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 چکيده
 یانجیبر نقش م دیمطلوب با تأک یشرکت تیبر حاکم ریمد یهایستگیو شا یکنترل داخل ریتأثی بررساین  هدف پژوهش

یم، شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهادر شرکت تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیس تیفیک
. باشدیم یشیمایپ یاز نوع همبستگ یفیتوص ،و نحوه اجراء یها کمنوع داده ،یبر حسب هدف کاربرد ،پژوهش نیا .باشد

یات پژوهش نشان فرض جینتا .گردید استفاده 8.8 افزار لیزرلنرم و ساختاری معادالت مدل هایروش از پژوهش، این در
 تیبر حاکم تیریمد یهایستگیدارد. شا یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم یکنترل داخل یکه اثربخش داد

اطالعات  یهاستمیس تیفیک یانجینقش م قیاز طر یکنترل داخل یندارد. اثربخش یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت
 یانجینقش م قیاز طر تیریمد یهایستگیدارد. شا یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم تیریمد یحسابدار

 یهاستمیس تیفیدارد. ک یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیر حاکمب تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیس تیفیک
ستمیس تیفیبر ک یکنترل داخل یدارد. اثربخش یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم تیریمد یاطالعات حسابدار

 یسابداراطالعات ح یهاستمیس تیفیبر ک تیریمد یهایستگیشادارد.  یمعنادار ریتأث تیریمد یاطالعات حسابدار یها
مبنا  نیخوب با بهبود اعتبار و شهرت شرکت مرتبط است. بر ا یشرکت تیحاکم یسازادهیپ دارد. یمعنادار ریتأث تیریمد

 قیاز طر تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیوجود داشته باشد. س تواندینم یخوب بدون کنترل داخل یشرکت تیحاکم
به  تواندیم ییو کارا نانیاطم تیقابل ،یریپذافادغام، انعط یعنیش پژوه نیعنوان شده در ا یدیچهار عنصر کل

منجر شود.  یرانیا یهادر شرکت یشرکت تیبر حاکم یکنترل داخل یهاساز و کار ترعیبهتر و سر شتر،یب یرگذاریتأث
 یطالعات حسابدارا یهاستمیس یسازادهی( در شرکت، چنانچه همراه با پیو فن یدانش یستگیشا) رانیمد یهایستگیشا
 شود. یشرکت تیباعث کارآمدتر شدن حاکم تواندیباشد م تیریدم

 .تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس ،مطلوب یشرکت تیحاکم ،ریمد یهایستگیشا ،یکنترل داخل کليدی: واژگان

 

 مقدمه
به محافظت  ازیاز ن یامر ناش نیااست.  رگذاریتأث ایفزآیندهبه طور  ،یکسب و کار امروز یایدر دن یشرکت تیمسأله حاکم

 نیب کیتفک بدلیل مسئله که باشدیها مدر شرکت ریمد یهایطلب)سهامداران( در برابر فرصت گذارانهیاز منافع سرما
ابعاد و  لیو تحل هیتجز ر،یاخ یهادر سال ن،یهمچن(. 0202، 1شود )اوچواتلقی میمهم  ، امریهادر آن تیریو مد تیمالک
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 یو شاخص باشدیها مشرکت ییایدرک پو یبرا یعنصر اصل کیشدن به  لیدر حال تبد یشرکت تیحاکم هایشاخص
. شودتلقی می یبورس یهاشرکت رهیمد ئتیو ه تیریگرفته شده توسط مد ماتیبه تصم گذارانهیمهم از اعتماد سرما
 یخوب است، دارا یشرکت تیحاکم کیص که مخت ییهاهیو رو نیاصول، قوان یریبکارگ(. 0202، 1)ویتوال و همکاران

 هیبه سرما یسهولت دسترس گذاران،هیبه سرما یمال ریو غ یمال یگراعتبار گزارش شیاز جمله افزا یاکنندهنییتع یایمزا
 تیحاکم(. 0201، 0باشد )دانسکیو و همکارانی میترقاب یهاتمام فرصت یگذارو ارزشی مال نیتأم یهانهیو کاهش هز

ها، سازمان، طلبکاران، دولت رانیسهامداران، مد نیکه روابط ب شودیدر نظر گرفته م ینیه عنوان مجموعه قوانب یشرکت
(. اهداف 0202 ،3توپولوی)ناپ کندیم میتنظ کنترل کرده وسازمان  کرا با ی یو خارج یسهامداران داخل ریکارمندان و سا

 خوب عبارتند از: یشرکت تیحاکم
 .سازمان کیمنافع در  یاحزاب دارا نی: کاهش فاصله ب1 
 .یگذارهیدر سرما گذارانهیاعتماد سرما شی: افزا0 
 .یاهیسرما یهانهی: کاهش هز3 
 .سازمان تیریدر مد یها به تعهدات قانون: متقاعد کردن همه طرف4 
 (.0223، 4)روین اننفعیدارندگان اوراق قرضه و ذ مداران،سها نیشامل روابط ب یسازمان یهاارزش جادی: ا7 
خوب منحرف نشود و قادر به تحقق آن  یشرکت تیکه از اصول حاکم یبنحو هاتیبه منظور انجام فعال ان،یم نیدر ا 

 یهاستمیشده است؛ س لیها تبدهمه آن یسازادهیمطلوب جهت پ یفن یراهنما کیبه  یاطالعات ستمیباشد، س
 ستمی. سباشدیم تیریمد یاطالعات حسابدار ستمی، سطیواجد شرا یاتاطالع یهاستمیو مطابق با س نهیبه یاطالعات

 توپولو،ی)ناپ شودمحسوب میسازمان  کیدر  یاطالعات حسابدار یهاستمیاز س یبخش تیریمد یاطالعات حسابدار
ر د کپارچهیچارچوب  کیبه عنوان  تواندیاست که م قیدق ندیفرآ کی ی مدیریت،اطالعات حسابدار ستمی(. س0202

سازمان، اعم از اطالعات  کیو کارکنان در  رانیدر جهت ارائه اطالعات مرتبط به مد یاز منابع کاف استفادهشرکت و با 
 ستمی(. هدف س0217 توپولو،ی)ناپ ردیبه اهداف، مورد استفاده قرار گ دنیدر رس یریگمیتصم یبرا ،یمال ریو غ یمال

مانند ، به صورت دقیق و ههادر سازمان رندگانیگ میتصم یلوب براارائه اطالعات مط ی مدیریت،اطالعات حسابدار
بر مبنای  رانیدارد تا مد یاپهنه گسترده یاطالعات حسابدار ستمیباشد. دامنه سیم یدر حالت کل یاطالعات یهاستمیس

 مارستان،یر حوزه ب. به عنوان مثال، دشونددر دراز مدت  یاقتصاد بهینهه یریگمیبه کسب اطالعات در تصم آن، قادر
 ،یامور ادار تیریدهندگان بهداشت، مدارائه نیب یهمکار یاز کار برا تیحما ندیفرآ کنندهنییتع ی،اطالعات یهاستمیس

7سرمایه گذاری مخاطره آمیزصنعت " در ایهستند  ماریمراقبت از ب یهاندیو فرا یمال نیتأم
 یاطالعات یهاستمیس "

 نیمتصل ب یاطالعات یهاستمیس مه،یب یهابا شرکت ب،یترت نیبه هم کنند؛یم لیهتوسعه مشارکت را تس تیریمد
زودتر از  تواندیم زین سکیکاهش ر نیکنند و همچن یبانیرا پشت یترقیو دق ترعیسر یریگمیتصم توانندیها مبخش

 تیفیبا ک یاطالعات یهاستمیس ،ییغذا عیو صنا دیحال، در صنعت تول نیدر هم ؛زمان ارائه کامل اطالعات انجام شود
ادغام  گردند؛یم دیتول د،نشویانجام م نیتأم رهیو کل زنج دیتدارکات، تول یکه برا یفرع یهاستمیس نیاز ادغام ب زیاد،
، 6)یوسل و همکاران شودیم یارزش تجار شیبا ارزش باال است که منجر به افزا تیقابل کی نیتأم رهیزنج یهاندیفرآ
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، مطابق با یاطالعات یهاستمیس تیفیبه ک دنیتحقق بخش یبرا(. از سوی دیگر، 0211، 1لو و همکاران؛ گوباخ0211
نیز در نظر گرفته  ریمد هایبه تبع آن شایستگیو  وجود داشته باشد موثر یکنترل داخل کیاهداف شرکت، الزم است 

و  0217، 0یرا)لستدارد  تیریمد یسابداراطالعات ح سیستم تیفیک ، تاثیر زیادی برریمد هایشده است. شایستگی
 بر همین اساس، (.0218، 4لرئاست )مو یی کافیشامل دانش، مهارت و توانا ریمد هاییستگیشا(. 0214، 3اسچنبرینر و ناه

 کیدر  یاطالعات یهاستمیس تیفیدر بهبود ک یاکننده نییعامل تع یاطالعات یهاستمیدانش کارکنان در مورد س
 اریبس در کار و حرفه ریدرگ یها و نبوغ کارکنان فرد، دانش، مهارتنیبنابرا(؛ 0212، 7د )سدیرا و همکارانباشمیشرکت 

 بیترک (.0222،  6)ژو هستند و بارزش مهم ،شرکت یاطالعات یهاستمیبه اندازه س افراد شایسته رایمهم خواهد بود، ز
به بهترین شکل استفاده دانش خود  از اگر کارمندان نیراشود، بنابیمنجر م یدانش و تخصص کاربر به راه حل بهتر

 یهایستگیعالوه بر شا(. 0210، 5آور باشند )الودون و الودونسودسازمان  یتوانند برایم یاطالعات یهاستمیس نمایند،
 یابداراطالعات حس یهاستمی)هم س یاطالعات حسابدار یهاستمیس نکهیاز ا نانیاطم یبرا د،یکه عنوان گرد ریمد
 سکیالزم است تا از ر زین یکار کنند، کنترل داخل هاازی( مطابق با نتیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیو هم س یمال

 ییهاهیو رو هااستیشامل س ی(. کنترل داخل0215،  8سوسانتو فیتریاتی وشود ) یریلوگانحراف از اهداف مورد نظر ج
شده است )آرنس و  یشرکت به اهداف و مقاصد آن طراح دنیرس یر راستاد تیریدادن به مد نانیاطم یاست که برا

حفظ اطالعات و  تی( بر اهم12کوزو)موسوم به ی تردو ونیسیکم یمال بانیپشت یها(. کارگروه سازمان 0210، 2همکاران
 نیهمچن "کوزو" یداخل یهاکنترل کند؛یم دیکل شرکت همسو باشد تأک یهاازیمتناسب که با ن یبانیپشت یهاستمیس

ارائه  یساختار کنترل داخل ن،یدارند. بنابرا دیتأک اتیعمل ریبه طور خودکار با سا یاطالعات یهاستمیادغام س تیبر اهم
مسأله  (.0202 توپولو،یاستوار است )ناپ یاطالعات یهاستمی، بر کنترل سیکنترل طیدر مح ژهیبه و ،"کوزو"شده توسط 

موجود  یهااز شرکت یاریکه بس ردیگیمبنا شکل م نیبر ا یو خارج یداخل یهاژوهشپ قیعم یپژوهش با بررس یاصل
در  یمانند رشوه و فساد، اختالس در بودجه، کالهبردار ست،ین نیکه مطابق با قوان دهندیرا انجام م یاقدامات رانیدر ا

و  یدر برخورد با کارمندان، کالهبردار یتعدالیب ست،یز طیمح یآلودگ ،یانونق اراتیسوء استفاده از اخت ،یگذارهیسرما
و در بافت  رانیدر کشور ا یشرکت تیکه حاکم کندیموارد، ثابت م نی. ارساندیم بیو جامعه آس نفعانیکه به ذ - رهیغ

قرار دارد  یو نازل نییپا بههنوز هم در رت یشرکت تیفراوان صورت گرفته در حوزه حاکم یهارغم پژوهش یها علشرکت
. کندیکمک م نفعانیمنافع ذ یارزش افزوده برا جادیا یها براو کنترل شرکت میبه صورت مطلوب به تنظ تواندیو نم
ها کشور گریدر د یشرکت تیحاکم زیآمتیپژوهش حاضر با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص کاربرد موفق ن،یبنابرا
به دنبال  ریمد یهاتیو صالح یکنترل داخل یاثربخش ،تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیس تیفیآن بر ک ریو تأث

 یشرکت تیحاکم یهاها بر ساز و کارمطلوب آن یها با هم و اثرگذارمؤلفه نیمسائل نامکشوف و مبهم رابطه ا نیتبب
 .باشدیم یرانیا یهامطلوب شرکت
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 ادبيات و مبانی نظری پژوهش

 حاکميت شرکتی
ادغام و  یعنیاست. دو عامل مهم  افتهی ایفزآینده تیدر سراسر جهان اهم یشرکت تیحاکم، موضوع ریهای اخدر سال

 نهیزم نیدر ا عیمانند انرون، ورلد کام منجر به تحوالت سر هاییشرکت ییرسوا شیو افزا یهای مالبازار یسازیجهان
قدرت  کیبه عنوان  کیان برهای عضو سازمبه عنوان شرکت نیهند و چه، یروسل، یهای برزکشور راًیاخ. شده است

 یداخل دی)تول یبیترک یناخالص داخل دیکه تول دشومی زدهنیاند. تخمظاهر شده یدر اقتصاد جهان رگذاریتأث یاقتصاد
های در دوره یشرکت تیباشد. حاکم افتهیهای توسعه احتماالً باالتر از کشور کیهای عضو سازمان برناخالص( کشور

)کایری کرده است.  دایپ یشتریب تیو در حال ظهور، اهم افتهیهای توسعه ها در اقتصادشرکت معاصر با رشد و گسترش
و  یمنابع اقتصاد تیریقدرت در مد بر مبنای آن است که یروش" تیحاکم ،یاز نظر بانک جهان(. 0202 ،1و آوسلوس

 تیاهم یاسیو س یاقتصاد ،یماعخوب به عوامل اجت یشرکت تیحاکم .شوداعمال می "توسعه یکشور برا کی یاجتماع
نور و ) به بهترین شکل صورت می گیردمنابع  صیخصگیری در مورد تمیکند که تصمحاصل می نانیدهد و اطممی

 .ها استاستیس یاجرا ستمیها و ساستیس نیتدو ستمیس ،یهای اقتصادتیدر مورد فعال تیحاکم(. 0202 ،0همکاران
به  تیحاکم"(. 0224 ،3یو توسعه اقتصاد یصاد و رشد است )سازمان همکارخوب بهبود اقت یشرکت تیهدف حاکم

(. 0228 ،4)سازمان ملل "شودها اشاره دارد، نه فقط به آنچه انجام میانجام کار یاقدامات دولت و چگونگ هایندیفرآ
(. 0211 ،7متحد و رشد است )برنامه پیشرفت و توسعه ملل یداریهای پااستیس یو اجرا یطراح ییتوانا تیحاکم

(. 0216 ،6یتاو شراب نیبه اهداف آن بر عهده دارد )ناصرالد یابیدست یو کنترل سازمان را برا تیهدا فهیوظ حاکمیت
دهد، اتفاق نظر وجود ندارد، می لیرا تشک عیو صناات ها، مؤسسکه همه کشور ،تیحاکم هایهو مؤلف فیاگرچه درباره تعر

 5شیخ و همکاران(. 0212 ،یو شرابت نیکرد )ناصرالد یابیخوب را ارز یشرکت تیتوان حاکمدارد که می وجود ییهااریمع
می نانیخود اطم هیاز بازگشت سرما یکنندگان امور مالنیکنند که تأماطالق می یرا به روش یشرکت تی( حاکم0213)
 عوامل دخیلهای مختلف و رفتار انواع ازارعملکرد ب به قانون و قرارداد، ی،کنندگان مالنیبه تأم هیبازگشت سرما .ابندی

و  شرکت کیاساسنامه  ایسهامداران  ،مدیرانشده توسط  فیتعر یتواند به عوامل داخلاصطالح می نیدارد. ا یبستگ
 یشرکت تیحاکم .اشاره داشته باشد یو مقررات دولت انیکننده، مشترهای مصرفمانند گروه یخارج هایرویبه ن نیهمچن

؛ صداقت و رفتار رهیمد ئتیهای هتی؛ نقش و مسئولنفعانیذ ریمنافع سا ،حقوق و رفتار عادالنه سهامداران خوب شامل
از  یاخوب، مجموعه یشرکت تیحاکم(. 0202و همکاران، نور ) باشدی میو افشاگر تیشفاف ،ییپاسخگو ،یاخالق
 نکهیاز ا نانیاطم به منظورو  تیریمد ماتیتصم بینظارت و تصو یرااست که به طور گسترده ب یکنترل یهاسمیمکان

(. 0201 ،8)دیاس و ماناوادوگه شودیاستفاده م کند،یخود به طور کارآمد عمل م نفعانیمنافع ذ نیدر جهت بهتر سازمان
فراهم می مورد نظر به اهداف یابیدست و در راستایو رهبران  رانیمد یبرا یهای مناسبمشوق، خوب یشرکت تیحاکم

 قی. از طرنمایدمی لینظارت مؤثر را تسه هایندیفرا نیو همچن استها و سهامداران مطابق با منافع شرکت کند که
سود داشته  نفعانیذ یتواند براشوند که میمی یمال هایگیریمیملزم به تصم رانیخوب، مد یشرکت تیحاکم یاجرا

ها میگذاران رهیتوسط سرما ،تدر نهای ،وانایی ندارندتخوب  یشرکت تیحاکم یکه در اجرا هاییکه شرکت یباشد در حال
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قانون را نقض می نیقاطع اثبات شود که ا یابیارز جیو اگر براساس نتا رندیگشوند، کمتر مورد استقبال عموم قرار می
 (. 0218 ،1و اوکافوراودئومیالم شوند )کنند، مجازات می

 

 یکنترل داخل
 تیریو بهبود عملکرد مد یتوسعه انضباط شخص یها براابزار نیاز مهمتر یکیه شدن ب لیدر حال تبد یکنترل داخل

 حیدو روش را توض (0202« )3تردوی ونیسیکم یمال تیحما هایسازمان تهیکم(. »0202 ،0)کوو و کی باشدمی هاشرکت
 ییو کارآ یاثربخش ی،داخل نترلاول، ک :گذاردمی ریشرکت تأث یداریبر پا ی از طریق آنکنترل داخل ستمیدهد که سمی
ها کمک میبه شرکت جهیکند، در نتمی نیو مقررات قابل اجرا را تضم نیدهد و مطابقت با قوانمی شیرا افزا اتیعمل

کنند، ها افشا میهایی را که شرکتگزارش نانیاطم تیقابل یدوم، کنترل داخل؛ خود را بهبود بخشند آتیکند عملکرد 
 ،4)لی و نظارت کنند یابیارز قیشرکت را به طور دق یداریکند تا پاها کمک میهامداران آندهد و به سمی شیافزا

0202 .) 

؛ شودشرکت انجام می یتیریبه اهداف مد یابیدست یشود که براگفته می یمختلف یکنترل هایتیبه فعال یکنترل داخل
« 7یآکسل -قانون ساربنز»متحده  االتینجا که ااز آ ژهیمهم شده است، به و ی به فرآیندی بسیارکنترل داخل ستمیس
کرد و مقررات  بیتصو شرکت انرون ییرا پس از رسوا( گذارهیشرکت عام و محافظت از سرما یقانون اصالح حسابدار)

مطالعات  ،این قانون یکرد. از زمان اجرا بیتصو یهای کنترل داخلستمیس یرا در مورد استقرار و نگهدار شدیدی
است  یندیفرآ ی(. کنترل داخل0202 ،ی)کوو و ک در دانشگاه انجام شده است یهای کنترل داخلستمیمورد سدر  یمختلف

در مورد  یمنطق نانیاطم جادیا یشود و براانجام می یپرسنل واحد تجار ریو سا تیریمد ،رهیمد ئتیکه توسط ه
 ونیسیکم یمال تیهای حماسازمان تهیکم)ت شده اس یگزارش و انطباق طراح ،اتیبه اهداف مربوط به عمل یابیدست
 یشناخته شده است و بخش یالمللسطح بین درای به طور گسترده کوزو یکنترل داخل کپارچهیچارچوب  .(0202ی، تردو

به  یکنترل داخل یاصل تیمورد استفاده قرار گرفت. مسئول 0220در سال  اوکسلی-ساربنزهای آن در قانون هیاز توص
و  وناسی) است تیریتوسط مد تیمسئول نیاز انجام ا نانیمسئول اطم تحاکمه در نهای ئتیست. ها تیریعهده مد

 یادیز فیاست. تعار یکنترل داخل فرآینداز  یبخشی، کیزیف تیسازمان و امن یها، طراحهیها، رواستی(. س0212 ،میکاس
کنترل ( 0210) 6فریزتوان آن را درک کرد. می یمتفاوت به صورت هر بار طیوجود دارد. بسته به شرا یاز کنترل داخل

 5آداگیهکنند. طبق گفته می نیرا تضم تیریهای مداز بخشنامه یرویکرد که پ فیهایی توصاستیها و سهیرا رو یداخل
( 0213) 8اندانگیوشود. و نصب می یسازمان طراح یرشد و بقا یسازمان برا کی تیریتوسط مد یکنترل داخل( 0217)

است که پردازش معامالت را به  یهای سازماناستیها و سهیای از رومجموعه یاخلهای کنترل دستمیت که ساظهار داش
خاطر  نیهمچن( 0217آداگیه )شود.  یریسازمان جلوگ کیتا از سرقت، اتالف و سو استفاده از منابع  بردمی جلو یروش

 اتیعمل یو اثربخش ییکارا ،یمال ینان گزارشگریاطم تیلاز قاب نانیاطم یکنترل داخل ستمیس ینشان کرد که اهداف اصل
در نظر گرفته می مؤثر یدر صورت ی(، کنترل داخل0217) 2و همکاراناحمد  دگاهیو مقررات است. از د نیو انطباق با قوان
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ارکنان را ک اللو استق تی( صالح0217)آداگیه که  یشده مطابقت داشته باشد در حال نییآن با اهداف تع جهیشود که نت
 کرد.  نییتع مؤثر یکنترل داخل اریبه عنوان مع

 

 یتیریمد یهاتيو صالح یستگیشا
آمیز میتیکه باعث عملکرد موفق ی هستندهای خاصیژگیها و وبه عنوان صفات، رفتارصالحیت یا شایستگی در تعریف 

شود می ینام قصد ناش به یساختار اساس کیاز است که  یهای مرتبط اما متفاوتمتشکل از رفتار ییتوانا ،یستگید. شانشو
فرد  کی یاساس یژگیو ی،ستگیشا"اظهار داشتند که  (1223) 1اسپنسر و اسپنسر .دهدرا نشان می عملکرد فرد نهیو زم

 ،یهای اساسیژگیاساس، و نیبر ا ".باشدمی تیموقع ایشغل  کیآمیز در تیموفق ایاست که مربوط به عملکرد مؤثر و / 
خواهد باعث عمل می ایکند ها فکر میاست که شخص به طور مداوم در مورد آن ییهازیها )چزهیشامل انگ ،نجایادر 

خود  ایها ها، ارزشاطالعات(، خودپنداره )نگرش ایها تیهای مداوم به موقعو پاسخ یهای جسمیژگیشود(، صفات )و
 ای یکار بدن کیانجام  ییها )تواناخاص دارد( و مهارت یواحوزه محت کیکه شخص در  یدانش )اطالعات ،(ریفرد( تصو

تیرا به عنوان قابل رانیهای مدیستگیشا (0202)و همکاران  یمراد (.0201 ،0باشند )مرادی و همکارانمی خاص( یذهن
پروژه  انریمد ییو کارا یکند که باعث بهبود اثربخشمی فیتعر یهای شخصیژگیها، دانش و وهای استفاده از مهارت

دهد. براساس اصول ارائه شده توسط می شیپروژه را افزا تیشود و متعاقباً احتمال موفقها میآن یدر عملکرد شغل
دو جنبه مهم هستند:  یها داراتیاست که صالح نیا انگریذکر شده ب فیبه طور خالصه، تعار .(1223)اسپنسر و اسپنسر 

درک  ،لیو تحل هیها به منظور تجزیستگیدر مورد شا قاتیتحقوضعیت.  هبودب ی( دشوار0( کمک به عملکرد موفق و )1)
ها یستگیکه شا اندهاز مطالعات نشان داد یاریبس .ه استها انجام شددر سازمان یتیریهای مدیستگیشا تیاهم حیو توض

 یابیزتوان آن را ارت و میهای مربوط به آن است که با عملکرد مؤثر مرتبط اسها و نگرشیژگیای از دانش، ومجموعه
 کی یدارد. برا ازیکارآمد ن رانیامروز به مد یایو پو یرقابت اریبس یتجار یدر فضا تیموفق یبرا یهر سازمان تجار .کرد

 یدارا مؤثرموفق و  ریتوسعه و حفظ کند. هر مد ،ییمهم است که افراد با استعداد را شناسا اریبس یسازمان تجار
در  تیریکارآمد و مؤثر عمل کند. مد یتیریدهد تا در سطوح مختلف مدامکان می یاست که به و یهای متعددتیصالح

؛ شده باشد بیبه اهداف خاص ترک یابیدست یبرا یو جسم یدهد که در آن منابع انسانرخ می یسازمان نهیهر نوع زم
 نیتواند تفاوت بها میتیند. صالحکمی فایا ینقش مهم هاامروزه در انواع مختلف سازمان یتیریمد هاییستگیشا
در  یمسأله مهم کماکاندر تجارت  تیو موفق یتیریهای مدتیصالح نیدهد. رابطه ب صیرا تشخ یمتوسط و عال رانیمد
امر می نیها را نسبت به رقبا به دست آورد. اشرکت یرقابت تیتواند مزها میتیصالح. مانده است یباق یسازمان اتیادب

منتقل نشوند.  گریتجارت به تجارت د کیاز  یهایی حاصل شود که به راحتشرکت تیتوسعه صالح قیتواند از طر
از  یبرخ .نباشندشرکت مربوط  کیاستراتژ تیبه موقع گریکه د یوقت قلمداد نمود زین فردی توان بلوغها را میتیصالح
 ابدیشرکت توسعه  جایگاهها و ، خدمات، سنتشهرت قیتوانند از طرها دشوار است میکه تکرار آن یهای اصلتیصالح

عملکرد  یبرا ازیهای مورد نها و رفتارها، مهارتییبه دانش، توانا یتیریهای مدیستگیشا .(0215 ،3یو مانکسار وی)ول
مهارت دیبا ریهر عملکرد به طور مؤثر، هر سطح از مد یشود. عالوه بر اجرااطالق می یتیریمؤثر در مشاغل مد یشغل

 قیاز طر تیریهای مدمهارت رایدهد ز نشانهای مربوط به شغل تیو مسئول فیرا با توجه به انجام وظا یتیریهای مد
ها بسته به نوع شغل و تی(. صالح0220 ،4بیتمن و اسنیلکند )می جادیرا ا ینظم و سازگار یتیریهای مدعملکرد

                                                           
1
 Spencer and Spencer 

2
 Moradi et al 

3
 Veliu & Manxhari 

4
 Bateman & Snell 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                                                              (   )جلد دوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

5 
 

مانند زمان، محل کار  ییهاریتوانند با متغشرکت، که می یهای اصلتیبه صالح هیمتفاوت است، شب ریهای مدیستگیشا
  .(0215 ،یو مانکسار وی)ول به شدت مورد مناقشه است یتیریهای مدتیصالح قیدق فیکنند. تعر رییاندازه تجارت تغ ای

 

 تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستميس تيفيک
 نیتأم یکاربران برا ریو سا رندگانیگ میتصم یسازمان برا در داخل یاریاطالعات بس ،در خالل فرآیندهای روزانه کاری

اطالعات از سازمان خارج می ،نیعالوه بر ا(. 0212 ،1)واهیدات و همکارانابد یمی انیجر یداخل هایازین از یعیوس فیط
 هایازین ،ن اطالعاتکاربرا گیرد.ن، قرار میکنندگان و سهامدارانیتأم ،انیمانند مشتر ،یکاربران خارجو در دسترس  شود

های اطالعات ستمیس(. 0217 ،0)هال دارند و جزییات آن به اطالعات یاطالعات مانند سطح دسترس در خصوص یمتفاوت
 ؛مهم است اریبس هاتوسعه شرکت به منظورها آن نانیاطم تیو قابل یاثربخش کند ومیرا فراهم  یرقابت یایمزا یحسابدار

های ستمیس ؛؛روبرو شوند یجهان دیهای جدکنند تا با چالشمی رییبا گذشت زمان تغ و کار های کسبراهبردهمانطور که 
با  شهیآن هم جیو نتاگیرد صورت میبه ندرت  اترییحال، تغ نیبا ا کنند. رییتغ دیبا زین تیریمد یاطالعات حسابدار

شامل ویژگی تیریمد یالعات حسابداراط هایستمیس تیفیمفهوم ک(. 0212 ،3)ماچیا ستیهمسو ن یتیریانتظارات مد
ارائه اطالعات مربوط به  یدر شرکت با استفاده از منابع برا کپارچهیچارچوب  کیتواند به عنوان است که میهایی 

و تحقق  گیری در سازمانمیتصم یبرا ،یمال ریاطالعات غ ای یسازمان، اعم از اطالعات مال کیو کارمندان در  رانیمد
های اطالعات ستمیس تیفی، ککندها به کاربران کمک آن ازیبتواند با توجه به ن یستمیشود. اگر س استفاده اهداف

 تیفیاست که ک یاریکاربر مع تیرضا ،نیبنابرانماید؛ را فراهم  ستمیکاربران س تیتواند رضامی تیریمد یحسابدار
مانند دقت  ،یهای اطالعات حسابدارستمیسط ساطالعات ارائه شده تو یمحتوا .دهدمی حیرا توض یهای اطالعاتستمیس

)ناپیتولو و گذارد می ریتأث یکاربر نهای تیاطالعات، قالب گزارش، سهولت استفاده و به موقع بودن اطالعات بر رضا
 تیریبه اهداف مد یابیدست یاطالعات الزم را برا ی مدیریتاطالعات اطالعات حسابدار ستمیس(. 0212همکاران، 
را  یخروج ای ندیفرآ ،یورود تیکه ماه یرسم هایاریو مع نیقوان به تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیند. سکفراهم می

های ستمیهستند. س هدف تیریبر مد یپذیر و مبتنانعطاف یبه طور کل هااریمع نیا .ستیکند، محدود نمی نییتع
 :(0212و همکاران،  داتی)واه دارند یسه هدف کل تیریمد یحسابدار

  .تیریمد اهداف ریخدمات، محصوالت و سا نهیهز به منظورارائه اطالعات  (1
 مستمر.  شرفتیپ کیو  یابیکنترل، ارز ریزی،برنامه یارائه اطالعات برا (0

 .گیریمیتصم یارائه اطالعات برا (3

 

 های پژوهشیبررسی پيشينه
انجام دادند.  ضعف با اهمیت کنترل داخلی عوامل تأثیرگذار بر نقاط( پژوهشی با عنوان 1324ها و حسین نژاد )حاجی

های رگرسیون ترکیبی نشان داد که بین لگاریتم قیمت سهام در تعداد سهام، نسبت موجودی کاال به جمع تجزیه و تحلیل
کل دارایی و زیان با نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و تسعیر نرخ ارز، رشد درآمد، 

ای با نقاظ ضعف بااهمیت کنترل داخلی آلتمن و جمع کل بدهی بر دارایی رابطه  zرزش بازار بر ارزش دفتری، نمرها
 .پذیردهای مالی تأثیر میهای بااهمیت موجود در گزارش حسابرس از بعضی معیارتوان گفت ضعفندارد. در نتیجه می

ی کنترل داخل تیاهم های بابا ضعف یحسابدار تیفیک نیباط بارت یبررس( پژوهشی با عنوان 1325ها و نادری )حاجی
                                                           

1
 Wahdiat et al 

2
 Hall 

3
 Macchia 
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های بااهمیت وتحلیل رگرسیون نشان از آن دارد که اقالم تعهدی عملیاتی و کل اقالم تعهدی با ضعفتجزیهانجام دادند. 
بااهمیت کنترل های گذاری و اقالم نقد عملیاتی با ضعفدار و اقالم تعهدی سرمایهکنترل داخلی رابطه مثبت و معنی

توانایی، دانش مالی مدیران عامل و ( پژوهشی با عنوان 1325عابد و همکاران )داری دارد. داخلی رابطه منفی و معنی
نتایج تحقیق نشان داد که توانایی مدیران عامل اثر مثبتی بر شفافیت گزارشگری انجام دادند.  شفافیت گزارشگری مالی

دار نشد. همچنین بین دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری مالی دارد، اما این تأثیر معنا
مشاهده نگردیده است. در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که توانایی و دانش مالی مدیران عامل بصورت همزمان اثر 

بررسی رابطه بین حاکمیت وان ( پژوهشی با عن1328خجسته ) .مثبت و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دارند
نتایج انجام داد.  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکتی و قدرت مدیر عامل با عملکرد مالی شرکت

ی معناداری وجود دارد. بین اندازه هیئت تحقیق حاکی از آن است که بین قدرت مدیرعامل و عملکرد مالی شرکت رابطه
ی معناداری وجود ی معناداری وجود ندارد. بین استقالل هیئت مدیره و عملکرد مالی رابطهابطهمدیره و عملکرد مالی ر

 تیو حاکم یاطالعات حسابدار تیفیک نیرابطه ب یبررس( پژوهشی با عنوان 1328باقرزادگان و خان محمدی ) .دارد
دار دهد، یک رابطه مثبت و معنیان مینتایج تحقیق نشانجام دادند.  شرکت یاصل اتیدر عمل یگذارهیبا سرما یشرکت

( 1322آقایی و محمدرجبی ) .گذاری در عملیات اصلی شرکت وجود داردبین شاخص جامع کیفیت سود و میزان سرمایه
شده در  رفتهیهای پذشرکت یبر ضعف کنترل داخل یشرکت تیهای شرکت و حاکمیژگیتأثیر و یبررسپژوهشی با عنوان 

که هر چه ساختار عملکرد  دهدپژوهش نشان می هیحاصل از آزمون فرض جینتاانجام دادند.  هرانبورس اوراق بهادار ت
اهرم  ،یشرکت )سن، اندازه، رشد مال هاییژگیو نیو همچن دشوکمتر می یکنترل داخل ستمیباشد ضعف س تریشرکت قو

( پژوهشی با 0218) 1نتی و همکاراندالیموگذار است. تأثیر یبر ضعف کنترل داخل یشرکت تیحاکم نیو همچن (یلما
ها نشان افتهی انجام دادند. یدر اندونز یهای دولتشرکت یتیریمد یهای اطالعات حسابدارستمیس یکنترل داخلعنوان 

بندی طبقه یبه خوب یهای دولتدر شرکت تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیدر س یکنترل داخل یدهد که به طور کلمی
ها وجود داده تیو کنترل امن ییدر کنترل دارا یهای دولتدر شرکت یهای کنترل داخلضعف یز برخشده است، اما هنو

 جینتاانجام دادند.  در مصر یحسابدار یشرکت در حسابدار یخدمات دولت ریتأث( پژوهشی با عنوان 0212) 0الهباشیدارد. 
 یرابطه مثبت و معنادار یحسابدار یحافظه کاربا م یحسابرس تیفیو ک رهیمد ئتیدهد که استقالل هنشان می قیتحق

که ارزش بازار به  هاییدارد. شرکت یقابل توجه یو سهام بزرگ بلوک ارتباط منف ینهاد تیمالک ،نیدارند. عالوه بر ا
ل کنتر( پژوهشی با عنوان 0202) ناپیتوپولوهای خود محافظه کارتر خواهند بود. دارند احتماالً در گزارش یشتریکتاب ب

های از بانک یخوب: شواهد یشرکت تیو حاکم تیریمد یهای اطالعات حسابدارستمیس ،ریمد تیصالح ،یداخل
های اطالعات ستمیس تیفیبر ک رانیهای مدتینشان داد که صالح عهمطال نیای انجام دادند. در اندونز ییروستا

 نیندارد. ا یریتأث یهای داخلکنترل یه اثربخشک یگذارد، در حالمی ریتأث ییهای روستادر بانک تیریمد یحسابدار
 تیصالح ،تیریمد یهای اطالعات حسابدارستمیس تیفیک اینقش واسطهنشان داد که در صورت  نیمطالعه همچن

دارد.  ریتأث ییهای روستابانک برخوب  یکتشر تیدر استفاده از اصول حاکم یهای داخلکنترل یو اثربخش ریمد
می ریپذیری تأثتیبر مسئول یتعهد و کنترل داخل ،تیصالح ایآ( پژوهشی با عنوان 0202) 3رانهاردیدینگشی و همکا

 صندوق ییپاسخگوساز و کار بر  یمثبت ریتأث یو کنترل داخل ینشان داد که منابع، تعهد سازمان جینتاانجام دادند. گذارد؟ 
اطالعات  ستمیس تیفیبر ک رگذاریعوامل تأثی با ( پژوهش0202لستاری و همکاران ) روستا دارد. مالی تخصیص شده در

 ریمد تیمطالعه نشان داد که صالح جینتاانجام دادند.  خوب یشرکت تیحاکم یآن بر اجرا راتیو تأث تیریمد یحسابدار

                                                           
1
.  Dalimunthe et al 

2
.  El-habashy 

3
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 یخارج یاز فضا نانیندارد. برعکس، عدم اطم ریتأث تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس تیفیبر ک یو فرهنگ سازمان
اطالعات  ستمیس تیفیک ،نیداشت. بنابرا تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس تیفیبر ک یمثبت و قابل توجه ریتأث

( 0202) 1ویسنا و همکاران خوب داشت. یشرکت تیحاکم یدر اجرا یمثبت و قابل توجه ریتأث تیریمد یحسابدار
 نیا جینتای انجام دادند. العات حسابداراط ستمیسازی سادهیآن در پ ریکاربر و تأثهای پژوهشی با عنوان شایستگی

 گذارد. می ریتأث یاطالعات حسابدار ستمیها و دانش( بر س)مهارت کاربرهای تیدهد که صالحمطالعه نشان می
 

 های پژوهشفرضيه
 دارد. یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم یکنترل داخل یاثربخش نتعیی •

 دارد. یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیکمبر حا ریمد یهایستگیشا نییتع •

 تیبر حاکم تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیس تیفیک یانجینقش م قیاز طر یکنترل داخل یاثربخش نییتع •
 دارد. یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت

 یشرکت تیاکمبر ح تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیس تیفیک یانجینقش م قیاز طر ریمد یهایستگیشا نییتع •
 دارد. یمعنادار ریمطلوب تأث

 دارد. یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم تیریمد یاطالعات حسابدار یهاستمیس تیفیک نییتع •

 دارد. یمعنادار ریتأث تیریمد یاطالعات حسابدار تیفیبر ک یکنترل داخل یاثربخش نییتع •

 دارد. یمعنادار ریتأث تیریمد یحسابداراطالعات  تیفیبر ک تیریمد یهایستگیشا نییتع •

 

 شناسی پژوهشروش
های اطالعاتی و تصمیمز آنجا که به نوعی هدف این پژوهش؛ بهبود و توسعه عملکرد مدیریتی و نتایج آن در رفع نیازا

ت. از ای دانستوسعه -توان روش این تحقیق را براساس هدف، روش کاربردی های ایرانی مؤثر است، میگیری شرکت
 ترو از همه مهممطلوب  یشرکت تیحاکم ،ریمد هاییستگیشای، کنترل داخلدیگر سو، پژوهش حاضر، وضعیت فعلی 

 و نموده بررسی را از منظر مدیران مالی و حسابداران مدیریتی را تیریمد یاطالعات حسابدار هایستمیس تیفینقش ک
توان آن را تحقیقی توصیفی دانست. با توجه پردازد؛ لذا میمی های جامعه مورد نظرو نگرش عقاید تشریح و توصیف به

توان نتیجه گرفت که روش انجام این تحقیق، ها؛ میبه نوع انگیزشیِ اطالعات مورد نیاز تحقیق و روش گردآوری آن
نترل ک رانیمد ،یمال رانیمد نفر و مشتمل بر 322از میان  پژوهش حاضر یجامعه آمارپیمایشی است.  -توصیفی 

  .باشدیشده در بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یهاشرکت یمنابع انسان رانیحسابداران ارشد و مد ت،یفیک
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 پژوهش یرهايمتغ یريگنحوه اندازه
 (: تعاریف عملياتی متغيرهای پژوهش1جدول )

تعداد  مقیاس  منابع مورد استفاده شاخص های پژوهش  وابسته متغیر
 ابعاد

ه های مرتبط و سنج
 تعداد آنها

 
 

 حاکمیت شرکتی مطلوب

 
 
 
 
 
 
 

 یها ستمی، سریمد تی، صالحیکنترل داخل (:0202) توپولویناپ
 خوب یشرکت تیو حاکم تیریمد یاطالعات حسابدار

 شفافیت )دو سنجه( بُعد 4 لیکرت
مسئولیت پذیری )سه 

 سنجه(
 پاسخگویی )دو سنجه(
انصاف و عدالت )دو 

 سنجه(

تعداد  مقیاس ای مستقل متغیره
 ابعاد

مرتبط و  یسنجه ها
 تعداد آنها

 
 یکنترل داخل یاثربخش

کنترل عمومی )چهار  بُعد 0 لیکرت
 سنجه(

کنترل ویژه )سه 
 سنجه(

 دانش)سه سنجه( بُعد 0 لیکرت شایستگی های مدیریتی
 مهارت)سه سنجه(

تعداد  مقیاس متغیرهای میانجی 
 ابعاد

مرتبط و  یسنجه ها
 تعداد آنها

اطالعات  هایستمیس تیفیک
 تیریمد یحسابدار

 ادغام )دو سنجه( بُعد 4 لیکرت
انعطاف پذیری )سه 

 سنجه(
قابلیت اطمینان و 
 اعتیار )دو سنجه(

کارایی و اثربخشی 
 )پنج سنجه(

 

 پژوهش یمدل مفهوم
 گردد: هش به شکل زیر ترسیم میبا توجه به بررسی جامع مبانی نظری مطرح شده در قسمت قبلی؛ مدل مفهومی پژو

 (0404) توپولويناپ(: مدل مفهومی پژوهش: 1شکل )
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 ی پژوهشهاافتهی ليتحل

 آمار توصيفی
 دهندگانپاسخ تيفراوانی جنس عیتوز(: 0جدول )

 درصد معتبر فراوانی جنسیت

 54 002 مرد

 06 82 زن

 122 322 جمع کل

 
 ز نقطه نظر سنپاسخ دهندگان ا تيوضع یبررس(: 3جدول )
 درصد معتبر فراوانی سن

 5 00 سال 32تا  02

 18 76 سال 42تا  32

 64 125 سال 72تا  42

 11 34 سال 72بیشتر از 

 122 322 کل

 
 التيافراد پاسخ دهنده از نظر تحص یفراوان عیتوز(: 0جدول )
 درصد معتبر فراوانی تحصیالت

 05 84 کارشناسی

 62 187 کارشناسی ارشد

 13 42 کترید

 122 322 کل

 

 آمار استنباطی

 های مرکزی و پراکندگیچگونگی توزیع متغيرهای پژوهش بر اساس شاخص
 پژوهش هایريمتغ عیو توز یپراکندگ ،یمرکز هایشاخص(: 5جدول )

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 57/2 22/3 کنترل داخلی

 76/2 22/0 شایستگی های مدیر

 66/2 47/3 عات حسابداری مدیریتکیفیت سیستم اطال

 53/2 74/3 حاکمیت شرکتی مطلوب

 57/2 22/3 کنترل داخلی

و  74/3 نیانگیمطلوب با م یشرکت تیحاکم ریمربوط به متغ نیانگیم نیشتریمشخص است که بفوق، جدول با توجه به 
کنترل  یاثربخش ریمتغ نیانگیم نیچن. همباشدیم 22/0 نیانگیبا م تیریمد یهایستگیمربوط به شا نیانگیم نیکمتر
 .باشدیم 47/3 ،تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس تیفیک ریمتغ میانگینو  22/3 یداخل
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 پژوهش یرهاينرمال بودن متغ یبررس
 اسميرنوف -آزمون کولموگروف(: 6جدول )
 داریسطح معنی آماره آزمون انحراف معیار

 66/2 78/2 داخلی کنترل

 51/2 44/2 یرمد هایشایستگی

 31/2 82/2 مدیریت حسابداری اطالعات سیستم کیفیت

 18/2 12/1 مطلوب شرکتی حاکمیت

 66/2 78/2 داخلی کنترل

اسمیرنوف برای همه متغیرها  -های جدول فوق، مشخص است، سطح معناداری آزمون کلموگروفهمانطور که از داده
باشند و برای های مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال میاست. در نتیجه این متغیر 27/2بزرگتر از مقدار 

 توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد. اثبات فرضیات تحقیق می

 

 (CFAمدل اندازه گيری یا تحليل عاملی تائيدی )

 داخلی کنترل اثربخشی پرسشنامه گيریاندازه مدل
که همه  شودیه مشخص میمدل اول نی( آمده است. بر اساس ا3( و )0شکل ) در هاوهیش نیاز ا کیهر  یریگمدل اندازه

 .روندیمبشمار  یقابل قبول یهامعرف رونیهستند و از ا 26/1از  شیب tمقدار  یها دارامؤلفه
 (داخلی کنترل) استاندارد ضرایب با گيری(: اندازه0شکل )

 
 

 آمده بدست ضرایب تمامی است، مشخص شکل این در که همانگونه .دهدمی نشان را معناداری حالت در مدل (0) شکل
 :است 27/2 سطح در روابط بودن معنادار دهندهنشان -26/1 از کوچکتر یا 26/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اندشده معنادار
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 گيری )کنترل داخلی(اندازه مدل هایپارامتر داریمعنی بررسی برای t مقدار(: 3شکل )
 

 
 

 آمده است:  (5) گيری در جدولبارهای عاملی و معناداری مدل اندازه
 (ی)کنترل داخل، بارهای عاملی و معناداری مدل اندازه گيری  t-valu(: 5جدول )

 معناداری t-value معناداری بار عاملی بار عاملی گویه متغیر
 

ی
خل

 دا
رل

کنت
ی 

خش
ثرب

ا
 

1 73  67/8  

0 44  26/5  

3 72  55/2  

4 37  46/7  

7 77  10/2  

6 64  87/12  

5 63  63/12  

 

 های مدیرگيری پرسشنامه شایستگیمدل اندازه
که همه  شودیه مشخص میمدل اول نی( آمده است. بر اساس ا7( و )4در شکل ) هاوهیش نیاز ا کیهر  یریگمدل اندازه

 .روندیمبشمار  یقابل قبول یهامعرف رونیهستند و از ا 26/1از  شیب tمقدار  یها دارامؤلفه
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 (ریمد هاییستگیشا) استاندارد ضرایب با گيری(: اندازه0شکل )

 
 آمده بدست ضرایب تمامی است، مشخص شکل این در که همانگونه. دهدمی نشان را معناداری حالت در مدل (7) شکل

 :است 27/2 سطح در روابط بودن معنادار دهندهنشان -26/1 از کوچکتر یا 26/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اندشده معنادار
 (ریمد هاییستگیشا هایهیگوگيری )اندازه مدل هایپارامتر داریمعنی بررسی برای t مقدار(: 5شکل )

 
 ( آمده است: 8) گیری در جدولبارهای عاملی و معناداری مدل اندازه

 (ریمد یهایستگی)شا، بارهای عاملی و معناداری مدل اندازه گيری  t-valu(: 8جدول )
 معناداری t-value معناداری بار عاملی بار عاملی سوال متغیر

 

دیر
ی م

ها
ی 

تگ
یس

شا
 

1 28/2  85/03  

0 26/2  25/00  

3 28/2  64/03  

4 83/2  83/15  

7 83/2  86/15  

6 81/2  04/15  
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 تیریمد یاطالعات حسابدار هایستميسگيری پرسشنامه مدل اندازه
که همه  شودیه مشخص میمدل اول نی( آمده است. بر اساس ا5( و )6در شکل ) هاوهیش نیاز ا کیهر  یریگمدل اندازه

 .روندیمبشمار  یقابل قبول یهامعرف رونیهستند و از ا 26/1از  شیب tمقدار  یها دارامؤلفه
 (تیریمد یاطالعات حسابدار هایستميس) استاندارد ضرایب با گيری(: اندازه6) شکل

 
 آمده بدست ضرایب تمامی است، مشخص شکل این در که همانگونه. دهدمی نشان را معناداری حالت در مدل (5) شکل

 :است 27/2 سطح در روابط بودن معنادار دهندهنشان -26/1 از کوچکتر یا 26/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اندشده معنادار
 (تیریمد یاطالعات حسابدار هایستميسگيری )اندازه مدل هایپارامتر داریمعنی بررسی برای t مقدار(: 5شکل )

 
 ( آمده است: 2) گیری در جدولبارهای عاملی و معناداری مدل اندازه

 (تیریمد یاطالعات حسابدار هایستمي)سه گيری ، بارهای عاملی و معناداری مدل انداز t-valu(: 9جدول )
 معناداری t-value معناداری بار عاملی بار عاملی گویه متغیر

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت
عا

ال
اط

ت
یری

مد
 

1 07/2  87/3  
0 13/2  20/0  
3 35/2  64/7  
4 45/2  32/5  
7 33/2  24/7  
6 34/2  07/7  
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5 32/2  60/0  
8 52/2  26/12  
2 53/2  42/11  
12 75/2  74/8  
11 06/2  20/3  

 

 مطلوب یشرکت تيحاکمگيری پرسشنامه مدل اندازه
که همه  شودیه مشخص میمدل اول نی( آمده است. بر اساس ا2( و )8در شکل ) هاوهیش نیاز ا کیهر  یریگمدل اندازه

 .روندیمبشمار  یقابل قبول یهامعرف رونیهستند و از ا 26/1از  شیب tمقدار  یها دارامؤلفه
 (مطلوب یشرکت تيحاکم) استاندارد ضرایب با گيری(: اندازه8شکل )

 
 آمده بدست ضرایب تمامی است، مشخص شکل این در که همانگونه. دهدمی نشان را معناداری حالت در مدل (8) شکل

 :است 27/2 سطح در روابط بودن معنادار دهندهنشان -26/1 از کوچکتر یا 26/1 از بزرگتر T آماره مقادیر. اندشده معنادار
 (مطلوب یشرکت تيحاکمگيری )اندازه مدل هایپارامتر داریمعنی بررسی برای t مقدار(: 9شکل )

 
 ( آمده است: 12) گیری در جدولبارهای عاملی و معناداری مدل اندازه
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 مطلوب( یشرکت تي)حاکماملی و معناداری مدل اندازه گيری ، بارهای ع t-valu(: 14جدول )
 معناداری t-value معناداری بار عاملی بار عاملی سوال متغیر

 

کم
حا

ی
 ت

کت
شر

 ی
ب

طلو
م

 

1 74/2  35/0  
0 77/2  66/0  
3 27/2  46/00  
4 28/2  78/03  
7 22/2  04/04  
6 42/2  10/0  
5 76/2  52/0  
8 41/2  12/0  
2 42/2  10/0  

 
 های پژوهشهای برآورد شده فرضيهداری پارامترها و معنی(: ضرایب مسير اثرات سازه11جدول )

تاثیر  سازه وابسته سازه مستقل
 مستقیم

تاثیر غیر 
 مستقیم

 بررسی فرضیه tآماره 

 تایید 72/0 15/2* 37/2* حاکمیت شرکتی مطلوب اثربخشی کنترل داخلی

 رد 72/1 14/2* 17/2 حاکمیت شرکتی مطلوب شایستگی های مدیریت

 تایید 52/0 --- 34/2* کیفیت سیستم های اطالعات حسابداری مدیریت اثربخشی کنترل داخلی

 تایید 72/0 --- 08/2* کیفیت سیستم های اطالعات حسابداری مدیریت شایستگی های مدیریت

کیفیت سیستم های 
بداری اطالعات حسا
 مدیریت

 
 حاکمیت شرکتی مطلوب

 

*72/2 

 

--- 
 
40/0 

 
 تایید

 

 ج فرضيه اول پژوهشینتا
دارد که اثربخشی کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. ضریب مسیر  فرضیه اول تحقیق بیان می

 این برای t است. مقدار 72/0معادل  tار بوده و دارای مقد 37/2برابر مطلوب  یشرکت تیبر حاکم یکنترل داخل یاثربخش

یعنی اثربخشی کنترل داخلی  .شود می رد اطمینان درصد 27 با صفر فرض لذا .است شده محاسبه ±26/1 از پارامتر بیشتر
 شود.  می تأیید تحقیق فرضیه این بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. لذا

 ج فرضيه دوم پژوهشینتا
های مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. ضریب مسیر  دارد که شایستگی حقیق بیان میفرضیه دوم ت

 برای t است. مقدار 72/1معادل  tبوده و دارای مقدار  17/2برابر مطلوب  یشرکت تیبر حاکم تیریمد های یستگیشااثر 
های  یعنی شایستگی .شود می تأیید اطمینان درصد 27 با صفر فرض لذا .است شده محاسبه ±26/1 از پارامتر کمتر این

 شود.  می رد تحقیق فرضیه این مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری ندارد. لذا
 ج فرضيه سوم پژوهشینتا

های اطالعات  انجی کیفیت سیستم دارد که اثربخشی کنترل داخلی از طریق نقش می فرضیه سوم تحقیق بیان می
ناشی داری  آمده معنی دست اد بهدـعاینکه اتوجّه به با ی مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. حسابدار

باشد بنابراین همانطور که  می ±26/1از رابطه مستقیم بین دو متغیر اثربخشی کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی بیشتر از 
ین دو متغیر یافت شد و از سوی دیگر روابط معنی داری بصورت ای مستقیم بین ا در فرضیه قبل نیز ذکر شد رابطه

توان  بنابراین می است ±26/1 باالتر ازهای اطالعات حسابداری مدیریت  غیرمستقیم و با نقش میانجی کیفیت سیستم
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و  های اطالعات حسابداری مدیریت نقش میانجی در رابطه بین اثربخشی کنترل داخلی اظهار داشت که کیفیت سیستم
 های اطالعات حسابداری مدیریت کیفیت سیستمای  ضریب استاندارد غیرمستقیم با نقش واسطهحاکمیت شرکتی دارد. 

حاکمیت تغییرات از درصد  38توان اظهار کرد که  میبنابراین رسد و  می 70/2به نیز باشد و اثرات کل آن  می 15/2
های اطالعات حسابداری مدیریت  نقش میانجی کیفیت سیستمشرکتی ناشی از تأثیر سیستم اثربخشی کنترل داخلی با 

 باشد.  می

 ج فرضيه چهارم پژوهشینتا

های اطالعات  های مدیریت از طریق نقش میانجی کیفیت سیستم دارد که شایستگی فرضیه چهارم تحقیق بیان می
ناشی داری  آمده معنی دست اد بهدـعاکه یناتوجّه به با حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. 

باشد و همانطور که در  می ±26/1های مدیریت و حاکمیت شرکتی کمتر از  از رابطه مستقیم بین دو متغیر شایستگی
ای بین این دو متغیر یافت نشد و از سوی دیگر روابط معنی داری بصورت غیرمستقیم و با  فرضیه قبل نیز ذکر شد رابطه

توان اظهار داشت که  بنابراین می است ±26/1 باالتر ازهای اطالعات حسابداری مدیریت  کیفیت سیستمنقش میانجی 
های مدیریت و حاکمیت شرکتی  های اطالعات حسابداری مدیریت نقش میانجی در رابطه بین شایستگی کیفیت سیستم

باشد و  می 14/2 عات حسابداری مدیریتهای اطال کیفیت سیستمای  ضریب استاندارد غیرمستقیم با نقش واسطهدارد. 
حاکمیت شرکتی صرفاً ناشی از تغییرات از درصد  14توان اظهار کرد که  میبنابراین رسد و  می 14/2به نیز اثرات کل آن 
 باشد.  های اطالعات حسابداری مدیریت می انجی کیفیت سیستم های مدیریت با نقش می تأثیر شایستگی

 شج فرضيه پنجم پژوهینتا

های اطالعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر  دارد که کیفیت سیستم فرضیه پنجم تحقیق بیان می
بوده و  72/2برابر  یشرکت تیبر حاکم تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس تیفیکمعناداری دارد. ضریب مسیر اثر 

 درصد 27 با صفر فرض لذا .است شده محاسبه ±26/1 از امتر بیشترپار این برای t است. مقدار 40/0معادل  tدارای مقدار 
های اطالعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری  یعنی کیفیت سیستم .شود می رد اطمینان
 شود.  می تأیید تحقیق فرضیه این دارد. لذا

 ج فرضيه ششم پژوهشینتا

های اطالعات حسابداری مدیریت تأثیر  ثربخشی کنترل داخلی بر کیفیت سیستمدارد که ا فرضیه ششم تحقیق بیان می
بوده  33/2های اطالعات حسابداری مدیریت برابر  معناداری دارد. ضریب مسیر اثر بخشی کنترل داخلی بر کیفیت سیستم

 27 با صفر فرض لذا .است شده محاسبه ±26/1 از پارامتر بیشتر این برای t است. مقدار 52/0معادل  tو دارای مقدار 
های اطالعات حسابداری مدیریت مطلوب تأثیر  یعنی اثربخشی کنترل داخلی بر کیفیت سیستم .شود می رد اطمینان درصد

 شود.  می تأیید تحقیق فرضیه این معناداری دارد. لذا

 ج فرضيه هفتم پژوهشینتا

های اطالعات حسابداری مدیریت تأثیر  یفیت سیستمهای مدیریت بر ک دارد که شایستگی فرضیه هفتم تحقیق بیان می
بوده  08/2های اطالعات حسابداری مدیریت برابر  های مدیریت بر کیفیت سیستم معناداری دارد. ضریب مسیر شایستگی

 27 با صفر فرض لذا .است شده محاسبه ±26/1 از پارامتر بیشتر این برای t است. مقدار 72/0معادل  tو دارای مقدار 
های اطالعات حسابداری مدیریت مطلوب تأثیر  های مدیریت بر کیفیت سیستم یعنی شایستگی .شود می رد اطمینان صددر

 شود.  می تأیید تحقیق فرضیه این معناداری دارد. لذا
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 نتایج و پيشنهادات پژوهش

 دارد: یمعنادار ریمطلوب تاث یشرکت تیبر حاکم یکنترل داخل یاثربخش اول: هيفرض

و  ها لیدر ارتباط با تحلنشان داد که اثربخشی کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. نتایج نتایج 
خوب با  یشرکت تیحاکم یساز ادهیداشت که پ انیب توان یم یو حسابدار کیپژوهشگر و از منظر تئور شتریب یها استنباط

وجود داشته  تواند ینم یخوب بدون کنترل داخل یشرکت تینا حاکممب نیبهبود اعتبار و شهرت شرکت مرتبط است. بر ا
و  یداخل یها . عدم وجود کنترلشود یم یشرکت تیدر حاکم ینظر گرفتن نقش کنترل داخل رامر منجر به د نیباشد. ا

عامالت و انجام م یمانند ثبت نامناسب معامالت حسابدار یها را در برابر خطرات متعدد ها، شرکت عملکرد ناقص آن
اساس  نیدارد. بر ا یریپذ و رقابت یالبر عملکرد م یقابل توجه ریتأث ها نیکه همه ا کند یم ریپذ بیو تقلب آس رمجازیغ

سازمان عمل  نیکه مطابق قوان یبا نقش کنترل داخل توان یرا م یرانیا یها خوب در شرکت یشرکت تیحاکم یاجرا
نتایج عنوان شده با  دارد. یفعل ریخط تیها با توجه به وضع شرکت ندهیبر آ یتمثب جیمهم نتا نیکرد. ا یبانیپشت کنند، یم

ضعف کنترل  نیب  بر رابطه یشرکت تیحاکم یها سمیمکان ریتاث( با عنوان 1322فرزدقی و همکاران ) های پژوهشیافته
های اطالعات  ستمیس ،ریمد تیصالح ،یکنترل داخل( با عنوان 0202) ناپیتوپولو ی؛ پژوهشاقالم تعهد تیفیو ک یداخل

( با 0202ی؛ پژوهش محمد )در اندونز ییهای روستا از بانک یخوب: شواهد یشرکت تیو حاکم تیریمد یحسابدار
 ( با عنوان حاکمیت0218هوی )-ی و پژوهش کیانشرکت تیسازی حاکم فعال بر یکنترل داخل ستمینقش سعنوان 

 باشد.ی، همراستا میحسابداراطالعات  یافشا تیفیو ک یکنترل داخل ،یشرکت

 دارد: یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم تیریمد یها یستگیشا دوم: هيفرض

 ها لیتحل نتایج و در ارتباط باهای مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری ندارد.  نتایج نشان داد که شایستگی
پژوهش  یداشت از منظر جامعه آمار انیب توان یم یو حسابدار کیپژوهشگر و از منظر تئور شتریب یها و استنباط

و مهارت  یاز منظر فن یستگیاز منظر دانش و شا یستگیشا یعنی تیریمد یها یستگیدو مؤلفه مد نظر از شا یرگذاریتأث
ها لحاظ  رکتش نیا رانیمد ییآن را هم بتوان در تجربه گرا لیقرار نگرفته و دل دییأمطلوب مورد ت یشرکت تیبر حاکم

ها  از شرکت یاریبس بانیکه گر یمال یها در حوزه یفعل ریخط تیاست که با توجه به وضع نیکرد. برآورد پژوهشگر بر ا
را از بعد تجربه  تیریمد یستگیکه شا داستفاده کنن تیریدر سمت مد یاست که از افراد نیبر ا تیریمد حیرا گرفته، ترج

عبور دهند. اما  یمال یها ها را از تنگنا داشته باشند تا بتوانند شرکت یو حسابدار یمال یاه نهیدر زم ژهیو سابقه کار به و
 جربهاز منظر ت یستگیمکمل شا تواند یم یو مهارت یدانش یها یستگیفراموش کرد که حضور افراد با شا دینکته را نبا نیا
( با 1325عابد و همکاران ) های پژوهشه با یافتهنتایج عنوان شدببرد.  شیبه پ یشتریها را سرعت ب باشد و شرکت زین

 ،یکنترل داخل( با عنوان 0202) و  پژوهش ناپیتوپولو توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالیعنوان 
در  ییهای روستا از بانک یخوب: شواهد یشرکت تیو حاکم تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس ،ریمد تیصالح

 باشد.ی؛ همراستا میونزاند

بر  تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیک یانجینقش م قیاز طر یکنترل داخل یاثربخش سوم: هيفرض

 دارد: یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیحاکم
بخشی در رابطه بین اثر ی و معناداریانجیمهای اطالعات حسابداری مدیریت نقش  که کیفیت سیستمنشان داد که  جینتا

توان بیان داشت که خصوص تحلیل بیشتر نتایج از دیدگاه پژوهشگر میدر کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی دارد. 
 ،ادغاماز طریق چهار عنصر کلیدی عنوان شده در این پژوهش یعنی  تیریمد یاطالعات حسابدار های ستمیس

های کنترل داخلی بر  تر ساز و کار بیشتر، بهتر و سریع تواند به تأثیرگذاری یی میکاراو  نانیاطم تیقابل، پذیری انعطاف
ی در اطالعات حسابدار های ستمیسهای ایرانی منجر شود. اما از آنجا که فرهنگ بکارگیری  حاکمیت شرکتی در شرکت
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ایرانی راه های  های این سیستم در تمامی شرکت سازی ساز وکار ایران، آنچنان که باید و شاید نهادینه نشده، لذا تا پیاده
رابطه  ی( با عنوان بررس1328) یباقرزادگان و خان محمد های پژوهشدرازی در پیش است. نتایج عنوان شده با یافته

( با عنوان 0202) ناپیتوپولو ؛شرکت یاصل اتیدر عمل یگذار هیبا سرما یشرکت تیو حاکم یاطالعات حسابدار تیفیک نیب
های  از بانک یخوب: شواهد یشرکت تیو حاکم تیریمد یی اطالعات حسابدارها ستمیس ،ریمد تیصالح ،یکنترل داخل

 یاطالعات حسابدار ستمیس تیفیبر ک رگذاریعوامل تأث( با عنوان 0202لستاری و همکاران )؛ یدر اندونز ییروستا
 یکنترل داخل ( با عنوان0218و پژوهش دالیمونتی و همکاران ) خوب یشرکت تیحاکم یآن بر اجرا راتیو تأث تیریمد
 ی، هماهنگی دارد.در اندونز یدولت های شرکت یتیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس

بر  تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیک یانجینقش م قیاز طر تیریمد یها یستگیشا چهارم: هيفرض

 دارد:  یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیحاکم
 نیدر رابطه ب ی و معناداریانجینقش م تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیک دهد کهنتایج نشان می

و  کیپژوهشگر و از منظر تئور شتریب های ها و استنباط لیدارد. در ارتباط با تحل یشرکت تیو حاکم تیریمد یها یستگیشا
نچه همراه با شایستگی دانشی و فنی( در شرکت، چنا) رانیهای مد یستگیشا داشت که انیب توان می یحسابدار

سازی  ادهیپ .تواند باعث کارآمدتر شدن حاکمیت شرکتی شود باشد می تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس سازی پیاده
 رانیمد یستگیو بعالوه، شا متناسب یاطالعات ستمیس ریتحت تأثهای مورد بررسی و  شرکتدر  یشرکت تیحاکم میمفاه
پذیر است که  امکان یتنها در صورت تیوضع نیبگذارد. ا ریتأث ها این شرکتدر  یشرکت تیاصول حاکم یتواند بر اجرا می

های  ستمیکارکنان در مورد س یشده باشد. دانش کاف یبانیپشت یبه خوب تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیتوسط س
شرکت را  تیریاند مدتو به نفع شرکت خواهد بود که می تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس یدر اجرا یاطالعات

 ،ریمد تیصالح ،یکنترل داخل( با عنوان 0202) ناپیتوپولو های پژوهشنتایج عنوان شده با یافتهبخشد.  دبهتر بهبو
لستاری و ؛ یدر اندونز ییهای روستا از بانک یخوب: شواهد یشرکت تیو حاکم تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس

 یآن بر اجرا راتیو تأث تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس تیفیبر ک رگذاریتأث عوامل( با عنوان 0202همکاران )
سازی  ادهیآن در پ ریکاربر و تأثهای  ( با عنوان شایستگی0202و پژوهش ویسنا و همکاران ) خوب یشرکت تیحاکم

 ی، هماهنگی دارد.اطالعات حسابدار ستمیس

 دارد: یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیک پنجم: هيفرض

 دارد. یمعنادار ریمطلوب تأث یشرکت تیبر حاکم تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیک دهد کهنتایج نشان می
 یمشروط به افشا یشرکت تیداشت که انتشار گزارشات مربوط به حاکم انیب توان یم هاتحلیل یافتهدر ارتباط با 

 یو افشا یریگ میتصم ندیعبارت است از باز بودن در ارائه اطالعات مرتبط، شرکت در فرا تیاطالعات است. اصل شفاف
ها ملزم به ارائه گزارش  است که شرکت نیشود ا تیرعا دیکه با تیاز اصول شفاف یکیمربوط به سازمان.  اطالعات

از  تیفیاطالعات با ک ت،یاصل شفاف نیاز ا تیحما یبراهستند.  یباالدست یها خوب به نهاد یشرکت تیحاکم یاجرا
مربوط  یو عملکرد و اجرا ییاست. در خصوص اصل پاسخگو ازیمورد ن تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس یمجرا

 یها هیتوص نیو همچن یحسابرس یها افتهیمربوط به  یریگیبا پ ندیبا فرا نیگفت که ا دیبا یریپذ تیمسئول ندیبه فرا
های پژوهش نتایج عنوان شده با یافته .ردیگ یصورت م ره،یمد ئتینظارت بر ه نیو همچن یو خارج یسابرس داخلح

 یشرکت تیو حاکم تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس ،ریمد تیصالح ،یکنترل داخل( با عنوان 0202) ناپیتوپولو
 تیفیبر ک رگذاریعوامل تأث( با عنوان 0202کاران )لستاری و هم؛ یدر اندونز ییهای روستا از بانک یخوب: شواهد

( پژوهشی با 0201و پژوهش العطار ) خوب یشرکت تیحاکم یآن بر اجرا راتیو تأث تیریمد یاطالعات حسابدار ستمیس
 ی، همسویی دارد.شرکت تیبر حاکم یاطالعات حسابدار ستمیس ریتأثعنوان 
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 دارد: یمعنادار ریتأث تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیبر ک یکنترل داخل یاثربخش :ششم هيفرض

 یمعنادار ریمطلوب تأث تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیبر ک یکنترل داخل یاثربخش دهد کهنتایج نشان می
ها،  از ورود داده نانیبه منظور اطم دیبا یهای اطالعات ستمیکنترل س داشت که انیب توان می نتایجتحلیل دارد. در ارتباط با 

 یمنیو ا تیفیکه بتواند بر ک ابدیای توسعه  اطالعات به گونه یسازی و خروج رهیهای ذخ های پردازش، روش کیتکن
از  یاریبر بس عمومیکنترل نماید. نظارت  یهای اطالعات ستمیسازی س رهیو ذخ یخروج ،ندیفرآ ،یهای ورود تیفعال

ها  همه برنامه یهای کنترل مناسب برا از روش بخشی نانیاعمال شود تا به اطم ی بایدهای اطالعات ستمیهای س عملکرد
های نتایج عنوان شده با یافته گذارد. های حسابداری تأثیر می فرآیند یبر اثربخش نیهمچن یکمک کند. کنترل عموم

های  ستمیس ،ریمد تیصالح ،یکنترل داخل( با عنوان 0202) ناپیتوپولوهای پژوهش پژوهش نتایج عنوان شده با یافته
 ؛ همراستایی دارد.یدر اندونز ییهای روستا از بانک یخوب: شواهد یشرکت تیو حاکم تیریمد یاطالعات حسابدار

 دارد: یمعنادار ریتأث تیریمد یاطالعات حسابدار یها ستمیس تیفیبر ک تیریمد یها یستگیشا :هفتم هيفرض

 یمطلوب تأثیر معنادار تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس تیفیبر ک تیریهای مد یستگیشا دهد کهنتایج نشان می
و  یآموزش رسم قیاز طرها  شرکت رانیمد های یستگیشا شیافزابیان داشت که  توان می نتایجتحلیل در ارتباط با  دارد.

 .باشد مؤثر نمیچندان  یاتیعمل تیریدر مد یآموزش رسم رسد بنظر می شود، اما انجام می های مرتبط نامهیصدور گواه
وجود ندارد.  یاتیعمل تیریمدو مرتبط با  یخاص در آموزش رسم یبرنامه آموزش چیاست که ه لیدل نیبه ا نیا

کمک  تیریمد یاطالعات حسابدار های ستمیس بهترِ سازی ادهیپبه تواند  شرکت می مدیرانهای موجود توسط  یستگیشا
که  هایی مهارت .شوند منجر می یهای خوب کنند به راه حل می بیها را با هم ترک هایی که دانش و مهارت یستگیکند. شا

نتایج عنوان د. تا اهداف برآورده شون ترکیب نمایدسازمان  های ازیرا با ن یفرد های ازیتواند ن دارد می اریدر اخت تیریمد
توانایی، دانش مالی ( با عنوان 1325ران )عابد و همکاهای پژوهش های پژوهش نتایج عنوان شده با یافتهشده با یافته

 ،ریمد تیصالح ،یکنترل داخل( با عنوان 0202) ناپیتوپولو و پژوهش مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی
؛ همسویی یدر اندونز ییهای روستا از بانک یخوب: شواهد یشرکت تیو حاکم تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیس

 دارد.

 

 ی بر نتایج حاصل از پژوهشپيشنهادات مبتن
حاکمیت و از آنجا که  مطلوب یشرکت تیبر حاکم یکنترل داخلبا توجه به نتایج حاصل از فرضیه نخست و آثار مثبت 

پذیرفته شده در بورس اوراق  های کند به مدیران شرکت امتیازات مهمی را فراهم می ها شرکتی مطلوب برای شرکت
  .افزایش دهنداز طریق بکارگیری اصول آن، ه میزان کیفیت حاکمیت شرکتی خود را شود ک بهادار تهران پیشنهاد می

 و  "رهیمد ئتیمقررات ه" نیمقررات و اساسنامه و همچن ،نیمسائل مهم را مطابق قوان رهیمد ئتیهشود  پیشنهاد می
های کنترل داخلی  و ضعفی بهره برد شرکت تیحاکمنماید تا بتوان از حداکثر ظرفیت حل و فصل  یمقررات داخل ریسا

 را تا حد ممکن کاهش داد. 

 سازمان یف با توجه به شرح وظا مدیران به منظور تعیین سمت در هیئت مدیره احراز شغل یطشراشود  پیشنهاد می
 تا در فرایند شناسایی مدیران ین شودمعاونت طرح برنامه و بودجه تدو یقهر شغل از طریف ها و وظا ماموریتمتناسب با 

  .ک عمل قرار گیردمال

 و  حسابرسی ئتیه یبه اعضا نماید تا جادیرا ا ی و حسابرسی منسجمیاطالعات حسابدار ستمیس دیبا رهیمد ئتیه
 یاجرا نیو همچن رانیگیری مد میشرکت کرده و تصم یتیرینظارت اجازه دهد در جلسات مهم مربوط به مسائل مد

 کنند.  حسابرسیرا  یاتیو کارکنان عمل رانیمد فیوظا
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 های آنان به ویژه  ها و شایستگی شود در انتخاب مدیران به ویژگی ها پیشنهاد می به مدیران و صاحبان شرکت
های اطالعاتی حسابداری،  های سیستم ها در آگاهی از ساز و کار ها و همچنین خبرگی آن های دانشی و فنی آن صالحیت
 توانند نتایج مطلوبی بر حاکمیت شرکتی داشته باشند.  ها می این حوزه ای مبذول دارند چرا که مدیران الیق در توجه ویژه

 و همچنین  بندی( بودجه یعنی) تیریمد یهای حسابدار کیتکن تأثیرگذاریگردد  هاد مینپیش ها شرکت مدیران به
 .بگیرند بیش از پیش جدیرا  یشرکت تیحاکم پذیری بر نظیر ادغام و انعطاف تیریمد یاطالعات حسابدارهای  شاخص

شرکت  یمال ریو غ یاز سوء استفاده از منابع مال یریمناسب منابع، جلوگ صیتخص یبرا ها ها و شاخص چرا که این روش
 ها مهم هستند. سهامداران آن یارزش برا جادیو ا

 

 یآت یهاپژوهش یبرا شنهاداتيپ

 های حاکمیت شرکتی  ، از سایر ویژگیها و مطالعات آتی در پژوهش گردد می شنهادیپو تحلیل گران  به پژوهشگران
 های عنوان شده در این پژوهش بهره ببرند.  ها در کنار متغیر همانند ویژگی حسابرس

  که پژوهش درزمینـه کنتـرل هـای داخلی در ایران بسیار اندک است، به پژوهشگران آتـی پیشنهاد مـی گـردد آنجااز 
 های غیربورسی نیز انجام دهند.  ر دیگر شرکتکیفی و همچنین د -این پژوهش را به صورت کمی

 های اخالقی و  های مدیریت نظیر شایستگی دیگر ابعاد شایستگی گردد می شنهادیپو تحلیل گران  به پژوهشگران
 استفاده کنند. پژوهش  نیعنوان شده در ا های ریمتغهای ارتباطی را نیز در کنار  ای و همچنین صالحیت حرفه

 نظیر یکپارچگی  تیریمد یهای اطالعات حسابدار ستمیساز دیگر ابعاد  گردد می شنهادیپلیل گران و تح به پژوهشگران
 پژوهش بهره ببرند.  نیعنوان شده در ا های ریمتغو وسعت دامنه اطالعاتی را در کنار 

 

 منابع
 یف کنترل داخلبر ضع یشرکت تیشرکت و حاکم یها یژگیو ریتاث یبررس ،(1322)، سحر ،یمحمدرجب ،زوآر ،ییآقا 

 .تهران ،یو حسابدار تیریعلوم مد یالملل نیکنفرانس ب نیششم شده در بورس اوراق بهادار تهران، رفتهیپذ یشرکتها
 ،یشرکت تیو حاکم یاطالعات حسابدار تیفیک نیرابطه ب یبررس ،(1328) ،محمدحامد ،یخان محمد ،رضا باقرزادگان 

 .14-1، صص 42، شماره 10 دوره ت،یریمد یسابدارح ،شرکت یاصل اتیدر عمل یگذار هیبا سرما
 یکنترل داخل تیبااهم یها با ضعف یحسابدار تیفیک نیارتباط ب یبررس ،(1325) ،میمر ،یزهره، نادر ،هایحاج، 

  .118-27، صص 35، شماره 12، دوره یمال یفصلنامه حسابدار

 ،رفتهیپذ یشرکتها یعامل با عملکرد مال ریمد و قدرت یشرکت تیحاکم نیرابطه ب یبررس ،(1328) ،لیاسماع خجسته 
 منطقه یابیبر بازار دیو اقتصاد با تاک یحسابدار ت،یریدر مد یکنفرانس مل نیچهارم شده در بورس اوراق بهادار تهران،

 .تهران ،یو جهان یا
 یستگیابعاد شا یندب تیمدل و اولو یطراح ،(1322) ،یعلمحمد ،یالشان، باقرپور ،نیمحمد حس ،یعیود ،نیام ،یرستم 

-007، صص 2، شماره 7 ، دورهیو رفتار یارزش یدو فصلنامه حسابدار ،یبیترک کردیرو ،یداخل یحسابرس  رانیمد
065.  

 دانش  ،یبر ارزش بازخورد اطالعات و عملکرد حسابدار یشرکت تیحاکم ازیامت ریتأث ،(1326) ،محمود ،یلرگان یصمد
 .160-132صص ، 0، شماره 4 ، دورهیمال یحسابدار

 عامل و  رانیمد یدانش مال ،ییتوانا ،(1325) ،خسرو ،یماکران یفغان ،یمهد ،ینژاد ساروکالئ یعل ،عابد، رضا یطاهر
 .112-87، صص 0، شماره 7 ، دورهیمال یدانش حسابدار ،یمال یگزارشگر تیشفاف
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 یگذار هیبر سرما یشرکت تیو حاکم یاطالعات حسابدار تیفیک ریتاث ،(1326) ،جهیخد ،یمیابراه ،مژگان ،یطهماسب 
 .تهران ،یبر اقتصاد مقاومت دیبا تاک انیو اقتصاد دانش بن یحسابدار ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب نیسوم از حد، شیب
 یها سمیمکان ریتاث یبررس ،(1322) ،محمود ،یلرگان یصمد ،نوده، فاضل یمحمد ،نایس ار،یخرد ،سولماز ،یفرزدق 

، 46، شماره 13 ، دورهتیریمد یحسابدار ،یاقالم تعهد تیفیو ک یضعف کنترل داخل نیب ی رابطهبر  یشرکت تیحاکم
 .86-51صص 
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