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 چکیده:

 یحسابرس یهانهیو هز مدیرههیئتنظارت  نیبر رابطه ب مدیرعاملنقش دوگانه  تأثیرهدف اصلی پژوهش حاضر، 

 در بورس شدهپذیرفته هایشرکتدر این پژوهش،  آماریاست. جامعه در بورس اوراق بهادار تهران  شدهپذیرفته هایشرکت

سیستماتیک انتخاب گردیدند.  صورتبه 1931تا  1931 هایسالشرکت بین  151باشد که از این بین، اوراق بهادار تهران می

ت. اس همبستگی -توصیفی نوع از روش و ماهیت نظر از حاضر پژوهش است. همچنین کاربردی هدف لحاظ حاضر از پژوهش

 ،مدیرههیئتاندازه  نیب ویوز استفاده شده است. نتایج حاکی از این است کهیا افزارنرمتحقیق از  هایفرضیهجهت تخمین 

نقش دوگانه  نیب وجود دارد. یرابطه معنادار و مثبت یحسابرس یهانهیو هز یحسابرس تهیکم یتخصص مال ،مدیرههیئتاستقالل 

 یکارآمد گرتعدیلنقش  نی. بستیبرقرار ن یرابطه معنادار و مثبت یحسابرس یهانهیو هز یحسابرس تهیکم اندازه ،مدیرعامل

 .ستیرقرار نب یرابطه معنادار و مثبت یحسابرس یهانهیو هز مدیرههیئتو نقش دوگانه  مدیرههیئتاستقالل  ،یسحسابر تهیکم

 
 یحسابرس یهانهیو هز مدیرههیئتنظارت ، مدیرعاملنقش دوگانه  کلمات کلیدی:

  



Abstract: 

The main purpose of this study is the effect of the dual role of the CEO on the relationship 

between Board monitoring and audit fees of companies listed on the Tehran Stock Exchange. 

The statistical population in this study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange, 

of which 151 companies were systematically selected between 2011 and 2017. The present 

study is applied in terms of purpose. Also, the present study is descriptive-correlational in terms 

of nature and method. EVIEWS software was used to estimate the research hypotheses. The 

results indicate that there is a significant and positive relationship between board size, board 

independence, financial expertise of the audit committee and audit fees. There is no significant 

and positive relationship between the dual role of the CEO, the size of the audit committee and 

the audit fees. There is no significant and positive relationship between the moderating role of 

the audit committee, the independence of the board of directors and the dual role of the board 

of directors and audit fees. 
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