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و حاکمیت شرکتی  های  مکانیزم  بین  ی  رابطه  بر  داخلی  تعدیلی حسابرس  اثر 
عملکرد شرکت

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر سازوکارهای مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت با

نقش تعدیلی حسابرس داخلی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. بررسی ابعاد مختلف حاکمیت-

شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن

معطوف شده است. حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرآیندها، فرهنگ¬ها و سیستم¬هایی است که

موجب دستیابی به هدف¬های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می¬گردد. از بین

سازوکارهای مختلف حاکمیت¬شرکتی، چهار معیار شامل اندازه¬ی هیات¬مدیره ، استقالل هیات¬مدیره ،

اندازه¬ی کمیته¬ی حسابرسی و استقالل کمیته¬ی حسابرسی به عنوان مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی

انتخاب شده است. این پژوهش در یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 93 تا 97 انجام شد.¬ اطالعات

نمونه¬ی شرکتهای مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطالعات آن¬ها با جمعآوری به کمک

نرم¬افزار اکسل طبقهبندی و به کمک نرمافزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان

اندازه¬ی کمیته¬ی حسابرسی و استقالل اندازه¬ی هیات¬مدیره، استقالل هیات¬مدیره¬،  بین  داد؛ 

کمیته¬ی حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. هم¬چنین حسابرس داخلی

رابطه¬ی بین اندازه¬ی هیات¬مدیره، اندازه¬ی کمیته¬ی حسابرسی و استقالل کمیته¬ی حسابرسی با

عملکرد شرکت را به¬گونه¬ای مثبت و معنادار تعدیل می¬کند ولی حسابرس داخلی به¬گونه¬ای منفی و

معنادار رابطه¬ی بین استقالل هیات¬مدیره با عملکرد شرکت تعدیل می¬کند.
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The  main  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  effect  of  corporate  governance
mechanisms on the performance of the company with the adjusting role of the internal
auditor in the Tehran Stock Exchange. The study of different dimensions of corporate
governance and its impact on accounting variables is one of the topics to which special
attention has been paid in the accounting literature. Corporate governance includes laws,
regulations,  processes,  cultures  and systems that  achieve the goals  of  accountability,
transparency,  justice  and  respect  for  the  rights  of  stakeholders.  Among  the  various
mechanisms of corporate governance,  four criteria including the size of the board of
directors, the independence of the board of directors, the size of the audit committee and
the independence of the audit  committee have been selected as corporate governance
mechanisms. This research was conducted in a 5-year period between 1993 and 1997.
Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by
classifying  them using  Excel  software  and  analyzing  them using  Ives  software.  The
research results showed; There is a positive and significant relationship between the size of
the board of directors, the independence of the board of directors, the size of the audit
committee and the independence of the audit committee with the company's performance.
Also, the internal auditor adjusts the relationship between the size of the board of directors,
the size of the audit committee and the independence of the audit committee with the
company's performance in a positive and significant way, but the internal auditor negatively
and significantly modulates the relationship between the board's independence and the
company's performance.
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