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هاي هیات مدیره و هاي داخلی حاکمیت شرکتی شامل ویژگیتاثیر مکانیزم

  حسابرسی داخلی بر مربوط بودن اطالعات حسابداري
  

  مربی، گروه حسابداري، دانشگاه پیام نور، جمهوري اسالمی ایران، فاطمه مالچی
Fatemeh.malchi@gmail.com  

  
هاي هیات مدیره بر هاي داخلی حاکمیت شرکتی شامل ویژگیهدف این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزم - چکیده

هاي غیرمالی شرکت از شرکت 82اي به تعداد مربوط بودن اطالعات حسابداري است. بدین منظور نمونه
مشاهده انتخاب و مورد  385، تعداد 1391تا  1385هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال

هاي حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از این است که متغیرهاي قیمت سهام و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته
هاي هئیت مدیره ندارند. اگرچه نتایج حاصل از همبستگی نشان از داري بر ویژگیسود هر سهم تاثیر معنی
همچنین  هاي هئیت مدیره دارد.ن اطالعات حسابداري و ویژگیداري بین مربوط بودوجود رابطه مثبت و معنی

دهد که متغیرهاي وجود هاي هئیت مدیره نشان میهاي مربوط به ویژگینتایج حاصل از آزمون فرضیه
حسابرسی داخلی، دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت 

تواند بر سود هر سهم و قیمت سهام تاثیرگذار باشد. با وجود این نتایج ر متغیر کنترل)، نمیمدیره (بدون تاثی
دار، نتایج مربوط به فرضیه اندازه هئیت مدیره و تعداد دوره تصدي پست هئیت مدیره غیرموثر و غیرمعنی

اطالعات حسابداري  دار با قیمت سهام بعنوان شاخص مربوط بودن ارزشحاکی از وجود رابطه منفی و معنی
  دارد.

مربوط بودن اطالعات حسابداري، سود هر سهم، قیمت سهام، وجود حسابرسی داخلی،  واژگان کلیدي:
  دوگانگی پست هئیت مدیره

 
 مقدمه
خصوص در زمینه که به موجب آن حسابداران به دلیل ارائه نکردن استانداردهاي حسابداري به 1929بحران 

هاي مالی حسابرسی شده توسط  اد شدید قرار گرفتند، سبب شد تا ارائه صورتهمسانی رویه، مورد انتق
هاي سهامی در بورس نیویورك ضرورت یابد. پس از این بحران، سازمان بورس نیویورك در سال  شرکت
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هایی که درخواست پذیرش در بورس نیویورك را داشتند، خواست تا  براي اولین بار از کلیه شرکت 1933
الی حسابرسی شده ارائه کنند. حسابرسان در گزارش حسابرسی خود باید در مورد منصفانه بودن هاي م صورت

هاي مالی طبق  داشتند که صورت کردند و براي نخستین بار اعالم می و رعایت اصل ثبات رویه، اظهارنظر می
  ). 1992بردا،  هاي پذیرفته شده حسابداري تهیه شده است (هندریکسن  و ون رویه

)، اخیراً به طور شایانی به 2007الزامی شد، به نظر قوش  ( 1929برسی مستقل که به موجب بحران حسا
عنوان یک مکانیسم نظارت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. وي معتقد است، سیستم نظارت داخلی و 

  د.دهن برون سازمانی مکمل یا جانشین یکدیگرند و هر دو ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می
هاي  گذاري است؛ پژوهش هاي سرمایه وجود اطالعات مالی قابل اتکا یک عامل مهم در جهت اخذ تصمیم

مدیره و  هاي هیأت )، بیانگر این است که ویژگی2003؛ و ژي و همکاران، 2002؛ کلین، 1996پیشین (بیسلی، 
ایران،  200ابرسی شماره هاي حس مالکیت شرکت بر کیفیت گزارشگري مالی موثر است. براساس استاندارد

هاي مالی از تمام  که آیا صورتهاي مالی این است که حسابرس بتواند درباره این هدف حسابرسی صورت
است یا خیر، اظهارنظر کند. در نتیجه، یک  شده   هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، تهیه جنبه

هاي پذیرفته  هاي ارائه شده با رویه ات و تطابق گزارشگیري کیفیت در ارائه اطالع شاخص معتبر جهت اندازه
توان چنین بیان داشت که دریافت اظهارنظر مقبول  شده حسابداري، گزارش حسابرسی است. بنابراین، می

پذیر است و عدم وجود کیفیت گزارشگري مالی، دریافت  حسابرسی، در سایه کیفیت گزارشگري مالی امکان
-هاي داخلی حاکمیت شرکتی شامل ویژگیدنبال دارد. این پژوهش، اثر مکانیزمبه نظر تعدیل شده حسابرس را

هاي پذیرفته هاي هیات مدیره و حسابرسی داخلی بر مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداري در بین شرکت
  شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

توان میزان استفاده از این اطالعات، توسط مالکان، در هاي کیفیت اطالعات حسابداري را مییکی از معیار
اطالعات حسابداري از نظر مالکان داراي  گذاري سهام دانست؛ به عبارت دیگر، اگرتصمیمات مربوط به قیمت

د. این معیار کیفیت کننگذاري سهام از آن استفاده میکیفیت الزم (مربوط و قابل اتکا) باشد، در ارزش
) به کار برده شده 2008اطالعات حسابداري در برخی از تحقیقات حسابداري از جمله مطالعه حبیب و عظیم (

تواند از ارتباط بین ارقام حسابداري و قیمت سهام که به عنوان مربوط بودن ارزش اطالعات است. بنابراین می
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ت سنجش کیفیت اطالعات حسابداري استفاده کرد (بارس و شود، به عنوان معیاري جهحسابداري شناخته می
). مربوط بودن اطالعات مالی بدین معنی است که اطالعات موردنظر بر تصمیمات اقتصادي 2001همکاران، 

هاي گذشته آنها مؤثر واقع کنندگان در ارزیابی رویدادهاي گذشته، حال یا تأئید یا تصحیح ارزیابیاستفاده
گیري است بینی و انتخاب خاصه اندازهپیش ط بودن اطالعات مبتنی بر مفاهیم سودمندي درشود. ویژگی مربو

  ).1381 (کمیته تدوین استاندارهاي حسابداري،
کنندگان، در جهت کمک به بهبود فرآیند هدف حسابداري فراهم آوردن اطالعات مالی براي استفاده

قیقات و مطالعات حسابداري ارزیابی مفید بودن اطالعات که هدف از انجام تححالی باشد، درگیري میتصمیم
باشند هاي مالی منابع بسیار مهمی از اطالعاتی میباشد. صورتکنندگان میگذاران و سایر استفادهبراي سرمایه

). رفرنیر و 2006 گذاري به آن نیاز دارد (هادي،هاي مربوط به سرمایهگیريگذاران در تصمیمکه سرمایه
هاي حسابداري، معیار مناسبی درباره عملکرد شرکت هستند، که ) بیان نمودند، در صورتی داده2002( ردمانتی

ها، اثر آنها بر روي قیمت سهام مشاهده شود. در آن صورت آنها ارقام مربوطی بوده و استفاده از این داده
هاي بازار دارد. همچنین ا قیمتکند، که ارتباط تنگاتنگی باطالعات مربوطی درباره ارزش شرکت فراهم می

انطباق با بیانیه مفهومی مربوط بودن اطالعات حسابداري، که در چارچوب نظري  مفهوم مربوط بودن در
). راهبري شرکتی مطلوب باید براي هیات IASB، 1989( باشدحسابداري و گزارشگري مالی آمده است، می

تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال هاي مناسبی ایجاد کند مدیره و مدیریت، انگیزه
  نمایند. 

دوگانگی وظیفه مدیرعامل به این موضوع اشاره دارد که مدیرعامل کسی است که رئیس هیات مدیره هم 
آورد صورت مدیرعامل موقعیت قدرتمندي در هیات مدیره دارد، که این امکان را به وجود میباشد. در این

کند. هنگامی که مدیرعامل هر دو وظیفه را ئه اطالعات نامطلوب به افراد برون سازمانی خودداري میولی از ارا
هاي شرکت در رو ممکن است فعالیتکند. از اینهاي خود نظارت میبه عهده دارد، بر تصمیمات و فعالیت

رود که وجود رئیس هیات جهت نفع سهامداران انجام نشود. در یک نظام راهبري شرکتی مطلوب، انتظار می
 (وان و همکاران، منجر شود و برعکس تر و در نتیجه افشاي بیشترمدیره مستقل، به یک هیات مدیره شفاف

). به عبارت دیگر بین یکسان بودن نقش مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و افشاي اختیاري رابطه منفی 2009
شود به طور معناداري با افشا گیري میغیرموظف اندازهوجود دارد. ترکیب هیات مدیره که با تعداد اعضاي 

طلبی ها و جلوگیري از فرصترابطه مستقیم دارد. بودن اعضاي غیرموظف در هیات مدیره به تنظیم بهتر فعالیت
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تواند به عنوان یک سازوکار کنترل ). عملکرد مدیران هیات مدیره می2003 (انگ و مک، انجامدمدیران می
گیري شرکت با مدیران غیرموظف غیراجرایی بیشتر، اطالعات بیشتري در رابطه با آیند تصمیمداخلی در فر

  ).2011 (تالیگان و همکاران، کندسرمایه فکري افشا می
گذارد وجود حسابرسی از دیگر سازوکارهاي نظام راهبري شرکتی که بر افشاي اختیاري اطالعات اثر می

ي حسابرسان داخلی بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف باشد. از آنجا که وظیفهداخلی می
ها و ... است، بر هاي مختلف سازمان و آزمون تقسیم کنترل داخلی و میزان موثر بودن دستورالعملقسمت

  باشد.افشاي اختیاري اثرگذار می
حات ارزش مربوط بودن بیشتر ) به این نتیجه رسیدند که افزایش و اصال2013ااهللا و حیان (کوین، هیبت  

هاي ثابت مشهود هایی با داراییتر و شرکتهایی با نرخ رشد پایینهاي کوچکتر تعلق دارد، شرکتبه شرکت
  خورد. بیشتر و اصالحات ارزش مربوط بودن در بازار سهام پررونق، معموالً کمتر به چشم می

ط بودن اطالعات حسابداري با درنظرگرفتن ) به این نتیجه رسید که ارزش مربو2013سیبل کارگین (
که بهبودي در ارزش مربوط بهبود یافته است، در حالی 2005-2011هاي ارزش دفتري اطالعات در طول سال

  بودن سودها مشاهده نشده است. 
ها را مورد بررسی قرار  )، رابطه حاکمیت شرکتی و سقوط قیمت سهام شرکت2013اندرو و همکاران (

ها به تجربه سقوط  بینی گرایش آن ها قادر به پیش هاي اداره امور شرکت بررسی نمودند که آیا سیستمدادند. و 
دهنده، اقدامات نظارتی هستند که ساختار مالکیت ها نشان باشند یا خیر؟ یافته قیمت سهام ویژه شرکت می

اند. این  آتی را احاطه کرده هاي شرکت، ابهامات حسابداري، ساختار هیئت مدیره و فرآیند مربوط به سقوط
ها با مشکالت نمایندگی  روابط گاهاً نامتقارن، براي افزایش و کاهش اقدامات نظارتی هستند و براي شرکت

  تر هستند. بزرگتر، قوي
  

  هاي تحقیق  فرضیه
  داري وجود دارد.بین سود هر سهم و وجود واحد حسابرسی داخلی رابطه معنی. 1
داري وجود وگانگی سمت یا پست رییس هیات مدیره و مدیرعامل رابطه معنیبین سود هر سهم و د. 2

  دارد.
  داري وجود دارد.بین سود هر سهم و استقالل هیات مدیره رابطه معنی. 3
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  داري وجود دارد.بین سود هر سهم و استقالل رییس هیات مدیره رابطه معنی. 4
  داري وجود دارد.یبین سود هر سهم و اندازه هیات مدیره رابطه معن. 5
  داري وجود دارد.بین سود هر سهم و دوره تصدي رییس هیئت مدیره رابطه معنی. 6

  
  شناسی تحقیق روش

-هاي تجزیه و تحلیل آماري موجود، از روش اقتصادسنجی دادهها و روشدر این تحقیق، با توجه به نوع داده

ها اي برآورد پارامترهاي تحقیق و بررسی آزمون فرضیههاي ترکیبی یا تابلویی برهاي مقطعی (ساالنه) و داده
هاي استفاده خواهد شد. زیرا ارزش کمی متغییرهاي مستقل و وابسته از یک سو، مربوط به شرکت مقطع

گیرد. در چنین حالتی براي را دربر می (سري زمانی) 1385-1391مختلف بوده و از سوي دیگر، دوره زمانی 
  شود. هاي ترکیبی استفاده میروي دادهحصول نتایج منطقی، از 

  مدل تحقیق الف)
VALREL = α + β1 (AUD_COM) + β2 (R_DUAL) + β3 (B_IND) + β4 (B_SIZE)  
                 + β5 (CHAIRNON_EXE) + β6 (CHAIRTEN) + β7 (SIZE) + ε 

 
  ب) متغیرهاي تحقیق 

  متغیرهاي تحقیق عبارتند از: 
قیمت  گذارى است. دهنده ارزش سرمایه قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، نشان): S-Pقیمت سهام ( -

شود. در اینجا قیمت سهام براساس قیمت آن در روز سهام همان قیمتی است که بر روي اوراق سهام درج می
  پایانی سال مالی مورد محاسبه قرار گرفته است.

مالیات بر تعداد سهام عادي در پایان سال به  ): از تقسیم سود خالص پس از کسرEPS( سود هر سهم -
  آید.دست می

که شرکت موردنظر واحد حسابرسی داخلی داشته در صورتی ):INT-AUD( واحد حسابرسی داخلی -
  شود.در نظر گرفته می "0"صورت و در غیر این "1"باشد 
): یک متغیر R-DUAL( تصدي همزمان دو پست رییس هیئت مدیره و مدیرعامل توسط یک شخص -

که مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باشد، مقدار صفر و در صورتی مجازي صفر و یک است. در
  کند.صورت مقدار یک را اختیار میغیر این
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): این متغیر از نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضاي هیئت B_IND( استقالل هیئت مدیره -
  آید.مدیره، بدست می

تعداد مدیرانی (اعم از موظف و غیرموظف) که عضو هیئت  ): عبارتست ازB-SIZE( اندازه هیئت مدیره -
  مدیره هستند.

 ): این متغیر یک متغیر مجازي صفر و یک است.CHAIRNON_EXE( استقالل رئیس هیئت مدیره -
صورت مقدار یر اینکه رئیس هیئت مدیره فاقد پست اجرایی در شرکت باشد مقدار یک و در غدر صورتی

  کند.صفر را اختیار می
هایی که رئیس هیئت مدیره، ): از مجموع سالCHAIRTEN( تعداد دوره تصدي رئیس هیئت مدیره -

  آید.داراي این پست در شرکت بوده است بدست می
هاي پایان دوره ي شرکت به صورت لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ): اندازهF_SIZEاندازه شرکت ( -

  شود.محاسبه می
  

  ها  روش و ابزار گردآوري داده
اي  اي و میدانی استفاده شده است. در بخش کتابخانه هاي تحقیق از دو روش کتابخانه آوري داده براي جمع

مبانی نظري پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین و مقاالت متعدد استخراج شده است و در 
هاي فشرده که توسط سازمان بورس اوراق  وري اطالعات موردنیاز از فایلآ بخش میدانی پژوهش براي جمع
  شود.  هاي موجود در اینترنت استفاده میافزارهاي تدبیرپرداز و سایت بهادار تهران منتشر شده و نیز نرم

  
  گیري و حجم نمونه  جامعه آماري، روش نمونه

تا  1385ورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال هاي پذیرفته شده در بي آماري تحقیق حاضر، شرکتجامعه
سال بوده است که در طی این دوره عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ  7به مدت  1391پایان سال 

ي وارد بورس شده یا در طی دوره 1385هایی که پس از سال اند. براي دستیابی به نتایج قابل اتکا، شرکتکرده
ي آماري با ي آماري قرار نخواهند گرفت. افزون بر این، جامعهاند در جامعهج شدهتحقیق از بورس خار

  شود:  استفاده از شرایط زیر تعدیل می
  اي نباشد.گذاري و بیمهي مالی، سرمایههاي از نوع تامین کننده) نمونه شامل شرکت1



  
  1396ماه شهریور  ونه،سیشماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

68 

 

د بررسی در بورس اوراق بهادار هاي مورهاي موردنظر در دوره زمانی پژوهش و در تمامی سال) شرکت2
هاي موردنیاز تحقیق در قلمرو حضور داشته باشند، توقف معامالت آنها بیشتر از سه ماه نباشد و داده

  زمانی یادشده موجود باشد.
  اسفند) باشند.  29هاي نمونه داراي سال مالی منتهی به پایان سال تقویمی () شرکت3
  هاي موردنظر قابل دسترس باشد.شرکت هاي متغیرهاي تحقیق براي) داده4
  ده باشند.هاي موردنظر نباید زیان) شرکت5
  ) شرکت حداقل سه سال متوالی سود تقسیم کرده باشد.6
  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 1385) تا قبل از سال 7 

  شرکت گردیده است. 82حجم نهایی نمونه پس از اعمال شرایط فوق 
  

  ها  و ابزار تجزیه و تحلیل داده روش
هاي مالی فراهم آمده در سایت بورس و هاي مربوط به متغیرها از صورت در این تحقیق براي گردآوري داده

استفاده  Excelافزار  سازي اطالعات از نرم همچنین بانک اطالعاتی تدبیرپرداز استفاده شده است. براي آماده
ز استخراج اطالعات مربوط به متغیرهاي مورد بررسی از منابع ذکر شده این شده است، به این ترتیب که پس ا

افزار وارد گردیده و سپس محاسبات الزم براي دستیابی  هاي ایجاد شده در محیط این نرم اطالعات در کاربرگ
و انجام  Excelافزار  سازي متغیرها با استفاده از نرم به متغیرهاي مورد بررسی انجام شده است. پس از آماده

هاي اقتصادسنجی با محاسبات الزم جهت دستیابی به متغیرهاي موردنیاز جهت انجام تحقیق براي تخمین مدل
  استفاده شده است.  Stataافزار  هاي گردآوري شده از نرم استفاده از داده

  
  هاي توصیفی متغیرها شاخص

یرهاي پژوهش به صورت خالصه در جدول هاي پژوهش پرداخته شود، متغکه به آزمون فرضیهقبل از این
هایی براي توصیف این جدول حاوي شاخص گیرد.) از جنبه آمار توصیفی مورد بررسی قرار می1( شماره

هایی هستند، ستون دهد که متغیرهاي تحقیق داراي چه ویژگی) نشان می1(  جدول باشد.متغیرهاي تحقیق می
عدد در سال و  55ها براي تمامی متغیرهاي مورد مطالعه برابر با  یه دادهکند که تعداد کلاول این جدول بیان می

دهد، آوري شده را به تفکیک نشان میباشد و ستون دوم میانگین متغیرهاي جمعسال می 7عدد در  358بالغ بر 
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حول  است. ستون سوم واریانس و پراکندگی متغیرها را 4507,593که به عنوان مثال میانگین  قیمت سهام 
باشد. ستون چهارم و پنجم میزان بیشترین و می  6354,607دهد که واریانس  قیمت سهام میانگین نمایش می

دهدکه تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف ها را نشان میکمترین داده
  کند.می

  کننده متغیرهاي تحقیقهاي توصیف) شاخص1( جدول
 هاشاخص             

  ترینپایین  باالترین  واریانس  میانگین  تعداد  متغییرها

  302  57392  6354,607  4507,593  538  قیمت سهام
  -1564,9-  7211,174  1069,952  778,8915  538  سود هر سهم

  0  1  0,50043  0,49442  538  واحد حسابرسی داخلی
  0  1  0,33673  0,86988  538  دوانگی پست هیات مدیره

  0  1  0,22027  0,63455  538  ستقالل هیئت مدیرها
  3  10  0,58025  5,15055  538  اندازه هیئت مدیره

  0  1  0,39234  0,81040  538  مدیرهاستقالل رئیس هیئت
  1  21  3,86094  3,73420  538  مدیرهتعداد دوره تصدي رئیس هیئت

 1,03  68270  9908499  2947782  538  اندازه شرکت

  
  یجدول ضرایب همبستگ

براي بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهاي تحقیق، آزمون ضرایب همبستگی انجام شده و نتایج 
دهد که ضریب همبستگی بین قیمت سهام و سود ) ارائه شده است. نتایج ارائه شده نشان می2آن در جدول (

ت هئیت مدیره و استقالل دهنده آن است که رابطه بین قیمت سهام و دوگانگی پس) نشان0,7904هرسهم (
% همبستگی وجود دارد، همچنین رابطه بین  قیمت  80رئیس هئیت مدیره مثبت و معنادار است و بطور تقربی 

) 0,0900( ) و وجود حسابرسی داخلی0,1106( مدیرهتئ)، اندازه هی0,0931( مدیرهتئسهام و استقالل هی
داري وجود دارد. با اندازه شرکت رابطه منفی و معنیهمبستگی معناداري وجود دارد و بین قیمت سهام و 

افزایش قیمت سهام، دوگانگی پست هئیت استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت 
) و اندازه -0,0707مدیره و وجود حسابرسی داخلی نیز افزایش یافته و تعداد دوره تصدي رئیس هئیت مدیره (

  ش خواهد یافت.) کاه-0,0544شرکت (
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  ) ضریب همبستگی متغیرهاي تحقیق2جدول (

  
  یج برآورد مدل تحقیقنتا

  ) نتایج برآورد مدل تحقیق بدون متغیرهاي کنترلی3جدول (

 
قیمت 
 سهام

سود هر 
 سهم

دوگانگی پست 
 مدیرههئیت

استقالل 
 مدیرههیئت

استقالل رئیس 
 هئیت مدیره

اندازه 
 مدیرههیئت

وجود 
حسابرسی 

 داخلی

تعداد دوره 
تصدي رئیس 

 هئیت مدیره

اندازه 
 شرکت

         1,0000 قیمت سهام
        1,0000 0,7904 مسود هر سه

دوگانگی پست 
 هئیت مدیره

0,0303 0,0425 1,0000       

 استقالل

 مدیرههیئت
0,0931 0,0875 0,5398 1,0000      

استقالل رئیس 
 مدیرههئیت

0,0527 0,0517 0,5290 0,5633 1,0000     

    1,0000 -0,0462 0,0103 -0,0718 0,0566 0,1106 اندازه هیئت مدیره
وجود حسابرسی 

 داخلی
0,0900 0,0291 0,1544 0,1576 0,0420 0,0638 1,0000   

تعداد دوره تصدي 
 رئیس هئیت مدیره

0,0707- 0,0732- 0,0657- 0,0282- 0,0087- 0,1459 0,0090- 1,0000  

 1,0000 -0,0903 -0,1478 0,0799 -0,0157 -0,0840 -0,0490 -0,0222 -0,0544 اندازه شرکت

VALREL = α + β1 (AUD_COM) + β2 (R_DUAL) + β3 (B_IND) + β4 (B_SIZE)  
                     + β5 (CHAIRNON_EXE) + β6 (CHAIRTEN) + β7 (SIZE) + ε 

 سطح معناداري )tآماره(  مدل
Std.Error Coef 

)Constant( 441,4047 26,65995 - 0,06 - 0,952 

 0,783 - 0,28 - 47,91942 174,0153 دوگانگی پست هئیت مدیره

 0,143 1,47 398,637 271,7397 استقالل هیئت مدیره

 0,782 0,28 41,72239 151,0195 استقالل رئیس هئیت مدیره
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  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

) تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی تاثیر متغیرهاي مستقل تحقیق (وجود حسابرسی داخلی، 3جدول (
دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره، دوره 

دهد. کنترلی نشان میتصدي پست هئیت مدیره)، را بر روي متغیر وابسته (سود هر سهم) بدون تاثیر متغیرهاي 
) تاثیر وجود حسابرسی داخلی را بر روي سود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن اطالعات 2نتایج جدول (

دهد به عبارت دیگر، به بررسی و آزمون فرضیه اول پژوهش یعنی بررسی رابطه سود هر حسابداري نشان می
شود در این جدول سود هر سهم به عنوان الحظه میپردازد. همانگونه که مسهم و وجود حسابرسی داخلی می

شوند. جدول فوق داراي یک مدل متغیر وابسته و وجود حسابرسی داخلی به عنوان متغیر مستقل محسوب می
%  5دهد که سطح معناداري متغیر مستقل یعنی وجود حسابرسی داخلی در مدل بیشتر از باشد و نشان میمی

داري بر سود هر سهم دهنده این است که وجود حسابرسی داخلی تاثیر معنیج نشانباشد. این نتای) می0,768(
داري که بین وجود حسابرسی داخلی و سود هر سهم رابطه معنیندارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر این

  شود. وجود دارد رد می
  

  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق
ات معمولی تاثیر متغیرهاي مستقل تحقیق (وجود حسابرسی داخلی، ) تحلیل رگرسیون حداقل مربع3جدول (

دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره، دوره 
دهد. (سود هر سهم) بدون تاثیر متغیرهاي کنترلی نشان می تصدي پست هئیت مدیره)،  را بر روي متغیر وابسته

) تاثیر دوگانگی پست هئیت مدیره را بر روي سود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن 6-4جدول (نتایج 

 0,130 1,52 122,4782 80,72371 اندازه هیئت مدیره

 0,768 0,29 93,36990 94,15957 ود حسابرسی داخلیوج

 0,063 - 1,86 27,77129 - 22,51995 تعداد دوره تصدي رئیس هئیت مدیره

 538  تعداد مشاهدات

 F    1,57آماره 

 F  0,1531 سطح معنی داري آماره

R-squared  0,0175 

Adj R-squared  0,0064 
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دهد به عبارت دیگر، به بررسی و آزمون فرضیه دوم پژوهش یعنی بررسی رابطه  اطالعات حسابداري نشان می
-ونه که مالحظه میپردازد. همانگسود هر سهم و دوگانگی سمت یا پست رییس هیات مدیره و مدیرعامل می

شود در این جدول سود هر سهم به عنوان متغیر وابسته و دوگانگی سمت یا پست رییس هیات مدیره و 
دهد که باشد و نشان میشوند. جدول فوق داراي یک مدل میمدیرعامل به عنوان متغیر مستقل محسوب می

باشد. این ) می0,782( % 5بیشتر از  سطح معناداري متغیر مستقل یعنی دوگانگی پست هئیت مدیره در مدل
داري بر سود هر سهم ندارد. بنابراین دهنده این است که دوگانگی پست هئیت مدیره تاثیر معنینتایج نشان

داري وجود که بین دوگانگی پست هئیت مدیره و سود هر سهم رابطه معنیفرضیه دوم پژوهش مبنی بر این
  شود. دارد رد می

  

  ضیه سوم تحقیقنتایج آزمون فر
) تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی تاثیر متغیرهاي مستقل تحقیق (وجود حسابرسی داخلی، 3جدول (

دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره، دوره 
دهد. بدون تاثیر متغیرهاي کنترلی نشان میتصدي پست هئیت مدیره)، را بر روي متغیر وابسته (سود هر سهم) 

) تاثیر استقالل هئیت مدیره را بر روي سود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن اطالعات 3نتایج جدول (
دهد به عبارت دیگر، به بررسی و آزمون فرضیه سوم پژوهش یعنی بررسی رابطه سود هر حسابداري نشان می

شود در این جدول سود هر سهم به عنوان ردازد. همانگونه که مالحظه میپسهم و استقالل هئیت مدیره می
-شوند. جدول فوق داراي یک مدل میمتغیر وابسته و استقالل هئیت مدیره به عنوان متغیر مستقل محسوب می

) 0,143% ( 5دهد که سطح معناداري متغیر مستقل یعنی استقالل هئیت مدیره در مدل بیشتر از باشد و نشان می
داري بر سود هر سهم ندارد. بنابراین مدیره تاثیر معنیدهنده این است که استقالل هئیتباشد. این نتایج نشانمی

داري وجود دارد رد رابطه معنی که بین استقالل هئیت مدیره و سود هر سهمفرضیه سوم پژوهش مبنی بر این
  شود. می

  

  نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق
) تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی تاثیر متغیرهاي مستقل تحقیق (وجود حسابرسی داخلی، 3جدول (

دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره، دوره 
دهد. (سود هر سهم) بدون تاثیر متغیرهاي کنترلی نشان می دي پست هئیت مدیره)، را بر روي متغیر وابستهتص

) تاثیر استقالل رئیس هئیت مدیره را بر روي سود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن 3نتایج جدول (



  
  1396ماه شهریور  ونه،سیشماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

73 

 

ارم پژوهش یعنی بررسی دهد به عبارت دیگر، به بررسی و آزمون فرضیه چهاطالعات حسابداري نشان می
شود در این جدول سود پردازد. همانگونه که مالحظه میرابطه سود هر سهم و استقالل رئیس هئیت مدیره می

شوند. جدول هر سهم به عنوان متغیر وابسته و استقالل رئیس هئیت مدیره به عنوان متغیر مستقل محسوب می
طح معناداري متغیر مستقل یعنی استقالل رئیس هئیت مدیره دهد که سباشد و نشان میفوق داراي یک مدل می

دهنده این است که استقالل رئیس هئیت مدیره تاثیر باشد. این نتایج نشان) می0,782% ( 5در مدل بیشتر از 
که بین استقالل رئیس هئیت مدیره داري بر سود هر سهم ندارد. بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینمعنی
) حاکی 0,0175شود. عالوه بر این ضریب تعیین در مدل (داري وجود دارد رد میود هر سهم رابطه معنیو س

  شود. از تغییرات سود هر سهم توسط متغیرهاي مورد استفاده در مدل تعیین می 0,0175از این است که 
  

  آزمون فرضیه پنجم تحقیق
متغیرهاي مستقل تحقیق (وجود حسابرسی داخلی،  ) تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی تاثیر3جدول (

دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره، دوره 
دهد. (سود هر سهم) بدون تاثیر متغیرهاي کنترلی نشان می تصدي پست هئیت مدیره)،  را بر روي متغیر وابسته

اندازه هئیت مدیره را بر روي سود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن اطالعات ) تاثیر 3نتایج جدول (
دهد به عبارت دیگر، به بررسی و آزمون فرضیه پنجم پژوهش یعنی بررسی رابطه سود هر حسابداري نشان می

ان متغیر شود در این جدول سود هر سهم به عنوپردازد. همانگونه که مالحظه میسهم و اندازه هئیت مدیره می
باشد و شوند. جدول فوق داراي یک مدل میوابسته و اندازه هئیت مدیره به عنوان متغیر مستقل محسوب می

باشد. ) می0,130% ( 5دهد که سطح معناداري متغیر مستقل یعنی اندازه هئیت مدیره در مدل بیشتر از نشان می
داري بر سود هر سهم ندارد. بنابراین فرضیه ثیر معنیدهنده این است که اندازه هئیت مدیره تااین نتایج نشان

  شود. داري وجود دارد رد میکه بین اندازه هئیت مدیره و سود هر سهم رابطه معنیپنجم پژوهش مبنی بر این
  

  نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق 
سابرسی داخلی، ) تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی تاثیر متغیرهاي مستقل تحقیق (وجود ح3جدول (

دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره، استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره، دوره 
دهد. (سود هر سهم) بدون تاثیر متغیرهاي کنترلی نشان می تصدي پست هئیت مدیره)،  را بر روي متغیر وابسته

بر روي سود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن ) تاثیر دوره تصدي رئیس هئیت مدیره را 3نتایج جدول (
دهد به عبارت دیگر، به بررسی و آزمون فرضیه ششم پژوهش یعنی بررسی رابطه  اطالعات حسابداري نشان می
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شود در این جدول سود پردازد. همانگونه که مالحظه میسود هر سهم و دوره تصدي رئیس هئیت مدیره می
شوند. ته و دوره تصدي رئیس هئیت مدیره به عنوان متغیر مستقل محسوب میهر سهم به عنوان متغیر وابس

دهد که سطح معناداري متغیر مستقل یعنی دوره تصدي رئیس باشد و نشان میجدول فوق داراي یک مدل می
دهنده این است که دوره تصدي رئیس باشد. این نتایج نشان) می0,063% ( 5هئیت مدیره در مدل بیشتر از 

که بین دوره داري بر سود هر سهم ندارد. بنابراین فرضیه ششم پژوهش مبنی بر اینیت مدیره تاثیر معنیهئ
شود. عالوه بر این ضریب تعیین داري وجود دارد رد میتصدي رئیس هئیت مدیره و سود هر سهم رابطه معنی

% از تغییرات سود هر  1طور تقریبی ) حاکی از این است که ب0,0175در مدل بدون تاثیر متغیر کنترلی تحقیق (
% است  5بیشتر از  Fداري مدل یا آماره شود. سطح معنیسهم توسط متغیرهاي مورد استفاده در مدل تعیین می

  دار نیست. دهنده آن است که مدل از نظر آماري معنیکه نشان
  ) نتایج برآورد مدل تحقیق با متغیرهاي کنترلی4جدول (

  

VALREL = α + β1 (AUD_COM) + β2 (R_DUAL) + β3 (B_IND) + β4 (B_SIZE)  
                + β5 (CHAIRNON_EXE) + β6 (CHAIRTEN) + β7 (SIZE) + ε 

 مدل
 )t( آماره 

سطح 
 Std.Error Coef معناداري

)Constant( 441,8078 33,97121 - 0,08 - 0,939 

 0,783 - 0,28 - 47,90625 174,1142 دوگانگی پست هئیت مدیره

 1,42 1,42 386,2781 272,6004 استقالل هیئت مدیره

 0,765 0,30 45,19989 151,206 استقالل رئیس هئیت مدیره

 0,116 1,58 128,0152 81,26404 اندازه هیئت مدیره

 0,840 0,20 19,26811 95,17437 وجود حسابرسی داخلی

 0,055 - 1,92 - 23,36293 12,15671 تعداد دوره تصدي رئیس هئیت مدیره

 0,529 - 63. 0 - 3,00 4,76 اندازه شرکت

 538  تعداد مشاهدات

 F  1,40آماره 

 F  0,2017داري آماره سطح معنی

R-squared  0,0182 

Adj R-squared  0,0052 
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) تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی تاثیر متغیرهاي مستقل را بر روي متغیرهاي وابسته با 4جدول (
) تاثیر وجود حسابرسی داخلی، دوگانگی پست هئیت 4دهد. نتایج جدول (اثیر متغیرهاي کنترلی نشان میت

مدیره، استقالل هئیت مدیره و استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره و تعداد دوره تصدي رئیس 
دهد. اري نشان میهئیت مدیره را بر روي سود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن اطالعات حسابد

شود در این جدول سود هر سهم به عنوان متغیر وابسته و وجود حسابرسی داخلی، همانگونه که مالحظه می
دوگانگی پست هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره و استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره و تعداد 

هاي استخراج شده از مدل شوند. دادهمحسوب میدوره تصدي رئیس هئیت مدیره به عنوان متغیرهاي مستقل 
حاکی از آن است که سطح معناداري تمام متغیرهاي مستقل به غیر از تعداد دوره تصدي پست هئیت مدیره 

دهنده این است که تمام متغیرهاي مستقل به غیر از تعداد دوره تصدي باشد. این نتایج نشان% می 5بیشتر از 
داري بر سود هر سهم ندارد. بنابراین فرضیه اول تا پنجم با تاثیر متغیر کنترلی معنیپست هئیت مدیره تاثیر 

دهد با وجود متغیر کنترلی تحقیق تاثیر قابل توجهی بر روي نتایج شود. نتایج تحقیق نشان میپژوهش رد می
ست که بطور تقریبی ) حاکی از این ا0,0182استخراج شده تحقیق ندارد. عالوه بر این ضریب تعیین در مدل (

داري مدل یا شود. سطح معنی% از تغییرات سود هر سهم توسط متغیرهاي مورد استفاده در مدل تعیین می1
  دار نیست.دهنده آن است که مدل از نظر آماري معنی% است که نشان 5بیشتر از  Fآماره 

  
  گیرينتیجه

هاي داخلی حاکمیت شرکتی و ه به عنوان مکانیزمهاي هئیت مدیردر این تحقیق به بررسی رابطه بین ویژگی
سود هر سهم و قیمت سهام به عنوان شاخص مربوط بودن اطالعات حسابداري پرداخته شده است. به طور کلی 

هاي هئیت مدیره (وجود حسابرسی داخلی، هاي تحلیل رگرسیون این تحقیق حاکی از آن است که ویژگییافته
داري بر مربوط ستقالل هئیت مدیره و استقالل رئیس هئیت مدیره) تاثیر معنیدوگانگی پست هئیت مدیره، ا

داري بین بودن اطالعات حسابداري ندارند. اگرچه نتایج تحلیل همبستگی نشان از وجود رابطه مثبت و معنی
هاي هاي هئیت مدیره و مربوط بودن اطالعات حسابداري دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهویژگی

دهنده آن است که بین وجود حسابرسی داخلی، دوگانگی پست هاي هئیت مدیره نشانتحقیق مربوط به ویژگی
 هئیت مدیره، استقالل هئیت مدیره و استقالل رئیس هئیت مدیره، اندازه هئیت مدیره (بدون تاثیر متغیر کنترل)

داري وجود ندارد. بدین معنی طه معنیود هر سهم به عنوان شاخص مربوط بودن اطالعات حسابداري رابو س
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توانند بر مربوط بودن اطالعات حسابداري تاثیرگذار باشند. این نتایج که متغیرهاي مربوط به هئیت مدیره نمی
هاي حاکمیت شرکتی و مربوط بودن اطالعات برخالف نتایج بسیاري از تحقیقاتی است که در زمینه مکانیزم

ر حال توسعه و توسعه یافته انجام شده است. از دالیل عدم تاثیر این متغیرها بر حسابداري در سایر کشورهاي د
باشد که نظام حاکمیت شرکتی در ایران نوپا بوده و طی دوره مورد مربوط بودن اطالعات حسابداري این می

نت بررسی بستر مناسبی براي اجراي کامل و منظم آن از سوي شرکت فراهم نشده است. همچنین عدم ضما
-هاي داخلی به دلیل عملکرد نه چندان مناسب و قوي نهادهاي قانوناجرایی براي اجرا و اعمال این مکانیزم

هاي زیرمجموعه بورس اوراق ها و شرکتگذاري و نظارتی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان
تواند از ر زمینه نظام راهبري شرکتی میبهادار و عدم وجود سازمانی اختصاصی براي تنظیم قوانین و مقررات د

  هاي نظام راهبري شرکتی باشد.  نامهدیگر عوامل عدم اثربخشی آیین
هاي هئیت مدیره و سود هر سهم و قیمت سهام به تواند بر ادبیات مربوط به ویژگینتایج این تحقیق می

ققین فیت گزارشگري مالی براي محبراي کیهاي مربوط بودن اطالعات حسابداري و معیارهایی عنوان شاخص
گذاري و پژوهشگران قابل توجه، تاثیرگذار و مورد استفاده باشد. از سوي دیگر نتایج براي تصمیمات سرمایه

هاي گذاران در شرکتتواند تاثیرگذار باشد چرا که سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار نیز میسرمایه
دار بودن یا نبودن متغیرهاي حاکمیت شرکتی، یا منفی بودن، و معنیتوانند با توجه به مثبت بورسی می

کنندگان تواند براي تدوینهاي این تحقیق نیز میگذاري خود را تعدیل نمایند. همچنین یافتهتصمیمات سرمایه
به دست قوانین و مقررات مربوط به نظام راهبري شرکتی مفید و سودمند واقع شود. براي این با توجه به نتایج 

توان به اثربخشی یا عدم اثربخشی متغیرهاي نظام راهبري شرکتی بر کیفیت گزارشگري مالی و مربوط آمده می
بودن اطالعات حسابداري پی برد و در تدوین مقررات جدید بعدي یا اصالح مقررات فعلی، به حذف برخی از 

  .هاي مفید و موثري برداشتخش گاممتغیرهاي غیراثربخش اقدام نمود و در جهت تقویت متغیرهاي اثرب
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