STAi,t + β4TLTAi,t + 𝛽5ETLi,t + 𝛽6EBITTAi,t + β7NETAi,t +
β8RETAi,t + β9SIZEi,t + β10EXERTi,t + β11SIGMAi,t + β12PEi,t +
𝛽13PBi,t) ]} 

 
نسبت دارایی های جاری به بدهی های   CACLتابع نمایی،  expکه در رابطه باال: 

نسبت فروش به کل   STAنسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها،   WCTAجاری،
صاحبان نسبت حقوق   ETLنسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها،   TLTAدارایی ها، 

ها،  نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی  EBITTAسهام به کل بدهی ها، 
NETA   نسبت سود خالص به کل دارایی ها وRETA   نسبت سود انباشته به کل دارایی

مازاد بازده سهام در دوره   EXERTلگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت،  SIZEها، 
  PBنسبت قیمت به سود هر سهم،PE  ،انحراف معیار بازده سهام شرکت SIGMAگذشته، 

 نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم می باشد.   
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 نحوه اندازه گیری متغیرها
در تحقیق حاضر درماندگی مالی به عنوان متغیر وابسته بوده و متغیرهای مستقل، ترکیبی از 

 ح زیر اندازه گیری می شوند:متغیر های حسابداری و بازار می باشد که به شر
( به عنوان متغیر وابسته می باشد، Distress( درماندگی مالی )1متغیر وابسته: در مدل ) 

 نظر شرکت هایی که معیارهای زیر را دارا باشند به عنوان شرکت های درمانده مالی در

می یابد. گرفته می شوند و به آنها مقدار یک و برای شرکت سالم عدد صفر در اختصاص 
(، 2006( و پالت و پالت)1392معیارهای درماندگی بر اساس تحقیق منصورفر و دیگران)

 به شرح زیر تعیین شده اند:
 سه سال متوالی زیان ده باشند.  -1

 % داشته باشد. 40( برای سه سال متوالی کاهش بیشتر از DPSسود نقدی ساالنه ) -2

 منفی فروش وجود داشته باشد. % به همراه رشد 30بازده سهام با کاهش بیش از  -3

 سه سال متوالی ارزش دفتری هر سهم از ارزش اسمی آن، کوچکتر باشد.  -4

 
 شامل موارد زیر می باشند:  1متغیرهای مستقل: متغیرهای مستقل در رابطه  
 (:1394متغیرهای حسابداری) فدایی نژاد و همکاران،  -الف

های جاری به بدهی های جاری  (: این نسبت از تقسیم داراییCACLنسبت جاری ) -5
 محاسبه می شود.

(: این نسبت از تقسیم سرمایه در WCTAنسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها ) -6
گردش )تفاوت دارایی های جاری از بدهی های جاری( به جمع کل دارایی محاسبه 

 می شود.

یی (: حاصل تقسیم فروش خالص به کل داراSTAنسبت فروش به کل دارایی ها ) -7
 های شرکت می باشد.

(: از تقسیم جمع بدهی ها به جمع TLTAنسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ) -8
 دارایی ها محاسبه می شود.

(: این نسبت از تقسیم حقوق ETLنسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها ) -9
 صاحبان سهام به کل بدهی ها محاسبه می شود.

(: حاصل تقسیم سود EBITTAدارایی ها ) نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل -10
 قبل از بهره و مالیات به کل دارایی های شرکت می باشد. 



  157 ...  یبیترک یالگو یشرکتها بر مبنا یمال یدرماندگ ینیب یشپ

(: حاصل تقسیم سود خالص شرکت NETAنسبت سود خالص به کل دارایی ها ) -11
 به کل دارایی های شرکت می باشد. 

(: حاصل تقسیم سود انباشته به کل RETAنسبت سود انباشته به کل دارایی ها ) -12
 رایی های شرکت می باشد. دا

 
 (:2010متغیرهای بازار) لی و چانگ،  -ب

(: به منظور تعیین اندازه شرکت، SIZEلگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت ) -1
ابتدا قیمت بازار سهام هر شرکت در تعداد سهام آن شرکت ضرب می باشد تا 

سهام شرکت ارزش بازار شرکت تعیین شود، سپس لگاریتم طبیعی ارزش بازار 
 محاسبه می شود.

(: این نسبت از تفاوت بازده سهام EXERTمازاد بازده سهام در دوره گذشته ) -2
شرکت و بازده کل بازار در سال گذشته است. برای اندازه گیری متغیر مذکور از 

 ( استفاده می شود:2مدل )

 (  2مدل )
EXRET = 𝑟𝑖𝑡−1 − 𝑟𝑚𝑡−1 

 
بازده کل بازار سهام  𝑟𝑚t−1دوره قبل و در  iبازده سهام شرکت 𝑟𝑖t−1  که در رابطه باال 

 در دوره قبل می باشد.
 

(: بر اساس انحراف معیار بازده سهام SIGMAانحراف معیار بازده سهام شرکت ) -3
 در سه دوره قبل محاسبه می گردد.

هر سهم به سود خالص   (: از تقسیم ارزش بازارPEنسبت قیمت به سود هر سهم ) -4
 سهم محاسبه می شود.هر 

(: از تقسیم ارزش بازار به ارزش PBنسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم ) -5
 دفتری سهام محاسبه می شود.

 

 یافته های پژوهش
 الف( آمار توصیفی 

، خالصه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکت های درمانده و غیر 1در جدول 
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شود، ضریب قیمت بر سود و لگاریتم  مالحظه میگونه که  درمانده ارائه شده است. همان
ارزش بازار شرکت  دارای بیشترین انحراف از میانگین در شرکتهای درمانده ضریب قیمت 
بر سود و قیمت بر ارزش دفتری دارای بیشترین انحراف معیار در بین شرکتهای غیر درمانده 

باشد می 05/0غیرها کمتر از داری آزمون جارک برا در تمام متمیباشد. همچنین سطح معنی
 توان گفت که این متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند.درصد می 95و با اطمینان 

 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکت های درمانده و غیر درمانده1جدول
 شرکت های غیر درمانده شرکت های درمانده 

 میانگین نام متغیر
حداک

 ثر
 حداقل

انحراف 

 معیار
 میانگین

حداک

 ثر
 حداقل

انحراف 

 معیار

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 1 1 1 00/0  0 0 0 00/0  

CACL 36/1  75/3  24/0  65/0  41/1  96/3  22/0  57/0  

WCTA 17/0  69/0  04/0-  17/0  18/0  66/0  01/0-  15/0  

STA 77/0  99/1  12/0  37/0  82/0  95/1  16/0  36/0  

TLTA 60/0  96/0  10/0  18/0  56/0  94/0  10/0  16/0  

ETL 81/0  72/3  40/0-  75/0  95/0  71/3  04/0  71/0  

EBITTA 14/0  68/0  18/0-  12/0  19/0  66/0  14/0-  13/0  

NETA 11/0  63/0  18/0-  11/0  16/0  62/0  08/0-  12/0  

RETA 15/0  69/0  49/0-  16/0  21/0  65/0  29/0-  14/0  

SIZE 55/13  34/18  23/10  50/1  91/13  61/18  25/10  58/1  

EXERT 11/0  01/4  60/1-  96/0  31/0  05/4  59/1-  05/1  

SIGM𝐴 12/1  99/3  02/0  82/0  89/0  94/3  04/0  71/0  

PE 63/8  05/35  82/8-  12/2  24/8  84/34  42/8-  35/2  

PB 15/2  33/8  75/1-  49/1  51/2  80/8  08/0-  75/1  

 

 آمار استنباطی
 همبستگی بین متغیرهای مستقل

ای را که یک متغیر به متغیر دیگر از توان درجهآن می وسیلههمبستگی، ابزاری است که به
ی همبستگی عالمت مثبت نشان دهنده گیری کـرد.نظر خطی مرتبـط می شود، انـدازه

ی همبستگی منفی )معکوس( بین متغیرها است. مثبت )مستقیم( و عالمت منفی نشان دهنده
مستقل زیاد باشد، ممکن است در یک مدل رگرسیون چنانچه همبستگی بین متغیرهای 
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نشان دهنده نتایج آزمون همبستگی متغیرهای  2منجر به مخدوش شدن نتایج شود.جدول 
مستقل و کنترلی می باشد. نتایج آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق نشان داد که، همبستگی 

 و  NETA، همبستگی بین متغیرهای 82/0برابر با   WCTAو   CACLبین متغیرهای مستقل
EBITTA   می باشد، همبستگی بین متغیرهای  83/0برابر باRETA   وEBITTA   برابر با

می باشد که  84/0برابر با   RETAو   NETAمی باشد و همبستگی بین متغیرهای  74/0
% می باشند، بنابراین نمی توان یک آزمون رگرسیون چند متغیره تشکیل 70همگی بیشتر از 

داد که همزمان اثرات این شش متغیر را یک جا بررسی نمود، بنابراین در مدل های 
حذف می شوند و سایر  NETAو  WCTA  ،EBITTAرگرسیونی نهایی متغیرهای 

 قل وارد مدل رگرسیون شدند و مدل نهایی تحقیق به شرح زیر می باشد:متغیرهای مست
 ( 3مدل )

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 1/ { 1 +  exp[ −(  β0 + β1CACLi,𝑡 + β2STAi,t +
𝛽3TLTAi,t + 𝛽4ETLi,t + β5RETAi,t + β6SIZEi,t + β7EXERTi,t +
β8SIGMAi,t + β9PEi,t + 𝛽10PBi,t) ] 

 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن .2جدول 

𝐏𝐁 𝐏𝐄 𝐒𝐈𝐆𝐌𝑨 𝐄𝐗𝐄𝐑𝐓 𝐒𝐈𝐙𝐄 𝐑𝐄𝐓𝐀 𝐍𝐄𝐓𝐀 𝐄𝐁𝐈𝐓𝐀 𝐄𝐓𝐋 𝐓𝐋𝐓𝐀 𝐒𝐓𝐀 𝐖𝐂𝐓𝐀 𝐂𝐀𝐂𝐋  

            1 𝐂𝐀𝐂𝐋 

           1 82/0  𝐖𝐂𝐓𝐀 

          1 11/0  05/0  𝐒𝐓𝐀 

         1 02/0  35/0-  41/0-  𝐓𝐋𝐓𝐀 

        1 36/0-  12/0-  13/0  27/0  𝐄𝐓𝐋 

       1 04/0  04/0-  16/0  37/0  31/0  𝐄𝐁𝐈𝐓𝐓𝐀 

      1 83/0  12/0  28/0-  07/0  44/0  42/0  𝐍𝐄𝐓𝐀 

     1 84/0  74/0  13/0  32/0-  05/0  48/0  47/0  𝐑𝐄𝐓𝐀 

  
 
 

 1 24/0  24/0  19/0  03/0  23/0-  15/0-  01/0-  03/0  𝐒𝐈𝐙𝐄 

   1 13/0  09/0  09/0  10/0  02/0  01/0-  05/0  01/0  01/0  𝐄𝐗𝐄𝐑𝐓 

  1 09/0  14/0  13/0  14/0  04/0  04/0  03/0-  07/0  02/0  04/0  𝐒𝐈𝐆𝐌𝑨 

 
 

1 01/0  01/0-  01/0-  15/0-  14/0-  14/0-  02/0  02/0  09/0-  01/0-  02/0-  𝐏𝐄 

1 02/0  11/0  08/0  13/0  08/0  08/0  07/0  01/0-  04/0-  05/0  02/0  01/0  𝐏𝐁 

 
 آزمون ریشه واحد )مانایی( متغیرهای تحقیق 
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ها، الزم است مانایی تک تک متغیرها بررسی قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی داده
شود. شود چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می

ترکیبی، از آزمون دیکی فولر های در این پژوهش برای بررسی مانایی متغیرها برای داده
شود. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی استفاده می

باشد فرض صفر رد می شود و  05/0متغیر ها می باشد که اگر سطح معناداری کمتر از 
 ارائه شده است: 3متغیرها مانا هستند. خالصه نتایج این آزمون در جدول 

 

 نتایج حاصل از آزمون مانایی: 3جدول 

 متغیرهای پژوهش
 آماره آزمون

(ADF - Fisher Chi-square) 
 سطح معناداری

CACL 536/46 045/0  

STA 157/48 043/0  

TLTA 855/52  021/0  

ETL 972/58 001/0  

RETA 354/46 042/0  

SIZE 310/276 000/0  

EXERT 764/48 0.042 

SIGM𝐴 610/255 000/0  

PE 965/47 000/0  

PB 610/285 000/0  

 
است  05/0شود، سطح معناداری متغیرهای پژوهش کمتر از  طور که مالحظه می همان 

های موردبررسی تغییرات  دهنده این است که متغیرها پایا هستند. درنتیجه، شرکت که نشان
رگرسیون کاذب ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن 

 شود. نمی
 

 آزمون هم خطی متغیرها
برای تعیین هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی از آماره تلورانس و عامل تورم 

( استفاده می شود حداقل میزان تولرانس برای متغیرهای مدل در منابع VIFواریانس )
در نظر گرفته شده است. همچنین تجربیات عملی حاکی از این است که 2/0یا 1/0آماری 
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باشد، مبین وجود یک اخطار احتمالی است و درصورتی که  5بزرگتر از عدد  VIFاگر 
شود و حکایت از آن دارد که ضرایب  میباشد، یک اخطار جدی را یادآور  10بزرگتر از 

طور  اند. همان خطی چندگانه به صورت ضعیفی برآورد شده رگرسیونی مربوطه به علت هم
و عامل  2/0ارائه شده است، میزان تولرانس برای متغیرهای مستقل بیشتر از  5که در جدول 

ی بین متغیرهای خط است، در نتیجه فرضیه عدم وجود هم 5تورم واریانس  نیز کمتر از 
و برای تعیین عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل  VIFنتایج آزمون  شود. مستقل تایید می

 می باشد: 5کنترلی به شرح جدول 

 هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترل: نتایج آزمون 4جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق:

 گونه که قبال ارائه شد، فرضیه تحقیق به ترتیب زیر تبیین گردید: همان
H0 : الگوی ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار، توانایی مناسبی در پیش بینی درماندگی

 مالی ندارد.
H1 : الگوی ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار، توانایی مناسبی در پیش بینی درماندگی

 نماد
Collinearity Statistics 

VIF Tolerance 

CACL 006/1 994/0 

STA 013/1 987/0 

TLTA 008/1 993/0 

ETL 031/1 970/0 

RETA 035/1 966/0 

SIZE 25/1 79/0 

EXERT 01/1 98/0 

SIGM𝐴 25/1 79/0 

PE 925/2 342/0 

PB 193/3 313/0 
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 مالی دارد.

، نتایج آزمون رگرسیون لجستیک باینری در خصوص توانایی متغیرهای 5در جدول 
 سابداری و بازار در پیش بینی درماندگی مالی نشان داده شده است:ح

 

 : نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیه تحقیق5جدول 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 1/ { 1 +  exp[ −(  β0 + β1CACLi,𝑡 + β2STAi,t + 𝛽3TLTAi,t +
𝛽4ETLi,t + β5RETAi,t + β6SIZEi,t + β7EXERTi,t + β8SIGMAi,t + β9PEi,t + 𝛽10PBi,t) 

] 

 متغیر ها
ضرایب 
 رگرسیون

 والدآماره 
Wald)) 

معنی 
 داری

نسبت 
شانس 

EXP(B) 

درصد 
تغییرات 

 نسبت شانس

 -976/0- 907/0 341/0 377/0 62% (0) مقدار ثابت مدل

 -%22 779/0 002/0 996/9 -576/0 نسبت جاری

 -%47 609/0 015/0 912/5 -496/0 فروش به کل دارایی ها

 %444 444/5 046/0 176/4 695/1 نسبت کل بدهی ها به دارایی ها

 %2 022/1 922/0 010/0 022/0 نسبت حقوق صاحبان سهام

 -%95 050/0 000/0 324/19 -996/2 سود انباشته به کل دارایی ها

 %1 011/1 838/0 042/0 011/0 لگاریتم طبیعی ارزش بازار

 -%23 769/0 001/0 496/11 -263/0 گذشتهمازاد بازده سهام در دوره 

 %121 211/2 000/0 872/48 794/0 انحراف معیار بازده

 %00 007/1 553/0 353/0 007/0 قیمت به سود هر سهمنسبت 

قیمت به ارزش دفتری هر نسبت 
 سهم

247/0- 988/17 000/0 781/0 22%- 

 0000/0 معنی داری مدل 349/0 ضریب تعیین  تعدیل شده

 
می  05/0می باشد و این مقدار کمتر از  0000/0اینکه سطح معنا داری مدل به توجه با 

 بوده معنادار مدل یعنی نمی شود پذیرفته H0 فرضیه  05/0باشد، بنابراین در سطح خطای 

است و معنی داری مدل رگرسیون  صفر مخالف مدل رگرسیونی ضرایب از یکی حداقل و
تحقیق را تایید می کند. به عبارت دیگر متغیرهای متغیرهای حسابداری در فرضیه 

 حسابداری و بازار بر پیش بینی درماندگی مالی مناسب اند. 



  163 ...  یبیترک یالگو یشرکتها بر مبنا یمال یدرماندگ ینیب یشپ

آماره  از لجستیک باینری رگرسیون تابع متغیرهای ضرایب معناداری آزمون برای 
Wald ( استفاده می شود، از آنجائیکه سطح معناداریSig آماره های )Wald  متغیرهای
(، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی STA(، فروش به کل دارایی ها )CACLجاری )نسبت 

(، مازاد بازده سهام در دوره گذشته RETA(، سود انباشته به کل دارایی ها )TLTAها )
(EXERT( انحراف معیار بازده سهام شرکت ،)SIGMA و نسبت قیمت به ارزش دفتری )

% این شش متغیر 95ابراین در سطح اطمینان می باشد، بن 05/0( کمتر از PBهر سهم )
 مستقل بر درماندگی مالی تاثیر دارند.

از بین هفت متغیر فوق عالمت ضریب رگرسیون پنج متغیر نسبت جاری، فروش به کل  
قیمت به نسبت مازاد بازده سهام در دوره گذشته و دارایی ها، سود انباشته به کل دارایی ها، 

منفی می باشد، عالمت منفی ضریب همبستگی به معنای ارتباط  ارزش دفتری هر سهم
معکوس بین این پنج متغیر با احتمال وقوع درماندگی مالی می باشد، همچنین با توجه به 
مثبت بودن ضریب رگرسیون متغیرهای نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و انحراف 

بین این دو متغیر با درماندگی مالی  معیار بازده سهام شرکت می توان گفت که رابطه مثبتی
وجود دارد و با افزایش نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و انحراف معیار بازده سهام 

 شرکت، میزان درماندگی افزایش می یابد.
درصد تغییرات نسبت شانس متغیرهای نسبت جاری، فروش به کل دارایی ها، سود  

قیمت به ارزش دفتری نسبت ده سهام در دوره گذشته و مازاد بازانباشته به کل دارایی ها، 
می باشد که نشان  -%22و  -%23،  -%95،   -%47،  -%22دارای مقادیر منفی  هر سهم

% افزایش یابند، احتمال درماندگی به ترتیب 1دهد اگر هریک از این پنج متغیر به میزان  می
. درصد تغییرات نسبت شانس % نسبت به قبل کاهش می یابد22% و %23، %95، %47، 22

متغیرهای نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و انحراف معیار بازده سهام شرکت دارای 
% می باشد که نشان می دهد اگر هریک از این دو متغیر به میزان 121%  و 444مقادیر مثبت 

 ش می یابد. % نسبت به قبل افزای121% و 444% افزایش یابند، احتمال درماندگی به ترتیب 1
 349/0با  مدل رگرسیونی این فرضیه برابر شده برآورد نتایج ضریب تعیین در مقدار

وابسته )درماندگی  متغیر رفتار %35حدود  که است باشد که این مقدار بیانگر این مطلب می
 رگرسیون مدل به توجه می شود. با داده توضیح مستقل و کنترلی مالی( توسط متغیرهای

 : د شو می آرایه زیر شرح به مالی درماندگی بینی پیش پیشنهادی مدل لجستیک
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 = 1/ { 1 +  exp[ −( −0/976 − 0/576CACLi,𝑡 −
0/496STAi,t + 1/695TLTAi,t − 2/996RETAi,t − 0/263EXERTi,t +
0/794SIGMAi,t − 0/247PBi,t) ] 
 

 بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش با بررسی اثر اطالعات حسابداری و اطالعات بازار بر پیش بینی درماندگی 
مالی، تالش شد تا ضمن تبیین یک الگوی رگرسیونی مناسب بر اساس ترکیبی از متغیرهای 
حسابداری و بازار برای پیش بین درماندگی مالی، اثر متغیر های مذکور بر درماندگی مالی 

یج رگرسیون لجستیک باینری یک طرفه، داللت بر تایید این فرضیه بررسی گردید. نتا
% اطمینان می توان گفت که با ترکیب اطالعات حسابداری و بازار می توان 95داشته که با  

مدل مناسبی برای پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران 
پنج متغیر نسبت جاری، ی تحقیق نشان می دهد که نتایج تجزیه و تحلیل یافته هاارائه داد. 

مازاد بازده سهام در دوره گذشته و فروش به کل دارایی ها، سود انباشته به کل دارایی ها، 
دارای ارتباط معکوس با احتمال درماندگی مالی می  قیمت به ارزش دفتری هر سهمنسبت 

ده سهام شرکت دارای ارتباط باشند و دو متغیر نسبت کل بدهی ها و انحراف معیار باز
مستقیم با احتمال وقوع درماندگی مالی می باشند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر به فعاالن 
بازار و تحلیل گران مالی پیشنهاد می گردد در مدل تصمیم گیری خود به متغیرهای 

ر این حسابداری و بازار معرفی شده در تحقیق حاضر توجه نموده و از مدل طراحی شده د
تحقیق در ارزیابی احتمال ورشکستگی شرکتهای مورد تصمیم گیری بهره ببرند. از سوی 
دیگر به سرمایه گذاران نهادی شرکت ها توصیه می شود تا با به کارگیری مدل ترکیبی 
معرفی شده در تحقیق حاضر احتمال درماندگی شرکت ها را مشخص نموده تا بتوانند 

 لوگیری از زیان خود اتخاذ نمایند.اقدامات مناسبی را برای ج
نتایج تحقیق حاضر در بخش ارزیابی اثر متغیرهای مستقل بر وابسته، با نتایج تحقیقات  

( حاکی 2010مساکی )یافته های مطابقت دارد.  (2013تنیکو و ویلسون )( و 2010مساکی )
ها و  از آن است که متغیرهای همگن شده بر حسب مجموع دارایی ها، مجموع بدهی

% برای پیش بینی درماندگی  78.3% و  87.1% و  81.1مجموع فروش به ترتیب دارای دقت 
( حاکی از سودمندی ترکیب 2013یافته های تنیکو و ویلسون ) مالی شرکت ها است.

 اطالعات حسابداری، بازار و اقتصاد کالن دارد.
و ( 1391ید حسینی )کرمی و سهمچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات داخلی  
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( در بخش ارزیابی اثر متغیر های مستقل بر وابسته مطابقت 1389پورحیدری و کوپائی )
(  حاکی از آن است که اطالعات حسابداری 1391یافته های کرمی و سید حسینی )دارد. 

پورحیدری و از سودمندی بیشتری نسبت به اطالعات بازار برخوردار بوده است. یافته های 
نی بحران مالی شرکت ها ( نشان داد که اطالعات حسابداری قادر به پیش بی1389ی )کوپائ

چنین تا پنج سال قبل بحران مالی با دقت نسبتا زیادی می توان بحران مالی را هستند. هم
 پیش بینی نمود. 

 -به پیش در پایان با توجه به نتیجه تحقیق حاضر،به سایر محققین پیشنهاد می گردد که 
ها را به لحاظ اندازه، ول چرخه عمر بپردازند و نیز شرکتها در طدرماندگی مالی شرکتبینی 

گروه بندی نموده و پیش بینی درماندگی مالی در گروه های مختلف به صورت تطبیقی و 
 مقایسه ای انجام پذیرد
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 منابع 
بررسی عوامل مؤثر بر (، 1395احمدپور، احمد، شهسواری، معصومه، عموازده خلیلی، )

-9(، 51) 13، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ریسک ورشکستگی مالی شرکت ها
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 چکیده

هدف اصلي  .دهد مي قرار تاثير تحت را مالي پولي و كه نهادهاي است هايي ريسك مهمترين از اعتباري، ريسك 
هاي انجام شده و نظر  نظري، پژوهش با بررسي مبانيارزيابي تاثير ريسك اعتباري بر بازده سهام است. ابتدا پژوهش 

اي تهيه شد تا باتوجه به نظر  و سپس پرسشنامه بندي اعتباري تعيين و كيفي موثر بر رتبه كمّيكارشناسان خبره، عوامل 
 ۱۰۶بندي  در ادامه با استفاده از مدل تاپسيس رتبهها مشخص شود،  خبرگان براساس محيط ايران درجه اهميت شاخص

با درجه اهميت يکسان و  براساس ريسك اعتباري ۱۳۹۴-۱۳۹۰هاي بهادار تهران براي سال بورس اوراق  شركت
بندي به تشکيل پرتفوهايي از سهام پرداخته شد و درنهايت  ؛ و براساس نتايج رتبهها صورت گرفت متفاوت شاخص

. بنابر نتايج، تاثير تاثير ريسك اعتباري بر بازده سهام در دو حالت درجه اهميت يکسان و متفاوت مشخص گرديد
معني  هاي تركيبي، بي ت درجه اهميت يکسان و متفاوت، با تحليل رگرسيون دادهريسك اعتباري بر بازده در هردو حال

 دار و معکوس است.  هاي پانل، معني ه و با تحليل رگرسيون داد

 بورس اوراق بهادار تهران يس،تاپس ي،بند رتبه ي،بازده ي،اعتبار يسكر :یدیکل واژگان
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 مقدمه

)چارلز پي. است بازده و گذاران، ريسك تصميمات سرمايه مهمترين عوامل موثريکي از 
داراي انواع مختلفي است؛ اين پژوهش به محاسبه ريسك  (. ريسك۱۱۶، ص۲۰۰۶، ۱جونز

پردازد. به احتمال نکول در پرداخت اصل و فرع وام، ريسك اعتباري )نکول(  اعتباري مي
 گيري اندازه نيازمند گذاران مالي سرمايه بازارهاي (. در۲۰۱۳، ۲شود)دمودران گفته مي

پذيرش  درمورد تا ها و ناشران هستند شركت ريسك، از جمله ريسك اعتباري
(. در ۲۰۱۴، ۳كنند )مارسيا و همکاران گيري تصميم گذاري سرمايه گذاري و ميزان سرمايه

 تا شود مي ببس ها شركت بندي رتبه شود. بندي اعتباري مشخص مي اينجا اهميت رتبه
 براي مناسب راهبرد و داده ها تشخيص برترين با را خود فاصله صنعت، ضعيف هاي شركت
 مناسب راهبردهاي و ها برنامه تعريف با هاي برتر شركت و كنند تدوين را آنها به رسيدن
ارزش شركت متأثر از سه نوع . (۱۳۸۵كنند)صارمي و همکاران،  تر مستحکم را خود برتري

گذاري، تصميمات تأمين مالي و تصميمات  تصميم مطرح شده يعني تصميمات سرمايه
گذاري و رشد را به كار  هاي توليد، سرمايه هنگامي كه شركت، استراتژيتقسيم سود است. 

به در اين زمينه نيز رت (.۲۰۱۳)دمودران، كند گيرد، تأمين مالي نقش مهمي را ايفا مي مي
 ريعتباا ضعيتو اننگر عموماً ها كتشراعتباري نقش مهمي در تأمين مالي دارد. از طرفي 

 ايبر بلکه نشادخو ايبر تنها نه ها، كتشر ريعتباا ضعيتو به طمربو بحث. هستند دخو
، ستا هميتا با و بالقوهفعلي  ارانسرمايهگذ و رانبستانکا جمله از شركت ننفعاذي ساير

 رتبه داراي كه كنند گذاري سرمايه هايي شركت در دهند مي گذاران ترجيح سرمايهزيرا 

 در (.۱۳۹۰هستند)محمود آبادي و غيوري مقدم،  اعتباري( باالي )رتبه گذاري سرمايه
د. شو مي ايجاد يسكر و دسو مؤلفه دو به نهمزما نگاهي با ريعتباا يپرتفو يطياشر ينـچن

 سطح .است مرتبط گذاري سرمايه بازده با توجهي قابل طور به مالي اطالعات كيفيت
 زيادي كاهش حد تا را گذاري سرمايه مسايل تواند مي مالي اطالعات كيفيت از باالتري

 مهم گيري تصميم روند در مالي اطالعات كيفيت اقتصادي، وضعيت از نظر صرف .دهد
 به كمك ي،پرتفو مديريت در صليا فهد .(۲۰۱۶، ۴است)ابراهيمي راد و همکاران

 لحا ضعيتو تحليل و تجزيه ،ستارا ينا در. باشد مي بهينه يپرتفو بنتخاا در ار،گذ سرمايه
ها كه در  شاخص از ،برخي به توجه با ها شركت ترينرآكا شناسايي و ها شركت  گذشته و
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 به ديياز ربسيا كمك هاي مرتبط با ريسك اعتباري است، اين پژوهش شاخص
 هدايت و ها سرمايه جذب موجب سو يك از گذاري سرمايه توسعه .كند مي ارانگذ سرمايه

 شد خواهد منابع و سرمايه بهتر تخصيص به منجر كهشده  اقتصادي مولد هاي بخش به آنها
 ديگر، از سوي .(۲۰۱۶ابراهيمي راد و همکاران،  شود) مي اجتماعي رفاه به منجر امر اين و
  ،(انتظار بازده مورد و ريسك بر مبتني) گذاران سرمايه گيري جهت به توجه با

 بيشتري متناسب با ريسك سود از شد كه خواهد انجام صنايعي در ها گذاري سرمايه
با توجه به  .شد خواهد منابع بهينه تخصيص سبب نهايت، در امر اين و است برخوردار

بندي در كشور و اينکه  و لزوم وجود موسسات رتبه بندي اعتباري اهميت غيرقابل انکار رتبه
هاي بورس اوراق بهادار تهران با  بندي شركت تحقيقات متعددي در حوزه رتبه

و آنها نيز معطوف بر  كمّيهاي  هاي متفاوت كه اغلب شامل شاخص شناسي روش
تن توان گفت تاكنون تحقيقات جامعي از لحاظ دربرگرف هاي مالي خاص بودند؛ مي نسبت

و كيفي انجام نشده است. عالوه براين  كمّيبندي اعتباري اعم از  هاي موثر بر رتبه شاخص
الزم به ذكر است كه در ايران پژوهشي مبني بر ارزيابي تاثير ريسك اعتباري بر بازده سهام 

 كشورهاي در بندي اعتباري بندي اعتباري صورت نگرفته است. نقش رتبه براساس رتبه
 چنين فاقد ايران سرمايه بازار شود. متاسفانه مي ايفا بندي مؤسسات رتبه توسط يافته توسعه

ايست كه  بوده است. شرايط فعلي بازار مالي، باالخص بازار سرمايه ايران به گونه مؤسساتي
گردد و بايد توجه داشت كه در كنار  نياز به وجود اين موسسات بيش از پيش احساس مي

بندي اعتباري به  شناسي براي رتبه سازوكارهايي همچون روش بايست وجود اين نياز، مي
 اي جامع و درخور نياز كشور صورت پذيرد. گونه

ارزيابي تاثير ريسك اعتباري بر بازده سهام پرداخته است. در اين پژوهش به بنابراين      
ي و بندي اعتبار هاي رتبه ادامه پژوهش، پس از بيان مباني نظري، مرور پيشينه پژوهش

شود. سپس چگونگي انتخاب  هاي مرتبط با ريسك اعتباري و بازدهي ارائه مي پژوهش
بندي براساس  شود و روش انجام رتبه بندي توضيح داده مي هاي موثر در رتبه شاخص
بندي صورت گرفته مبتني  گردد، در مرحله بعد براساس رتبه هاي موردنظر بيان مي شاخص

هاي حاصل از آن  گيرد و يافته ر بازدهي مورد سنجش قرار ميبر ريسك اعتباري، تاثير آن ب
 گردد.   مطرح مي
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 هشوپژ پیشینه بر وریمر و ینظر مبانی
هدف سرمايه گذاران حداكثر كردن بازده مورد انتظار است، اگرچه در راستاي حداكثر 

سرمايه كردن بازده، آنها همواره قصد دارند ريسك را نيز كاهش دهند. بازده ناشي از 
گذاري براي سرمايه گذاران از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا تمامي فعاليت هاي 

، ۲۰۰۶)چارلز پي. جونز، سرمايه گذاري در راستاي كسب بازده صورت مي گيرد
دهد، اين احتمال وجود  گذار به فردي يا شركتي وام مي . زماني كه يك سرمايه(۱۱۴ص

ي بهره و بازپرداخت اصل وام قصور كند. به احتمال ها گيرنده در پرداخت داردكه وام
شود. ريسك نکول  نکول در پرداخت اصل و فرع وام، ريسك اعتباري )نکول( گفته مي

هاي نقدي ناشي از عمليات شركت و تعهدات  يك شركت، تابعي از توان ايجاد جريان
هاي  ان داراييهاي اصل و بهره است. ريسك نکول تابعي از ميز مالي آن، شامل پرداخت

تر در شرايط بحراني  هايي با دارايي هاي نقدشونده نقدشونده شركت نيز هست، شركت
هاي شركت  براي پرداخت تعهدات خود امکانات بيشتري دارند. نقدشوندگي بيشتر دارايي

هاي نقدي عملياتي و تعهدات مالي، منجر به ريسك نکول كمتري  در هر سطحي از جريان
 شناسايي اعتباري، ريسك موضوع كنار (. در۲۰۱۳ود )دمودران، ش براي شركت مي

 عوامل از شود. يکي مي تبديل توجهي قابل موضوع به ريسك اين بر مؤثر هاي شاخص

 براي اعتباري ريسك بر مؤثر هاي صحيح شاخص انتخاب اعتباري، تصميمات موفقيت

  (.۱۳۸۹است )صفري، ابراهيمي شقاقي و شيخ،  وكامل دقيق ارزيابي

 

 اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری
براي بررسي فرآيند رتبه بندي اعتباري، مي بايست تفاوت دو مفهوم اعتبارسنجي و رتبه 
بندي اعتباري را بررسي نماييم. اعتبارسنجي، فرآيندي است كه طي آن به هر فرد، كميتي 

بازپرداخت تعهداتش اختصاص مي يابد كه نشان دهنده برآوردي از عملکرد آتي وي در 
 توسط كه است سيستمي اعتبارسنجي،(. ۱است)وب سايت سازمان بورس و اوراق بهادار

 از اطالعات استفاده با را وام ها بازپرداخت عدم ريسك اعتباري، موسسات و بانك ها آن،
در مقابل اين مفهوم، رتبه بندي . كنند مي امتياز بندي و ارزيابي متقاضي فعلي و پيشين

اعتباري وجود دارد كه به دنبال تعيين ميزان ريسك اعتباري يك ناشر يا ورقه بهادار است. 
در مفهوم رتبه بندي اعتباري قضاوت افراد نيز دخالت دارد؛ به بيان ديگر فرآيند رتبه بندي 

                                                                                                                   
1. seo.ir 
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دهي اعتباري انجام مي شود و در بيشتر موارد به اين گونه است كه ابتدا اعتبارسنجي و نمره 
سپس، نتايج حاصل از اين مدل توسط كميته رتبه بندي و تحليلگران مورد بررسي قرار مي 
گيرد و درنهايت؛ براساس نمره اعتبارسنجي و قضاوت كميته، رتبه اعتباري ناشر يا اوراق 

ت به بهادار يا كشور تعيين مي شود. بنابراين دراين حالت، مفهوم رتبه بندي نسب
اعتبارسنجي )كه معموال براي مشتريان بانك ها صورت مي گيرد( وسيع تر است و شامل 

  آن نيز مي شود )وب سايت سازمان بورس و اوراق بهادار(.

 بندي رتبه هاي )سيستماعتبارسنجي  و اعتباري بندي رتبه مؤسسات تفاوتبه طوركلي،      
 عموم سطح در را خود گزارش و بوده مستقل بندي رتبه مؤسسات كه است اين در داخلي(

 مي ايجاد سيستم منحصر به فردي رابانك  هردر اعتبارسنجي  كه حالي در سازند مي منتشر
 چرا كند نمي اعالم نيز متقاضي به حتي و داشته نگه خود نزد را برآوردي هاي رتبه و كند
 .(۲۰۰۶۱بازل، )كميته بيند  مي ها بانك ديگر مقابل در رقابتي مزيت آنرا كه
 

 رتبه بندی اعتباری
رتبه بندي اعتباري، ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي ناشر است. به بيان ديگر، 
اين رتبه بندي اظهارنظري درمورد پيش بيني صالحيت اعتباري يك نهاد، يك تعهد 

اعتباري مي تواند  اعتباري، يك ورقه بدهي، اوراق بهادار يا ناشر چنين تعهداتي است. رتبه
به عنوان يك معيار نسبي از ريسك اعتباري مبتني بر تجزيه و تحليل متغيرهاي كمّي و 

(. رتبه بندي اعتباري توسط سرمايه گذاران ۲۰۱۴كيفي تلقي شود )مارسيا و همکاران، 
براي ارزيابي ريسك اعتباري قرض گيرندگان استفاده مي شود. در خصوص روند رتبه 

ان گفت همبستگي شفافي بين رتبه اعتباري و احتمال نکول پس از آن وجود بندي مي تو
دارد يعني شركت هاي داراي رتبه اعتباري باالتر، احتمال نکول كمتري دارند و بالعکس. 
بنابراين، ريسك اعتباري مسئله مهمي براي هر شركت در هر دوره زماني است )جولينيا، 

 كنند مي استفاده ريسك شاخص عنوان به ها رتبه از گذاران سرمايه(. ۲۰۱۴، ۲تانلو و وين

 از زيادي تعداد ريسك هاي ويژگي سرعت به كند كمك مي آنها به اعتباري رتبه و

 كنند. آنها ارزيابي شده و شناخته واحد مقياسي با را اوراق صادركننده شركتهاي يا اوراق

 )رتبه گذاري سرمايه رتبه داراي كه كنند گذاري سرمايه شركتهايي در دهند مي ترجيح
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2. Jllinea, Tanlu, and Winn, 
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در سال هاي اخير اهميت رتبه بندي اعتباري به داليل زيادي هستند.  اعتباري( باالي
افزايش پيدا كرده است. اين امر مربوط به فشارهاي فزاينده بر شركت ها و مديران شركت 

شركت ها ها است تا به سطح باالتري از پاسخگويي حاصل از افزايش در سطح رقابت بين 
نايل گردند و تمايل زياد ذينفعان گوناگون براي كسب يك رتبه اعتباري قابل قبول باال از 
يك موسسه معتبر است. بنابراين شركت ها با يکديگر رقابت مي كنند تا امتياز باالتري را 
كسب كنند. هدف اول استراتژي تأمين مالي شركت، دريافت رتبه مطلوب از يك موسسه 

، ۱، زيرا در اين صورت مي تواند با نرخ كمتري تأمين مالي نمايد )الخاوالدهمعتبر است
۲۰۱۳.) 

 

 نقش رتبه بندی اعتباری در بازارهای مالی
 بازار پول

بايد  ها به منظور آگاهي از نيازمندي هاي مشتريان خود، در اعطاي تسهيالت اعتباري بانك
كاهش  ، منجر بهياين امر از طريق اعتبارسنج .ها بپردازندبه شناسايي ويژگي هاي آن

امروزه مهمترين (. ۲۰۰۹، ۲مارسينريسك هاي بانکي از جمله ريسك اعتباري مي شود )
ريسك نکول  گذاري، ها و ديگر مؤسسات اعتباري و سرمايه عامل ورشکستگي بانك

و اين امر  شده مشتري به درستي انتخاب نشود بازپرداخت به موقع تعهدات مختل است. اگر
)تهراني، محمدي و  گردد موجب اختالل سيستم بانکي و در نتيجه در اقتصاد كشور مي

  .(۱۳۸۸رحيمي، 
 

 بازار سرمایه
رتبه بندي اعتباري نماي كاملي از وضعيت شركت ها را نسبت به شركت هاي هم صنعت 

ر از در در مواردي ممکن است ناشر يا شركت منتشركننده اوراق بهادانشان مي دهد. 
اختيار قراردادن اطالعات نادرست و يا ناقص به ذينفعان منتفع گردد، حال رتبه بندي 

نيز  قرضه( )اوراق بهادار اعتباري اوراق ارزش ارزيابي در نفعان ذي مهم هدفاعتباري 
بر عدم تقارن اطالعاتي غلبه كرده و عوامل فعلي و آتي تأثيرگذار  باشد تا عالوه بر آن مي

 رتبه كه دهد مي نشان تجربي شواهدبر ريسك اعتباري را نيز تجزيه و تحليل كنند. 
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، ۱شوند )هفلين مي محسوب اعتباري ارزش از خوبي هاي اعتباري شاخص هاي بندي
رتبه بندي اعتباري در كنار كاهش عدم تقارن اطالعاتي موجب شفافيت بازار  (.۲۰۱۱

رتبه بندي اعتباري سبب ايجاد كارايي اطالعاتي و تخصيصي سرمايه و كارايي مي شود؛ 
؛ كارايي اطالعاتي از اين حيث كه با تجزيه و تحليل اطالعات اخذ شده از منابع شودمي 

 -شوند. همچنين به سرمايه ران اوراق بهادار ميگ مختلف، موجب همگرايي نظر تحليل
گذاران در تحليل و تفسير حجم گسترده اي از داده هاي خام بازار و تصميم گيري صحيح 
كمك مي كنند)وب سايت سازمان بورس و اوراق بهادار(. كارايي تخصيصي نيز از اين 

 راهبرد و داده ها تشخيص برترين با را خود فاصله صنعت، ضعيف هاي شركتمنظر كه 
 و ها برنامه تعريف با هاي برتر شركت و كنند تدوين را آنها به رسيدن براي مناسب

گذاران تمايل به  كنند و همچنين سرمايه مستحکمتر را خود برتري مناسب راهبردهاي
سرمايه گذاري در شركت هاي برتر را دارند و بنابراين سبب مي شود تا منابع مالي به شکل 

بخش هاي مختلف اقتصادي و براساس عملکرد شركت ها تخصيص يابد.  مناسبي در
ايست كه نياز به وجود موسسات  ويژه بازار سرمايه به گونه شرايط فعلي بازار مالي ايران، به

گردد و بايد توجه داشت كه در كنار اين نياز،  رتبه بندي بيش از پيش احساس مي
اي  بندي اعتباري به گونه اسي براي رتبهشن بايست وجود سازوكارهايي همچون روش مي

    جامع و درخور نياز كشور صورت پذيرد.

 

 پرتفوی
 دخو اري هايگذ سرمايه يسكر كاهش و بيشتر دسو كسب به مند عالقه سرمايه گذاران،

 سرمايه دنكر عمتنو طريق از تا كنند مي يپرتفو تشکيل به امقدا ليلد همين به هستند
 را زدهاـب شترينـبي ،سكـير از يـمعين طحـس ايبر يا هندد كاهش را يسكر ها اريگذ

 اوراق زدهبا و يسكر عامل دو از آورديبر مندزنيا بهينه يپرتفو بنتخاا. نمايندسب ـك
 يپرتفو بنتخاا در ار،گذ سرمايه به كمك ي،پرتفو مديريت در صليا فست. هدا داربها

. با توجه به آنکه سرمايه گذاران در پي افزايش ارزش ثروت خود و باشد مي بهينه
تخصيص بهينه منابع خود و تحصيل سود باالتر هستند، لذا بايد به صورت فعال به مديريت 
پرتفوي سرمايه گذاري پرداخته شود و در راستاي بهبود عملکرد پرتفوي، سرمايه گذار به 

اراي عملکرد باالتري نسبت به پرتفوي بازار دنبال انتخاب سبدي از سهام باشد كه د

                                                                                                                   
1. Heflin 
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 و لحا ضعيتو تحليل و تجزيه ،ستارا ينا در .(۱۳۹۵سروعليا و جهانشاهي،  )ابراهيمياست
 ازبرخي  به توجه بابه لحاظ اعتباري  ها شركت ترينرآكا شناسايي و ها شركت گذشته

گذاران براي  سرمايهدر گذشته  .كند مي ارانگذ سرمايه به ديياز ربسيا كمك شاخص ها،
گرفتند. با پيشرفت مديريت مالي،  انتخاب سهام از شم تجاري و تجربيات خود مدد مي

هاي مختلف و تلفيق نتايج  گذاران روشمند شد و آنها با كاربرد مدل هاي سرمايه انتخاب
حاصل از آن با تجربيات خود قادر شدند تا انتخاب بهينه را محقق سازند. در گذشته 

هايي دارد كه  گذار آرمان شد، حال آنکه سرمايه ب سهام فقط با يك معيار انجام ميانتخا
بهادار نيز  گذاران در بورس اوراق آورد. سرمايه ها رضايت او را فراهم مي تحقق آن آرمان

از اين قاعده مستثني نيستند. آنها با پذيرش سطح معيني از ريسك به دنبال كسب بازدهي 
گذاران را در راستاي اتخاذ تصميم بهينه با  گيري سرمايه تند. علم تصميمموردانتظار خود هس

 ليناو از .(۱۳۹۲فرد و زمانيان،  )برزيده، تقويكند هاي مختلف ياري مي بکارگيري مدل
 ۱۹۵۰ ههد دريتز وكورما يهر بوسيله كه ستا اي مقاله ي،پرتفو بنتخاا با طتباار در هاركا

 يك يانسوار و ميانگين بنتخاا انعنو به را يپرتفو بنتخاا مسأله وي. ستا هشد منتشر
 سرمايه زدهبا نهما ،ينجاا در ميانگين  از رمنظو .دكر يبند لفرمو ،ها ئيدارا از يپرتفو

 ربکا اريگذ سرمايه حتماليا رضر انميز و يسكر انعنو به يانسوار و دبو ها اريگذ
 عمجمو در كه شوند داده ارقر يپرتفو در بايد ييها مسها ،فرضيه ينا طبق. شد گرفته

 (. ۱۹۵۹، ۱ماكوئيتزند)آور دبوجو يپرتفو ايبر يكمتر يانسوار و باالتر ميانگين

 هـكلي املـش اـنهآ هـجامع. دـختنداپر دوـخ لمد نموآز به ۱۹۹۳ل سا در فرنچ و فاما     
 ۱۹۶۳ لسا از NASDAQ و AMEX ،NYSEرسبو در هشد پذيرفتهي ركتهاـش

 هـتبر يـنوز ارزش ساـسابر را اـه يوـپرتفد وـخ هشوپژ درا ـنهآ د.وـب ۱۹۹۰تـلغاي
 يسر نگرسيور لفرمو از دهستفاا با و نددنمو محاسبه را لدـم ياـمتغيره پسـس ي ودـبن

 در يگرد هشيوپژ در فرنچ و فاما (.۱۹۹۳، ۲)فاما و فرنچ. ختندداپر متغيرها نموآز بهزماني 
 همانند ها نمونه دوره و ريماآ هـجامع. دـختنداپر امليـع هـس لدـم نوـمآز به ۱۹۹۶لسا

 يپرتفو روش از هشون پژـيا در هـك وتاـتف نـيا اـب دوـب ۱۹۹۳لاـس در نهاآ قبلي تحقيق
 يپرتفو از دهستفااه ـك داد نشاـن قـتحقي نـيا ايجـنت. دـندكر دهستفاا ويمسا وزن با يها
 سساابر هشدي دـبن هـتبر ياـهپرتفوي  آن در كه قبلي روش به نسبت ويمسا وزن با يها

موثرتري در مورد ميانگين بازده ها در اختيار  هداشو ،گرفتند ارقر نموآز ردمو نيوز ارزش
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 (.۱۹۹۶قرار مي دهد )فاما و فرنچ، 

 
 هشوپژ پیشینه

هاي در دنيا موسسات رتبه بندي اعتباري وجود دارد در نتيجه پژوهش ها برمبناي داده 
واقعي رتبه بندي صورت مي گيرد. بيشتر پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص رتبه 

ي تمركز مي كنند. بندي اعتباري صرفا به دليل سهولت جمع آوري داده ها بر عوامل كمّ
ي و كمّكه همه موسسات رتبه بندي اعتباري اذعان دارند رتبه اعتباري از عوامل  حال آن

ران نيز پژوهش ها بيشتر بر اعتبارسنجي و رتبه بندي مشتريان در اي كيفي نشات مي گيرد.
حقيقي و حقوقي بانك ها تمركز داشته اند و تعداد اندكي از پژوهش ها به رتبه بندي 

 شركت ها اختصاص يافته است. 
( براي تعيين رتبه اعتباري از نسبت هاي مالي استفاده كرد. او براساس ۱۹۶۶) ۱هوريگان     

نتخابي از مدل رگرسيون مناسبي جهت تعيين رتبه استفاده نمود و درنهايت، با نبست هاي ا
حل مدل رگرسيوني سطوح رتبه را تعيين كرد. نسبت هايي كه بيشترين ارتباط را با رتبه 

 دشگر در سرمايه ،بدهي كل به ييهادارا خالص ،ييهادارا كلبندي داشتند عبارت است از: 
 ۲تياگاراجان و لو .ييهادارا خالص به وشفر و وش،فر به عملياتي خالص دسو وشفر به
 استفاده يجا به محقق ود اين كردند دنبال يديگر طريق به را پنمن و لو مطالعات (1993)

 طبق كه كردند استفاده اييـه نسبت از ،مالي يها نسبت انتخاب در يآمار يمدلها از
 ۱۲ آنها. كنند مي تفادهـاس لـعم در اـه بتـنس آن از اليـم رانـل گـتحلي انـآن هـمطالع

 نتيجه اين به و نمودند آزمون را ها آن رگرسيون مدل طريق از و انتخاب را مالي عالمت
 ازدر پژوهشي  (2004)  ۳وهنرامـم هستند. ارتباط در سهام بازده با يبنياد عاليم كه رسيدند

شد.  استفاده ناموفق يها شركت از قــموف يها شركت تفکيك يبرا اليــم ياــه بتــنس
 بازار قيمت به يدفتر ارزش يدارا يها شركتدستاورد اين پژوهش بيانگر آنست كه 

 در سيعيو سطح در ها نسبت اين د.ـبرخوردارن ياالترـب بازدهي از متوسط طور به باالتر
 تفکيك و ها شركت ارزش تعيين در اساسي لـعوام وانـعن هـب فـمختل ياـه هشوپژ

گري، اند.  شده گرفته كار به ناموفق يشركتها مقابل در برتر و موفق يها شركت
( اثر صنعت را بر رتبه بندي اعتباري صادر شده توسط ۲۰۰۶) ۴ميکويك و راگونتان
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استاندارد اند پورز براي شركت هاي استراليايي بررسي كردند. نتايج تحقيق آنها نشان داد 
مالهوترا  اري در استراليا حائز اهميت هستند. كه معيارهاي تمركز صنعت در تعيين رتبه اعتب

( در پژوهش خود به ارزيابي و رتبه بندي اسناد قرضه شركتي پرداختند. ۲۰۰۷)  ۱و روسل
 يحدهااد واتعد. نددكر دهستفاا هاداده تحليل پوششي هشيو از يابيارز رمنظو بهآنها 

 انتو ظلحا از را نهاآ مورد از هشت كه نتيجه دبو شركت ۳۴ سيربر ردمو هتصميمگيرند
 ۲آوراموو و همکاران .دادمي ننشا ترراكا شركتها بقيه به نسبت بدهي عفر و صلا ختداپر
( كه بيانگر آن بود ۲۰۰۸( و كمپل )۱۹۹۸( يافته پژوهش آنها همچون نتايج ديچو )۲۰۰۹)

كه به دليل اينکه ريسك اعتباري باالي سهام منجر به بازدهي كمتر نبست به ريسك 
عتباري پايين سهام مي شود، بنابراين بعيد بنظر مي رسد كه ريسك نامطلوب، سيستماتيك ا

باشد. نتايج ديگر اين پژوهش آنست كه تأثير ريسك اعتباري در مقادير بسيار كمي از 
شركت هايي كه در تنگاي مالي شديد قرار داشتند، نمايان مي شود. بطور خالصه شواهد 

تنزل رتبه و تأثير آن و همچنين حساسيت هاي شركت هاي با اين پژوهش مبني بر زمان 
رتبه اعتباري پايين به عوامل سيستماتيك است كه نشان مي دهد امر تنزل رتبه بطور عمده 

 تبهر به ( در پژوهش خود2010) ۳ل و يارداكولتانس  .شودتوسط نيروهاي ويژه نمايان مي 
 نددنمو دهستفاا مقاله ينا در نهاآ كه شيرو. داختندپر تركيه در صنايع و كت هاشر يبند

 يبند تبهر به دقتصاا و صنعت نكال يها متغير از دهستفاا با ابتدا .باشد مي زيفا تاپسيس
 تبهر به امقدا كت هاشر مالي يها نسبت به توجه با سپس .ستا ختهداپر مختلف صنايع

 در دموجو يها شركت و صنايع تبهر سپس .دنمو زيفا تاپسيس روش باكت ها شر يبند
هاالهان و  .ستا هشد داده كت هاشر از هريك به جامعي تبهر و گشته مغااد صنايع ان

( در پژوهشي به بررسي تأثير رتبه اعتباري اوراق قرضه شركتي بر بازار ۲۰۱۱) ۴همکاران
سهام در شركت هاي انگلستان و استراليا مي پردازند. در بررسي واكنش بازار به تغييرات 
رتبه بندي اعتباري كه توسط موسسات موديز و استاندارد اند پورز تعيين رتبه مي شوند، 

رتقا در رتبه بندي اعتباري داراي نتايج مشابهي در تنزل رتبه بندي يافته هاي آنها برخالف ا
، دريافتند كه ۲۰۰۶تا  ۱۹۹۷اعتباري دارد.  با استفاده از داده هاي روزانه در دوره زماني 

اعالن خبر تنزل رتبه اعتباري تأثير قابل توجهي در هردو بازار انگلستان و استراليا دارد. در 
واكنش قيمت سهام براساس ارتقاي رتبه اعتباري ضعيف است. در  مقابل، شواهد حاصل از

                                                                                                                   
1. Russel & Malhotra 
2. Avramov, et al 
3. Tansel & Yardakul 
4. Hallahan, et al 



  179  در بورس اوراق بهادار تهران یآن بر بازده یرو تاث یاعتبار یسکمحاسبه ر

 

نهايت، بررسي واكنش بازار به تغييرات رتبه بندي در سطوح متفاوت اوراق قرضه تنها در 
ست. ا اثر اعالن خبر تنزل رتبه اعتباري داراي نتايج يکساني در بازارهاي انگلستان و استراليا

اعتباري و ويژگي هاي شركت هاي اردني را بررسي كرد.  ( رابطه بين رتبه۲۰۱۳الخاوالده )
براي اين منظور از رگرسيون لجستيك ترتيبي و متغيرهاي اهرم )جمع بدهي ها بر جمع 
دارايي ها(، سودآوري )سود خالص بر فروش(، شدت سرمايه )دارايي هاي ثابت ناخالص 

در غيراين صورت(،  ۰ود و در صورت منفي بودن س ۱بر جمع دارايي ها(، تمايل به زيان )
اندازه شركت )لگاريتم طبيعي جمع دارايي ها(، فرصت هاي رشد )كيوتوبين(، نوع صنعت 

اگر  ۱در غير اين صورت( و كيفيت حسابرس ) صفر:اگر شركت بخش مالي است و  :۱)
ميناردي در غير اين صورت( استفاده كرد.  ۰توسط چهار موسسه بزرگ حسابرسي شده و 

( در اين پژوهش به بررسي اين سوال مي پردازند كه آيا تغييرات رتبه ۲۰۱۳) ۱و فريتس
اعتباري تأثير چشمگيري بر قيمت سهام آمريکاي التين دارد يا خير. آنها در اين مطالعه به 
تجزيه و تحليل واكنش بازار سهام به اخبار در چهار بازار اصلي آمريکاي التين كه 

زيك هستند، پرداختند. يافته هاي اين پژوهش حاكي از آنست آرژانتين، برزيل، شيلي و مک
كه تنزل رتبه اعتباري تأثير قابل توجهي واكنش بازار دارد؛ حال آنکه اين تأثير در ارتقاي 
رتبه اعتباري به مراتب كمتر است. به منظور بررسي بهترين متغيري كه بتواند تأثير تغييرات 

كشورها توضيح دهد از رگرسيون مقطعي استفاده شده  رتبه بندي را بر قيمت سهام در اين
است. بنابراين نتيجه گيري مي شود كه واكنش بازار سهام با اطالعات حاصل از رتبه 
اعتباري در آمريکاي التين در ارتباط هستند كه از جمله مهمترين متغير در تغييرات مطلق 

تعيين عوامل تعيين كننده رتبه ( به ۲۰۱۴مارسيا و همکاران ) تنزل رتبه اعتباري هست. 
پرداختند، آنها ده متغير اهرم، سودآوري، اندازه  ۲۰۱۱تا  ۱۹۹۷اعتباري در برزيل طي دوره 

شركت، پوشش مالي، رشد، نقدينگي، حاكميت شركت، كنترل، عملکرد بازار مالي و بين 
استاندارد اند  المللي بودن را به عنوان متغيرهاي مستقل و رتبه اعتباري منتشر شده توسط

 ۲بهينيك و بروكس مشاهده به عنوان متغير وابسته درنظر گرفتند. ۱۵۳پورز و موديز را براي 
ي بازده سهام در شركت هاي و اعتبار ي ريسكابيارز ،به طور خاص در پژوهشي (۲۰۱۵)
بازار كه شركت هاي پذيرفته در  ،ي باال و پايين را مورد بررسي قرار دادنداعتبار سكير با

استفاده شده است.  ۲۰۱۲تا ژوئن  ۱۹۹۰سال  هيدوره از ژانو كي يو ژاپن برا اياسترال سهام
نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بازدهي بازار سهام براي شركت هاي با كيفيت اعتباري باال 
                                                                                                                   
1. Minardi & Freitas 
2. Bheenick, Brooks 



 1396یز ئپاـ  55ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   180

و پايين داراي الگوي مشابهي در بازارهاي توسعه يافته است. شركت هاي با رتبه اعتباري 
بازدهي باالتري نسبت به شركت هاي با رتبه اعتباري پايين كه مي بايست در ازاي باال 

پذيرش ريسك بيشتر توسط سرمايه گذاران، بازدهي بيشتري نيز نصيبشان شود؛ دارند. 
 ۲۲در پژوهشي به بررسي تأثير رتبه هاي اعتباري بر بازده سهام  (۲۰۱۵) ۱حبيب و همکاران

ندي پاكستان رتبه بندي اعتباري و پذيرفته شده در بورس بانك كه توسط موسسه رتبه ب
كراچي هستند، پرداختند. نتايج حاكي از آنست كه رتبه هاي اعتباري تأثير قابل توجهي بر 
بازدهي غير عادي سهام بانك ها ندارد. همچنين در اين پژوهش واكنش بازده سهام نسبت 

گرفت. در نتيجه؛ تنزل رتبه اعتباري منجر به به ارتقا و تنزل رتبه اعتباري مورد سنجش قرار 
 پاسخ قابل توجه و مثبت و ارتقاي رتبه اعتباري منجر به پاسخ منفي غير قابل توجه مي شود.  

 اعتباري ريسك بيني پيش الگوي تدوين» عنوان  با پژوهشي در (۱۳۸۴محتشمي ) 

 متمايز عوامل شناسايي به« كشاورزي بانك موردي ي مطالعه تسهيالت؛ حقوقي متقاضيان

 آمده دست به پرداخته است. نتايج بانك ريسکي مشتريان از ريسك كم مشتريان كننده

 مديريت اعتباري هاي با ويژگي مرتبط عوامل بين در كه دهد مي نشان مطالعه اين از

 بيش داراي برگشتي هاي تعداد چك و ضامن داشتن بانکي، هاي حساب شركت، تعداد

 قصوركنندگان و كننده گيرندگان بازپرداخت وام ميان تمايز ايجاد در اهميت ترين
 رتبه روش معمول دو ميان مقايسه اي ( به بررسي۱۳۸۵لو ) رستمي، ختن هستند. انواري

هاي  نسبت و تهران بهادار اوراق بورس برتري هاي شاخص اساس بر ها شركت بندي
 سود نسبت عملياتي، سود نسبت ناخالص، سود نسبت )شامل حسابداري آوري سود

 در نظر به كه سهام صاحبان حقوق بازده نسبت و ها دارايي جمع نسبت بازده خالص،
 اساس بر تحقيق است. اين آمده عمل به اند( شده ناديده گرفته بورس هاي شاخص

 هم و آمده در اجرا به ۱۳۸۳ و۱۳۸۲،  ۱۳۸۱سال  سه طي برتر شركت پنجاه هاي  داده
دانش دهد.  مي قرار اي مقايسه  بررسي مورد را بندي رتبه نوع دو اين نتايج ميان بستگي

 و سيربر رمنظو به يگير تصميم مدلي ئهارا ( در پژوهش خود به۱۳۸۸شکيب و فضلي، )
 ،اـنهآ مالي يها سبتـن از دهتفاـسا اــب انتهر رسبو كت هايشر مالي دعملکر يابيارز

 روش  روـمنظ بدين ،ستا انگير تصميم وعيـموض وت هايقضا هــب ستيابيد ينــهمچن
 دعملکر هشوپژ ينا در. گرفتارقر دهستفاا ردوـم( AHP – TOPSIS)  تركيبي

مراد  شد. سيربر ۱۳۸۰ - ۱۳۸۶ يها لسا در ان،رـته رسوـب نسيما صنعت يشركتها
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 مالي ارزيابي در پژوهش خود به( ۱۳۹۰، موسي زاده عباسي و مشعشعي، )زاده فرد

 پيشنهادي مدل مالي پرداختند. در نسبت هاي از استفاده با اساسي فلزات صنعت شركتهاي

صنعت  همان شركت هاي با آمده به عمل مقايسه با اساسي فلزات شركت هاي شده، ارايه
 fAHP‘روش  از ابهام و اطمينان عدم كاهش پژوهش براي اين شدند. در بندي رتبه

شده است.  استفاده ها شركت رتبه بندي براي TOPSISرويکرد  از است، شده استفاده
 استفاده منظور اين براي رشد و سودآوري فعاليت، اهرمي، نقدينگي، نسبتهاي از آنها

 زيفا شاخصه چند يتصميمگير لمد يك مقاله يندر ا( ۱۳۹۰اميريان و آذر ) .كردند
 ،مورد استفاده لمد. نداكرده  حياطر انتهر داربهااوراق  رسبودر  مسها يتبهبندر جهت

 هر .ستا مسها يتبهبندر جهت زيفا پايهو روش  زيفا تاپسيساز دو روش  تركيبي
 مي د،خو يپرتفودر  نظر ردمو مسها ادتعد رهبادر دخو هيدگاد به توجه با ارسرمايهگذ

اميري و بکي  نمايد. بنتخاا نهاآ تبهر سساا بررا  ها شركت مسهااز  اديتعد نداتو
 كت هايشر ريعتباا يبند تبهر به ( در پژوهش خود۱۳۹۲بيگلري كامي، )حسکوئي و 

 شركت ۱۸۱ مالي يها نسبت ستارا ينا در .اند ختهداپر انتهر رسبو در حاضر يتوليد
 ينا .ستا هشد اجستخرا نهاآ مالي رت هايصو روي از لسا ۳ طي در سيربو يتوليد
 ۵۰ ابتدا. باشند مي تتسهيال عفر و صلا ختداپر نايياتو انميز بيانگر ،مالي يها نسبت

خواجوي، فتاحي نافچي و  .شدند يبند تبهر تاپسيس روش توسط و بنتخاا شركت
 هاي شركت بندي رتبه و مالي عملکرد ارزيابي ( در پژوهشي به۱۳۹۴قديريان آراني، )

 با تهران بهادار اوراق بورس و ساخت قطعات گروه خودرو گروه فلزات اساسي دارويي،
 هاي شاخص بــه دهي وزن براي  AHPاز . پرداختند جديد مدل تركيبي يك از استفاده
كه  آنجا از. گردد مي استفاده شركت ها بندي رتبه براي ويکور از و عملکرد ارزيابي
 استفاده از بــا براي گروه هاي مختلف متفاوت است، عملکرد ارزيابي معيارهاي اهميت

 سرمايه گذاران، تصميمات در تأثيرگذار مختلف گــروه هاي بين شده توزيع پرسشنامه
سه صنعت  شركت هاي ويکور، از استفاده با نهايت در و محاسبه هريك از شاخص ها وزن

 مديريت تاثير بررسيبه ( ۱۳۹۴نوروزي و ادهم ) .شده اند بندي رتبه ۱۳۸۸ سال ياد شده در
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت سودآوري بر اعتباري ريسك

 در شده پذيرفته شركت ۱۳۵ ازمركب  اي نمونه شامل استفاده مورد هاي داده. پرداختند
 آزمون از حاصل نتايج. است ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۶ هاي سال درطي ،بهادارتهران اوراق بورس
 باالي اعتباري ريسك و كم اعتباري ريسك بين كه دهد مي نشان تحقيق هاي فرضيه
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 مديريت بين كه داد نشان نتايج دارد. همچنين وجود مثبتي ارتباط آنها سودآوري با شركتها
شاهرخي،  دارد.  وجود معناداري و منفي ارتباط شركتها آوري سود و اعتباري ريسك

 ۱۴۶ تطالعاا ها، كتشر ريعتباا يبند تبهر ( در پژوهشي با هدف۱۳۹۵مشايخ و حيدري )
 لمدو از نمودند آوري  جمع ۱۳۹۲ لسا داربهاو اوراق  رسبودر  پذيرفته يتوليد شركت

 ريعتباا يبند تبهر بيانگر تحقيق ينا نتايج. ستا هشد دهستفااها داده  پوششي تحليل سوپر
  .نداشد مقايسه هم با متغيرها تك تك ظلحا به تبهر خرينو آ لينو او ستا نمونه يشركتها

 

 هشوپژ شناسی روش
تعيين پرسش يا فرضيه در پژوهش يکي از گام هاي اساسي انجام پژوهش است. براين 

 اساس در اين پژوهش پرسش هاي اصلي و فرعي به شرح زير تعيين شده است. 
 پرسش اصلي:

 آيا ريسك اعتباري بر بازده سهام تاثير معناداري دارد؟ .۱

 هاي فرعي: پرسش

 اعتباري چيست؟درجه اهميت شاخص هاي موثر بر رتبه بندي  .۱

آيا ريسك اعتباري با درجه اهميت يکسان شاخص ها بر بازده سهام  .۲
 تاثير معناداري دارد؟ 

آيا ريسك اعتباري با درجه اهميت متفاوت شاخص ها بر بازده سهام  .۳
 تاثير معناداري دارد؟

 

 جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش
باشد. در  بندي در ايران نوپا است در نتيجه تعداد خبرگان در اين زمينه كم مي صنعت رتبه

اين پژوهش تالش شده است تا حد امکان نظر اكثر خبرگان دريافت شود. انتخاب خبرگان 
از طريق مشورت با تيم پژوهش صورت گرفته است و از هر يك از خبرگان براي معرفي 

علمي  دهندگان شامل هيأت ي گرفته شده است. نمونه پاسخصاحبنظري ديگري راهنماي
ها و كليه  مديره، مديران ارشد و كارشناس ارشد شركت هيأت ها، مديرعامل و عضو دانشگاه

كساني كه در خصوص مباحث مالي صاحبنظر هستند، بود. اين پرسشنامه به صورت 
 ته است. باشد و در بيشتر موارد به صورت حضوري صورت گرف اكتشافي مي

ها در اين بخش از روش حذفي استفاده شده است. براي اين  براي انتخاب شركت     
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 منظور اعضايي از جامعه كه شرايط زير را داشتند، حذف شدند: 

 ماه هستند. ۶هايي كه در دوره پژوهش داراي وقفه معامالتي بيش از  شركت .۱

 طي دوره پژوهش تغيير سال مالي داده باشند. .۲

اسفند ماه نباشد. علت انتخاب اين معيار، اين است  ۲۹ي آنها، منتهي به دوره مال .۳
هاي زماني مشابه باشند و شرايط و  كه در محاسبه متغيرها، تا حدامکان بايد دوره

 عوامل فصلي، در انتخاب عوامل و متغيرها اثرگذار نباشد. 

شد. آشکار هاي موردنظر آنها براي تحليل وجود نداشته با هايي كه داده شركت .۴
هاي مورد نياز امکان اجراي پژوهش  است كه در صورت عدم دسترسي به داده

 ميسر نخواهد بود. 
شركت  ۱۰۶هايي كه شرايط الزم را دارا بودند شامل  با توجه به شرايط فوق شركت 
دوره مورد نظر براي پژوهش از سال دهد.  مي باشند كه نمونه آماري پژوهش را تشکيل مي

 در نظر گرفته شد. ۱۳۹۴سال تا  ۱۳۹۰
 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده
كننده  هاي تعيين بخش اول پژوهش يعني تجزيه و تحليل پرسشنامه براي شناسايي شاخص

هاي آماري ناپارامتريك آزمون شده است. در بخش دوم  ها، با روش رتبه اعتباري شركت
گيري چند شاخصه مناسب، مدل  ها از روش تصميم بندي اعتباري شركت پژوهش براي رتبه

مانند  تاپسيس استفاده شده است و جهت بررسي تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي به
اند و با  سال تشکيل شده ۵پرتفوي در هرسال و براي  ۱۰هاي عاملي فاما و فرنچ،  مدل

حالت درجه اهميت يکسان و  ۲استفاده از رگرسيون تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي در 
 ها بيان شده است. فاوت مشخص گرديد. در ادامه هر يك از اين روشمت
 

 ها و نتایج تجزیه و تحلیل داده
هايي كه از طريق  اي است كه طي آن داده مرحله ها، فرآيندي چند تجزيه و تحليل داده

شوند تا زمينه  پردازش مي، اند آوري در نمونه آماري فراهم آمده بکارگيري ابزارهاي جمع
 .فراهم آيد پاسخ به سواالتها به منظور  ها بين اين داده ها و ارتباط برقراري انواع تحليل
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 ها  کننده رتبه اعتباری شرکت های تعیین شناسایی شاخص
براي شناسايي شاخص هاي تعيين كننده رتبه اعتباري ابتدا ادبيات مربوط به رتبه بندي 
اعتباري شامل متدلوژي هاي موسسات رتبه بندي و پژوهش هاي انجام گرفته در خصوص 
رتبه بندي اعتباري مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با توجه به نظر تيم پژوهش، شاخص 

ري از آنها استخراج شده است. در تعيين شاخص هاي پژوهش هاي تعيين كننده رتبه اعتبا
 .گيردرتبه اعتباري شركت ها مدنظر قرارتالش شده است همه شاخص هاي تعيين كننده 

اما محدوديت كمّي كردن سبب شد با توجه به بررسي تحقيقات براي برخي شاخص هاي 
هاي كمّي  شاخصهاي كيفي و  كيفي نتوان شاخص مناسبي پيدا كرد. در زير شاخص

 هاي كيفي آورده شده است:  متناظر با شاخص

 

 های کّمی متناظر با آنها های کّمی و کیفی و شاخص . شاخص1جدول 

 
 کمّی سازی متغیر کیفی متغیر

 متغیر کیفی

 فروش شركت به صنعت نسبت تمركز در صنايع

 مالکيت سهامدار نهادي اثرات مالکيت

 ارزش بازار شركت لگاريتم طبيعي اندازه شركت

 فروش صادراتي به كل فروش المللي حضور صنعت در بازارهاي بين

 به موقع بودن شفافيت

 فروش شركت به صنعت سهم بازار شركت

 نسبت كيوتوبين رشد صنعت

 دارايي ثابت به مجموع دارايي موانع ورود به صنعت

 كاالدرصد تغييرات موجودي  شکاف عرضه و تقاضا محصول

 متغیر کمّی

 - حاشيه سود عملياتي

 - حاشيه سودخالص

 - نسبت بدهي

 - حاشيه سود ناخالص

 - تسهيالت مالي بلندمدتبه دارايي

 - پوشش هزينه بهره

 - هزينه مالي به فروش
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 - متوسط دوره وصول مطالبات

 - نسبت وجه نقد

 - وجه نقد عملياتي به بدهي

 - نسبت جاري

 - حاشيه ايمني

 - تغييرات سود قبل از ماليات

 - تسهيالت مالي به ارزش بازار

 - نسبت آني

 - تغييرات سود هرسهم به تغييرات سود عملياتي

 - حاشيه سود به بدهي

 - سرمايه در گردش

 - تغييرات سود قبل از ماليات به بدهي كل

 - ثابتتغييرات سود قبل از ماليات به دارايي 

 - ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار آنها

 
 متغير كه در محيط ايران در رتبه بندي اعتباري موثر هستند، شناسايي شدند. ۳۱درنهايت 

كننده رتبه  هاي تعيين گذاري شد تا شاخص در ادامه پرسشنامه براساس طيف ليکرت كد

𝑍ي گردند؛ تعداد نمونه با بند ها از منظر خبرگان درجه اعتباري شركت
0.۹۵ = ۱. و   ۹۶

هاي  آوري داده پرسشنامه مي باشد. پس از جمع ۱۰۲در اين بخش  ٪۱۲.۷سطح خطاي 
پرسشنامه ابتدا براي بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است، 

نشان مي دهد، آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار  شد كه ۰.۹۰۱آلفاي كرونباخ برابر با 
شامل هيأت  كه به منظور برآورد ميزان روايي پرسشنامه، با توجه به پاسخ خبرگان. است

به  ،و دريافت نظر آنهاعلمي دانشگاه ها، مديرعامل و عضو هيأت مديره، مدير ارشد هستند 
هاي  سپس با آزمون فريدمن شاخص شد.نظر مي رسد پرسشنامه از روايي الزم برخوردار با

 گردند.  تاييد مي  تعيين شده بر اساس اهميت آنها
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 . آزمون فریدمن۲جدول 

 متغیر
رتبه 

 فریدمن

میانگین 

 پاسخ ها
 متغیر

رتبه 

 فریدمن

میانگین 

 پاسخ ها

 4.1275 20.09 حاشیه سود عملیاتی
فروش صادراتی به کل 

 3.6569 15.94 فروش

 3.6863 15.7 تغییرات سود قبل از مالیات 4.0784 19.52 حاشیه سودخالص

 3.6275 15.36 به موقع بودن 4 18.88 نسبت بدهی

 3.6569 15.32 تسهیالت مالی به ارزش بازار 3.951 18.5 حاشیه سود ناخالص

تسهیالت مالی 

 بلندمدتبه دارایی
 3.598 15.16 نسبت آنی 3.9412 18.34

فروش شرکت به 

 صنعت
18.17 3.8725 

تغییرات سود هرسهم به 
 3.6275 15.11 تغییرات سود عملیاتی

 3.6176 15.08 حاشیه سود به بدهی 3.902 18.12 پوشش هزینه بهره

 3.5784 14.84 سرمایه در گردش 3.8824 17.81 هزینه مالی به فروش

 3.8725 17.76 قابلیت اتکا
تغییرات سود قبل از مالیات 

 3.4804 13.98 به بدهی کل

مالکیت سهامدار 

 نهادی
 3.4412 13.42 فروش شرکت به صنعت 3.8922 17.62

لگاریتم طبیعی ارزش 

 بازار شرکت
 3.3529 12.51 نسبت کیوتوبین 3.8137 17.37

متوسط دوره وصول 

 مطالبات
17.26 3.8137 

تغییرات سود قبل از مالیات 
 3.3333 12.34 به دارایی ثابت

 3.8333 17.25 نسبت وجه نقد
دارایی ثابت به مجموع 

 3.2059 11.67 دارایی

وجه نقد عملیاتی به 

 بدهی
17.05 3.8039 

ارزش دفتری حقوق صاحبان 
 سهام به ارزش بازار آنها

11.65 3.2745 

 3.2059 11.51 درصد تغییرات موجودی کاال 3.7059 16.38 نسبت جاری

    3.6569 16.3 حاشیه ایمنی

 
و سطح  ۳۰با درجه آزادي ۲۵۸.۶۵۱براساس آزمون فريدمن مقدار آماره كاي دو برابر با 

درصد است  ۱۰با توجه به اينکه سطح معني داري كمتر از شده است.  ۰.۰۰۰معني داري 
ها از اولويت يکساني در تعيين رتبه اعتباري برخوردار نيستند و هر چه ميانگين  پس شاخص

همچنين با  بيشتر باشد، اهميت آن در تعيين رتبه اعتباري بيشتر است.هاي هر شاخص  رتبه



  187  در بورس اوراق بهادار تهران یآن بر بازده یرو تاث یاعتبار یسکمحاسبه ر

 

ميانگين هريك از شاخص ها تعيين شد كه براي وزن شاخص ها  Spssاستفاده از نرم افزار 
 در مدل تاپسيس مورد استفاده قرار گرفت. 

 
 تشکیل پرتفوی برای پاسخ به پرسش فرعی دوم و سوم 

هاي  بندي شركت دست آمده براي هريك از آنها به رتبههاي ب ها و وزن براساس شاخص
مورد بررسي در دو حالت درجه اهميت يکسان و متغير پرداختيم. در ادامه جهت بررسي 

بندي،  تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي به مانند فاما و فرنچ و با كمك نتايج حاصل از رتبه
استفاده از رگرسيون )داده هاي  سال تشکيل شدند و با ۵پرتفوي در هرسال و براي  ۱۰

تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي در دو  Eviewsتركيبي و داده هاي پانل( در نرم افزار 
   حالت درجه اهميت يکسان و متفاوت مشخص گرديد.

 

 ساله ریسک اعتباری و بازدهی برای هر پرتفوی 5. میانگین ۲جدول 

 درجه اهمیت یکسان درجه اهمیت متفاوت
 پرتفوی

 بازدهی رتبه ریسک اعتباری بازدهی رتبه ریسک اعتباری

0.468901199 0.3744523 0.469322057 0.3779965 1 

0.416525553 0.5375558 0.418310832 0.5280186 2 

0.401858317 0.7069207 0.403423435 0.6923542 3 

0.393599414 0.6714263 0.395395416 0.7088356 4 

0.386951791 0.8976304 0.388923781 0.8937426 5 

0.380976262 0.4603756 0.382867562 0.4338826 6 

0.374953887 0.7915898 0.377230712 0.8013171 7 

0.367363405 0.5231782 0.369878451 0.4874174 8 

0.358098961 0.4145537 0.360749384 0.4318259 9 

0.322609227 0.3178097 0.326724651 0.3414552 10 

 
سال آورده شده  ۵پرتفوي و براي  ۱۰در باال تاثير رتبه ريسك اعتباري بر بازدهي در  

شود تفاوت كمي بين رتبه ريسك اعتباري در حالت درجه  است. همانطور كه مشاهده مي
بايست تا تحليل به  اهميت يکسان و حالت درجه اهميت متفاوت وجود دارد. حال مي

هاي تركيبي  م پذيرد بنابراين اين تاثير را يکبار با دادهتر انجا كمك رگرسيون بررسي دقيق
 هاي پانل مورد بررسي قرار مي دهيم.   و بار ديگر با داده
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 رگرسیون داده های ترکیبی     
هاي تركيبي، براي دو حالت درجه اهميت يکسان و  در اين بخش تحليل رگرسيون داده

 ۰.۵۳اهميت يکسان، در ابتدا با احتمال  متفاوت انجام گرفت. تحليل رگرسيون براي درجه
معني است، اما در عين حال ضريب رگرسيون براي رتبه ريسك  بي ٪۵داري  در سطح معني

اطمينان حاصل  ARCHاعتباري مثبت است. براساس مروضات كالسيك، با استفاده از 
دچار  شد كه ناهمساني واريانس نداريم، بعالوه با آزمون همبستگي سريالي، رگرسيون

خودهمبستگي بود. براي رفع مسأله خودهمبستگي، از نوي وست استفاده شد. و نهايتا با 
هاي  معني است. در ادامه تحليل رگرسيون با داده همچنان تحليل رگرسيون بي ۰.۲۷احتمال 

 ٪۵در سطح ۰.۱۹۷۷تركيبي براي حالت درجه اهميت متفاوت گرفته شد. با احتمال 
رسيون براي رتبه ريسك اعتباري مثبت است. براساس مفروضات معني است. ضريب رگ بي

و آزمون همبستگي سريالي، تحليل رگرسيون دچار ناهمساني واريانس  ARCHكالسيك 
و خودهمبستگي نيست. بنابراين تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي با استفاده از رگرسيون 

 ت معنادار نيست.   هاي تركيبي در دو حالت درجه اهميت يکسان و متفاو داده
 

 رگرسیون داده های پانل 
ها شکل پانل دارند. بنابراين  سال است، داده ۵پرتفوي در  ۱۰به دليل اينکه پژوهش داراي 

هاي پانل براي حالت درجه اهميت يکسان و متفات  براي اطمينان تحليل رگرسيون با داده
يت يکسان در زير آمده درنظر گرفته شده است. تحليل رگرسيون در حالت درجه اهم

 است: 
 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
C -13.16395 2.944885 -4.470107 0.0001 

UWCR 35.27934 7.564178 4.664002 0.0000 
     

R-squared 0.921707 F-statistic 29.43138 
Adjusted R-squared 0.890390 Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

دار است. ضريب رگرسيون رتبه ريسك  معني ٪۵احتمال تحليل رگرسيون در سطح  
دهنده اثرمثبت و مستقيم رتبه ريسك اعتباري بر بازدهي  اعتباري مثبت هستند، كه نشان
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است؛ هرچه رتبه ريسك اعتباري باالتر، ريسك اعتباري كمتر است و بنابراين بازده 
گيريم كه تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي  شود، بنابراين نتيجه مي باالتري كسب مي

 ها اطمينان حاصل شد. ليمر از پانل بودن داده Fمعکوس است. با آزمون 
 

     
GMM*

1
   Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
C -14.52601 3.321697 -4.373070 0.0002 

UWCR 37.49334 8.206377 4.568805 0.0001 
     

R-squared 0.933205 J-statistic 0.192664 
Adjusted R-squared 0.899808 Prob(J-statistic) 0.660708 

Instrument rank 15   
     
      

دار است. ضريب رگرسيون رتبه  همچنان معني GMMتحليل رگرسيون با تخمين  
ريسك اعتباري مثبت كه نشان از اثر مثبت و مستقيم رتبه ريسك اعتباري و اثر معکوس 

است و احتمال آن  ۰.۱۹۲۶۶۴برابر با  J-statisticريسك اعتباري بر بازدهي دارد. 
هاي  است كه از اعتبار الزم برخوردار است. درنهايت تحليل رگرسيون داده ۰.۶۶۰۷۰۸

 پانل را براي حالت درجه اهميت متفاوت داريم:
 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
C -12.88253 2.900806 -4.441017 0.0001 

WCR 34.74339 7.491295 4.637835 0.0000 
     

R-squared 0.918767 F-statistic 28.27550 
Adjusted R-squared 0.886273 Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

دار است. ضريب رگرسيون رتبه ريسك  معني ٪۵احتمال تحليل رگرسيون در سطح  
اعتباري مثبت هستند، كه نشاندهنده اثرمثبت و مستقيم رتبه ريسك اعتباري و اثر معکوس 

 ها اطمينان حاصل شد. ليمر از پانل بودن داده Fريسك اعتباري بر بازدهي است. با آزمون 

                                                                                                                   
های پانل، در دوحالت درجه اهمیت  ا داده( برای تحلیل رگرسیون ب۲۰۱۵با توجه به پژوهش بهینیک و بروکس ) 1*و  ۲۸*

یکسان و متفاوت، اثر دو متغیر کنترل لگاریتم ارزش بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در نظر گرفته شد. که در 
حالت درجه اهمیت متفاوت اثر بهتری به نسبت به درجه اهمیت یکسان بر ضریب تشخیص تعدیل شده داشت. بطورکلی نیز، 

 دار و ضریب رتبه ریسک اعتباری مثبت است. نظر گرفتن دو متغیر کنترل، هنوز هم تحلیل رگرسیون معنیبا در
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دار است. ضريب رگرسيون رتبه  همچنان معني GMMتحليل رگرسيون با تخمين  
ريسك اعتباري مثبت كه نشان از اثر مثبت و مستقيم رتبه ريسك اعتباري و اثر معکوس 

است و احتمال آن  ۰.۲۷۰۳۷۷برابر با  J-statisticريسك اعتباري بر بازدهي دارد. 
 ر است.است كه از اعتبار الزم برخوردا ۰.۶۰۳۰۷۹

 

 پاسخ پرسش اصلی
هاي تركيبي در دو حالت درجه اهميت يکسان و  بنابر نتايج حاصل از رگرسيون داده

متفاوت، تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي معنادار نيست. در حاليکه در تجزيه و تحليل 
هاي پانل براساس نتايج بدست آمده در هر دو حالت درجه اهميت يکسان  رگرسيون با داده

گيريم كه با افزايش رتبه ريسك اعتباري )ريسك اعتباري پايين(  متفاوت، نتيجه ميو 
بازدهي بيشتري نسبت به حالتي كه رتبه ريسك اعتباري كم )ريسك اعتباري باال( است، 

 باشد. شود. و بنابراين تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي معکوس مي كسب مي

 

 بحث و نتیجه گیری
ارزيابي تاثير ريسك اعتباري بر بازده سهام است. براين اساس كه هدف اصلي اين پژوهش 

بندي و نظر كارشناسان  با بررسي ادبيات پژوهش ها و متدلوژي موسسات رتبهدر ابتدا 
نقش  و كيفي موثر بر رتبه بندي اعتباري را مورد بررسي قرار گرفت. كمّيخبره، عوامل 

شود.  مي ايفا بندي مؤسسات رتبه توسط يافته توسعه كشورهاي در بندي اعتباري رتبه
ويژه  بوده است. شرايط فعلي بازار مالي، به مؤسساتي چنين فاقد ايران سرمايه بازار متاسفانه

ايست كه نياز به وجود اين موسسات بيش از پيش احساس  بازار سرمايه ايران به گونه
ود سازوكارهايي همچون بايست وج گردد و بايد توجه داشت كه در كنار اين نياز، مي مي

                                                                                                                   
 

     
GMM*

1
    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
C -14.05375 3.281308 -4.282974 0.0002 

WCR 36.37842 8.118234 4.481076 0.0001 
     

R-squared 0.930709 J-statistic 0.270377 
Adjusted R-squared 0.896063 Prob(J-statistic) 0.603079 

Instrument rank 15   
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اي جامع و درخور نياز كشور صورت پذيرد.  بندي اعتباري به گونه شناسي براي رتبه روش
اي تهيه شد تا با توجه به نظر خبرگان بر اساس محيط ايران درجه  در گام بعد پرسشنامه

براساس شاخص هاي انتخاب شده با استفاده از مدل اهميت شاخص ها مشخص شود، 
، ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۰شركت بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي  ۱۰۶رتبه بندي تاپسيس 

ها صورت  براساس ريسك اعتباري با درجه اهميت يکسان و درجه اهميت متفاوت شاخص
؛ سپس براساس رتبه بندي هاي صورت گرفته به تشکيل پرتفوهايي از سهام پرداخته گرفت

ده سهام در دو حالت درجه اهميت يکسان و شد و درنهايت تاثير ريسك اعتباري بر باز
. بنابر نتايج حاصل از رگرسيون داده هاي مشخص شد Eviewsمتفاوت با نرم افزار 

تركيبي، تاثير ريسك اعتباري بر بازده در هر دو حالت درجه اهميت يکسان و متفاوت 
بر بازدهي  معني است و نتايج حاصل از رگرسيون داده هاي پانل، تاثير ريسك اعتباري بي

در دو حالت درجه اهميت يکسان و درجه اهميت متفاوت، معني دار و معکوس است، از 
يابد و بازده بيشتر  اين حيث كه با افزايش رتبه ريسك اعتباري، ريسك اعتباري كاهش مي

شود كه تاثير ريسك اعتباري بر بازدهي  مي گيري گونه نتيجه شود و بنابراين اين كسب مي
   معکوس است.

به طور  كه در پژوهشي (۲۰۱۵بهينيك و بروكس )نتايج حاصل از پژوهش با نتايج      
ي باال و پايين اعتبار سكير ي بابازده سهام در شركت هاي و اعتبار ي ريسكابيارز ،خاص

يکسان مي باشد. زيرا نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد كه  ،را مورد بررسي قرار دادند
ريسك اعتباري باال )ريسك اعتباري پايين(، بازدهي باالتري نسبت به شركت هاي با رتبه 

شركت هاي با رتبه ريسك اعتباري )ريسك اعتباري باال( پايين نصيبشان شود؛ دارند، و در 
نتايج ما نيز تاثير ريسك اعتباري بر بازده سهم معکوس است؛ به عبارت ديگر با افزايش 

پايين(، بازده باالتر است. نتايج حبيب و همکاران اعتباري  رتبه ريسك اعتباري)ريسك 
حاكي از آنست كه رتبه هاي اعتباري تأثير قابل توجهي بر بازدهي غير عادي سهام  (۲۰۱۵)

بانك ها ندارد. اين نتيجه در پژوهش حاضر در حالت داده هاي تركيبي در دوحالت درجه 
جامعه آماري متفاوت هستند اهميت يکسان و متفاوت شاخص ها به دست آمد، هرچند كه 

 تحقيق هاي فرضيه آزمون از حاصل نتايج اما نتايج حاصل از پژوهش قابل تامل است.
 اعتباري ريسك و كم اعتباري ريسك بين كه دهد مي نشان( ۱۳۹۴نوروزي و ادهم، )

 ريسك افزايش با عبارتي به ،دارد وجود مثبتي ارتباط آنها سودآوري با شركتها باالي
 بوده معنادار آماري لحاظ از ارتباط اين و يابد مي افزايش شركتها سودآوري ،اعتباري
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هاي پانل در دو حالت درجه  حاصل از تحليل رگرسيون با دادهكه معکوس نتايج . است
اهميت يکسان و متفاوت شاخص ها است. به عبارت ديگر تاثير ريسك اعتباري و بازدهي 

 معني دار و معکوس است.
 مالي هاي داده زيادي به مقدار به گيرد، مي صورت مالي حوزه در كه هرپژوهشي     

است. همچنين  اثرگذار تحقيق كيفيت بر داده ها كيفيت و سرمايه متکي بازار در موجود
هاي بيشتر  ها، عالوه بر اطالعات عمومي، نياز به بررسيتر شركت براي رتبه بندي هرچه دقيق

 هافت پذيرش از سوي هيأت مديره شركتمستلزم مذاكره و دريادرون شركت هست كه 
ست. عالوه بر اين مي توان به اين نکته نيز توجه داشت كه سوابق تحقيق در اين حوزه در ا

داخل كشور بسيار كم است و همچنين در صورت لزوم به نظر پرسي از خبرگان، دشواري 
محدوديت ديگر كمّي كردن  است.دسترسي به آنها از ديگر محدوديت هاي اين پژوهش 

با تمام ، متغيرها مي باشد. براي متغيرهاي كيفي ادبيات تحقيق مورد بررسي قرار گرفت
با توجه به اطالعات افشا شده شركتها، معادل  هاتالشهاي صورت گرفته براي برخي متغير

 .كمّي مناسب تعيين نشد و اين امر سبب حذف برخي متغيرهاي شده است
باشد. به زودي  مفيد مي تواند براي موسسات رتبه بندي اعتباري پژوهشنتايج اين      

آنها انتخاب  يشاهد وجود اين موسسات در ايران خواهيم بود اما اولين مساله پيش رو
متغيرهايي است كه براساس آنها بايد رتبه اعتباري شركت را تعيين كنند. اين تحقيق با 

بيات تحقيق و دريافت نظر خبرگان مي تواند به موسسات رتبه بررسي تا حد امکان جامع اد
بندي اعتباري پيش روي كمك كند. اين تحقيق مي تواند به عنوان يك مدل پايه براي 
موسسات رتبه بندي اعتباري مورد استفاده قرار گيرد. پس از آنکه يك موسسه رتبه بندي 

 -به عنوان يك نقطه شروعي قرار ندتوا مي اعتباري ملي در كشور ايجاد شود، اين تحقيق
نظر  ، مي توان در مدل تجديدبازخورد نتايج اين پژوهشگيرد. البته در آينده با توجه به 

روشهاي مختلفي براي رتبه بندي وجود دارد  كرد و سيستم رتبه بندي ملي را طراحي كرد.
ف ممکن است به كه هر يك داراي معايب و مزايايي مي باشند. استفاده از روشهاي مختل

نتايج متفاتي منجر شود. مي توان از روشهاي ديگري براي رتبه بندي اعتباري شركتها از 
هاي م الگوريت، AHPها، روش تركيبي تاپسيس و  تحليل پوششي دادهجمله شبکه عصبي، 

در اين تحقيق از ريسك كشور و  فازي استفاده كرد و نتايج آنها را با هم مقايسه كرد.
توان  نظر شده و مقايسه درون كشوري را بين شركتها انجام داده است، مي صرف اجزاي آن

 عوامل اقتصاد كالن را نيز در تحقيقي ديگر مدنظر قرار داد.
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 منابع
بررسي رابطه سرمايه فکري و (. ۱۳۹۵سروعليا، محمدحسن و جهانشاهي، جواد ) ابراهيمي

شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق گذاران  متغير هاي اثرگذار بر تصميمات سرمايه
 ۸۱-۵۳(، ۴۹) ۱۲ فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي. بهادار تهران

 بندي (. رتبه۱۳۹۲اميري، مقصود و بکي حسکوئي، مرتضي و بيگلري كامي، مهدي )
 گيري مدل هاي تصميم از استفاده با تهران بهادار اوراق بورس در توليدي شركت هاي

 سرمايه دانش پژوهشي علمي فصلنامهمصنوعي.  عصبي شبکه و چندگانه يمعيارها با

 (. ۷) ۱۲ گذاري

 تصميم محيط تحت سهام رتبه بندي براي مدلي ارائه(، ۱۳۹۳اميريان، سجاد و آذر، عادل )
 . نهمين كنفرانس بين المللي مديريت. گروهي فازي شاخصه چند گيري

 بندي رتبه مقايسه اي (. بررسي۱۳۸۵)انواري رستمي، علي اصغر و ختن لو، محسن 
 بهادار اوراق بورس هاي شاخص و سودآوري هاي اساس نسبت بر برتر شركتهاي

 ۴۳ – ۲۵(، ۴۳) ۱۹ بررسي هاي حسابداري و حسابرسيتهران. 

چارچوب طراحي سبد سهام (. ۱۳۹۲فرد، محمدتقي و زمانيان، فاطمه ) برزيده، فرخ و تقوي
فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري . اي ل و فرايند تحليل شبکهبا استفاده از روش ديمات

 ۱۲۴-۱۰۵(، ۳۹) ۱۱ مالي

 جايگاه و اعتبار سنجش نظام (.۱۳۸۸تهراني، رضا و محمدي، محسن و رحيمي، اميرمحمد )
با  كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران ) مالي. تامين نظام بهبود در آن

 (.۱) ۲۲ هاي مالي(رويکرد نوآوري 

 ايران بانکي نظام رفتاري تحول محور ايران اعتبار سنجش جامع نظام ،محمد ،جليلي
 ۱۳۸۶ ،ايران رتبه بندي مشاوره شركت

. ترجمه: دكتر رضا تهراني و عسگر نوربخش مديريت سرمايه گذاريچارلز پي. جونز. 
 چاپ يازدهم(. تهران: نشر نگاه دانش. - ۱۳۹۲)

(. رتبه ۱۳۹۴خواجوي، شکراهلل و فتاحي نافچي، حسن و قديريان آراني، محمد حسين )
بندي و ارزيابي عملکرد مالي شركت هاي صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران با 

ويکور؛ مطالعه موردي: شركت هاي صنايع  – AHP –استفاده از مدل تركيبي فازي 
 .۴۷-۲۵(، ۶۰) ۲۲ دانش حسابرسي دارويي، فلزات اساسي و خودرو و قطعات.

 اوراق رسبو نسيما يها شركت يبند تبه(، ر۱۳۸۸دانش شکيب، معصومه و فضلي، صفر )
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 ازنداچشممجله .  (AHP–TOPSIS) تركيبي ديکررو ده ازستفاا با انتهر داربها
 ۱۲۹-۱۰۹(، ۳۲) ۲۱ مديريت

 تهران: انتشاران نص. ،مالي شركتي پيشرفته: رويکرد كاربردي. (۱۳۹۲) دمودران، آسوات

 seo.irسازمان بورس و اوراق بهادار. موسسه رتبه بندي اعتباري. وب سايت 

 ريسك (. مديريت۱۳۸۹صفري، سعيد و ابراهيمي شقاقي، مرضيه و شيخ، محمد جواد )

 )رتبه داده ها پوششي تحليل رويکرد با هاي تجاري بانك در حقوقي مشتريان اعتباري

  ۱۶۴– ۱۳۷(، ۴) ۲۸ پژوهش هاي مديريت در ايراناعتباري(.  بندي

 ارائه مدلي" ،( ۱۳۸۵)  حسيني، و حبيبه فتحي، حسين؛ صفري، محمود؛ صارمي، فرشيد
 – ۱۲۷، بازرگاني پژوهشنامة فصلنامه ،"هاي انفورماتيکي شركت بندي رتبه براي

 ۱۵۴صص  ، ۴۰ شماره

 مالي توان لحاظ از اعتباري بندي (، رتبه۱۳۹۰محمودآبادي، حميد و غيوري مقدم، علي )
: مطالعه مورد)داده ها  پوششي تحليل شيوه از با استفاده بدهي ها فرع و اصل پرداخت

(، ۴) ۲۱ مجله دانش حسابداري. (تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شركتهاي
۱۲۵ – ۱۴۵. 

 ي يه(، ارا۱۳۹۰مراد زاده فرد، مهدي و موسي زاده عباسي، نورالدين و مشعشعي، محمد )
 اتفلز صنعت: رديمو يشركتها )مطالعه مالي يابيارز و يبند تبهر در نوين مدلي

-۴۱(، ۶۰) ۱۲ حسابرسي و اريحسابد يها سيبرران(. تهر داربها اوراق رسبو ساسيا
۵۲. 

 ريعتباا يبند رتبه(. ۱۳۹۵مشايخ، شهناز و شاهرخي، سيده سمانه و حيدري، حنيف )
 تحليل سوپر لمد با انتهر داربهاو اوراق  رسبودر  هشد پذيرفته يتوليد شركت هاي

هاي كاربردي در مديريت و سومين كنفرانس بين المللي پژوهش .هاداده  پوششي
 حسابداري. 

 بر اعتباري ريسك مديريت تاثير ررسيب(، ۱۳۹۴عباس ) نوروزي مردخه، اسحاق و ادهم،
پايان نامه  تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت سودآوري

 كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت.
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Calculating Credit Risk and its Effect on Stock Returns 
in Tehran Stock Exchange 

 
Amirhossein Erza

  

 Moslem Peimani
 

 
Farnaz Seifi

  
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Credit risk is one of the most important risks affecting Monetary and 
financial institutions. The main purpose of this paper is to assess the effect of 
credit risk on stock returns. Firstly, the quantitative and qualitative factors 
influencing the credit rating were determined considering the theoretical 
basis, previous studies and expert opinion. Secondly, the importance degree 
of the indicators was determined using a questionnaire and considering the 
expert opinion and the environment of Iran. In the next Step, using the 
Topsis model, the ranking of 106 Tehran Stock Exchange (TSE) companies 
in 2011-2015 was performed based on credit risk with the same and different 
significance of the indicators. Then, based on the results of the ranking, 
stock portfolios were formed. In the end, the effect of credit risk on stock 
returns was determined in two different situations with the same and 
different significance. According to the results, the effect of credit risk on 
returns in both the same and different degree of importance was meaningless 
when analyzing the combined data, and meaningful and direct when 
analyzing panel data. 
 
Keywords: Credit Risk, Return, Rating, Topsis, Tehran Stock Exchange 
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Predicting Financial Distress Using Combined Model of 
Accounting and Market Data with Logistic Regression 

Approach 
 

Parviz Piri
  

 Pari Khodakarimi
 

 
 
 
 

Abstract 
 

Since the market information and the fair value of the assets of companies 
can be important warnings of their current situation and future expectations, 
using a model based on not only the accounting data but also the market 
information, seems essential. On the other hand, given the undesirable 
consequences of financial distress for companies, economy of country and 
monetary and financial institutions, using the methods that can predict 
financial distress and prevent waste of wealth, is of great importance. Thus, 
the goal of this paper is to estimate a suitable model for financial distress 
prediction using accounting data and market information. In order to achieve 
this goal, thirteen variables (including eight accounting variables and five 
market variables) were used to determine financial distress. The data was 
collected from 116 companies of Tehran Stock Exchange from 2009 to 2016 
(928 firm-year) and was analyzed using Logistic regression model for 522 
financially distressed and 406 non-financially distressed firms. The results 
indicated that a combination of accounting and market data can be a better 
predictor of financial distress in firms. In addition, 5 variables including the 
current ratio, sales to total assets, retained earnings to total assets, stock 
return surplus in the past period and the sales to book value per share ratio 
have a meaningful inverse relationship with the probability of financial 
distress and there is a meaningful direct relationship between the total debt 
ratio and standard deviation of stock returns and the probability of financial 
distress. 
 
Keywords: Financial Distress, Logistic Regression, Accounting and Market 
Variables, JEL Classification: G33 
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Studying the Relationship of Personality Factors and 
Learning in Accounting Students 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate the relationship between the 
personality factors including ability to communicate and tolerance of 
ambiguity, and learning in accounting students in Iran. The study is an 
applied-type survey. A questionnaire and a sample of 132 students of 
accounting at different levels of education were conducted in 2017. To 
analyze the findings in the form of two main hypotheses and four sub-
hypotheses, structural equation method was used by SmartPLS software. 
Findings of the research show that there is a positive and significant 
relationship between personality factor of communication ability and its four 
subscripts including oral communication, communication by interviewing, 
communicating through conversation and communicating by providing, and 
learning. The most relevant is communicating with the provider and the least 
amount is for oral communication. There is also a positive and significant 
relationship between personality factor of tolerance of ambiguity, and 
learning. 
 
Keywords: Personality Factors, Ability to Communicate, Tolerance of 
Ambiguity, Learning. 
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Outcome of Financial Distress on Accruals Influencing 
Future Returns 

 
Daryoush Foroughi

  

 Hadi Amiri
 

 
Seyed Mohammad Alsharif

  
 
 
 
 
 

Abstract 
 

The purpose of the study is to investigate the influence of accruals on future 
assets’ returns and future stocks returns. Due to their estimating nature, 
accruals are less stable relative to cash flows; therefore, they are more 
influential on returns; however, financial distress may increase or decrease 
the influence of accruals on future returns. The study sample includes 117 
companies incorporated in Tehran Stock Exchange between 2006 and 2015. 
The findings of this study reveal that the influence of accruals on the future 
returns of assets in the companies suffering financial distress is less which is 
owing to more persistency of the accruals (much real estimations) in the 
companies struggling with financial distress. Furthermore, the influence of 
accruals on the future returns of the stocks in the companies suffering 
financial distress is less which is due to less abnormality of accruals (less 
mispricing) in companies suffering financial distress compared to companies 
with non-financial distress. 
 
Keywords: Financial Distress, Abnormality of Accruals, Persistence 
Argument, Assets Returns, Stock Returns. 
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Cost Behavior Forecast Accuracy in Earning Forecast of 
Tehran Stock Exchange Companies 
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Abstract 
 

Aware of the economic performance of the business in the future will help 
potential investors and Creditors in economic decisions. Investment decision 
taken on the basis of forecasted earnings. Therefore the accuracy of these 
predictions is important. Prior research has shown that cost forecast error is 
more than sales forecast error and has more effect on the earning forecast 
error and claimed that this error is due to ignoring the cost behavior. This 
research was investigated cost behavior forecast accuracy by studying 104 
company from 2010-2015. Samples were separated to companies with equal 
favorable and unfavorable sales forecast error and were compared. T test and 
Mann-Whitney tests were used for this purpose. The results showed that 
managers are not predicting the cost variability correctly; however, due to 
the symmetry of the earning forecast error in firms with equal sales 
forecasting error, it can be concluded that managers generally pay attention 
to cost behavior in their predictions. In other words, according to the 
proportion of sales forecast error and cost forecast error, the main reason for 
the earning forecast error is the error in predicting sales.  
 
Keywords: Earning Forecast Error, Sale Forecast Error, Cost Behavior. 
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Internal Audit Quality Improvement Strategies 
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Abstract 
 

The new internal audit has recently been considered in Iran. Therefore, many 
of its aspects, including internal audit quality (IAQ) and Internal audit 
quality improvement strategies (IAQIS), have not been clarified so far. In 
addition, limited areas of IAQ have been considered in previous studies. In 
order to explain and describe the various aspects of IAQ and IAQIS, internal 
audit stakeholders were examined using the qualitative approach, grounded 
theory and in-depth interviewing for the first time in Iran. For this purpose, 
33 stakeholders were interviewed from late 2016 to early 2017. In addition, 
30 interviews, notes and round-table talks published in Iranian professional 
magazines reflecting the viewpoints of the above-mentioned stakeholders 
were also used. The data were analyzed using the open coding, axial coding 
and selective coding approach that are specific to the grounded theory and 
macro categories, major categories, and subcategories (concepts) were 
extracted. Using a system model approach that includes inputs, process, 
outputs, outcomes and contextual factors, the IAQIS model was designed 
and presented. 
 
Keywords: Internal Audit Quality, Internal Auditing, Improvement 
Strategies, Grounded Theory, Qualitative Research 
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Determining the Financial Performance Measurement 
Indicators and Accounting System Capabilities for 
Financial Accountability in Tehran Municipality 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to determine financial performance measurement indicators, 
assess the adequacy and capability of existing indicators, and evaluate the capabilities of the 
accounting system to fulfill the financial accountability of Tehran Municipality. In order to 
achieve the research goals, theoretical fundamentals and the literature related to the 
assessment of the performance of municipalities in developed countries and relevant laws and 
regulations were first studied; then the indicators for this type of evaluation were determined 
and agreed upon through the use of the Fuzzy Delphi methodology and expert opinion poll. 
Subsequently, the "confirmatory factor analysis" test was used to determine the factor load of 
each indicator of each component to determine their role in evaluating the financial 
performance of Tehran Municipality. Additionally, the adequacy and capability of 
performance measurement indicators in Tehran Municipality were assessed in order to fulfill 
the financial accountability by comparing the indicators of performance evaluation with the 
consensus indicators in a specialized community. Finally, the capabilities of Tehran 
Municipality accounting system were evaluated to provide the information needed when 
using the expert consensus indicators. The results of the study showed that 41 out of 50 
indicators of financial performance evaluation derived from theoretical fundamentals and 
researches, reached the Delphi group general consensus, but the results of performing a 
confirmatory factor analysis showed than only 26 indicators were of sufficient importance. 
On the other hand, the results of the research showed that the existing indicators of financial 
performance evaluation in Tehran Municipality match almost half of the consensus indicators 
of the experts participating in the Delphi research group. However, the Municipality 
accounting system provides a considerable part of the actual necessary information of 
financial performance measurement system in this institution.  

 
Keywords: Performance Evaluation, Financial Performance Measurement 
Indicators, Accounting System, Financial Accountability, Operational 
Accountability. 
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