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 چکيده
از مسائل مهمی که در سال های اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه 
پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی 

تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به 
از جمله مدیران شرکت های پذیرفته شده در تصمیمات مدیریت . نقش حاکمیت شرکتی در گذاران و ذینفعان می پردازد

بهبود می شود تا عالوه بر  برای مدیران مناسب کمیت شرکتی منجر به ایجاد فرصتبورس دارای اهمیت می باشد. حا
 تأثیربررسی لذا هدف  پژوهش حاضر  روند کسب سود در شرکت ها، سطح کیفیت حسابرسی داخلی را بهبود بخشد.

مدیران می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شرکت  گیری تصمیم و داخلی حسابرسی کیفیت بر شرکتی حاکمیت
شرکت به عنوان  11 تعداد به 3131 الی 3131های  سال زمانی دورۀ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای

 حسابرسی کیفیت بر شرکتی حجم نمونه  با انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حاکمیت
 مدیران تاثیر معنادار و مثبتی دارد. گیری تصمیم و داخلی

 .رانیمد یریگ میتصم ،یداخل یحسابرس تیفیک ،یشرکت تیحاکمواژگان:  دیکل
 

 مقدمه
 که مناسب کارهای و ساز از یکی .شد مدیریت از مالکیت جدایی باعث شرکتها توسعه و صنعتی انقالب پیدایش

 باعث شرکتی حاکمیت .باشدمی شرکتی حاکمیت بخشد،می بهبود را سهامداران و بین مدیران نمایندگی مشکالت

 اهداف به رسیدن .شودمی شرکت اهداف تنظیم موجب و گیرد قرار یک راستا در مالکان و مدیران منافع که شودمی

 در را مهمی نقش مدیرعامل ویژه به مدیران راستا در این شد؛ خواهد حاصل شرکت مطلوب عملکرد نتیجه در شرکت

 از ییک نهایت در .سازمان مطرح است اهداف پیشبرد در اساسی رکن یک عنوان به و کندمی ایفا شرکت اداره

 فراهم آورد قدرت را سازمان فساد و انحراف زمینه یا تعالی و رشد زمینه تواندمی آن وسیله به که مدیر ویژگیهای
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(. 5136، 3)نگین و همکاران دارد بستگی آن منابع و قدرت از استفاده چگونگی و وجودی ماهیت به امر این و باشدمی
 کند می محیط فعالیت آن در شرکت که قانونی محیط و مدیریت ستمسی نوع حسب بر شرکتی حاکیت نظام کلی طور به
 شرکت در ذینفعان اولین گروه برگیرنده در شرکتی حاکمیت داخلی سازوکار .است برخوردار مختلفی های کار و ساز از
 سیستم و تشرک کنترل برای بازار خارجی برگیرنده در خارجی، سازوکار و است ساختارمالکیت و مدیره هیئت یعنی ها،

 (.5134، 5)آنگ است قانونی و حقوقی

از اهداف کنترل داخلی قابلیت اطمینان گزارشگری مالی می باشد. یعنی صورتهای مالی شرکت قابلیت اطمینان  یکی
داشته باشد. و این نقش مهمی است که سیستم کنترل داخلی ایفا می کند. حسابرسی داخلی نقش مهمی در دستیابی 

رد. زیرا می تواند کاستی های گزارشگری مالی را به گوش نهادهای تصمیم گیرنده در شرکت برساند. به این هدف دا
در صورتی که حسابرسی داخلی بتواند  .که این امر می تواند ضعف های موجود در صورتهای مالی را اصالح نماید

ملکرد آنها و همچنین کاهش هزینه رابطه قوی با حسابرسان مستقل داشته باشد این امر از یک طرف سبب بهبود ع
حسابرسی موسسه می شود و از طرف دیگر سبب ارتقاءحسابرسی داخلی از نظر صالحیت حرفه ای به لحاظ کسب 

. (5134، 1)گودوین و همکاران تجربه و دانش در خصوص عملیات حسابداری و فعالیت های مالی شرکت می شود
ا این امکان را ایجاد می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمان ه

، 6د )لی و همکارانصورت های مالی اساسی بتوانند در صورت لزوم و تمایل به عملکرد حسابرسان داخلی اتکا نماین
از ( لومی آنمعلومی و نامع)محیطی  طو شرای اطالعاتزمان،  لبا توجه به عاممدیران تصمیم گیری  فعالیت. (5151

کافی برای اتخاذ تصمیم  اطالعاتجهت الگو، روش و فنون مورد استفاده متفاوت خواهد بود. در اختیار داشتن زمان و 
سبب می شود تا تصمیم گیرنده از الگوهای استفاده کند که بر اساس آن فرایندهای تصمیم گیری به درستی و با دقت 

تصمیم  محیطانتخاب می شود، اگر زمان کافی در اختیار و  لو بهترین راه حها شناسایی  لطی شده، تمام راه ح باال
و کافی در اختیار تصمیم گیرنده قرار نگرفته باشد الگو و  الزم اطالعاتگیری از ثبات نسبی برخوردار نباشد و یا اینکه 

مدیریت امروز (. 5133، 6ان)ما و همکار روش مورد استفاده در تصمیم گیری قاعده منطقی و دقت کافی نخواهد داشت
در مواجهه با افزایش پیچیدگی تصمیم گیری ها دریافته است که سیستم های دستی گسترده و غیر متمرکز و اغلب 

مورد نیاز و ارائه آنها  اطالعاتدارد، قادر به تامین  اطالعاتموجود، با توجه به اهمیت فوق العاده زیادی که  مرتبطغیر 
طوماری از سوابق اطالعاتی روبرو هستند  د و اغلب مدیران سازمان ها با انبوهی از داده ها و یادر زمان مناسب نیستن

که برای آنها در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل و هدایت صحیح و مطلوب، تاثیر چندانی ندارد. لذا 
 و داخلی حسابرسی کیفیت بر شرکتی یتحاکم تأثیر بررسیبا توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی هدف پژوهش حاضر 

 مدیران می باشد.  گیری تصمیم

 

 مبانی نظری و ادبيات تحقيق
 از هدف. شوند یم کنترل و تیهدا آن، با شرکتها که گرفت نظر در توان یم نظام کی عنوان به را یشرکت تیحاکم
 و ییپاسخگو ت،یریمد عمل یآزاد نیب یبمناس توازن که است یچارچوب وجود از افتنی نانیاطم ،یشرکت تیحاکم اعمال
 حقوق، چون یمختلف علوم حوزه در که است یا حوزه چند بحث کی یشرکت تیحاکم. آورد فراهم مختلف نفعانیذ منافع
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 موجود یها لیتحل و شده ادی یهافیتعر مرور با. دارد قرار یتخصص بحث و توجه مورد یاسیس علوم و تیریمد اقتصاد،
 هایی ستمیس و ها فرهنگ ندها،یفرآ ساختارها، مقررات، ن،یقوان یشرکت تیحاکم که گفت توانیم یشرکت تیازحاکم
گنزالنر و ) شود یم نفعانیذ حقوق تیرعا و عدالت ت،یشفاف ،ییپاسخگو یها هدف به یابیدست موجب که است

 صدر در رفتار و ییپاسخگو ،یریگ میتصم یندهایفرا و ساختارها به یکل مفهوم در یشرکت تیحاکم (.5136، 3همکاران
 ارتقاء باعث تواند یم یشرکت تیحاکم. پردازد یم...( و یرانتفاعیغ ،یانتفاع ،یخصوص ،یحکومت ،یدولت از اعم) سازمان

 و دهیگرد هاآن ییاجرا امور بهبود و گذاران هیسرما و ها هیسرما زیتجه و نیتأم ق،یتشو ها، شرکت یتجار یاستانداردها
 و رانیمد ره،یمد ئتیه سهامداران، روابط بر ناظر که چرا هاست شرکت یاقتصاد ییکارا بهبود در یاصل عناصر از یکی

 (.3136 همکاران، و زاده عباس) است شاننفعانیذ ریسا
حاکمیت شرکتی با نظارت بر مدیریت و حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان نقش مهمی در بهبود کارایی و رشد 

اعتماد سرمایه گذاران داشته و همچنین با ایجاد بازارهای قوی و شفاف ثبات مالی و اقتصادی به  اقتصادی و افزایش

 شرکتها آیند. برخیمی بوجود زمان مرور به شرکتی حاکمیت مکانیزمهای .(5133، 5)یمین و همکاران ارمغان می آورد

 می نهادی گذاران سرمایه حضور مدیره، ئتهی مستقل اعضای تعداد در مثال شرکتی قوی حاکمیت هایمکانیزم دارای

کفایت  از شرکتی حاکمیت توانایی تحقیق این در .باشندمی ضعیفی شرکتی حاکمیت دارای نیز ها برخی شرکت .باشند

 .شود قلمداد می شرکتی حاکمیت اندازه بعنوان شرکتی ضعف حاکمیت یا شود. توانایی می تفکیک شرکتی حاکمیت

 هیئت اعضای درصد مالکیت بوده، نهادی گذارانسرمایه مستقل، مدیره هیئت عضو بیشتری دتعدا دارای که شرکتی

 حاکمیت مقابل، در .شود محسوب می توانمند شرکتی حاکمیت دارای باشد مدیره هیئت غیرموظف اعضای و مدیره

 یک استقرار (.5134، )آنگشود  موثر واقع نمایندگی هایهزینه کاهش در که شود می تلقی کافی صورتی در شرکتی

 شرکت عملکرد گیرد؛ قرار راستا یک در مالکان و منافع مدیران گرددمی باعث کارا و موثر شرکتی حاکمیت نظام

 اجرایی، مدیریت میان روابط شرکتی، مجموعه راهبری نظام کلی طور به. یابند گسترش و رشد و شرکتها یابد بهبود

 مناسب موجب ساختاری ایجاد هدف با که است شرکت یک در مربوط یسایرطرفه ا و سهامداران مدیره، هیات

)کریمی و  کندمی تعیین نیز را بر عملکرد و نظارت اهداف آن به دستیابی هایراه و شده شرکت اهداف تنظیم
های تأمین مالی، تواند بر تصمیمات استراتژیک شرکت مانند رویههای حاکمیت شرکتی میرویه (.3131همکاران، 

تأثیر با اهمیتی داشته باشد. بنابراین، متغیرهای حاکمیت شرکتی مانند ترکیب هیئت مدیره استقالل هیئت مدیره و 
اندازه هیئت مدیره می تواند تأثیر بااهمیتی بر تصمیمات ساختار سرمایه داشته باشد، هیئت مدیره باالترین عضو 

ا به عهده دارد و نقش مهمی در تصمیمات استراتژیک مانند سازمان است که مسئولیت مدیریت سازمان و عملیات آن ر
دهی شود تا پاسخگوی های مختلفی سازمانتواند به روشکند، هیئت مدیره یک شرکت میترکیب مالی ایفا می

دهد بلکه نیازهای شرکت باشد، اعتقاد بر این است که هیئت مدیره شرکت خود تعارضات نمایندگی را کاهش نمی
 ضرورت (.5135، 1فرانکآن عوامل مهمی در تعیین اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی هستند ) هایویژگی

 به آن از که تضاد منافع .است شرکتی ساختار ذینفعان دریا   کنندگانمشارکت منافع تضاد از ناشی شرکتی حاکمیت

 کنندگان،مشارکت یک از هر ینکها اول است؛ عمده علت دو از ناشی خود شود،می تعبیر نمایندگی مساله عنوان

 دیگری ترجیحات و دانش مورد اقدامات، در کاملی اطالعات کدام هر اینکه دیگر و دارند متفاوتی ترجیحات و اهداف
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 جهت زمینه ایجاد باعث شرکتی، اجرایی حاکمیت موثر کارهای و ساز نبود فرض با تفکیک، این است بدیهی .ندارند

 .(5131، 3)شهاب و همکاران خواهد شد سهامداران منافع نه و خود منافع راستای در مدیران اقدام
واحد  یککارکرد مهم و حیاتی در حاکمیت و عملیات سازمان است. سازمان هایی که از  کحسابرسی داخلی ی

 حسابرسی داخلی اثربخش برخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرهای کسب و کار، فرآیندها و سیستم
مناسب را به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار خود به کار صالحی تجاری خود دارند. از همین رو، اقدام های ا

مینان از عملکرد مناسب طواحد حسابرسی داخلی مسئول استقرار برنامه ارزیابی کیفیت برای کسب ا .می بندند
برنامه  سازی ور، باید در مورد تدوین و پیادهشی داخلی، در چارچوب این منسابرسحسابرسی داخلی است و مدیر ح

مینان معقول از انجام با کیفیت فعالیتهای حسابرسی داخلی به کمیته طتضمین و ارتقای کیفیت جهت کسب ا
کیفیت حسابرسی یعنی سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف  .حسابرسی و هیئت مدیره پاسخگو باشد

زارش تحریفات کشف شده. حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش کند؛ حسابرس تحریفات بااهمیت و گ
. کیفیت حسابرسی، بر توانایی حسابرس در کشف تحریفات و (5151)لی و همکاران،  مستقل به معنای واقعی است

تم ارزیابی مستقل مبتنی است. حسابرسی داخلی را به صورت یک سیس حسابرس توسط بازار استقاللارزیابی توانایی و 
کند. کمیته ضمانت ، تعریف میشودسازمانی که برای ارزیابی و آزمون فعالیتهایش در درون سازمان استفاده میدرون
فرایندی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و دیگر افراد طراحی شده تا به  مانها حسابرسی داخلی را به صورتساز

قبیل کارایی و اثربخشی عملکرد، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی از طریق که به اهدافی از   سازمان اطمینان دهد
تعریف کرد توسعه سیستم حسابرسی داخلی، موجب  سعه حسابرسی داخلی دست یافته استتو تعدیالتاعمال قانون و 

که  حسابرسی داخلی یک سیستم مستقل، هدفمند و مشاوره استداخلی به صورت ارائه تعریف جدیدی از حسابرسی 
شده است. این سیستم به سازمان کمک میکند تا از  بهبود عملکرد شرکت طراحی شده استبرای افزایش ارزش و 

طریق یک روش منظم و سیستماتیک موجب بهبود کارایی سیستم مدیریت ریسک، فرایند کنترل و حاکمیت میشود و 
 (.5133، 5و همکاران)گان  کند تا به اهدافش دست یابداز این طریق به سازمان کمک می

ت. شخصی و تاریخچه سازمانی اس اختالفاتحقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته با بازی نهایی قدرت، سیاست ها، 
که قدرت تشخیص این موضوع را دارند. تصمیماتی به مراتب بهتر از آنهایی می گیرند که کماکان بر این  مدیرانی

هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود تصور پای می فشارند که تصمیمات، رخداد 
. مدیران توانا بیشتر قادر خواهند بود که تندسبعضی از فرایند های تصمیم گیری موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر ه

نتیجه مثبتی می گذارند  تصمیم های خود را عملی کنند، از این رو زمانی که تصمیم های خوبی اتخاذ می کنند، تاثیر و
و تصمیم های بد و نامناسب آنها عواقبی برای شرکت به همراه دارد. تحقیقات همچنین تصدیق می کنند که بیشتر 
احتمال دارد که مدیران توانمند اهداف و مقاصد خود را پیگیری کنند و اینگونه تاثیر مثبتی در عملکرد و کارایی شرکت 

دیر از انواع پایگاه های قدرت یکی از مهمترین عواملی است که می تاند نقش رهبری یک ها داشته باشد. استفاده م
مدیر را متجلی سازد. مدیرانی که منابع قدرت را شناخته و می دانند چگونه آن را به کار برند، از کسانی که نمی دانند 

شنایی با پایگاه های قدرت، انگیزه برای یا آن را به کار نمی برند، اثربخش بوده و عملکرد بهتری خواهند داشت. آ
انتخاب شیوه های مدیریتی است، بنابراین استفاده صحیح از آنها می تواند عملکرد و اثربخشی مدیر را افزایش دهد. 

 (.5133)ما و همکاران، 

 

                                                           
1
 Shahab  & et al 

2
 Gunn & et al 
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 ادبيات تحقيق
ابرسی بر کیفیت سود با ( در پژوهشی به بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکت و کیفیت حس3131احمدی و همکاران )

سلاله از   ها در فاصلل  زملانی ده   به این منظور اطالعات شرکتنقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی پرداختند. 
ها از الگویابی معادالت ساختاری با رویکرد   شرکت انتخاب شد. برای تحلیل داده -سال  611بررسی و  3136تا  3116

دهلد حاکمیلت     تایج پلژوهش نشلان ملی   . ناستفاده شده است Smart-PLS افزار  نرم و (PLS) حداقل مربعات جزئی
طور مستقیم و غیرمستقیم )ازطریق متغیر میانجی عملکرد مالی( بر کیفیت سلود تلأثیر    شرکتی و کیفیت حسابرسی به

هلا    عالوه یافته گذارند. به  فی میطور معناداری تأثیر من  مثبت معنادار دارند؛ اما ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، به
تر از تأثیر غیرمستقیم   دهندۀ این است که تأثیر مستقیم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود، قوی نشان

( در پژوهشی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسلی در کیفیلت سلود    3131زارعی و زندی )  .آنهاست
و از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعله  پژوهش پیش رپرداختند. 

آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 
شرکت پذیرفته شده در بورس  366انتخاب شده اند. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل نمونه ای مرکب از 

می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون  3134تا سال  3135ساله از سال  6اوراق بهادار تهران طی یک دوره 
فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره به روش داده های ترکیبی با الگوی اثرات تصادفی و اثرات ثابت استفاده شده 

از آن است که بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه اول  است. نتایج تحقیق حاکی
پژوهش پذیرفته می شود همچنین بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه معنلاداری وجلود دارد وللی بلین کیفیلت      

ژوهشی به بررسلی رابطله بلین    ( در پ3136شایسته و همکاران ) .حسابرسی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد
در پلژوهش  حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. 

حاضر، رابطه میان ویژگی های بیعت مدیر و مالکیت نهادی به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبردی شلرکت بلا   
در قالب چهار فرضیه براسلاس یلک ملدل     3133لغایت  3114مانی سال های کیفیت حسابرسی شرکت ها در بازده ز

رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند. نتایج نشان داد که بین تمام متغیرهای مستقل و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و 
و شرکت های معناداری وجود دارد. وجود رابطه مثبت نشان می دهد که شرکت ها با تعداد بیشتر اعضای هیئت مدیره 

دارای اعضای غیر موظف به دلیل ساختار راهبری قوی تلر، کیفیلت حسابرسلی و شلفافیت اطالعلاتی و گزارشلگری       
بیشتری دارند. همچنین نتایج بیان می دارد که در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به خوبی از 

ری قوی تر و مسائل نمایندگی کند، کیفیت حسابرسلی بیشلتر   هم تفکیک شده باشد به دلیل برخورداری از نظام راهب
 گلزارش  کیفیلت  در آن پیامدهای و شرکتی ( در پژوهشی به بررسی حاکمیت5151) 3کریا و گارسیا و همکاران .است

 ایجلاد  در لجسلتیک،  رگرسیون مدل از استفاده با مطالعه التین پرداختند. این آمریکای تجاری های گروه در پایداری
 ها شرکت اجتماعی مسئولیت های شیوه افشای کیفیت بر تجاری های گروه متمایز سازمانی متغیرهای تأثیر ونگیچگ
 گلزارش  کیفیلت  بلر  ها گروه در کنترل که دهد می نشان نتایج. است پیشگام نوظهور اقتصادهای در ها گروه این در

 هلای  گروه به مدیره هیئت اندازه و تجاری گروه سن خارجی، مالکیت مانند متغیرهایی. گذارد می منفی تأثیر پایداری
 انجلام  بلرای  ای پایله  نتلایج  ایلن . بخشلند  بهبود را خود داوطلبانه افشای و پایداری کیفیت تا کند می کمک تجاری

 برای شرکتی حاکمیت که کنند می اثبات آنها زیرا است، تجاری های گروه در داوطلبانه افشای مورد در بیشتر مطالعات
 در پژوهشی به بررسی اثر (5131) 5. الکادسی و همکاران است پیامدهایی دارای آنها داوطلبانه افشای و گروه یداریپا

                                                           
1
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 های شرکت های مالزی پرداختند. داده در مالکیت تمرکز نقش حسابرسی با کیفیت و داخلی شرکتی حاکمیت بخشی
 و تجزیه برای( OLS) معمولی مربعات حداقل رگرسیون. شود می استفاده 5135 تا 5113 دوره طی مالزی در شده ذکر

. هسلتند  گسلترده  ممیزی خواهان کمتر است، باالتر آنها مالکیت تمرکز که شرکتهایی .شود می اعمال ها داده تحلیل
 در کملی  نقلش  مالکیلت  همچنین تمرکلز  شرکت ارتباط معناداری دارد، حسابرسی های هزینه و دولت همچنین بین

( در پژوهشی به بررسی 5136) 3صالحی و همکاران . دارد حسابرسی کیفیت و شرکت داخلی حاکمیت ینب مثبت ارتباط
 تهلران پرداختنلد. بله    بهلادار  اوراق بورس از شواهدی: افشاگری کیفیت بر حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت تأثیر

 و داخللی  شرکتی حاکمیت مورد در هفرضی 6 و حسابرسی کیفیت مورد در فرضیه 6 مطالعه، اهداف به دستیابی منظور
 طریلق  از رگرسیون مدل دو در ها داده. است شده فرض ایران در 5136-5113 سالهای طی حاضر مطالعه در خارجی

 اطالعلات  افشلای  کیفیلت  و مسلتقل  حسابرسی کیفیت بین که دهد می نشان نتایج. شد تحلیل و تجزیه R افزار نرم
 مالی صورتهای اطالعات افشای کیفیت و شرکتی حاکمیت بین اما ندارد، وجود ریدا معنی مثبت رابطه مالی صورتهای

 مانند توسعه حال در کشورهای در که است زمینه این در مقاله اولین حاضر مطالعه تاکنون،. دارد وجود معناداری رابطه
 .باشد داشته را حسابرسی ادبیات قدرت است ممکن مطالعه نتایج است، شده انجام ایران

 

 روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری اطالعات، از نوع تحقیقلات توصلیفی  تحلیللی اسلت.     

های مورد بررسی است. از  ها توصیف کردن شرایط یا پدیده هایی است که هدف آن تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش
قیق حاضر، متغیرهای مستقل و وابسته در گذشلته ر  داده اسلت، از نلوع    که در تح بین تحقیقات توصیفی با توجه به این

تحقیقات پس رویدادی است. در تحقیق پس رویدادی محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص 
وجلود روابلط    هاست؛ لذا محقق در پی بررسی امکلان  که قبالً وجود داشته یا ر  داده از طریق مطالعه نتایج حاصل از آن

ها به امید یافتن علّت وقوع پدیده یا عمل اسلت.   علّت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آن
ارد. در این پژوهش گردآوری اطالعات بله روش آرشلیوی انجلام    ها ند در دادهتصرفی و خل گونه د ، هیچمحققدرنتیجه 

هلا، مجلالت    ای، کتاب منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانه اول به شده است. بدین ترتیب که در مرحله
های مرتبط و مقاالت مناسب در این زمینه استفاده شده است. در مرحلله بعلدی    نامه ها، پایان معتبر، منابع اینترنتی، سایت

افزار  س اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرمشده در بور های پذیرفته های مالی پایان دوره شرکت های مالی از صورت داده
رس گلردآوری شلده   ینترنتی مرتبط با بوی اهاهپایگاال( و )کددار بهارس و اوراق بون مازطالعاتی ساابانک آورد نوین،  ره

به  3131 تا 3131 سالهای در تهران بهادار اوراق بورس در شرکتهای پذیرفته شده تمام تحقیق این آماری است. جامعه
 ابتلدا  در باشلد  ملوردنظر  آماری جامعه برای مناسبی آماری، که نماینده نمونه انتخاب برای باشد.شرکت می 451تعداد 

 زیر ویژگیهای شرکتهایی که سیستماتیک، گیری حذفینمونه روش از استفاده با بررسی و مورد آماری جامعه شرکتهای

 شده است: حذف از نمونه باشند نداشته را
 ، سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد معادله قرار گرفته باشد.3131تا  3131های بازۀ زمانی سال. در 3

 اسفند ماه باشد. 53پایان سال مالی شرکت . 5

 روز باشد.  11روزهای معامالتی شرکت در هر سال مالی حداقل . 1

 د.)هلدینگ( نباش گری مالی و سرمایه گذاریجزء شرکت های واسطه .6
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 11با توجه به شرایط و محدودیتهای فوق از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باقیمانده بعنوان 
جمله جدول  های آماری توصیفی از ها از روش برای تحلیل دادهآماری تحقیق انتخاب شده است.  شرکت به عنوان نمونه

های پژوهش پرداخته آمار استنباطی به بررسی رد تایید و رد فرضیهدر بخش توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و 
 استفاده شده است.  Eviews9و از نرم افزار 

 

 پژوهش هفرضي
در بورس اوراق بهادار در شرکت های پذیرفته شده  مدیران گیری داخلی و تصمیم حسابرسی کیفیت بر شرکتی حاکمیت

 تهران تاثیر معناداری دارد. 
 

 مدل  پژوهش
 گیری تصمیم و داخلی حسابرسی کیفیت بر شرکتی حاکمیت تأثیر مبنی بر بررسی با توجه به هدف پژوهش حاضر

 مدیران مدل پژوهش حاضر به صورت زیر می باشد: 
                                                          

                                              

                                                                 
                                              
                  

 : لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسان        

 شرکت را سهام از درصد 6 حداقل که توجهی قابل سهامداران مالکیت است که بر اساس سهم : بیانگر تمرکز    
 دارند، اندازه گیری می شود. 

 است که مقدار آن از داخلی حاکمیت ویژگی ده از کلی معیار است و یک شرکتی حاکمیت بخشی: بیانگر اثر       
کمترین اثربخشی می باشد. حاکمیت شرکتی با  1 و شرکتی حاکمیت بیشتر اثربخشی دهنده نشان 31. است 31 تا 1

 استفاده از معیارهای زیر اندازه گیری می شود. 
BODSize : اگر هئیت مدیره، اندازه "BODSize" سال و صنعت همان شرکتهای متوسط حد از باالتر شرکت یک 

 می باشد.  "3" برابر مقدار صورت این غیر در "1" برابر باشد
BODInd  =نسبت اگر مدیره، هیئت استقالل BODInd و صنعت همان شرکتهای میانگین از بیشتر شرکت یک 

 می باشد.  "3" ربرابر مقدا صورت این غیر در "1" برابر باشد سال
BODMeet  =اگر مدیره، هیئت جلسات BODMeet و صنعت همان شرکتهای متوسط حد از باالتر شرکت یک 

 می باشد.  "3" برابر مقدار صورت این غیر در "1" برابر باشد سال
BODExp  =نسبت اگر شود می "3" مقدار مدیره، هیئت تخصص BODExp نمونه متوسط از بیشتر شرکت یک 

 می باشد. "1" صورت برابر این غیر در باشد،  سال و صنعت همان در
ACSize  =می باشد، اگر "3" برابر مقدار حسابرسی، کمیته اندازه ACSize شرکت متوسط حد از باالتر شرکت یک 

 می باشد. "1" صورت برابر این غیر در و باشد سال و صنعت همان های
ACInd  =صورت  این غیر در باشند، برابر یک و مستقل حسابرسی کمیته اعضای همه گرا حسابرسی، کمیته استقالل

 می باشد. "1" برابر
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ACMeet  =اگر شود می "3" برابر مقدار حسابرسی، کمیته جلسات ACMeet متوسط حد از باالتر شرکت یک 
 می باشد. "1" صورت برابر این غیر در و باشد سال و صنعت همان شرکتهای

ACExp  =نسبت اگر شود می "3" برابر مقدار حسابرسی، تهکمی ACExp شرکتهای متوسط از بیشتر شرکت یک 
 می باشد. "1" صورت برابر این غیر در باشد، و سال و صنعت همان

IAFArr  =ساختگی متغیر از: داخلی ممیزی تابع تهیه چگونگی IAFArr دارای شرکت یک اگر که شود می استفاده 
IAF می باشد. "1" صورت برابر این غیر ، در شود می "3" برابر مقدار 

IAFCost  =می باشد.. "1" صورت برابر این غیر ، در شود می "3" داخلی برابر مقدار های در صورت گزارش هزینه 
 می باشد. تابعه های شرکت تعداد شرکت براساس، : بیانگر پیچیدگی          

 م کل دارایی ها: اندازه شرکت:  لگاریت         
 ها می باشد.  دارایی کل به ها بدهی کل نسبت : اهرم مالی بیانگر اهرم،     

 ها اندازه گیری می شود. دارایی کل به کاال موجودی و دریافتنی های حساب مجموع شرکت با نسبت : ریسک      
بزرگ  حسابرسی موسسات از یکی سطتو شرکتی اگر. شود می استفاده ساختگی متغیر از حسابرس : نوع      

 مورد حسابرسی قرار گرفته شده است برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر می باشد. 

 ساختگی متغیر از المللی است که برای اندازه گیری آن بین مالی گزارشگری استانداردهای بیانگر پذیرش:       

ارائه دهد برابر یک و در غیر این صورت  IFRS تصویب از پس را خود های گزارش شرکت یک اگر. شود می استفاده
 برابر صفر می باشد.

. شود می استفاده ساختگی متغیر از حسابرسی است که برای اندازه گیری آن بر نظارت هیئت بیانگر تأسیس:      

 ر این صورت برابر صفر می باشد.برابر یک و در غی کند صادر را خود مالی هئیت نظارت صورت تأسیس از بعد شرکتی اگر

 شده است. استفاده مختلف سالهای کنترل برای ساختگی متغیرهای : از          
 

 یافته های تحقيق
 آمار توصیفی متغیرها گزارش شده است:  3در جدول 

 

   : آمار توصيفی متغيرهای پژوهش(0) جدول

 مينيمم ماکزیمم ميانه ميانگين متغير
انحراف 

 معيار
 کشيدگی چولگی

 663/3 -143/1 133/1 413/3 364/5 111/5 136/5 حق الزحمه حسابرسان

 611/3 141/1 361/1 111/1 633/1 613/1 665/1 مالکیت تمرکز

 661/5 114/1 363/5 3 31 6 616/6 شرکتی حاکمیت

 161/3 316/1 631/1 313/4 436/1 651/6 646/6 اندازه شرکت

 616/3 -116/1 666/1 1 3 3 615/1 شرکت پیچیدگی

 636/3 -166/1 566/1 315/1 315/1 616/1 641/1 اهرم مالی

 331/3 -365/1 551/1 311/1 363/1 636/1 631/1 شرکت ریسک
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مشخص است باالترین مقدار میانگین مربوط به اندازه شرکت و کمترین مقدار میانگین مربوط  3که در جدول  همانطور

چولگی در دگی هر یک از متغیرها از مقدار میانگین می باشد. مالکیت می باشد. انحراف معیار بیانگر میزان پراکن به تمرکز

 باشد.  حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع می

 بررسی مانایی متغيرهای پژوهش

الزم است که قبل از تخمین مدل، مانایی متغیرهای آن مورد بررسی قرار بگیرد. یک متغیر، وقتی ماناست که میانگین، 
، تغییر کند و میانگین و طور کلی اگر مبدأ زمانی یک متغیر واریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند. بهواریانس و ک

منظور  به و کواریانس تغییری نکند، در آن صورت متغیرماناست و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود. واریانس
 شده است. استفاده  لین لوین چویشه واحد های ر بررسی مانایی )پایایی( متغیرهای پژوهش از آزمون

 :  بررسی مانایی متغيرهای پژوهش(2)جدول 
 سطح معناداری آماره لين لوین چو متغير

 1111/1 -556/31 حق الزحمه حسابرسان

 1111/1 -631/13 مالکیت تمرکز

 1111/1 -151/36 شرکتی حاکمیت

 1111/1 -416/51 اندازه شرکت

 1111/1 -465/5 شرکت پیچیدگی

 1111/1 -156/56 اهرم مالی

 1111/1 -615/53 شرکت ریسک

 1111/1 -651/4 حسابرس نوع

 114/1 -631/3 مالی گزارشگری استانداردهای پذیرش

 1111/1 151/4 حسابرسی بر نظارت هیئت تأسیس

 1111/1 -363/1 سال کنترل ساختگی متغیر

می باشد. لذا با  درصد می باشد 6آماره آزمون برابر با مقداری کمتر از  سطح، 5با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول 

 ایستایی الزم برخوردارند.های پژوهش است متغیر 16/1توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

 

 ها نتایج آزمون فرضيه

شده در بورس در شرکت های پذیرفته  مدیران گیری داخلی و تصمیم حسابرسی کیفیت بر شرکتی حاکمیت فرضيه:

با توجه به اینکه داده های پژوهش حاضر داده های ترکیبی است، در این نوع داده اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. 
لیمر استفاده شده است. خالصه نتایج این آزمون  Fها به منظور انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی از آزمون 

 می باشد. 1به شرح جدول 

 611/3 -164/1 641/1 1 3 3 434/1 حسابرس نوع

 استانداردهای پذیرش
 مالی گزارشگری

666/1 3 3 1 636/1 111/1- 131/3 

 رب نظارت هیئت تأسیس
 حسابرسی

611/1 3 3 1 635/1 163/1- 351/3 

 161/5 -436/3 113/1 1 3 3 151/1 سال کنترل ساختگی متغیر
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 ليمر مدل اول Fنتایج آزمون  (:3) جدول

است، در نتیجه روش داده های تلفیقی پذیرفته می شود. در روش داده  16/1با توجه به مقدار معنی داری که باالتر از 

 روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با استفاده از آزمون هاسمن نمی باشد. های تلفیقی نیازی به انتخاب بین

 

 نتایج تجزیه و تحليل مدل اول (:4) جدول
                                                          

                                              
 سطح معناداری tآماره  انحراف معيار ضریب متغير

 156/1 313/5 331/1 316/1 مالکیت تمرکز

 116/1 154/5 111/1 311/1 شرکتی حاکمیت

 111/1 516/6 313/1 635/1 شرکت پیچیدگی

 136/1 141/5 165/1 316/1 اهرم مالی

 113/1 546/1 163/1 153/1 شرکت ریسک

 116/1 451/1 113/1 356/1 حسابرس نوع

 133/1 613/1 116/1 364/1 مالی گزارشگری استانداردهای پذیرش

 313/1 411/3 114/1 161/1 حسابرسی بر نظارت هیئت تأسیس

 561/1 364/3 166/1 166/1 سال کنترل ساختگی متغیر

 111/1 46/31 331/1 516/5 ضریب ثابت

 f: 566/4آماره  655/1 ضریب تعیین

 154/1 سطح معناداری 616/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 355/3دوربین واتسون:

 حاکمیتاست، بنابراین  16/1از  شرکتی کمتر به ترتیب برای متغیر حاکمیت سطح معناداری برای آزمون این فرضیه
اق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اور مدیران گیری داخلی و تصمیم حسابرسی کیفیت بر شرکتی

محاسباتی و در ستون آخر مقادیر سطح احتمال پایین می باشد. بنابراین هر دو  tبا مشاهده مقایر  تاثیر معناداری دارد. 
برابر با        میزان ضریب تعیین ضریب بطور معنی داری متفاوت از صفر می باشد به عبارت دیگر معنی دار می باشد.

 حسابرسی واحد از تغییرات در کیفیت 655/1شرکتی توانسته است  ان معنی است که ش حاکمیتو این بد است 655/1
و بعبارت دیگر اثر معنی دار  566/4معنی دار بودن کلی  F. مقدار آماره را توضیح دهد مدیران گیری داخلی و تصمیم

ن قدرت معادله رگرسیونی در پیش گویی  نشان داد می باشد یعنی برای 566/4برابر با بودن متغیر را نشان می دهد که 
 را  134131/5 که برای شناسایی استقالل خطاها از آن استفاده می شود مقدار آماره دوربین واتسون .مورد نیاز می باشد

نشان می دهد که این نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین جزء خطاها می باشد. بنابراین رابطه ای معنادار بین 
  ستقل اصلی و وابسته وجود دارد.متغیر م

 در ادامه به بررسی مدل دوم پژوهش پرداخته شده است.
 
 

 نتيجه آزمون درجه آزادی مقدارمعنی داری F آماره
 داده های تلفیقی 15 11631 1151/3
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 ليمر مدل دوم Fنتایج آزمون  (:5)  جدول

روش داده های تلفیقی پذیرفته می شود. در روش داده  است، در نتیجه 16/1با توجه به مقدار معنی داری که باالتر از 
 های تلفیقی نیازی به انتخاب بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با استفاده از آزمون هاسمن نمی باشد.

 

 نتایج تجزیه و تحليل مدل دوم (:6)جدول 

                                                     
                                                 
                           

 سطح معناداری tآماره  انحراف معيار ضریب متغير
 113/1 314/5 356/1 516/1 مالکیت تمرکز

 113/1 143/5 316/1 536/1 شرکتی حاکمیت

 115/1 363/5 336/1 143/5 شرکتی حاکمیت مالکیت* تمرکز

 1316/1 346431/1 161341/1 666614/1 شرکت پیچیدگی

 1613/1 344134/5 116154/1 313616/1 مالی اهرم

 1516/1 111133/1 113636/1 165611/1 شرکت ریسک

 1311/1 516156/5 314616/1 351315/1 حسابرس نوع

 1163/1 564613/5 164415/1 336333/1 مالی گزارشگری هایاستاندارد پذیرش

 1566/1 461341/5 114411/1 564313/1 حسابرسی بر نظارت هیئت تأسیس

 1113/1 466566/1 166116/1 111536/1 سال کنترل ساختگی متغیر

 1111/1 333665/3 166544/1 665513/1 ضریب ثابت

 f: 334/6آماره  661/1 ضریب تعیین

 133/1 سطح معناداری 663/1 تعیین تعدیل شده ضریب

 346/3دوربین واتسون:

 حاکمیتاست، بنابراین  16/1از  شرکتی کمتر به ترتیب برای متغیر حاکمیت سطح معناداری برای آزمون این فرضیه

ار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد مدیران گیری داخلی و تصمیم حسابرسی کیفیت بر شرکتی

  تاثیر معناداری دارد. 

 

 نتيجه گيری
مدیران انجام شده  گیری تصمیم و داخلی حسابرسی کیفیت بر شرکتی حاکمیت تأثیر پژوهش حاضر با هدف بررسی

 گیری داخلی و تصمیم حسابرسی کیفیت بر شرکتی است. نتایح حاصل از پژوهش نشان داد که فرضیه مبنی بر حاکمیت
ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد، به علت داشتن سطح معناداری در شرکت ها مدیران

در  مدیران گیری داخلی و تصمیم حسابرسی کیفیت بر شرکتی مورد تایید است به عبارت دیگر حاکمیت 16/1کمتر از 
تی می تواند شرک .  به عبارت دیگر حاکمیتشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد

با توجه به نتایج حاصل می  داشته باشد.  مدیران گیری داخلی و تصمیم حسابرسی روند کیفیت بر نقش مثبت و معناداری

 نتيجه آزمون درجه آزادی مقدارمعنی داری F آماره

 داده های تلفیقی 15 586/1 113/3
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 (، صالحی و همکاران5131(، الکادسی و همکاران )3131زارعی و زندی )توان گفت که نتایج پژوهش با مطالعات 

 همسو می باشد.(  5151کریا و گارسیا و همکاران )(  و 5136)

 

 يشنهاداتپ
می شود با بکارگیری حسابرسان با تجربه سطح کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق پیشنهاد 

 بهادار بهبود یاید. 
روند فعالیت  ختار سرمایه وپیشنهاد می شود مدیران شرکت ها جهت بهبود تصمیم گیری های خود در روند شرکت به سا

 شرکت ها توجه نمایند. 
 و داخلی حسابرسی کیفیت بر شرکتی حاکمیت تأثیرگذاری پیشنهاد می شود در طی پژوهش های آتی نقش تورم در

 مدیران مورد بررسی قرار گیرد.  گیری تصمیم
 

 منابع
 سی تاثیر همزمان حاکمیت شرکت و کیفیت برر (،3131) ،عبدالمجید، حاجب، حمیدرضا ،احمدی، محمدرمضان، آهنگری

، 6حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره 
 .315-11، صص 3شماره 

 مه چشم بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در کیفیت سود، فصلنا (،3131) ،زارعی، توران، زندی، رضا
 .11-33، صص 36، شماره 5نداز حسابداری و مدیریت، دوره ا
  ،بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی  ،(3136) ،محسن، طاهری فرد، احمدرضاشایسته، هادی، طباطبایی، سجاد، کاویانی

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 
 رییت.مد
 فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت  ،(3136ری، مهدی، عارفی، سولماز، )عباس زاده، محمدرضا، حصارزاده، رضا، جبا

 .16-63صص  ،3، شماره 55اری و حسابرسی، دوره بررسی های حسابدسود، 

 ،بورس در سرمایه ساختار و راهبری شرکتی نظام کارهای و ساز ارتباط بررسی (،3131مهدی، ) اشرفی، ،فرزاد کریمی 

 .63-35 ، صص5  شماره مالی، حسابداری پژوهشهای مجله تهران، بهادار اوراق
 AlQadasi, A., & Abidin, S. (2018). The effectiveness of internal corporate governance and audit 

quality: the role of ownership concentration–Malaysian evidence. Corporate Governance: The 

International Journal of Business in Society. 

 Correa-Garcia, J. A., Garcia-Benau, M. A., & Garcia-Meca, E. (2020). Corporate governance and its 

implications for sustainability reporting quality in Latin American business groups. Journal of Cleaner 

Production, 260, 121142. 

 Frank Yu. (2012). “Corporate Governance and Earnings Management”, Journal of Accounting and 

Economics, vol. 7, No. 1/3, pp. 85-107. 

 Gonzalez, J & Garcia, E,. ( 2014). "Does Corporate Governance Influence Earnings Management in 

Latin American Markets 

 Goodwin, J., & Wu, D. (2016). What is the relationship between audit partner busyness and audit 

quality?. Contemporary Accounting Research, 33(1), 341-377. 

 Gunn, J. L., Kawada, B. S., & Michas, P. N. (2019). Audit market concentration, audit fees, and audit 

quality: A cross-country analysis of complex audit clients. Journal of Accounting and Public 

Policy, 38(6), 106693. 

 Lee, K. K., & Levine, C. B. (2020). Audit partner identification and audit quality. Review of 

Accounting Studies, 25(2), 778-809. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

             )جلد سوم(                                                                                                                    0411 تابستان، 44، شماره 4دوره 
 

64 
 

 Ma, Y., Zhang, Q., Yin, Q., & Wang, B. (2019). The influence of top managers on environmental 

information disclosure: The moderating effect of company’s environmental 

performance. International journal of environmental research and public health, 16(7), 1167. 

 Nguyen, T., Locke, S., & Reddy, K. (2015). Ownership concentration and corporate performance 

from a dynamic perspective: Does national governance quality matter?. International Review of 

Financial Analysis, 41, 148-161. 

 Salehi, M., Moradi, M., & Paiydarmanesh, N. (2017). The effect of corporate governance and audit 

quality on disclosure quality: Evidence from Tehran stock exchange. Periodica Polytechnica Social 

and Management Sciences, 25(1), 32-48. 

 Shahab, Y., & Ye, C. (2018). Corporate social responsibility disclosure and corporate governance: 

empirical insights on neo-institutional framework from China. International Journal of Disclosure and 

Governance, 15(2), 87-103. 

 Ueng, C. J. (2016). The analysis of corporate governance policy and corporate financial 

performance. Journal of Economics and Finance, 40(3), 514-523. 

 Yameen, M., Farhan, N. H., & Tabash, M. I. (2019). The impact of corporate governance practices on 

firm’s performance: An empirical evidence from Indian tourism sector. Journal of International 

Studies, 12(1). 

http://www.jamv.ir/

