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 های شزکت داخلی های کنتزل بز کیفیت مذیزان پاداش تأثیز بزرسی

 تهزان بهادار اوراق بورس در شذه پذیزفته
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 چکیذه

 لزار مًرداستفبدٌ ومبیىدگی مسئلٍ کىتزل بزای تجبری ياحدَبی کٍ است متؼددی َبی مکبویسم اس یکی داخلی َبی کىتزل

، سبسمبن ارضد مدیزان وفغ بٍ داخلی َبی کىتزل کبرایی. کىد می ایفب حسببزسی کیفیت افشایص در مُمی ومص ي دَىد می

 افزادی ػىًان بٍ خًد َبی مسئًلیت مىبسب ایفبی در َب آن بٍ سیزا. است داخلی حسببزسبن ي مستمل حسببزسبن، اجزایی مدیزان

 ایفب ضزکت داخلی کىتزل در بباَمیتی بسیبر ومص ضزکت درين گذاران سیبست ػىًان بٍ ارضد مدیزان. کىد می کمک ای حزفٍ

 تأثیزگذار َب ضزکت داخلی کىتزل بز کیفیت مدیزان ي چزخص جىسیت، سه دَد می وطبن تحمیمبت بزخی َبی یبفتٍ. کىىد می

 در ضدٌ پذیزفتٍ َبی ضزکت داخلی بیَ کىتزل بز کیفیت مدیزان پبداش تأثیز بزرسی َدف بب حبضز پژيَص ري اسایه. است

 اس ػاليٌ بٍ، است کبربزدی وًع اس، اَداف اسبس بز بىدی طبمٍ وظز اس حبضز تحمیك. است گزفتٍ صًرت تُزان بُبدار ايراق بًرس

 متغیزَب محبسبٍ بزای چًن َمچىیه. است (پیمبیطی – غیزآسمبیطی) تًصیفی تحمیمبت حًسٌ در ي تجزبی ضبٍ تحمیمبت وًع

 – َمبستگی تحمیك دادٌ تحلیل ريش وظز اس است ريیدادی پس تحمیمبت وًع اس تاس ضدٌ استفبدٌ گذضتٍ اطالػبت اس

 آسمًن اس آمدٌ دست بٍ تجزبی ضًاَد. است ضدٌ استفبدٌ لجستیک رگزسیًن اس تأثیز ایه بزرسی مىظًر بٍ. ببضد می ممطؼی

 .دارد اریي مؼىبد مستمیم تأثیز داخلی َبی کىتزل بز کیفیت مدیزان پبداش است ایه اس حبکی فزضیبت
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