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 چکیده:

 با سممکانی چند ترکیب صورت در که چرا باشد کننده گمراه است ممکن شرکتی حاکمیت مکانیسم هر فردی کارایی

 حاکمیت مختلف هایمکانیسم بین متقابل اثرات است ممکن. شود ناپدید فردی مکانیسم آن جداگانه اثر است ممکن یکدیگر،

 پژوهش. است یحسابرس کمیته کارایی بر مالکیت ساختار تاثیر بررسی حاضر تحقیق هدف رواین از  در. باشد متفاوت شرکتی

 یهاشرکت مالی هایصورت از آن هایداده آوریجمع برای. باشدمی تحلیلی ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر

 اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت از شرکت 501 پژوهش آماری نمونه. است شده استفاده تهران بهادار اوراق بورس

 نهادی مالکیت و خانوادگی مالکیت که دهد می نشان پژوهش های یافته. باشدمی 5931 الی 5935 هایسال طی تهران بهادار

 معناداری و منفی حسابرسی کمیته کارایی بر دولتی مالکیت تاثیر که حالی در. ندارد حسابرسی کمیته کارایی بر معناداری تاثیر

 .است

 .شرکتی حاکمیت مالکیت، ساختار حسابرسی، کمیته :کلیدی کلمات

 

 

 

Abstract 

The individual efficiency of any corporate governance mechanism can be misleading because if 

several mechanisms are combined together, the separate effect of that individual mechanism may 

disappear. Interactions may vary between different corporate governance mechanisms. Therefore, the 

purpose of this study is to investigate the effect Ownership structure and audit committee effectiveness. 

The present study is applied in terms of purpose and analytical in nature. To collect its data, the financial 

statements of Tehran Stock Exchange companies have been used. The statistical sample of the research 

is 105 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1397. Findings show 

that family ownership and institutional ownership do not have a significant effect on audit committee 

effectiveness. While the impact of state ownership on audit committee effectiveness is negative and 

significant. 
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