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هدف پژوهش :هدف پژوهش ،بررسی نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و
ریسک پذیری مدیر عامل شرکت میباشد.
روششناسی پژوهش :جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان  111شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،طی دورة زمانی  1941تا  1944میباشد .از نرم افزارهای استتا  16و ایویوز  11به منظور تجزیه و
تحلیلهای مورد نظر استفاده شده است.
یافتههای پژوهش :نتایج نشان داد که استقالل ،اندازه و تخصص کمیته حسابرسی ،تاثیرمعناداری بر ریسک پذیری مدیر
عامل ندارد .همچنین سایر نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد در نهایت
نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل ،اندازه و تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل
تأثیر معناداری ندارد.
بحث و نتیجه گیری :بر مبنای مبنای فرضیه نمایندگی ،یک کمیته حسابرسی فعال ،میتواند نقش بسیار تاثیرگذاری در
پیادهسازی درست و دقیقِ شاخصهای حاکمیت شرکتی و به دنبال آن ارتقای ارزش و عملكرد شرکت ،از طریق ارتقای
کیفیت اطالعات ،ایفا کند .اما با توجه به این مسئله مهم که تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهینه از یک کمیته حسابرسی
استاندارد و اثرگذار در ایران ،فاصله زیادی در پیش است .همچنین بر مبنای نظریه بر مبنای «نظریه پلكانهای باالتر»
مدیران مدیرعامل ،افكار و ارزشهای خود را تا حد زیادی در یک شرکت منعكس میکنند.
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روشهای متقلبانه و غیرشفاف از موضوعات اصلی در اقتصادهای در حال توسعه است؛ زیرا بنگاههای اقتصادی در این کشورها
از کمبود منابع انسانی متخصص مرتبط با جنبههای حسابداری ،مالی و سایر ابعاد حاکمیتی رنج میبرند (واویرو .)1116 ،1خان و
همكاران )1116( 1اظهار داشتند که عملكردهای حسابرسی شرکت ،مسئول نظارت و کنترل خطاها ،کالهبرداریها و اطالعات
گمراهکننده و آشكار کردن حقیقت میباشد .در این بین« ،کمیته حسابرسی »9یكی از کمیتههای مهم هیئت مدیره شرکتها
محسوب میشود که متشكل از اعضای خبره در حسابداری و امور مالی میباشد و بر فعالیتهای مالی شرکتها و شیوههای افشای
آنها نظارت میکنند (جاوید و همكاران .)1111 ،0مطالعات قبلی با تمرکز بر ادراکات نمایندگی ،این ایده را بررسی کرد که کمیته-
های حسابرسی موثر راهی سودمند برای بهبود گزارشگری مالی شرکتها میباشند (کریشنان 1111 ،1و هویتاش و همكاران،6
 .)1114محققان معتقدند وجود کمیته حسابرسی که تحت نظارت افراد مستقل و حرفهای است به افشای اطالعات حسابداری
شرکت کمک میکند .عامل مهم دوم ،ریسکپذیری مدیرعامل میباشد .بر اساس تئوری ذینفعان ،هرچه نوسان یا ریسک یک
شرکت بیشتر باشد ،ارزیابی دقیق ارزش شرکت برای سرمایهگذاران دشوارتر است .از این نظر ،مدیران میتوانند ریسک شرکتهای
مطبوع خود را از طریق افزایش افشای داوطلبانه (مانند افشای اطالعات محیطی) به منظور برآوردن نیازهای اطالعاتی ذینفعان
کاهش دهند .عالوه بر این ،از مدیران انتظار میرود که شرکت را با رفتار اخالقی و مسئولیتپذیری اجتماعی باال اداره کنند.
بنابراین ،شناسایی عوامل مؤثر بر منافع ذینفعان ضروری است .در واقع ،میتوان استدالل کرد که شرکتهایی با عملكرد مسئولیت
اجتمای بیشتر و بهتر ،خود را از دیگران متمایز میکنند (رضایی و همكاران .)1111 ،تمرکز مالكیت در مناطق ،کشورها و شرکتها
متفاوت است ،بی پاسخ باقی مانده است .دو خط فكری اصلی وجود دارد که ممكن است بر میزان تمرکز مالكیت در کشورها و
قوانین و فرهنگ آنها تأثیر بگذارد (هولدرنس .)1117 ،7یكی از یافتهها این بود که سطح قانونی که از سرمایهگذاران در شرکتهای
دولتی حمایت میکند ،با میزان تمرکز مالكیت رابطه منفی دارد (الپورتا و همكاران .)1448 ،8با این حال ،هولدرنس ( )1117تردید
داشت که عامل سطح کشور بر تمرکز مالكیت تأثیر معناداری داشته باشد .اگرچه حمایت قانونی بر شكلدهی ساختار مالكیت تأثیر
دارد ،او معتقد بود که قانون و تمرکز مالكیت غیرقابل پیشبینی هستند .با این حال ،دمستز و ویاللونگا )1111( 4بر این باور بودند
که میزان پراکنده یا متمرکز بودن در تناسب برای شرکت هایی است که در آنها فعالیت می کنند .این ساختارها در بین شرکتها به
دلیل تفاوت در شرایطی است که آنها با آن مواجه هستند؛ بهویژه در مورد صرفهجویی در مقیاس ،مقررات و ثبات شرکتها .اگر این
ساختارها نتایج بازارهای بدون نقص برای کنترل بودند ،هر گونه رابطه سیستماتیک بین عملكرد شرکت و ساختار مالكیت را حذف
می کردند .بک و همكاران )1119( 11همچنین معتقد بودند که حمایت قانونی نقش اساسی در شكل گیری تمرکز مالكیت دارد .با
توجه به مطالب عنوان شده ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده تمرکز مالكیت در رابطه بین کمیته حسابرسی و
ریسک پذیری مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران همراه با ارائه راهبردهای کاربردی به
منظور رفع خالءهای موجود پرداخته شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
با استفاده از روشهای نظری ،تئوری نمایندگی ارتباط بین مدیران و نمایندگان را منعكس میسازد که این مسئله میتواند
تحت تأثیر اطالعات نامتقارن و افزایش هزینههای نمایندگی باشد .در نتیجه این ارتباط ،کمیته حسابرسی ،ابزاری ارزشمند برای
کاهش هزینههای نمایندگی قلمداد میشود؛ متعاقب این مسئله ،تشكیل یک کمیته حسابرسی مستقل میتواند به عنوان روشی
تاثیرگذار به منظور کاهش اطالعات نامتقارن بین مدیران و نمایندگان در نظر گرفته شود .بعالوه ،این نظریه همچنین رفتارهای
مبتنی بر منافع شخصی مدیر را از طریق مكانیسمهای جامع حاکمیت شرکتی در قالب کمیته حسابرسی و سایر کمیتههای هیئت
مدیره تعدیل مینماید .از سوی دیگر ،شرکتهای دارای تمرکز مالكیت باال با مشكالت نمایندگی ارتباط مثبتی دارند و این مسئله
را میتوان با کمک یک کمیته حسابرسی مستقل و ماهر نیز حل نمود (جاوید و همكاران .)1111 ،امروزه به دلیل عدم اطمینان
پیرامون سازمان در دنیای کسب و کار ،ریسکپذیری مدیریتی برای شرکتها اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است (بوئی و
همكاران .)1111 1هاسكیسون و همكاران )1117( 1بیان میدارند که فعالیتهای مبتنی بر ریسک مدیران ،مزیت رقابتی یک
سازمان را افزایش می دهد .تئوری پلكان باالتر ،یک پایه نظری قابل توجه به منظور تحقیق در مورد ویژگیهای مدیران ارشد
شرکت در تعیین انتخاب استراتژیک و نتیجه سازمانی فراهم کرده است .بوئی و همكاران (  )1111بیان میدارند که انتخابهای
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مخاطرهآمیز استراتژیک ،در تصمیمگیری مهم هستند زیرا بر عملكرد اقتصادی ،رشد و بقای یک سازمان تأثیر میگذارند.
مدیرعامل ،تصمیمگیرنده مرکزی است که بر تیم مدیریت ارشد تسلط دارد و سیاستهای شرکت و نتیجه سازمانی را تعیین میکند.
موفقترین مدیران ،ریسک پذیرتر آنها هستند .بونازی و اسالم )1117( 9بیان داشتند که مدیر عامل با کمک مشوقها میتواند
فعالیتهای کارگزاران را کنترل کرده و رفتارهای منافع شخصی را کاهش دهد .بنابراین ،به منظور به حداقل رساندن چنین
رفتارهایی در میان عوامل با توسعه کمیتههای حسابرسی مستقل یا سایر کمیتههای هیئت مدیره ،نیاز به ایجاد مكانیزم حاکمیت
شرکتی قوی وجود دارد .کمیته حسابرسی یک رویكرد ارزشمند برای به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن بین مالكان و مدیریت
است زیرا یک کمیته حسابرسی متمرکز بر اقدامات شفاف سازمان متمرکز است ،که به نوبه خود باعث ایجاد اطمینان بین مالكان و
مدیران میشود .ابتكار مهم برای تشكیل کمیته حسابرسی به عنوان کمیته فرعی هیئت مدیره در گزارش اسمیت که در سال
 1119در انگلستان منتشر شد مورد بحث قرار گرفت .عنوان شده است که کمیته حسابرسی مسئول انجام حسابرسیهای مستقل و
نظارت بر حسابرسان داخلی و خارجی برای شفافیت است .کمیته حسابرسی همچنین مطابق با قوانین و مقررات سازمان،
استانداردهای حسابداری ،قوانین مالی و غیره ،درست و منصفانه بودن کلیه فعالیتهای حسابرسی انجام شده توسط حسابرس
داخلی را تضمین میکند .عالوه بر این ،کمیته حسابرسی برای حسابرس خارجی به عنوان تضمینی برای استقالل آنها میباشد.
تمرکز مالكیت به مقررات بخش ،اندازه شرکت و ریسک بستگی دارد .در عین حال ،تغییر در پارادایم سرمایه گذاران ،از نمایندگی
منفعل ،به عنوان تامین کنندگان سرمایه ،به عواملی که قادر به تأثیرگذاری بر مدیریت کسب و کار و فرآیند تصمیم گیری هستند،
اهمیت مطالعه ساختار مالكیت در ادبیات مالی را افزایش داده است (پاندا و کومار .)1111 ،1آثاری که حول این موضوع ایجاد شده
اند به مجموعه ای از عوامل تعیین کننده اشاره دارند یا در مطالعات گنجانده شده اند که در سطوح مختلف جمع شده اند :عوامل
خاص در سطوح یک کشور و عوامل ویژه در سطح شرکتی (ریس و پینتو .)1111 ، 1سطوح مختلف تمرکز مالكیت می تواند
مدیریت شرکت را انعطاف پذیرتر کرده و به سرعت به یک محیط در حال تغییر پاسخ دهد .با این حال ،تنوع در حاکمیت شرکتی و
نحوه مفهوم سازی حاکمیت شرکتی هنوز به شدت مورد بحث است (القاداسی و عابدین .)1118 ، 9تجربه ممكن است میزان زیان
واقعی یا درک شده مرتبط با ریسک را کاهش دهد .اثر تجربه غالب است و باید بین سن مدیرعامل و ریسکپذیری همبستگی
مثبت وجود داشته باشد (سیمسک .)1117 ،0استین -پرلی و ساس )1111( 1بیان میدارند که ریسکپذیری شامل انجام اقدامات
کارآفرینانه و در عین حال سرمایه گذاری عمده در منابع قابل توجه است .این اقدامات در فضای نامطمئن و بدون درک کامل نتیجه
این حرکات رخ میدهد.ساختار مالكیت به طور کلی نقشی در به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن در بازارهای سرمایه بین افراد
خارجی و خودی دارد .دلیل این امر آنست که ساختار مالكیت یک رویكرد ضروری برای به حداقل رساندن هزینه های نمایندگی از
طریق مشارکت مدیریت در مالكیت سهام است .بنابراین ،سهامداران بزرگ که دارای قدرت هستند ،انگیزههایی برای مدیریت و به
منظور کار موثر و کارآمد فراهم میکنند .تمرکز مالكیت به نسبت سهامداران بزرگ اشاره دارد و این سهامداران عالقه مند به
افزایش ثروت خود هستند .تمرکز مالكیت یک وسیله ضروری است زیرا میتواند از فعالیتهای غیرقانونی یا سو استفاده سهامداران
جزئی جلوگیری نماید (جاوید و همكاران .)1111 ،با توجه به مباحث مطرح شده ،مسئله پژوهش حاضر بر این مبنا شكل میگیرد
که در زمینه اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران تشكیل کمیته حسابرسی به دالیل مختلف بسیار مهم است .به عنوان مثال،
بنگاههای اقتصادی در حال توسعه از کمبود منابع انسانی ماهر به دلیل کمبود اعضای ماهر که دارای تجربه و تخصص مربوط به
امور حسابداری و مالی و سایر مسائل حاکمیت هستند ،رنج میبرند .همچنین ،اقتصادهایی نظیر ایران با مشكالت متعددی از جمله
ضعف بازارهای سهام ،شرایط نامتعادل اقتصادی ،ضعف رویه های قانونی و حمایت ها و مداخالت دولت روبرو هستند .مضاف بر
این مسائل ،شیوه های حسابرسی انجام شده در اقتصادهای در حال توسعه غیرقابل اعتماد است زیرا اکثر شرکت های این کشورها
دارای ساختار مالكیت خانوادگی هستند که می تواند نمایندگیها را تحت تأثیر قرار دهد .بر همین مبنا ،اقتصادهای نه چندان قوی
مانند ایران با مالكیت متمرکز باالتر همراه هستند که منجر به مشكل نمایندگی می شود .بنابراین ،پژوهش حاضر به بررسی ارتباط
بین کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل خواهد پرداخت تا بدین سوال پاسخ دهیم که آیا کمیته حسابرسی بر ریسک
پذیری مدیر عامل با نقش تعدیل کننده تمرکز مالكیت ایفای نقش نمایند یا خیر؟ و در صورت تایید تاثیرگذاری این عوامل ،میزان
و شدت تاثیرگذاری آنها تا چه میزان و به چه صورتی خواهد بود؟

 -1-2پیشینههای داخلی
علی نژاد طیبی ( )1011پژوهشی با عنوان «تاثیر کارائی کمیته حسابرسی بر گزارشگری مالی و ارزش شرکت» انجام داد .این
پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ( 1940– 1948شرکت) میپردازد .نتایج حاصل نشان داد بین اندازه کمیته حسابرس ،استقالل

1. Panda and Kumar
2. Reis & Pinto
3. Al Qadasi and Abidin
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کمیت ه حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با ارزش شرکت رابطه وجود دارد .همچنین بین اندازه کمیته حسابرس ،استقالل
کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.
نكویی زاده و همكاران ( )1944پژوهشی با عنوان «تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملكرد
مالی؛ نقش ویژگیهای گزارشگری مالی شرکت» انجام دادند .با استفاده از روش حذف سیستماتیک ،تعداد  147شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سالهای  1981تا  1946مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان
میدهد که ویژگی سطح کیفیت حسابرسی باالتر با کاهش اثر منفی شرایط بحرانی سبب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر
ارزش و عملكرد مالی شرکت میشود .همچنین ،ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی باالتر نیز با کاهش تاثیر منفی شرایط
بحرانی تنها موجب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر عملكرد مالی شرکت ندارند.
آزاد مقدم و همكاران ( )1944پژوهشی با عنوان «تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت :نقش مالكیت خانوادگی»
انجام دادند .با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع  171شرکت (1110سال – شرکت) که از این تعداد  91شرکت دارای
مالكیت خانوادگی و  101شرکت باقیمانده دارای مالكیت غیر خانوادگی بودند ،جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان
نمونه انتخاب شد .نتایج نشان می دهد که اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد .اندازه
کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.استقالل کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی
تاثیر معناداری دارد .تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر عملكرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.
طالب نیا و همكاران ( )1944پژوهشی با عنوان « ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت در شرایط رقابت بازار» انجام
دادند .در راستای بررسی این موضوع ،فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشكل از  111شرکت طی دوره زمانی 1941
لغایت  1947و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین قدرت
مدیرعامل و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین ،رقابت پذیری باال (پایین) تاثیر مثبت (منفی) و معناداری بر ارتباط
بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت دارد.دانش افزایی :رقابت در بازار محصول نقش پررنگی را در تصمیم گیری مدیران ایفا می
نماید .به طور خاص ،رقابت پذیری باالتر بازار انگیزهای برای مدیران قدرتمند ایجاد میكند تا از قدرت خود در راستای افزایش
ارزش شرکت استفاده کنند.
رحیمی و فروغی ( )1948پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر مكانیزمهای کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش
شرکت» انجام دادند .در این بررسی قدرت مدیرعامل با استفاده از سه معیار دوره تصدی مدیرعامل ،دوگانگی نقش مدیرعامل و
استقالل هیئت مدیره و ارزش شرکت با نسبت کیو توبین اندازهگیری شدهاست .مكانیزمهای کنترلی به دو دسته مكانیزم درونی و
بیرونی تقسیم میشون د .از حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول به ترتیب به عنوان معیاری جهت سنجش کنترل درونی و
بیرونی استفاده شده است .برای آزمون فرضیههای پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است .نمونه مورد مطالعه
متشكل از  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1941تا  1946است .یافتههای حاصل از آزمون
فرضیههای پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت را
تقویت میکنند.
صفرپور و همكاران ( )1948پژوهشی با عنوان «ارتباط بین قدرت مدیرعامل ،ویژگیهای کمیته حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران» انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش متشكل از کلیه
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است
و با در نظر گرفتن محدودیت هایی 161 ،شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین
ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی ،استقالل و اندازه با کیفیت حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین قدرت مدیرعامل اثر تعدیل کننده در ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی از بعد تخصص مالی ،استقالل و اندازه با
کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

 -2-2پیشینههای خارجی
شاتناوی و همكاران )1111( 1پژوهشی با عنوان « کمیته حسابرسی و عملكرد مالی در اردن :اثر تعدیل کننده تمرکز مالكیت »
انجام دادند .هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تعدیل کننده تمرکز مالكیت بین اثربخشی کمیته حسابرسی و حسابداری و عملكرد
مبتنی بر بازار در اردن است .این مطالعه از داده های به دست آمده از  818مشاهدات ساالنه شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار امان در بخش های صنعتی و خدماتی از سال  1114تا  1117استفاده کرد .نتایج نشان داد که تمرکز مالكیت میتواند
به طور مثبت رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و حقوق صاحبان سهام و همچنین بازده دارایی را تعدیل کند .با این حال،
تمرکز مالكیت نمیتواند اثر اثربخشی کمیته حسابرسی را بر کیوتوبین تعدیل کند .به طور کلی ،فرضیهها از نظر حقوق صاحبان
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 -3فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :استقالل کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم :اندازه کمیته کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :تمرکز مالكیت بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
فرضیه ششم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
فرضیه هفتم :نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر
معناداری دارد.
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سهام و همچنین بازده دارایی پذیرفته میشوند در حالی که از نظر کیوتوبین رد میشوند .تمرکز مالكیت تنها میتواند اثربخشی
کمیته حسابرسی را بر بازده دارایی تعدیل کند.
لیو و همكاران )1111( 1پژوهشی با عنوان «قدرت مدیر عامل و مدل عملكرد شرکت بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها» انجام
دادند .در طراحی مدل ،عملكرد شرکت به عنوان متغیر وابسته ،قدرت مدیرعامل و استراتژی نوآوری شرکت ها و تمرکز مالكیت به
عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد ،سپس برای ایجاد یک مدل رگرسیون از نرم افزار پردازش داده استفاده شد .از طریق
آزمون مدل ،مشخص شد که بین قدرت مدیر عامل و عملكرد شرکت رابطه مثبت وجود دارد و استراتژی نوآوری شرکت میتواند
در این رابطه نقش واسطه ای داشته باشد در حالی که تمرکز مالكیت می تواند نقش تعدیل کننده را بازی کند .این مقاله تحقیقات
مربوط به عملكرد شرکت را بیشتر بهبود می بخشد و از اهمیت خاصی برای این کار برخوردار است.
کشتا و همكاران )1111(1پژوهشی با عنوان «مشخصات کمیته حسابرسی و عملكرد شرکت :شواهدی از بخش بیمه در
بحرین» انجام دادند .در این مطالعه از مدل های سه پنلی با متغیر وابسته متفاوت برای هر یک استفاده شده است .نتایج این
مطالعه از نظر آماری رابطه منفی معناداری بین جلسات کمیته حسابرسی و عملكرد را نشان داد .اندازه کمیته حسابرسی ،استقالل
کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی ارتباط معناداری با عملكرد شرکت های بیمه مندرج در بورس سهام بحرین ندارد.
ناشیر و گوپتا )1111( 9پژوهشی با عنوان «تمرکز مالكیت و عملكرد شرکت در هند» انجام دادند .این مطالعه با استفاده از
روش گشتاورهای تعمیم یافته بر روی نمونه بزرگی از  11196مشاهده سال صورت گرفت .نتایج نشان میدهد که مالكیت متمرکز
هزینههای نمایندگی را کاهش می دهد زیرا سهامداران فعاالنه مدیریت شرکت را کنترل می کنند ،در نتیجه منجر به عملكرد بهتر
شرکت می شوند.
0
فانگ و همكاران ( )1111پژوهشی با عنوان «تأثیر قدرت مدیر عامل و قدرت هیئت مدیره بر عملكرد بانک در چین» انجام
دادند .این مطالعه بیشتر تجزیه و تحلیل می کند که آیا تأثیر مثبت قدرت مدیر عامل بر عملكرد به طور منفی توسط قدرت هیئت
مدیره تعدیل می شود یا خیر .نمونه شامل دادههای سه نوع اصلی بانک چینی برای سالهای  1116تا  1116است .نتایج نشان می
دهد که قدرت ساختاری مدیرعامل به طور قابل توجهی سودآوری کلی بانک ،توانایی ریسک پذیری و کیفیت وام دهی را بهبود می
بخشد ،قدرت مالكیت مدیر عامل به طور قابل توجهی کیفیت وام دهی بانک را افزایش می دهد و قدرت کارشناسی مدیر عامل به
طور قابل توجهی سودآوری کلی و سهامداران بانک را افزایش می دهد .یک هیئت مدیره قوی تر ،اثرات سودمند قدرت ساختاری
مدیرعامل بر کیفیت وام دهی بانک ،قدرت مالكیت مدیرعامل بر سودآوری سهامداران ،و قدرت کارشناسی مدیر عامل بر وام دهی
را کاهش می دهد.
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 -4تببین و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
نوع متغیر
متغیر وابسته

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

عالمت اختصاری
در مدل تجربی

در این پژوهش از معیار به شرح زیر برای اندازهگیری ریسک-
پذیری استفاده میگردد SD-OC :دومین معیار ریسکپذیری،
انحراف معیار جریان وجوه نقد عملیاتی برای دوره چهارساله  tتا
 t-3است (ایمهوف و سیوی .)1110 ،این متغیر به صورت
مستقیم از بخش جریان های نقدی عملیاتی صورت جریان
وجوه نقد شرکت قابل استخراج است.

CEORT i,t

عالمت اختصاری
در مدل تجربی

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

ریسک پذیری مدیرعامل

CEO Risktaking

متغیر مستقل

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

کمیته حسابرسی

Audit
Commitee

در این پژوهش از سه معیار به منظور سنجش کارایی کمیته
حسابرسی استفاده می کنیم:
(استقالل کمیته حسابرسی) :برابر است با درصد اعضای مستقل
در کمینة حسابرسی عضو مستقل بر اساس بند یک ماده 1
منشور کمیته حسابرسی.
(تخصص مالی کمیته حسابرسی) :برابر است با درصد اعضای
دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی.
( اندازه کمیته حسابرسی) :برابر است با تعداد اعضای حاضر در
کمیته حسابرسی کمیته حسابرسی طبق بند  1ماده  1منشور
کمیته از سه تا پنج عضو با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره
تشكیل می گردد (سازمان بورس اوراق بهادار تهران.)1941 ،

متغیرهای تعدیلگر

معادل التین

تعریف و چگونگی محاسبه

تمرکز مالكیت

Ownership
Concentration

متغیرهای کنترلی

معادل التین

اندازه شرکت

Frim Size

اهرم مالی

Leverage

گردش دارایی

Asset
Turnover

دارایی های ثابت

fixed assets

i,t

ACIND

ACEXPi,t

ACSIZE i,t
عالمت اختصاری
در مدل تجربی

با استفاده از شاخص هرفیندال -هیرشمن اندازه گیری میگردد.
این شاخص به شكل زیر محاسبه می شود:
𝑗𝑛

𝐻𝐻𝐼 = ∑(𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸𝑖𝑗)2
𝑖=1

که در این رابطه :SHAREi,j :درصد سهام تحت تملک
سهامدار  iدر شرکت  jمی باشد .در این پژوهش ،درصد مالكیت
بزرگتر و مساوی  1درصد در محاسبه شاخص هرفیندال-
هیرشمن در نظر گرفته شده است .به هر میزان که این شاخص
بزرگتر باشد،بیانگر تمرکز بیشتر و حضور تعداد اندک سهامداران
عمده در ساختار مالكیت شرکت و برعكس این قضیه می باشد.
تعریف و چگونگی محاسبه
از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها در پایان سال مالی
محاسبه می گردد.
بیانکننده سطح اهرم مالی است که بر اساس رابطه ذیل
محاسبهشده است (نیكومرام و همكاران.1949،
کل بدهیها
کل داراییها
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OWNC i,t

عالمت اختصاری
در مدل تجربی
FMSIZE i,t

LEVi,t

= )اهرم مالی(LEV

از طریق میزان فروش تقسیم بر دارایی های کل محاسبه می
گردد
از طریق اندازه گیری نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها
در سال مالی  tمحاسبه می شود.

ASTOV i,t

TANGIi,t

دارایی های نامشهود

intangible
asset

بازده داراییها

ROA

بازده حقوق صاحبان سهام

Return on
equit

ارزش بازاری و ارزش دفتری

market value
of equity and
the book
value

از طریق اندازه گیری نسبت دارایی نامشهود به کل دارایی در
سال مالی  tمحاسبه می شود.
نرخ بازده داراییها است و از رابطه ذیل محاسبه می-
گردد(نیكومرام و همكاران:)1949 ،
سود خالص

INTANGIi,t

ROA i,t

= )نرخ بازده دارایی(ROA

کل داراییها
نرخ بازده داراییها است و از رابطه ذیل محاسبه می-
گردد(نیكومرام و همكاران:)1949 ،
)بازده حقوق صاحبان سهام(𝐸RO
سود خالص
ارزش بازارحقوق صاحبان سهام

ROE i,t

=

مجموع ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهی کل تقسیم بر
کل دارایی ها می باشد.

𝑀𝑇𝐵 i,t

با توجه به پژوهشهای لیسیک و همكاران ( ،)1116مدلهای رگرسیونی پژوهش به شكل زیر برآورد میشود:
مدل ( :)1استقالل کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACIND i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t
+ β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل ( :)1تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACEXPi,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t
+ β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل ( :)9اندازه کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACSIZE i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI
i,t + β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t

مدل (: )0تمرکز مالكیت بر ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 OWNC i,t + β2FMSIZEi,t + β 3LEVi,t + β4 ASTOVi,t + β6 TANGI i,t
+ β7 INTANGI i,t + β9 ROA i,t + β10 ROEi,t + β11 MTB i,t + εi,t
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 -5مدل رگرسیونی پژوهش

مدل ( :)1نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACIND i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t +
β10 ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

مدل (:)6نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACEXP i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t + β10
ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

مدل (:)7نقش تعدیلکننده تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل تاثیر معناداری
دارد.

CEORT i,t = β0 + β1 ACSIZE i,t + β2 OWNCi,t + β 3LEVi,t + β3 AUDC i,t ∗ OWNCi,t
+Β4FMSIZEi,t + β 5LEVi,t + β6 ASTOVi,t + β7 ASTOV i,t + β8 TANGI i,t + β9INTANGI i,t +
β10 ROA i,t + β11 ROEi,t + β12 MTBi,t + εi,t

 -6روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی به شمار می آید .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از شاخصهای توصیفی در
قسمت آمار توصیفی و آزمونهای آماری در قسمت آمار استنباطی استفاده خواهد گردید .پژوهش حاضر از نقطه نظر روش استنتاج،
از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد.پس از انتقال و پردازش در صفحه گسترده  ،Excel 2010بوسیله نرمافزار ایویوز  11و استتای
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 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران می باشد که از بین این شرکتها ،نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند .در خصوص شرایط نمونه باید
موارد زیر رعایت گردد:
 )1شرکت قبل از سال  1941در بورس پذیرفته شده باشد.
 )1سال مالی شرکت منتهی به  14اسفندماه هر سال باشد.
 )9شرکت طی دوره  1941تا  1944تغییر سال مالی نداده باشد.
 )0با توجه به نوع تحقیق ومتغیرهای مورد نیاز ،شرکت جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.

 -7آمار توصیفی

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

از بین شاخصهای مرکزی بیان شده میانگین ،مهمترین آنها محسوب میشود که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع
است .میانگین ،شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است .برای مثال میانگین متغیر اهرم مالی ،برابر با  1/116می-
باشد که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .میانه یكی دیگر از شاخصهای مرکزی
است .میانگین نسبت اهرم مالی ( 11درصد) نشان میدهد که شرکت-های نمونه در تامین مالی ،تامین مالی از طریق بدهی را به
تامین مالی از سهام نشان میدهند .همانگونه که در جدول ( )1-0مشاهده میشود میانگین متغیر اندازه شرکت ،برابر با  10.77می-
باشد که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند .نكته مهمی که از مقایسه میانگین و
میانه متغیرها میتوان استدالل نمود ،وضعیت توزیع متغیرها و نرمال بودن نسبی آنها است .با توجه به اینكه مقادیر میانگین و میانه
متغیر ها به هم نزدیک هستند می توان چنین برداشت نمود که توزیع متغیرها به توزیع نرمال بسیار نزدیک است.
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
متغیر
ریسک پذیری مدیرعامل
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت کیوتوبین
گردش دارایی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده داراییها
داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود
تمرکز مالكیت
استقالل کمیته حسابرسی
تخصص مالی کمیته حسابرسی

نماد متغیر

تعداد مشاهدات

ماکزیمم

مینیمم

میانگین

انحراف معیار

CEORT

461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461
461

1
1
11.768
1.810
14.791
9.071
14.117
1.796
1.679
1.468
1.171
1.710
1
1

1
9
11.919
1.197
1.717
1.111
-10.167
-1.411
-1.181
1.111
1.111
1.117
1
1

1.949
9.147
10.770
1.116
9.716
1.414
7.018
1.911
111
1.111
1.111
1.961
1.670
1.786

1.161
1.014
1.970
1.141
9.187
1.117
8.170
1.181
1.108
1.171
1.118
1.106
1.117
1.188

ACSIZE
SIZE
LEV
Tobin’s Q
ASTOV
MTB
ROE
ROA
TANGI
INTANGI
OWNC
ACIND
ACEXP

 -8آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
آزمون مانایی عمدتاً به منظور جلوگیری از رگرسیونهای کاذب انجام میگیرد .برای جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی
متغیرها مانا باشند .در غیر این صورت بایستی از تفاضل متغیرها که معموالً مانا هستند ،استفاده نمود .مانایی یا نامانایی یک سری
زمانی میتواند تأثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد .اگر متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل ،ناپایا باشند در عین حالی
که ممكن است هیچ رابطه منطقی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود نداشته باشد ضریب تعیین به دست آمده آن میتواند بسیار
باال باشد و باعث شود تا محقق استنباطهای نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها انجام دهد بنابراین استفاده از دادههای
نامانا میتواند منجر به رگرسیونهای کاذب شود.
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جدول ( :)2آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیر

عالمت

ریسک پذیری مدیرعامل
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت کیوتوبین
گردش دارایی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده داراییها
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
تمرکز مالكیت
استقالل کمیته حسابرسی
تخصص مالی کمیته حسابرسی

CEORT
ACSIZE
SIZE
LEV
Tobin’s Q
ASTOV
MTB
ROE
ROA
TANGI
INTANGI
OWNC
ACIND
ACEXP

مقدار آماره لوین ،لین و چو

احتمال آماره لوین ،لین و چو

-4.76
-151
-1.87
-10055
-8.18
-11011
-10.11
-.0.8
-0.76
-180.5
-6.79
-18081
-11.79
-12011

1.111
00000
1.191
00000
1.111
00000
1.111
00000
1.111
00000
1.111
00000
1.111
00000

 -9تجزیه و تحلیل مدل آزمون فرضیههای پژوهش
جدول ( :)8نتایج آزمون  Fلیمیر و آزمون هاسمن

مدل 1
مدل2
مدل8
مدل1
مدل5
مدل1
مدل1

آزمون

آماره

معناداری

نتیجه

ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن
ازمون  -Fلیمیر(چاو)
ازمون هاسمن

1.84
81.76
1.88
81.19
1.84
74.18
1.88
78.91
1.84
74.16
1.84
41.10
1.41
81.49

()1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.11
1.111
1.111
1.111

تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی
تایید مدل ترکیبی(پانل)در برابر مدل تلفیقی
تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی

سال هفتم ،شماره ( 1پیاپی ،)35 :فروردین 1101

همانطور که از نتایج آزمون لیون ،لین وچاو مشخص است تمامی دادهها در سطح معناداری  1درصد پایا هستند.

نتایج آزمون لیمر که در جدول ( )9ارائه شده است ،نشان میدهد که احتمال آماره آزمون  Fلیمر کمتر از  1درصد میباشد و
لذا برای تخمین مدل از روش ترکیبی استفاده میشود .در آزمون هاسمن اگر احتمال آزمون کمتر از  1/11باشد از مدل اثرات ثابت
و اگر احتمال آزمون بیشتر از  1/11باشد از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده میشود .نتایج آزمون هاسمن نشان می-
دهد که احتمال آماره هاسمن کمتر از  1.11است لذا برای تخمین نهایی مدل باید از اثرات ثابت استفاده شود.
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 -11نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
جدول ( :)1نتایج آزمون فرضیه اول (متغیر استقالل کمیته حسابرسی)
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

آماره ()z

معناداری ()Prob

عرض از مبداء

C

0.071

11.18

1.111

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

-1.1118

-1.10

1.461

اندازه شرکت

FMSIZE

-1.11

-1.14

1.118

اهرم مالی

LEV

-0.76

-11.14

1.111

ارزش بازاری و ارزش دفتری

MTB

1.909

47.71

1.111

گردش دارایی

ASTOV

-1.164

-1.09

1.119

نرخ بازده داراییها

ROA

1.016

1.71

1.079

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

1.016

1.78

1.170

دارایی های ثابت

TANGI

-1.117

-1.87

1.110

دارایی های نامشهود

INTANGI

7.497

1.87

1.161
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سایر اطالعات

آماره F

معناداری ))Prob

11149

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )0-7ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر Prob 11149.11
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی برابر با  -1.111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.461که بیشتر از

پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛ لذا میتوان گفت که استقالل کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل
ندارد.
جدول ( :)5نتایج آزمون فرضیه دوم (متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
تخصص مالی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACEXP
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F
11911.41

ضریب()β
0.090
1.111
-1.108
-0.76
1.909
-1.164
1.017
1.017
-1.114
7.817

آماره()z
11.11
1.11
-1.11
-11.16
47.80
-1.09
1.71
1.78
-1.87
1.81
معناداری ))Prob
1.111

معناداری()Prob
1.111
1.899
1.190
1.111
1.111
1.110
1.089
1.170
1.110
1.160

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )1ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر Prob 11911.41
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی برابر با  1.111و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.899که بیشتر از
پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد که نشان میدهد تخصص مالی کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر زیسک پذیری مدیر عامل
ندارد.
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جدول ( :)1نتایج آزمون فرضیه سوم (متغیر اندازه کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACSIZE
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F

ضریب()β
0.910
1.191
-1.101
-0.76
1.909
-1.166
1.019
1.011
-1.111
8.180

11971

آماره()z
4.06
1.81
-1.11
-11.11
47.88
-1.97
1.71
1.71
-1.41
1.41
معناداری
))Prob
1.111

معناداری ()Prob
1.111
1.016
1.101
1.111
1.111
1.171
1.076
1.181
1.110
1.117

جدول ( :)1نتایج آزمون فرضیه چهارم
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

عرض از مبداء
تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود

C

0.111
-1.181
-1.108
-0.707
1.901
-1.161
1.011
1.019
-1.100
8.189

سایر اطالعات

OWNC
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F

11941

معناداری()Prob

آماره()z
11.96
-1.09
-1.11
-11.11
48.06
-1.11
1.76
1.71
-1.48
1.47
معناداری ))Prob

1.111
1.119
1.190
1.111
1.111
1.119
1.007
1.181
1.119
1.104
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با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )6ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر  Prob11971محاسبه
شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل مدل
است.ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی برابر با  1.191و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.016که بیشتر از پنج درصد
است ،معنی دار نمی باشد؛ که نشان میدهد اندازه کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد.

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )7ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر  Prob 11941محاسبه
شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل مدل
است.ضریب متغیر تمرکز مالكیت برابر با  -1.181و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش  ،1.111که بیشتر از پنج درصد است،
معنی دار نمیباشد؛ لذا میتوان گفت که تمرکز مالكیت تأثیر معناداری بر ریسک پذیری مدیر عامل ندارد.
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جدول ( :).نتایج آزمون فرضیه پنجم (متغیر استقالل کمیته حسابرسی)
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

آماره()z

معناداری()Prob

عرض از مبداء

C

0.117

4.41

1.111

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

1.111

1.19

1.844

تمرکز مالكیت

OWNC

-1.169

-1.11

1.611

استقالل کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت

ACINDHHI

-1.191

-1.17

1.401

اندازه شرکت

FMSIZE

-1.111

-1.10

1.111

اهرم مالی

LEV

-0.711

-11.10

1.111

ارزش بازاری و ارزش دفتری

MTB

1.901

48.11

1.111

گردش دارایی

ASTOV

-1.161

-1.18

1.144

نرخ بازده داراییها

ROA

1.041

1.81

1.011

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

1.017

1.64

1.141

داراییهای ثابت

TANGI

-1.198

-1.40

1.119

دارایی های نامشهود

INTANGI

8.179

1.41

1.111
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سایر اطالعات

آماره F

معناداری ))Prob

11911.01

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )8ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره F ،برابر Prob 11911.01
محاسبه شده که برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار میباشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری
کل مدل است.ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.191و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش
 ،1.401که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛ لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ریسک
پذیری مدیر عامل تأثیر معناداری ندارد.
جدول ( :)8نتایج آزمون فرضیه ششم (متغیر تخصص کمیته حسابرسی)
نام متغیر
عرض از مبداء
تخصص کمیته حسابرسی
تمرکز مالكیت
تخصص کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازاری و ارزش دفتری
گردش دارایی
نرخ بازده دارایی ها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
داراییهای ثابت
داراییهای نامشهود
سایر اطالعات

نماد متغیرها
C
ACEXP
OWNC
ACEXPHHI
FMSIZE
LEV
MTB
ASTOV
ROA
ROE
TANGI
INTANGI
آماره F
11041.17

ضریب ()β
0.969
1.176
1.119
-1.071
-1.107
-0.769
1.901
-1.169
1.017
1.011
-1.160
8.146

آماره ()z
4.71
1.11
1.66
-1.19
-1.18
-11.16
44.11
-1.96
1.71
1.71
-9.11
1.44
معناداری ))Prob
1.111

معناداری ()Prob
1.111
1.191
1.111
1.111
1.197
1.111
1.111
1.170
1.071
1.181
1.111
1.107

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )4ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره  Fبرابر Prob 11041.17
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار می باشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر تخصص کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.071و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش
 ،1.111که بیشتر از پنج درصد است ،معنیدار نمیباشد؛ لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین تخصص کمیته حسابرسی و ریسک پذیری
مدیر عامل تأثیر معناداری ندارد.
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جدول ( :)10نتایج آزمون فرضیه هفتم (اندازه کمیته حسابرسی)
نام متغیر

نماد متغیرها

ضریب()β

آماره()z

معناداری()Prob

عرض از مبداء

C

0.911

7.71

1.111

اندازه کمیته حسابرسی

ACSUZE

1.111

1.00

1.661

تمرکز مالكیت

OWNC

1.106

1.11

1.461

اندازه کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت

ACSUZEHHI

-1.171

-1.10

1.888

اندازه شرکت

FMSIZE

-1.101

-1.48

1.108

اهرم مالی

LEV

-0.701

-11.11

1.111

ارزش بازاری و ارزش دفتری

MTB

1.901

48.06

1.111

گردش دارایی

ASTOV

-1.114

-1.10

1.111

نرخ بازده داراییها

ROA

1.014

1.77

1.001

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

ROE

1.018

1.7166

1.181

داراییهای ثابت

TANGI

-1.108

-9.11

1.146

داراییهای نامشهود

INTANGI

8.187

1.46

1.119

11074.60

1.111

با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول ( )11ارائه شده است نشان میدهد که مقدار آماره  Fبرابر Prob 11074.60
محاسبه شده برای آماره  Fمدل کمتر از سطح خطای  1درصد بوده ومعنادار می باشد .معناداری آماره  Fنشان دهنده معناداری کل
مدل است.ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی* تمرکز مالكیت برابر با  -1.171و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش ،1.888
که بیشتر از پنج درصد است ،معنی دار نمیباشد؛لذا تمرکز مالكیت بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ریسک پذیری مدیر عامل
تأثیر معناداری ندارد.

 -11بحث و نتیجه گیری
در خصوص یافتهها میتوان بیان داشت که بر مبنای فرضیه نمایندگی ،یک کمیته حسابرسی فعال ،میتواند نقش بسیار
تاثیرگذاری در پیادهسازی درست و دقیقِ شاخصهای حاکمیت شرکتی و به دنبال آن ارتقای ارزش و عملكرد شرکت ،از طریق
ارتقای کیفیت اطالعات ،ایفا کند .اما با توجه به این مسئله مهم که تا رسیدن به نقطه مطلوب و بهینه از یک کمیته حسابرسی
استاندارد و اثرگذار در ایران ،فاصله زیادی در پیش است و کماکان در آغاز راه هستیم ،لذا اثرگذاری مورد انتظار آن در بسیاری از
ابعاد و موقعیتها و همگام با نتایج پژوهش حاضر با ضعف و ابهامات جدی روبرو میباشد که نیازمند اصالحات و توسعه گستردهای
در این زمینه میباشد.حاکمیت شرکتی خوب به ترکیبی متناسب از حمایت از حقوق سرمایهگذاران و تمرکز مالكیت مناسب بستگی
دارد .مشاهده شده است که تمرکز مالكیت در کشورهای کمتر توسعهیافته که حقوق سرمایهگذاران به دلیل فقدان کامل یا ناکافی
مقررات ارائهشده توسط قوانین مربوطه حمایت نمیشود ،باالست .این نتیجه ممكن است از ایده اولیه شلیفر و ویشنی ()1447
حمایت کند که بیان داشتند از آنجایی که حمایت از سرمایه گذار در کشورهای در حال توسعه بسیار کم و ناچیز است ،لذا تمرکز
مالكیت به عنوان یک مكانیسم حاکمیت شرکتی جایگزین در این کشورها پذیرفته شده است .اما با توجه به نتایج و عدم
تاثیرگذاری معنادارِ تمرکز مالكیت بر عملكرد شرکت ،میتوان گفت که این نتیجه شاید به نوعی بیانگر ابهامات و دستكاری
صورت های مالی و عدم شفافیت کافی در ارائه گزارشگری مالی و همچنین روابط قدرت و بازیهای سیاسی و اقتصادی در میان
عوامل قدرت در میان شرکتهای بزرگ در ایران باشد.بر مبنای نتایج حاصل شده میتوان بیان داشت که با توجه به عدم شفافیت
کافی در صورت های مالی و نیز نبود ساز و کارهای مشخص به منظور تببین ابعاد دقیق تمرکز مالكیت در ایران از یک سو و
همچنین ،نبودن زیرساختهای مناسب و اصولی به منظور شكلگیری کمیتههای حسابرسی قوی و مستقل ،لذا اثرگذاری تمرکز
مالكیت بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی در شرکت های بورسی ایران ،تاثیرگذاری محسوسی نخواهد داشت.در ارتباط با
تطبیق یافته های دیگر پژوهش ها با نتایج حاصل جاوید و همكاران ( )1111پژوهشی با عنوان «مفهومسازی نقش تعدیلکننده
قدرت و مالكیت مدیرعامل بر رابطه بین کمیته حسابرسی و عملكرد شرکت :شواهد تجربی از پاکستان» انجام دادند .نتایج نشان
داد که تمرکز مالكیت پایین یک رویكرد ارزشمند برای به حداکثر رساندن عملكرد شرکت است .نتایج با یافتههای ما همسو و
همراستا نمیباشد.
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سایر اطالعات

آماره F

معناداری ))Prob
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 -1-11پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش

 -1پیشنهاد می شود کارگزاران و مدیران در سطوح قانونگذاری و نیز تدوین اصول حاکمیت شرکتی ،نسبت به تدوین و پیاده-
سازی قوانین حمایتی از کمیتههای حسابرسی به منظور اثرگذاری بیشتر آنها در تصمیمگیری-های شرکتها ،فعالیتهای مورد نظر
را صورت دهند.
 -1کمیته حسابرسی باید از زمینههایی که ممكن است باعث سوگیری در صورتهای مالی شود و انگیزهها یا فشارهایی که
میتواند منجر به چنین سوگیری شود ،آگاه باشد .آنها باید درباره ارزشهای اخالقی اصلی مسئولیت پذیر باشند ،و نگرش
چالشبرانگیزی را نسبت به اطالعات مالی ارائهشده داشته باشند؛ این نگرش در سازمان و مشاوران آن نفوذ کرده و پیامی قوی به
کسانی خواهد فرستاد که در صدد تقلب و دستكاری صورتهای مالی هستند.
 -9پیشنهاد میگردد ،قانونگذاران و کارگزاران سازمان بورس ،نسبت به ایجاد و پیادهسازی برنامههای حرفهای و مشاورهای در
راستای توسعه آ گاهی و دانش تخصصی مورد نیاز مالكان به منظور کمک به آنها در تصمیم گیری مالی بهینه تر ،اقدامات الزم را
انجام دهند.
 -0پیشنهاد میگردد مدیران و کارگزاران شرکتهای بورسی به منظور افزایش عملكرد شرکتهای خود ،نسبت به ایجاد
ترکیبی متناسب در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و تمرکز مالكیت مناسب ،اقدامات الزم را صورت دهند
 -1پیشنهاد میگردد ،مدیران و کارگزاران شرکتهای بورسی امكان ساز و کارهای مورد نیاز را به منظور کاهش تمرکز
مالكیت و افزایش اختیارات کمیتههای حسابرسی به منظور افزایش عملكرد و کارایی شرکت ،انجام دهند.
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