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Abstract
The purpose of this study is to explain the role of the ability to manage and manage 

organizational risk on the auditor's opinion on the assumption of Going concern of member 
companies of the Tehran Stock Exchange. In the present study, 180 companies listed on the 
Tehran Stock Exchange during the years 2008 to 2020 (12 years) were examined. In other 
words, 2160 years - the company has been analyzed. Data envelopment analysis model was 
used to measure the management ability index and Gordon model was used to measure the 
organizational risk management variable. In this research, least squares regression has been 
used to test the research hypothesis. The results of the studies confirm that as the company 
improves its organizational risk management processes, there is no ambiguity in the audit 
report regarding the continuity of operations. In addition, the higher the management ability, 
the stronger the relationship between organizational risk management and the auditor's opinion 
about the continuity of the company. In fact, management ability has led to better organizational 
risk management and the auditor has not stated the challenge of Going concern the company's 
operations.
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چکیده 
هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهارنظر حسابرس با تأکید بر 
ابهام در تداوم فعالیت شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر تعداد 180 شرکت پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1398 )12 سال( مورد بررسی قرار گرفت. به عبارت 
بهتر 2160 سال- شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. برای اندازه گیری شاخص توانایی مدیریت از مدل 
تحلیل پوششی داده ها و برای اندازه گیری متغیر مدیریت ریسک سازمانی از طریق مدل گوردون استفاده شده است. 
در این پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده گردیده است. نتایج بررسی ها مؤید 
این موضوع است که هرچه شرکت فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی را بهبود دهد، در گزارش حسابرسی بندی 
در خصوص ابهام در تداوم فعالیت وجود ندارد. عالوه بر این هرچه توانایی مدیریت باالتر باشد، رابطه بین مدیریت 
ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت شرکت تقویت می شود. در واقع توانایی مدیریت 
منجر به ایجاد مدیریت ریسک سازمانی بهتر شده و حسابرس بندی در خصوص چالش تداوم فعالیت شرکت بیان 

ننموده است.

واژههایکلیدی: توانایی مدیریت، مدیریت ریسک سازمانی، اظهارنظر حسابرس، تداوم فعالیت
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1-مقدمه
به  نسبت  حسابرس  آن  در  که  است  گزارشی  تجاری،  واحد  یک  حسابرسی  نهایی  محصول 
صورت های مالی صاحبکار اظهارنظر می کنند. شهادت دهی حسابرسان در قالب اظهارنظر حرفه ای 
انطباق  میزان  با  رابطه  در  حسابرس  عقیده ی  و  اظهارنظر  بیانگر  شهادت  می شود.  بیان  آن ها 
باارزش ترین  و  مهم ترین  بنابراین  است.  تعیین شده  قبل  از  معیارهای  با  گزارش شده  اطالعات 
صورت های  مطلوبیت  درباره ی  کارشناسانه  و  مستقل  اظهارنظر  حسابرس،  حرفه ای  خدمت 
و  قلعه نو  و همکاران، 2008؛ دهمرده  التونیبت  و همکاران، 1400؛  )بهمن دوست،  است  مالی 
همکاران، 1399(. این اظهارنظر یک قضاوت حرفه ای بوده، لذا همواره با میزانی از ریسک مواجه 
اساس  بر  به عالوه،   .)1388 محمودی،  و  )حنیفه  می گویند  حسابرسی  ریسک  آن  به  که  است 
در خصوص محتوای  است مدعی عدم مسئولیت  اعتبار بخشی، حرفه حسابرسی ممکن  فرضیه 
اطالعات صورت های مالی باشد، اما سرمایه گذاران بر این باورند در صورتی که به دلیل استفاده از 
صورت های مالی گمراه کننده زیانی به آن ها برسد، حسابرسان مسئول بوده و باید در صدد جبران 
برآیند )سایمونیک، 1980(. در این میان تعدیل گزارش حسابرسی به دلیل ابهام در تداوم فعالیت 
صاحب کار می تواند از جمله راهکارها در راستای پوشش ریسک عملیات حسابرسی به حساب آید 
)کریشنان و وانگ، 2015(. از طرف دیگر، مدیریت شرکت با تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست های 
کلی، نقش مهمی را در کیفیت و اعتبار اطالعات ارائه شده در گزارش های مالی ایفا کرده و در 
صورت عملکرد ضعیف مدیریت، ممکن است تداوم فعالیت شرکت با ابهام مواجه شده و این خود 

موجب تعدیل اظهارنظر حسابرس1 می گردد.
علی رغم وجود تحقیقات گستره پیرامون تمایل حسابرسان به تعدیل اظهارنظر به دلیل ابهام 
در تداوم فعالیت واحد تجاری )سایمونیک، 1980؛ کارسون و همکاران، 2013( بسیاری از این 
اثر ویژگی های  بر عوامل تعیین کننده در سطح شرکت تمرکز نموده اند، در خصوص  تحقیقات، 
خاص مدیریتی شرکت بر تعدیل اظهارنظر حسابرسان نسبت به تداوم فعالیت واحد تجاری شواهد 

تجربی اندکی برای حسابرسان وجود دارد.
از طرفی توانایی مدیریت2 و ویژگی های وی در واکنش به سطح ریسک قابل پذیرش شرکت در 
بازار سرمایه، همواره از موضوعات مورد بحث در دهه اخیر و به طور خاص بعد از وقوع بحران مالی 
در بازارهای مالی جهان بوده است. بحران مالی آمریکا در بین سال های 2008 - 2007، بحران 
اخیر بدهی یونان 2013 - 2010 و بحران مالی بازار سرمایه ایران، نگاه ها را به سوی مدیریت سوق 
داده و زمینه الزم را برای بررسی و پژوهش درباره توانایی های مدیریت و نیز ویژگی های وی در 
نحوه مقابله وی با ریسک های مرتبط با شرکت از منظر تداوم فعالیت شرکت را فراهم نموده است 

)خواجوی و قدیریان آرانی، 1398(.
تحقیقات انجام شده در مورد توانایی مدیریت بیشتر به موضوعات حسابداری پرداخته است. این 
تحقیق، رابطه توانایی مدیریت را به موضوعات حسابرسی تعمیم می دهد و افزون بر آن همچنین 
پژوهش های اخیر )مانند پژوهش استادی و همکاران، 1396( نشان می دهد که ریسک و مدیریت 
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ریسک سازمانیERM( 3( جنبه مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه زیادی قرارگرفته است. 
مدیر توانمند در واکنش به ریسک نیز توانایی خود را به خوبی به نمایش می گذارد. چگونگی 
رویارویی با ریسک های متعدد تجاری می تواند سنجه ایی از توان مدیریت باشد. از این دید چگونگی 
واکنش به ریسک و مدیریت ریسک شرکت، میدان آزمایشی برای ارزیابی توان مدیریت است که 
می توان بازتابی از آن  را در اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت شرکت مشاهده نمود. 
در این خصوص این سؤال در ذهن شکل می گیرد که توان مدیریت چگونه می تواند ریسک های 
تا  است  پژوهش حاضر درصدد  این مهم  راستای  قرار دهد. در  تأثیر  را تحت  با شرکت  مرتبط 
مدیریت ریسک شرکت را از جهت تأثیرگذاری بر رابطه توان مدیریت و اظهارنظر حسابرس در 

خصوص تداوم فعالیت شرکت مورد بررسی قرار دهد.
آخرین پژوهش های حوزه مدیریت ریسک نشان می دهد که دستیابی به هدف های استراتژیک 
شرکت، افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های شرکت، بهبود سطح گزارشگری و رعایت قوانین و 
مقررات، هدف غایی مجموع فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی هستند. شرکت برای دستیابی 
به اهداف فوق بایستی فرآیند مدیریت ریسک را توسط مدیریت و تمامی کارکنان در سرتاسر 

سازمان پیاده سازی نماید )قادری و همکاران، 1397(.
تاکنون ادبیات گسترده ای در خصوص عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک سازمانی و تمایل 
این حال، بخش  با  انتشار گزارش حاوی بند تداوم فعالیت شرکت ها وجود ندارد،  به  حسابرسان 
عمده پژوهش های پیشین بر عوامل تعیین در سطح شرکت تمرکز کرده اند و شواهد تجربی بسیار 
و  سازمانی  ریسک  مدیریت  بر  صاحبکار  شرکت  مدیریت  ویژگی های  تأثیر  خصوص  در  اندکی 

گزارش حسابرس انجام شده است. 
همچنین تاکنون در ایران پژوهشی که توانایی مدیریت در رسیدن به اهداف چهارگانه مدیریت 
نشده  انجام  باشد،  کرده  بررسی  را  تطابق(  و  گزارشگری  بهره وری،  )استراتژی،  ریسک سازمانی 
بر  را  توانایی مدیریت  تأثیر  اولین پژوهش هایی است که  نوع خود جزء  بابت در  این  از  و  است 
از  مدیریت  توانایی  نماگر  اعمال  به منظور  می دهد.  قرار  آزمون  مورد  سازمانی  ریسک  مدیریت 
معیارهای تدوین شده توسط دمرجیان، لو و مک لی )2012( استفاده می شود. این پژوهشگران، 
کارایی شرکت ها به نسبت سایر شرکت ها در صنعت های یکسان را، بر پایه تبدیل منابع شرکت به 
درآمد، اندازه گیری می کنند. سپس امتیاز مختص به کارایی مدیریت شرکت را برآورد کرده و از 
آن به عنوان معیار توانایی مدیریت استفاده می کند )نمازی و غفاری، 1394(. پژوهش های دیگری 
نیز، اعتبار این اندازه گیری را به عنوان نماگر توانایی مدیریت، تأیید می کنند )دمرجیان و همکاران، 

2013؛ اندرو و همکاران، 2013؛ وانگ، 2013(.
تحقیق حاضر، به چند روش، به ادبیات موجود حسابرسی، می افزاید. اول، این که این تحقیق، از 
پژوهش هایی است که عاملی تعیین کننده و مؤثر در اظهارنظر حسابرس را بررسی می کنند. دوم، 
این که شرکای حسابرسی، عملکرد مدیریت را به عنوان عامل مهمی می دانند که بر تصمیم تهیه 
گزارش آنان اثر می گذارد و مطالعات آرشیوی درباره گزارش حسابرسی تعدیل شده در خصوص 
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تداوم فعالیت به صورت قابل توجهی، خصوصیات مدیریت را به عنوان عامل قابل توجه اظهارنظر 
حسابرس، بررسی نکرده اند. تجزیه وتحلیل نقش مدیریت، تا حدودی در مقاالت، یک حفره خالی 
انتزاعی بوده و مدل سازی آن، دشوار است )کریشنان و  از مدیریت،  است زیرا دانش حسابرس 

وانگ )2015((.
را  متغیرها  میان  در  تعامالت،  مدل سازی  اهمیت  می کند،  تالش  تحقیق  این  دوم،  وهله  در 
صورت  به  نظری،  و  آزمایشگاهی  مطالعات  کند.  مشخص  حسابرسی  گزارش  بررسی  هنگام  در 
قابل توجهی نشان می دهند که حسابرس، با اطالعات مرتبط با ریسک در تعامل بوده و آن ها را 
اولویت بندی می کند و در شرایط مختلف، از اطالعات، بهره برداری متفاوتی دارد )براون و سالمون 

)1990(؛ راسمن و همکاران )1999(؛ بونور )2008((.
هدف پژوهش حاضر با توجه به خأل پژوهشی موجود، بررسی این موضوع است که آیا افزون بر 
ویژگی های سطح شرکت، ویژگی های مدیریت شرکت صاحبکار نیز دارای اطالعاتی مفیدی برای 

حسابرسان می باشد یا خیر؟ 
لذا مسأله اصلی پژوهش تبیین نقش توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی بر اظهارنظر 
حسابرس در خصوص ابهام در تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

می  باشد. 

٢-مبانینظریوتوسعهیفرضیهها
٢-1تواناییمدیراندرپیادهسازیواجرایمدیریتریسکسازمانی

فلسفه اصلی کوزو )COSO( 2017 در تدوین مجموعه مدیریت ریسک سازمانی بر این مطلب 
استوار است که ارزش ناشی از فعالیت های شرکت زمانی حداکثر می شود، که مدیریت، مجموعه ای 
از استراتژی ها را برای ایجاد توازن مطلوب بین بازده و ریسک های مرتبط بکار برده و به منظور 
دستیابی به اهداف، منابع سازمان را به طور مؤثر و کارآمد بکار گیرد )پاسچ، 2020(. با توجه به 
را تهدید می کند، مواجه  اهداف آن ها  با ریسک های جدیدی که  به طور مداوم  این که شرکت ها 
می شوند توسعه علمی مدیریت ریسک شامل؛ فرآیندها، تکنیک ها و ابزارهای نوین بسیار حیاتی 
شده است. عالوه بر این قانون گذاران و سایر سازمان های ذی ربط به توصیف بهتری از فرآیندهای 

مدیریت ریسک سازمان، از جمله نظارت هیئت مدیره نیاز دارند )یاری و همکاران، 1400(
نقش هیئت مدیره یکی از عوامل اصلی در پیاده سازی و اجرای مدیریت ریسک سازمانی اثربخش 
است. هیات مدیره و مدیرعامل در تدوین استراتژی سازمانی نقش اصلی را ایفا می کنند. از طرفی 
فرهنگ سازمانی نیز متأثر از فرهنگ مدیران ارشد آن است. بنابراین، هیئت مدیره و مدیران ارشد 
باید قبل از اتخاذ تصمیمات، میزان ریسک قابل تحمل را در تصمیمات خود در نظر بگیرند. عالوه 
بر آن توانایی مدیران ارشد سازمان در اتخاذ تصمیمات آنان، مبتنی بر بازده تعدیل شده به ریسک 
نیز که یکی از چالش های کلیدی در مدیریت ریسک سازمانی است بسیار تعیین کننده می باشد 

)جوانا کیت، 2014؛ یاری و همکاران، 1400(.
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است،  سازمانی  ریسک  مدیریت  تقویت  موجب  سازمانی  فرهنگ  ارتقاء  در  مدیریت  توانایی 
می تواند  ریسک  مدیریت  رویه های ضعیف  که  داده اند  نشان  پژوهش ها  از  برخی  که  همان گونه 
مرتبط با فرهنگ ناسالم سازمانی باشد )اندرسون و همکاران، 2012(. با توجه به تأثیر توانایی 

مدیریت بر مدیریت ریسک سازمانی، فرضیه اول پژوهش به شرح زیر تدوین می شود:
فرضیهاول: بین توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

٢-٢تواناییمدیرانواظهارنظرحسابرسدرخصوصتداومفعالیت
بررسی موضوع تداوم فعالیت شرکت برای حسابرسان از اهمیت باالیی برخوردار است. استاندارد 
حسابرسی شماره 570، به موضوع تداوم فعالیت می پردازد. هدف  این  استاندارد، ارائه  استانداردها 
و راهنمایی های  الزم  درباره  مسئولیت  حسابرس  در حسابرسی  صورت های  مالی  نسبت  به  استفاده  
از فرض  تداوم  فعالیت  در تهیه  صورت های  مالی ، شامل  بررسی  ارزیابی  مدیریت  از توانایی  واحد 
تجاری  به  ادامه  فعالیت  است . حسابرس  در جریان  برنامه ریزی  و اجرای  روش های  حسابرسی  و 
از فرض  تداوم  فعالیت  در تهیه   باید مناسب  بودن  استفاده  مدیریت   از آن   نتایج  حاصل   ارزیابی  

صورت های  مالی را بررسی  کند.
برمبنای   باید  مالی   ارزیابی  کند. صورت های   را  فعالیت  واحد تجاری   ادامه   توان   باید  مدیریت  
تداوم  فعالیت  تهیه  شود مگر این که مدیریت  قصد انحالل  یا توقف  عملیات  واحد تجاری  را داشته  
باشد، یا عماًل ناچار به  انجام  این  امر شود. در مواردی  که  مدیریت  از رویدادها و شرایطی  آگاهی  
ابهام  اساسی  نسبت  به  توانایی  تداوم  فعالیت  واحد تجاری  ایجاد کند، این   یابد که  ممکن  است  
ابهام  باید افشا شود. چنانچه  صورت های  مالی  برمبنای  تداوم  فعالیت  تهیه  نشود، این  واقعیت  باید 
همراه  با مبنای  تهیه  صورت های  مالی  و این که چرا واحد تجاری  فاقد تداوم  فعالیت  تلقی  شده  
است ، افشا شود. مدیران، مسئولیت حفظ توانایی سازمان را بر عهده دارند تا سازمان بتواند به طور 
مستمر به عملیات خود ادامه دهد. مدیریت تداوم فعالیت، موجب می شود ریسک هایی که متوجه 
عملیات و یا کسب وکار سازمان می گردند شناسایی شده و نتایج آن ریسک ها، بررسی شود )یاری 

و همکاران، 1400(.
فعالیت،  تداوم  برنامه  با  همکاری  جهت  اجرایی  مدیران  بکارگیری  در  ارشد  مدیران  توانایی 
تعیین کننده  عوامل  از  یکی  بنابراین  ایسمیل، 2016(.  و  آلوی  )منسول،  است  موضوعی حیاتی 
وضعیت تداوم فعالیت، توانایی مدیریت در اجرا و کنترل عملیات شرکت است )پاریس، 2016(. 
با توجه به تأثیر توانایی مدیریت بر اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت، فرضیه دوم 

پژوهش به شرح زیر تدوین می شود:
رابطه  فعالیت  تداوم  خصوص  در  حسابرس  اظهارنظر  و  مدیریت  توانایی  بین  دوم:  فرضیه

معنی داری وجود دارد.
٢-3مدیریتریسکسازمانیواظهارنظرحسابرس

اهداف کالن ERM به عنوان چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک سازمانی را می توان به شرح 
ذیل برشمرد:
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1. ایجاد آمادگی مناسب در برابر تهدیدهای آتی و استفاده مؤثر از فرصت های پیش رو؛
2. ارتقای سطح اطمینان معقول درباره تحقق اهداف شرکت؛

3. ارتقای ثبات تصمیم ها و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح مختلف شرکت؛
4. ایجاد ثبات در رشد ارزش حقوق صاحبان سهام و سایر ذینفعان شرکت.

هر چهار هدف فوق مستقیماً بر برنامه های مدیریت تداوم فعالیت شرکت اثرگذار هستند. عالوه 
بر این مدیریت تداوم فعالیت بخشی از مدیریت ریسک سازمانی، و از عوامل مهم رقابت پذیری 
شرکت در شرایط بحرانی است )ابراهیمی، رخیده و خمش آیا، 1397( و توسعه و پیاده سازی 
فرآیندهای مدیریت تداوم فعالیت به منظور اطمینان از عملکرد صحیح فرآیندهای حیاتی شرکت 
در مواقع بحرانی، جزء کلیدی موفقیت چارچوب مدیریت ریسک شرکت است )شاتر و فرانک، 
ریسک  مدیریت  چارچوب  که  داده اند  نشان  تحقیقات  دیگر  طرف  از   .)2015 فائرتس،  2019؛ 
سازمانی یکی از اجزای اصلی و الزامات مدیریت تداوم فعالیت استاندارد است )کوزلوسکی، 2016(.

با توجه به موارد فوق این تئوری به ذهن متبادر می گردد که عملکرد مدیریت ریسک سازمانی 
اهمیت  و  این موضوع  به  توجه  با  است.  مؤثر  فعالیت شرکت  تداوم  بر مدیریت  به طور مستقیم 
مدیریت تداوم فعالیت برای حسابرسان که در جریان برنامه ریزی و اجرای روش های حسابرسی با 

هم می پردازند فرضیه سوم به شرح ذیل تدوین می گردد:
فرضیهسوم: بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت 

رابطه معنی داری وجود دارد.
٢-4تأثیرتواناییمدیریتبررابطهمدیریتریسکواظهارنظرحسابرس

تحقیقات چن، پودولسکی و ویراراگاوان )2015( نشان می دهد که توانایی مدیریت بر سطح 
ریسک پذیری شرکت تأثیر معنی داری دارد. آن ها با بررسی شاخص های متعدد نشان دادند که 
مدیریت  را  باالتری  ریسک های  شرکت  اهداف  به  دستیابی  به منظور  توانسته اند  تواناتر  مدیران 
نمایند. در واقع مدیران توانا با گسترش ابزارهای مدیریت ریسک در شرکت، سطوح باالتری از 

ریسک را پذیرفته و مدیریت نموده اند )چن و همکاران، 2015(.
فرآیندهای مدیریت ریسک توسط مدیران  به کارگیری  بررسی های گذشته نشان می دهد که 
توانا )افراد با پیشینه آموزشی بهتر و هوش باالتر( به طور قابل توجهی بسیار گسترده تر از سایر 
مدیران است. )اسژوبرگ و دروتز 1991؛ بوهوم، 1998؛ کالور، بورک، یاسوئی، دورفی و پرس، 
2001(. سازمانی که دارای مشخصات مناسبی از مدیریت ریسک تداوم فعالیت می باشد، می تواند 
)استولن، دنبرابر،  نماید  استفاده  بهترین نحو  به  نیز  باال  با ریسک  به وجود آمده  از فرصت های 

دمیتراخوس، فردریکسن، گرن، هومب و آجدال،2002(.
 شایان ذکر است مطالعاتی مانند )ونگ، ژئو و چنگ،2013( نشان داده است که بین سوابق 
تحصیلی مدیران شرکت ها و ریسک پذیری شرکت ها در چین رابطه منفی معنی داری وجود داشته 
است. مطالعه اخیر نشان داده است که در سال های مورد بررسی، مدیران با سوابق تحصیلی باالتر 
نسبت به سایر مدیران محتاطانه تر عمل نموده اند )وانگ و همکاران، 2013(. نکته قابل تأمل در 
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مورد فوق این است که این تحقیق در سال هایی که بحران جهانی 2008 و 2009 اتفاق افتاده 
می باشد. در واقع فرآیندهای مدیریت ریسک به منظور اطمینان از تداوم فعالیت شرکت حکم به 
تدوین سطح پایین تری از اشتهای ریسک در آن سال ها نموده است. مدیران با تحصیالت باالتر 
با به کارگیری فرآیندهای مدیریت ریسک در آن سال های بحرانی، اقدام به عملکرد محتاطانه تری 
نموده اند. این موضوع با توجه به نتایج بررسی های بیکر و وارگلر )2002( تائید می گردد. بیکر و 
وارگلر )2002( نشان می دهند توانایی مدیریت در تعیین مناسب سطح اشتهای ریسک متناسب 
با شرایط محیطی، موجب کاهش ریسک تداوم فعالیت می شود. بنابراین با وجود این که پژوهش 
وانگ و همکاران )2013(، رابطه منفی بین سطح ریسک پذیری و توانایی مدیران را بیان نموده 
است اما با توجه به شرایط بحرانی آن سال ها در واقع مطالعه ی ایشان نشان داده است که مدیران 

توانا با درک شرایط محیطی، ریسک تداوم فعالیت شرکت را کاهش داده اند.
پژوهش انجام شده در سال 2012 توسط ارنست و یانگ نشان داد که شایع ترین چالش در 
کاهش ریسک تداوم فعالیت، عدم حمایت مدیران ارشد در بیان مأموریت ها و وظایف مشخص 
مدیران اجرایی برای همکاری با برنامه مدیریت تداوم فعالیت شرکت می باشد )منسول، آلوی و 
ایسمیل، 2016(. مدیریت ریسک تداوم فعالیت تحت تأثیر توانایی و پاسخگویی مدیریت، شناخت 
و ارزیابی نیازهای سازمان، اقدامات و مراحل مدیریت ریسک و شیوه اجرا و کنترل عملیات است 

)پاریس، 2016(.
این  می توان  است  آمده  و سوم  اول  فرضیه های  بیان  در  که  آنچه  و  فوق  مطالب  به  توجه  با 
نظریه را بیان نمود که توانایی مدیریت موجب تقویت رابطه مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر 
حسابرس در خصوص تداوم فعالیت شرکت می شود؛ بنابراین فرضیه چهارم به شرح زیر تدوین 

می شود:
فرضیهچهارم:توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس 

در خصوص تداوم فعالیت اثر معنی داری دارد.
٢-5پیشینهپژوهش

مطالعاتانجامشدهدرداخلازکشور
اثربخشی حسابرسی  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به   )1400( سال  در  نمازی  و  ناظمی  برخوردار، 
داخلی و ارزیابی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک و کنترل های داخلی بانک کشاورزی 
پرداختند. برای این منظور داده های مورد نیاز از 78 نفر از صاحب نظران بانکی در رده های مختلف 
سازمانی شامل حسابرسان داخلی و بازرسان، مدیران ارشد و کارشناسان مسئول بانک کشاورزی 
به وسیله پرسش نامه در سال 1398جمع آوری شده است. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که عوامل 
استقالل حسابرسی داخلی، صالحیت حسابرسان داخلی، حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی، 
اندازه حسابرسی داخلی و ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر 
مثبت معناداری دارند. هم چنین اثربخش بودن حسابرسی داخلی باعث بهبود کنترل های داخلی 
بانک می شوند اما بر بهبود مدیریت ریسک بانک تأثیر معناداری ندارد. بر اساس نتایج پژوهش 



 |       |114

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههفتم|تابستان1401

آن ها ضمن مشارکت حسابرسان داخلی با مدیریت ریسک در فرایند ارزیابی ریسک، تنظیم برنامه 
حسابرسی داخلی با نگرش مبتنی بر ریسک برای شناسایی اولویت های فعالیت حسابرسان داخلی، 

زمینه اثربخشی مؤثرتر حسابرسی داخلی را در بانک کشاورزی فراهم نمودند.
رضایی،فیروزعلیزادهونورمحمدی در سال )1399( به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت 
با اجزاء مدیریت ریسک یکپارچه و اجزای آن پرداختند. برای این منظور، با توجه به اطالعات 
78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به برآورد الگو کردند. نتایج آزمون 
فرضیات پژوهش آن ها نشان داد که تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت ریسک یکپارچه مثبت و 
معنادار بوده است. ولی تأثیر توانایی مدیریت بر اجزاء مدیریت ریسک، ریسک استراتژی، قوانین و 
مقررات، عملیاتی و گزارشگری به تنهایی تأثیرگذار نبوده و تنها بر مدیریت ریسک عملیاتی تأثیر 

مثبت و معنادار داشته است.
توانایی  ارتباط  چگونگی  بررسی  به  پژوهشی  در   )1396( حیدری  و دهکردی زاده فرج
مدیریت با حق الزحمه و تعدیل اظهارنظر حسابرسی به دلیل ابهام در تداوم فعالیت نمونه ای از 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1392 پرداختند. 
تحلیل  دومرحله ای  مدل  از  منتج  مدیریت  توانایی  نمره  از  مدیریت  توانایی  سنجش  به منظور 
پوششی داده های ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران )2012( استفاده شده است. ضمن این که 
حق الزحمه و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت واحد تجاری به عنوان شاخص هایی 
از ریسک حسابرسی در نظر گرفته شده اند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 94 شرکت و 
1034 مشاهده سال ـ  شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که با افزایش 
میزان توانایی مدیران، حق الزحمه حسابرسی و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش 
حسابرسی واحد تجاری کاهش می یابد. به صورت کلی، یافته های تحقیق نشان می دهد که توانایی 
مدیریت، عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. این نتایج ازآن رو اهمیت دارد که شواهد 

تجربی چندانی در خصوص رابطه بین خصوصیات مدیریت و تصمیمات حسابرسان وجود ندارد.
و  با حق الزحمه ی حسابرسی  مدیریت  توانایی  رابطه ی  بررسی  به   )1394( بریوانلو  انصافی
اوراق  بورس  پذیرفته شده در  آماری، شرکت های  پرداخت. جامعه  اظهارنظر مشروط حسابرس 
بهادار تهران را در بر می گیرد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین توانایی مدیریت و حق الزحمه 
حسابرسی وجود ندارد. همچنین حق الزحمه حسابرسی با اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی 
رابطه  نیز  حسابرس  مشروط  اظهارنظر  و  مدیریت  توانایی  بین  و  دارد  معناداری  مثبت  رابطه 
معناداری وجود ندارد یعنی توانایی مدیریت بر ارائه اظهارنظر مشروط حسابرس تأثیر ندارد و بر 
اساس نتایج آنچه با اظهارنظر مشروط حسابرس رابطه مثبت معناداری دارد، ریسک مالی واحد 

مورد حسابرسی می باشد.

مطالعاتانجامشدهدرخارجازکشور
توانایی مدیریت و حق الزحمه  بین  رابطه  بررسی ماهیت ساختاری  به  یاتااوویان )2017( 
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حسابرس بر روی نمونه ای متشکل از 41212 سال - شرکت طی دوره 2001 تا 2012 پرداختند. 
در این مطالعه، تأثیرات سه عامل ساختاری تعدیل کننده دعاوی حقوقی علیه حسابرس، آشنایی 
حسابرس با واحدهای مورد رسیدگی و تغییرات در محیط بررسی شد. نتایج پژوهش آن ها نشان 
داد رابطه منفی بین توانایی مدیریت و حق الزحمه خدمات حسابرسی احتماالً برای مشتریانی که 
ابهام درباره تداوم فعالیت آن ها وجود دارد یا در دوره پس از یک بحران مالی فعالیت می کنند، 
ضعیف تر است. همچنین، نتایج پژوهش آن ها نشان داد هر چه دوره تصدی حسابرسی طوالنی تر 
باشد، رابطه منفی بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی قوی تر است. رابطه منفی بین 
توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی نیز، بعد از تصویب قانون ساربینز- اکسلی نسبت به قبل 

از آن قوی تراست.
چنوهمکاران )2015( نشان دادند که توانایی مدیریت بر سطح ریسک پذیری شرکت تأثیر 
توانسته اند  تواناتر  مدیران  که  دادند  نشان  متعدد  بررسی شاخص های  با  آن ها  دارد.  معنی داری 
به منظور دستیابی به اهداف شرکت ریسک های باالتری را مدیریت نمایند. در واقع مدیران توانا 
با گسترش ابزارهای مدیریت ریسک در شرکت، سطوح باالتری از ریسک را پذیرفته و مدیریت 

نموده اند. 
کریشنانووانگ )2015( به بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و حق الزحمه و اظهارنظر 
حسابرس در خصوص ابهام در تداوم فعالیت واحد تجاری در سال های 2000 تا 2011 پرداختند. 
توانایی  نمره  با  برابر  که  ارشد شرکت  مدیریت  توانایی  میزان  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
دارای  حسابرس  تصمیم گیری  در  است،   )2012( همکاران  و  دمرجیان  مدل  از  منتج  مدیریت 
محتوای اطالعاتی است. آن ها بر این باورند که پس از کنترل ویژگی های واحد تجاری، با افزایش 
توانایی مدیریت، حق الزحمه حسابرسی و احتمال تعدیل اظهارنظر حسابرسی به دلیل ابهام در 

تداوم فعالیت واحد تجاری کاهش می یابد.

3-روششناسیپژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. به 
لحاظ هدف، این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون 
چند متغیره استفاده خواهد شد. البته برای اندازه گیری متغیر توانایی مدیریت از تحلیل پوششی 
از مدل  ریسک سازمانی  مدیریت  در  گزارشگری  متغیر  آوردن  بدست  برای  و   )DEA4( داده ها 
تعدیل شده جونزModified Jones( 5( استفاده می شود. در گردآوری داده ها از نرم افزار ره آورد 
نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار )کدال( و پایگاه های اینترنتی مرتبط با بورس 
استفاده خواهد شد. آزمون فرضیه ها نیز پس از گردآوری داده های مورد نیاز، به کمک نرم افزار 

Stata MP 17.0 انجام شده است. 
3-1جامعه،چگونگینمونهگیریونمونه

جامعه آماری در این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 
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دوره مورد بررسی سال های 1387-1398 )12 ساله( بوده است. روش نمونه گیری در این پژوهش 
روش غربالی یا شرطی است. این غربال ها یا شرط ها در هر مرحله عبارتند از:

1. فقط شرکت های تولیدی و صنعتی عضو نمونه آماری ما هستند. یعنی شرکت های هلدینگ، 
شرکت های مالی و سرمایه گذاری، بانک ها و بیمه ها عضو نمونه آماری ما نیستند.

دالیلی که برای حذف شرکت های مالی از نمونه می توان ذکر کرد به صورت زیر است: )فاما و 
فرنچ،1992(

شرکت هاست،  این  مالی  ریسک  نشانگر  غیرمالی  شرکت های  باالی  اهرمی  نسبت های  الف( 
درحالی که برای شرکت های مالی این مسئله کاماًل عادی است، لذا اگر شرکت های مالی نیز در 

این تحلیل مورد بررسی قرار گیرند منجر به استنتاج های اشتباه خواهد شد.
در  استفاده  مورد  روش های  با  مالی  شرکت های  در  استفاده  مورد  حسابداری  روش های  ب( 
بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران برای شرکت های غیرمالی متفاوت است بنابراین 

تفسیرها و توجیه های به کاربرده شده برای این دو گروه هم متفاوت است.
2. تعداد روزهای وقفه معامالتی آن ها بیش از پنج روز در سال باشد.

3. حداقل از سال 1386 عضو بورس شده باشند.
4. پایان سال مالی آن ها 29 یا 30 اسفند هر سال باشد. برای همگن بودن متغیرهای ساالنه 

در پژوهش.
5. اطالعات مورد نیاز شرکت به خصوص یادداشت های همراه صورت های مالی در دسترس باشد.

از 871 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در تاریخ 28 آبان 1399 تعداد 180 شرکت )پیوست 
شماره 1( به عنوان نمونه از 29 صنعت )پیوست شماره 2( متفاوت در این پژوهش انتخاب شد، لذا 
برای هر یک از متغیرهای تحقیق درمجموع 2160 مشاهده وجود دارد. به عبارت دیگر، 2160 

سال- شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. 
)AO(63-٢متغیراظهارنظرحسابرسدرخصوصتداومفعالیت

به منظور دستیابی به شاخص اظهار نظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت شرکت با توجه به 
پژوهش های پیشین )فرج زاده دهکردی و حیدری، 1396؛ بهارمقدم، صالحی و اعظمی، 1396؛ 
مرادی، اصولیان و نوروزی، 1393؛ ؛ گیلبرت و همکاران، 1990( درصورتی که برای شرکتی هر 
یک از حالت های ذیل )یک یا چند حالت( اتفاق افتاده باشد شاخص اظهارنظر در خصوص تداوم 
فعالیت را یک )1( در نظر گرفته و اگر هیچ یک از حالت های ذیل اتفاق نیفتاده باشد این شاخص 

را صفر )0( در نظر گرفته ایم.
1. حسابرس به هر نحوی از انحاء و به دلیل خاصی صراحتاً بندی در خصوص چالش شرکت در 

تداوم فعالیت، در گزارش حسابرسی خود آورده باشد.
2. اگر حسابرس صراحتاً نسبت به عدم توانایی شرکت در پرداخت دیون خود در بندی اظهارنظر 

نموده باشد.
3. حسابرس در بندی نسبت به رویداد بسیار با اهمیتی مانند زیان های شناسایی نشده، دعاوی 
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حقوقی و ... که مبالغ آن بیش از مجموع درآمدهای ناخالص شرکت در یک سال باشد، اظهارنظر 
نموده باشد.

4. حسابرس بندی در خصوص تعارضات و تخلفات قانونی شرکت آورده باشد مشروط بر این که 
حسابرس بند فوق گزارش حسابرسی را عدم اظهارنظر یا نظر مردود ارائه کرده باشد.

5. شرکت هایی که سه سال متوالی نتیجه عملیات مالی آن ها به زیان ختم شده باشد.
بهره و  از  از سود قبل  بهره آن ها بیش  6. شرکت هایی که دو سال متوالی 80 درصد هزینه 

مالیات بوده باشد.
عالوه بر موارد فوق در تحقیقات محققین، موارد دیگری نیز وجود دارد من جمله: 

پایان یافتن موضوع شرکت - پروژه که با توجه به نمونه های بررسی شده در پژوهش ما از این 
موارد استفاده نشده است.

)MA(3-3تواناییمدیریت
متغیر توانایی مدیریت )Managerial Ability(، اندازه گیری توانایی مدیریت است که توسط 

دمرجیان، لو و مک وی )2012( تدوین شده است. 
در پژوهش حاضر، به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران )2012(، 
استفاده خواهد شد. در این مدل، با استفاده از اندازه گیری کارآیی شرکت و سپس واردکردن آن 
در رگرسیون خطی چند متغیره به عنوان متغیر مستقل و کنترل ویژگی های ذاتی شرکت، توانایی 

مدیریت محاسبه می شود.
از مدل تحلیل پوششی  اندازه گیری کارآیی شرکت، دمرجیان و همکاران )2012(،  به منظور 
داده ها )DEA( استفاده کرده اند. مدل تحلیل پوششی داده ها، نوعی مدل آماری است که برای 

اندازه گیری عملکرد سیستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی، کاربرد دارد.

v1 COGS+v2 SG&A+v3 net PPE+v4 OpsLease+v5 R&D+v6 Goodwill+v7 Intan
Maxvθ =

sales

عمومی،  هزینه های   ،t ،SG&A سال  در  رفته  فروش  کاالی  بهای   ،COGS مدل  این  در 
ابتدای  در  تجهیزات  و  ماشین آالت  اموال،  مانده خالص   ،t ،Net PPE فروش در سال  و  اداری 
 سال t ،OpsLease، هزینه اجاره عملیاتی در سال t ،R&D، هزینه تحقیق و توسعه در سال

t ،Goodwill، سرقفلی خریداری شده در ابتدای سال t و Intan، مانده خالص دارایی نامشهود 
 .t در ابتدای سال

در این مدل برای هرکدام از متغیرهای ورودی ضریب خاص، v، در نظر گرفته شده است زیرا 
اثر همه متغیرهای ورودی بر خروجی )فروش( یکسان نیست. مقدار محاسبه شده برای کارآیی 
شرکت در محدوده صفر تا 1 قرار می گیرد که حداکثر کارآیی برابر 1 و هرچه مقدار به دست آمده 

کمتر باشد یعنی کارآیی شرکت پایین تر است.
هدف ما از محاسبه کارآیی شرکت، اندازه گیری توانایی مدیریت است و از آنجا که در محاسبات 



 |       |118

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههفتم|تابستان1401

مربوط به کارآیی ویژگی های ذاتی شرکت نیز دخالت دارند، نمی توان توانایی مدیریت را به درستی 
اندازه گیری کرد زیرا متأثر از این ویژگی ها، بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی محاسبه می شود.

دمرجیان و همکاران )2012( به منظور کنترل اثر ویژگی های ذاتی شرکت در مدل خود کارآیی 
شرکت را به دو بخش جدا یعنی کارآیی بر اساس ویژگی های ذاتی شرکت و توانایی مدیریت، 
تقسیم کرده اند. آن ها این کار را با استفاده از کنترل پنج ویژگی ذاتی شرکت )اندازه شرکت، سهم 
بازار شرکت، جریان نقدی شرکت، عمر پذیرش شرکت در بورس و فروش خارجی )صادرات(( 
انجام داده اند. هرکدام از این پنج متغیر به عنوان ویژگی های ذاتی شرکت، می توانند به مدیریت 
کمک کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نماید یا در جهت عکس عمل کرده و توانایی مدیریت را 
محدود کنند. در مدل زیر که توسط دمرجیان و همکاران )2012( ارائه شده، این پنج ویژگی 

کنترل شده اند.
Firm Efficiency=a0+a1 Size+a2 Market Share+a3 Free Cash Flow Indicator

+a4 Age+a5 Foreign Currency Indicator+ε
 Market ،اندازه شرکت و برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت ،size که در آن
 Free Cash به فروش کل صنعت،  با نسبت فروش شرکت  برابر  و  بازار شرکت  Share، سهم 
Flow Indicator، متغیری مجازی که در صورت مثبت بودن جریان های نقدی عملیاتی برابر 
یک و در صورت منفی بودن برابر صفر در نظر گرفته شده است، Age، عمر پذیرش شرکت در 
بورس اوراق بهادار و برابر با لگاریتم طبیعی تعداد سال هایی که شرکت در بورس پذیرفته شده 
است، Foreign Currency Indicator، نیز متغیر مجازی است و برای شرکت هایی است که 
حجم صادرات )فروش با ارز خارجی( از واردات بیشتر باشد برابر 1در غیر این صورت عدد صفر 
باال  مدل  است.  مدیریت  توانایی  میزان  نشان دهنده  نیز   )ε( مدل  باقی مانده  و  می گردد  لحاظ 
نیز مانند مدل تحلیل پوششی داده ها باید در سطح صنعت ارزیابی شود به همین دلیل در آن 

متغیرهای مربوط به سطح کل بازار در مدل اثر داده نشده اند )دمرجیان و همکاران،2012(.
)ERM(3-4مدیریتریسکسازمانی

که جهت  معرفی می شود  متغیر مستقل  به عنوان  ریسک  مدیریت  اثربخشی  پژوهش  این  در 
اندازه گیری آن از چهار عامل بهره گرفته شده است. این عوامل برگرفته از پژوهش های )گوردون، 
لوب و تسینگ، 2009؛ رضایی و همکاران، 2021( می باشد. این عوامل بر اساس توانایی آن ها در 

رسیدن به اهداف تعیین شده شرکت ها شناسایی شده اند.
ERMit = Strategy riskit + Operational riskit + Reporting riskit + Compliance riskit

•مدیریتریسکاستراتژیک:
اشاره به راهکارهای اتخاذی توسط شرکت ها به منظور ماندن در شرایط رقابتی بازار دارد. در 
این حالت شرکت سعی می کند وضعیت رقابتی خود را نسبت به سایر شرکت های فعال در این 
عرصه حفظ نماید )قادری و همکاران، 1397(. حفظ استراتژی رقابتی موجب کاهش هزینه های 
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شکست و افزایش ارزش شرکت خواهد شد. شرکت های فعال در یک صنعت سعی می کنند از 
به  نسبت   i شرکت  بیشتر  فروش  نمایند.  را  استفاده  حداکثر  آمده  به وجود  فروش  فرصت های 
میانگین فروش صنعت نشان از حفظ استراتژی رقابتی خواهد بود )گوردون و همکاران،2009(. 
در واقع رقابت پذیری را می توان توانایی افزایش سهم بازار، سود دهی، رشد ارزش افزوده و ماندن 
وحیدی  و  نژاد  یعقوب  )بنی مهد،  کرد  معرفی  دوره طوالنی  یک  برای  عادالنه  رقابت  در صحنه 
کیا، 1394(. از طرق دیگر اندازه گیری اثربخشی مدیریت ریسک، اندازه گیری توانایی شرکت ها 
در کاهش ریسک سیستماتیک است. مزیت عمده پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک، کاهش 
است  پورتفولیو  سیاست  اتخاذ  طریق  از  موجود  منابع  ریسک  کردن  مدیریت  طریق  از  ریسک 
)رضایی و همکاران، 2021؛ هویت و لیبنبرگ، 2009، نوکو و استولز، 2006(. جهت اندازه گیری 

ریسک استراتژیک می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

= Strategy
Salesi,t - µsales

 ơsales

t در سال i فروش شرکت = Salesi,t

µsales = میانگین فروش صنعت 
ơsales = انحراف معیار فروش شرکت ها در صنعت 

•مدیریتریسکعملیاتی:
به عنوان ارتباط ورودی و خروجی های شرکت در فرآیند عملیات شرکت اندازه گیری می شود. 
هراندازه خروجی های شرکت در سطح معینی از ورودی ها بیشتر باشد نشان از عملکرد بهتر شرکت 
خواهد بود. افزایش بهره وری شرکت ها منجر به کاهش ریسک و افزایش ارزش شرکت خواهد شد. 
جهت اندازه گیری ریسک عملیاتی از شاخص بهره وری استفاده می کنیم. که از درآمد عملیاتی 

تقسیم بر هزینه عملیاتی به دست می آید. )قادری و همکاران،1397، رضایی و همکاران،2021(.
•مدیریتریسکگزارشگریمالی:

 هدف، ارائه گزارش های مالی قابل اعتماد است. مدیریت سود با هدف تحریف حقایق و تقلب 
مالی نشان از گزارشگری مالی ضعیف است. گزارشگری مالی ضعیف ریسک شرکت را باال برده 
و باعث کاهش ارزش شرکت خواهد شد. جانسون، کورانو و رینولدز )2002( جهت اندازه گیری 
ضعف در گزارشگری مالی از قدر مطلق اقالم تعهدی غیر واقعی استفاده کرده اند. جهت اندازه گیری 

متغیر ریسک گزارشگری از رابطه زیر می توان استفاده کرد: )قادری و همکاران،1397(

Reporting = |Normal Accrual| / | Normal Accrual+ Abnormal Accrual|
که در آن:

Normal Accrual: اقالم تعهدی اختیاری است که جهت محاسبه آن از مدل جونز تعدیل 
شده )1991( به شرح رابطه زیر استفاده خواهد شد:
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TAt 1

Ai,t-1 Ai,t-1 Ai,t-1 Ai,t-1

(ΔREVt

PPEt= α1 + α2 + α3 +εt

اقالم تعهدی غیر اختیاری که نحوه محاسبه آن به شرح رابطه زیر   :Abnormal Accrual
می باشد: 

 

NDAt

ΔREVt -ΔREC
= α1 + α2 + α3

1
Ai,t-1 Ai,t-1

PPEt

Ai,t-1

که در آن:
TAt: معرف مجموع اقالم تعهدی در سال t می باشد.

 t اقالم تعهدی غیر اختیاری در سال :NDAt

t-1 در سال i کل دارایی های شرکت :Ai,t-1

ΔREVt: تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل 

ΔRECt: تفاوت خالص حساب های دریافتنی سال جاری نسبت به سال قبل

 t اموال، ماشین آالت و تجهیزات ناخالص سال :PPEt

α1, α2, α3 پارامترهای خاص شرکت است.

•مدیریتریسکرعایتقوانینومقررات)ریسکتطبیق(:
افزایش انطباق با قوانین و مقررات ریسک را کاهش داده و باعث افزایش ارزش شرکت خواهد 
شد. اوکیف، کینگ و گاور )1994( دریافتند که رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی 
با پژوهش )رضایی و همکاران، 2021؛  بود. مطابق  مستلزم تقبل هزینه های حسابرسی خواهد 
هاشمی، 1394( جهت  و  و همکاران، 2014؛ عرب صالحی  چایز  و همکاران، 2009؛  گوردون 
اساس  بر  است.  شده  استفاده  مالیاتی7  اجتناب  معیارهای  از  تطبیق  ریسک  متغیر  اندازه گیری 
پژوهش های پیشین برای محاسبه شاخص اجتناب مالیاتی از معیار نرخ مؤثر مالیات نقدی شرکت 
مالیات ضربدر 1-  از کسر  بر سود قبل  پرداختی  نقدی  مالیات  تقسیم  از طریق  و   t i در سال 

محاسبه شده است )رضایی و همکاران، 2021(.
3-5متغیرهایکنترلی:

SIZE .1، اندازة شرکت j در سال t که با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت برابر است. 
)قادری و همکاران، 1397(

AGE .2، سن شرکت بر اساس سال های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران )بهار مقدم و 
همکاران،1396(

CASH .3، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و نقدینگی نسبت به کل دارایی ها در پایان سال، 
)گو و همکاران 2013، کریشنان و وانگ 2014(

LEV .4، اهرم مالی، کل بدهی ها نسبت به کل دارایی ها در انتهای سال )گو و همکاران 2013، 
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کریشنان و وانگ 2014(
LOSS .5، در صورت منفی بودن رقم سود خالص، معادل 1 و در غیر این صورت معادل صفر 

تعریف می شود، )زلقی و همکاران، 1396(
همکاران  و  )گو  سال  انتهای  در  بدهی ها  کل  به  نسبت  عملیاتی  نقدینگی  جریان   ،OCF  .6

2013، کریشنان و وانگ 2014(

4-یافتههایپژوهش
آماره های توصیفی 

در جدول 1 آماره های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق گزارش شده است. از آنجا که در این 
تعداد 180 شرکت  آبان 1399  تاریخ 28  بهادار در  اوراق  بورس  از 871 شرکت عضو  تحقیق، 
به عنوان نمونه از 29 صنعت متفاوت در یک بازه ی زمانی 12 ساله )1398- 1387( مورد مطالعه 
قرار گرفته است، لذا برای هر یک از متغیرهای تحقیق درمجموع 2160 مشاهده وجود دارد. به 
عبارت دیگر، 2160 سال- شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. جدول مذکور، شامل تعداد 

مشاهدات، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است.

جدول )1(: شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق

تعدادنمادمتغیر
بیشینهکمینهانحرافمعیارمیانگینمشاهدات

اظهارنظر
AO21600.66313131.047275901حسابرس

MA21600.00005140.1965322-0.45632440.6971842تواناییمدیریت
مدیریتریسک

ERM21601.1484081.1205370.123236.968603سازمانی

Size216014.300441.6819610.0312219.05065سایزشرکت
Age21603.5347120.45869382.1972254.204693سنشرکت
Cash21606.6687357.8083260.143367842.37449نقدینگی
Lev.21600.58789460.20621850.061062582.077506اهرممالی

OCF21600.31799980.5251614-1.0408633.643242وجهنقدعملیاتی
Loss21600.10353540.304733801زیان

همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود آمارهای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، 
کمینه و بیشینه می باشد که معروف ترین و درعین حال پرمصرف ترین شاخص های آمار توصیفی اند. 
میانگین، متوسط داده ها را نشان می دهد. با توجه به مطالب فوق و با نگاهی به جدول )1( می توان 
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دریافت که در بین متغیرها، اندازه شرکت با مقادیر 14/3 دارای بیشترین میانگین می باشد. با 
در نظر گرفتن انحراف معیار متغیرها مشخص می شود که توزیع متغیر وجه نقد با مقدار 7/8، از 
پراکندگی بیشتری نسبت به توزیع سایر متغیرها برخوردار هستند و این بدان معنا است که این 

متغیر نوسان شدیدتری نسبت به سایر متغیرها دارد.
نتایجحاصلازآزمونفرضیهاول:

فرضیهاول: بین توانایی مدیریت و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
ERMit = β0 + β1 MAit + β2 SIZEit + β3 AGEit+ β4 CASHit+ β4 LEVit+

 β5 LOSSit+ β6 OCFit + εit

ابتدا مدل را با اثرات ثابت برآورد می نماییم. جدول )2( خروجی نرم افزار را نمایش می دهد. در 
این مدل فرض شده است هر شرکت عرض از مبدأ مشخصی برای خود دارد. اگر این فرض رد 
شود آنگاه به جای مدل با اثرات ثابت باید مدل با داده های تلفیقی را در نظر گیریم چرا که فرض 

منحصربه فرد و مشخص بودن عرض از مبدأ رد می شود. 

جدول )2(: برآورد مدل با اثرات ثابت
p>|t| t Std. Err. Coef. ERM
0.000 7.05 0.0833255 0.5876719 MA
0.000 23.18 0.0278434 0.6455246 Size
0.005 -2.82 -0.2151216 -0.2151216 Age
0.000 3.97 0.0026609 0.0105558 Cash
0.006 -2.74 0.1310029 -0.3583123 Lev
0.400 -0.84 0.0391516 -0.0329614 Ocf
0.870 0.16 0.0648632 0.0106088 loss

احتمال=  0.000   99.04 = Fآزمون

در جدول )2( آزمون F بیانگر این است که حداقل یکی از عرض از مبدأها اختالف معناداری از 
صفر دارد ازآنجاکه p-value آزمون کمتر از 5% شده می توان گفت فرض صفر مبنی بر بی تأثیر 
معنادار  آن ها  از  یکی  حداقل  و  نشده  رد  شرکت ها  به  مربوط  مجازی  متغیرهای  تمامی  بودن 

می باشد. لذا مدل با اثرات ثابت بر مدل با داده های تلفیقی مرجح می باشد.
در مرحله بعد مدل را با اثرات تصادفی برآورد می نماییم. جدول )3( خروجی نرم افزار را نمایش 
می دهد. در این تخمین فرض آن است که اختالف در عرض از مبدأ شرکت ها به صورت تصادفی 

توزیع شده است. 
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جدول )3(: برآورد مدل با اثرات تصادفی
p>|z| z Std.Err. Coef. ERM
0.000 6.73 0.0843543 0.5680215 MA
0.000 24.71 0.0199804 0.4937978 Size
0.507 -0.66 0.0630205 0.0418188 Age
0.000 3.67 0.0026051 0.0095524 Cash
0.000 -4.03 0.1225335 -0.4940945 Lev
0.088 -1.71 0.0385664 -0.0658524 Ocf
0.763 0.3 0.0643909 0.019456 loss

احتمال=  0.000   743.87 =  2χآزمون

فرض صفر در این آزمون صفر بودن واریانس اثرات تصادفی می باشد. با توجه به این که احتمال 
آزمون کمتر از 5% است، فرض صفر رد شده و مدل با اثرات تصادفی بر مدل تلفیقی ترجیح دارد.

برای بررسی این که آیا اصاًل تفاوتی بین مدل با اثرات تصادفی و داده های تلفیقی برای نمونه 
مورد بررسی می باشد از آزمون بروش و پاگان استفاده می نماییم. 

بر  تصادفی  اثرات  و همچنین مدل  تلفیقی  بر مدل  ثابت  اثرات  دیدیم که  قبل  در دو بخش 
مدل تلفیقی ترجیح دارد. در واقع نتیجه می گیریم که وجود اثرات شرکتی ملموس است و مدل 
داده های پانل می باشد اما استفاده از اثرات ثابت یا تصادفی جای سؤال دارد. به همین جهت در 
این بخش آزمون هاسمن را برای این که ببینیم از اثرات ثابت باید استفاده شود یا اثرات تصادفی 
فرض  ما  تصادفی  اثرات  با  مدل  در  گفت  باید  آزمون  این  منطق  توضیح  برای  می دهیم.  انجام 
نمودیم که جزء تصادفی اضافه شده به مدل برای پوشش اثرات فردی، با بقیه متغیرهای مستقل 
با  مدل  باشد،  داشته  همبستگی  مستقل  متغیرهای  با  جزء  این  درصورتی که  ندارد.  همبستگی 
اثرات تصادفی سازگار نخواهد بود و باید از رگرسیون با اثرات ثابت استفاده نمود. درصورتی که 
این جزء با متغیرهای مستقل رابطه نداشته باشد، مدل با اثرات تصادفی سازگار خواهید بود. در 
این شرایط رگرسیون با اثرات ثابت همچنان سازگار است اما کارایی کمتری نسبت به رگرسیون 
با اثرات تصادفی دارد چرا که باید پارامترهای بیشتری نسبت به اثرات تصادفی برآورد نماید. حال 
اگر جزء تصادفی فردی با متغیرهای مستقل رابطه داشته باشد باید ضرایب در دو مدل با اثرات 
ثابت و متغیر تفاوت فاحش داشته باشد. درواقع آزمون هاسمن تفاوت در ضرایب این دو رگرسیون 

را بررسی می نماید. که نتایج این دو آزمون در جدول )4( به طور خالصه نشان داده شده است.
اثرات  با  پانل  داده های  در  گروهی  واریانس  ناهمسانی  وجود  فرض  به  بنا  ازآنجاکه  همچنین 
تصادفی وجود دارد، برای رفع چنین مشکلی در تفسیر ضرایب از انحراف معیار روباست استفاده 
می نماییم. جدیداً در کارهای عملی متداول شده است که رگرسیون را اجرا نموده و بجای آزمون 
ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی جزء اخالل از انحراف معیار روباست شده برای این دو مشکل 
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استفاده می نمایند )وولدریج 2012(. جدول )4( نتایج برآورد را با انحراف معیار روباست را نشان 
می دهد.

جدول )4(: نتایج رگرسیون فرضیه اول با انحراف معیار روباست

p>|z| z Robust
Std.Err. Coef. ERM

0.000 4.92 0.1154739 0.5680215 MA
0.000 11.79 0.0418724 0.4937378 Size
0.682 -0.41 0.1022103 -0.0418188 Age
0.011 2.55 0.0037484 0.0095524 Cash
0.023 -2.27 0.2172657 -0.4940945 Lev
0.140 -1.48 0.0446408 -0.0658524 Ocf
0.752 0.32 0.061512 0.019456 loss

R٢= 0.33
احتمال=  0.000 174.53 =  2χآزمون
احتمال=  0.1904 7.42 =Husman آزمون
احتمال=  0.000 آزمونبروشپاگان=1.25

با توجه به این که آماره آزمون هاسمن بیش از 5% شده است، می توان گفت فرض صفر مبنی بر 
عدم تفاوت سیستماتیک در ضرایب رد نشده و بنابراین مدل با اثرات ثابت کارایی کمتری نسبت 

به اثرات تصادفی دارد و در ادامه ما از رگرسیون با اثرات تصادفی استفاده می نماییم. 
با توجه به مقادیر آماره  حاصل از آزمون بروش پاگان طبق جدول )4(، می توان نتیجه گرفت 

که روش ادغام شده فاکتورهای زمانی برای برازش مدل مناسب می باشد.
ضریب تعیین کلی مدل در جدول )4( برابر با 33% شده که بیانگر آن است که 33 درصد از 
تغییرات متغیر وابسته )مدیریت ریسک سازمانی- ERM( توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح 
داده شده است. از آنجا که p-value آزمون معناداری ضریب MA کمتر از 5% شده، می توان 
گفت فرض صفر مبنی بر بی معنی بودن ضریب در سطح معناداری 5% رد شده و بنابر این ضریب 
از لحاظ آماری معنادار می باشد )فرضیه تأیید می شود(. عدد آن به این معنی است که اگر یک 
واحد MA افزایش یابد، ERM به میزان 0.56 واحد افزایش می یابد. ازآنجاکه p-value آزمون 
معناداری ضریب age ،loss و ocf بیش از 5% شده می توان گفت با سطح اطمینان 95% فرض 
صفر مبنی بر بی معنی بودن ضریب رد نشده و بنابراین ضریب از لحاظ آماری تفاوت چندانی با 
صفر ندارد. درنتیجه می توان گفت متغیر های سن، زیان ده بودن و جریان نقد عملیاتی بر روی 

ERM بی تأثیر است.
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نتایجحاصلازآزمونفرضیهدوم:
مدلفرضیهدوم: بین توانایی مدیریت و اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت رابطه 

معنی داری وجود دارد.
AOit = β0 + β1 MAit + β2 SIZEit + β3 AGEit+ β4 CASHit+ β4 LEVit+ β5 LOSS it 

+ β6 OCFit + εit

این مدل ازآنجاکه مدل الجیت پنل است تنها برآورد با انحراف معیار روباست در آن لحاظ شده 
است. دستاورد حاصل از تخمین مدل در جدول )5( ارائه شده است. 

جدول )5(: نتایج رگرسیون فرضیه دوم با انحراف معیار روباست

p>|z| z Robust
Std. Err. Coef. AO

0.000 4.37 0.3246396 1.417403 MA
0.075 1.78 0.0495388 0.0880704 Size
0.526 0.63 0.1682037 0.1067835 Age
0.630 -0.48 0.0083056 -0.003999 Cash
0.680 0.41 0.4449352 0.1837969 Lev
0.073 -1.79 0.1235493 -0.2217157 Ocf

- - - 0.0 loss
احتمال= 0.000   29.55 = 2χآزمون

پیش از بررسی مدل، الزم است نکویی مدل برازش شده ارزیابی گردد. در رگرسیون الجیت 
 wald با رویکرد اثر ثابت دو معیار برای بررسی نکویی برازش استفاده می شود که مهم ترین آنها
است . این معیار مانند آماره F در رگرسیون معمولی است. مقدار χ2 مربوط به این آماره با درجه 
آزادی شش برابر 29.55 است و احتمال مربوط به آن صفر است. بنابراین فرض عدم معناداری 
مدل رد می شود و مدل معنادار و قابل تکیه است. معیار دیگری که برای ارزیابی به کار می رود 
باشد،  بزرگتر  آن  مطلق  قدر  چه  هر  و  است  منفی  آماره  این  مقدار  است.   Log Likelihood
حاکی از مناسب بودن مدل است. مقدار بدست آمده برای این مدل عدد 1121- است و بیش از 

5- است، بنابراین، بر این اساس نیز مدل معنادار و قابل اعتماد است.
 از آنجا که p-value آزمون معناداری ضریب MA کمتر از 5% شده می توان گفت فرض صفر 
مبنی بر بی معنی بودن ضریب در سطح معناداری 5% رد شده است. عدد آن به این معنی است 
که اگر یک واحد MA افزایش یابد، AO یا اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت به میزان 
1/417 واحد کاهش می یابد. ارتباط بین توانایی مدیریت با اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم 

فعالیت رابطه ای معکوس و معنادار است.
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از آنجا که p-value آزمون معناداری ضریب cash و lev بیش از 5% شده می توان گفت با 
از  بنابر این ضریب  سطح اطمینان 95% فرض صفر مبنی بر بی معنی بودن ضریب رد نشده و 
لحاظ آماری تفاوت چندانی با صفر ندارد. درنتیجه می توان گفت متغیر های cash و lev روی 

AO بی تأثیر است. 
نتایجحاصلازآزمونفرضیهسوم:

تداوم  در خصوص  اظهارنظر حسابرس  و  سازمانی  ریسک  مدیریت  بین  مدلفرضیهسوم: 
فعالیت رابطه معنی داری وجود دارد.

AOit = β0 + β1 ERMit + β2 SIZEit + β3 AGEit + β4 CASHit+ β4 LEVit+
β5 LOSSit+ β6 OCFit+ εit

دستاورد حاصل از تخمین مدل در جدول )6( ارائه شده است. 

جدول )6(: نتایج رگرسیون فرضیه سوم با انحراف معیار روباست

p>|z| z Robust
Std. Err. Coef. AO

0.891 0.14 0.0655122 0.0089423 ERM
0.161 1.40 0.0576487 0.0808565 Size
0.465 0.73 0.1683632 0.1230968 Age
0.864 -0.17 0.0083018 -0.0014249 Cash
0.598 0.53 0.4463197 0.2350678 Lev
0.137 -1.49 0.123743 -0.1842445 Ocf

- - - 0.0 loss
احتمال=  0.1174 10.18 =  2χآزمون

از آنجا که p-value آزمون معناداری ضریب کلیه متغیرها بیش از 5% شده، می توان گفت با 
سطح اطمینان 95% فرض صفر مبنی بر بی معنی بودن ضریب رد نشده و بنابراین ضریب از لحاظ 
آماری تفاوت چندانی با صفر ندارد. درنتیجه می توان گفت کلیه متغیرها روی AO بی تأثیر است. 
بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس 
در خصوص تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رد می شود. 

همان طوری که در جدول فوق مشاهده می شود رابطه بین ERM و AO در سطح 95% رد 
شده است. اما با توجه به این که ضریب بدست آمده 0/0891 در واقع این ارتباط در سطح %90 
قابل اثبات است. به عبارتی بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم 
فعالیت رابطه معنی دار ضعیفی وجود دارد. )پارامتر P معادل 0/089 از 05/. بیشتر ولی از 0/1 

کمتر است.( 
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نتایجحاصلازآزمونفرضیهچهارم:
اظهارنظر  و  سازمانی  ریسک  مدیریت  بین  رابطه  بر  مدیریت  توانایی  چهارم:  فرضیه مدل

حسابرس در خصوص تداوم فعالیت اثر معنی داری دارد.
AOit = β0 + β1 MAit* ERMit + β2 SIZEit + β3 AGEit+ β4 CASHit+ β4 LEVit

+ β5 LOSSit+ β6 OCFit + εit

دستاورد حاصل از تخمین مدل در جدول )7( ارائه شده است. 

جدول )7(: نتایج رگرسیون فرضیه چهارم با انحراف معیار روباست

p>|z| z Robust
Std. Err. Coef. AO

0.653 -0.45 0.0673115 -0.0302678 ERM
0.003 2.96 0.2242943 0.6632764 MA*ERM
0.089 1.70 0.0566088 0.0964058 Size
0.502 0.67 0.1691103 0.1135126 Age
0.654 -0.45 0.0082256 -0.0036898 Cash
0.690 0.40 0.4466381 0.1778999 Lev
0.084 -1.73 0.1245192 -0.2149466 Ocf

- - - 0.0 loss
احتمال=  0.0037 21.02 =  2χآزمون

باتوجه به این که p-value آزمون معناداری ضریب تقاطعی دو متغیر ERM و MA کمتر از 
5% شده است )0/003( بنابراین ضریب در سطح معناداری 5% معنادار می باشد. تفسیر این ضریب 
آن است که هرچه MA افزایش یابد رابطه بین ERM و AO بیشتر می شود. در واقع می توان 
گفت به ازای افزایش 1 واحد MA، 1 واحد افزایش در ERM، به اندازه 0.66 واحد اثر بیشتری 

بر AO دارد.
عدد 0/030- نشان دهنده این است که هرچه شرکت دارای مدیریت ریسک سازمانی کاراتری 
است، حسابرس اظهارنظر بهتری در خصوص ریسک تداوم فعالیت دارد. به عبارتی هرچه شرکت 
در  بندی  گزارش حسابرسی  در  است  داده  بهبود  بهتر  را  سازمانی  ریسک  مدیریت  فرآیندهای 

خصوص ریسک تداوم فعالیت وجود ندارد.
عدد 0/66 یعنی هرچه توانایی مدیریت باالتر بوده است، رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی 
و اظهارنظر حسابرس تقویت شده است. در واقع توانایی مدیریت منجر به ایجاد مدیریت ریسک 
سازمانی بهتر شده و حسابرس بندی در خصوص چالش تداوم فعالیت شرکت بیان ننموده است.
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جدول )8(: خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

متغیر شرح
نتیجه متغیر وابستهمستقل

آزمون
سطح 
میزان تأثیرR2اطمینان

فرضیهاول:بین توانایی 
مدیریت و مدیریت ریسک 
سازمانی رابطه معنی داری 

وجود دارد.

توانایی 
مدیریت

مدیریت 
ریسک 
سازمانی

اثبات 
950/3356/0 درصدشد

فرضیهدوم:بین توانایی 
مدیریت و اظهارنظر 

حسابرس در خصوص تداوم 
فعالیت رابطه معنی داری 

وجود دارد.

توانایی 
مدیریت

اظهارنظر 
حسابرس در 

خصوص تداوم 
فعالیت

اثبات 
الجیت 95 درصدشد

1/42-پانل

فرضیهسوم: بین مدیریت 
ریسک سازمانی و اظهارنظر 
حسابرس در خصوص تداوم 
فعالیت رابطه معنی داری 

وجود دارد.

مدیریت 
ریسک 
سازمانی

اظهارنظر 
حسابرس در 

خصوص تداوم 
فعالیت

در سطح 95% رد 
شد اما در سطح
90 % اثبات شد

الجیت 
پانل

ضریب از 
لحاظ آماری 

تفاوت 
چندانی با 
صفر ندارد

فرضیهچهارم: توانایی 
مدیریت بر رابطه بین 

مدیریت ریسک سازمانی 
و اظهارنظر حسابرس در 
خصوص تداوم فعالیت اثر 

معنی داری دارد.

توانایی 
مدیریت و 
مدیریت 
ریسک 
سازمانی

اظهارنظر 
حسابرس در 

خصوص تداوم 
فعالیت

اثبات 
الجیت 95 درصدشد

0/66پانل

5-بحثونتیجهگیری
فلسفه اصلی کوزو در تدوین مجموعه مدیریت ریسک سازمانی بر این مطلب استوار است که 
ارزش ناشی از فعالیت های شرکت زمانی حداکثر می شود، که مدیریت مجموعه ای از استراتژی ها 
به  به منظور دستیابی  و  برده  بکار  مرتبط  ریسک های  و  بازده  بین  مطلوب  توازن  ایجاد  برای  را 
این که  به  توجه  با   .)2020 )پاسچ،  گیرد  بکار  کارآمد  و  مؤثر  به طور  را  سازمان  منابع  اهداف، 
شرکت ها به طور مداوم با ریسک های جدیدی که اهداف آن ها را تهدید می کند، مواجه می شوند 
توسعه علمی مدیریت ریسک شامل؛ فرآیندها، تکنیک ها و ابزارهای نوین بسیار حیاتی شده است. 
عالوه بر این قانون گذاران و سایر سازمان های ذی ربط به توصیف بهتری از فرآیندهای مدیریت 

ریسک سازمان، از جمله نظارت هیئت مدیره نیاز دارند.
استراتژی مدیریت ریسک داشته  به  نیاز  باشد که سازمان  مواقعی وجود داشته  ممکن است 
واقع گردد  برای سازمان مفید  از مدیریت ریسک  پیروی  تجاری متغیر  تا در یک محیط  باشد 
)لیانگ، وانگ، ژو و لئو، 2020(. در هنگام ناپایداری شرایط محیطی مانند زمان شیوع بیماری 
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همه گیر COVID-19 و یا هنگام عدم اطمینان به نظارت مؤثر در انتخابات و ایجاد وقایع مهم 
)انح  نماید  ریسک  پذیرش  تغییر سطح  به  اقدام  است شرکت  ممکن  آن،  از  ناشی  بحث برانگیز 
رشد،  فرصت های  از  استفاده  به منظور  شرکت  در  ریسک  از  سطحی  تغییر  همکاران،2020(.  و 

متناسب با تحوالت شرایط بازار صورت می گیرد )لیانگ و همکاران، 2020(.
خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به شرح زیر است: 

فرضیهاول:
سازمانی  ریسک  مدیریت  و  مدیریت  توانایی  بین  معناداری  رابطه  بررسی  به  فرضیه  این  در 
پرداختیم. در پژوهش های که در این راستا بودند تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت ریسک سازمانی 
مثبت و معنادار بود. بر اساس پژوهش رضایی و همکاران در سال 1399 توانایی مدیریت بر اجزاء 
مقررات(  و  قوانین  و  مالی  گزارشگری  عملیاتی،  استراتژیک،  )ریسک  سازمانی  ریسک  مدیریت 
به تنهایی تأثیرگذار نبوده و تنها بر مدیریت ریسک عملیاتی تأثیر مثبت و معنادار داشته است. 
بر این اساس می توان ادعا کرد که هرچه میزان توانایی مدیریت در شرکت ها باالتر باشد، توانایی 
مدیریت ریسک سازمانی شرکت افزایش می یابد و مدیران شرکت ها توانایی شناسایی تهدیدات 
پیش رو شرکت و تبدیل آن ها را به فرصت های در راستای اهداف کلی شرکت فراهم می آورند. 
این نتایج مطابق انتظارات )رضایی، فیروز علیزاده و نورمحمدی، 1399؛ کاظمی و نمک آورانی، 
1397؛ گوردون و همکاران، 2009؛ فروغی و همکاران، 1395؛ چن و همکاران، 2015( می باشد.

فرضیهدوم:
در این فرضیه به بررسی رابطه معناداری بین توانایی مدیریت و اظهارنظر حسابرس در خصوص 
تداوم فعالیت پرداختیم. در پژوهش های که در این راستا بودند احتمال انتشار گزارش حسابرسی 
حاوی بند ابهام نسبت به تداوم فعالیت شرکت به موازات افزایش توانایی مدیریت شرکت کاهش 
ارتباط معکوس معنادارای بین  نتیجه رسیدیم که  این  به  نیز  از آزمون فرضیه ما  می یابد. پس 
نتایج مطابق  این  دارد.  فعالیت وجود  تداوم  اظهارنظر حسابرس در خصوص  و  توانایی مدیریت 
انتظارات )کریشنان و وانگ، 2015؛ بهارمقدم، صالحی و اعظمی، 1396؛ قاسمی نژاد و گرکز، 
1393؛ علیمرادی و عبدی، 1399؛ کیم، 2016، حیدری و دهکردی، 1394، اسوانبرگ و اومان، 
2014؛ کپالن و همکاران،2012( می باشد. نتایج این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران نهادی 
و هیئت مدیره مفید باشد. از آنجا که بر اساس نتایج پژوهش )کیم، 2016، حیدری و دهکردی، 
پیشنهاد  است  داشته  معنادارای  تأثیر  فعالیت  تداوم  بند های  کاهش  بر  مدیران  تونایی   )1394
می شود از مدیران توانمند در سازمان ها بهره گرفته شود. همچنین بر اساس پژوهش ابراهیم خانی 
و بشکوه در سال 1399 می توان ادعا کرد که بین توانایی مدیران و حق الزحمه حسابرسی رابطه 
منفی معنادار برقرار است به عبارت بهتر شرکت هایی که از مدیران توانمندتری برخوردارند، نسبت 

به سایر شرکت ها حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت می کنند.
فرضیهسوم:

در این فرضیه به بررسی رابطه معناداری بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس 
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در خصوص تداوم فعالیت پرداختیم. در پژوهش های که در این راستا بودند تأثیر مدیریت ریسک 
نتایج حاصل  بود.  معنادار  و  معکوس  فعالیت  تداوم  اظهارنظر حسابرس در خصوص  و  سازمانی 
از آزمون فرضیه حاکی از این است که بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس در 
بین  رابطه  نتایج نشان می دهند که  رابطه معنی دار ضعیفی وجود دارد.  فعالیت  تداوم  خصوص 
مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت در سطح 95% رد، اما 
در سطح 90% اثبات شده است. به عبارتی هرچه شرکت فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی 
را بهتر بهبود داده است در گزارش حسابرسی بندی در خصوص ریسک تداوم فعالیت با احتمال 
90% وجود ندارد. مطابق با پژوهش اکبری و حاجیها در سال )1395( که به بررسی رابطه ریسک 
ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت پرداختند، نتایج بررسی 
آن ها نشان داد که بین ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم 

فعالیت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. 
فرضیهچهارم:

در این فرضیه به بررسی رابطه تأثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و 
اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت پرداختیم. مطابق با نتایج پژوهش هرچه شرکت 
ریسک  در خصوص  بهتری  اظهارنظر  است، حسابرس  کاراتری  سازمانی  ریسک  مدیریت  دارای 
تداوم فعالیت دارد. به عبارتی هرچه شرکت فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی را بهتر بهبود 
داده است در گزارش حسابرسی بندی در خصوص ریسک تداوم فعالیت وجود ندارد. عالوه بر 
این یعنی هرچه توانایی مدیریت باالتر بوده است، رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و اظهارنظر 
ایجاد مدیریت ریسک سازمانی  به  توانایی مدیریت منجر  واقع  تقویت شده است. در  حسابرس 
بهتر شده و حسابرس بندی در خصوص چالش تداوم فعالیت شرکت بیان ننموده است. این نتایج 
مطابق انتظارات )رضایی، و همکاران، 1399؛ کاظمی و نمک آورانی، 1397؛ گوردون و همکاران، 
2009؛ فروغی و همکاران، 1395؛ چن و همکاران، 2015( و همچنین )کریشنان و وانگ، 2015؛ 
بهارمقدم، صالحی و اعظمی، 1396؛ کیم، 2016، حیدری و دهکردی، 1394؛ اسوانبرگ و اومان، 

2014؛ کپالن و ویلیامز،2013( می باشد.
همچنین به پژوهشگران آتی توصیه می شود که در حوزه مدیریت ریسک سازمانی به بررسی 

موارد زیر بپردازند: 
1. بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری و اثربخشی کمیته ریسک از طریق پژوهش کیفی

2. بررسی وضعیت به کارگیری و چالش های مدیریت ریسک سازمانی در صنایع غیر تولیدی اعم 
از بانکی، بیمه و سرمایه گذاری

3. شناسایی ریسک های عمده شرکت های تولیدی به تفکیک صنایع از طریق پژوهش کیفی و 
روش های ارزیابی و برخورد مناسب با ریسک ها

4. بررسی چالش های شناسایی ریسک های عمده شرکت های تولیدی 
به منظور دستیابی به پیش بینی های بهتر تفکیک شرکت ها بر اساس نوع صنعت و استفاده از 
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دوره های بررسی کوتاه تر مانند شش ماهه می تواند مفید باشد.
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