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چكيده
حسابرسی داخلی یکی از مهمترین و اصلیترین مکانیزمها ،در جهت اجرای مؤثرتر ،کاراتر و با کیفیتتر
حاکمیت شرکتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود عملکرد شرکت میباشد .از اینرو ،هدف از انجام
تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و
نیز بررسی تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت
میباشد .در راستای دستیابی به این هدف ،سه فرضیه طراحی شد .جامعه آماری این تحقیق شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1931تا  1931میباشد .برای اندازهگیری کیفیت
حاکمیت شرکتی از شاخص های درصد مالکیت سهامداران نهادی ،استقالل اعضای هیئتمدیره و استفاده از
متخصصان مالی و حسابداری در ترکیب اعضای هیئتمدیره و همچنین برای اندازهگیری کیفیت عملکرد واحد
حسابرسی داخلی از شاخص های تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی ،قدمت واحد حسابرسی داخلی و
وضعیت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت
عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود
دارد؛ اما کیفیت وا حد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت اثر
تعدیلکنندگی ندارد.
واژههاي كليدي :کیفیت حاکمیت شرکتی ،کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی ،عملکرد شرکت.

 -1گروه حسابداری ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (س) ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول.
a.valizadeh@alzahra.ac.ir
 -2گروه حسابداری ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهراء (س) ،تهران ،ایرانMonakhodaei13988@gmail.com .
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 -1مقدمه
حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز ،حیات سازمان در بلندمدت را هدف قرار داده است و درصدد است
تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند .دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتند
از کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی و بهبود کارآیی
بلندمدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (کیسی
و همکاران .)2002 ،شیوههای حاکمیت شرکتی سالم به اعتماد سرمایهگذاران به شرکتها برای
جذب سرمایه بلندمدت کمک می کند ،موجب اتصال مدیریت شرکت با سیستم گزارشگری مالی
میشود ،و مدیریت را قادر میسازد که در جهت بهبود عملکرد سازمان ،تصمیمات ابتکاری در
چارچوب قانونی اتخاذ کنند .اثربخشی چارچوب قانونی و نظارتی برای ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی
بر عملکرد اقتصادی ضروری است .حاکمیت شرکتی خوب ساختارهایی را تعیین میکند که اهداف
شرکتها از طریق آنها تعریف و ابزار دستیابی به این اهداف تعیین و بر عملکرد شرکت نظارت
میشود .همچنین به شفافسازی روشهای حسابداری کمک میکند که این عمل خود موجب
پشتیبانی از سرمایهگذاران میشود .عالوه بر این ،موجب افشای به موقع اطالعات شده و اینکه سازمان
اطالعات محرمانه را که بر قیمت سهام شرکت تأثیر میگذارد را محفوظ نگه میدارد تا افراد داخل
سازمان بر اساس این اطالعات به معامله اوراق بهادار نپردازند؛ بنابراین از افزایش منفعت یک گروه
خاص جلوگیری می کند که این امر موجب افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان شده و به ثروت
اقتصادی میافزاید (کوماری.)2020 ،
طبق تحقیقات انجام شده اگر بنگاههای اقتصادی در راستای گسترش و قویتر شدن حاکمیت
شرکتی گام بردارند این امر تأثیر به سزایی بر عملکرد و حتی ارزش شرکت خواهد گذاشت .یک
حاکمیت شرکتی بهینه سبب به وجود آمدن توسعه پایدار اقتصادی میشود زیرا همانطور که انتظار
میرود حاکمیت شرکتی میتواند عملکرد سازمانها را ارتقا بخشیده و تأمین مالی شرکتها از منابع
خارج از سازمان را بهبود بخشد .پیادهسازی یک حاکمیت شرکتی بهینه موجب افزایش اعتماد و
جلب توجه به عملکرد مالی شرکتها و در نتیجه موجب رشد و توسعه سرمایهگذاری خواهد شد و
این امر به نوبه خود موجب افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی میشود .میتوان انتظار داشت که
شرکتهایی که فرصتهای رشد بهتری در آینده را دارا میباشند ،اگر اصول و مبانی حاکمیت شرکتی
را به طور کاراتر و اثربخشتری مورد استفاده قرار دهند ،عملکرد بهتری را تجربه خواهند کرد .در
بازار پویای فعلی ،حاکمیت شرکتی مؤثر ،از منظر عمومی و نظارتی مورد توجه روز افزون قرار گرفته
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است .عملکرد حسابرسی داخلی بخش وسیعی از حاکمیت شرکتی را تشکیل میدهد .حسابرسی
داخلی میتواند به عنوان مشاور داخلی و عاملی در جهت بهینهسازی فرآیندهای داخلی شرکت
محسوب شود و در تهیه و طراحی پیشنویس دستورالعملها ،خدمات مشاورهای ارائه دهد و همچنین
به ارزیابی ریسک در شرکت نیز بپردازد؛ بنابراین ،عملکرد حسابرسی داخلی یکی از اساسیترین
ابزارها برای غربالگری و بهبود عملکرد سازمان میباشد (دسی .)2013 ،بحث نظارت بر عملکرد
سازمان یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریت سازمان محسوب میشود جهت تحقق این وظیفه مهم
و کلیدی سازمانها واحدی را (حسابرسی داخلی) زیر نظر مستقیم مدیرعامل سازماندهی میکنند
که با نظارت کامل بر عملکرد سازمان در واحدهای اجرایی و عملیاتی تصویری شفاف از سازمان را
منعکس خواهد کرد (تیمورزاده .)1932 ،زمانی که حسابرسی داخلی وظایف خود را در حوزههای
ذکر شده با دقت هرچه تمامتر و با تخصص کافی انجام دهد بدون شک باعث رشد و ارتقای حاکمیت
شرکتی و به تبع عملکرد و ارزش شرکت خواهد شد .تاکنون مطالعات زیادی در خصوص اثربخشی
حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کارایی و اثربخشی شرکت انجام شده و نشان داده است که بهبود
کیفیت حسابرسی داخلی موجب ارتقای عملیات و رویههای شرکت میگردد (دیتنهوفر.)2001 ،
حسابرسان داخلی از این جهت که نسبت به حسابرسان مستقل دسترسی به موقع تری به اطالعات
شرکت دارند و میتوانند موضوعات شرکت و ریسک های مترتب بر آن را از همان ابتدا رصد کنند،
نقش قابلمالحظهای در عملکرد و ارزش افزایی شرکت دارند( .زیانگدانگ .)1337 ،یافتهها و
توصیه های حسابرسان داخلی و ارتباط و همکاری ایشان با حسابرسان مستقل عالوه بر این که موجب
انجام حسابرسی بهینه شرکت میشود ،هسته اصلی اثربخشی عملکرد کمیتههای شرکت به خصوص
کمیته حسابرسی است و میتواند از طریق بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سیستم کنترلهای
داخلی و ارائه توصیه هایی در خصوص استفاده کارا و اثربخش از منابع شرکت ،نقش مهمی در ایجاد
ارزش در شرکت ایفا میکند (المطاری و مگامال.)2020 ،
در ایران ،منشور فعالیت حسابرسی داخلی در سال  1931به تصویب هیئتمدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار رسید و از آن پس کلیه شرکتهای بورسی و فرابورسی ملزم به تشکیل واحد حسابرسی
داخلی شدند .در این خصوص تاکنون تحقیقی در خصوص رابطه غیرمستقیم کیفیت عملکرد واحد
حسابرسی داخلی (از طریق اثر بر دیگر سازوکارها و شاخصهای حاکمیت شرکتی) با عملکرد شرکت
انجام نشده است و لذا این مسئله مطرح است که آیا واحد حسابرسی داخلی توانسته است با ارائه
عملکردی مطلوب موجب ارتقای عملکرد شرکت گردد و این که آیا واحد حسابرسی داخلی توانسته
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است با بهبود دیگر سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت ایجاد ارزشافزوده نموده و عملکرد آن
را بهبود بخشد .از این رو ،هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی
و کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت و نیز بررسی اثر تعدیلکننده کیفیت عملکرد حسابرسی
داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت میباشد.
 -2مبانی نظري پژوهش
 -1-2حاكميت شركتی و عملكرد شركت
استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع ،ارتقای
پاسخگویی ،شفافیت ،رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت است .فرض اولیه حاکمیت شرکتی
این است که واحد تجاری به دنبال حفظ منافع سهامداران خود و افزایش ارزش سهام آنها است
(حساس یگانه و داداشی .)1913 ،حاکمیت شرکتی خوب به درک سرمایهگذاران کمک میکند زیرا
به عنوان سیستمی مورد استفاده قرار میگیرد که بر مدیریت شرکت نظارت کرده و تعارض منافع
بین مدیران و ذینفعان را به حداقل می رساند .حاکمیت شرکتی خوب قدرت پاسخگویی سازمان را
افزایش می دهد .هدف اصلی حاکمیت شرکتی مطلوب ،حفظ و ارتقای ارزش شرکت در حین مراقبت
از منافع ذینفعان میباشد .حاکمیت شرکتی خوب به دلیل نظارت مستمری که بر مدیریت دارد سبب
می شود که هر گام برداشته شده توسط سازمان با اهداف سازمان مطابقت داشته باشند .زمانی که در
سازمان بتواند تمام وظایف نظارتی خود را کامل و بدون نقص انجام دهد پس میتوان گفت برای
شرکت ارزش ایجاد شده و عملکرد آن ارتقا یافته است .عالوه بر این ،برای سرمایهگذاران هوشمند
مهم است که سازمانی که در آن سرمایهگذاری می کنند حاکمیت شرکتی را به نحو احسن اجرا
میکند (وروکیناسیه .)2020 ،عملکرد شرکت با کمک بهترین شیوههای حاکمیت شرکتی بهبود
یافته و سودآوری سازمان را نیز افزایش مییابد .حاکمیت شرکتی مناسب به مدیریت بهتر شرکتها
کمک کرده و تداوم فعالیت را برای شرکت به ارمغان میآورد .شرکتها از طریق اقدامات حاکمیت
شرکتی از موارد قضایی و حقوقی که به دالیل عملکرد ضعیف برای شرکت اتفاق میافتد ،میتوانند
در امان بمانند .بهترین شیوههای حاکمیت شرکتی شامل ایجاد یک هیئتمدیره ذیصالح ،پاسخگویی
مناسب ،همسویی تاکتیکها با اهداف و سطح باالیی از صداقت و اخالق در شرکتها است (کرادو،
 .)2013در سال  ،2004سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD)1اصول  6گانه حاکمیت شرکتی
را معرفی کردند که این اصول در سال  2012توسط این نهاد بدین شرح بازنگری شد -1 :اطمینان
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از وجود ساختار قانونی و مقررات کارآمد در رابطه با اثربخشی حاکمیت شرکتی -2 ،حقوق برابر و
رفتار عادالنه با کلیه سهامداران -9 ،سرمایهگذاران نهادی ،بازار سهام و سایر واسطهها (فراهم کردن
انگیزه مناسب برای زنجیره سرمایهگذاری) -4 ،نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی -2 ،افشا و شفافیت
و  -6مسئولیتهای هیئتمدیره (آدباجو و همکاران .)2020 ،تاکنون تحقیقات بسیاری نشان دادهاند
که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی این اطمینان را در سهامداران به وجود میآورد که منافع ایشان با
منافع مدیران شرکت همراستا و همسو است .حاکمیت شرکتی مؤثر موجب ارتقای وظایف نظارتی
هیئتمدیره بر شرکت شده و در نتیجه عملکرد آن را ارتقا میبخشد (المطاری و مگامال.)2020 ،
 -2-2حسابرسی داخلی و عملكرد شركت
یکی از بازوان قوی حاکمیت شرکتی وجود واحد حسابرسی داخلی قوی ،متخصص و کارآمد است.
در تعریفی که انجمن حسابرسان داخلی از حسابرسی داخلی ارائه نموده ،از عبارت عینی و مستقل
برای توصیف آن استفاده نموده است .استقالل و عینی بودن بر خودکفایی حسابرس داخلی تأکید
دارد به ا ین معنا که حسابرس داخلی فارغ از هر گونه کنترل از نظر عملیاتی و فکری تابع فردی در
سازمان نباشد و در پی دستیابی به اهداف تعریف و تعیین شده خود گام بردارد .با این احتساب بدون
تأیید ،پشتیبانی و تشویق مدیریت سازمان ،فرآیندهای حسابرسی داخلی با مشکل مواجه خواهند
شد .قبل از اینکه بتوان عملکرد حسابرسی داخلی را قابل اتکا و اعتماد ارزیابی کرد ،باید اطمینان
حاصل کرد که مدیریت به پشتیبانی از حسابرسی داخلی میپردازد (اکودو .)2013 ،بهبود فرآیند
مدیریتی در کلیه خطوط سازمانها ملزم به استفاده از بهروزترین دانش و اصول است که هدف آنها
اطمینان از عملکرد مناسب مدیریت خطوط واحد تجاری برای دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب
و رقابت قوی است .کمیته حسابرسی یک رکن اساسی در ساختار حاکمیت شرکتی است که رابط
بین هیئتمدیره و مدیران و پاسخگوی اجرای کلی حسابرسی داخلی در سازمان میباشد .از این رو،
حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزمی مفهوم مییابد که نه تنها با شناسایی ریسک و ارزیابی عملکرد،
گزارش دهی و انطباق ،بلکه از طریقه مشاوره و ارائه توصیههای مربوط به اقدامات مناسب در جهت
مدیریت ریسک و توسعه شرکت به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به مدیریت و هیئتمدیره
کمک میکند (گاندا ساپوترا .)2013 ،بر اساس تئوری نمایندگی ،حسابرسی داخلی همانند دیگر
سازوکارهای مداخله گر مانند گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل موجب بهینه شدن قرارداد بین
مدیران و سهامداران می شود و سهامداران هزینه حسابرسی داخلی را به عنوان یک هزینه نظارتی که
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میتواند از منافع اقتصادی آنها محافظت کند ،میپذیرند .همچنین بر اساس تئوری هزینه معامالت
رفتار همه افراد از جمله مدیران منطقی است و مدیران در پی افزایش منافع خود میباشند که این
امر ممکن است زیان هایی را متوجه سهامداران نماید و لذا نیاز به کنترل دارد .از این حیث نیز
حسابرسان داخلی با شناسایی و مدیریت به موقع ریسکها و انجام برنامههایی جهت حصول اهداف
شرکت ،موجبات رعایت منافع سهامداران را فراهم میآورند (المطاری و مگامال .)2020 ،مطابق با
منشور حسابرسی داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار ،مأموریت واحد حسابرسی داخلی ،ارائه خدمات
اطمیناندهی و مشاورهای مستقل و بیطرفانه ،به منظور ارزشافزوده و بهبود عملیات شرکت میباشد.
حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک میکند که برای دستیابی به
اهداف خود ،اثربخشی فرآیندهای راهبری ،مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد
(سازمان بورس و اوراق بهادار)1931 ،؛ بنابراین ،به نظر میرسد که حسابرسان داخلی در صورت ارائه
عملکرد مناسب می توانند در ارتقا و ایجاد ارزش در شرکت مثمرثمر باشند.
 -3-2حسابرسی داخلی و حاكميت شركتی
حسابرسی داخلی فعالیت اطمینانبخش و مشاورهای مستقل و بیطرفانه است که برای ایجاد
ارزشافزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی میشود .حسابرسی داخلی به سازمان کمک میکند تا
اهداف خود را با اتخاذ رویکردی روشمند و منظم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت
ریسک ،کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی ایفا کند (مشایخی و همکاران .)1932 ،ارزشی که توسط
حسابرسی داخلی برای سازمان ایجاد می شود باید در چارچوب موقعیت و وضعیتی (از جمله؛ آزادی
که در دسترسی به منابع برای حسابرسان داخلی ایجاد شده است ،حمایت از حسابرسان داخلی،
اهداف و استراتژیهای سازمان که بهگونهای قابل توجه محیط حسابرسی داخلی را تعریف میکند و
عملکرد حسابرسی داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد) که حسابرسان داخلی در سازمان دارند ارزیابی
شود .ارزشافزودهای که حسابرسی داخلی ایجاد میکند عبارتند از؛  -1پیشگیری و یا شناسایی
ریسکهای محتمل در سازمان که زنجیره ارزش را تهدید میکنند -2 ،صرفهجویی در هزینهها با
اجرای پتانسیل بهینهسازی و  -9تقویت سازی حاکمیت شرکتی .حسابرسی داخلی از اهمیت به
سزایی در روند استقرار یک حاکمیت شرکتی مطلوب برخوردار است( .اولریچ .)2020 ،اهداف سازمانی
و پیادهسازی استراتژی ها جهت تحقق اهداف ،نیاز به نقش حسابرسی داخلی دارد .به عالوه آنکه
عملکرد حسابرسی داخلی از مسئولیتهای مدیریت و کمیته حسابرسی حمایت میکند .به همین
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ترتیب حسابرسی داخلی ،قابلیت اطمینان و یکپارچگی اطالعات مالی و عملیاتی جمعآوریشده از
واحدهای مختلف سازمانی را تعیین میکند ،پس از آن میتوان از آنها برای دستیابی به تصمیمات
آگاهانه توسط مدیریت استفاده کرد .همچنین عملکرد حسابرسی داخلی به اداره کمیته حسابرسی
کمک میکند؛ زیرا اطالعات و گزارش های تهیه شده توسط حسابرسان داخلی در خصوص عملکرد
نواحی مختلف سازمان و م دیران آن به کمیته حسابرسی اطالعات و نکات خوبی را در جهت یافتن
راهحل های سازنده در جهت افزایش ارزش و عملکرد مفید شرکت ارائه میکند و کمیته حسابرسی
را در نظارت هرچه بهینه تر یاری خواهد کرد .حسابرسی داخلی به عنوان یک ابزار قوی برای تقویت
فرآیندهای داخلی شرکت استفاده می شود .حسابرسان داخلی جهت دستیابی به اهداف خود باید
آموزش های الزم و کافی دیده باشند و به صورت مستمر آموزشها را دنبال کنند تا بتوانند شرایط
الزم در خصوص مانور در سازمان و یا شرایط خاص آن را داشته باشند و همچنین تخصص الزم در
زمینه کسبوکار ،توسعه سیستم ها و سایر موضوعات مرتبط را داشته باشند .حسابرسان داخلی باید
بررسی کنند که در هر شرایطی کدام روش در جهت بهبود و ارتقای عملکرد آن جوابگو بوده و نقاط
ضعف سازمان را پوشش خواهد داد .یک نکته مهم در کیفیت حسابرسی داخلی ،مدیریت ارشد
حسابرسی داخلی میباشد؛ زیرا وجود یک رهبر در یک تیم که صالحیتها ،تخصص و تجربه کافی
را داشته باشد می تواند تیم را در مسیر صحیح و پر بازدهی قرار دهد .یک تیم حسابرسی داخلی قوی
باید توانایی تصمیمگیری آگاهانه ،به موقع و مستقل را داشته باشد؛ بنابراین ،صالحیت و تخصص هر
یک از اعضای مشغول در سازمان به خصوص حسابرسی داخلی موجب انجام وظایف با باالترین کیفیت
خواهد شد .در نهایت می توان ادعا کرد که یک حسابرسی داخلی مطلوب از سازوکارهای مناسب و
مطلوب حاکمیت شرکتی نشات میگیرد؛ بنابراین ،عملکرد حسابرسی داخلی ،حاکمیت شرکتی و
عملکرد شرکت مانند یک زنجیر به هم مرتبط و متصل میباشند .به این صورت که کیفیت عملکرد
حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مهمترین زیربناهای حاکمیت شرکتی موجب میشود تا حاکمیت
شرکتی با یک سطح کارآ در سازمان اجرا شود و همین امر باعث شده تا افراد دارای صالحیت و
متخصص و با تجربه در سازمان دست به دست هم دهند تا ارزش و عملکرد شرکت بهبود و ارتقا پیدا
کند .به عبارت دقیق تر ،حسابرسی داخلی با ارتقای کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی از جمله
بهبود عملکرد کمیته حسابرسی ،می تواند به صورت غیرمستقیم نیز موجب بهبود عملکرد شرکت
گردد (المطاری و مگامال.)2020 ،
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 -3پيشينه پژوهش
 -1-3پژوهشهاي خارجی
ویجیا و همکاران ( ،)2020پژوهشی در خصوص ارتباط بین حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت در
بورس اوراق بهادار اندونزی طی سالهای  2019تا  2017انجام دادند؛ متغیرهای تحقیق مورد استفاده
برای اندازهگیری حاکمیت شرکتی شامل مالکیت مستقل ،مالکیت نهادی ،مالکیت دولت ،اندازه
هیئتمدیره و اندازه شرکت بود .یافتههای پژوهش نشان داد که مالکیت مستقل ،مالکیت دولت و
اندازه هیئتمدیره رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارند .درحالیکه مالکیت نهادی و اندازه شرکت
دارای رابطه منفی با عملکرد شرکت میباشند.
المطاری و مگامال ( ،) 2020رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی را با
عملکرد شرکت مورد بررسی قرار دادند .همچنین به صورت ویژه ،نقش تعدیلکنندگی حسابرسی
داخلی را بر رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را آزمون نمودند .جامعه آماری
این تحقیق شرکتهای بورس عربستان طی سالهای  2014تا  2017بوده است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که بین اعضای غیرموظف هیئتمدیره ،اندازه و استقالل کمیته حسابرسی و تخصص
حسابرسی داخلی با عملکرد شرکت رابطه مثبت بااهمیتی وجود دارد .همچنین بین اندازه
هیئتمدیره ،اندا زه واحد حسابرسی داخلی و تحصیالت کارکنان حسابرسی داخلی با عملکرد شرکت
رابطه منفی بااهمیتی مشاهده گردید .عالوه بر این ،نتایج نشان داده است که اندازه واحد حسابرسی
داخلی بر رابطه بین اندازه هیئتمدیره و عملکرد شرکت اثرگذار است.
عبداله ( ،)2020در تحقیق خود به بررسی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت
با استفاده از نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عمان طی سالهای  2012تا
 2017پرداخت .نتایج نشان داد که تعداد جلسات اثربخش هیئتمدیره موجب افزایش کیفیت
تصمیمگیری و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت میشود .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که
استقالل هیئتمدیره تأثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد زیرا اعضای مستقل هیئتمدیره هیچگونه
تضمینی در خصوص بهبود عملکرد یک شرکت ندارند.
دسی ( ،)2013پژوهشی در خصوص تأثیر عملکرد حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت در صنعت
حملونقل کشور اتیوپی طی سالهای  2011تا  2011انجام داد .جامعه آماری این تحقیق حسابرسان
داخلی شرکتها بوده و از ابزار پرسشنامه جهت جمعآوری دادههای تحقیق استفاده شده است .نتایج
این تحقیق نشان داده است که شیوههای حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت به طور معنادار و مثبت
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تأثیر میگذارد .به همین دلیل محقق توصیه میکند که مدیریت شرکت و هیئتمدیره باید همکاری
مطلوبی با بخش حسابرسی داخلی داشته باشند ،اطالعات مناسب را به آنها ارائه داده و کلیه
آموزشهای مورد نیاز آنها در رشتههای مختلف را فراهم کنند تا کارکنان حسابرسی داخلی فرصت
ایجاد ارزشافزوده برای شرکت را داشته باشند.
 -2-3پژوهشهاي داخلی
ولی زاده و همکاران ( ،) 1933به بررسی اثر تعاملی کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت اقالم تعهدی
بر نوسان پذیری عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1930
تا  1937پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد بین کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت حاکمیت شرکتی
با نوسان پذیری عملکرد واحد تجاری رابطه معنادار منفی وجود دارد .از طرفی کیفیت حاکمیت
شرکتی ،رابطه منفی بین کیفیت اقالم تعهدی با نوسان پذیری عملکرد واحد تجاری را تشدید میکند.
نقندری و همکاران ( ،)1931پژوهشی تحت عنوان تأثیر تعدیل گر اندازه شرکت بر رابطه بین
حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکتها را انجام دادند .جامعه آماری آنها شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و شامل  111شرکت در بازه زمانی  1911الی  1939میباشد .نتایج
این پژوهش نشان میدهد که حاکمیت شرکتی با عملکرد اقتصادی رابطه مثبت بااهمیتی دارند و
این رابطه توسط اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر ،تقویت میشود.
حاجیها و شاکری ( ،)1931به بررسی روابط بین حاکمیت شرکتی ،افشای مسئولیت اجتماعی و
ارزش شرکت در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1930تا
 1934پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داده است که بین معیار تمرکز مالکیت با مسئولیت اجتماعی
رابطه معنی دار وجود دارد؛ اما بین معیار درصد سهام در دست سهامداران عمده با مسئولیت اجتماعی
رابطه معنیداری مشاهده نمیشود .همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین مسئولیت
اجتماعی و ارزش شرکت نیز رابطه معنیداری وجود ندارد.
پژوهشهای داخلی متعددی همچون تقی نتاج و همکاران ( ،)1937اسعدی ( ،)1932حسن زاده
و عظیمی ( )1932انجام شد که نتایج آن ها دال بر این است که بین کیفیت حاکمیت شرکتی و
مؤلفه های حاکمیت شرکتی هم چون درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی ،درصد اعضای غیرموظف
هیئت مدیره ،درصد مالکیت سهامداران عمده ،تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئتمدیره و ...با
عملکرد و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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 -4فرضيههاي پژوهش
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق فرضیهها به شرح زیر تدوین شدهاند:

 )1بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
 )2بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

 )9کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت
تأثیر معناداری دارد.
 -5روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است .هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه
خاص می باشد .همچنین از منظر طرح تحقیق توصیفی است .تحقیق توصیفی شامل مجموعه
روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است .دادههای مورد
نیاز در این تحقیق از طریق گزارشهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
عنوان اصلی ترین منبع اطالعاتی گردآوری شده و سپس فرضیههای طرح شده بر اساس مدلهای
همبستگی تحلیل رگرسیون از طریق نرمافزار آماری  eviewsآزمون شدند.
انتخاب نمونه از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1931تا
 1931با استفاده از معیارهای زیر انجام شد:
 )1نام شرکت از ابتدای سال  31در فهرست شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران درج شده
باشد و تا پایان سال  31از فهرست مذکور حذف نشده باشد.
 )2با توجه به اینکه به منظور دستیابی به هدف پژوهش ،از متغیرهایی استفاده شد که عمدتاً
برای سال های شمسی محاسبه شده است و در اختیار عموم قرار گرفته است و از آنجا که
انجام محاسبات با استفاده از گزارشات حسابرسی شده شرکتها مورد بررسی قرار میگیرد و
استفاده از شرکتهایی با سال مالی متفاوت ممکن است منجر به آن شود که اطالعات
جمعآوری شده یکنواخت نباشند ،در انتخاب نمونه از شرکتهایی استفاده شد که پایان سال
مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 )9همانگونه که در بند  2بیان شد ،در این تحقیق از شرکتهایی به عنوان نمونه تحقیق استفاده
شده است که پایان سال مالی آنها ،پایان اسفندماه باشد از این رو شرکتهایی که در دوره
مورد مطالعه ،سال مالی خود را تغییر داده باشند ،از نمونه انتخابی حذف گردید.
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 )4با توجه به اینکه شرکتهای فعال در بخش واسطهگریهای مالی و سرمایهگذاریها از قبیل
بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،بانکها و لیزینگ ها)،
دارای ماهیت متفاوت عملکرد میباشند که ممکن است عوامل مهم و خاص دیگری بر عملکرد
آنها تأثیر گذارد .بهگونهای که تعمیمپذیری نتایج را تحت تأثیر قرار دهد ،در انتخاب نمونه
مدنظر قرار نگرفتند.
 )2با توجه به شرایط و الزامات خاص شرکتهای زیان ده و همچنین مشمولین ماده  141قانون
تجارت ،یکی دیگر از معیارها برای انتخاب نمونه این است که شرکت طی دوره مورد مطالعه
زیان ده نباشد و زیان انباشته نداشته باشد.
 )6فرم مشخصات واحد حسابرسی داخلی شرکت افشا شده باشد.
 -7مدل آزمون فرضيههاي پژوهش
به منظور بررسی فرضیه اول این تحقیق (بررسی رابطه کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت)
از مدل  1استفاده شده است (المطاری و مگامال:)2020 ،
ROAit= β0 + β1 CGQit + β2 SIZEit + β9 LEVit + εit
()1
بازده داراییها ) -(ROAitمتغیر وابسته :از نسبت بازده داراییها برای سنجش عملکرد شرکت استفاده
میکنیم که این نسبت از طریق اندازهگیری سود خالص بر کل داراییهای شرکت محاسبه میشود.
کیفیت حاکمیت شرکتی ) -(CGOitمتغیر مستقل :به منظور اندازهگیری کیفیت حاکمیت شرکتی از
میانگین متغیرهای مجازی (صفر و یک) استقالل اعضای هیئتمدیره ،مالکیت سرمایهگذاران نهادی
و استفاده از متخصصان مالی در ترکیب اعضای هیئتمدیره به شرح زیر استفاده گردید:
 مالکیت سرمایهگذاران نهادی ) :INSitدرصد سهامداران نهادی ،درصد سهامی از شرکت است
که در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،شرکتهای بیمه ،صندوقهای بازنشستگی،
صندوقهای سرمایهگذاری ،شرکتهای تأمین سرمایه ،مؤسسات مالی ،بانکها و اشخاص
حقیقی و حقوقی دارای مالکیت بیش از  2درصد سهام ،میباشد .چنانچه درصد مالکیت
سهامداران نهادی شرکت از میانه این درصد در تمامی شرکت سالهای نمونه باالتر باشد،
این متغیر یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود.
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 استقالل اعضای هیئتمدیره ) :INDitبه منظور اندازهگیری استقالل اعضای هیئتمدیره از
نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئتمدیره استفاده شد .چنانچه نسبت اعضای
غیرموظف به کل اعضای هیئتمدیره بیش از میانه این نسبت برای کل شرکت -سالهای
نمونه تحقیق باشد ،این متغیر یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شد.
 استفاده از متخصصان مالی در ترکیب اعضای هیئتمدیره ): (Expertitچنانچه شرکت دارای
بیش از یک متخصص مالی در بین اعضای هیئتمدیره باشد ،این متغیر یک و در غیر این
صورت صفر در نظر گرفته میشود.
اندازه شرکت ) -(SIZEitمتغیر کنترلی :عبارت از لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت
است.
اهرم مالی ) -(LEVitمتغیر کنترلی :از تقسیم ارزش دفتری بدهیها به ارزش دفتری داراییها در پایان
سال مالی حاصل شده است.
در ادامه به منظور آزمون فرضیههای دوم (بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی
با عملکرد شرکت) و سوم (تأثیر کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت
شرکتی با عملکرد شرکت) از مدل  2استفاده شده است (المطاری و مگامال:)2020 ،
(ROAit = β0 + β1 CGQit + β2IAFQit + β9 CGQit * IAFQit + β4 SIZEit + β2 LEVit + εit)2

کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی ) - (IAFQitمتغیر تعدیل گر :متغیری است که برای
اندازهگیری آن از میانگین سه متغیر مجازی (صفر و یک) قدمت واحد حسابرسی داخلی ،تخصص
مدیر حسابرسی داخلی و وضعیت برونسپاری خدمات حسابرسی داخلی به شرح زیر استفاده شده
است:
 قدمت واحد حسابرسی داخلی ): (AGEitتعداد ماههایی است که واحد حسابرسی داخلی
شرکت فعالیت داشته است .برای اندازهگیری این متغیر از فرم مشخصات کمیته حسابرسی
و واحد حسابرسی داخلی منتشر شده شرکتها در سامانه کدال استفاده شده است .پس از
استخراج مقادیر ،میانه آنها تعیین شد و چنانچه قدمت واحد حسابرسی داخلی شرکتی
بیشتر از مقدار میانه آن برای کلیه مقادیر سال -شرکتها بود برای آن عدد یک و در غیر این
صورت صفر در نظر گرفته میشود.
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 تخصص مدیر واحد حسابرسی داخلی ): (EXPitبرای اندازهگیری این متغیر از رشته تحصیلی
مدیر حسابرسی داخلی شرکت استفاده شد .چنانچه رشته تحصیلی آنها حسابداری یا یکی
از گرایشهای آن بود ،برای آن عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته میشود.
 وضعیت برونسپاری حسابرسی داخلی ): (IAUOTSitمتغیر مجازی است که چنانچه شرکتی
خدمات حسابرسی داخلی خود را برونسپاری کرده باشد ،برای آن عدد یک و در غیر این
صورت عدد صفر در نظر گرفته شده است.
 -8یافتههاي پژوهش
 -1-8آمار توصيفی دادهها
شاخص های آماری توصیفی متغیرهای تحقیق و فراوانی متغیرهای مجازی به ترتیب در جداول ()1
و ( ) 2ارائه شده است .مطابق با اطالعات این جداول ،متوسط بازده دارایی شرکتها به عنوان معیار
سنجش عملکرد آنها برابر با  0/141بدست آمده است .نسبت مالکیت نهادی در شرکتها به طور
میانگین برابر با  0/721است که بیانگر ساختار نسبتاً متمرکز شرکتهای پذیرفته شده در بورس
تهران است 11/6 .درصد از مشاهدات نیز نشان از وجود بیش از یک متخصص مالی در ساختار
هیئتمدیره داشتهاند که این امر بیانگر این است که شرکتها تالش کردهاند تا عالوه بر الزامات
مندرج در اساسنامهشان (وجود یک عضو غیرموظف مالی در ساختار هیئتمدیره) از متخصصین مالی
دیگر نیز در ترکیب هیئتمدیره خود استفاده کنند .همچنین نسبت اعضای غیرموظف هیئتمدیره
به طور میانگین برابر با  0/612بدست آمده و در کل ،شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی به طور
میانگین برای هر شرکت برابر با  0/234بدست آمده است که نسبتاً مطلوب به نظر نمیرسد .قدمت
واحد حسابرسی داخلی به طور متوسط برابر با  0/40با تجربه باالتر از  6سال (میانه قدمت واحد
حسابرسی داخلی) بوده و  11/92درصد از مشاهدات نیز نشان از تخصص مالی و حسابداری مدیر
واحد حسابرسی داشتهاند .همچنین  12/44درصد از مشاهدات نشان از برونسپاری حسابرسی داخلی
شرکتها داشتهاند .معیار کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی به طور میانگین دارای امتیاز 0/433
برای هر شرکت بوده است .میانگین اهرم مالی شرکتها برابر با  0/292و متوسط اندازه شرکتها نیز
برابر با  6/920بدست آمده است.
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جدول  :1شاخصهاي آماري توصيفی متغيرهاي تحقيق
تعداد

متغير

نماد

بازده دارایی

ROAit

1/229

کیفیت حاکمیت شرکتی

CGOit

1/229

0/234

کیفیت عملکرد واحد
حسابرسی داخلی

IAFQit

1/229

0/433

0/666

اهرم مالی

LEVit

1/229

0/292

0/241

0/331

اندازه شرکت

SIZEit

1/229

6/920

6/211

3/697

مشاهدات

انحراف

ميانگين

ميانه

بيشينه

كمينه

0/141

0/121

0/321

0/000

0/127

0/666

1/000

0/000

0/221

1/000

0/000

0/242

0/012

0/137

9/290

0/141

معيار

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  :2فراوانی متغيرهاي مجازي
نام متغير

نماد

تعداد یک

تعداد صفر

مالکیت نهادی

INSit

600

653

متخصص مالی

EXPERT it

1021

232

نسبت اعضای غیرموظف

BOARDit

612

641

قدمت واحد حسابرسی داخلی

AGEit

576

677

تخصص مدیر واحد حسابرسی

EXPit

1104

146

برونسپاری حسابرسی داخلی

IAUOTSit

193

1060

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-8نتایج آزمون مدلهاي پژوهش
نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق به روش اثرات تصادفی به شرح جدول  9است.
با توجه به سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس مدل که کوچکتر از خطای  0/02بدست آمده،
معناداری کلی مدل مورد تأیید است و میتوان ادعا نمود که مجموعه متغیرهای توضیحی مدل به
طور معناداری قابلیت تبیین و کنترل تغییرات متغیر وابسته را دارند .ضریب تعیین تعدیل شده مدل
گویای آن است که  41/23درصد از تغییرات موجود در بازده دارایی شرکتها توسط متغیرهای وارد
شده در مدل تبیین میگردد .به منظور بررسی تصریح الگوی رگرسیونی از آماره دوربین واتسون
استفاده شد .آماره این آزمون که در بازه مقادیر تجربی  1/2تا  2/2بدست آمده (Durbin =1/111
 )Watsonنشان از تصریح مناسب الگوی رگرسیونی دارد .به منظور آزمون رابطه بین کیفیت حاکمیت
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شرکتی با عملکرد شرکت ،معناداری ضریب تأثیر رگرسیونی حاکمیت شرکتی بر روی بازده دارایی
شرکتها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که سطح معناداری اثر کیفیت حاکمیت شرکتی
در مدل تحقیق کوچکتر از خطای  0/02بدست آمده ) (p-value = 0/000و نشاندهنده معناداری
اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مالی شرکتها بوده است .همچنین ضریب مثبت )0/102
=  (betaرگرسیونی این متغیر در مدل تحقیق نشاندهنده تأثیرگذاری مستقیم کیفیت حاکمیت
شرکتی بر روی بازده دارایی شرکتها بوده و انتظار میرود که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت
شرکتی ،بر میزان عملکرد مالی شرکتها افزوده شود .از این رو فرضیه اول تحقیق در سطح خطای
 0/02مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین نتایج جدول فوق در خصوص متغیرهای کنترلی بیانگر
این است که اهرم مالی و اندازه شرکت به ترتیب رابطه مثبت و منفی معناداری با بازده دارایی
شرکتها دارد.
جدول  :3نتایج آزمون فرضيه اول
شرح

متغيرها

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

-

0/024

0/091

1/402

0/161

کیفیت حاکمیت شرکتی

CGQit

0/102

0/012

1/232

0/000

اهرم مالی
اندازه شرکت

LEVit

-0/267
0/096

0/021
0/002

12/931
7/096

0/000
0/000

SIZEit

ضریب تعیین

0/412

آماره تحلیل واریانس

162/613

ضریب تعیین تعدیل شده

0/412

سطح معنیداری

0/000
1/111

آماره دوربین واتسون
منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم تحقیق به روش اثرات ثابت به شرح جدول  4است.
با توجه به سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس مدل که کوچکتر از خطای  0/02بدست آمده،
معناداری کلی مدل مورد تأیید است و میتوان ادعا نمود که مجموعه متغیرهای توضیحی مدل به
طور معناداری قابلیت تبیین و کنترل تغییرات متغیر وابسته را دارند .ضریب تعیین تعدیل شده مدل
گویای آن است که  24/21درصد از تغییرات موجود در بازده دارایی شرکتها توسط متغیرهای وارد
شده در مدل تبیین میگردد .به منظور بررسی تصریح الگوی رگرسیونی از آماره دوربین واتسون
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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استفاده شد .آماره این آزمون که در بازه مقادیر تجربی  1/2تا  2/2بدست آمده (Durbin =1/611

 ،)Watsonنشان از تصریح مناسب الگوی رگرسیونی دارد.
جدول  :4نتایج آزمون فرضيههاي دوم و سوم
شرح

ضرایب

متغيرها

خطاي
استاندارد

آماره t

سطح
معناداري

عرض از مبدأ

-

0/021

0/096

1/931

0/164

کیفیت حاکمیت شرکتی

CGQit

0/033

0/024

4/032

0/000

کیفیت حسابرسی داخلی

IAFQit

0/112

0/026

4/922

0/000

کیفیت حاکمیت شرکتی و
کیفیت عملکرد واحد
حسابرسی داخلی
اهرم مالی

CGQit *IAFQit

0/091

0/041

0/743

0/429

LEVit

0/227-

0/013

12/332-

0/000

اندازه شرکت

SIZEit

0/092

0/004

7/129

0/000

ضریب تعیین

0/222

آماره تحلیل واریانس

26/124

ضریب تعیین تعدیل شده

0/242

سطح معنیداری

0/000

آماره دوربین واتسون

1/611

منبع :یافتههای پژوهشگر

به منظور آزمون رابطه بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی با عملکرد شرکت ،معناداری ضریب
تأثیر رگرسیونی عملکرد حسابرسی داخلی بر روی بازده دارایی شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان میدهد که سطح معناداری اثر عملکرد حسابرسی داخلی در مدل تحقیق کوچکتر از
خطای  0/02بدست آمده  (p-value= 0/0) 00و نشاندهنده معناداری اثر کیفیت عملکرد حسابرسی
داخلی بر روی عملکرد مالی شرکتها بوده است .همچنین ضریب مثبت ) (beta= 0/112رگرسیونی
این متغیر در مدل تحقیق نشاندهنده تأثیرگذاری مستقیم کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر روی
بازده دارایی شرکتها بوده و انتظار میرود که با افزایش سطح کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی ،بر
میزان عملکرد مالی شرکتها افزوده شود .از این رو فرضیه دوم تحقیق در سطح خطای  0/02مورد
تأیید قرار گرفته است.
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به منظور آزمون تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با
عملکرد شرکت ،اثر متقابل دو متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی و کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی
در قالب جمله حاصلضربی این دو متغیر در مدل مورد آزمون قرار گرفت .سطح معناداری این ضریب
در مدل تحقیق بزرگتر از خطای  0/02بدست آمده ) (p-value = 0/429و نشاندهنده عدم معناداری
اثر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتها
بوده است .از این رو فرضیه سوم تحقیق در سطح خطای  0/02مورد تأیید قرار نگرفته است .همچنین
نتایج جدول فوق در خصوص متغیرهای کنترلی بیانگر این است که اهرم مالی و اندازه شرکت بهتر
تیب رابطه مثبت و منفی معناداری با بازده دارایی شرکتها دارد.
 -9بحث و نتيجهگيري
این پژوهش به دنبال یافتن تأثیرات کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی و کیفیت حاکمیت
شرکتی بر عملکرد شرکتها و همچنین بررسی اثر تعدیلکنندگی کیفیت عملکرد واحد حسابرسی
داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بوده است .با توجه به نتایج رگرسیون،
نتایج زیر حاصل شده است.
 )1بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
 )2بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی با عملکرد شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
 )9کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت
تأثیر معناداری ندارد.
تفسير نتيجه فرضيه اول :بر اساس نتیجه فرضیه اول این تحقیق میتوان گفت که سازوکارهای
مطلوب حاکمیت شرکتی می تواند موجب بهبود عملکرد شرکت گردد و از این طریق راهی روشن
برای دستیابی به تعالی تجاری را پیش ببرد .تنظیم یک سیاست حاکمیت شرکتی مناسب از طریق
کاهش تضاد منافع بین سهامداران و نمایندگان ایشان در شرکت ،منافع زیادی را برای سهامداران و
سطوح مختلف مدیریت به همراه خواهد داشت و به بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت کمک
میکند .برعکس ،پیادهسازی حاکمیت شرکتی فاقد کیفیت و کارآیی موجب میشود که شرکتها
متضرر شوند .این نتیجه مطابق با یافتههای پژوهشهای عبداله ( ،)2020مالیک و همکاران (،)2013
المطاری و مگامال ( ،)2020سمیع و همکاران ( ،)2011کلز و همکاران ( )2002و تقی نتاج و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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همکاران ( )1937بوده که به نتایج مشابهی مبنی بر ارتباط کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد
شرکتها دستیافتهاند.
تفسير نتيجه فرضيه دوم :بر اساس نتیجه فرضیه دوم این تحقیق میتوان گفت حفظ کیفیت
حسابرسی داخلی منجر به بهبود عملکرد شرکت میگردد .همانگونه که پیشتر بیان شد حسابرسان
داخلی به دلیل حضور دائمی و مستمر در شرکت ،به اطالعات و رخدادهای درون شرکت دسترسی
سریعتر و دقیقتری دارند و با توصیهها و راهکارهای ارزنده خود میتوانند موجبات شناسایی به موقع
ریسک های شرکت را فراهم آورده و از این طریق مدیران شرکت را در پیشبرد اهداف شرکت یاری
کنند .همچنین میتوان بیان داشت که حسابرسان داخلی نقش خود را در تأمین ارزش و بهبود و
ارتقای عملکرد سازمان ،به خوبی ایفا میکنند .این نتایج در راستای نتایج پژوهشهای هریماوان
( ،)2020دسی ( ،)2013المطاری و مگامال ( )2020و آبیدین ( ،)2011مبنی بر تأثیر مثبت
فاکتورهای کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکتها میباشد.
تفسير نتيجه فرضيه سوم :نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان میدهد که کیفیت حسابرسی داخلی
تأثیری بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ندارد؛ به عبارت دیگر ،انتظار بر این
بود که حسابرسان داخلی از طریق ارتباط مؤثر و سازندها ی که با ارکان حاکمیت شرکتی بهویژه
کمیته حسابرسی برقرار میکنند ،بتوانند بر اثربخشی آنها افزوده و رابطه کیفیت سازوکارهای
حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت را تقویت نمایند .لیکن نتایج تحقیق برخالف انتظار بود و به
عبارت دقیقتر ،اگرچه که سازوکارهای حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی هر یک به تنهایی نقش
قابلمالحظهای در بهبود عملکرد شرکت داشتهاند اما بین آنها همافزایی قابل توجهی جهت پیشبرد
اهداف شرکت و دستیابی به عملکرد مطلوبتر حاصل نشده است .از این رو به نظر می رسد در بین
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هنوز ارتباط مستقیم و مؤثری بین حسابرسان
داخلی با ارکان حاکمیت شرکتی همچون اعضای هیئتمدیره و کمیته حسابرسی شکل نگرفته است
و این دغدغهای است که بارها از سوی حسابرسان داخلی در مجامع حرفهای عنوان شده است؛ به
عبارت دیگر به نظر میرسد در حال حاضر حسابرسان داخلی بیشتر از این که تحت نظارت کمیته
حسابرسی و پاسخگو به کمیته حسابرسی و هیئتمدیره باشند در خدمت مدیران ارشد اجرایی
شرکتها و پیشبرد اهداف اجرایی آنها هستند .این بخش از نتایج این تحقیق با نتیجه به دست آمده
از پژوهش المطاریو مگامال ( )2020مغایرت دارد.
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محدودیتهای اثرگذار بر نتایج این تحقیق مربوط به نحوه اندازهگیری کیفیت عملکرد واحد
حسابرسی داخلی شرکتها میباشد؛ چرا که متأسفانه در بازار سرمایه ایران اطالعات مربوط به عملکرد
و فعالیت حسابرسان داخلی در شرکتها و نحوه گزارش دهی آنها افشا نمیشود و از این رو در این
تحقیق متغیر مذکور بر اساس معیارهایی که عموماً افشا می شود (مانند قدمت ،تخصص و وضعیت
برونسپاری حسابرسی داخلی) ،اندازهگیری شده است.
بر اساس نتایج فرضیه های اول و دوم ،به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار
پیشنهاد می شود در استقرار هر چه مؤثرتر و کارآتر مقررات حاکمیت شرکتی و پیادهسازی اثربخش
واحد حسابرسی داخلی در شرکتهای تحت نظارت خود اقدام نماید .بر اساس نتایج فرضیههای اول
و دوم به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان توصیه میشود که برای انتخاب گزینههای مناسب
سرمایهگذاری یا اعتباردهی ،پیادهسازی اثربخش حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی را در شرکتها
مدنظر قرار دهند.
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