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در  مالی عملکرد بر شرکتی حاکمیت وکیفیت گزارش حسابرسی  بررسی تاثیر

 تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت

 c ، فهیمه سادات موسویbحمید رضا خدادادی، aسمیه صائب نیا

a ایراناردبیل استان مدیریت صنعتی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان و عضو شورای پژوهش و فناوری درسم ، 
a مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری، ایران 

c  ،ایراناراک، ، )مرکزی( تهرانواحد کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش امور  مالی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات 

 

 صائب نيا سميهنویسنده مسئول: 

می باشد.  تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت در مالی عملکرد بر حسابرسی گزارش کيفيت تاثير بررسیهدف از تحقيق حاضر  :چکیده

 .است مشکالت حل راه به دستيابی و مجهوالت کشف ها، واقعيت بررسی برای یافته نظام و اطمينان قابل های راه و ابزار قواعد، از ای مجموعه پژوهش روش

نوع طرح  از جهتباشد.  تحليلی می -روش استنتاج این تحقيق از نوع توصيفی از جهتهدف این تحقيق از نوع کاربردی است.  از جهت حاضر تحقيق

باشد. قلمرو زمانی شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می 148طالعه شامل رویدادی هست. نمونه مورد م های پستحقيق: تحقيق حاضر از نوع تحقيق

 کيفيتنتایج نشان داد که  های مورد مطالعه قرار گرفت.شرکت 1399تا  1393های های مالی سال تحقيق شامل یك دوره شش پنج ساله بر اساس صورت

و همچنين حاکميت شرکتی بر  تهران تاثير مثبت و معناداری دارد. بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت در مالی عملکرد بر حسابرسی گزارش

 عملکرد مالی تاثير مثبت و معناداری دارد.

 بازار بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد مالی، حاکميت شرکتی، حسابرسی گزارش کيفيتکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه. 1

 نتيجه، در و منابع بهينه تخصيص طریق، این از تا است امری حياتی اطالعات کارآمد و آزاد جریان یك وجود محوری، اطالعات و مدرن اقتصاد هر برای

 لحاظ که به شرکتی هر و هستند رقابت در هم با سرمایه محدود منابع به دستيابی منظور به ها شرکت دهی، تئوری عالمت بر اساس شود. حاصل اقتصادی رشد

 زیرا داشت؛ خواهد سرمایه جذب در بيشتری توانایی افشاء کند، را تری دقيق و بيشتر اطالعات خود های فعاليت مورد در و باشد نام خوش مالی گزارشگری

 ارزیابیرا  شرکت آتی اندازهای چشم درستی به بتوانند افراد شود می باعث موقع به و اتکا قابل های خواهد کرد. گزارش جلب خود به را گذاران سرمایه اعتماد

 (.1391همکاران  و اعتمادی) داشت خواهد دنبال به را سرمایه کاهش هزینه بالطبع و انتظار مورد بازده نرخ و گذاری سرمایه ریسك کاهش طریق این از و کنند

حاکميتت شترکت در سراستر دنيتا بته      انداز بسته و محدود در مورد حاکميت شرکت و عدم درک از اهميت  دارند، چشم شده بر این امر تأکيد تحقيقات انجام

کته از حمایتت    (. در بازارهایی2014؛ شيهل و همکاران 2013و همکاران  1خورد و نياز است تا به یك دید غنی در این خصوص رسيده شود )فيالتوتچف چشم می

(. در 2005 2ها دارد )دورنتوو و کتيم   تر در حاکميت بنگاههای حاکميت شرکتی با تنوع کم داران عمده برخوردار است، محيط نهادی تمایل به ارتقاء سيستم سهام
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تواند منجر به فشار بازار برای بهبود سيستم حاکميت شرکتی از طریق سيستم حقوقی یتا تترویج اتختاا داوطلبانته      داران ضعيف می مقابل، حمایت قانونی از سهام

ها در کشورها جهان ستوم   (. در حقيقت، بسياری از شرکت2004 4؛ کلپر و الو2013 3داران شود )کلسينس و یورتوگلو های حاکميت خوب توسط همه سهام شيوه

اند. بنابراین، اتخاا داوطلبانه بهتترین   داران عمده ادغام نموده شده یا مصوب شده است، به نفع سهام چه توسط قانون تعيين های حاکميت شرکتی را فراتر ازآن رویه

 (.  2003 5دار عمده را آشکار نماید )آگيلرا و جکسون یك خط مطالعه مناسب است تا اثرات قدرت سهامهای حاکميت در بازارهای خاص  شيوه

یك شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران درونی یا سهام در اختيار  6کيفيت گزارش حسابرسی

ها  های اصلی مالکيت بيرونی شرکت شود. بر این اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادی و دولت از بخش سهامداران داخلی و سهامداران بيرونی تعریف می

تواند ایجاد و توسعه مدل راهبری شرکت را تحت تأثير قرار دهد. ترکيب سهامداران و ميزان تمرکز  ها می ود. کيفيت گزارش حسابرسی شرکتش تلقی می

ه ها هستند و انجام عمليات بازرگانی را ب آید. سهامداران مالکان شرکت ها به شمار می ها دو جنبه اساسی کيفيت گزارش حسابرسی شرکت مالکيت شرکت

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثير کيفيت گزارش بنابراین  کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. نمایندگی از خود به مدیران واگذار می

 باشد. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شرکتدر  بر عملکرد مالی و حاکميت شرکتی حسابرسی

 

 مبانی نظری  -3

 الف( کیفیت گزارش حسابرسی

اثربخشی واقعی سيستم مدیریت  یريگ به اندازه یا هیاز پيوستگی صرفاً رو ها یزي، تمرکز مم2008تا  1994 یها یاز سر ISOبا ارتقاء استانداردهای سری 

 .شود یم  انجام QMS یساز ادهي( و نتایج حاصل شده از طریق پQMSکيفيت )

اند، برای قضاوت در مورد  اجرا شده زيآم تيموفق یها ها، ارزیابی اینکه چگونه پروسه یك ابزار مدیریت ضروری برای بررسی شواهد عينی پروسه ها یزيمم

اید به . حسابرسی کيفيت بشود یاثربخشی دستيابی به هر سطح مشخص شده هدف، برای ارائه شواهد در مورد کاهش و از بين بردن مناطق مشکل استفاده م

. به این ترتيب دیگر ادارات ممکن است کند یخوبی را نيز برجسته م یها نهينفع سازمان باشد نه تنها عدم انطباق و اقدامات اصالحی را گزارش کند، بلکه زم

 ریناپذ ییبخشی جدا تواند یکيفی م یها یزيمم اطالعات را به اشتراک بگذارند و در نتيجه کارهای خود را اصالح کنند و همچنين به بهبود مستمر کمك کنند.

 از الزامات و الزامات قانونی باشد.

کنترل ایمنی و  یها كيتکن نیتر یحسابرسی را یکی از قو( 2008برای اهداف ایمنی مورد استفاده قرار گيرد. اوانز و پارکر ) تواند یحسابرسی همچنين م

 یی، به ویژه هنگامی که حسابرسی نه تنها بر انطباق، بلکه با کاراکند ییك روش مؤثر برای اجتناب از آرامش و توصيف شرایط آرام و رو به وخامت، توصيف م

 .کند یتمرکز م

مدیریت شوند. برخی از این موارد به  یابیتلف و ابزارهای خودارزمخ یافزارها با استفاده از نرم توانند یم شوند یفرایندها و وظایفی که مميزی را شامل م    

به هزینه کم  تر قيکيفيت یا دق یها نهی، در حالی که دیگران به هزشوند یطور خاص به کيفيت مربوط به آمادگی برای هدف و انطباق با استانداردها مربوط م

در هر سازمان به جای استفاده از فرآیندهای توليد یا مونتاژ  تواند یمميزی کيفيت م یها نهیزکيفيت، ه یها نهیهز ليوتحل هی. در تجزشوند یکيفيت مربوط م

 معمولی مورد استفاده قرار گيرد.

 ب( حاکمیت شرکتی

                                                           
3 Claessens & Yurtoglu 
4 Klapper & Love  
5 Aguilera & Jackson 
6
 Ownership Structure 



 

3 

 

حاکميت باشد یعنی در واقع  های آتی سازمان می مشی نقش و ساختار اصلی حاکميت شرکتی اثربخشی و کارایی بيشتر مدیران در قبال تصميمات و خط

مدیره به سمت یك عملکرد  افتد و اگر نوع قدرت بين مدیران و هيئت های مالی در شرکت اتفاق بی کند تا بهترین ساختار با بهترین سياست شرکتی تالش می

 .(1389 )رضاپور بود گذاران خود خواهد ها در طی یك اهداف بلندمدت دارای بازدهی بسيار خوبی برای سرمایه متناسب روی آورد در این حالت شرکت

های نمایندگی اگر مناسب با نوع حاکميت  ای از وجود حاکميت درست قابل کنترل است زیرا هزینه بحث رابطه نمایندگی در شرکت براساس طيف گسترده

تا تمامی افراد به یك نسبت از گونه شکاف اطالعاتی بين خود و بازار را احساس نخواهند کرد و باعث خواهد شد  ها هيچ شرکتی کنترل شود دیگر شرکت

ای را در کشور انگلستان مورد بررسی قرار داد وی بيان  مطالعه 1990اطالعات دسترسی داشته باشند و تصميمات مناسبی را خواهند گرفت. پيتمن در سال 

ها و  توانند نوعی شرکت را در قبال بحران طریق می ای هستند زیرا از این های خود دنبال افراد خبره های انگليسی اغلب برای اداره شرکت نمود که شرکت

 .(1389ها بيمه نمایند )رضاپور تفاوت

ها با توجه به  کنند. این شرکت هایی وجود دارند که برای واحدهای اقتصادی مدیر معرفی می چنين وی بر این عقيده بود که در کشور انگلستان شرکت هم

کنند.  ها و مدیرانی را معرفی می ها با مطالعه اسناد و مدارک آنان شخصيت دنبال افراد خاصی هستند و این شرکت به که در جامعه دارند نوع شرایط و موقعيتی

کنند. یعنی استقالل مدیران برای  ها از مدیران مستقل )خارج از سازمان( استفاده می درصد شرکت 67طبق آماری که در مقاله وی به آن اشاره شد بالغ بر 

 .(1389)رضاپور های نامشروع باشد مدیره بسيار مهم است زیرا نوع حاکميت شرکتی باید عاری از هرگونه معامالت غير شرکتی و رابطه اعضای هيئت

 ج( عملکرد مالی

های  اقدامات مؤثر و کاراییکنند تا بتوانند براساس آن  ها و واحدهای اقتصادی برای ميزان سنجش و ارزیابی عملکرد خود از معيارهایی استفاده می سازمان

( 2005در سال ) 7دارند. استانر گذاری مناسب آن گام بر می مشی ضعف خود را شناسایی کنند و در جهت رفع و خط بندی کنند و نقطه قوت و نقطه خود را رتبه

ینات مدیریت مالی اشاره دارد. زیرا واحدهای اقتصادی در گام با تمر عملکرد سازمانی نوعی از حاالت یا کيفيت سطح کارکرد را بيان کرده است. این تعریف هم

 .(1392)رحيميان و همکاران  کنند تا عملکرد مدیران را مورد بررسی قرار دهند مدیره می هایی تقدیم هيئت های مختلف گزارش طی بازه

رساند  گذشته را بيان کرده است. عملکرد این مفهوم را می( بررسی کارایی و اثربخشی شرکت براساس اطالعات 2001و همکاران در سال ) 8چنين نيلوا هم

های  که در کتاب اند اثرگذاری مثبت را کسب نمایند. طبق تعاریفی اند و تا چه حدی توانسته های تجاری چگونه منابع موجود خود را استفاده کرده که شرکت

تأمل است که  گذاری. این نکته قابل های سرمایه شده جهت ایجاد فرصت قبل تعيين کند که رسيدم به اهداف از اقتصادسنجی به آن اشاره شده است بيان می

سازمانی با استفاده از اعداد و ارقام و  توانند عملکرد را تعریف نمایند. اشخاص برون که دارند می هایی سازمانی براساس دیدگاه سازمانی و برون اشخاص درون

 .(1392)رحيميان و همکاران  کنند اليز میهای آماری نوع کارایی شرکت را آن تحليل

 پیشینه پژوهش -4

شرکت در بازه  73آماری  نمونهبا  بازار بورس اوراق بهادار تهرانمدیریت سود در  بر حاکميت شرکتی تأثير(، در پژوهشی به بررسی 1394)قدرتی و فيضی 

گذاران نهادی، نسبت مدیران غيرموظف در ترکيب هيات مدیره، وجود مدیرعامل  نسبت سرمایه دهد کهنتایج پژوهش نشان میپرداختند؛  1392تا  1387زمانی 

 شرکت به عنوان رئيس یا نایب رئيس هيات مدیره و وجود حسابرسی داخلی بر مدیریت سود تأثير ندارند.

 آماری پژوهش نمونهشرکت پرداختند؛  مدیریت سود بر نهادیو مالکيت  پاداش هيأت مدیره (، در پژوهشی به بررسی تأثير1394) مرادزاده فرد و همکاران

 ميزان بين منفی و رابطۀ سود مدیریت و نهادی سهام بين مالکيت که است آن بيانگر پژوهش باشد. نتایجمی 1394تا  1389 یها شرکت در بين سال 96 شامل

 دارد. وجود مستقيم رابطۀ مدیریت سود و هيأت مدیره پاداش
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وری پرداختند. جامعه آماری تحقيق  ( در تحقيقی با عنوان بررسی ارتباط بين ساختار مالکيت و حاکميت شرکتی با بهره1395نژاد ) سعادتیکاظمی و 

مالکيت  ی آماری با های نمونه وری در شرکت ها نشان دادکه رابطه مثبت بين بهره بوده است. نتایج پژوهش آن 1393-1386شرکت در بازه زمانی بين  92شامل 

چنين رابطه منفی بين دوگانگی وظيفه مدیرعامل و  مدیره و نسبت بدهی وجود دارد و هم دار عمده، مالکيت نهادی، تمرکز مالکيت، استقالل هيئت سهام

 مدیره وجود دارد. زمان تصدی مدیرعامل در هيئت مدت

شده در بورس اوراق  های پذیرفته مدیره و عملکرد شرکت نهادی، ساختار هيئت داران ( در تحقيقی با عنوان بررسی رابطه بين سهام1395محرمی و مؤمنی )

شرکت  102ها پرداختند و از اطالعات مالی  مدیره شرکت داران نهادی و اندازه هيئت ها به رابطه بين نسبت سهام بهادار تهران انجام دادند در این پژوهش آن

مدیره  داران نهادی و اندازه هيئت . و به این نتيجه رسيدند که رابطه معنادار و مستقيمی بين نسبت سهاماند استفاده کرده 1392-1384های بين  برای سال

ها  مدیره شرکت داران نهادی و نسبت مستقل اعضای هيئت چنين نتایج حاکی از آن است رابطه معنادار و معکوسی بين نسبت سهام ها وجود دارد. هم شرکت

 .ها رابطه معنادار و مستقيمی وجود دارد داران نهادی و عملکرد مالی شرکت ساس نتایج بين نسبت سهامنهایت بر ا وجود دارد. در

های چينی را بررسی نمودند. آنان از  آوری مرزی توسط شرکت داران نهادی: شواهدی از جمع ( در تحقيقی با عنوان ارزش سهام2016) 9الن و تانگ

اند. و  مربعات استفاده کرده اند. جهت آزمون فرضيات از روش آرچ و حداقل استفاده کرده 2013 -2003انی بين شرکت طی بازه زم 1205های مالی  داده

یابی به بنگاه با  داران نهادی تمایل به ارتقاء کيفيت حاکميت شرکتی دارند، تالش برای جذب خارج از کشور که با دست که سهام دریافتند که با توجه به این

شود که اکتساب در معرض بستر نهادی قرار بگيرد، مانند  تر می شود. این رابطه زمانی برجسته زیاد تکميل می احتمال گيرد، به بيشتر صورت میمالکيت نهادی 

 طور کننده تحت کنترل دولت است یا هدف در بازارهای سهام به که شرکت هدف در کشورهایی باکيفيت نهادی ضعيف ساکن است، شرکت خریداری زمانی

 شود. عمومی معامله می

ثير راهبری شترکتی بر رابطه بين مالکيتت نهتادی و مالکيت عمده سهام و عملکرد مالی در کشور أ( در تحقيقی با عنوان بررسی ت2015) 10چونگ و ژانگ

شود باکيفيت ساختار حاکميت آن افزایش  گذاران نهادی نگهداری می دهد که کسری از سهام یك شرکت که توسط سرمایه ها نشان می تونس پرداختند نتایج آن

گذاران  چنين سرمایه یابد. هم کيفيت حاکميت آن افزایش می دهند که نسبت مؤسساتی که سهام یك شرکت را دارند، با یابد. در همين راستا، نشان می می

های دارای ساختار حاکميتی خوب را تحریك  هام شرکتهای نظارت و خروج، س رساندن هزینه حداقل چنين به نهادی برای تحقق مسئوليت وفاداری و هم

  کنند. می

-شرکت 247 از متشکل یا نمونه روی بر سود مدیریت در محدود کردن نهادی مالکيت و بيرونی هيأت مدیره نقش بررسی به پژوهشی (، در2015) 11ونگ

 ندارد. وجود یا رابطه سود مدیریت و نهادی مالکيت بين که دهدپژوهش نشان می نتایج پرداخت. 2014تا  2009زمانی  دوره طی مالزی های

دهد که رقابت در بازار (، در پژوهشی به بررسی ارتباط بين رقابت در بازار محصول و مدیریت واقعی سود پرداخت؛ نتایج پژوهش نشان می2015یانگ )

 دهد.محصول، ميزان مدیریت واقعی سود را کاهش می

شرکت در  76های فرانسه با نمونه آماری ير مالکيت نهادی و حاکميت شرکتی بر مدیریت سود در شرکتتأث(، در پژوهشی به بررسی 2015) 12مونا و آنيس

 .داردمعنادار  يرتأثو حاکميت شرکتی بر مدیریت سود  نهادی مالکيت که دهدپژوهش نشان می نتایجپرداختند؛  2010تا  2000ی ها سالبين 
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های عضو بورس اوراق بهادار تهران قرار گيرد؛ لذا پژوهش جاری با  تواند مورداستفاده مدیران و صاحبان شرکت های این تحقيق می که یافته با توجه به این

اطالعات سنوات گذشته و بدون وری آرو که ضمن گرد چنين ازآن رود. همشمار می ها کاربردی بهها برحسب هدف از نوع تحقيقبندی تحقيق توجه به دسته

نگر  شيوه گذشته همبستگی به -رو به لحاظ روش اجرا از نوع مطالعات توصيفی پردازد، ازاین مداخله و آزمایش در اطالعات به تحليل روابط بين متغيرها می

 خواهد بود.  

باشد که برای بازه زمانی تعریف شده از  وراق بهادار تهران نيز میماری این موضوع براساس قلمرو مکانی برگرفته از واحدهای تجاری عضو بورس اآجامعه 

های ایل نيز انتخاب خواهد  گری و با لحاظ کردن شرایط چنين جهت تعيين نمونه آماری از طریق روش غربال باشد. هم نيز می 1399الی  1393های بين  سال

 شد:

 ران پذیرفته شده باشند.در بورس اوراق بهادار ته 1393تا پایان اسفندماه سال  -1

 های انتخابی عضو صنایعی باشند که حداقل سه شرکت عضو آن باشند. شرکت -2

 اسفندماه باشد. 29سال مالی شرکت منتهی به  -3

 ها در دسترس باشند. های موردنياز این تحقيق در خصوص آن داده -4

 نتیجه فرضیه ها -5

 شود.  استفاده می های زیر های تحقيق از مدل برای آزمودن فرضيه

 مدل  اول

(1 ) IND,t = β0 + β1 BLOCK it   + β2 SIZEt  + β3 CR + β4ROA it + €it 

 مدل دوم

(2 ) BSIZE,t = β0 + β1 BLOCK it   + β2 SIZEt  + β3 CR + β4ROA it + €it 

 

 قابل مشاهده است: 1نتيجه فرضيه ها در جدول 
 ؛ نتیجه فرضیه ها1جدول

 نتيجه )تایيد یا رد( عنوان فرضيه ردیف

H1 در مالی عملکرد بر حسابرسی گزارش کيفيت 

 بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت

 تاثير مثبت و معنادار دارد. تهران

 تایيد

H2 در مالی عملکرد بر شرکتی حاکميت 

 بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت

 تهران تاثير مثبت و معنادار دارد.

 تایيد

 

 بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت در مالی عملکرد بر حسابرسی گزارش کيفيتبا توجه به بررسی های به عمل آمده نتایج تحقيق نشان داد که 

 .دارد معنادار و مثبت تاثير تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته های شرکت در مالی عملکرد بر شرکتی حاکميتو همچنين  دارد معنادار و مثبت تاثير تهران

 

 نتیجه گیری -6
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 148گری تعداد  بوده است. با توجه به روش غربال 1399تا  1393های بين  قلمرو تحقيق حاضر که از نظر مکانی محدود به بورس و قلمرو زمانی سال

استخراج « آوردنوین ره»و « تدبيرپرداز»های اطالعاتیاز بانكهای پژوهش، های مورد نياز جهت محاسبه متغيرعنوان نمونه تحقيق انتخاب گردید. داده شرکت به

منظور بررسی مانایی بودن توزیع  های پراکندگی و مرکزی و سپس به شده است. در این تحقيق، ابتدا به بررسی آمار توصيفی متغيرهای تحقيق در غالب شاخص

منظور  ها از آزمون وایت استفاده شد. در نهایت به داده عدم خودهمبستگی جمالت خطا چنين جهت تشخيص وچو استفاده شد. هم ها از آزمون لوین، لين داده

های پژوهش ليمر و هاسمن، مدل Fهای  های رگرسيونی استفاده گردید. براساس نوع روش تخمين مشخص شده طی آزمونها از مدل بررسی هر یك از فرضيه

 وتحليل قرار گرفت. مورد تجزیهها  برآورد گردید و نتایج تخمين برای هریك از مدل

های غيرقابل کنترل نظارت  وتحليل سازمانی استفاده کرد تا بتوان مؤلفه ها باید از تجزیه گران  معتقد هستند که جهت ارزیابی عملکرد سازمان اکثراً پژوهش

رو برای ارزیابی عملکرد خود شرکت از  ا اعتقاد دارند و از اینهای تجاری هستند که بر پایه اطالعات پایه همان اطالعات تاریخی واحده کرد. گروهی از شرکت

کنند از  های حسابداری استفاده می رویه کنند. این اشخاص برای خود دالیلی دارند و شأن هم این است که چون اطالعات تاریخی از یك این اطالعات استفاده می

 ،(1394) همکاران و فرد مرادزاده ،(1394) فيضی و تحقيق حاضر از نظر فرضيه ها با تحقيق قدرتی. شد اتکا بودن باالیی برخوردار خواهد مربوط بودن و قابل

  آنيس و و مونا (2015) یانگ ،(2015)  ، ونگ(2015)  ژانگ و ، چونگ(2016)  تانگ و ، الن(1395) مؤمنی و ، محرمی(1395) نژاد سعادتی و کاظمی

 همسو می باشد. (2015)
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