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 چکيده

امروزه موفقیت در عملکردهای بازاریابی نه به عنوان یک علم بلکه به عنوان یک ارزش در جهت پیشبرد اهداف شرکت ها 
محسوب می شود که نیازمند شناخت محیط داخلی و عملکردی شرکت ها و اصالح ساختارهای دارای مشکل می باشد. در 

 3131. دوره زمانی پژوهشی می باشدنام تجاری و عملکرد  اط رتبه کنترل داخلی شرکتها باواقع هدف این پژوهش بررسی ارتب
شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف نمونه گیری سیستماتیک انتخاب  11بود و در این بازه زمانی تعداد  3131تا 

درصد و بر عملکرد در سطح  3اری در سطح خطای کنترل های داخلی بر نام تجیج پژوهش نشان داد، ارتباط رتبه شدند. نتا
شرکت ها چه از نظر ارزش آفرینی و می گردد توانمندی های نام تجاری درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث  5خطای 

 چه از منظر عملکردی همچون افزایش سهم بازار شرکت ها تقویت شود.

 .عملکرد ،تجاری ، نامارتباط رتبه کنترل داخلی: واژه های کليدی

 

 دمهمق
سیستم اطالعاتی معتبر، صحیح و مربوط یکی از عوامل موثر بر کارایی و توسعه بازارهای سرمایه است که با ارائه اطالعات به 

نه می شود. یکی از اطالعات مهم در بازار ان می کاهد و موجب تصمیم گیری بهیموقع و قابل اتکا از میزان عدم اطمین
ینی سود توسط مدیران است. پیش بینی سود توسط مدیریت، در ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با آن سرمایه، پیش ب

به اهداف کوتاه مدت و  یابیدست یبرا یاقتصاد یواحدهاقضاوت در مورد قیمت سهام و ... در سطح گسترده استفاده می شود. 
در  ییمنتظره و پاسخ گو ریغ یدادهایمقابله با رو ،یو سود آور یتوان مال حفظ ها و چشم اندازها، تیبلند مدت و تحقق مامور

 کی ،یاثربخش برخوردار باشند. کنترل داخل یکنترل داخل ستمیس کیاز  دیبا (دولت و.... ه،یسرما صاحبان) برابر پاسخ خواهان
 و سازمان نفوذ یها تیالاست که به همه فع ریو فراگ یاز اقدامات متوال یبلکه مجموعه ا ست،یخاص ن تیوضع ای دادیرو

که  یریمس دهد. آن ها در یم یمستمر رو یسازمان و به شکل کی اتیاقدامات در گستره عمل نیکند. ا یم دایپ یتسر
موسسات و  رانیمد .دارند از آن وجود ریناپذ ییو جدا ریفراگ یبرد، به صورت یم شیکند و پ یسازمان را اداره م تیریمد
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اثر  یکنترل داخل ستمیس کیدانند در نبود  یم یبه خوب رانیمد رایدارند، ز یکنترل داخل یها ستمیس به یسازمانها توجه وافر
 ستمیمشکل است و س اریمنتظره بس ریغ یدادهایو به حداقل رساندن رو یسودآور شرکت، حفظ یبخش، تحقق رسالت اصل

اعداد و اطالعات  و ابندیب یشتریب نانیاطم یارشود، نسبت به ارقام و اطالعات حسابد یم موجب که ستیا لهیوس یکنترل
 یادار و یمال حیصح یها و روش ستمیسازد که س یآنان را مطمئن م نیهمچن خود قرار دهند و ماتیتصم یمبنا مذکور را

نفع در  یذ اشخاص ریو سا هیصاحبان سرما (.3125نژاد، ارجمند)شود  یبه طور کامل اجراء م شانیدر داخل موسسه ا
است  یطوالن یمدت ها. هستند یاقتصاد به اهداف واحد یابیابزار دست یداخل یکنند کنترل ها یتصور م یاقتصاد یاواحده

 040. بخش یاوکسل نزیقانون سارب بیتصو و 1441سال  یها ییبعد از رسوا مورد توجه است خصوصاً یداخل یکه کنترل ها
پرداخته است.  یاثر بخش کنترل داخل ستمیس کی ینگهدارو  جادیدر ا تیریمد فیو وظا یداخل یقانون به کنترل ها نیا

. مقررات کند یبه همراه گزارش ساالنه م یاز کنترل داخل یگزارش ینگهدار و شرکت ها را ملزم به ارائه تیریمد 040بخش 
 کنترل مهم در اترییدارد تا تغ یشرکت را ملزم م تیریمد 040( در قالب بخش SECکمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا )

قانون،  نیا 141 ماهه آخر سال رخ داده است، افشا کند و براساس بند 1 یرا که ط یمال یناظر بر گزارشگر یداخل یها
به موثر  یداخل یکنترل ها. کند را افشا یدر گزارش سه ماهه و ساالنه تمام نقاط ضعف موجود در کنترل داخل دیبا تیریمد

، تا حد زیادی بیش اطمینانی را در مدیران تواند به اهدافش برسد یدهد که م یم نانیاطمجاری دلیل که به واحدهای ت نیا
اما از طرف قابل اعتماد هستند.  یکنترل داخل یحاصل شود که گزارش ها نانیاطم تا حد زیادی تقویت می نماید چرا که

ست های نامناسب سرمایه گذاری، تأمین مالی یا اطمینان بیش از حد می تواند به اتخاذ تصمیم های نادرست و سیا دیگر،
 سازمانها از زیادی تعداد برای امروزهاز طرف دیگر،  حسابداری منجر شود و هزینه های سنگینی را بر شرکت تحمیل کند.

 هاشرکت  به قوی برندهای. دارد بر در را مزیت های بی شماری زیرا است، برخوردار زیادی اهمیت از برندهای قوی ساختن
 حاشیه های سود باشند، پذیر آسیب رقابتی کمتر (. در فعالیتهای3331، 3)ایکارکنند  پیدا هویت بازار در تا کمک می کنند

 منابع مجموعه ای از قدرتمند برندهای. باشند داشته برند توسعه فرصت هایی برای و بیشتر همکاری های و حمایت بیشتر،
 بیشتر پذیری مشتریان، انعطاف بیشتر وفاداری: شامل منافع این. فراهم می آورند اتیخدم شرکتهای برای را غیرمالی و مالی

برند و ... می شود )لکزیان،  بسط و توسعه فرصت های باالتر، سود حاشیه بحرانهای محیطی، به نسبت شرکت عملیات
ذهن  در برند ارزش گیری شکل در رفته کار به یعنی فاکتورهای منابعش دقیق بررسی بدون تواند نمی برند (. ارزش3121

مبنای  بر برندها سایر با مقایسه را در برند یک کنندگان مطلوبیت مصرف. شود مشخص کامل طور به کنندگان مصرف
 و هزینه های مالی مثل میپردازند که چیزی مقابل در و رضایت مندی کیفیت مثل میکنند دریافت که چیزی از ادراکات شان

 مفاهیم از می شود منظور مطرح ادراکی مفاهیم بیشتر کننده مصرف از دیدگاه برند ارزش ارزیابی در. یکنندم ارزیابی غیرمالی
 نهایت در و می بیند احساس می کند، می گیرد، یاد برند درباره کننده مصرف که حاالتی است مجموعه و برند قدرت ادراکی،

 و مشتری خرید به تمایالت ارزش مشتری، می رود انتظار که ستا دارایی برند یک ارزش مبانی ادراکی در. می کند درك
و  قیمت توزیع، تبلیغات، مثل بازاریابی آمیخته بر متغیرهای برند ارزش تحقیقات بیشتر. دهد بهبود را بازارهای شرکتها عملکرد
(. لذا با توجه به 333: 1444، 1هستند )یو و همکاران شده متمرکز گرفته کار به فاکتورهای عنوان به محصول کیفیت

 می باشد. نام تجاری و عملکرد بررسی ارتباط رتبه کنترل داخلی شرکتها باتوضیحات داده شده این تحقیق به دنبال 

                                                           
1 Aaker 
2
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 مروری بر مبانی نظری و پيشينه پژوهش 

 کنترل های داخلی
 رو، یکی این از. می باشند اقتصادی ایواحده مالی اطالعات از استفاده کننده اصلی گروه دو اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران

اطالعات  کلی طور به و اتکا قابل و مربوط اطالعات کردن حسابداری، فراهم سیستم های و مدیریت دغدغه های مهمترین از
 داخلی کنترل سیستم مانند مکانیزمی وجود که جا آن (. از3123است. )ثقفی و عرب مازار یزدی،  گروه دو این برای کیفیت با

 اطمینان همچنین، و دهد کاهش را ها دارایی دادن دست از ریسک و افزایش را اقتصادی واحد کارایی تواند می مطلوب،
 هستند تالش در همواره مدیران لذا، نماید حاصل مقررات و قوانین رعایت و مالی های صورت اعتماد قابلیت به نسبت معقولی

 3(. آلتمور و بیتی3135سازند )باقرپور والشانی و همکاران،  مستقر و طراحی ودخ سازمان در را داخلی های کنترل بهترین که
 در مالی گزارشگری در کیفیت بهبود به منجر آن، گزارشگری و داخلی کنترل بر ( بیان کردند که بهبود در نظارت1434)

 کیفیت افزایش بر موثر عوامل ازیکی  مطلوب داخلی کنترل سیستم استقرار و طراحی است. بنابراین، شده بانکداری صنعت
 طبق بورس، سازمان رو، (. از این3131می باشد. )حجازی و اسماعیلی کیا،  مالی طریق گزارش گری از شده ارائه اطالعات

 قابلیت افزایش بر با تاکید را شده پذیرفته شرکت های در داخلی کنترل سیستم داخلی، استقرار کنترل های دستور العمل
 .است نموده الزامی واحدها توسط این شده ارائه گزارشات تکاا و اعتماد

 

 تاکيد استانداردها بر استفاده از کنترل های داخلی
 و مالی توان اندازها، حفظ چشم و ها ماموریت تحقق و مدت بلند و مدت کوتاه اهداف به دستیابی برای اقتصادی واحدهای

 یک از باید( ....و دولت صاحبان سرمایه،) خواهان پاسخ برابر در گویی اسخپ و منتظره غیر رویدادهای با مقابله سودآوری،
 اقدامات از ای مجموعه بلکه نیست، خاص یا وضعیت رویداد یک داخلی، کنترل. باشند برخوردار اثربخش داخلی کنترل سیستم
 سازمان یک عملیات گستره در قداماتا این. کند می تسری پیدا نفوذ و سازمان های فعالیت همه به که است فراگیر و متوالی

 و فراگیر صورتی به برد، می پیش و کند می اداره را سازمان مدیریت که در مسیری ها آن. دهد می روی مستمر شکلی به و
 (.3130وجود دارند )حاجیها و حسین نژاد،  آن از ناپذیر جدایی

 معموالً داند می داخلی چارچوب کنترل وجود مستلزم را کسلیاو -ساربینز قانون 040 بند اجرای بهادار اوراق بورس کمیسیون
 سازمان ها و موسسات مدیران . باشد جزء پنج باید شامل چهارچوب این و است مدیره هیئت عهده بر چهارچوب این مسئولیت

 بخش، اثر داخلی لکنتر سیستم یک نبود در دانند می خوبی به زیرا مدیران دارند، داخلی کنترل های سیستم به وافری توجه
 کنترلی سیستم و است مشکل بسیار منتظره غیر رویدادهای رساندن حداقل به و حفظ سودآوری شرکت، اصلی رسالت تحقق
را  مذکور اطالعات و و اعداد بیابند بیشتری اطمینان حسابداری اطالعات و ارقام به نسبت شود، می که موجب ستاای  وسیله
 داخل در و اداری مالی صحیح روش های و سیستم که سازد می مطمئن را آنان و همچنین ندده قرار خود تصمیمات مبنای

 واحدهای در نفع ذی سایر اشخاص و سرمایه صاحبان (.3125 نژاد، )ارجمندشود  می اجراء کامل طور به ایشان موسسه

                                                           
1 
Altamuro & Beatty 
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ستند )حساس یگانه و نتایج ملکشاه، ه واحد اقتصادی اهداف به دستیابی ابزار داخلی های کنترل کنند می تصور اقتصادی
3125.) 
 قانون و تصویب 1441سال  های رسوایی از بعد خصوصاً است توجه مورد داخلی های کنترل که است طوالنی های مدت

 بخش اثر سیستم یک و نگهداری ایجاد در مدیریت وظایف و داخلی های کنترل به این قانون 0404بخش . اوکسلی -ساربینز
 همراه به داخلی کنترل از گزارشی نگهداری ارائه و به ملزم را ها شرکت مدیریت 040 بخش. است پرداخته یداخل کنترل

 می ملزم را شرکت مدیریت 040( در قالب بخش SECکند. مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ) می ساالنه گزارش
 و کند افشا است، داده رخ سال آخر ماهه 1طی  که را مالی یگزارشگر بر ناظر داخلی کنترل های در مهم تغییرات تا دارد

 افشا کند را داخلی کنترل در موجود ضعف نقاط تمام ساالنه و ماهه سه گزارش در باید مدیریت قانون، این 141بند  براساس
 در گذاران رمایهبه س رسانی اطالع اوکسلی -ساربینز قانون 040 و 141 های قسمت خاص هدف. اوکسلی( -ساربینز )قانون

را افزایش و توانایی مدیران برای مدیریت  مالی اشتباهات است ممکن که است داخلی کنترل سیستم ضعف نقاط افشای مورد
 (.33: 3321، 3سود را کاهش دهد )المبرت و همکاران

 باید هدف این رسیدن به برای. برسد اهدافش به تواند می تجاری واحد که دهد می را اطمینان این موثر داخلی های کنترل
 و مقررات و قوانین به دستیابی کارآمد شامل این. هستند اعتماد قابل داخلی کنترل های گزارش که شود حاصل اطمینان
 باید حسابرس که است این است اهمیت حائز که (. آنچه3130)حاجیها و حسین نژاد، است  شرکت تعهدات و ها سیاست

 به پی ها، آن با برخورد و مشاهده محض به تا باشد داشته کلی طور آن به های ضعف و داخلی های کنترل از کاملی اطالعات
 در داخلی های کنترل ضعف نقاط از بعضی. کند گزارش رسیدگی مورد واحد به را ها و آن ببرد داخلی های کنترل در ها ضعف
بنابراین  و هستند بخصوصی رسیدگی حدهایوا خاص ضعف، نقاط از بعضی و دارند وجود رسیدگی واحدهای مورد بیشتر

کشف کرد )نعمت پژوه،  داخلی، های کنترل های سیستم دقیق بررسی با توان می فقط را ها آن و ندارند چندانی عمومیت
3123 .) 
 عملکرد نحوه و ها ضعف مورد در کنندگان اطالعاتی استفاده به تواند می داخلی کنترل با اهمیت ضعف نقاط گزارش وجود

 از بعد اما. ندارد وجود داخلی کنترل های ضعف عنوان گزارش تحت گزارشی حاضر حال در ما کشور در اما بدهد مدیریت
 و طراحی همچنین و داخلی مورد کنترل در گزارشی تهیه به ملزم تهران، مدیریت بهادار اوراق بورس قانون 15 ماده تصویب
 داخلی است. کنترل گزارش استقرار

 

 قيقپيشينه تح
 پیشینه تحقیق در خارج
( به بررسی تأثیر چهار متغیر: هزینه های بازاریابی، هزینه های تحقیق و توسعه، عمر شرکت و 1431) 1کاپارلیوتیس و پونوپولو

شرکت را با  11عمر برند بر ارزش برند پرداختند. این محققان با توجه به دسترسی و گزارش دهی داده ها در بورس  یونان 
ای دوره هشت ساله مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه کیوی توبین به عنوان ارزش برند تلقی شده است. به دلیل داده ه

Rدسترسی نداشتن به هزینه های بازاریابی در این تحقیق از هزینه های اداری استفاده شده است. مقدار 
در الگوی ترکیبی  2

                                                           
1
 Lambert, R., & Larcker 

2
 Kapareliotis & Panopoulos 
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( عمر شرکت =t 1404و β=011یق مشخص شد که هزینه های بازاریابی )بوده است. در این تحق %1این تحقیق معادل 
(44414=β 1431و t=( و عمر برند )44013=β 44111و t= .بر ارزش برند موثرند اما هزینه های تحقیق و توسعه موثر شناخته نشد ) 

ها بررسی  ملکرد مالی شرکتدر پژوهشی تاثیر مسئولیت اجتماعی و کیفیت کنترل های داخلی بر ع( 1431) 3آکسیک و گال
بود. نتایج تحقیق نشان داد که افشای مسئولیت اجتماعی مبتنی بر کیفیت کنترل  1431تا  1441نمودند. دوره زمانی تحقیق 

 های داخلی باعث می شود، عملکرد مالی شرکت ها بهبود یابد. 
ها نمودند. نتایج  شرکتکنترل های داخلی نقاط ضعف  ربررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران ب به در پژوهشی اقدام (1431) 1لی

 ،شرکت -سال 11541مشاهداتی مبتنی بر و با استفاده از  1433تا  1440سال بین سال های  1در یک دوره زمانی پژوهش 
  های داخلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. ضعف کنترلنقاط بین بیش اطمینانی مدیریت با  که نشان داد

 ها آن دادند کنترل داخلی انجام های ضعف و سهام صاحبان حقوق های عنوان مشوق با تحقیقی( 1431) 1م و همکارانبالسا
. کند می ترقیب شرکت در قوی داخلی حفظ کنترل به را مدیران سهام، مالکیت برای مالی انگیزهای اثر چگونه کردند بررسی

 فراهم های انگیزه با شرکت سطح در داخلی کنترل های بیشتر ضعف که است این بر مبنی تحقیق این از آمده بدست نتایج
 .مدیران های انگیزه با است بیشتر ارتباط در ها ضعف این اما محدود شده شدت به سهام صاحبان توسط شده

 پیشینه تحقیق در داخل
 نرم دربخش برند ویژه ارزش بر کتشر تصویر و بازاریابی آمیخته عوامل تحقیقی تحت عنوان تاثیر (3131رفیعی و همکاران )

 که هستند افزاری نرم شرکت یک محصوالت کاربران این پژوهش، آماری فناوری اطالعات انجام دادند. جامعه صنعت افزاری
 بر مشتمل ایی نمونه ساده تصادفی گیری نمونه روش با منظور این اند، به داشته ارتباط و تعامل شرکت با بودن کاربر بر عالوه
 ارزش ایجاد فرایند در را نقش مهمترین میانجی متغیر عنوان به تصویر شرکت که داد نشان حاصل نتایج. شد تعیین نفر 112
 از و گذارند تاثیر برند ویژه ارزش ابعاد بر متغیر این واسطه به ترفیع و فروش، قیمت از پس خدمات و کند می ایفا برند ویژه
. کند می اعمال مثبت و معنادار تاثیر برند ویژه ارزش بر برند به وفاداری و ادراك شده کیفیت برند، ویژه ارزش ابعاد بین

 در و داشته برند به وفاداری ایجاد و کیفیت با محصول ایجاد بر زیادی تاکید باید نرم افزار حوزه در فعال های شرکت بنابراین،
 خدمات مطلوبیت افزایش طریق از همچنین. گیرند بهره مدهع رقابتی مزیت یک عنوان به خود نیز شرکت تصویر از زمینه این
 تصویر آنها، کیفیت با خود محصوالت قیمت تناسب حفظ و مشتریان با شرکت نمایندگان فروش، استمرار مالقات از پس

 اعمال مثبت تاثیر خود مشتریان وفاداری و شده ادراك کیفیت بر طریق این از و داده ارتقا را شرکت مشتریان از مثبت ذهنی
 نمایند.

صباح  شرکت برند ویژه ارزش با بازاریابی آمیخته منتخب عناصر بین رابطه پژوهشی تحت عنوان بررسی( 3131مهرانی )
 همبستگی است نوع از پیمایشی -توصیفی پژوهش این در تحقیق انجام دادند. روش، گرگان( شهر مشتریان: موردی )مطالعه

 نمونه تعداد و است شده گرفته نظر در نامحدود آنها تعداد گرگان که شهرستان در صباح شرکت مشتریان کلیه جامعه آماری و
 داده ها گرداوری ابزار. است نفر 120مورگان،  و کرجسی جدول از استفاده با و ساده تصادفی نمونه گیری اساس روش بر نیز
 برند، ویژه ارزش و قیمت بین که آن است از کیحا پژوهش اصلی فرضیات از حاصل است. نتایج پرسشنامه پژوهش این در

                                                           
1
 Akisik & Gal 

2
 Lee 

3
 Balsam et al 
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 همچنین،. ندارد ای وجود رابطه برند ویژه ارزش با توزیع بین ولی دارد وجود داری معنی برند رابطه ویژه ارزش و تبلیغات بین
 تبلیغات و بین برند، آگاهی و توزیع بین برند، تداعی و قیمت بین که آن است از حاکی پژوهش فرعی فرضیات از حاصل نتایج

 با برند تداعی و شده درك کیفیت وفاداری، بین و درك شده کیفیت و تبلیغات بین برند، وآگاهی تبلیغات بین برند، وفاداری
 و توزیع بین و مشتریان با وفاداری قیمت و شده درك کیفیت با قیمت بین ولی دارد وجود معناداری برند ارتباط ویژه ارزش

 ندارد. وجود معناداری رابطه وفاداری مشتریان و توزیع بین و شده درك کیفیت
 

 پژوهش هایفرضيه
 اثیر دارد.بر نام تجاری در شرکتهای بورسی تکنترل داخلی ارتباط رتبه  .3
 تاثیر دارد. اخلی بر عملکرد در شرکتهای بورسیکنترل دارتباط رتبه  .1

 

 مدل و متغيرهای تحقيق
 ، مستقل و کنترلی به شرح زیر اندازه گیری شده اند.امل متغیر های وابستهین تحقیق، شمتغیرهای مورد مطالعه در ا

 متغير وابسته

 نام تجاری 
در بعد مالی می باشد استفاده می گردد. طبق ز روش های ارزش گذاری نام تجاری که یکی ا 3در این تحقیق از روش هولیان

را بر ارزش نام تجاری  1441، 0؛ مادن و همکاران3332، 1، کرین و استورامن1441، 1پژوهش های قبلی همچون چو و که
 اساس روش زیر محاسبه می نمایند:

                                                
 tدر زمان  iارزش نام تجاری  شرکت                 

 tدر زمان  iجریان وجه نفد آزاد شرکت        

 tدر زمان  iکل دارایی های شرکت                 

 tدر زمان  iبازده مورد انتظار سهام شرکت      
 حال جریان وجه نقد آزاد را به صورت زیر محاسبه می نماییم:

 های نقدی آزاد واحد تجاری استفاده می شود.  ( برای اندازه گیری جریان3323، )5در این تحقیق از مدل لن و پلسن

 ر، جریان های نقدی آزاد از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد: بر اساس مدل مذکو

 
 که در آن:
  tدر سال  i: جریان های نقدی آزاد شرکت  

                                                           
1
 Houlihan Valuation Advisors 

2
 Chu, S., & Keh, H. T. (2006). 

3
 Kerin, R. A., & Sethuraman, R. (1998). 

4
 Madden, T. J., Fehle, F., & Fournier, S. (2006). 

5
 Lehn and Poulsen 

1,/)(  tiitititititit ACSDIVPSDIVINTEPTAXINCFCF
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  tدر سال  iسود عملیاتی قبل از استهالك شرکت : 

 tدر سال  iکل مالیات پرداختی شرکت  : 

 tدر سال  i: هزینه بهره پرداختی شرکت  

 tسال در  iاز پرداختی شرکت : سود سهامداران ممت
 tسال در  i: سود سهامداران عادی پرداختی شرکت  

 t-1سال در  i:کل ارزش دفتری دارایی های شرکت  
 همچنین بازده مورد انتظار دارایی ها را به ترتیب زیر محاسبه می نماییم:

 یک دارایی، بازده .باشد می شرکت آن های ییدارا کل به وابسته شرکت، سودآوری چگونگی شاخص، از یک های دارایی بازده
 طریق از که دهد، می ما به( مولد های دارایی) سود تولید جهت در ها، دارایی از استفاده با رابطه در کارآمد، مدیریت درباره ایده

 بازده به اوقات عضیب و شود می بیان درصد صورت به دارایی بازده .شود می محاسبه شرکت، دارایی کل به سالیانه، سود تقسیم
 (.1443، 3دارد )ژانگ و همکاران اشاره نیز گذاری سرمایه

     
    

   
 

EBITt سود قبل از بهره و مالیات 

TAt کل دارایی ها 

 عملکرد
 استفاده خواهد شد. این( 1431) 1براساس مدل وانگ و سنگوپتاتوبین  Qبرای اندازه گیری عملکرد و ارزش شرکت از نسبت 

ها مورد استفاده قرار معرفی و در پژوهش  Qمتغیر از جمله متغیرهای جدید است که توسط توبین ارائه شد و تا به امروز انواع
-عالوه بدهی، تقسیم بر ارزش دفتری دارایی صورت کسر مجموع ارزش بازار سرمایه به توبین به Qگرفته است. در این مطالعه 

 : ها محاسبه خواهد شد

  
      

  
 

  که در رابطه باال؛
Tobin's Q :Q ،توبین 

MVEارزش بازار حقوق صاحبان سهام : 
TLها: مجموع بدهی 
TAهای شرکت : مجموع دارایی 

 
 
 
 

                                                           
1
 Zhang,T.Yao,T.Yu,T.Chen 

2
 Wang,H.-M.D., & Sengupta, S. (2016). 

itINC

itTAX

itINTEP

itPSDIV

itCSDIV

1, tiA
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 متغير مستقل

 کنترل داخلیرتبه 
 برسحسا هایگزارش ها، داخلی شرکت کنترل برای تعیین رتبه های داخلی است. کنترلمتغیر وابسته این پژوهش، رتبه 
 درج حسابرسی گزارش در که های داخلی کنترل نقاط ضعف شناسایی برای منظور بدین گیرد. مستقل آنها مورد بررسی قرار می

 مشخص با ترتیب های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی استفاده می گردد. بدین از چک لیست رعایت الزامات کنترل شود،می
 تعیین جهت نمونه هایشرکت مستقل های حسابرسیگزارش ود در چک لیست،موج های داخلی های کنترلضعف نوع شدن

سنجیده می شود. بدین صورت  3و  4گرفت. این چک لیست بر اساس مقیاس  قرار بررسی مورد مذکور هایضعف تعداد نقاط
 (.3130 به آن تعلق می گیرد )حاجیها و حسین نژاد، 4در غیر اینصورت عدد  3که اگر افشا کرده باشد عدد 

 متغير های کنترلی

 اندازه شرکت
(  به منظور اندازه گیری 1441) 1( و بن و همکاران1431) 1(، لی3332) 3گراهام و همکاران در این تحقیق همانند پژوهش

 ها به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. شرکت فروش خالص اندازه شرکت ها از لگاریتم

 (Loss) زیان ده بودن شرکت

 آن مقدار باشد، کرده گزارش زیان شرکت چنانچه استفاده می شود. به این صورت که اگر 3و  4ی محاسبه ی این متغیر از برا
   .(1441)بن و همکاران،  شود می گرفته نظر در 4 صورت این غیر در و 3

 شهرت حسابرس
ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس  شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعاالن آن

(. واتز و 3331شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند )هوگان، 
( استدالل می کند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است. کسب اعتبار از طریق 3321) 0زیمرمن

برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و  ضارشگری موارد نقض، پر هزینه است، اما پس از تحقق، تقاگزا
در صورتی حسابرس شرکت سازمان با عنایت به توضیحات فوق،  اعتبار حسابرس بعنوان ضمانت استقالل وی تلقی می شود.

 (.3121اص می یابد )مجتهدزاده و آقایی، و در غیر اینصورت عدد صفر اختص 3حسابرسی باشد عدد 

 

 مورد استفاده برای آزمون فرضيه ها مدل
1( و هوانگ و همکاران1430) 5هاردیس و همکارانبه منظور آزمون فرضیه های تحقیق از الگویی که 

( در پژوهش 1431) 
 خود استفاده نمود، بهره گرفته شده است که الگوی مزبور به شرح زیر می باشد:

                                                           
1
 Graham & Lemmon & Schallheim 

2
 Lee  

3
 Ben-David et al 

4
 Wattes and Zimmerman 

5
 Hardies et al 

6
 Hwang et al 
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 اولمدل 
                                                         

  مدل دوم
                                                    

 tدر زمان  iشرکت  نام تجاری                

 tدر زمان  iداخلی  شرکت  رتبه کنترلهای      

 tدر زمان  iاندازه شرکت        
 tدر زمان  iزیان ده بودن شرکت        

 tدر زمان  iشهرت حسابرس شرکت       

 tدر زمان  iعملکرد شرکت            

 

 روش پژوهش
در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری قرار دارد و با توجه به آن که از اطالعات تاریخی برای آزمون فرضیه ها  حاضرتحقیق 

استفاده شده است، در زمره تحقیقات شبه آزمایشی نیز طبقه بندی می گردد. با توجه به ماهیت و روش تحقیق، نوعی پژوهش 
 ناسی نیز از نوع تجربه گرا بوده و روش استدالل آن استقرایی است.همبستگی به شمار می رود. به لحاظ معرفت ش -توصیفی

 

  آماری نمونه و جامعه
یی لحاظ شدند و آن دسته از شرکت ها های عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر بودند، به عنوان نمونه آماریکلیه شرکت

 :ط عبارتند ازگردیدند که این شرایکه این شرایط را نداشتند، از نمونه آماری حذف 

 باشد، ماه اسفند 13 آنها مالی سال پایان  

 باشند، داشته حضور بورس در3131 تا 3131 سال از  

 باشد، نداشته مالی سال تغییر ،3131تا  3131 های سال بین شرکت  

 زنیا مورد اطالعات( ...و های گذار هیسرما ها، نهاد ها، بانک) باشدی مالی گر واسطه گروه در دینبا شرکت 
 .باشد دسترس در شرکت،

 ( درج شده است.3های نمونه در جدول )روند انتخاب شرکت
 روند انتخاب نمونه آماری پژوهش (:0)جدول 

 تعداد تعداد شرح

 513  3131های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتهی به سال شرکت

  341 3131هران منتهی به سال های غیر فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تشرکت

  333 شودختم نمی13/31هایی که سال مالی آنها به شرکت

  11 ها، بیمه، لیزینگ و ...(گری مالی )بانکهای واسطهشرکت

  310 بر اساس روابط متغیرها مالیجامع های عدم دسترسی به گزارش
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 (022)  های حذف شدهمجموعه شرکت

 11  ررسیهای مورد بتعداد شرکت

 012  شرکت -تعداد سال

ها به گری شده باقیمانده است که تمامی آنشرکت به عنوان جامعه غربال 11بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال تعداد 
. رسد( می11 شرکت×  1 شرکت )سال -سال 012ساله مشاهدات به  1اند. بنابراین در بازه انتخاب شده پژوهشعنوان نمونه 

گیری تصادفی ساده گیری سامانمند آن است که، اغلب اطالعات بیشتری به ازای هزینه هر واحد از نمونهعلت انتخاب نمونه
در نتیجه اطالعات  شود وتر روی کلیه جمعیت توزیع میدهد. یک نمونه سیستماتیک به طور کلی به صورت یکنواختارائه می

 .دهدبت به نمونه گیری تصادفی ساده با همان حجم بدست میبیشتری درباره جامعه از یک جامعه نس
 

 پژوهش هاییافته

 آمار توصيفی
  ( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شده است:1بر اساس جدول )

 آمار توصيفی (:2)جدول 

 نام متغیر میانگین میانه انحراف معیار کمینه بیشینه

  نام تجاری 310/4 420/4 431/4 -411/4 141/4

 عملکرد    312/4 353/4 330/4 444/4 113/4

 رتبه  کنترل داخلی 521/3 311/4 032/3 44/4 44/5

 کیفیت حسابرسی 121/4 531/4 011/4 44/4 44/3

 اندازه شرکت 13/31 31/31 32/3 41/3 11/35

 زیان ده بودن 011/4 002/4 132/4 444/4 444/3

 ابرسشهرت حس 141/4 332/4 311/4 444/4 444/3

های شرکت های که این به معنای آنست ارزش برند می باشد 310/4بررسی نتایج آمار توصیفی باید بیان نمود، ارزش برابر با 
درصد می باشد و این به معنای ضعف شرکت های مورد بررسی از نظر  35مورد بررسی بر اساس تابع جریان نقد آزاد کمتر از 

می باشد  31/4. همچنین مالحظه مقدار میانگین متغیر عملکرد برند که برابر با می باشد ریرند سازی و ایجاد ارزش نام تجاب
درصد کل دارایی های شرکت از محل ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و مجموع  31نشان دهنده ی این موضوع است که 

می باشد که بیان کننده این موضوع  521/3کنترل داخلی برابر با باشد. همچنین آمار توصیفی رتبه  بدهی های شرکت ها می
باشد.  می 231/3مورد با میانگین  5های مورد بررسی  های داخلی گزارش شده برای شرکت کنترلرتبه حداکثر نقاط است که، 

های نمونه از ارزش دفتری آن  نکته قابل توجه دیگر این جدول، بیشتر بودن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اغلب شرکت
 های رشدگواه این مدعاست. ه مالحظه مقدار میانگین متغیر فرصتاست ک
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 آمار استنباطی
 در صورتیکهکنیم.  داری آن استفاده می و سطح معنی  در این قسمت به منظور آزمون فرضیات )تاثیر متغیرها( از آماره 

 غیر در و خواهد بود دار معنیرد نظر شود و ضریب مو می رد صفر فرضیه باشد، بزرگترجدول   محاسبه شده از   قدرمطلق 

 بر مبنی صفر فرض تایید احتمال حداقل دهنده نشان داری نیز معنی سطح کرد. همچنین رد را صفر فرضیه توان نمی اینصورت

 در و کرد رد توان نمی را صفر فرض باشد، بزرگتر درصد 5 از احتمال این که اگر کند می بیان را نظر مورد ضریب بودن صفر

 است. دار معنی نظر ضریب مورد اینصورت، یرغ

 تاثير دارد. ی بر نام تجاری در شرکتهای بورسیارتباط رتبه  کنترل داخلفرضيه اول( 
ناداری دارد. به عبارت شرکت ها تاثیر مثبت و معرتبه  کنترل داخلی بر نام تجاری بر اساس تحلیل های آماری باید بیان نمود، 

( می باشد که بر نام تجاری  331/1)  درصد و مقدار آماره  3( در سطح خطای    )کنترل داخلی دیگر رتبه 
 درصد رد گردید یعنی رتبه  35در سطح اطمینان باالتر از  H0رو فرضیه   ( تاثیر مثبت و معناداری دارد. از این            )

 (. 1)جدول  .دارد تاثیر تهران ربهادا اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت نام تجاری  بر داخلی کنترل
 آزمون فرضيه اول تحقيق(: 3)جدول 

 3131-3131متغیر وابسته: نام تجاری                       دوره ی زمانی تحقیق: 

 شرکت 11شرکت                       تعداد شرکت ها: -سال 012مشاهدات: 

 متغیر
 (            نام تجاری  )

  آماره  رگرسیونی ضریب نوع ارتباط

Constant 433/1 422/4 ؟ 

 331/1 421/4* + رتبه  کنترل داخلی

 110/1 415/4* + اندازه شرکت

 135/1 431/4** - زیان ده بودن

 331/0 343/4* + شهرت حسابرس

 11/33*  آماره  151/4 ضریب تعیین

 13/3 دوربین واتسون 130/4 ضریب تعیین تعدیل شده

بیانگیر معناداری  **% می باشد. 5معناداری آماری در سطح خطای  بیانگر*نکته: 
 % می باشد.3آماری در سطح خطای 

(؛ اندازه             (؛ ارزش برند )   نماد: افشای ضعف کنترل داخلی )

(؛ شهرت حسابرس     (؛ زیان ده بودن )   (؛ اهرم مالی )    شرکت )
(   ) 

 

 .تاثير داردخلی بر عملکرد در شرکتهای بورسی رل دافرضيه دوم( ارتباط رتبه  کنت
کنترل داخلی بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت  های آماری باید بیان نمود، رتبه بر اساس تحلیل

( تاثیر         ( می باشد که بر عملکرد )111/1)  درصد و مقدار آماره  5( در سطح خطای    دیگر رتبه  کنترل داخلی )
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 عملکرد بر داخلی کنترل درصد رد گردید یعنی رتبه 35در سطح اطمینان باالتر از  H0رو فرضیه   مثبت و معناداری دارد. از این
 (. 0)جدول  .دارد تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 آزمون فرضيه دوم پژوهش :(4جدول )
 3131-3131دوره ی زمانی تحقیق:                          متغیر وابسته: عملکرد   

 شرکت 11شرکت                       تعداد شرکت ها: -سال 012مشاهدات: 

 متغیر
 (            عملکرد  )

  آماره  ضریب رگرسیونی نوع ارتباط

Constant 411/0 431/4 ؟ 

 111/1 410/4** + رتبه کنترلهای داخلی 

 121/1 421/4* + شرکت اندازه

 133/1 412/4** - زیان ده بودن

 112/0 431/4* + شهرت حسابرس

 31/11*  آماره  111/4 ضریب تعیین

 20/3 دوربین واتسون 131/4 ضریب تعیین تعدیل شده

بیانگیر معناداری  **% می باشد. 5بیانگر معناداری آماری در سطح خطای *نکته: 
 باشد. % می3آماری در سطح خطای 

(؛ اندازه         (؛ عملکرد برند )   نماد: افشای ضعف کنترل داخلی )

(؛ شهرت حسابرس     (؛ زیان ده بودن )   (؛ اهرم مالی )    شرکت )

(   ) 

 

 گيریبحث و نتيجه
و  یتوان مال حفظ ها و چشم اندازها، تیبه اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و تحقق مامور یابیدست یبرا یاقتصاد یواحدها

 کیاز  دیبا (دولت و.... ه،یسرما صاحبان) در برابر پاسخ خواهان ییمنتظره و پاسخ گو ریغ یدادهایمقابله با رو ،یسود آور
از اقدامات  یبلکه مجموعه ا ست،یخاص ن تیوضع ای دادیرو کی ،یاثربخش برخوردار باشند. کنترل داخل یکنترل داخل ستمیس

سازمان  کی اتیاقدامات در گستره عمل نیکند. ا یم دایپ یتسر و سازمان نفوذ یها تیه به همه فعالاست ک ریو فراگ یمتوال
و  ریفراگ یبرد، به صورت یم شیکند و پ یسازمان را اداره م تیریکه مد یریمس دهد. آن ها در یم یمستمر رو یو به شکل

به  رانیمد رایدارند، ز یکنترل داخل یها ستمیبه س یجه وافرموسسات و سازمانها تو رانیمد .دارند از آن وجود ریناپذ ییجدا
و به حداقل رساندن  یسودآور شرکت، حفظ یاثر بخش، تحقق رسالت اصل یکنترل داخل ستمیس کیدانند در نبود  یم یخوب
العات شود، نسبت به ارقام و اط یم موجب که ستیا لهیوس یکنترل ستمیمشکل است و س اریمنتظره بس ریغ یدادهایرو

 یآنان را مطمئن م نیخود قرار دهند وهمچن ماتیتصم یمبنا واعداد و اطالعات مذکور را ابندیب یشتریب نانیاطم یحسابدار
 (.3125ارجمند نژاد، )شود  یبه طور کامل اجراء م شانیدر داخل موسسه ا یادار و یمال حیصح یها و روش ستمیسازد که س

به اهداف  یابیابزار دست یداخل یکنند کنترل ها یتصور م یاقتصاد یع در واحدهانف یذ اشخاص ریو سا هیصاحبان سرما
سال  یها ییبعد از رسوا مورد توجه است خصوصاً یداخل یاست که کنترل ها یطوالن یمدت ها. هستند یاقتصاد واحد
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 ینگهدارو  جادیدر ا تیریمد فیو وظا یداخل یقانون به کنترل ها نیا 040. بخش یاوکسل نزیقانون سارب بیتصو و 1441
 با توجه به توضیحات داده شده، خالصه ی نتایج به ترتیب زیر می باشد: پرداخته است. یاثر بخش کنترل داخل ستمیس کی

 تاثير دارد.بر نام تجاری در شرکتهای بورسی  ارتباط رتبه  کنترل داخلیفرضيه اول( 
شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت  ترل داخلی بر نام تجاریهای آماری باید بیان نمود، رتبه کن بر اساس تحلیل

( می باشد که بر نام تجاری  331/1)  درصد و مقدار آماره  3( در سطح خطای    دیگر رتبه  کنترل داخلی )
 درصد رد گردید یعنی رتبه  35در سطح اطمینان باالتر از  H0رو فرضیه   ( تاثیر مثبت و معناداری دارد. از این            )

 .دارد تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت نام تجاری  بر داخلی کنترل
کنترل داخلی به عنوان یک مزیت رقابتی در بین شرکت ها محسوب می شود این فرضیه باید بیان نمود، رتبه در تحلیل نتیجه 

لکرد رقابتی شرکت ها و جلب اطمینان و اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران موثر که می تواند در توسعه هر چه بیشتر عم
ی باشد. چرا که همواره هزینه های نمایندگی به عنوان یک مشکل جدی بین شرکت ها با سهامداران محسوب می شود که حت

ی داخلی به مضمون نظارت های شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، کنترل هااین موضوع می تواند نام تجاری 
اثربخش و تاثیر گذار در ارائه ی اطالعات با کیفیت به سهامداران و ارتقای قابلیت اتکا پذیری آنان به صورت های مالی می 
باشد. در تحت این شرایط نیز کنترل های داخلی به دلیل وجود ضعف های موجود با مشکالت جدی ممکن است مواجه شوند 

و افشای آن به منزله تالش شرکت ها برای رفع آن ها محسوب می شود و این موضوع می تواند به امنیت اما شناسایی 
بازاریابی شرکت ها و حفظ جایگاه نام تجاری  منجر شود، و باعث می گردد نسبت به سایر شرکت ها اعتماد و اطمینان 

نه های نمایندگی و ضعف های نظارتی از طریق شناخت بیشتری در سهامداران و سرمایه گذاران ایجاد شود و شکاف های هزی
بهتر مشکالت رفع گردد و شرکت ارزش بیشتری در نام تجاری اش  ایجاد شود. نتیجه ی این فرضیه با تحقیق جی و 

 ( که نتیجه ی این تحقیق را تایید می نماید مطابقت دارد.1432) 3همکاران

 .لکرد در شرکتهای بورسی تاثير داردفرضيه دوم( ارتباط رتبه  کنترل داخلی بر عم

کنترل داخلی بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت های آماری باید بیان نمود، رتبه بر اساس تحلیل 
( تاثیر         ( می باشد که بر عملکرد )111/1)  درصد و مقدار آماره  5( در سطح خطای    دیگر رتبه  کنترل داخلی )

 عملکرد بر داخلی درصد رد گردید یعنی رتبه کنترل 35در سطح اطمینان باالتر از  H0رو فرضیه   مثبت و معناداری دارد. از این
 .دارد تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

یت برای شرکت ها در راستای ارتقای در تحلیل نتیجه این فرضیه نیز باید بیان گردد، رتبه کنترل های داخلی به عنوان یک مز
عملکردهای بازاریابی محسوب می شود که می تواند به تقویت هر چه بیشتر استراتژی های بازاریابی شرکت ها کمک نماید. 

کنترل های داخلی واحد تجاری باید حداقل به صورت ساالنه توسط هیئت مدیره بررسی شده و نتایج آن به به عبارت دیگر، 
قاط ضعف با اهمیت موجود و نحوه اصالح آنها، در گزارش کنترل های داخلی افشا گردد. همچنین، در این گزارش، همراه ن

هیئت مدیره باید در مورد اینکه سیستم کنترل داخلی شرکت اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد، اظهار نظر 
ستندات مربوط به سیستم کنترل داخلی شرکت توسط هیئت مدیره و در گزارش صریحی نماید. بنابراین، باید مبانی ارزیابی و م

داخلی را کنترل و ریق با شناخت بهتر بتوانند رتبه تا از این ط کنترل های داخلی شرکت به شکل مناسبی مستند سازی گردد

                                                           
1
 Ji et al 
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ای سطح عملکرد برند در بازار و در تالش نمایند تا در راستای استراتژی های سازمان ها حل گردد. لذا این موضوع باعث ارتق
شرکت تقویت گردد و بدلیل افزایش سهم ارزش بازار، سهم د جایگاه بازاریابی و نام تجاری بین رقبا می شود و باعث می شو

بیشتری از سایر رقبا را به خود اختصاص دهد و به رشد و پویایی هر چه بیشتر عملکردهای رقابتی شرکت ها کمک نماید. 
 ( که نتیجه ی این تحقیق را تایید می نماید مطابقت دارد.1432) 3ی این فرضیه با تحقیق جی و همکاراننتیجه 

 

 منابع 
 بر نظارت بانکی، انتشارات کمیته واحدهای در داخلی کنترل های نظام برای چارچوبی ،(3125) ،عبدالمهدی ژاد،نارجمند 

بانک  بر نظارت کل و اعتباری، مدیریت بانکی مطالعاتی لمللی، گروها بین های حساب تسویه بانک در مستقر بال بانکداری
 .10-3 صص اعتباری، موسسات و ها

 برند ارزش مؤلفه های بر صنعتی برند ارزش تأثیر بررسی ،(3135) ،شهرامی، فرینام ،آقامیری، احسان ،زاده، هاشماقآ 

 .114-133صص ، 0، شماره 2نی، دوره نهایی، فصلنامه مدیریت بازرگا مصرف کنندة خرید قصد ترکیبی و
 داخلی، پژوهش های حسابداری  کنترل اهمیت با ضعف نقاط بر تاثیرگذار عوامل ،(3130) ،حسین نژاد، سهیال ،حاجیها، زهره

 .311-333 صص، 11مالی و حسابرسی، سال هفتم، شماره 
 ،(3131) ،غریبه کیا، اسماعیلی ،رضوان حجازی، ( تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع انسانیERP بر ) اثربخشی کنترل

 .12-31 صص ،34مالی، پژوهش های تجربی حسابداری، شماره  گزارشگری با رابطه در داخلی های

 الزحمه حق بر مدیریت اطمینانی بیش تاثیر بررسی، (3130) مرفوع، محمد،، یحیی، حسنی القار، مسعود، یگانه حساس 
 .120-111 صص ،1شماره  ،11دوره  های حسابداری و حسابرسی، بررسی حسابرسی،

 بررسی رابطه گزارش کنترل های داخلی با تصمیم گیری  ،(3125) ،غالمحسین ملکشاه، اجنت تقی ،یحیی یگانه، حساس
 .311-311، 30شماره  ،0دوره  استفاده کنندگان، فصلنامه مطالعات حسابداری،

 تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه  ،(3135) ،رضا، یزدانی، حمیدحقیقی نسب، منیژه ،رفیعی، ساغر
 (،1، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی )تحقیقات بازاریابی نوین، اطالعات ش نرم افزاری صنعت فناوریبخ برند در
 .335-321 صص

 کارخانجات یمطالعه مورد) برند ی ژهیبر ارزش و یتجار غاتیتبل ریتاث زانیم یبررس ،(3135) ،ی، حسینقبودا ،رقیه، خرمی :
 .15-01 صص، 1، شماره 3مدیریت زنجیره ارزش، دوره ی(، فصلنامه شرق جانیآذربا یساز شکالت

 داخلی کنترل های دستورالعمل اجرای تاثیر ،(3135) ،نوغانی، محسن ،علیپور والشانی، محمدباقر ،علیزاده فروتقه، زهرا گل 
مالی، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال پنجم، شماره  صورت های از اعتماد استفاده کنندگان سطح بر

 .23-11ص ص، 32

 ارتباط ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با تمایل به خرید مشتریان ،(3131) ،جعفری فر، شیوا ،زمانی مقدم، افسانه 
 .31-3 صص، 15، مجله مدیریت بازاریابی، شماره )خریداران اتومبیل هیوندا در شهر تهران(

                                                           
1
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 و علوم غذایی، فصلنامه صنایع شرکتهای در برند ایجاد در موثر عوامل شناسایی ،(3130) ،عالم تبریز، اصغر ،شهسوار، فاطمه 
 . 314-353 صص ،01 شماره ،31 غذایی، دوره صنایع

 شده رفتهیپذ یشرکت ها در یمال کردیرو با برند ارزش کننده نییتع عوامل یبررس ،(3134) ،درویشی، زاهد، عزیزی، شیما 
 .11-3 صص ،1 شماره ،یبازرگان تیریمد انداز چشم ،تهران بهادار اوراق رسبو در

 کنترل  کیفیت بر عاتاطال فناوری ارزیابی و کنترل چارچوب تاثیر ،(3131) ،احتشام رائی، رضا ،نظری، سحر ،جعفر ،مشهدی
بهادار، مجله  اوراق بورس در شده پذیرفته داروسازی صنعت در موجود مالی شرکت های گزارشگری وکیفیت داخلی های
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