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 چکيده
کنند  جلوگیری نمایندگی تعارض از توانند می شرکت، کلیدی نظارتی های مکانیزم عنوان به مستقل، مدیران و حسابرسان

 و صنعت در حسابرس تخصص متقابل و نقش مثبتی در افزایش کارایی شرکت داشته باشند. هدف این تحقیق بررسی اثر
 شناسی روشاین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد باشد.  اری شرکت میگذ سرمایه کارایی بر مالکیت تمرکز

در بورس اوراق  شده پذیرفته های شرکت. جامعه آماری پژوهش، کلیه باشد میهمبستگی از نوع علّی )پس رویدادی( 
نمونه پژوهش انتخاب شده  عنوان بهشرکت  641گیری حذف سیستماتیک،  بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه

 آوری جمعمورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت  6233تا  6233های  ساله بین سال 8ی زمانی  در دوره
ها  مالی شرکت های صورتگیری متغیرها از سایت کدال و  های مربوط برای اندازه ای بوده و داده اطالعات، کتابخانه

. نتایج حاصل از آزمون ایویوز استفاده شده است افزار نرمهای پژوهش از  مون فرضیهسپس برای آزو شده  آوری جمع
گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود  های پژوهش نشان داد بین تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه فرضیه

صص حسابرس رابطه بین تمرکز گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تخ دارد؛ بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه
 کند. گذاری را تحت تقویت می مالکیت و کارایی سرمایه

 .گذاری سرمایه کارایی مالکیت،  صنعت، تمرکز در حسابرس تخصص کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 لید ، افزایش مقدار توها هزینهکارایی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش 

 گذاری سرمایه کارایی بر مؤثر عوامل (؛ بنابراین6238خواه و همکاران،  دولت) شوند میو بهبود کیفیت محصول اتخاذ 
 یعنی  ناکارآمدی، از تصویری به  مرتبط مالکیت ساختار از قدیمی . تصورگیرد قرار موردتوجه باید که است مهمی موضوع

به همین خاطر نقش  .است بازار شکست و گذاری کم سرمایه نمایندگی، مشکل مانند مختلفی ذاتی های ناکارآمدی
 گذاری مورد توجه قرار گرفته است. تمرکز عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه های حاکمیت شرکتی به ویژگی

 (. 3236، 6الجنادی) است شده درک شرکت داخلی شرکتی حاکمیت های مکانیسم مهم ابعاد از یکی عنوان به مالکیت
متعدد نشان داده است که ازجمله پیامدهای اقتصادی مهم کیفیت حسابرسی، افزایش کارایی  های پژوهشنتایج همچنین 

حسابرسی با بهبود نقش کیفیت گزارشگری مالی، نقش نظارت را تقویت و عدم  باالیگذاری است. درواقع کیفیت  سرمایه
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بر تأثیر مستقیم آنها بر کیفیت  عالوهبنابراین حسابرسان  دهد؛ میرا کاهش بین مدیران و سهامداران  اطالعاتیتقارن 
(. در 3268، 6)بوبکر و همکاران ، ایفا نمایندها شرکتگذاری  نقش مهمی در کارایی سرمایه توانند میگزارشگری مالی 

حسابرسی مانند  نقش معیارهای و ...(،  3262، 4؛ بی و همکاران3263، 2؛ بی و چوی3263، 3الندارد و یو) تحقیقات قبلی
 افشا، کیفیت مرتبط، ارزش سود، کیفیت شرکت، عملکرد مانند هایی جنبه بر اندازه حسابرس، مدت تصدی، استقالل و..

دیگر معیار مرتبط با کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی،  .بررسی شده است گذاری سرمایه کارایی و بدهی هزینه
 حسابرسی کیفیت از پیچیده معیاری عنوان به صنعت در حسابرسان د. تخصصباش تخصص حسابرس در صنعت می

 را آنها که دارند بیشتری تجربه و تر عمیق دانش صنعت متخصص حسابرسان که شده است استدالل. است شده معرفی
 در بنابراین، ؛دهند انجام را باالتری کیفیت با حسابرسی کار و باشند داشته تری دقیق حسابرسی قضاوت سازد می قادر

 مشتریان به کمک و شهرت حفظ برای شده شناسایی های تحریف گزارش و تصحیح ها، تحریف مؤثرتر شناسایی توانایی
گذاری را تحت تأثیر قرار  یهشود کارایی سرما بینی می اطالعات صحیح توانایی بیشتری دارند که پیش انتشار و توسعه در

 نظارتی های مکانیزم عنوان به مستقل، مدیران و حسابرسانشود که  بینی می پیش(؛ بنابراین 3232، 5)اسماعیلدهد 
کنند و نقش مثبتی در افزایش کارایی شرکت داشته باشند.  جلوگیری نمایندگی تعارض از توانند می شرکت، کلیدی

 ی زمینه توانند ( میگذاری ایه)کارایی و ناکارایی سرم گذاری مدیران با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایهازآنجاکه 
 معضالتمنابع، افزایش ثروت سهامداران و کاهش  ی بهینهبرای استفاده  الزمافزایش کارایی را فراهم کنند و بستر 

 در شرکتی تخصص حاکمیت مکانیسم به بررسی نقش دو مطالعه این(؛ 6422عجم، ) نماینداجتماعی و اقتصادی را مهیا 
 . پردازد می تأثیر گذاری سرمایه کارایی بر مالکیت تمرکز و( شده درک حسابرسی کیفیت محرک نعنوا به) حسابرس صنعت

 

 ادبيات تحقيق

 گذاری کارایی سرمایه
عملکرد در  بهترین نسبت به یدتول یسازمان چگونه از منابع خود در برا یکمفهوم است که  ینا ی کننده یانب ییکارا

 یواقع یورود یاسمورد انتظار با مق یبه خروج یواقع خروجی درواقع نسبت ییکارا .از زمان استفاده کرده است یمقطع
این امر  گذاری است؛ اما سرمایه ی است. یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه

گذاری، افزایش کارایی  سرمایه ی توسعه ی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، عالوه بر مسئله ییتنها به
گذاری زمانی  طور مفهومی، کارایی سرمایه به(. 6238. )جامی و همکاران، گذاری نیز ازجمله مسائل با اهمیت است سرمایه

البته این سناریو در  .گذاری کند مثبت سرمایه با ارزش فعلی خالص ییها طرح در تمامی که شرکت فقط شود یحاصل م
 نمایندگی های ینهاز مسائل بازار ناقص ازجمله گزینش نادرست و هز یک یچزار کامل باشد و هکه با صورتی کارساز است

، از سو یککه از  حد بهینه، مستلزم آن است گذاری در گذاری و یا سرمایه عالوه بر این، کارایی سرمایه. وجود نداشته باشد
است، جلوگیری شود و از سوی دیگر،  لوب انجام شدهمط ازحد یشب گذاری در آن که سرمایه هایی یتمصرف منابع در فعال
( مطابق با 6232)حیدرزاده و رضایی،  گذاری دارد، هدایت شود به سرمایه تری یشنیاز ب که هایی یتمنابع به سمت فعال

ی آن گذاری ادامه دهند که منافع نهای گذاری در چارچوب نئوکالسیک، مدیران باید تا زمانی به سرمایه های سرمایه بحث
یعنی مدیران توانایی  باشد؛ برابر با هزینه نهایی آن باشد. البته این مفروضات مبتنی بر عدم شکاف در بازار سرمایه می
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های با خالص ارزش فعلی مثبت با نرخ رایج داشته باشند و بتوانند وجوه اضافی برای  گذاری در پروژه مالی جهت سرمایه
گذاری  ز منظر تئوری نمایندگی منافع شخصی مدیران ممکن است منجر به سرمایهاما ا گذاران بدست آوردند؛ سرمایه

وجود مدیران به دنبال حداکثر کردن منافع خودمی باشند لذا ممکن است تصمیماتی  ازحد و کمتر از حد گردد. بااین بیش
 (.6235قاه، زاده و تقی زاده خان برادران حسن) اتخاذ نمایند که در راستا منافع سهامداران نباشد

 

 تخصص حسابرس در صنعت
اند، آموزش کافی  کار خود انتخاب شده وسیله صاحب کنند که به حسابرسان متخصص در صنعت را حسابرسانی تعریف می

تخصص دارند، به دلیل داشتن  موردنظردر صنعت  حسابرسانی که اند و تجربه زیادی در یک صنعت خاص دارند. دیده
 .حسابرسی را با کیفیت بیشتری انجام دهند توانند میمشکالت ویژه آن صنعت،  سایی و برخورد باتوانایی بیشتر در شنا

افزایش حسن شهرت،  این، هرچه مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب کند، به دلیل افزون بر
که امکانات  شرکتیبنابراین  ؛(3224 ،6)دان و مایهی کند می عالقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا

ت، احتمال دارد گروه برخوردار اسـ در اختیار دارد و از تجربیات صنعت نیز وکاست کم بیالزم برای فرآیند کنترلی قوی را 
استفاده  که از حسابرس متخصص صنعت کارانی (. صاحب3223، 3زرنی) باشداز کیفیت باالتری برخوردار  حسابرسی آن

برای آنها  تر پایینکیفیت سود  نسبت به سایرین اقالم تعهدی اختیاری بیشتری دارند که به معنای داشتن کنند نمی
ایع مختلف برای هر ی را در صنبی خدمات حسابرسهم پرتفوی، توزیع نسرویکرد سـ(. 6238زاده،  . )ابراهیمباشد می

 است که پرتفوی آن کارانی صاحبهر موسسه حسابرسی دارای اده، . به بیانی سدهد میی مد نظر قرار مؤسسه حسابرسـ
را در پرتفوی  (و غیره ها داراییاز لحاظ فروش، مجموع )تری بیش کاران صاحب. صنعتی که دهند میکل ه را شموسس

د ت. این رویکرابرسی در آن از تخصص برخوردار اسصنعتی است که موسسه حس دهنده نشان، دهد میمربوط تشکیل 
هم پرتفوی، با بیشترین س یه حسابرسمؤسس کار صاحبصنایع  .بیشتر به راهبردهای مؤسسه حسابرسی مربوط است

و  اند کردهمعناداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد  ای پایهحسابرسی دانش  های مؤسسهصنایعی هستند که  دهنده نشان
حسابرسی در توسعه  های مؤسسهگذاری معناداری توسط  هاین است که سرمای دهنده نشانسهم بزرگ پرتفوی 

 (.6238)مهربانپور و همکاران،  ی مربوط به آن صنعت صورت گرفته استحسابرس های فناوری

 

 تمرکز مالکيت
ای از سهام شرکت به سهامداران عمده تعلق داشته باشد  شود که میزان درخور مالحظه تمرکز مالکیت به حالتی اطالق می

(. در ارتباط با تأثیر 6288دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد )اعتمادی و همکاران  شان میو ن
کند سهامداران بزرگ دارای قدرت و نفوذ زیادی بر مدیریت  سهامداران بزرگ دو فرضیه وجود دارد. فرضیه اول بیان می

های شرکت را در راستای اهداف سهامداران  ند تمامی تصمیمهستند. درنتیجه برای جلب نظر سهامداران مجبور هست
شود. نظریه  بزرگ و جلب نظر آنها اتخاذ کنند. درنتیجه سبب ضایع شدن حقوق دیگر سهامداران و افزایش ریسک می

کند اگر شرکت فاقد سهامدار بزرگ باشد با توجه به اینکه هزینه نظارت بر مدیریت شرکت زیاد است  دوم بیان می
ها برآیند و با کاهش کنترل مدیریت ریسک  تواند از عهده این هزینه رنتیجه سهامداران کوچک به سهم کم نمید

 (.6232یابد )سجادی و همکاران،  سهامداران افزایش می
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، ه. بر اساس این دیدگاکند میافزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیز کافی برای نظارت بر مدیران فراهم 
. کنند می لاطالعات و دخالت در نظارت مدیریت را تحم آوری جمع های هزینهبیشتری  ی باانگیزهسهام بیشتر  اندارندگ

سهامداران منافع  هک هایی وضعیت . درکمتری دارند ی انگیزهبرای نظارت بر مدیریت  هپراکند های مالکیت، لدر مقاب
 های هزینه کمی دارند؛ زیرا ی انگیزهبر مدیران ندارند یا  برای نظارت ای انگیزه، آورند میدست  هکمتری از شرکت ب

 (.6232یابد )آگهی اسکویی و ملکی،  مینظارت بر منافع ناشی از آن فزونی 

 

 پيشينه تحقيق
 که دادند متاآنالیز، نشانرویکرد : خاورمیانه در شرکت عملکرد و مالکیت ( در پژوهش با عنوان ساختار3236) 6الجنادی

 رابطه شرکت عملکرد با خانوادگی مالکیت و داخلی مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت مانند مالکیت های یویژگ اکثر
 مالکیت مانند مالکیت های ویژگی سطح سیاسی، ثباتی بی دارای کشورهای در که دهد می نشان دیگر یافته. دارند مثبت

 شود. می شرکت عملکرد به منجر که دارد ها شرکت کنترل در مهمی نقش داخلی مالکیت و خارجی مالکیت نهادی،
در کره جنوبی نشان دادند  گذاری سرمایه کارایی و خانواده ( در تحقیقی با عنوان مالکیت3236) 3مو و همکاران

 این، بر هستند. عالوه خانوادگی غیر های شرکت از کارآمدتر کار نیروی گذاری سرمایه ازنظر خانوادگی های شرکت
 طورکلی، به. گیرند می کار نیروی با رابطه در کارآمدتری های تصمیم خارجی، بیشتر مالی تأمین با خانوادگی های شرکت

 .کنند حفظ را بهینه کار سطح تا سازد می قادر را آنها خانوادگی های شرکت بلندمدت دیدگاه که دهد می نشان نتایج
حسابرس  تخصص و گذاری سرمایه کارایی حسابداری، العاتاط ( در تحقیقی با عنوان کیفیت3236) 2حسینی و همکاران
. است کرده کمک گذاری سرمایه کم و گذاری سرمایه مازاد مشکالت کاهش به حسابداری اطالعات نشان دادند کیفیت

 .است بوده مؤثر گذاری سرمایه کارایی بهبود در بیشتر حسابرس تخصص همچنین
گذاری  سرمایه کارایی بر مالکیت تمرکز و صنعت در تخصص حسابرس متقابل ( در تحقیقی با عنوان اثر3232اسماعیل )
 همچنین. دارند گذاری سرمایه کارایی بر مثبتی تأثیر مالکیت تمرکز و متخصص در صنعت حسابرسان که دهد  نشان می

 که دهد می ننشا نتایج. کنند می تعدیل را گذاری سرمایه کارایی و مالکیت تمرکز بین رابطه متخصص حسابرسان
 و حسابرس صنعت تخصص بین متقابلی اثر از نتایج اما دهند می افزایش را گذاری سرمایه کارایی متخصص حسابرسان

 .کند نمی پشتیبانی مالکیت تمرکز
 کارایی بر جنسیتی تأثیر و دولتی مؤسسات مالکیت، ساختار شرکتی، ( در مطالعه با عنوان حاکمیت3232) 4رزاق و سومرو

 این، بر عالوه. دارد گذاری سرمایه کارایی با منفی رابطه مالکیت چینی نشان دادند تمرکز های گذاری در شرکت هسرمای
 دهند. می افزایش را گذاری سرمایه کارایی چینی های شرکت در نهادی گذاران سرمایه و اجرایی مدیران
گذاری با متغیر تعدیل گر کیفیت حسابرسی  رمایهکیفیت اطالعات حسابداری بر عملکرد س ( در مطالعه تأثیر6422عجم )
گذاری بیشتر از حد و  گذاری و کاهش سرمایه داد که کیفیت اطالعات حسابداری منجر به بهبود کارایی سرمایه نشان

شود؛ همچنین تخصص حسابرس منجر به افزایش اثر مثبت کیفیت اطالعات حسابداری بر عملکرد  کمتر از حد می
کیفیت اطالعات حسابداری و  توان می؛ بنابراین دهد میگذاری را کاهش  و ناکارایی سرمایه شود یمگذاری  سرمایه

 .گذاری قلمداد کرد متغیرهای مهم در افزایش کارایی سرمایه عنوان بهحسابرسی را 
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متمرکز و  ت، سیستم کنترله مالکیت در دست سهامداران عمده اسزمانی کنشان دادند ( 6422کیقبادی و دامن کشیده )
یک  عنوان بهتمرکز مالکیت،  که ازآنجاییود. د، سیستم کنترل نامتمرکز خواهد بزمانی که مالکیت توزیع شده باش

ی در نقش اساس کننده کنترلهویت مالکان  رسد میر بااهمیت سازوکار حاکمیت شرکتی مشاهده شد، بـه نظ کننده تعیین

  .عملکرد داشته باشد -رابطه با مالکیت
بررسی نقش تعدیلی تخصص حسابرس بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و در ( 6238بانپور و همکاران )مهر

گذاری رابطه منفی و معناداری وجود بین معامالت با اشخاص وابسته و کارایی سرمایهنشان داد گذاری  کارایی سرمایه
مواجه هستند، از طریق معامالت با اشخاص  ای مالحظه قابلهایی که با هزینه نمایندگی  دارد. به عبارتی، مدیران شرکت

های پژوهش نشان شود. همچنین، یافتهگذاری میطلبانه عمل کرده که این منجر به عدم کارایی سرمایهوابسته فرصت
ند. شوگذاری می داد که تخصص حسابرس در صنعت باعث تعدیل رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و کارایی سرمایه

حسابرسان  وسیله بههایی که  گذاری در شرکتسرمایه کارایی و، رابطه منفی بین معامالت با اشخاص وابسته درواقع
 .تر استها، ضعیف نسبت به سایر شرکت شوندمتخصص صنعت حسابرسی می

مالکیت  رصدد پذیری نشان دادند تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک ( در مطالعه6232) صالحی و عبدلی
 .مستقیم فزاینده دارد تأثیر ها شرکت پذیری ریسکسهامداران نهادی بر ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و 

تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد مالی و ساختار سرمایه  ( در بررسی تأثیر6232و رشیدی باغی ) واعظ
-بودن سرمایه تر بزرگگذاری در هر دو حالت ی و کارایی سرمایهکاری حسابدارد که بین محافظهندهشان مین، ها بانک

گذاری نسبت به ارزش خالص سرمایه داخلی، تر بودن سرمایهگذاری نسبت به ارزش خالص سرمایه داخلی و کوچک
هادی و گذاری با توجه به سطوح مالکیت نکاری و کارایی سرمایهارتباط بین محافظه اماداری وجود دارد ی معنیرابطه

 .نگردید تائیدمالکیت مدیریتی 
 

 چارچوب نظری و فرضيات تحقيق

 گذاری تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه
 که رود می انتظار بنابراین کنند، محدود را مدیریتی طلبانه فرصت رفتار که دارند را پتانسیل این متخصص حسابرسان

 صنعت، متخصصان طرف، ازیک. است توجیه قابل جهت چند از ظاریانت چنین. بخشند بهبود را گذاری سرمایه کارایی
 کرده شناسایی را تهاجمی های شیوه توانند می بهتر بنابراین و دارند صنعت حسابداری های شیوه از بیشتری دانش احتماالً

 آنها براینبنا و اند کرده پیدا شهرت صنعت در تخصص دلیل به دیگر متخصصان سوی از. کنند جلوگیری آنها از و
 صالحدید برای مشتری فشار برابر در مقاومت با متخصصان درنتیجه، دارند؛ خود شهرت از محافظت برای ای انگیزه
 از کننده، گمراه های گزارش خطر رساندن حداقل به منظور به مشتریان بر تر گیرانه سخت استانداردهای تحمیل با و بیشتر
 حسابرسی شرایط واجد حسابرس یک توسط که هایی شرکت (.3262 6وانگ، و ریچلت) کنند می محافظت خود اعتبار

 یک توسط که هایی شرکت به نسبت بیشتری اعتبار با را آتی نقدی های جریان مورد در شده بینی پیش اطالعات شوند، می
 تخصص نقش (3263) 3جیانگ و گذارند. همچنین دبوسکی می اشتراک به شوند، می حسابرسی غیرمتخصص حسابرس
 (؛3236حسینی و همکاران، ) اند تائید کرده آنها گذاری سرمایه تصمیمات انضباط و مدیران صالحدید کاهش در حسابرس

 شود: بنابراین فرضیه اول به شرح زیر مطرح می

 گذاری رابطه معناداری وجود دارد. بین تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایهاول:  فرضيه
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 گذاری ی سرمایهتمرکز مالکيت و کارای
 اثربخشی برای شرکت مالکیت ساختار. است مالکیت تمرکز مقاله این در بحث مورد شرکتی حاکمیت دوم بعد

 حیاتی اهمیت شوند، می استفاده گذاری سرمایه کارایی افزایش و متقلبانه های شیوه کاهش برای که نظارتی های مکانیسم
 .دارد
 مالکیت، تمرکز مثبت تأثیر دیدگاه بر  گذاری وجود دارد. اولین سرمایه کارایی و یتمالک دیدگاه در مورد رابطه تمرکز دو
 محافظت برای مدیریت بر مستقیم تأثیر با تواند می مالکیت یعنی اینکه تمرکز تأکید دارد؛ نظارت، مکانیسم یک عنوان به
 اگر (. مطابق این بینش،3236لجنادی، ادهد ) کاهش را مالکیت و مدیریت بین نمایندگی مشکل سهامداران، منافع از

 ثروت عواقب تحمل به مجبور را ها آن آورند، دست به را شرکت سهام از توجهی قابل بخش داخلی افراد یا مدیران
 عالوه. شود می همسو بهتر سهامداران و مدیران منافع و یابد می کاهش نمایندگی تضاد نتیجه در و کند می خود تصمیمات

 بر نظارت برای بیشتری انگیزه و قدرت دارند، اختیار در را شرکت سهام از توجهی قابل تعداد که خارجی دافرا این، بر
، 6پرسونز) داشت خواهند زیادشان رأی حق نتیجه در خود اعتراضات و ها نگرانی «بیان» و مدیران عملکرد و اعمال
طابق این دیدگاه تمرکز مالکیت تأثیر مثبتی بر دهد که در م کاهش را سود مدیریت احتمال خود، نوبه به و (3221

 عملکرد شرکت دارد.
 بنابراین گذارد؛ می منفی تأثیر مالی های گزارش کیفیت و شرکت عملکرد بر مالکیت تمرکز که دهد می نشان دوم دیدگاه

 شرکت، در یمدیریت مالکیت افزایش که است این بر فرض. کند می جلوگیری شرکتی حاکمیت اهداف به دستیابی از
 بر کنند. عالوه برداری بهره اقلیت سهامداران سایر از و کرده خدمت خود منافع به که دهد می قرار موقعیتی در را مدیران

 مالی عملکرد تا کنند مشارکت  سود مدیریت در تا دهند قرار فشار تحت را مدیران توانند می بزرگ سهام دارندگان این،
 .(3262، 3همکاران و چن) کنند گزارش را مطلوب

 تمرکز بین معناداری منفی رابطه نویسندگان از برخی. نیست قطعی در کشورهای مختلف تجربی مطالعات هرحال نتایج به
 را مثبت رابطه یک دیگر برخی ،(3268 ،4حمدان ؛3268 ،2جزی و آرایسی) کردند گزارش شرکت عملکرد و مالکیت
بنابراین فرضیه دوم به شرح زیر مطرح  ؛(3268 ،1،همکاران و آکتان ؛3262 ،5اسماعیل و عبداهلل مانند) کردند گزارش

 شود: می

 گذاری رابطه معناداری وجود دارد. : بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایهدوم فرضيه

 

 گذاری سرمایه کارایی بر مالکيت تمرکز و صنعت در حسابرس تخصص متقابل اثر
حاکمیت  مختلف های مکانیسم بین است ممکن تعاملی رابطه یک که دهد یم نشان شرکتی حاکمیت قبلی تحقیقات
 ممکن مالکیت تمرکز و حسابرس صنعت تخصص بین مکمل رابطه یک (.3262 ، 2نور و )سولونگ شود ایجاد شرکتی

 ژهوی به فعال، قدرتمند سهامداران. ایجاد شود خارجی حسابرسان و قدرتمند سهامداران بین تعامل نتیجه در است
 بررسی برای خارجی حسابرسان با منظم مالقات برای فرصتی دارند، حضور حسابرسی کمیته در که نهادی گذاران سرمایه
 رعایت عدم اجرایی، مدیریت عملکرد داخلی، کنترل های سیستم شرکت، عملیاتی عملکرد و استراتژی حسابرسی، فرآیند
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 صنعت تخصص بین جایگزین رابطه یک است ممکن این، بر وهعال .دارند پاداش پیشنهاد و شرکتی حاکمیت قوانین
 ممکن باشند، داشته بیشتری نفوذ شرکت مدیریت بر بیشترین سهام،  دارندگان اگر. شود ایجاد مالکیت تمرکز و حسابرس

 از حفاظت برای باید خارجی حسابرسان کنند؛ اما برداری بهره کوچک سهامداران سایر از و کنند دنبال را خود منافع است
 شود: بنابراین فرضیه سوم به شرح زیر مطرح می (؛3232کنند )اسماعیل،  مداخله اقلیت منافع

 دهد. گذاری را تحت تأثیر قرار می تخصص حسابرس رابطه بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایهسوم:  فرضيه

 

 روش تحقيق
اطالعاتی مختلف،  های پایگاهاز از موردنی های دادهه رویدادی است؛ بدین معنی ک روش پژوهش حاضر آرشیوی و پس

 ها فرضیهبهادار تهران گردآوری شده است. برای آزمون  ورس اوراقب های گزارشو  ها شرکتساالنۀ  های گزارشهمانند 
شده  اسـتفادهسری زمانی و مقطع زمانی(  های دادهی )ترکیب ترکیب های دادهره رگرسـیون چند متغی وتحلیل تجزیهاز 
در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب  شده پذیرفته های شرکتنمونۀ پژوهش نیز به روش حذفی از میان آن دسته از ت. اس

 :شد کـه شرایط زیر را داشته باشند
 در بورس فعال باشد؛ 6233 شده و تا پایان سال در بورس پذیرفته 6236شرکت قبل از سال  .6
 باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛اسفند  33. سال مالی شرکت منتهی به 3
 ؛لیزینگ و نهاد مالی نباشد ، بانکداری،گذاری سرمایهفعالیت اصلی شرکت . 2
 و . اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد4
 .شدسال مالی نداده باتغییر  موردمطالعهشرکت در دوره . 5

 

 متغيرها و مدل تحقيق

محاسبه کارایی  منظور بهدر این پژوهش  .باشد یم( efficiency) گذاری کارایی سرمایه؛ در این تحقیق وابسته متغير

 .(3261 ،و بالستا زیگومار) میینما یمگذاری مدل زیر را اجرا  سرمایه
Investit=a0+a1SaleGrowthit-1+eit 

Investit: ی سال ها ییداراکل  با که نامشهود و مشهود یها ییدارا در افزایش خالص) یگذار سرمایه کل است عبارت
 .tدر سال   i( شرکت قبل مقیاس زدایی شده

SaleGrowthit-1 تفاضل فروش سال قبل و دو سال قبل که با فروش دو سال قبل فروش ): عبارت است از نرخ تغییرات
 .tدر سال  i( شرکت مقیاس زدایی شده است

eit: و یا کمتر از حد شرکت  ازحد شیبگذاری  است از سرمایه عبارتi  در سالt. 
کم  دهنده نشانگذاری و اگر کمتر از صفر باشد،  بیش سرمایه دهنده نشاناز صفر باشد، میزان جزء  تر بزرگجز اخالل اگر 

 .گذاری کامل است یی سرمایهکارا باشد، e=0 . اگر در مدل فوقباشد یمگذاری  سرمایه
 

  متغيرهای مستقل

 (؛specialization) در صنعتتخصص حسابرس 

 بازار، از سهم محاسبه شود. برای می استفاده بازار از رویکرد سهم از حسابرس تخصص گیری اندازه برای پژوهش، این در

دووجهی( است. چنانچه سهم ) دامی متغیری حسابرس صنعتی تخصص با آن، مطابق که رود می کار به پالمرز رویکرد
های  بر مجموع دارایی کاران هر مؤسسه حسابرسی خاص در صنعت خاص تقسیم های تمام صاحب مجموع دارایی) بازار
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*3/6) آمده از رابطۀ دست کاران در صنعت خاص( مؤسسه حسابرسی خاصی از نسبت به تمام صاحب
 

             
 )

یابد؛ در غیر این  یک اختصاص می شده و به آن بیشتر باشد، مؤسسه حسابرسی مذکور متخصص در صنعت محسوب
های حسابرسی  کننده تعداد مؤسسه شود. در رابطه یادشده، مخرج کسر بیان صورت برای این متغیر صفر در نظر گرفته می

های رسیدگی شده توسط  مشغول به کار در صنعتی خاص است. از سویی دیگر، سهم از بازار عبارت است از فروش
 (.6235ابراهیمی کردلر و جوانی قلندری، ) های آن صنعت بر کل فروش سی در صنعتی خاص، بخشمؤسسه حسابر

 

که برابر است با  مجموع سهام اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از ده درصد سهام  (؛OW-CO) تمرکز مالکيت

 شرکت را در اختیار دارند.
 کند(. عنوان متغیر تعدیلگر عمل می بهذکر است که تخصص حسابرس در صنعت، در فرضیه سوم  )قابل

 ( نسبتMTB) شده است: ارزش بازار به ارزش دفتری؛ همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسی
 کل دفتری ارزش طبیعی ( لگاریتمSIZE) اندازه شرکت شرکت؛ سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به بازار ارزش
رکت. ش های دارایی دفتری ارزش به بدهیها دفتری ارزش نسبت (LEV) اهرم مالی سال و نپایا در شرکت های دارایی
 مفید موسسه و حسابرسی سازمان) بزرگ مؤسسات توسط شرکت که (: درصورتیSIZE Auditor) حسابرس اندازه
 صفر. غیراینصورت در و یک باشد شده حسابرسی ،(راهبر

 مدل آماری فرضیه اول:
                                                                                                                   

 مدل آماری فرضیه دوم:
                                                                                  
                        

 مدل آماری فرضیه سوم:
                                                                                     
                                                                                                                                                                    

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی

 :در جدول زیر نشان داده شده است ،دهد میان را نش ها دادهتایج آمار توصیفی پژوهش که شمای کلی از وضعیت توزیع ن
 آمار توصيفی متغيرها (:0)جدول

 های پراکندگی شاخص های مرکزی شاخص 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانه میانگین مت اختصاریعال

efficiency 221/2 23/2- 33/2 52/2- 54/6 

specialization 21/2 22/2 46/2 2 6 

OW-CO 52/2 13/2 23/2 2 33/2 
MTB 86/2 42/32 11/8 62/2- 22/63 
LEV 53/2 16/2 34/2 22/2 28/6 
SIZE 51/64 36/64 56/6 24/62 11/32 

SIZE Auditor 36/2 22/2 23/2 2 6 
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 وابسته تحقيق  آزمون نرمال بودن توزیع متغير
سطح اگر گیرد و مورد بررسی قرار می برا -از طریق آماره جارکیو ،تحقیق وابسته متغیر توزیع بودن در این مطالعه نرمال

نتایج  شود. یر پذیرفته میع متغیبر نرمال بودن توز یمبن H0ه ی( فرضProb>.05باشد ) 25/2بیشتر از  آنآماره  اهمیت
  شده است.  3جدول در برای متغیرهای وابسته برا  –آزمون جارکیو

 نرمال بودن توزیع متغير وابسته تحقيقنتایج آزمون  (:2) جدول
 سطح اهمیت برا-آماره جارکیو  متغیر

 efficiency 23/668 222/2 

 نیبنابرا (2222/2) باشد یم 25/2از  کمتر برای متغیر وابسته تحقیقبرا  -و یآماره جارک سطح اهمیتن که یبا توجه به ا
ها از تابع انتقال سازی دادهدر این مطالعه برای نرمال .باشندنمیع نرمال برخوردار یاز توزاین متغیرها  توان گفتمی

 باشد.  می 2 سازی به شرح جدولبرا بعد از فرآیند نرمال –وجانسون بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون جارکی
 نرمال بودن توزیع متغير وابسته تحقيق بعد از فرآیند نرمال سازینتایج آزمون  (:3) جدول

 سطح اهمیت برا-آماره جارکیو  متغیر

efficiency 42/3 263/2 

افزایش  25/2برا به باالتر از  –ها سطح اهمیت آماره جارکیوسازی داده، از آنجایی که بعد از نرمال با توجه به این نگاره
% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر وابسته تحقیق بعد از 35در سطح اطمینان  H0( بنابراین فرضیه 3462/2یافته )

 باشند. فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می

 

 آزمون فرضيه اول

 دلانتخاب م
ها یکسان  های ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکت در انتخاب مدل داده

ها متفاوت است که در این حالت  عرض از مبدأ برای تمام شرکت  است که در این صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنیم. لیمر استفاده می -ذکور از آزمون افشود. برای شناسایی دو حالت م روش پانل انتخاب می

 و آزمون هاسمن آزمون چاو یا ليمر (:4)جدول 
 P-Value آزمونمقدار آماره  آزمون آماره آزمون نوع

 222/2 42/3 مریل F آزمون فرضیه اول

 2215/2 54/62 هاسمن آزمون اول فرضیه

 222/2 54/3 مریل F آزمون فرضیه دوم

 2233/2 11/63 سمنها آزمون دوم فرضیه

بنابراین فرض صفر  هست؛ 25/2ها کمتر از  دو برای همه مدل –و آماره کای Fمقدار احتمال آماره  4با توجه به جدول 
شود، بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا الزم است برای انتخاب الگوی  یعنی برابری عرض از مبدأها رد می

دهد که روش مورداستفاده پانل  صادفی آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان میاثرات ثابت یا اثرات ت
 با اثرات ثابت هست.
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 و دوم تحقيق  نتایج برآورد فرضيه اول (:5)جدول 
 فرضیه دوم  فرضیه اول

مقدار  متغیر
 ضرایب

مقدار  متغیر مقدار احتمال t مقدار
 ضرایب

 مقدار احتمال t مقدار

specialization 226/2 11/3 261/2 OW-CO 32/2 28/2 222/2 
MTB 232/2 12/6 213/2 MTB 225/2 23/6 683/2 
LEV 52/2- 43/3- 232/2 LEV 25/2 14/6 212/2 
SIZE 23/2 23/1 222/2 SIZE 62/2 12/62 222/2 

SIZE Auditor 62/6 23/4 222/2 SIZE 

Auditor 
82/2 88/6 251/2 

 C 225/2 -38/3 -234/2 ()مقدار ثابت  C )234/2 -48/6 -224/2 )مقدار ثابت 

F 22/24 مقدار F 
مقدار 
 احتمال

222/2  F 54/31 مقدار F  مقدار
 احتمال

222/2 

دوربین  2324/2 (R2) ضریب تعیین
 واتسون

ضریب   86/6

 (R2)تعیین
دوربین  2231/2

 واتسون
13/6 

ضریب   22155/2 شده لیتعدضریب تعیین 
تعیین 

 شده لیتعد

2663/2 

 باشد می تر کوچک 25/2از  F( آماره P-VALUEکه مقدار احتمال ) ینادار بودن کلی مدل، با توجه به  یمعندر بررسی 
داری  ، سطح معنی5بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شود؛  میید تائدار بودن کلی مدل  یمعن% 35با اطمینان ( 2222/2)

دار است،  ( یعنی معنی261/2بوده ) 25/2تر از  تخصص حسابرس در صنعت )فرضیه اول( کوچک ریبه متغمربوط  tآماره 
در ناحیه رد فرض  tباشد این مقدار آماره  می 11/3برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  ( مثبت می226/2ضریب آن )

گذاری رابطه مثبت و معناداری  ی سرمایهبین تخصص حسابرس در صنعت و کارای توان یمبنابراین ؛ گیرد صفر قرار می
بوده  25/2تر از  تمرکز مالکیت )فرضیه دوم( کوچک ریبه متغمربوط  tداری آماره  وجود دارد؛ همچنین سطح معنی

باشد این  می 88/2برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  ( مثبت می23226/2دار است، ضریب آن ) ( یعنی معنی222/2)
گذاری رابطه  بین تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه توان یمبنابراین ؛ گیرد در ناحیه رد فرض صفر قرار می tه مقدار آمار

 مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 آزمون فرضيه دوم

 انتخاب مدل
کسان ها ی های ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم. در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکت در انتخاب مدل داده

ها متفاوت است که در این حالت  عرض از مبدأ برای تمام شرکت  است که در این صورت با روش پول و در حالت دوم
 کنیم. لیمر استفاده می -اسایی دو حالت مذکور از آزمون افشود. برای شن روش پانل انتخاب می

 و آزمون هاسمن آزمون چاو یا ليمر (:6)جدول 

 P-Value آزمون مقدار آماره آزمون آماره

 222/2 15/1 مریل F آزمون

 2222/2 28/42 هاسمن آزمون
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بنابراین فرض صفر  هست؛ 25/2ها کمتر از  دو برای همه مدل –و آماره کای Fمقدار احتمال آماره  1با توجه به جدول 
الزم است برای انتخاب الگوی  شود، بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد. لذا یعنی برابری عرض از مبدأها رد می

دهد که روش مورداستفاده پانل  اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون هاسمن نیز نشان می
 با اثرات ثابت هست.

 تحقيق نتایج برآورد فرضيه دوم (:7)جدول 
 مقدار احتمال مقدار t مقدار ضرایب متغیر

specialization 255/2 21/3 262/2 

OW-CO 62/2 38/2 222/2 
Specialization*OW-

CO 
88/2 83/2 222/2 

MTB 36/2 33/6 248/2 
LEV 23/2- 36/3- 223/2 

SIZE 42/2 55/2 222/2 
SIZE Auditor 24/6 28/3 245/2 

 C )243/2 -68/3 -45/2 )مقدار ثابت 

F 15/8 مقدار F 222/2 مقدار احتمال 

 36/6 دوربین واتسون 4122/2 (R2)ضریب تعیین

 4263/2 شده لیتعدضریب تعیین 

 باشد می تر کوچک 25/2از  F( آماره P-VALUEکه مقدار احتمال ) ینادار بودن کلی مدل، با توجه به  یمعندر بررسی 
ن است که شده مدل نیز گویای آ تعدیل ضریب تعیین. شود میید تائدار بودن کلی مدل  یمعن% 35با اطمینان ( 2222/2)

بر اساس نتایج ارائه شده شود؛  میدر مدل تبیین  واردشدهتوسط متغیرهای  شرکت درصد از تغییرات متغیر وابسته 63/42
( 222/2بوده ) 25/2تر از  کوچک Specialization*OW-CO ریبه متغمربوط  tداری آماره  ، سطح معنی2در جدول 
در  tباشد این مقدار آماره  می 83/2برای آن برابر با  tباشد و مقدار آماره  ( مثبت می88/2دار است، ضریب آن ) یعنی معنی

گفت تخصص حسابرس رابطه بین تمرکز مالکیت و کارایی  توان یمبنابراین ؛ گیرد ناحیه رد فرض صفر قرار می
 کند. گذاری را تحت تقویت می سرمایه

 

 گيری و پيشنهادات نتيجه
 با ارزش فعلی خالص ییها طرح ر تمامیدفقط که شرکت  شود یذاری زمانی حاصل مگ طور مفهومی، کارایی سرمایه به

از مسائل بازار ناقص  یک یچکه بازار کامل باشد و ه البته این سناریو در صورتی کارساز است .گذاری کند مثبت سرمایه
 در حسابرس تخصص متقابل اثر به . در این تحقیقوجود نداشته باشد نمایندگی های ینهازجمله گزینش نادرست و هز

شده در بورس اوراق بهادار تهران  یرفتهپذشرکت  641های  داده گذاری بر اساس سرمایه کارایی بر مالکیت تمرکز و صنعت
 پرداخته شد. 6233-6233در بازه زمانی 

گذاری رابطه  ایهاول پژوهش نشان داد بین تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرم  نتایج حاصل از آزمون فرضیه
جهت است که حسابرسان متخصص در صنعت توانایی این را دارند که  آن مثبت و معناداری وجود دارد. این رابطه مثبت از

 مدیریتی طلبانه فرصت رفتاربه دلیل دانش باالی خود و آشنایی بیشتر با روش های مدیریت سود در یک صنعت خاص، 
 دلیل صنعت به  همچنین متخصصان. بخشند بهبود را گذاری سرمایه کارایی که رود می انتظار بنابراین کنند، محدود را

های منفعت طلبانه  راحتی حاضر نیستند که مطابق با گرایش به به خاطر حفظ اعتبار و شهرت خود  صنعت و  در تخصص
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د. این نتیجه همسو با نتایج گذاری شود، رفتار کنن ای از اوقات منجر به بیش سرمایه که امکان دارد در پاره مدیران
 .است (6422) و عجم (3262 وانگ، و ریچلت)و  (3232) ، اسماعیل(3236)  همکاران و تحقیقات حسینی

گذاری رابطه مثبت و معناداری  و کارایی سرمایه مالکیت دوم پژوهش نشان داد بین تمرکز  نتایج حاصل از آزمون فرضیه
شود.  ها می نظرها در هنگام ارزیابی طرح گیری و کاهش اختالف هولت در تصمیموجود دارد. تمرکز مالکیت منجر به س

در شرکت ایجاد شود و  مدیران عملکرد و اعمال بر نظارت برای بیشتری انگیزه و قدرتشود که  تمرکز مالکیت باعث می
  تحقیقات الجنادی نتایج با همسو نتیجه این شود. افزوده منفی کاسته می های با ارزش گذاری در طرح در نتیجه از سرمایه

 .باشد می( 3232) سومرو و های رزاق و در تضاد با یافته (3232) ، اسماعیل(3236)

سوم پژوهش نشان داد تخصص حسابرس رابطه بین تمرکز مالکیت و کارایی   همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه
 گذاران سرمایه ویژه به فعال، قدرتمند سهامداران توان گفت یکند مطابق با این نتیجه م گذاری را تحت تقویت می سرمایه
تری برای انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت دارند و  دارند، شرایط مناسب حضور حسابرسی کمیته در که نهادی

 کنش آنها با این حسابرسان های کمتری دارند، برهم های خود نگرانی گذاری ازآنجاکه به دلیل اطمینان به سرمایه
 گذاری را افزایش دهد. تواند کارایی سرمایه متخصص می

 

 پيشنهادات برگرفته از نتایج تحقيق و پيشنهاد به محققان آتی
های  ها، حسابرسی گزارش های مالی شرکت شود که در مطالعه صورت ها به سهامداران پیشنهاد می بر اساس این یافته

شود که  مورد توجه داشته باشند. همچنین به آنها پیشنهاد میها را توسط حسابرسان متخصص در صنعت  مالی شرکت
ها  گذاری مد نظر داشته باشند. به صاحبان شرکت سرمایه عنوان عامل محدودکننده ناکارایی ها را به ساختار مالکیت شرکت

از  ،گذاری خود سرمایه کارایی گذاری برای افزایش سرمایهکارایی ا توجه به تأثیر تمرکز مالکیت بر شود ب نیز پیشنهاد می
شود اجتناب کنند. همچنین  و از مالکیت پراکنده که منجر به افزایش نظرات متضاد می شوند متمرکزترلحاظ مالکیت 

علیرغم هزین های باالتر حق الزحمه حسابرسی حسابرسان متخصص در صنعت پیشنهاد می شود که از آنها برای انجام 
شرکتها می  گذاری سرمایه تصمیمات باطظدر ان حسابرس تخصص د چرا که نقشفعالیت حسابرسی شرکت استفاده شو

 تواند در درازمدت عالوه بر جبران حق الزحمه باالتر، کارایی سرمایه گذاری شرکتها را ارتقا دهد.
کارایی  شود که نقش چرخش حسابرس و تنوع صاحبکار را نیز بر رابطه بین نوع مالکیت و به محققان آتی نیز پیشنهاد می

 گذاری مورد بررسی قرار دهند. سرمایه
 

 منابع
 ( ،6232آگهی اسکوئی، افشین، ملکی، محمدحسن)، اقتصادی در  ی افزوده و ارزش یحاکمیت شرکت ی بررسی رابطه

، 4 ماره، ش3مالی، سال  نیمدیریت دارایی و تأم ر بورس اوراق بهادار تهران، مجلهد شده رفتهیتولیدی پذ یها شرکت
 .31-25صص 

 یو تنوع صاحبکار بر کیفیت حسابرس ینهاد یفشارها ،یاثرات مشترک هویت اجتماع ،(6238) ،طاهر زاده، میابراه، 
 .شیواحد ک یرساله دکترا، دانشگاه آزاد اسالم

 تیفیبر ک تیو ساختار مالک تیتمرکز مالک ،یسازمان فرهنگ ریتأث ،(6288) ،آذر، عادل ،جعفر ،یباباجان ،نیحس ،یاعتماد 
 .85-53 صص ،65 ماره، ش4سال  ت،یریفصلنامه علوم مد ،یاطالعات مال

 یحسابدار ،یگذار هیبر رفتار سرما یندگینما یها نهیهز ریتأث ،(6235) ،دیزاده خانقاه، وح یتق ،زاده، رسول حسن برادران 
 .622-623 صص ،23 ماره، ش8دوره  ،یو حسابرس یمال
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 حقوق صاحبان سهام در  نهیبر هز یگذار هیسرما ییکارا ریتأث ،(6238) ،ییحی ،یگیر ،بیحب ،یگمشادزه ،دیمج ،یجام
 مارهش ،6دوره  ،یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایبورس اوراق بهادار تهران، رو شده رفتهیپذ یها شرکت

 .222-333، صص 62

 یرعادیو بازده غ یندگینما یها نهیهز نیابطه ببر ر رهیمد أتیاعتبار ه ریتأث ،(6232) ،نیفرز ،ییرضا ،نیشه درزاده،یح 
 .633-33 صص ،3 ماره، ش3سال  ،یمال نیو تأم ییدارا تیریگذار، مد هی)کم( سرما شیب یها انباشته در شرکت

 ها،  و مدل میبر مفاه یمرور ،یگذار هیسرما ییکارا ،(6238) ،یمهد رت،یبص ،یدعلیواعظ، س ،ریام ،خواه دولت
 .58-44 صص ،35 ماره، ش2سال  ،یو حسابدار تیریدر مد نینو یپژوهش یکردهایرو

 ها،  در شرکت یگذار هیسرما سکیبر ر تیساختار مالک ریتأث ،(6233) ،کار، جواد کین ،فرازمند، حسن ن،یحس ،یسجاد
 .51-33 صص ،32 ماره، ش5سال  ،یو حسابرس یمال یحسابدار یها پژوهش

 شده رفتهیپذ یها شرکت یریپذ سکیتخصص حسابرس در صنعت بر ر ریثتأ ،(6232) ،ناصر ،یعبدل ،یمهد ،یصالح 
 .34-5 صص ،22 ماره، ش68دوره  ،یدر بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرس

 ،یحسابرس تیفیگر ک لیتعد ریبا متغ یگذار هیبر عملکرد سرما یاطالعات حسابدار تیفیک ریتأث ،(6422) ،میمر عجم، 
 .264-222 صص ،22 ماره، ش62دوره  ت،یریمد یو حسابرس یدانش حسابدار

 و ساختار  یسود بر عملکرد مال میتقس استیو س تیتمرکز مالک ریتأث ،(6422) ،مرجان ده،یدامن کش ،ررضایام ،یقبادیک
 .222-382 صص ،42 ماره، ش62دوره  ،یگذار هیها، دانش سرما بانک هیسرما

 نیتخصص حسابرس بر رابطه ب یلینقش تعد یبررس ،(6238) ،محمد ،یبناف ،یدانا، محمدمهد ،پور، محمدرضا مهربان 
 .22-55 صص ،2 ماره، ش3دوره  ،یحسابدار یتجرب یها پژوهش ،یگذار هیسرما ییمعامالت با اشخاص وابسته و کارا

 ،و ساختار یسود بر عملکرد مال میتقس استیو س تیتمرکز مالک ریتأث ،(6232) ،محسن ،یباغ یدیرش ،یدعلیس واعظ 
 .635-612 صص ،3 ماره، ش1دوره  ،یحسابدار یها شرفتیها، پ بانک هیسرما
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