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ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش بررسی نحوه تأثیر مدل

 شده در بورس اوراق بهادارهای پذیرفتهاعتباری در شرکت

 اصغر اسدیان1، محمدرضا صفری چاکری2

 15/06/1400تاریخ پذیرش                         23/05/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

استانداردهای  ها ونیازهای بشر ایجادشده و در طول تاریخ روشحسابداری برای پاسخگویی به 

 ترین مواردی که محققین مورداستفاده آن متناسب بازمان و نیاز جامعه در حال تغییر بوده است.از مهم

ها بوده است. های مالی شرکتبینی آشفتگی و بحراناند پیشای داشتهدر حوزه حسابداری  توجه  ویژه

شده است که با های بسیاری جهت سنجش اعتباری معرفیل طی سالیان اخیر الگوها و مدلبه همین دلی

های مالی جلوگیری کرده و بنوایند گسترش اعتباری را های حسابداری از بروز آشفتگیکمک داده

از هر  باید توجه کنیم که در کدام مورد از کدام مدل استفاده کنیم و در زمان استفاده بینی کند  اما پیش

بر این اساس هدف از پژوهش  الگو از چه پارامترهایی جهت سنجش گسترش اعتباری استفاده کنیم

های ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش اعتباری در شرکتتأثیر مدل بررسی نحوهحاضر 

باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، می شده در بورس اوراق بهادارپذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار ابتدای های پذیرفتهباشد. جامعه آماری پژوهش شرکتپیمایشی اکتشافی می

نتایج . عنوان نمونه انتخاب شدند.شرکت به 122 هست. از جامعه آماری 1398تا انتهای سال  1393سال 

دآوری، اهرم مالی، کارایی، جریان وجه نقد و اندازه شرکت بر گسترش اعتباری نشان داد نقدینگی، سو

 تأثیر دارد.

 جریان وجه نقد، اندازه شرکتاطالعات حسابداری، گسترش اعتباری، : کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

ی گذشته توجه محققین را به خود جلب کرده ترین مسأله هایی که در چندین دههاز مهم

علت سنجش گسترش اعتباری جهت اینها است و بهبینی آشفتگی مالی شرکتاست ، پیش

ها به کمک الگوهای گوناگون خیلی موردتوجه قرارگرفته است. بینی ورشکستگی بنگاهپیش

جهت موردتوجه زاینباشد و اهای اعتباری میترین منبع ریسک داراییگسترش اعتباری مهم

وکار و نهادهای های کسبگذاران بورس است. در عصر تجارت امروزی، بنگاهها و سرمایهبانک

ترین خطراتی که خیلی باشند، ولی یکی از عمدهمالی و اعتباری با خطرات زیادی مواجه می

الخصوص لی علیها و نهادهای تأمین ماموردتوجه قرارگرفته است و مدیریت کردن آن برای بنگاه

 ( .1391ها اهمیت زیادی پیداکرده، گسترش اعتباری است )شمس قارنه و جنتی، بانک

های بدون ریسک وقتی در یک اقتصاد عملکرد خوبی وجود داشته باشد، انتظار داریم نرخ

باالتری را شاهد باشیم. ما همچنین انتظار داریم گسترش اعتباری محدودتری را مشاهده کنیم. 

این قضیه هم صادق است که یک اقتصاد ضعیف منجر به کاهش نرخ بدون ریسک و عکس 

شود، زیرا ریسک بین یک شرکت با گسترش اعتباری ضعیف و یک تر میگسترش اعتباری وسیع

 باشد.تر میگذاری برجستهی سرمایهشرکت با درجه

های گسترش شاخصعنوان یکی از فاصله تا عدم پرداخت بدهی مرتون یا احتمال نکول به

های کمپانی و شود. فاصله تا عدم پرداخت بدهی تفاوت مابین ارزش داراییاعتباری استفاده می

رو فاصله تا عدم دهد. ازاینها را نشان میارزش دفتری بدهی، نوسان نسبی ارزش بازار دارایی

دست  ها بهاراییپرداخت بدهی از ترکیب دو منبع اطالعاتی نسبت اهرم مالی و نوسان پذیری د

هایی که ثبـات بیشتـری دهد که شرکتکند که نسبت اهرم مـالی شرح میآید؛ که اشاره میمی

دارند احتـمال کمتری بـرای عـدم پرداخت بدهی در تعهداتشان وجود دارد )دمیرویک و 

(. بر اساس مدل مرتون، شرکت زمانی در وضعـیت عدم پرداخت بدهی قرار 201۵همکاران، 

هایش شود. اندازه تفاوت بین ارزش های آن کمتر از ارزش بدهیگیرد که ارزش داراییمی

رداخت بدهی شرکت ها، احتمال عدم پها به همراه نوسان ارزش داراییها و ارزش بدهیدارایی

 (.1388)خوانساری و فالح شمس، کندرا تعیین می
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اعتباری در گسترش مؤثر بر  ( پژوهشی را با عنوان بررسی علل1397ندیری و همکاران)

اعتباری و گسترش های پژوهش آنان نشان داد که میانِ های اسالمی انجام دادند . یافتهبانک

های چگونگی مدیریت، کفایت سرمایه ، نقدینگی و سایز بانک ، همبستگی منفی و مقیاس

تخمین گسترش ( پژوهشی را با عنوان 1397داری وجود دارد. ناجی اصفهانی و رستگار)معنی

کنندگان با استفاده از تحلیل چندبعدی حق تقدم انجام دادند. نتایج حکایت از اعتباری مصرف

فردوسی و حسن  کنندگان دارد.منظور تخمین رفتار اعتباری مصرفشده بهاثربخشی شیوه استفاده

ها د بانکاعتباری و ریسک نقدینگی بر کارکرگسترش ( پژوهشی را با عنوان تأثیر 1396فطرس)

اعتباری و ریسک نقدینگی بر گسترش انجام دادند. نتایج پژوهش آنان نشان از تأثیر منفی 

( پژوهشی با عنوان اطالعات حسابداری و 201۵دمیرویک و همکاران)ها دارد. سودآوری بانک

بازار با های بر اساس بینیهای پژوهش آنان نشان داد که پیشگسترش اعتباری انجام دادند. یافته

توجهی در تفسیر باال و پایین شدن گسترشِ اعتباری عطف به اطالعات حسابداری نقش قابل

با ترکیب کردن اطالعات حسابداری، الگویی بهینه  (2014)در سال 3. دومپوس و همکاراندارند

عدم پرداخت ی اعتباری عرضه کردند. نتایج نشان داد که مقیاس شکاف تا بینی رتبهبرای پیش

های مالی مهم ، اضافه آمده از الگوی ساختاری، اطالعات کلیدی در قیاس با نسبتدستبه بدهی

 کند. می

گذاری صورت برجسته مایل به سنجش خصوصیات سرمایهگذارانِ بالقوه و بالفعل بهسرمایه

م، گذاری حاوی عللی مانند خطر، بازده، سود سهاباشند. خصوصیات یک سرمایهدر یک بنگاه می

جهت (. ازاین1389زاده فر و احمدپور، گذاری، نقدینگی، رشد و ... است )یحییامنیت سرمایه

های سنجش گسترش اعتباری، شود که، کدامیک از شیوهدر این پژوهش این موضوع بررسی می

عنوان یک توان از آن بهبینی کنندگی زیادتری در سنجش گسترش اعتباری دارند و میتوان پیش

 قبول در سنجش گسترش اعتباری استفاده کرد ؟ ی قابلشیوه

 مبانی نظری پژوهش -2

                                                           
3 Doumpos  
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ی خاصی دارد زیرا که به گسترش اعتباری، ریسک نشأت گرفته از کوتاهی در پرداخت مرتبه

آوری سپرده و دادن وام ارتباط دارد. گسترش اعتباری نخستین نقش بانک در اقتصاد یعنی جمع

منظور اختصاص، شده بههای استفادهباشد که سرچشمهمؤسسات پولی بااهمیت میسو در از آن

باشد که در صورت نبود گردش نیز ها میداران مردم و بانکدرواقع بدهی سازمان پولی به سهام

دهنده را ضعیف کند)اصلی، عنوان وامدهی و هم قدرت ادای بدهی نهاد پولی به توان اعتبارمی

1390.) 

شده دگرگونی اقتصاد کشورمان خیلی از علل غیرقابل تخمین بوده و تحت تأثیر خلق ولی در

گذاری حتی کوچک هم ، بر مبنای منظور سرمایهگذار بهرو یک سرمایهخواهد یافت. ازاین

گذارد . اما گاهی اوقات کل تجربیات پیشین تا حد امکان مکانی برای این تحوالت یا ریسک می

شود تا در خالل کار ، شود و این مهم باعث میی توقعات او محقق نمیپایه وضعیت اقتصاد بر

او با عللی مواجه شود که ممکن است خردترین حدسی بر مبنای خلقِ آن نداشته و لذا دیگر توانا 

شود که به تعهدات کننده پذیرفته مینیست به تعهدات خویش عمل کرده و ازنظر بانک نیز مصرف

های ذکرشده با سختی و درگاهی اوقات با ضرر و بانک را در دریافت سرچشمهنکرده خود عمل

 (.1390کند)اصلی، روبرو می

ی موری روی اوراق وسیلهبه 1909بندی گسترش اعتباری اولین بار در سال سنجش و درجه

ی موسسهبندی اوراق بهادار، اقدام کرد ترین نهادهایی که به رتبهبهادار انجام گرفت . از قدیمی

نظران در آن میالدی شروع به کارکرد . تعدادی از صاحب 1909باشد که در سال موودیز می

جهت سنجش های بهادار و تسهیالت داد شده شدند و ازاینهنگام متوجه شباهت زیاد برگه

 .(1386ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیالت را بررسی کردند )محمدرحیمی و محمدی، 

یی که سیستمِ بانکی کشورهای گوناگون و ازجمله ایران با آن روبرو هستند ، هااز دشواری

باشد . این زیادشدن که بیانگر گسترش زیادشدن تسهیالت غیر جاری و معوق در سیستم بانکی می

های کانال بانکی ، ضایع شدن ارزش خاص باشد ، به کم شدن ارزش داراییها میاعتباری بانک

شود . علل گوناگونی در به های مالی محتمل در آینده ، منتج میآن کم ثباتیتبع ها و بهبانک

ی کلی برون و درون دسته 2باشند که در ی تسهیالت غیر جاری مؤثر میوجود آمدن و توسعه

 ( .139۵گردند )مهرآرا و بهلولوند، ارائه می
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 سازمانی مؤثر در ایجاد گسترش اعتباریعلل درون -2-1

ی قرض ی خویش و دهندهی قرض از بازده مورد توقع و خطر پروژهه گیرندهجهت کازآن

رو در بازار ها درمجموع اقتصاد مطلع است، ازاینفقط از میانگین بازده و خطر مورد توقع پروژه

ها و نهادهایِ مالی اعتباری اطالعات بدون تناسب وجود خواهد داشت. در این وضعیت، بانک

ی ریسک ( مشخص کردن گونه1ی مهم مانند مقوله 4امات اعتباری خود با طورمعمول در اقدبه

شده را صحیح مصرف ی قرض، وام گرفته( مطمئن بودن از اینکه گیرنده2ی وام. مرتبط با گیرنده

ی وام، عدم توانایی خویش در ( آموختن وضعیت اجرای پروژه درجایی که گیرنده3کند. 

ی وام به بازپرداخت منظور اجبار گیرندههایی بهرسیدن به شیوه (4بازپرداخت را اطالع دهد و 

 .(139۵شوند )مهرآرا و بهلولوند، وام درجایی که از پرداخت بدهی خود استنکاف کند، روبرو می

 نقدینگی و اطالعات حسابداری -2-2

 برمال کردن مالی ضعیف باعث انحراف سهامداران شده و تأثیر نامناسبی بر ثروت آنان

باشد که زیادشدن عدم تقارن ی آن میدهندهگذارد. آنالیز تئوری و شواهد مبتنی بر تجربه نشانمی

شوندگی  گذاران و کم شدن نقداطالعاتی میان مدیران و سهامداران بنگاه باکم شدن مقدار سرمایه

ن معامالت های بهادار، کاهشِ مقدار معامالت و در کل، کم شدن منافع اجتماعی از محل ایبرگه

توان عدم تقارن اطالعاتی ی برمال کردن با چگونگی میوسیلهرو، به، همبستگی مستقیم دارد. ازاین

شوندگی شده  ی گزینش ناصحیح را کم کرد و موجب زیادشدن مقدار دادوستدها و نقدو مقوله

باشد ، میهای محرمانه و خصوصی تر شدن دسترسی به دادهو این به علت دشوارتر و پرهزینه

حال امکان دسترسی ی مردم قرارگرفته. بااینهای زیادتری در اختیار عامهزیرا که داده

های گذار با دادهیابد، امکان دادوستد با یک سرمایههای خصوصی کاهش میگذاران به دادهسرمایه

ی ارزش بارهکند. از دیگر سو، کیفیت زیادتر برمال کردن ، نبود قطعیت را درزیادتر را کم می

شود . موارد فوق گذار مطلع میی سرمایهکاهد که موجب کم شدن امتیاز اطالعاتی نهفتهبنگاه می

ها احتیاج به مصون بودن دارند را کم کرده و گذاران غیر مطلع در قیمتتعدادی را که سرمایه

 ( .2006، 4شوند )لئوز و ویسوکیشوندگی بازار می موجب زیادشدن نقد

 سودآوری و اطالعات حسابداری -2-3
                                                           
4 Leuz and wysocki  
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(، ثابت کرد که هر مقدار چگونگی اطالعات در 2007در سال) ۵ی لمبرت و همکارانمطالعه

ی سرمایه گزارشگری مالی ارتقا پیدا کند، این مقوله موجب کم شدن عدم تقارن اطالعاتی، هزینه

منبع بااهمیت و مفیدی های حسابداری مالی، جهت دادهشود. ازاینهای نمایندگی میو هزینه

ی نزدیکی های مقابل قرارداد و بعالوه منبع مهمی در سنجش وظیفهگیری گروهجهت تصمیم

 ( .2007آید)لمبرت و همکاران، حساب میمدیر به

 

 

 

 

                                                

                          

 

  

 

 

 

 
 (201۵:مدل مفهومی پژوهش)دمیرویک و همکاران، 1شکل 

 روش تحقیق -3

باشد. از سوی ازنظر روش، پیمایشی اکتشافی میپژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و 

شده در بورس های پذیرفتهدیگر پژوهش از نوع پس رویدادی است جامعه آماری پژوهش شرکت

هایی که دارای هست. از جامعه آماری شرکت1398تا انتهای سال  1393اوراق بهادار ابتدای سال 

 :اندشدهعنوان نمونه انتخابباشد بهشرایط زیر می

 اند.اند یا از بورس خارج نشدهدر دوره پژوهش تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت داده -1
                                                           
5 Lambert and et al  

 اطالعات حسابداری

 نقدینگی

 سودآوری

 گسترش اعتباری
 اهرمی

 کارآیی

 جریان وجه نقد

  اندازه شرکت
نسب بدهی های بلندمدت به  عمر شرکت

 دارایی ها

نسب حاشیه سود 

 خالص
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 اند.های مالی برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشتهاطالعات کامل صورت -2

 ها نباشند.ها و بانکگذاری، بیمههای سرمایهجزء شرکت -3

 .باشد نداده مالى سال تغییر یا فعالیت ، تغییر1398تا  1393 زمانى دوره در -4

های موردنظر از سایت بورس برای گردآوری دادهشرکت انتخاب شدند.  122بر این اساس 

شده است. سپس، برای آورد نوین( استفادهافزار رهها )نرمافزار اطالعات مالی شرکتو نرم

های آماری این پژوهش بنا به فرضیه شده است. مدلافزار اکسل استفادهسازی اطالعات از نرمآماده

 پژوهش به شرح زیر هست: 

 نقدینگی بر گسترش اعتباری تأثیر دارد.  -1
CS = β0 + β1LI + β2Control Variablesi + εit 

 سودآوری بر گسترش اعتباری تأثیر دارد. -2
CS = β0 + β1PR + β2Control Variablesi + εit 

 اهرم مالی بر گسترش اعتباری تأثیر دارد. -3

CS = β0 + β1FL + β2Control Variablesi + εit 

 کارایی بر گسترش اعتباری تأثیر دارد. -4

CS = β0 + β1EF + β2Control Variablesi + εit 

 جریان وجه نقد بر گسترش اعتباری تأثیر دارد. -۵

CS = β0 + β1CF + β2Control Variablesi + εit 

 اندازه شرکت بر گسترش اعتباری تأثیر دارد. -6

𝐶𝑆 = 𝛽0 + β1SIZE + β2Control Variablesi + εit 

 گردد:صورت زیر محاسبه میدر پژوهش حاضر گسترش اعتباری به
Credit expansion = Debt return −  Risk Free returns 

 که در آن:

Credit expansionگسترش اعتباری : 

Debt return: بازده بدهی 

Risk Free returns: بازده بدون ریسک 

 ها در بورس.های حضور شرکتبا مدت سال(: برابر است AGEعمر شرکت )
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های بلندمدت به (: برابر است با نسبت بدهیRLDها )های بلندمدت به دارایینسبت بدهی

 ها.مجموع دارایی

 (: برابر است با نسبت سود خالص به فروش شرکت.NPMنسبت حاشیه سود خالص )

ها مقید، درستی ادغام داده Fون در این تحقیق برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزم

مورد آزمون قرارگرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون )اثرات ثابت یا اثرات 

تصادفی( تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت 

های پژوهش آزمون فرضیه منظورشده است. بهاستفاده Fدار بودن کل مدل از آماره بررسی معنی

 .های تلفیقی استفاده گردیداز مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده

 هایافته-4

های هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اطالعات حسابداری بر گسترش اعتباری شرکت

همبستگی مرتبط باشد.نتایج حاصل از آزمون ضریب شده در بورس اوراق بهادار تهران میپذیرفته

 شده است.( ارائه1های پژوهش نیز در جدول)با فرضیه
 : ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول 

 همبستگی

عمر 

 شرکت

جری

ان 

وجه 

 نقد

گست

رش 

اعتبار

 ی

اهرم 

 مالی
 نقدینگی

نسبت 

حاشیه 

سود 

 خالص

 کارایی
سودآ

 وری

نسبت 

های بدهی

بلندمدت به 

 هادارایی

اندازه 

 احتمال شرکت

1.00 عمر شرکت

0 

         

         

جریان وجه 

 نقد

-

0.03

0 
1.0

00 

        

0.01

8 
        

گسترش 

 اعتباری

-

0.31

4 

0.0

03 1.00

0 

       

0.00

0 

0.0

42 
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 اهرم مالی

0.01

4 

0.0

69 

0.10

2 1.0

00 

      

0.00

7 

0.0

04 

0.00

6 
      

 نقدینگی

-

0.03

2 

0.0

65 

0.01

1 

0.0

16 
1.000 

     

0.00

2 

0.0

01 

0.00

6 

0.0

08 
     

نسبت 

حاشیه سود 

 خالص

0.02

7 

-

0.0

25 

-

0.01

8 

-

0.0

23 

0.003 

1.000 

    

0.00

5 

0.0

07 

0.02

9 

0.0

40 
0.038     

 کارایی

0.07

2 

0.0

11 

-

0.14

1 

-

0.4

13 

-0.025 0.011 

1.000 

   

0.05

0 

0.0

06 

0.00

0 

0.0

00 
0.001 0.006    

 سودآوری

0.04

4 

-

0.0

14 

-

0.10

1 

-

0.3

26 

-0.024 -0.010 0.030 
1.0

00 

  

0.03

1 

0.0

10 

0.00

6 

0.0

00 
0.018 0.000 0.007   

نسبت 

های بدهی

بلندمدت به 

 هادارایی

-

0.08

0 

0.0

13 

0.01

7 

0.2

35 
-0.005 0.005 

-

0.275 

-

0.1

48 
1.000 

 

0.03

1 

0.0

30 

0.00

3 

0.0

00 
0.009 0.005 0.000 

0.0

00 
 

اندازه 

 شرکت

-

0.07

7 

0.0

36 

-

0.10

4 

0.0

06 
-0.009 -0.039 0.128 

0.1

91 
0.050 

1.00

0 
0.03

9 

0.0

33 

0.00

5 

0.0

08 
0.010 0.003 0.001 

0.0

00 
0.001 

 

دهنده ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش است. در بررسی روابط متغیرهای جدول باال نشان

( و یا خیلی کم 0.7۵توجه به عدم مشاهده ضریب همبستگی خیلی زیاد )بیشتر از مستقل باهم با 

خطی  رسیم که با توجه به مقدار ضریب همبستگی، مشکل هم( به این نتیجه می-0.7۵)کمتر از 
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درصد و  99باشد در سطح اطمینان  01/0ها زیر وجود ندارد. ضرایبی که سطح معناداری آن

درصد معنادار  9۵باشد در سطح اطمینان  0۵/0تا  01/0ها بین آن ضرایبی که سطح معناداری

 90باشد در سطح اطمینان  10/0تا  0۵/0ها بین هستند همچنین ضرایبی که سطح معناداری آن

درصد معنادار هستند. همچنین عالمت منفی به معنای رابطه معکوس و عالمت مثبت به معنای 

یکدیگر  توجه به جدول فوق تمامی متغیرها رابطه معناداری با رابطه مستقیم بین دو متغیر است. با

 دارند.
 : نتایج آزمون لوین، لین و چو2جدول 

 متغیر آماره آزمون سطح معناداری

 گسترش اعتباری 6.922- 0.000

 نقدینگی 21.89- 0.000

 سودآوری 37.17- 0.000

 اهرم مالی 11.96- 0.000

 کارایی 21.60- 0.000

 جریان وجه نقد 7.316- 0.000

 اندازه شرکت 9.082- 0.000

 عمر شرکت 9.748- 0.000

 هاهای بلندمدت به دارایینسبت بدهی 7.316- 0.000

 نسبت حاشیه سود خالص 9.871- 0.000

 

شود، در کلیه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی سطح ( مشاهده می2طور که در جدول)همان

دهنده این است است و نشان 0۵/0تر از معناداری در آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو کوچک

که متغیرها پایا هستند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و 

های موردبررسی های مختلف ثابت بوده است. درنتیجه، شرکتکوواریانس متغیرها بین سال

اختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب تغییرات س

 شود.نمی
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منظور بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی ( نتایج حاصل از آزمون هم خطی به3در جدول )

 شده است:بین متغیرها ارائه

 
 : عامل تورم واریانس برای متغیرهای پژوهش3جدول

 تورم واریانسعامل  متغیرها

 3.912 جریان وجه نقد

 1.821 اهرم مالی
 1.024 نقدینگی

 7.765 کارایی
 2.095 سودآوری

 1.949 اندازه شرکت
 2.824 عمر شرکت
 1.973 هاهای بلندمدت به دارایینسبت بدهی

 1.556 نسبت حاشیه سود خالص

 

 فرضیه اول -4-1

( 4هاسمن برای انتخاب مدل مناسب در جدول )لیمر( و  Fهای چاو )نتایج حاصل از آزمون

 شده است.ارائه
 انتخاب نوع مدل فرضیه اصلی : نتایج آزمون4جدول

 انتخاب مدل معناداری آماره آزمون آزمون

 0.000 45.865 لیمر( Fآزمون چاو )
 مدل با اثرات تصادفی

 0.351 5.558 هاسمنآزمون 

 

ها از سطح معناداری ( در آزمون قابلیت ادغام داده0.000شده )محاسبهچون سطح معناداری 

 0.0۵کمتر بوده و همچنین سطح معناداری آماره آزمون هاسمن نیز از سطح معناداری  0.0۵0

 بیشتر است. درنتیجه مدل با اثرات تصادفی مناسب است.
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 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل5جدول 

 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره  شدهعدیلضریب تعیین ت ضریب تعیین

0.421 0.402 7.578 0.000 1.621 

 

و سطح معناداری مربوط به این  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می6طور که در جدول)همان

معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضرایب( است، رد می

ابسته توسط متغیرهای درصد از تغییرات متغیر و 42.1است. یعنی  0.421ضریب تعیین برابر با 

 1.621واتسون مدل که برابر با  -مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

دهنده این است که بین خطاهای مدل قرار دارد و نشان ۵/2و  ۵/1است، در فاصله بین 

 خودهمبستگی وجود ندارد. 
 : نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل6جدول 

 معناداری سطح آماره t خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 0.020 2.321- 0.016 0.038- نقدینگی

 0.015 2.417 0.010 0.026 عمر شرکت

 0.006 2.755 0.024 0.068 نسبت حاشیه سود خالص

 0.009 2.596 0.022 0.058 هاهای بلندمدت به دارایینسبت بدهی

C -0.369 0.129 -2.861 0.004 

 

شود، ضریب منفی متغیر مستقل موردبررسی، بیانگر رابطه معکوس طور که مالحظه میهمان

( 0.020با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن ) بین نقدینگی

فرضیه  اول ( کمتر است، این رابطه معنادار است بنابراین 0۵/0قبول آزمون )از سطح خطای قابل

 گیرد.درصد موردپذیرش قرار می 9۵در سطح اطمینان 

 فرضیه دوم -4-2

( 7هاسمن برای انتخاب مدل مناسب در جدول)لیمر( و  Fهای چاو )نتایج حاصل از آزمون

 شده است.ارائه
 انتخاب نوع مدل فرضیه اصلی : نتایج آزمون7جدول 
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 انتخاب مدل معناداری آماره آزمون آزمون

 مدل با اثرات تصادفی 0.000 43.124 لیمر( Fآزمون چاو )

 0.916 1.471 هاسمنآزمون 

 

ها از سطح معناداری ( در آزمون قابلیت ادغام داده00/0شده )چون سطح معناداری محاسبه

بیشتر  0.0۵کمتر بوده و همچنین سطح معناداری آماره آزمون هاسمن نیز از سطح معناداری  0.0۵

 درنتیجه مدل با اثرات تصادفی مناسب است.است. 
 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل8جدول 

 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره  شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین

0.129 0.123 21.57 0.000 1.974 

 

و سطح معناداری مربوط به این  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می8طور که در جدول)همان

معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضرایب( است، رد می

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  12.9است. یعنی  0.129ابر با ضریب تعیین بر

 1.974واتسون مدل که برابر با  -مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

دهنده این است که بین خطاهای مدل قرار دارد و نشان ۵/2و  ۵/1است، در فاصله بین 

 د.خودهمبستگی وجود ندار
 : نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل9جدول 

 معناداری سطح آماره t خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 0.004 2.874 0.004 0.013 سودآوری

 0.035 2.106 0.002 0.005 عمر شرکت

 0.012 2.491 0.027 0.068 نسبت حاشیه سود خالص

های بلندمدت به نسبت بدهی

 هادارایی
-0.009 0.004 

-
2.141 

0.032 

C 0.211 0.058 3.597 0.000 
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شود، ضریب مثبت متغیر مستقل موردبررسی، بیانگر رابطه معکوس طور که مالحظه میهمان

( 0.004بین سودآوری با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن )

است، این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه  دوم ( کمتر 0۵/0قبول آزمون )از سطح خطای قابل

 گیرد.درصد موردپذیرش قرار می 9۵در سطح اطمینان 

 فرضیه سوم -4-3

( 10هاسمن برای انتخاب مدل مناسب در جدول)لیمر( و  Fهای چاو )نتایج حاصل از آزمون

 شده است.ارائه
 انتخاب نوع مدل فرضیه اصلی : نتایج آزمون10جدول 

 انتخاب مدل معناداری آماره آزمون آزمون

 0.000 11.587 لیمر( Fآزمون چاو )
 مدل با اثرات تصادفی

 0.670 3.190 هاسمنآزمون 

 

ها از سطح معناداری ( در آزمون قابلیت ادغام داده00/0شده )معناداری محاسبهچون سطح 

بیشتر  0.0۵کمتر بوده و همچنین سطح معناداری آماره آزمون هاسمن نیز از سطح معناداری  0.0۵

 است. درنتیجه مدل با اثرات تصادفی مناسب است.
 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل11جدول 

 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره  شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین

0.305 0.298 8.427 0.000 2.014 

 

و سطح معناداری مربوط به این  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می11طور که در جدول)همان

معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضرایب( است، رد می

ابسته توسط متغیرهای درصد از تغییرات متغیر و 30.۵است. یعنی  0.30۵ضریب تعیین برابر با 

 2.014واتسون مدل که برابر با  -مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

 دهنده این است که بین خطاهای مدل خودقرار دارد و نشان ۵/2و  ۵/1است، در فاصله بین 

 همبستگی وجود ندارد
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 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل12جدول 

 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره  شدهضریب تعیین تعدیل تعیینضریب 

0.305 0.298 8.427 0.000 2.014 

 

و سطح معناداری مربوط به این  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می12طور که در جدول)همان

معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضرایب( است، رد می

ابسته توسط متغیرهای درصد از تغییرات متغیر و 30.۵است. یعنی  0.30۵ضریب تعیین برابر با 

 2.014واتسون مدل که برابر با  -مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

دهنده این است که بین خطاهای مدل قرار دارد و نشان ۵/2و  ۵/1است، در فاصله بین 

 خودهمبستگی وجود ندارد

 فرضیه چهارم -4-4

لیمر و  Fهای تلفیقی، از آزمون های تابلوئی یا دادههای دادهمنظور گزینش یکی از روشبه

هاسمن برای انتخاب مدل لیمر( و  Fهای چاو )شده است. نتایج حاصل از آزمونهاسمن استفاده

 شده است.( ارائه13مناسب در جدول)
 انتخاب نوع مدل فرضیه اصلی : نتایج آزمون13جدول 

 انتخاب مدل معناداری آماره آزمون آزمون

 0.000 12.722 لیمر( Fآزمون چاو )
 مدل با اثرات تصادفی

 0.594 3.692 هاسمنآزمون 

 

ها از سطح معناداری ( در آزمون قابلیت ادغام داده00/0شده )چون سطح معناداری محاسبه

بیشتر  0.0۵هاسمن نیز از سطح معناداری کمتر بوده و همچنین سطح معناداری آماره آزمون  0.0۵

 است. درنتیجه مدل با اثرات تصادفی مناسب است.

 شده است.( ارائه1۵( و )14های )نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون، در جدول

 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل14جدول 
 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره  شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین
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0.161 0.141 4.023 0.001 1.520 

 

و سطح معناداری مربوط به این  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می14طور که در جدول )همان

معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضرایب( است، رد می

ابسته توسط متغیرهای درصد از تغییرات متغیر و 16.1است. یعنی  0.161ضریب تعیین برابر با 

 1.۵20واتسون مدل که برابر با  -مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

دهنده این است که بین خطاهای مدل قرار دارد و نشان ۵/2و  ۵/1است، در فاصله بین 

که در جدول خودهمبستگی وجود ندارد. در ادامه نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهای مدل 

 شود.شده است، توضیح داده می( ارائه1۵)
 : نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل15جدول 

 ضرایب متغیرها
خطای 

 استاندارد
t آماره 

معناداری 

 سطح

 0.018 2.370- 0.020 0.049- کارایی

 0.047 1.989 0.001 0.002 عمر شرکت

 0.195 1.296 0.024 0.031 نسبت حاشیه سود خالص

 0.005 2.817 0.029 0.084 هاهای بلندمدت به دارایینسبت بدهی

C 0.595 0.151 3.929 0.000 

 

شود، ضریب منفی متغیر مستقل موردبررسی، بیانگر رابطه معکوس طور که مالحظه میهمان

( از 0.018)بین کارایی با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن 

( کمتر است، این رابطه معنادار است بنابراین فرضیه  چهارم 0۵/0قبول آزمون )سطح خطای قابل

 گیرد.درصد موردپذیرش قرار می 9۵در سطح اطمینان 

 فرضیه پنجم -4-5
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لیمر و  Fهای تلفیقی، از آزمون های تابلوئی یا دادههای دادهمنظور گزینش یکی از روشبه

هاسمن برای انتخاب مدل لیمر( و  Fهای چاو )شده است. نتایج حاصل از آزمونادههاسمن استف

 شده است.( ارائه16مناسب در جدول )
 انتخاب نوع مدل فرضیه اصلی : نتایج آزمون16جدول 

 انتخاب مدل معناداری آماره آزمون آزمون

 0.000 11.608 لیمر( Fآزمون چاو )
 مدل با اثرات تصادفی

 0.622 3.507 هاسمنآزمون 

 

ها از سطح معناداری ( در آزمون قابلیت ادغام داده00/0شده )چون سطح معناداری محاسبه

بیشتر  0.0۵کمتر بوده و همچنین سطح معناداری آماره آزمون هاسمن نیز از سطح معناداری  0.0۵

برآورد مدل رگرسیون، در است. درنتیجه مدل با اثرات تصادفی مناسب است. نتایج حاصل از 

 شده است.( ارائه18( و )17های )جدول
 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل17جدول 

 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره  شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین

0.133 0.127 22.25 0.000 1.644 

و سطح معناداری مربوط به این  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می17طور که در جدول )همان

معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضرایب( است، رد می

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  13.3است. یعنی  0.133تعیین برابر با ضریب 

 1.644واتسون مدل که برابر با  -مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

دهنده این است که بین خطاهای مدل قرار دارد و نشان ۵/2و  ۵/1است، در فاصله بین 

جود ندارد. در ادامه نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهای مدل که در جدول خودهمبستگی و

 شود.شده است، توضیح داده می( ارائه18)
 : نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل18جدول 

 معناداری سطح آماره t خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 0.000 3.860 0.035 0.137 جریان وجه نقد
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 0.003 2.926 0.010 0.031 عمر شرکت

 0.001 3.282 0.017 0.056 نسبت حاشیه سود خالص

 0.022 2.281 0.120 0.275 هاهای بلندمدت به دارایینسبت بدهی

C 0.013 0.028 0.473 0.635 

 

شود، ضریب مثبت متغیر مستقل موردبررسی، بیانگر رابطه مستقیم طور که مالحظه میهمان

نقد با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن بین جریان وجه 

( کمتر است، این رابطه معنادار است بنابراین 0۵/0قبول آزمون )( از سطح خطای قابل0.000)

 گیرد.درصد موردپذیرش قرار می 9۵فرضیه پنجم در سطح اطمینان 

 فرضیه ششم -4-6

لیمر و  Fهای تلفیقی، از آزمون های تابلوئی یا دادهادههای دمنظور گزینش یکی از روشبه

هاسمن برای انتخاب مدل لیمر( و  Fهای چاو )شده است. نتایج حاصل از آزمونهاسمن استفاده

 شده است.( ارائه19مناسب در جدول )
 انتخاب نوع مدل فرضیه اصلی : نتایج آزمون419جدول 

 انتخاب مدل معناداری آماره آزمون آزمون

 0.000 7.799 لیمر( Fآزمون چاو )
 مدل با اثرات تصادفی

 0.447 4.750 هاسمنآزمون 

 

ها از سطح معناداری ( در آزمون قابلیت ادغام داده00/0شده )چون سطح معناداری محاسبه

بیشتر  0.0۵معناداری کمتر بوده و همچنین سطح معناداری آماره آزمون هاسمن نیز از سطح  0.0۵

است. درنتیجه مدل با اثرات تصادفی مناسب است. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون، در 

 شده است.( ارائه21( و )20های )جدول
 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل20جدول 

 ضریب تعیین
ضریب تعیین 

 شدهتعدیل
 واتسون -دوربین Fمعناداری آماره  Fآماره 

0.214 0.201 4.526 0.000 1.502 
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و سطح معناداری مربوط به این  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می20طور که در جدول)همان

معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

ار است. در این مدل، شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادضرایب( است، رد می

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای  21.4است. یعنی  0.214ضریب تعیین برابر با 

 1.۵02واتسون مدل که برابر با  -مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

ن خطاهای مدل دهنده این است که بیقرار دارد و نشان ۵/2و  ۵/1است، در فاصله بین 

خودهمبستگی وجود ندارد. در ادامه نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهای مدل که در جدول 

 شود.شده است، توضیح داده می( ارائه21)
 : نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل21جدول 

 معناداری سطح آماره t خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 0.049 1.970 0.000 0.001 اندازه شرکت

 0.041 2.046 0.013 0.027 عمر شرکت

 0.058 1.897 0.005 0.011 نسبت حاشیه سود خالص

 0.037 2.086 0.001 0.002 هاهای بلندمدت به دارایینسبت بدهی

C 0.116 0.021 5.526 0.000 

 

بیانگر رابطه مستقیم شود، ضریب مثبت متغیر مستقل موردبررسی، طور که مالحظه میهمان

بین اندازه شرکت با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با 

( کمتر است، این رابطه معنادار است بنابراین 0۵/0قبول آزمون )( از سطح خطای قابل0.049آن)

 گیرد.درصد موردپذیرش قرار می 9۵فرضیه ششم در سطح اطمینان 

 گیرینتیجه -5

ها و الگوهای حسابداری بر سنجش گسترش هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه تأثیر مدل

شرکت از بین  122بدین منظور شده در بورس اوراق بهادار. های پذیرفتهاعتباری در شرکت

بوده و اطالعات  1398تا  1393شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی های پذیرفتهشرکت

 عنوان نمونه انتخاب گردیدند.اند بهسبه متغیرهای پژوهش را داشتهالزم برای محا
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پژوهش نماید که نقدینگی بر گسترش اعتباری تأثیرگذار است. فرضیه اول پژوهش عنوان می

ها و روش تصادفی انجام داد. ضریب منفی متغیر فرضیه نخست را از طریق ادغام داده حاضر

با گسترش اعتباری است. همچنین  کوس بین نقدینگیمستقل موردبررسی، بیانگر رابطه مع

قبول آزمون کمتر است، این رابطه ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن از سطح خطای قابل

گیرد. درصد موردپذیرش قرار می 9۵معنادار است بنابراین فرضیه اول در سطح اطمینان 

کند و گذاری پولی ارائه میزمینه سیاستدیگر الزامات نقدینگی راهکارهای مؤثری در عبارتبه

های ها به بانک مرکزی برای پیشبرد سیاستهای نقد و نگهداری داراییبا تأکید بـر کیفیت دارایی

ها ها و نقدینگی آنپولی خـود راهگشا است. در این صورت بانک مرکزی هم با نظارت بر بانک

مالی اقدامات مؤثری را ها در زمینه تأمینی و بانکبانکو هم با توجه به ارتباطات میان بازار بین

کند. اما در نمونه موردبررسی نتایج خالف این مطلب در جهـت ثبـات پولی و مالی برقرار می

ها است و نه بر اساس مند بودن پرداخت اعتبار به شرکتتواند ناشی از رابطهاست که می

 شایستگی و ضابطه.

پژوهش بر گسترش اعتباری تأثیرگذار است. سودآوری نماید که فرضیه دوم پژوهش عنوان می

ها و روش تصادفی انجام داد. ضریب مثبت متغیر مستقل فرضیه دوم را از طریق ادغام داده حاضر

موردبررسی، بیانگر رابطه معکوس بین سودآوری با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه 

قبول آزمون کمتر است، این رابطه معنادار است ای قابلسطح معناداری متناظر با آن از سطح خط

گیرد. درمجموع با توجه به درصد موردپذیرش قرار می 9۵بنابراین فرضیه دوم در سطح اطمینان 

ترین نوع ریسک در منزله اصلینتایج پـژوهش و بـا عنایـت بـه اینکـه از ریسـک اعتبـاری به

شود، ها محسوب میمـل تأثیرگـذار بـر عملکرد شرکتترین عواسیستم بانکی و یکـی از مهم

بایست در راستای بهبود عملکرد و خود، ها میبرای افزایش گسترش اعتباری، مدیران شرکت

کنترل و نظارت مستمر بر سودآوری را لحاظ کنند. اما در نمونه موردبررسی نتایج خالف این 

ها است و نه بر اساس پرداخت اعتبار به شرکتمند بودن تواند ناشی از رابطهمطلب است که می

 شایستگی و ضابطه.

پژوهش بر گسترش اعتباری تأثیرگذار است. اهرم مالی نماید که فرضیه سوم پژوهش عنوان می

ها و روش تصادفی انجام داد. ضریب مثبت متغیر مستقل فرضیه سوم را از طریق ادغام داده حاضر
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م بین اهرم مالی با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه موردبررسی، بیانگر رابطه مستقی

قبول آزمون کمتر است، این رابطه معنادار است سطح معناداری متناظر با آن از سطح خطای قابل

 گیرد.درصد موردپذیرش قرار می 9۵بنابراین فرضیه سوم در سطح اطمینان 

پژوهش ش اعتباری تأثیرگذار است. بر گسترکارایی نماید که فرضیه چهارم پژوهش عنوان می

ها و روش تصادفی انجام داد. ضریب منفی متغیر فرضیه چهارم را از طریق ادغام داده حاضر

مستقل موردبررسی، بیانگر رابطه معکوس بین کارایی با گسترش اعتباری است. همچنین ازآنجاکه 

است، این رابطه معنادار است  قبول آزمون کمترسطح معناداری متناظر با آن از سطح خطای قابل

گیرد. با افزایش کارایی درصد موردپذیرش قرار می 9۵بنابراین فرضیه  چهارم در سطح اطمینان 

یابد. درواقع ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه ها ، گسترش اعتباری افزایش میدر شرکت

ها منجر به کاهش اعتبار مالی دهد، لذا کاهش کارایی شرکتپولی هر واحد تسهیالت را نشان می

مند تواند ناشی از رابطهشود. اما در نمونه موردبررسی نتایج خالف این مطلب است که میها میآن

 ها است و نه بر اساس شایستگی و ضابطه.بودن پرداخت اعتبار به شرکت

ار است. بر گسترش اعتباری تأثیرگذجریان وجه نقد نماید که فرضیه پنجم پژوهش عنوان می

ها و روش تصادفی انجام داد. ضریب مثبت فرضیه پنجم را از طریق ادغام داده پژوهش حاضر

متغیر مستقل موردبررسی، بیانگر رابطه مستقیم بین جریان وجه نقد با گسترش اعتباری است. 

قبول آزمون کمتر است، این همچنین ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن از سطح خطای قابل

 گیرد.درصد موردپذیرش قرار می 9۵رابطه معنادار است بنابراین فرضیه پنجم در سطح اطمینان 

نماید که اندازه شرکت بر گسترش اعتباری تأثیرگذار است. ششم پژوهش عنوان میفرضیه 

ها و روش تصادفی انجام داد. ضریب مثبت پژوهش حاضر فرضیه ششم را از طریق ادغام داده

وردبررسی، بیانگر رابطه مستقیم بین اندازه شرکت با گسترش اعتباری است. متغیر مستقل م

( 0۵/0قبول آزمون )( از سطح خطای قابل0.049همچنین ازآنجاکه سطح معناداری متناظر با آن )

 .کمتر است

شود، تر مییک اقتصاد ضعیف منجر به کاهش نرخ بدون ریسک و گسترش اعتباری وسیع

گذاری ی سرمایهکت با گسترش اعتباری ضعیف و یک شرکت با درجهزیرا ریسک بین یک شر

ای که دقت نظر پژوهشگران را به خود معطوف باشد. در مطالعات امروزی مقولهتر میبرجسته
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های زیادی در کشورهای خارجی در این باشد که پژوهشکارگیری الگوهای ترکیبی میکرده، به

( پژوهشی را تحت عنوان بررسی همبستگی میان 1396شی )ها و بخشده است. حاجیمورد انجام

های پژوهش آنان اطالعات حسابداری و گسترشِ اعتباری در بازار بورس تهران انجام دادند. یافته

بینی نوسانات گسترش اعتباری نشان داد که اطالعات حسابداری، قدرت بسیاری جهت پیش

کارایی همبستگی معناداری با نوسانات گسترش های اهرم مالی، سایز کمپانی و داشته و نسبت

 اعتباری دارند.

زودی شاهد وجود بندی اعتباری مفید باشد. بهتواند برای مؤسسات رتبهنتایج این پژوهش می

ها انتخاب متغیرهایی است که این مؤسسات در ایران خواهیم بود اما اولین مسئله پیش روی آن

 ها باید رتبه اعتباری شرکت را تعیین کنند. این تحقیق با بررسی تا حد امکان جامعبر اساس آن

بندی اعتباری پیش روی کمک تواند به مؤسسات رتبهادبیات تحقیق و دریافت نظر خبرگان می

بندی اعتباری مورداستفاده عنوان یک مدل پایه برای مؤسسات رتبهتواند بهکند. این تحقیق می

اند توبندی اعتباری ملی در کشور ایجاد شود، این تحقیق میازآنکه یک موسسه رتبهقرار گیرد. پس

توان عنوان یک نقطه شروعی قرار گیرد. البته در آینده با توجه به بازخورد نتایج این پژوهش، میبه

بندی های مختلفی برای رتبهبندی ملی را طراحی کرد. روشدر مدل تجدیدنظر کرد و سیستم رتبه

لف ممکن های مختباشند. استفاده از روشوجود دارد که هر یک دارای معایب و مزایایی می

 است به نتایج متفاوتی منجر شود. 
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