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 چکیده
 بزرگ هايشرکت مالی هايرسوایی از ویژه پسبه و اخیر هايسال در که است ترین مفاهیمیبنیادي از یکی حسابرسی کمیته
کمیتنه مسنلول نرنارر بنر راه نري      اینن  . است گرفته قرار توسعه یافته کشورهاي ايحرفه و نهادهاي قانونگذار توجه کانون

هاي حسابرس مسنتل  اسنت و بنه    داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیتشرکتی، فرآیند گزارشگري مالی، ساختار کنترل 
بنه   .کنند بخشی نس ت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سنهامداران حماینت منی   از طریق اطمیناننیز نیابت از هیلت مدیره و 

را  حسنابداري  اياسنتاندارده  رعاینت  ،نرنارر کنرده   مالی گزارشگري اهمیت با موضوعار بر حسابرسی کمیتهع ارر دیگر، 
هدف این پژوهش بررسی  افشا شده باشد. گیريتصمیم براي الزم اطالعار کلیهکند که  حاص  می اطمینان وکند  کنترل می

شنرکت از بنین    281اي متشنک  از  نموننه  . براي نی  به اینن هندف  است کمیته حسابرسی اثربخشی بر مالکیت ساختار تاثیر
تاثیر چنند عامن  را    21ایویوز  نرم افزار کرده و با استفاده از  انتخاب را اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفته شده در بورس  شرکت

مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادي بر اثربخشنی  دهد که  پژوهش نشان میاین . نتایج حاص  از ایم بررسی کرده
 کمیته حسابرسی تاثیر معناداري ندارد.

 .اثربخشی کمیته حسابرسی، مالکیت نهادي، مالکیت دولتی، متمرکزمالکیت  :کلید واژگان

 

 مقدمه
 به منرور بیستم قرن طی کمیته است. این ارت اط در هیلت مدیره با که است هایی مؤثرترین کمیته از کمیته حسابرسی، یکی

 غیرموظف شام  اعضاي بیشتر  حسابرسی کمیته اعضاي ه است.شد تشکی  مستل  حسابرس و مدیریت بین کنشی ایجاد هم

(. 2881پاکیزه،  و یگانه کنند )حساس می هم ستگی ایجاد داخلی حسابرس و مستل  حسابرس بین که هستند هیلت مدیره
کمیته حسابرسی مسلول نرارر بر راه ري شرکتی، فرآیند گزارشگري مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و 
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 شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی کمیته اثربخشی بر مالکیت ساختار تاثیر

 تهران بهادار اوراق بورس در
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بخشی نس ت به وظیفه پاسخگویی شرکت از  مستل  است و به نیابت از هیلت مدیره و از طریق اطمینانهاي حسابرس فعالیت
(. کمیته حسابرسی به دلی  استلالل از هیلت مدیره واحد اقتصادي، س ب 2811کند )جامعی و رستمیان، سهامداران حمایت می

شود. ارت اط کمیته حسابرسی با حسابرسان داخلی نیز میحفظ ارت اط بین هیلت مدیره واحد اقتصادي، حسابرسان مستل  و 
هنگام درباره وضعیت مالی واحد اقتصادي و نیز اطالعاتی الزم براي ارزیابی و دستکاري مدیریت در حسابرسان، اطالعاتی به

ع سهامداران باید این کمیته جهت حفظ مناف (.2881ط ري و عصابخش، دهد )علوياختیار هیلت مدیره واحد اقتصادي قرار می
هاي رو ترکیب و ساختار کمیتهاین هاي مدیریت را مورد سؤال قرار دهد. ازو قضاور دهاي برگزینگرش جستجوگرانه

اي برخوردار است. از طرفی دیگر، ترکیب کمیته حسابرسی محرک اصلی اثربخشی است )تختایی و حسابرسی از اهمیت ویژه
  (.1121وانگ و همکاران، ؛ 2811؛ محمدیان، 2811همکاران، 

هاي سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائ  نمایندگی را به یکی از رشد و توسعه اقتصادي، افزایش شرکت
-گذاران ت دی  کرده است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازي ثرور است و لذا بههاي سرمایه مهمترین دغدغه

تاش و دهند )شهیکیکنند و عملکرد وي را مورد اریابی قرار میهدف بر کار نماینده نرارر میمنرور دستیابی به این 
 هاشرکت بررسی عملکرد و ارزیابی مدیران، و مالکان بین منافع تضاد پپدایش و مدیریت از مالکیت جدایی (. با2812همکاران، 

 از مالکیت تفکیک مشک  امروزه. است و مالکان اعت اردهندگان مانند مختلف اقشار توجه مورد موضوعار از مدیران و
 منافع راستاي در خویش عم  آزادي از مدیران که کرد حاص  اطمینان توانمی چگونه که است موضوع این بیانگر مدیریت،
 (. 2811کرد )همتی و همکاران،  خواهند گذاران استفادهسرمایه
 حاکمیت .شودمی نامیده شرکتی ابزارهاي حاکمیت مالکان، و مدیران منافع کردن همسو براي استفاده مورد مختلف ابزارهاي

 از ناشی که مالکیت نمایندگی حذف مشکالر براي که است حلوقی و اصول هاسیاست ها،روش از ايمجموعه شرکتی

 همه منافع از مؤثر شرکتی حاکمیت قوي هاياست. مکانیزم شده شرکت طراحی یک در کنترل و مالکیت جداسازي

 گذارانکه سرمایه کندمی ایجاد را اطمینان این و بخشیده به ود را شرکت عملکرد کرده، حمایت افراد ذینفع و سهامداران

 و به ود طریق از اقتصادي بنگاه ریسک (. کاهش2888کرد )آقایی و همکاران،  خواهند دریافت خود هايسرمایه از کافی بازده
 مدیریت پذیري عدم مسلولیت و خودکامگی از جلوگیري طریق از سازمان بلندمدر کارایی به ود و گوییپاسخ شفافیت و ارتلاء

 (. کمیته حسابرسی از اجزاي ارکان حاکمیت2888یگانه و همکاران، است )حساس شرکتی راه ري حاکمیت هدف اجرایی، دو

هاي مالی حسابرسی شده را افزایش الی است که اعت ار صوررشود و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگري مشرکت تللی می
هایی چون ریسک، جلوگیري از اتالف منابع تر بر زمینهها و سهامداران براي نرارر دقیقدهد. از طرف دیگر، شرکتمی

کنند )جامعی  شرکت، صحت گزارشگري مالی و رعایت الزامار قانونی و ملرراتی، بر قضاور اعضاي کمیته حسابرسی اتکا می
 (.2811و رستمیان، 

آیا متفاور بودن ساختار مالکیت شرکت بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر  که گرددمی بررسی این موضوع تحلیق، این در
دهد می قرار تاثیر تحت را مدیران انگیزه که رودمی شمار به شرکتی حاکمیت مهم موضوعار از مالکیت دارد؟ ساختار
 در آنان گیري جهت براي و هاشرکت گذاريارزش بر مؤثر پارامتر مهمترین عنوان به مالکیت ساختار .(2811)سورگی، 
 یا از حلیلی اعم اشخاصی چه یعنی ساده بیان به مالکیت (. ساختار2888 ع داللهی،) است گردیده مطرح سرمایه بازارهاي
 ترکیب یا مالکیت ساختار دیگر، بیان به. دارند فرمایی حکم و تسلط شرکت، یک استراتژیک و عملیاتی تصمیمار بر حلوقی،

 سهام مالکان موجودیت و ماهیت بعالوه سرمایه، و راي حق لحاظ به مالکیت حلوق و سهام توزیع نحوه معنی سهامداري به
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 نوع تعیین است. مشخص و ايهسته جایگاه یک داراي شرکتی حاکمیت ادبیار در مالکیت ساختار .(2811است )سورگی، 
(. 2811هاست )پیرایش و اشتري، شرکت در حکمرانی اعمال و کنترل ابزار یک شرکت سهامداران ترکیب و مالکیت ساختار
 برخوردار شرکت عملکرد بر اثرگذاري در همسویی و از قدرر میزان، و شک  یک به مالک هايگروه که دهدمی نشان هایافته
 شرکت را کنترل آنها میان از افرادي چه و هستند کسانی چه سهامداران کهاین یعنی مالکان (. ترکیب1118 )سانگون، نیستند

که بنابراین انجام مطالعار بیشتر در خصوص ساختار مالکیت، جهت بررسی این .(2811دارند )رحیمیان و همکاران،  اختیار در
رسد. تحلیلار بسیاري در روري به نرر میباشند یا خیر، ضآیا مالکان مختلف مکملی براي اثربخشی کمیته حسابرسی می

-کمیته ساختار مالکیت بر اثربخشی زمینه ساختار مالکیت در ایران انجام شده است، اما با توجه به خالء در زمینه بررسی تاثیر

 اثربخشیهاي اخیر توجه به موضوع  از آنجا که در سالرسد. نرر میحسابرسی در ایران، انجام چنین پژوهشی ضروري به
هاي راه ري در زمینه مکانیزمتواند دیدگاه جدیدي  فزونی یافته است، در نتیجه شواهد این پژوهش می حسابرسیکمیته

 ارائه دهد.شرکتی 
 

 بیان مسئله و اهمیت آن
 بزرگ ايهشرکت مالی هايرسوایی از ویژه پسبه و اخیر هايسال در که است ترین مفاهیمیبنیادي از یکی حسابرسی کمیته
به . است گرفته قرار المللیبین توسعه یافته و کشورهاي ايحرفه و نهادهاي قانونگذار توجه کانون ،...و وردکام انرون، از جمله

 و مالی انجام وظایف در مدیره هايهیأر به شود،می شرکتی محسوب راه ري اصلی ارکان از که کمیته عالوه این
نهادهاي  مدیران پاسخگویی سطح ارتلاي حسابرسی موجب کمیته همچنین. کندمی سهامداران کمک برابر در امانتداریشان

 نرارر مسلول حسابرسی کمیته. (2811شود )قن ریان، می آنها منتخب و نمایندگان شهروندان برابر در عمومی بخش و دولتی
 مستل  حسابرس هايفعالیت و داخلی عملکرد حسابرس داخلی، کنترل ساختار مالی، گزارشگري شرکتی، فرآیند راه ري بر

. کندمی حمایت سهامداران از شرکت، پاسخگویی به وظیفه نس ت بخشیاطمینان طریق از و مدیره هیلت از به نیابت و است
از . دهد قرارسؤال  مورد را مدیریت هايقضاور و برگزیند اينگرش جستوجوگرانه باید سهامداران منافع حفظ جهت این کمیته

 کمیته حسابرسی ترکیب دیگر، طرفی از. است برخوردار ايویژه از اهمیت حسابرسی هايکمیته ساختار و ترکیب رو این
 کمیته حسابرسی مختلف هاي(. ویژگی1121؛ وانگ و همکاران، 2811است )تختایی و همکاران،  اثربخشی اصلی محرک
شوند )فخاري و  حسابرسی بهتر کمیته اثربخشی باعث توانندمی حسابرسی  کمیته اندازه مالی و تخصص استلالل،: شام 

 (. 2811؛ رویایی و ابراهیمی، 2811همکاران، 
 به مدیران ذهنی و اقتصادي وابستگی مستل ، اعضاي. گرددمی نرارر به ود فرآیند موجب حسابرسی کمیته اعضاي ستلاللا

 سرمایه افزایش و حفظ همچنین. آنان گردد اقدامار بررسی در آنها توانایی در اخالل به منجر موضوع این که ندارند شرکت
 تعداد. (1118 نی ، و کند )کارسلومی ایجاد حسابرسی مستل  کمیته اعضاي بهتر پایش براي هاییانگیزه مدیران، شهرر
دهد )پورتر و می افزایش اثربخش نرارتی یک ابزار عنوان به را کمیته شهرر حسابرسی، کمیته در غیرموظف اعضاي باالي

 و بهتر پاسخگویی به تواندمی باشد، شده تشکی  مستل  و غیرموظف مدیران از حسابرسی کامالً کمیته اگر. (2118جندال، 
 .(1112 فونتز،دي و نماید )پوچتامارتینز کمک هابیشتر سازمان شفافیت
هاي کمیته حسابرسی است که با اثربخشی کمیته حسابرسی از ویژگیمهارر اعضاي کمیته حسابرسی، یکی دیگر  و تخصص

تخصص  و دانش داراي اعضاي حضور نس ت حسابرسی، کمیته اعضاي مالی تخصص از ارت اط تنگاتنگی دارد. منرور
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تخصص  باشد. اعضاي کمیته حسابرسی براي انجام موثر وظایف خود در منشور بایدمی حسابرسی کمیته در مالی و حسابداري
 اعضاي (. چنانچه2811هاي مالی است )جامعی و رستمیان، مالی داشته باشند و این تخصص فراتر از آشنایی صرف با صورر

 بین حسابرس موجود نررهاي اختالف و حسابرس هاياز قضاور بهتري درک باشند، مالی تخصص داراي کمیتۀ حسابرسی

است )دیزورر و سالتریو،  برخوردار ايویژه اهمیت از حسابرسی کمیته مالی تخصص رواین از .دارند مدیریت و مستل 
1112.) 
 خود هايمسلولیت انجام کافی براي اعضاي باید حسابرسی کمیته ارشد، مدیریت هايفعالیت بر نرارر و کنترل منرور به

 چنانچه. کندمی حمایت حسابرسی کمیته عملکرد اثربخشی حسابرسی از کمیته بزرگ (. اندازه2118 لی، و )وینتن باشد داشته
 انجام را بیشتري هايفعالیت توانندنمی آنها اعضاء، دانش و مهارر کم ود به توجه با کم باشد، حسابرسی کمیته اعضاي تعداد

 منافع براي تخصص خود و تجربه از اعضاء تا دهدمی اجازه حسابرسی، کمیته در مناسب اعضاي (. تعداد1122 دهند )فؤاد،
 براي مدیران، قدرر و تعداد نرر از خود را، منابع باید حسابرسی (. کمیته1111 اسکندر، و )رحمت نمایند استفاده نفعانذي
تخصص  تنوع الزم، قدرر بزرگ، حسابرسی (. کمیته1111 همکاران، و )دیفوند گیرد کاربه نحو اثربخش به نرارر نلش انجام
 (.1111همکاران،  و )بدارد گرددمی مناسب نرارر از اطمینان افزایش به منجر ملوله این که دارد را آراء و

 ترکیب و مالکیت ساختار تعیین نوع. است مشخص و ايهسته جایگاه یک داراي شرکتی راه ري ادبیار در مالکیت ساختار
 يتعیین کننده مختلف ابعاد قالب در راه ري از بُعد این .هاستشرکت در راه ري اعمال و کنترل ابزار یک شرکت سهامداران

 و شرکت مالکیت ترکیب در عمده و اقلیت جزء، سهامداران وجود مالکیت، مالکیت، تمرکز توزیع نریر شرکت، مالکیت نوع
حلوقی،  سهامداران نریر متفاوتی الگوهاي از هاشرکت سهامداران ترکیب همچنین .است بررسی آنها قاب  مالکیت درصد
 (.2811کنند )پیرایش و اشتري، می ت عیت دولتی و ... و عمده سهامداران مدیریتی، مالکیت

-شرکت عملکرد و حرکت سوي و که سمت شودمی نهادي و فرهنگی حلوقی، ترتی ار شام  شرکتی راه ري کلی، نگاهی در

 هیلت اعضاي آنان، مالکیت ساختار و سهامداران از است ع ارر دارند، صحنه حضور این در که عناصري. کندمی تعیین را ها
 امکان که ذینفعان و سایر شودمی هدایت اجرایی ارشد مدیر یا عام  مدیر توسط که شرکت مدیریت و ترکی اتشان، مدیره

 حضور کندمی توجه جلب بیشتر آنچه میان این در(. 2881سولومون و سولومون، )دارند  را شرکت حرکت بر اثرگذاري
 بر چگونگی گروه این فعال حضور که است تأثیري و عام سهامی هايشرکت مالکان دایره نهادي در گذارانسرمایه روزافرون
 راه ري ادبیار در .(2882باشد )نمازي و کرمانی،  داشته تواند می آنها عملکرد همچنین و هاسازمان بر تولیَت و حکمرانی
 این گروه از. شوندمی شناخته شرکت نرارر بر موثر سازمانی برون سازوکارهاي از یکی عنوان به نهادي سهامداران شرکتی،
 نرارر براي الزم انگیزه و موثر ارت اطی هايکانال به دسترسی کافی، تخصص و دانش از برخورداري به توجه با بازار فعاالن

 شرکت وريبهره و کارایی افزایش نتیجه در و شرکتی راه ري سیستم ارتلاي در اساسی نلش توانندمی مدیریت، بر عمکرد
 هايشرکت بیمه، هايشرکت ها،بانک بزرگ نریر گذارانسرمایه به نهادي گذاران(. سرمایه1112همکاران،  و ایفا کنند )میترا

 بر خود فعال نرارر نلش طریق از نهادي گذاران(. سرمایه2118گویند )بوشی، می  ...و مدیره هیلت گذاري، اعضايسرمایه
 ؛1128 سوددیکن، و درمدي) کنند جلوگیري مدیران طل انه فرصت رفتارهاي و گیريتصمیم توانند ازها، میشرکت مدیران

گذاران نهادي، رود سرمایه( انترار می1121بنابراین مطابق با پژوهش الموسالی و همکاران ) (.1121 همکاران، و ویکتوریاویچ
 به صورر موثرتر انجام شرکتی راه ري کلیدي سازوکار یک عنوان به را خود وظایف که کنند کمیته حسابرسی را ترغیب

 دهند. 
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دولتی و  مالکان کنند،می ایفا حاکمیت شرکتی يملوله در بااهمیتی نلش نهادي سهامداران کنار در که هاییگروه دیگر از
سهامداران  دستۀ دو به بورس در گذارانسرمایه کلی طوربه .(2811فرد، هستند )ملکیان و نیکروان نهادهاي وابسته به دولت

مانند  نهادهاي وابسته به دولت و دولتی واحدهاي را حلوقی از سهامداران بخشی. شوندمی تلسیم حلوقی سهامداران و حلیلی
 و شرکت از اندک سهم دلی  به سهامداران این. دهندمی بازنشستگی تشکی  هاي اجتماعی، صندوق تأمین ها، بیمۀبانک

به  نتیجه در. ندارند مدیران بر نرارر براي شخصی هیچ انگیزه مستلیم به طور شرکت، نلدي هايجریان در نداشتن منفعت
 کهاین دلی  به معتلدند اياما عده. داد خواهند افزایش را و نهادهاي وابسته به دولت دولتی هايشرکت ریسک نوعی

دولتی و نهادهاي وابسته  هايدر شرکت نرارتی هايهزینه کنند، لذامی نرارر مدیران بر حسن شهرر انگیزه با دولتمردان
 مردم از محافرت وظیفه کننده، تنریم عنوان دولت به که معتلدند پژوهشگران از برخی. (2811)آقاوردي،  است کمتر به دولت

 ذینفعان از محافرت براي را مدیریتی مناسب هايشیوه هاشرکت که کند حاص  اطمینان تا دارد وظیفه و داشته برعهده را
مالکان دولتی و  شود کهاحساس می مؤثر کمیته حسابرسی یک تعیین به نیاز بنابراین(. 1122 سعیدي،) گیرندمی کار به خود

 برسند. خود قانونی وظایف به کمک آنها به بتوانند نهادهاي وابسته به دولت
 مالکیت باشد، کمتر تعداد سهامداران چه هر شرکت. یک سهامداران بین سهامتوزیع  چگونگی از است تمرکز مالکیت ع ارر

یکی  هستند، یافته توسعه کمتر سهام بازارهاي و داراي بوده باال هاآن سهامدار تمرکز که در کشورهایی بود. خواهد متمرکزتر
 که از سوي دیگر در کشورهایی. است اقلیت سهامداران و اصلی بین سهامداران منافع تضاد هاشرکت اداره اصلی مسائ  از

 اعمال کنترل براي کاريراه عنوان به مالکیت اغلب تمرکز است، ضعف و ایراد داراي حلوق سهامداران حفظ ملررار و قوانین
-به مالکیت حق (. کسب2812است )خوزین و همکاران،  ظهور کرده آنان، توسط شده اتخاذ تصمیمار و غیراخالقی مدیران

 حق. دهد کاهش را نمایندگی مسلله تواندمی شک  باللوه به که است دوراهی عمده، سهامدار وسیله به نرارر و مدیران وسیله
 محرکی براي مدیریت کهطوريبه کند،می راستا هم سهامداران سایر منافع با را آنها منافع مدیران وسیلهبه عمده مالکیت
 به ود را آن یا افزایش را میزان نرارر تواند می نیز عمده سهامداران وجود. دارد ارزش کننده حداکثر هايفعالیت کردن دن ال
کوچک  سهامداران از یک هیچ گسترده مالکیت یک (، در2181ویشنی ) و شلیفر اعتلاد (. به2812 رحیمی، و )صادقی بخشد
 مرت ط هايهزینه باید نرارر کند بخواهد شخصی که هر صورر این در زیرا ندارند، شرکت مدیریت بر نرارر براي ايانگیزه

 از سهامدار یک قدر سهم هر واقع در. کننداستفاده می آن منافع از نیز سهامداران بلیه که است حالی در این و بپردازد را
 و مدیر رفتار بر بیشتر نرارر سهام، در تمرکز بود. بنابراین خواهد کمتر مدیر رفتار بر نرارر از حاص  منافع باشد کمتر شرکت
طور  جا که این مالکان کنترل شرکت را به از آن(. 2812یار، داشت )شیروانی و سروش خواهد همراه به را فرصت طل ی کاهش

کنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس،  مشی کلی شرکت را تعیین می ها و خط د و سیاستنکام  در اختیار دار
رود تمرکز مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی . بنابراین انترار مینمایند ینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت باال میاقدام به گز

 تاثیر معناداري داشته باشد.
 

 تاریخچه و مروری بر پیشینه پژوهش

 های داخلیپژوهش
 نرریه اطالعاتی: دیدگاه تلارن عدم بر حسابرسی کمیته هايویژگی اثربخشی، با عنوان را پژوهشی(، 2818ع دي و همکاران )

 هايفرضیه .نددادقرار  شرکت به عنوان نمونه آماري مورد بررسی 211با استفاده از  2811الی  2812هاي طی سال، نمایندگی
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 از کیحا پژوهش هايیافته. گرفت قرار مورد آزمون نامتوازن ترکی ی هايداده رویکرد و رگرسیون تحلی  از استفاده با پژوهش
 رابطه اطالعاتی تلارن عدم و حسابرسی کمیته اعضاي جنسیتی تنوع اندازه و تخصص، استلالل، هايویژگی بین است آن

در  نها آ نلش و حسابرسی هايکمیته اثربخشی و نمایندگی نرریه راستاي در ها یافته این. وجود دارد معناداري و معکوس
 .است مالی گزارشگري و اطالعاتی محیط به ود
حسابرسی بر مدیریت تاثیر هیلت مدیره مستل ، مالکیت نهادي و کمیته، (، پژوهشی با عنوان2812میر و قهرمانی )احمدي

انجام دادند. در پژوهش حاضر، از  2811تا  2811هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی سود در شرکت
مدیره مستل ، مالکیت هیلت دهد که میهاي ترکی ی استفاده شده است. نتایج تحلیق نشان روش رگرسیون خطی و مدل داده

 .حسابرسی مستل  تاثیر معکوس و معناداري بر مدیریت سود دارندنهادي و کمیته
-الطی س، شرکت و عملکرد شرکتی، ساختارمالکیت حسابرسی، حاکمیت کمیته، با عنوانرا پژوهشی (، 2811ثانی )اک ريعلی
 هایافته مورد بررسی قرار داد.شرکت به عنوان نمونه، با روش رگرسیون چندمتغیره  212و با استفاده از  2811الی  2811هاي 
 و دارد وجود معناداري رابطه شرکت عملکرد با حسابرسی کمیته استلالل و حسابرسی کمیته جلسار تعداد بین که داد نشان
مالکیت و  نهادي مالکیت همچنین ندارد. وجود معناداري رابطه شرکت عملکرد با مدیره هیلت استلالل ،مدیره هیلت اندازه بین

 ندارد. معناداريمدیریتی با عملکرد شرکت رابطه 
 بر مالکیت تمرکز و مالکیت پراکندگی حسابرسی، کمیته وجود تاثیر بررسی ،با عنوانرا پژوهشی (، 2811کاکویی و همکاران )

 211بدین منرور  ، مورد بررسی قرار دادند.تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در یحسابرس گزارش تاخیر
ها از روش رگرسیون چندمتغیره انتخاب شدند. براي آزمون فرضیه 2811الی  2888ساله  2شرکت پژوهش در بازه زمانی 

داري دارد. پراکندگی مالکیت اارش حسابرسی تاثیر معنزد که وجود کمیته حسابرسی بر تاخیر گااستفاده شد. نتایج نشان د
مالکیت  تمرکزداري ندارد. ای قرار دارد( بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر معنئ)درصد سهامی که در اختیار سرمایه گذاران جز

 .داردداري نایر معنث)درصد سهامی که در اختیار سرمایه گذاران عمده قرار دارد( بر تاخیر گزارش حسابرسی تا
هاي مدیره بر کیفیت حسابرسی شرکتگذاران نهادي و هیلتتاثیر سرمایه، با عنوان را (، پژوهشی2811ع الرحیمی و فالح )

دادند. تحلیق حاضر از نرر  مورد بررسی قرار 2818تا  2881هاي مالی در دوره پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
هاي تحلیق از مدل هم ستگی است. براي آزمون فرضیه -ي ماهیت و روش، از نوع توصیفیهدف، از نوع کاربردي و بر م نا

گذاران نتایج آزمون بیانگر وجود تاثیر معنادار و مث ت بین درصد مالکیت سرمایه .رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است
 هاي مورد بررسی بوده است. مدیره بر کیفیت حسابرسی شرکتمدیره و استلالل هیلتنهادي، اندازه هیلت

با ، افشاي اطالعار مالی بر حسابرسیکمیته مالی تخصص و استلالل نلش ،پژوهشی با عنواندر (، 2811) همکاران و آزادي
حسابرسی، به بررسی عوام  مؤثر بر افشاي اي و مروري بر کلیه ملاالر مرت ط با حوزه کمیتهاستفاده از روش کتابخانه

 حسابرسی نلش کمیته که حاکی از آن استاز نرر هدف کاربردي است. نتایج ند. پژوهش حاضر ها پرداختاطالعار شرکت

 اطالعاتی تلارن عدم دهی، کاهشموجب اعت ار گزارش ،اطالعار بر افشاي حسابرسی کمیته اعضاي مالی تخصص و مستل 

 ها شرکت بلندمدر اهداف به نی  و رقابتی برتري کسب جهت در تواند می که اي گونه به ؛شود می مالی و اطالعاتی شفافیت و

 شود. کار رفته به
مورد بررسی قرار دادند.  ،تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی ،(، پژوهشی را با عنوان2818زاده و همکاران )حسنبرادران

 در شده پذیرفته شرکت 11 حسابرسی کیفیت بر نهادي(، مالکیت و مالکیت )تمرکز مالکیت ساختار متغیرهاي تاثیر بدین منرور
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 دوره اندازه، معیار سه از حسابرسی کیفیت گیري اندازه براي. شد بررسی 2881 تا 2881 زمانی دوره طی بهادار، اوراق بورس
 از استفاده با لجستیک رگرسیون مدل از پژوهش این در. است شده استفاده حسابرسی موسسه صنعت در تخصص و تصدي
 مالکان سهام درصد و مالکیت تمرکز میزان که است این بیانگر پژوهش از حاص  نتایج. است شده استفاده ترکی ی هايداده

 دارد، مث ت و معنادار تاثیر حسابرسی موسسه صنعت در تخصص بر و منفی و معنادار تاثیر حسابرسی موسسه اندازه بر نهادي
 .ندارند حسابرسی موسسه تصدي دوره بر معنادار تاثیري نهادي مالکیت و مالکیت تمرکز که حالی در

 های خارجیپژوهش
 ،ساختار مالکیت و اثربخشی کمیته حسابرسی، کشورهاي حوزه خلیج فارس ،( پژوهشی را با عنوان1121الموسالی و همکاران )

اکی از بررسی قرار دادند. نتایج ح ی موردهاي تلفیلشرکت به روش رگرسیون حداق  مربعار معمولی با داده 221با استفاده از 
 عنوان به آن است که مالکیت نهادي، مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر مث ت دارد و

 کنند.می کمیته حسابرسی عم  اثربخشی مکم 
 داخلی و اثربخشی کمیتهکرد حسابرسیگذار نهادي، عملترجیحار سرمایه ،پژوهشی با عنواندر ( 1121همدن آمر و همکاران )

قرار  ولی مورد بررسیبه روش رگرسیون حداق  مربعار معم، 1121الی  1111براي دوره  را شرکت -سال 1111حسابرسی، 
 حسابرسی و مالکیت نهادي رابطه مث ت وجود دارد.داخلی و اثربخشی کمیته دادند. نتایج نشان داد بین عملکرد حسابرسی

-با استفاده از داده ،هامدیره، مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت هیلت هاي ویژگی ،( پژوهشی را با عنوان1121قیصر )ع دل و 

-به روش رگرسیون چندگانه م تنی بر داده 1121الی  1111هاي شرکت پذیرفته شده در بورس پاکستان طی سال 811هاي 

 منجر کرده و غل ه شرکت در نمایندگی مشکالر بر مالکیت باالتر د تمرکزهاي تابلویی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان دا
 مدیران حضور اما. بهتري دارند عملکرد هستند، بزرگتر هیلت مدیره داراي که هاییهمچنین شرکت. شودمی بهتر عملکرد به

نتایج  این، بر عالوه. شودمی مدیره هیلت اثربخشی کاهش نتیجه در و مدیره هیلت اعضاي بین درگیري افزایش باعث مستل 
 وظیفه دوگانگی و مستل  مدیران حضور مدیره، هیلت اندازه بین رابطه بر نیز مالکیت تمرکز از باالتري سطح که نشان داد

 پاکستان در شرکت عملکرد اقدامار کلیه بر متمرکز مالکیت که دهدمی نشان تجربی نتایج. گذاردمی تأثیر شرکت عام  مدیر
 .دارد مث ت تأثیر

-بین سال ،هاي حسابرسی و محتواي اطالعاتی اعالمیه سوداستلالل کمیته ،با عنوانرا ( پژوهشی 1128پورتی و همکاران )

هاي حسابرسی با استلالل  به روش تحلی  رگرسیون چند متغیره انجام دادند. نتایج نشان داد که کمیته 1121تا  1111هاي 
 هاي سود را افزایش دهند.شوند تا اعت ار اعالمیهیبیشتر، جایگزین موسسار ضعیف م

 11نتایج  ،حسابرسی و کیفیت سود، از طریق فرا تحلی تخصص مالی کمیته، پژوهشی با عنواندر ( 1128بالل و بوشراکومال )
 ی کمیتهمورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که بین تخصص مالرا  شرکت -مشاهده سال 211،111مطالعه با 

 حسابرسی و کیفیت سود رابطه مث ت و معناداري وجود دارد.
 ،مالکیت تمرکز نلش: حسابرسی کیفیت راه ري داخلی شرکت و اثربخشی ،( پژوهشی را با عنوان1128اللداسی و عابدین )

حداق  مربعار به روش رگرسیون  1121الی  1111هاي شرکت، طی سال -سال 1221با استفاده از تعداد  ،مالزي شواهد
. هستند گسترده حسابرسی خواهان احتماالً دارند، مالکیت از باالتري تمرکز که هاییمعمولی مورد بررسی قرار دادند. شرکت

. دهدمی ارائه را حسابرسی و شرکت یک مدیریتی هايهزینه بین مکم  ارت اط براي پشتی ان شواهد مطالعه این این، بر عالوه
 .دارد حسابرسی کیفیت و هاشرکت داخلی حاکمیت بین مث ت ارت اط در کمی نلش مالکیت تمرکز حال، این با
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 شرکتی راه ري سازوکارهاي مکم  یا جایگزین سایر حسابرسی کمیته آیا ،( پژوهشی را با عنوان1122حسن و همکاران )
شرکت پذیرفته شده در بورس دبی به  18با استفاده از  1128الی  1122هاي طی سال ،نوظهور اقتصاد از شواهدي: شودمی

روش رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که اثربخشی کمیته حسابرسی با اندازه و استلالل هیلت 
نفی اثربخشی کمیته حسابرسی با مدیره رابطه مث ت دارد، اما با دوگانگی نلش مدیرعام  رابطه منفی دارد. همچنین رابطه م

 هر یک از مالکیت دولتی و نهادي حاکی از روابط جایگزین است. 
با استفاده از  ،مالزي از شواهدي: سهام بازار نلدینگی و سود مدیریت مالکیت، تمرکز، با عنوانرا پژوهشی ( 1122)آمر همدن
. مورد بررسی قرار داد تلفیلیهاي و تجزیه و تحلی  دادهتحلی  رگرسیون  و 1121تا  1111هاي طی سالشرکت  111تعداد 
 از بازار درک که ثابت کرد و داده نشان سهام نلدینگی و مالکیت تمرکز بین توجهی قاب  منفی رابطه مطالعه این هايیافته
 مضر عاملی مالزي در مالکیت تمرکز که همچنین نتایج نشان داد. است زیاد متمرکز مالکیت با مرت ط نامطلوب انتخاب مشک 
 سهامداري تمرکز افزایش بوده و اث ار کرد که ق لی مطالعار با یافته مطابق این. کندمی مهار را سهام بازار نلدینگی که است
 شود.می نلدینگی کاهش به منجر امر این و شودمی اطالعار تلارن عدم افزایش باعث

 111با استفاده از  ،الزحمه حسابرسی در ژاپنساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی و حق ،( پژوهشی را با عنوان1121کاساي )
به روش رگرسیون خطی مورد بررسی قرار  1112الی  1111هاي شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ژاپن طی سال

اندازد و در نتیجه منجر به کیفیت پایین یالزحمه باالي حسابرسی، استلالل حسابرسان را به خطر مداد. نتایج نشان داد که حق
شود. این نتایج بیانگر این است که وجود میزان باالي سهامداران نهادي، منجر به افزایش کیفیت اقالم تعهدي حسابرسی می

الزحمه حسابرسی به وسیله سهامدارن نهادي شود. همچنین نتایج بیانگر است که رابطه میان کیفیت حسابرسی و حقمی
 شود.عدی  میت

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر به موقع  ،( پژوهشی را با عنوان1128اشمیت و ویلکینز )
الی  1111هاي نمونه طی سال 81با استفاده از تعداد  ،هاي مالیبودن گزارشگري مالی در یک فاصله زمانی ارائه مجدد صورر

هاي داراي کمیته حسابرسی متخصص ک مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که شرکتبه روش رگرسیون لجستی 1111
درصد کاهش در به موقع بودن گزارش  88تري هستند و عدم تخصص اعضاي حسابرسی منجر به داراي افشاي به موقع

 گردد.هاي مالی میصورر
با  ،سابرسی و گزارشگري به موقع: شواهدي از اندونزياثربخشی کمیته ح ،( پژوهشی را با عنوان1121سیتی و همکاران )

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزي به رگرسیون چند متغیره م تنی بر تکنیک حداق  مربعار  122استفاده از 
 مث تی رابطۀ حسابرسی گزارش بودن موقع به با کمیتۀ حسابرسی اثربخشی نشان داد که معمولی مورد بررسی قرار دادند. نتایج

 .شودمی ختم حسابرسی ارائۀ گزارش زمان کاهش به و دارد
شرکت پذیرفته  218با استفاده از  ،بررسی رابطه ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی ،( پژوهشی را با عنوان1122زوریگار )

ین منرور براي ساختار مالکیت از سه شده در بورس اوراق بهادار اردن به روش رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار داد. بد
شاخص مالکیت نهادي، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت استفاده کرد و کیفیت حسابرسی را نیز با استفاده از اندازه موسسه 

باشند رابطه هایی که داراي سهامدار خارجی و سهامدار نهادي میحسابرسی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد شرکت
 ار و مث ت با کیفیت حسابرسی دارند. در حالی که تمرکز مالکیت با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد.معناد
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 فرضیه های پژوهش
 هاي زیر هستیم.  در این پژوهش به دن ال بررسی فرضیه

 مالکیت متمرکز بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر مث ت دارد. -2
 سی تاثیر مث ت دارد.مالکیت دولتی بر اثربخشی کمیته حسابر -1
 مالکیت نهادي بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر مث ت دارد. -8
 

 روش تحقیق
هاي  تجربی( است، یعنی بر م ناي تجزیه و تحلی  اطالعار گذشته و تاریخی )صورررویدادي )نیمهپژوهش حاضر از نوع پس

به دلی  اینکه باشد. علی بوده می-اي و تحلیلیاي کتابخانهگیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ها( انجام می مالی شرکت
پردازد و به توسعه  ها می ها و نرریه روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تلورياین پژوهش به بررسی 

هاي میدانی انجام وشبر پایه رو  کند هاي استدالل استلرائی استفاده می از روش، نماید مرزهاي دانش رشته علمی کمک می
 نمونه روش است و نوع هم ستگی از توصیفی مذکور پژوهش آنکه تجربی است. ضمن -لذا از لحاظ هدف بنیادي شود می

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  281از  پژوهش این در پژوهش این در. باشدمی سیستماتیک حذف بر م تنی گیري
 .است شده استفاده هاداده و تحلی  تجزیه و پردازش منرور به لجستیک رگرسیونی تحلی  تهران به روش

 بر که دهندمی تشکی  2812 تا 2811 هايسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت را پژوهش جامعۀ
 :اندشده انتخاب زیر معیارهاي اساس

در دوره مورد و  ها منتهی به پایان اسفند باشد مالی شرکتبه منرور قاب  ملایسه بودن اطالعار، پایان سال  -2
 بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.

 هاي بیمه( ن اشد.گذاري و لیزینگ و شرکت ها، سرمایه گري مالی )بانک هاي واسطه جزء شرکت -1
 اند، ن اشد.شده پذیرفته بورس در 2811 سال از بعد که هاییشرکت جزء -8
 موجود و در دسترس باشد. یبررس مورد يها شرکت يپژوهش برا ازیموردن يها داده هیکل -1

 

 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
و  علی(، 1121و همکاران )الموسالی هاي به استناد پژوهش حسابرسی است.در این پژوهش اثربخشی کمیته وابستهمتغیر 

 ،سه معیار اندازهمیانگین وزنی حسابرسی از اي محاس ه اثربخشی کمیتهبر ،(1111( و دیفوند و همکاران )1128همکاران )
شود. سه معیار مورد نرر را جمع کرده و از آنها میانگین گرفته میشود. استفاده می حسابرسیتخصص مالی کمیتهو  استلالل
گیرد تعلق می( داراي اثربخشی باال هایی با کمیته حسابرسیبه عنوان شرکت) یک عدد هاي باالتر از میانگین نمونهبه شرکت

 (هایی با کمیته حسابرسی داراي اثربخشی پایینبه عنوان شرکت) صفر عدد تر از میانگین نمونههاي پایینو به شرکت
 شود: به صورر زیر تعریف می حسابرسیتخصص مالی کمیتهو  استلالل ،اندازهسه مع ار  .یابداختصاص می

 ،حسابرسیتعداد اعضاي کمیتهلگاریتم ط یعی حسابرسی: اندازه کمیته -2

 ي کمیته حسابرسی،کمیته به تعداد ک  اعضامستل  حسابرسی: تعداد اعضاي استلالل کمیته -1
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ي حسابرسی مشغول هستند به تعداد ک  اعضاحسابرسی: تعداد کارشناسان مالی که در کمیتهتخصص مالی کمیته -8
 کمیته حسابرسی.

 
( از سه معیار مالکیت نهادي، مالکیت 1121ساختار مالکیت است. به استناد پژوهش الموسالی )این پژوهش  مستل متغیر 

 شود.متمرکز و مالکیت دولتی استفاده می
 

 نهادي مالکیت
گذاران نهادي از سرمایهمیزان مشارکت گیري (، براي اندازه2811ملدم )( و نجفی1122هاي چانگ و ژانگ )به استناد پژوهش

گذاران نهادي قرار دهنده میزان سهام عادي شرکت نمونه که در مالکیت سرمایهنشان، که شود( استفاده می2اره )رابطه شم
 شود.دوره تلسیم می ابتدايباشد. براي محاس ه آن، تعداد سهام مالکین نهادي بر ک  تعداد سهام عادي شرکت در دارد، می

 درصد ک  سهام شرکت باشد. 1ر یا برابر با این میزان براي هر سهامدار نهادي باید بزرگت
 

 (2رابطه شماره )

INSi,t =  
 

 
 

INSi,t گذاران نهادي= درصد مالکیت سرمایه، 
I گذار نهادي= تعداد سهام عادي در اختیار سرمایه، 
T  ابتداي دوره.= تعداد ک  سهام عادي شرکت در 
 

 مالکیت متمرکز
( تمرکز مالکیت، درصد سهام تحت تملک بزرگترین سهامدار شرکت )اولین 2818)به استناد پژوهش خواجوي و همکاران 

 (.2811)مشایخ و ع داللهی،  درصد 1 باالي مالکیت یعنی ،عمده سهامدارانالزم به ذکر است که  سهامدار عمده( می باشد.
 

 مالکیت دولتی 
 در سهام مجموع صورر(، مالکیت دولتی به2811فرد )( و ملکیان و نیکروان2811ملکیان و همکاران ) هايبه استناد پژوهش

 گردد.می محاس ه شرکت سهام منتشره ک  بر تلسیم دولتی و نهادهاي وابسته به دولت سهامداران اختیار
 

-مدیره و  بازده دارایی میمدیره، استلالل هیلتمتغیرهاي کنترلی این پژوهش شام  اندازه شرکت، اهرم مالی، اندازه هیلت

 شود.یک پرداخته می که ذیال به بررسی هر ،شندبا
 ،هاجمع ک  داراییط یعی : لگاریتم شرکت اندازه 
 ،هاي ک اهرم مالی: نس ت ک  بدهی به ارزش دفتري دارایی 
 ،مدیرهتعداد مدیران در هیلتط یعی اندازه هیلت مدیره: لگاریتم  
 ،مدیرههیلتاعضاي مدیره به تعداد ک  در هیلت غیرموظفمدیره: تعداد مدیران استلالل هیلت 
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 .بازده دارایی: سود خالص تلسیم بر ارزش دفتري ک  دارایی 
 

( 1) رابطه شمارهشرح به لجستیکاز مدل رگرسیونی (، 1121به استناد پژوهش الموسالی )پژوهش هاي براي آزمون فرضیه
 شود: استفاده می

 ( 1) رابطه شماره
ACEScorei,t = β0 + β1 CONOWNi,t + β2 GOVOWNi,t + β3 INSi,t + β4 BSi,t + β5 BIi,t + β6 

SIZEi,t + β7 LEVi,t + β8 ROAi,t + ε 

 
ACEScorei,t :اثربخشی کمیته حسابرسی i  در سالt، 
CONOWNi,t :شرکت  مالکیت متمرکزi  در سالt، 
GOVOWNi,t شرکت : مالکیت دولتیi  در سالt، 

INSi,t مالکیت نهادي شرکت :i  در سالt، 

BSi,tمدیره شرکت : اندازه هیلتi  در سالt، 
BIi,t: مدیره شرکت استلالل هیلتi  در سالt، 

SIZEi,t اندازه شرکت :i  در سالt، 
LEVi,t اهرم مالی شرکت :i  در سالt، 
ROAi,t بازده دارایی شرکت :i  در سالt. 
پژوهش رد نخواهد شد، در غیر  دار باشد فرضیه اولدرصد( مث ت و معنی 11مورد نرر )در سطح اطمینان  β1چنانچه ضریب 

 شود. اینصورر این فرضیه رد می
پژوهش رد نخواهد شد، در غیر  دار باشد فرضیه دومدرصد( مث ت و معنی 11در سطح اطمینان مورد نرر ) β2چنانچه ضریب 

 شود. اینصورر این فرضیه رد می
پژوهش رد نخواهد شد، در غیر  دار باشد فرضیه سومدرصد( مث ت و معنی 11در سطح اطمینان مورد نرر ) β3چنانچه ضریب 

 شود. اینصورر این فرضیه رد می

 

 یافته های پژوهش
ها گیري از این یافتههاي پژوهش را به صورر بخش آمار توصیفی و استن اطی ارائه نموده و سپس به نتیجهدر ادامه یافته
 شود.پرداخته می
 

 آمار توصیفی
دهد.  یمهاي این پژوهش نشان هاي وابسته، مستل  و کنترلی را براي ک  مشاهده ( آمار توصیفی متغیر2جدول شماره )

دهد  یمباشد که نشان  یم 13188( مشاهده می شود، میانگین اثربخشی کمیته حسابرسی برابر با 2طور که در جدول )همان
است و این یعنی  13121اند. میانه متغیر اهرم مالی برابر با  یافته تمرکزمربوط به این متغیر در حول این نلطه ي ها دادهبیشتر 
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در طی قلمرو زمانی پژوهش بیشترین  .هاي این متغیر کمتر از این ملدار و نیمی دیگر بیشتر از این ملدار هستند نیمی از داده
 می باشد.  13221بوده و کمترین ملدار این متغیر برابر با  13111با ملدار متغیر مالکیت متمرکز سهام برابر 

نس ت به  ها آناز یکدیگر یا میزان پراکندگی  ها دادهي پراکندگی به طور کلی معیاري براي تعیین میزان پراکندگی ها شاخص
باشد،  یمبه مدل رگرسیونی  متغیر واردکردني پراکندگی که شرط مطلوب براي ها شاخصین تر مهممیانگین است. از جمله 
 وده و حائز این شرط صفر ن یرهامتغ یارانحراف مع ،قاب  مشاهده است یزن (2) طور که در جدول همانانحراف معیار است. 

است که به ترتیب  13218و  2318در جامعه آماري مورد بررسی بیشترین و کمترین ملدار انحراف معیار برابر با  .باشند یم
 هاي اندازه شرکت و بازده دارایی است. غیرمربوط به مت

دهد. اگر ضریب  یمپارامتر چولگی شاخص مورد بررسی دیگري است که میزان عدم تلارن منحنی فراوانی متغیر را نشان 
 یمنفاین ضریب و اگر وجود داشته به راست  یمث ت باشد چولگ یبچنانچه ضر ،جامعه کامالً متلارن استچولگی صفر باشد، 

 ،باشد یم 13221 به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر مالکیت نهادي مث ت و برابر با به چپ وجود خواهد داشت. یباشد چولگ
 یعنی منحنی فراوانی این متغیر در جامعه مورد بررسی چولگی به راست داشته و به این اندازه از مرکز تلارن انحراف دارد. 

 هشیرهای پژومتغ(: آمار توصیفی 9جدول )

 چولگی انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر

اثربخشی کمیته 
 حسابرسی

ACEScorei,t 13188 2 2 1311 13181 13121- 

 CONOWNi,t 13181 13112 13111 13221 13121 13111 مالکیت متمرکز

 GOVOWNi,t 13218 1 13111 1 13122 23111 مالکیت دولتی

 INSi,t 13112 13812 13181 13182 13882 13221 نهاديمالکیت 

 BSi,t 13181 1 2 1 13128 13811 مدیرهاندازه هیلت

 BIi,t 13111 131 2 131 13112 13118 مدیرهاستلالل هیلت

 SIZEi,t 21381 21322 21322 21318 23182 13811 اندازه شرکت

 LEVi,t 13128 13121 23111 13121 13121 23111 اهرم مالی

 ROAi,t 13288 13211 13121 13182- 13218 13112 بازده دارایی

 

 ها تجزیه و تحلیل استنباطی داده
ها، فروض ها و آزمون فرضیههاي بیان شده نیاز است ق   از پردازش آنهاي هر یک از مدلبراي تجزیه و تحلی  داده

 است که که 2سعام  تورم واریانرگرسیون بررسی همخطی بین متغیرها از آزمون   کالسیک مدل آزمون شود. یکی از فروض
عام  تورم با توجه به اینکه  .است یافته افزایش هم خطی بابت شده برآورد ضرایب به مربوط تغییرار از ملدار چه داردمی بیان
( ارائه شده 1وجود ندارد که نتایج آن در جدول )بوده است، بنابراین همخطی  1س براي متغیرهاي پژوهش کمتر از عدد واریان
 است.

 
 

                                                           
1
 Variance Inflation Factor 
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 ( : نتایج آزمون بررسی احتمال وجود همخطی2جدول )
 فرض کالسیک نماد متغیر (VIFعام  تورم واریانس ) نتیجه

 
 
 
 

 ن ود هم خطی

13111 CONOWN 

 ن ود هم خطی

23188 GOVOWN 

13211 INS 

13818 BS 

13211 BI 

83111 SIZE 

13818 LEV 

23111 ROA 

 

 پژوهش نتایج آزمون مدل های 
و اطمینان از صحت الگوي برازش شده، نتایج نهایی  ها دادهیري کارگ بهي آماري الزم، به منرور تعیین ها آزمونپس از انجام 

در تحلی  نتایج ابتدا به بررسی معناداري مدل و میزان بیان کنندگی  گردد. یمپژوهش در ادامه ارائه  هاي مدلحاص  از تخمین 
متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستل  و کنترلی پرداخته و در ادامه ق   از ارائه نتایج اصلی، به بیان درستنمایی مدل پژوهش 

است.  131111( برابر با LRیی )( نیز مشخص است، سطح معنادار بودن نس ت درستنما8پردازیم. همانطور که در جدول ) می
صفر بودن این کمیت بدان معنا است که مدل ملید و غیرملید تفاور معناداري دارند و لذا متغیرهاي توضیحی، قدرر توضیح 

درصد این مدل معنادار بوده و داراي اعت ار است.  11توان گفت که در سطح اطمینان دهندگی معناداري دارند. در واقع می
درصد تغییرار متغیر وابسته از  1دهد است که نشان می 1311نتایج همین فرضیه ملدار ضریب مک فادن برابر با براساس 

 شود. طریق مدل رگرسیون توضیح داده می
 

 مدل پژوهشآزمون (: نتایج 3جدول )
ACEScorei,t = β0 + β1 CONOWNi,t + β2 GOVOWNi,t + β3 INSi,t + β4 BSi,t + β5 BIi,t + 

β6 SIZEi,t + β7 LEVi,t + β8 ROAi,t + ε 

 گیري نتیجه سطح معناداري ضریب بتا نماد نام متغیر

 ن ود تاثیر معنادار CONOWN 13211 138188 مالکیت متمرکز

 معنادار تأثیرن ود  GOVOWN 13811 132221 مالکیت دولتی

 معنادار تأثیرن ود  INS 13211 131821 مالکیت نهادي

 معنادار تأثیرن ود  BS 13121- 131121 مدیرهاندازه هیلت

 معنادار تأثیرن ود  BI 13211 131821 مدیرهاستلالل هیلت

 تاثیر مث ت و معنادار SIZE 13118 131111 اندازه شرکت

 معنادارمنفی و  تأثیر LEV 13118- 131111 اهرم مالی

 معنادار تأثیرن ود  ROA 13121- 131111 بازده دارایی

 - C 13811- 138218 از م داعرض 

 ضریب مک فادن (LRمعناداري آماره ) (LR)  آماره

11321 131111* 1311 
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فرضیه اول پژوهش به دن ال پاسخ به این سوال است که آیا مالکیت متمرکز بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر مث ت دارد یا 
 خیر؟ 

باشد. می مستلیممورد بررسی به صورر  تاثیردهد است که نشان می 13211برابر با مالکیت متمرکز ضریب برآورد شده متغیر 
این   تاثیردهد که نشان می ](8)جدول [باشد  می 138188ذکر شده برابر با شده براي متغیر  محاس ه  سطح معناداريهمچنین 

 توانمیمالکیت متمرکز، ن معناداري سطحبا توجه به . بنابراین باشدمیندرصد به صورر معنادار  11متغیر در سطح اطمینان 
-می ردپژوهش اول براساس این نتایج، فرضیه مالکیت متمرکز بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداري دارد. لذا  گفت
 د. گرد

یا فرضیه دوم پژوهش به دن ال پاسخ به این سوال است که آیا مالکیت دولتی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر مث ت دارد 
 خیر؟ 

باشد. می مستلیممورد بررسی به صورر  تاثیردهد است که نشان می 13811برابر با مالکیت دولتی ضریب برآورد شده متغیر 
این   تاثیردهد که نشان می ](8جدول )[باشد  می 132221ذکر شده برابر با شده براي متغیر  محاس ه  سطح معناداريهمچنین 

 توانمیمالکیت دولتی، ن سطح معناداريبا توجه به . بنابراین باشدمینرصد به صورر معنادار د 11متغیر در سطح اطمینان 
 د. گردمی ردپژوهش دوم براساس این نتایج، فرضیه  مالکیت دولتی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداري دارد. گفت

فرضیه سوم پژوهش به دن ال پاسخ به این سوال است که آیا مالکیت نهادي بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر مث ت دارد 
 یاخیر؟ 

باشد. می مستلیممورد بررسی به صورر  تاثیردهد است که نشان می 13211برابر با مالکیت نهادي ضریب برآورد شده متغیر 
این   تاثیردهد که نشان می ](8جدول )[باشد  می 131821ذکر شده برابر با براي متغیر  شده محاس ه  سطح معناداريهمچنین 

 توانمیمالکیت نهادي، ن سطح معناداريبا توجه به . بنابراین باشدمیندرصد به صورر معنادار  11متغیر در سطح اطمینان 
 د. گردمی ردپژوهش سوم راساس این نتایج، فرضیه ب مالکیت نهادي بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداري دارد. گفت

 

 پژوهش های محدودیت

ها، از بابت تورم تعدی  نگردیده است. لذا در صورر تعدی   هاي مالی شرکت شده از صورر هاي استخراج داده -2
 اطالعار مذکور، ممکن است نتایج متفاوتی از نتایج فعلی حاص  شود.

الشعاع قرار دهد شرایط سیاسی و اقتصادي حاکم بر پژوهش را تحت از جمله عواملی که ممکن است نتایج -1
 باشد.جامعه است که خارج از اختیارار و کنترل محلق می

 

 گیریبحث و نتیجه
کمیته حسابرسی  تدوین شده است. بر اساس نتایج  اثربخشی بر مالکیت ساختار پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر

هاي اول، دوم و سوم پژوهش تایید نشدند. هاي پژوهش، مالحره گردید که هیچ یک از فرضیه فرضیهآمده از آزمون  دست به
مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادي بر اثربخشی کمیته حسابرسی بر م ناي نتایج به دست آمده، به ع ارر دیگر 

کننده است،  تیار سهامداران عمده و باالخص سهامداران کنترلهایی که اکثریت سهام آنان در اخ شرکتتاثیر معناداري ندارند.  
کننده در تمامی تصمیمار  بیشتر در معرض خطرار و مشکالر ناشی از مسلله نمایندگی هستند. زیرا نرر سهامداران کنترل
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اران است که بتوانند تر از سایر سهامد براي این سهامداران بسیار آسان . لذامدیره، نرر غالب است تلاتخاذ شده در سطح هی
براي دستیابی به منافعشان برخالف این سازوکارها  ،کارهاي نرارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و ساز

عم  نمایند و نرارر سایر سهامداران را غیرممکن سازند. اکثر محللین در تحلیلار خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه 
که این امکان وجود دارد که سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را  اند رسیده

تواند نلش مکم  بر توان بیان کرد مالکیت متمرکز در عم  به عنوان نلش نرارتی نمیبنابراین می به نفع خود مصادره نمایند.
 اثربخشی کمیته حسابرسی داشته باشد. 
است. ادبیار تحلیق تلوریک در حوزه رابطهمیان مالکیت دولتی شده  رد نیز پژوهشدوم بر م ناي نتایج به دست آمده، فرضیه 

خواهی و گویی، حسابهاي مناسب حاکمیت شرکتی معموالً نشان دهنده این موضوع هستند که جوابسازي رویهو پیاده
ت ضعیف است. به عالوه به خاطر دسترسی آسان به منافع مالی، احتماالً هاي تحت تملک دولنرارر بر عملکرد مالی شرکت

 یابد.هاي حاکمیتی قوي کاهش میکارگیري مکانیزمها در پذیرش و بههاي این شرکتانگیزه
وجه گذاران نهادي نلش قاب  تبه همین ترتیب مالکیت نهادي بر اثربخشی کمیته حسابرسی نیز تاثیر معناداري ندارد. سرمایه

هاي حاکمیت شرکتی در سطح جهان دارند. با توجه به کافی بودن منابع انسانی، منابع تکنیکی و مالی براي در به ود رویه
گیري مدیریت  دهی و تاثیرگذاري بر تصمیمگذاران نهادي توانایی نرارر، نرمگیري، سرمایهتاثیرگذاري بر فرآیند تصمیم

سازي شفافیت، کنترل ادواري ی فعال موجود در ارت اط با مدیران شرکت، همچون پیادهشرکت را دارند. از طریق نلش نرارت
توانند مانعی براي اتخاذ گذاران نهادي میدهی؛ سرمایههاي رايها، انتخاب هیلت مدیره و انگیزهکارایی و اثربخشی فعالیت

هاي کمتر گذاران نهادي از انگیزهمایند. بنابراین سرمایهطل انه مدیریت جلوگیري نهاي غیر بهینه بوده و از رفتار فرصتتصمیم
ي کاربردي زیر ارائه هاآمده پیشنهاد دست با توجه به نتایج بهباشند. هاي حسابرسی اثربخش برخوردار میسازي کمیته براي پیاده

 گردد: می
هاي با ن است شرکتنکته که ممک بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش و با توجه به این -2

مالکیت متمرکز به دلی  حفظ منافع خود از سازوکارهاي راه ري شرکتی همچون کمیته حسابرسی استفاده 
ها به ساختار مالکیت آن و گردد در بررسی وضعیت شرکتگذاران و سایر سهامداران توصیه مینکنند، به سرمایه

 باشند.سازوکارهاي راه ري شرکتی آن توجه کافی داشته 

گردد که در هاي دولتی توصیه میبر اساس نتایج به دست آمده از فرضیه دوم پژوهش، به مجریان دستگاه -1
هاي با مالکیت دولتی و نهادهاي وابسته به دولت دقت الزم را به عم  آورده و جهت نرارر بر شرکت

هاي م راه ري شرکتی قوي در شرکتسازي مکانیزهاي دولتی، اقدام به پیادهجلوگیري از ضعف عملکرد دستگاه
 با این نوع ساختار مالکیت نمایند.

که مالکان نهادي نرارر قوي بر عملکرد بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیه سوم پژوهش، با توجه به این -8
هاي راه ري شرکتی از جمله کمیته حسابرسی مدیریت و حفظ منافع سهامداران داشته و نیازي به مکانیزم

هایی با این نوع هاي کنترلی شرکتشود در بررسی سیستمگذاران و سهامداران توصیه می ارند، لذا به سرمایهند
 از ساختار مالکیت بر وجود کمیته حسابرسی اهمیت زیادي قائ  نشوند. 
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 .22-2، صص 11، شماره 8دوره  هاي حسابداري مالی و حسابرسی،پژوهش

 شماره حسابدار، مجله ،راه ري شرکتی و حسابرسی مالی، گزارشگري کیفیت ،(2881کامران، ) پاکیزه، ،یحیی یگانه،حساس 

281. 
 هايشرکت عملکرد شرکتی و حاکمیت کیفیت بین رابطه ،(2888) ،حسینی، سیدمجت ی یحیی، رئیسی، زهره،یگانه، حساس 

 .211-21، صص 28، شماره 1دوره  ایران، مدیریت علوم فصلنامه ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 ،با حسابرسی کمیته هايویژگی بین رابطه بررسی ،(2811) ،احمدي، معین ،آرش نادریان، ،جمال محمدي، ،علی خوزین 

 و مدیریت در جدید هايپژوهش ،تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته دارویی هايشرکت در اخالقیار اختیاري افشاي
 .211-281، صص 21 شماره حسابداري،

 اخالق داوطل انه افشاي سطح بر حسابرسی کمیته هاي ویژگی تأثیر بررسی ،(2811) ،محمد ابراهیمی، رمضانعلی، ،رویایی ،
 .88-22، صص 11، شماره 2 دوره مالی، حسابداري
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 در شرکت عملکرد و مالکیت ساختار بین رابطه بررسی ،(2812) ،تاش، محمدن ی، کاظمی، مهدي، امینی، موسويشهیکی 

 شماره هاي اقتصادي، هايسیاست و مسائ  بررسی دوماهنامه-اقتصادي مجله ،دیتا پان  تهران: رویکرد بهادار بورس اوراق
 .11-1صص (، 21و  1)
 پایان نامه کارشناسی  ،ها شرکت ریسک بر مدیریت توسط سود بینی پیش و مالکیت ساختار تاثیر ،(2811) ،سورگی، علی

 عطار. عالی آموزش ارشد حسابداري، موسسه
 ترجمه یحیی  ،نلش سرمایه گذاران نهادي در حاکمیت شرکت هاي سهامی ،(2881) ،آریس، جی ، سولومون، سولومون

 .18-11 صص ،211شماره یگانه و امیر پوریانسب، ماهنامه حسابدار، حساس
 عملکرد بر خانوادگی غیر و خانوادگی شرکتهاي در مالکیت تمرکز تأثیر بررسی ،(2812) ،یار، افسانهسروش ،شیروانی، حامد 

 .281-211 ، صص11، شماره 2 ، دورهراه رد مدیریت مالی ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي
 ،با بورس در شده پذیرفته هايعملکرد شرکت و مالکیت ساختار بین رابطه بررسی ،(2812) ،رحیمی، پریسا ،حسین صادقی 

 .211-81، صص 21، شماره 1 دوره مالی، هاي حسابداريپژوهش، همزمان معادالر سیستم از استفاده
 هاي پذیرفتهبررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تلسیم سود در شرکت ،2888) ،ع داللهی، مهین-

 ارشد، دانشگاه الزهرا. کارشناسی نامهپایان ،شده در بورس اوراق بهادار تهران
 هايشرکت حسابرسی کیفیت بر مدیره هیلت و نهادي گذارانسرمایه تأثیر ،(2811) ،فالح، رضا ،ع الرحیمی، سپیده 

 کارآفرینی کنفرانس سومین و مدیریت و حسابداري المللیبین کنفرانس ششمین ،تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته
 باز. هاينوآوري و
 کمیته هايویژگی اثربخشی ،(2818)، علوم، مهدي، حیدري، یونسمحمدي، محمدحسین، کاظمیع دي، مصطفی، ثنائی 

  .181-111، صص 21، شماره 21دوره  دانش حسابرسی،  ،نمایندگی نرریه دیدگاه :اطالعاتی تلارن عدم بر حسابرسی
 نامه کارشناسی پایان ،شرکت عملکرد و مالکیت شرکتی، ساختار حاکمیتحسابرسی،  کمیته، (2811) ،ثانی، فائزهاک ريعلی

 ارشد، رشته حسابرسی،  دانشگاه آزاد اسالمی س زوار.
 ،سود حسابرسی بر مدیریت کمیته هاياثر ویژگی بررسی ،(2811) ،محسن کردي،نتاجحسن جواد، محمدي، حسین، فخاري 

  .211-218، صص 11، شماره 21 دوره مالی، حسابداري تجربی مطالعار ،واقعی اقالم از طریق
  ،مجله حسابدار. ، کمیته حسابرسی ،(2811) ،رضاقن ریان 

  و مالکیت پراکندگی حسابرسی، کمیته وجود ثیرتا (. بررسی2811) ،آراد، حامد ،لیماکی، ع دالصمدخلعت ري ،کاکویی، مجت ی 
نهمین کنفرانس بین  ،تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در حسابرسی گزارش تاخیر بر مالکیت تمرکز

 .المللی حسابداري و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوري هاي باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق

 ،مجله ،سهامداران به در پاسخگویی مدیره هیلت و حسابرسی کمیته روابط حسابرس، و نلش ،(2811) ،محمد محمدیان 
 .282-281 ، صص11 شماره حسابرس،

 ،در سود تلسیم سیاست و شرکت عملکرد مالکیت، تمرکز بین رابطه بررسی ،(2811) ،ع داللهی، مهین مشایخ، شهناز 

 .81-22، صص 1، شماره 8دوره  ،مالی حسابداري هايپژوهش، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت
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 مسلولیت با نهادي و دولتی مالکیت بین رابطه مطالعه ،(2811) ،ملکیان، اسفندیار، سلمانی، رسول، شهسواري، معصومه-

، شماره 1گذاري، دوره  سرمایه دانش ،تهران( بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايها )شرکتشرکت اجتماعی پذیري
 .21-11، صص 22
 شرکت در مستل  حسابرسی دستمزد بر دولتی و نهادي مالکان تأثیر بررسی ،(2811)، فرد، بیتاملکیان، اسفندیار، نیکروان 

 .211-212 صص ،2، شماره 2 دوره حسابداري، هايپیشرفت يمجله ،تهران بهادار اوراق بورس در شده هاي پذیرفته
 دانش سرمایه ،تهران بهادار اوراق بورس در نهادي گذارانسرمایه نلش و سهام قیمت زمانیهم ،(2811) ،ملدم، علینجفی-

  .81-22، صص 18، شماره 1 دوره گذاري،
 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ،(2882)، نمازي، محمد، کرمانی، احسان

 .211-88، صص 1، شماره 21 دوره هاي حسابداري و حسابرسی،بررسی، تهران
 تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین معامالر با اشخاص وابسته و  ،(2811) ،واعظ، سیدعلی، انواري، ابراهیم، بنافی، محمد

  .281-212، صص 82، شماره 8 دوره فصلنامه حسابداري مالی، ،گذاريکارایی سرمایه
 در  سهام قیمت همزمانی بر مالکیت ساختار و حسابرسی کیفیت اثر ،(2811) ،همتی، هدي، سیرانی، محمد، محمدي، قانع

  .122-218، صص 12، شماره 21 دوره دانش حسابرسی، ،تهران بهادار اوراق بورس
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