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 چکیده

 یداخل هایکنترلگذاری، مالکیت نهادی و سرمایه کاراییمالکیت نهادی بر  داخلی و هایکنترل تأثیربا عنوان  نامهپایاندر 

 نتظارا ن،ید؛ بنابراندار یاتیشامل تقلب، نقش ح یمالی هافیو کشف تحر یریگشیدر پ ،یمال یگزارشگر اثربخش حاکم بر

را  یطلبفرصت طیشرا جهیدهد و در نترا کاهش  یاطالعات مال تیفیک ،ی و نبود مالکیت نهادی کاراضعف کنترل داخل رودیم

 یذارگهیسرما ییکارادارند، نا ی و مالکین نهادی ناکارالداخ هایکنترلکه ضعف  ییها، شرکترواینکند. از فراهم  رانیمد یبرا

گذاری است. جامعه آماری پژوهش سرمایه کاراییبر  داخلی مالکیت نهادی هایکنترل تأثیر. هدف این مطالعه دهندیم شیرا افزا

 9311های طی سال شدهپذیرفتهشرکت  931در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل  شدهپذیرفتههای شرکت

 لحاظ از و کاربردی هدف نظر از و توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است پژوهش است. روش 9311تا 

 های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابتها از روش رگرسیونی و دادهبرای پردازش و آزمون فرضیه. رویدادی استپس رویداد،

دهد که سطح مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی ها نشان میوتحلیل دادهدست آمده حاصل از تجزیهنتایج به ده است.استفاده ش

مستقیم معناداری دارد و میزان مالکیت  تأثیرگذاری سرمایه کارایی بر داخلی مناسب هایکنترلرابطه مثبت و معناداری دارد، 

 شود،می پیشنهاد سازمان بورس بهستقیم معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش م تأثیرگذاری سرمایه کارایی بر نهادی

 .کنند هاضعف این اصالح به ملزم هستند، داخلی هایکنترل در بااهمیت ضعف حاوی که را هاییشرکت

 

 گذاریسرمایه کارایی داخلی، هایکنترلمالکیت نهادی،  واژگان کلیدی:

 

 

 



Abstract: 

In the dissertation entitled "The Impact of Internal Controls and Institutional Property on 

Investment Efficiency, Institutional Property and Effective Internal Controls in Financial 

Reporting, they play a vital role in preventing and detecting financial distortions, including 

fraud." Effectively reduces the quality of financial information and, as a result, provides 

favorable opportunities for managers. As a result, companies with weak domestic controls and 

inefficient institutional owners are increasing their inefficiency. The aim of this study is to 

investigate the effect of institutional ownership controls on investment efficiency. The 

statistical population of the study of companies listed on the Tehran Stock Exchange and the 

sample studied, includes 139 companies accepted during the years 1392 to 1396. The research 

method is descriptive and correlational in terms of relationship between variables and applied 

in terms of purpose and post-event in terms of event. Regression methods and panel data, as 

well as a fixed effects model, have been used to process and test the hypotheses. The results 

obtained from the analysis and analysis of data show that the level of social responsibility has 

a positive and significant relationship with financial performance, appropriate internal controls 

have a significant direct effect on investment efficiency and institutional ownership has a 

significant direct effect on investment efficiency. Based on the results of the research, it is 

recommended to the Exchange Organization to require companies that have significant 

weaknesses in internal controls to correct these weaknesses. 
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